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Chương 14
Chương Lệnh Phải Bảo Tồn
Sunnah & Lễ Nghĩa Của Nó
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َُ َ َُۡ ۡ ُ

َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ

َ َ ََٓ

:﴿وما ءاتىٰكم ٱلرسول فخذوه وما نهىٰكم عنه فٱنتهوا ﴾ [سورة احلرش
]7

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi
thì các ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn
cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay.
(Chương 59 – Al-Hashr, câu 7).
Câu Kinh này là bằng chứng rõ ràng bắt buộc phải
chấp hành theo mệnh lệnh và sự ngăn cấm của Thiên sứ
Muhammad .
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ

ۡ َ َّ َ ُ ۡ

َ َۡ

َ ُ

َ ََ

ٞ  إِن هو إَِّل و٣ ى
ٰٓ ﴿وما ين ِطق عن ٱلهو
ٰ ۡح ي
]4 ،3 :  ﴾ [سورة انلجم٤ وۡح
ِ
Và Y (Muhammad) không nói theo ý muốn ngẫu
hứng của bản thân mà đích thực nó là lời mặc khải
được mặc khải cho Y. (Chương 53 – Al-najm, câu 3,
4).
Có nghĩa là Thiên sứ của Allah  không nói theo ý
muốn và sở thích của Người mà Người chỉ nói điều chân
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lý và sự thật, bởi lẽ những gì Người nói đều là những lời
mặc khải từ nơi Allah  được ban xuống cho Người.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُۡ
َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ُ َ ۡ ُ َّ ُ ُ ۡ ۡ ُ
ُ ٱَّلل فَٱتَّب
َ َّ ون
ٱَّلل َويَغ ِف ۡر لك ۡم
وِن ُيبِبكم
ع
﴿قل إِن كنتم ُتِب
ِ ِ
ٞ َّ ٞ ُ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ُ ُ
]33 :  ﴾ [سورة آل عمران٣١ ذنوبكم وٱَّلل غفور رحِيم
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu
thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi
Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho
các người. Bởi Allah là Đấng khoan dung và nhân
từ.” (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31).
Câu Kinh này được mặc khải xuống khi những
người dân Kinh sách tư xưng rằng họ yêu thương Allah
. Bởi thế, ai cho rằng mình yêu thương Allah nhưng lại
đi trên con đường không phải là con đường của Nabi
Muhammad thì người đó là kẻ nói dối.
Học giả Al-Hasan Al-Basri nói: Một nhóm người
nào đó đã khẳng định rằng họ yêu thương Allah  nên
Ngài đã thử thách họ với câu Kinh này.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ َ َ َ ۡ َ َّ
َ َّ  ل َِمن ََك َن ي َ ۡر ُجواٞك ۡم ِف َر ُسول ٱ ََّّلل ِ أ ُ ۡس َوةٌ َح َسنَة
ٱَّلل
﴿لقد َكن ل
ِ
ِ
َۡ ۡ َ
َ َ َ َّ َ َ ر
]13 :﴾ [سورة األحزاب٢١ وٱۡلَوم ٱٓأۡلخ َِر وذك َر ٱَّلل كثِيا
Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm
gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những
ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và
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những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều.
(Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21).
Có nghĩa là Thiên sứ của Allah  là gương mẫu để
các tín đồ Muslim noi theo từ lời nói, hành động cũng
như cung cách cư xử nếu họ muốn ân thưởng từ nơi
Allah  và muốn thoát khỏi sự trừng phạt của Ngài.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ َّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ٰ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ
َي ُدوا
ِ ﴿فَل وربِك َّل يؤمِنون حَّت ُيكِموك فِيما شجر بينهم ثم َّل
ُ َ ٓ
نف ِ ۡ َ ر َّ َ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ ۡ ر
]56 : ﴾ [سورة النساء٦٥ س ِهم ح َرجا مِما قضيت ويسل ِموا تسل ِيما
ِِف أ
Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng
chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề
cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh
chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về
quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn
quy phục. (Chương 4 – Annisa, câu 65).
Câu Kinh này được mặc khái xuống nguyên nhân
là có một sự tranh chấp nguồn nước tưới tiêu giữa một
người cư dân Al-Ansar và Azzubair bin Al’Auwaam,
người em họ của Thiên sứ . Vườn chà là của Azzubair
và người dân Al-Ansar này đều nằm trên một dòng chảy,
Azzubair thì ở thượng nguồn tức nước sẽ chảy qua khu
vườn của Azzubair trước rồi mới tới khu vườn của người
Al-Ansar đó. Con kênh là của người dân Al-Ansar nhưng
trong Islam nguồn nước là của chung nhưng người AlAnsar muốn mở nước tưới tiêu khu vườn của mình và
dòng nước phải đi ngang qua khu vườn của Azzubair
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nhưng y không muốn cho Azzubair tưới tiêu. Thiến sứ
của Allah  bảo Azzubair:

َ َ َ َْ
َْ ُ َُُْ َ ْ
} ثم أرسل الماء إل جارك، {اسق يا زبي

“Này Zubair, cậu hãy tưới tiêu vừa đủ cần rồi hãy để
nước cho người láng giềng của cậu”
Người Al-Ansar tức giận, không hài lòng đã nói
với Thiên sứ: Có phải vì y là người anh em họ của Người
nên Người mới làm thế phải không?
Thiên sứ của Allah  giận và thay đổi sắc mặt, rồi
Người bảo Azzubair:

ْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
ْ ُ َُُْ َ ْ
} ثم احبس الماء حّت يرجع إل اْلدر، ي
{اسق يا زب

“Này Zubair, cậu hãy tưới tiêu, rồi giữ nước rồi sau
đó mới mở nước đi” có nghĩa là Người bảo Zubair hãy
tưới tiêu cho thật đầy vào rồi mới để nước chảy sang nhà
người Al-Ansar.
Thế là Allah  mặc khải câu Kinh này xuống.
(Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).
Học giả Ibnu Katheer Tafseer về câu Kinh này:
Allah, Đấng Tối Cao đã thề với chính bản thân Ngài rằng
không ai có đức tin thực sự cho đến khi nào người đó để
Thiên sứ của Ngài  phân xử tất cả mọi vụ việc tranh
chấp của họ, và những gì mà Người đã quyết định trong
việc phân xử thì đó là điều đúng bắt buộc phải chấp hành
và thực thi dù là công khai hay thầm kín, giống như
Người  đã nói:
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ْ َ ََ ُ ََ
ُ َ َ ْ ُ َ َ ُْ َ
.{َل يؤمن أحدكم حّت يكون هواه تبعا لما جئت به} رواه احلاكم
“Không một ai trong các ngươi có đức tin cho đến khi
nào sở thích và dục vọng của y đi theo những điều Ta
mang đến” (Al-Hakim).
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َّ َ ۡ ُ ُ
َّ َشء فَ ُر ُّدوهُ إ ََل ٱ ََّّلل ِ َو
ۡ َ ﴿فَإن ت َ َن ٰ َز ۡعتُ ۡم ِِف
ِ ٱلر ُسو ِل إِن كنتُ ۡم تؤمِنُون بِٱَّلل
ِ
ِ
ۡ
َ
 َ ۡ َ ُ َ اَٞۡ َ َ
ۡ ۡ َ
]65 :﴾ [سورة النساء٥٩ وٱۡلَو ِم ٱٓأۡلخِرِِۚ ذٰل ِك خي وأحسن تأوِيَل
Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với
nhau về một vấn đề nào đó thì các ngươi hãy đem vấn
đề đó trở về với Allah và Thiên sứ nếu các ngươi thực
sự có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là cách giải
trình tốt nhất. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59).
Các học giả nói rằng trở về với Allah và Thiên sứ
có nghĩa là Qur’an và Sunnah của Thiên sứ Muhammad
.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َّ

َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ

]08 :ٱلرسول فقد أطاع ٱَّلله ﴾ [سورة النساء

ِ﴿ َّمن يُ ِطع

Ai vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như đã tuân lệnh
Allah. (Chương 4 – Annisa’, câu 80).
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ۡ ُّ

َ

َ

ۡ َ َ َّ

ٓ ﴿ِإَونك َلَهد
]61 :﴾ [سورة الشورى٥٢ صرٰط مستقِيم
ِ ِي إ ِ َٰل
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Và quả thật, Ngươi (Muhammad) hướng dẫn nhân
loại đến với con đường ngay chính. (Chương 42 –
Ash-Shura, câu 52).
Con đường ngay chính ở đây chính là tôn giáo
Islam.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ َ ٓ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ُِ صيبَ ُه ۡم ف ِۡتنَ ٌة أ َ ۡو ي
َ ص
ۡيب ُهم
ِ ﴿فليحذرِ ٱَّلِين ُيال ِفون عن أم ِره ِۦ أن ت
َ ٌ َ َ
ٌ
]53 : عذاب أ ِۡلم﴾ [سورة انلور
Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh
của Y (Thiên sứ Muhammad) nên biết rằng làm như
thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp phải một sự
trừng phạt đau đớn. (Chương 24 – Annur, câu 63).
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ ۡ
َ َ َ َّ َّ َ ۡ ۡ َ َّ
َ
ُ
ٰ َ ﴿ َوٱذك ۡر َن َما ُي ۡت
ٱَّلل َكن
ت ٱَّلل ِ وٱۡل ِكمةِِۚ إِن
ِ ٰ َل ِِف ُبيُوت ِك َّن م ِۡن َءاي
لَ ِ ا َ ا
]34 :﴾ [سورة األحزاب٣٤ طيفا خبِيا
Và các nàng hãy ghi nhớ những điều được đọc ra
trong nhà của các nàng từ lời phán của Allah và điều
khôn ngoan đúng đắn. Quả thật, Allah rất mực Tinh
tế và Âm tường. (Chương 33 – Al-Ahzaab, câu 34).
Allah  phán với những người phụ nữ của Thiên
sứ đừng quên ân huệ thiêng liêng, đó là những lời mặc
khải được đọc trong nhà của họ; còn điều khôn ngoan
đúng đắn chính là Sunnah của Thiên sứ .
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Hadith 157: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ
ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ََْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ََُْ َ
 إنما هلك من َكن قبلكم بسؤالهم واختالفهم، {دعون ما تركتكم
ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َُْ َ َ َ ْ َ َْ ََ
َْ ْ ُ ُ ََ َ
 َوإذا أم ْرتكم بأمر، َُشء فاجتنبوه
 فإذا نهيتكم عن، ىلع أنبيائهم
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َُْ
.فأتوا منه ما استطعتم} متفق عليه

“Các ngươi chớ đừng hỏi Ta về những gì Ta để lại cho
các ngươi, quả thật những người trước các ngươi đã
bị hủy diệt chỉ vì câu hỏi của họ và sự nghịch lại của
họ đối với các vị Nabi của họ. Bởi thế, khi nào Ta cấm
các ngươi một điều gì đó thì các ngươi hãy tránh xa
nó ra và khi nào Ta ra lệnh cho các ngươi thì các
người hãy thi hành theo khả năng của các ngươi”
(Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cấm người bề tôi không nên có quá nhiều
câu hỏi một khi Thiên sứ của Allah  bảo ban và chỉ dẫn
điều gì.
- Nguyên nhân mà những người Do Thái bị hủy
diệt là vị họ thường có quá nhiều câu hỏi và thường
nghịch lại các vị Nabi của họ.
- Những gì Thiên sứ  cấm đều nằm trong khả
năng của người tín đồ nên phải tuyệt đối tránh xa còn
những gì Người sai bảo thực hiện thì đôi lúc nó nặng
gánh đối với một ai đó cho nên hãy thực hiện theo khả
năng có thể.
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Hadith 158: Ông Abu Najeeh Al-Irbaadh bin Sariyah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah thuyết giảng
cho chúng tôi một bài thuyết giảng sâu sắc và đanh thép
làm tan chảy trái tim của chúng tôi và những đôi mắt
tuôn lệ. Chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, dường
như đó là lời nhắn nhủ trước lúc chia ly, vậy xin Người
hãy để lại lời di ngôn cho chúng tôi. Người nói:

ُ
َْ ْ ُ
ْ َ
ْ َ ُ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
{أوصيكم بتقوى الل والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من
َ َ ْ
ُ
ُ ْ ُ َْ َ َ
ُ ْ ْ َ
َ َ ك ْم َب ْعدى َف َس
يى اختالفا كثيا فعليكم بسنّت َوسنة
يعش من
ْ
ْ
َ
ُ
َ ْ َ ُّ َ َ
ََ َ
َ ِّاْلُلَ َفاء ال َم ْهدي
ين تمسكوا بها َوعضوا عليها بانل َواجذ
ني الراشد
َ َُْ ْ ُ
ََ َ َ ْ َُ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُُ
}َوإياكم َوُمدثات األمور فإن ك ُمدثة بدعة وك بدعة ضاللة
.رواه أبوا داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح

“Ta di ngôn cho các ngươi rằng hãy kính sợ Allah,
hãy vâng lời và tuân lệnh cho dù đó là một người nô lệ
da đen Habashi. Quả thật, ai trong các ngươi sống
đến thời sau Ta thì sẽ thấy nhiều mâu thuẫn và bất
đồng. Bởi thế, các ngươi hãy bám lấy Sunnah của Ta
và Sunnah của các vị Khalif chính trực được hướng
dẫn sau Ta; các ngươi hãy nắm chặt lấy nó, các ngươi
hãy cắn nó bằng những chiếc răng hàm của các
ngươi; và các ngươi hãy tránh xa những điều đổi mới
(cải biên) bởi tất cả mọi sự đổi mới (cải biên) đều
Bid’ah và mọi điều Bid’ah đều lầm lạc”.” (Abu
Dawood, Tirmizdi và ông nói: Hadith tốt và Sahih).
* Bài học từ Hadith:
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- Hadith bảo người tín đồ phải luôn kính sợ Allah:
chấp hành theo mọi mệnh lệnh của Ngài, tránh xa những
điều Ngài nghiêm cấm.
- Hadith bảo người tín đồ phải vâng lời và nghe
lệnh của những vị lãnh đạo nếu họ vẫn sai bảo tuân lệnh
Allah. Còn việc Hadith nhắc đến người nô lệ chỉ mang
tính thí dụ để nói bắt buộc phải nghe theo những người
lãnh đạo chứ thực tế là không bầu người nô lệ làm lãnh
đạo.
- Hadith là một lời tiên tri về điều vô hình: sau này
những người Muslim sẽ có sự bất đồng và chia rẻ thành
nhiều nhóm phái. Đây cũng là một trong các điều kì diệu
và phép lạ của Thiên sứ .
- Các vị Khalif chính trực được hướng dẫn được
nói trong Hadith chính là Abu Bakr, Umar, Uthman và
Ali (cầu xin Allah hài lòng về họ). Sau Nabi  thì họ là
những người đáng cho các tín đồ Muslim phải đi theo
Sunnah của họ hơn ai hết, bởi họ là những người ngoan
đạo và chính trực nhất trong đạo.
- Hadith cảnh báo mọi việc làm đổi mới, cải biên
đều là Bid’ah tức trái với giáo lý và nghịch lại các
nguyên tắc trong giáo lý.
Hadith 159: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ُّ ُ
َ َْ َ ُ ُ ْ َ
ََ ْ َ
}{ك أمّت يدخلون اْلنة إَل من أب

“Tất cả cộng đồng tín đồ của Ta đều vào Thiên Đàng
ngoại trừ những ai từ chối”.
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Các vị Sahabah hỏi: “Ai từ chối vào Thiên Đàng
thưa Thiên sứ của Allah ?” Người nói:

ََ ْ ََ
َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
. ومن عصان فقد أب} رواه ابلخاري، {من أطاعن دخل اْلنة

“Ai tuân lệnh Ta thì vào Thiên Đàng còn ai nghịch Ta
thì có nghĩa là y đã từ chối” (Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho biết rằng tất cả những ai đi theo
Sunnah của Thiên sứ Muhammad  đều vào Thiên Đàng
trừ những ai nghịch lại mệnh lệnh của Người để đi theo
dục vọng và sở thích của bản thân. Điều này giống như
Allah  đã phán trong Qur’an của Ngài:

ۡ ۡ
ۡ َّ َ
ۡ ُّ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ٰ
٣٩ حيم ِِه ٱلمأوى
ِ  فإِن ٱۡل٣٨  وءاثر ٱۡليوة ٱدلنيا٣٧ ﴿فأما من طَغ
َ َ ۡ َ َّ َ َ
َ اف َم َق
َام َربهِۦ َو َن ََه ٱنلَّ ۡف َس َعن ٱل ۡ َهو
َ ۡ  فَإ َّن٤٠ ى
َٱۡل َّن َة ِِه
ٰ
وأما من خ
ِ
ِ
ِ
ۡ ۡ
َ
َ
ٰ
]41 - 37 :﴾ [سورة انلازاعت٤١ ٱلمأوى

Nhưng đối với ai vượt quá mức giới hạn và bất tuân
(Allah), và thích đời sống trần tục này thì Hỏa Ngục
sẽ là chỗ ở của y. Còn đối với ai sợ đứng trình diện
trước Thượng Đế của y và ngăn bản thân khỏi những
dục vọng thấp hèn thì Thiên Đàng sẽ là chỗ của y.
(Chương 79, An-Nazi’at, câu 37 – 41).
Hadith 160: Ông Abu Muslim – có lời nói ông tên
là Abu I-yaas Salamah bin Amru bin Al-Akwa’  thuật
lại, nói: “Một người đàn ông đã ăn cùng với Thiên sứ của
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Allah  bằng tay trái. Người  bảo ông hãy ăn bằng tay
phải thì ông nói tôi không thể. Người  nói:

َ ْ ََ ْ َ
}{َل استطعت

“Ngươi không thể”. Người đàn ông đó không làm theo
vì sự tự cao tự đại. Thế là kể từ đó y đã không thể dùng
tay phải đưa thức ăn vào miệng của mình. (Hadith do
Muslim ghi lại).
* Giải thích một số nội dung:
- “Ngươi không thể” là lời cầu xin của Nabi 
trừng phạt người đàn ông đó; bởi vì y đã tự cao tự đại
không chịu đi theo chân lý và chấp hành Sunnah.
* Bài học từ Hadith:
- Theo Sunnah, khuyến khích ăn bằng tay phải,
ghét ăn bằng tay trái khi không có trở ngại nào ngăn cản
ăn bằng tay phải, chẳng hạn như bệnh hay bị đứt tay, ...
- Lệnh bảo ăn ở đây bao quát cho tất cả mọi mệnh
lệnh của mọi sự việc nên được chấp hành.
- Việc trái lệnh trong mệnh lệnh về việc làm
khuyến khích không mang tôi, việc Thiên sứ của Allah 
cầu xin trừng phạt người đàn ông trong Hadith là chỉ vi y
đã tự cao và ngạo mang muốn nghịch lại điều chân lý.
Hadith 161: Ông Abu Abdullah Annu’maan bin
Basheer  thuât lại, nói: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah
 nói:
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َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ُّ َ ُ َ
ُ ُ ََْ ُ
ْ ُ
.{لتسون صفوفكم أو َلخالفن الل بني وجوهكم} متفق عليه
“Các ngươi phải chỉnh đốn hàng ngủ của các ngươi
cho thẳng (trong lễ nguyện Salah), còn không thì chắc
chắn Allah sẽ làm cho các ngươi trở mặt với nhau”
(Albukhari, Muslim).
Trong lời dẫn của Muslim: Thiên sứ của Allah 
thường chỉnh đốn hàng ngủ của chúng tôi thẳng hàng như
thể là cây tên, Người  chỉnh đốn hàng ngủ cho đến khi
Người thấy chúng tôi thực sự hiểu Người. Rồi có một
ngày nọ, Người  đi ra và đứng dâng lễ nguyện, khi sắp
Takbir thì Người  thấy một người đứng với cái ngực lòi
ra khỏi đường thẳng của hàng thì Người  nói:

َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ُّ َ ُ َ
َ َ
ُ ُ ََْ ُ
ْ ُ
}{عباد الل لتسون صفوفكم أو َلخالفن الل بني وجوهكم

“Này hỡi các bề tôi của Allah, các ngươi phải chỉnh
đốn hàng ngủ của các ngươi cho thẳng (trong lễ
nguyện Salah), còn không thì chắc chắn Allah sẽ làm
cho các ngươi trở mặt với nhau”.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith khuyến khích các tín đồ Muslim chỉnh
đốn thẳng hàng trong lễ nguyện Salah tập thể.
- Hadith cho thấy rằng được phép nói chuyện lúc
giữa Iqa-mah và trước khi tiến hành lễ nguyện Salah; tuy
nhiên, một số học giả cấm việc nói chuyện trong thời
điểm này trừ phi có điều mang tính cải thiện chẳng hạn
như chỉnh đốn hàng.
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Hadith 162: Ông Abu Musa  thuật lại, nói: Có
một căn nhà trong khu Madinah bị cháy trong đêm, khi
sự việc được truyền tin đến Thiên sứ của Allah  thì
Người nói:

َ
ْ ُ ْ َ َ ُ ََْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ
. فإذا نمتم فأطفئوها عنكم} متفق عليه، {إن هذه انلار عدو لكم

“Quả thật, lửa này là kẻ thù của các ngươi, bởi thế,
khi các ngươi ngủ thì các ngươi hãy dập tắt nó khỏi
các ngươi” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith bảo phải dập tắt hết lửa trước khi ngủ; có
lời nói rằng Hadith mang tính nhắc nhở và chỉ dẫn; có lời
thì bảo sự việc chỉ mang tính Sunnah. Thật ra, Hadith chỉ
muốn kêu gọi người tín đồ cẩn thận để bảo đảm sự an
toàn.

Hadith 163: Ông Abu Musa  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َْ َََ ْ ْ
َ ُْ
َ َ
ُ {إن َم َث َل َما َب َع َثن
الل به عز َوجل م َن الهدى َوالعلم كمثل غيث
َ َ ْ
َ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
ََََْ َ َْ
َْ َ َ َ
أصاب أرضا فَكنت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الَك
َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُْ َ
َ ُ َ َََ َ َْ
والعشب الكثي وَكن منها أجادب أمسكت الماء فنفع الل بها
ُ
َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
َاب َطائ َفة م ْن َها أ ْخ َرى إن َما ه
انلاس فَشبوا منها وسقوا ورعوا وأص
َ
َ
َ ُ ْ َ ََُ َ َ َ َ ُ ُْ َ
َ ُ ُْ َ
قيعان َل تمسك ماء َوَل تنبت َك فذلك مثل من فقه ف دين الل
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َْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َََ َ َُ ََ
َونفعه بما بعثن الل به فعلم َوعلم َومثل من لم يرفع بذلك رأسا
َ ُ َْ َْ َْ
ُ ْ ُْ
.َولم يقبل هدى الل اَّلى أرسلت به} متفق عليه
“Hình ảnh của sứ mạng mà Ta được cử phái đến từ
sự hướng dẫn và nguồn kiến thức giống như hình ảnh
của cơn mưa đổ xuống mặt đất, trong đó có miếng đất
màu mở tiếp nhận nguồn nước nuôi dưỡng cây trồng
và làm mọc ra nhiều cây xanh, và có miếng đất không
mọc cây cỏ mà chỉ giữ nước để Allah làm nguồn lợi
cho nhân loại, họ uống từ nó và dùng nó để tưới tiêu,
tuy nhiên, có miếng đất khác chỉ là miếng đất khô cằn
không thể giữ nước cũng không thể nuôi dưỡng cây
trồng. Hình ảnh đó giống như người thông hiểu về tôn
giáo của Allah và hưởng lợi ích từ nó và truyền dạy
những gì mà Allah đã cử Ta mang nó đến, nhưng
cũng có người hưởng được gì từ lợi ích của nó và
không chấp nhận sự hướng dẫn của Allah, sứ mạng
mà Ta được cử phái mang đến.” (Albukhari, Muslim).
*Bài học từ Hadith:
- Thiên sứ của Allah  thí dụ sự hướng dẫn và
kiến thức mà Người mang đến giống như một cơn mưa
hữu ích bởi vì nó làm sống lại các trái tim giống như cơn
mưa làm sống lại đất đai. Người cũng ví rằng những ai
hưởng ích lợi từ sự hướng dẫn và kiến thức Người mang
đến giống như miếng đất mầu mỡ; những ai tiếp nhận
kiến thức và truyền thụ lại cho người nhưng lại không
thực hành theo thì giống như miếng đất có thể giữ nước
làm nguồn lợi cho mọi người (như sông, suối, ..); và
những ai không tiếp nhận kiến thức và sự hướng dẫn
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Người mang đến cũng như không làm theo thì giống như
mảnh đất cằn cỗi không thể giữ nước cũng không thể làm
mọc ra cây cối, và đây là nhóm người tồi tệ nhất trong
nhân loại, họ không có ích cho bản thân cũng không
mang lại lợi ích cho mọi người.
- Hadith kêu gọi đến với kiến thức, học hỏi và thực
hành theo kiến thức và cảnh báo việc quay mặt với kiến
thức.
- Hadith cho thấy người mang lại lợi ích cho bản
thân và cho cả người khác là người tốt nhất.
Hadith 164: Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

ُ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ
{مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل اْلنادب والفراش
َ َ َ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ ْ ُ َ ُ
ْ ُ ْ ََ
يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ ِبجزكم عن انلار وأنتم
َ ْ َ ُ ََ
.تفلتون من يدى} رواه مسلم

“Hình ảnh của Ta và hình ảnh của các ngươi giống
như hình ảnh của một người đàn ông nhóm lửa lên
rồi những con côn trùng và sâu bọ cứ rơi vào trong đó
trong khi người đàn ông cứ quạt đuổi chúng ra xa
khỏi đám lửa; Ta đang nắm lấy vạt áo của các ngươi
để giữ các ngươi không rơi vào trong Hỏa Ngục
nhưng các ngươi cứ muốn vuột khỏi tay của Ta”
(Muslim).
*Bài học từ Hadith:
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- Hadith muốn nói rằng Thiên sứ của Allah  luôn
yêu thương các cộng đồng tín đồ của Người, Người luôn
cố hết sức để hướng dẫn họ và Người không hề bỏ qua
bất cứ một điều tốt lành nào cũng như Người cũng không
hề bỏ qua bất cứ điều xấu nào mà không cảnh báo.
- Hadith khẳng định rằng vẫn có rất nhiều người
không hiểu biết khi mà cứ làm trái giáo lý; và trong việc
trái giáo lý này chỉ làm cho họ bất hạnh và đưa họ đến sự
trừng phạt nơi Hỏa Ngục.
Hadith 165: Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  bảo liếm sạch các ngón tay và quét sạch
thức ăn trong dĩa và Người nói:

ُ َََْ

ِّ َ

َ ُ َْ َ ْ ُ

.{إنكم َل تدرون ف أيه الَبكة} رواه مسلم

“Quả thật, các ngươi không biết điều phúc lành nằm
trong cái nào” (Muslim).
Trong một lời dẫn khác của Muslim:

َ ْ َ َ َ َ ْ َُْ َ ْ ُ ََْْ ْ ُ َ َ ُ َ ُْ ْ َ ََ َ
{إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما َكن بها من أذى
ْ ْ ََُ ْ َ َْ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َْْ َ
َََْ َ
َْ
وَلأكلها وَل يدعها للشيطان وَل يمسح يده بالمنديل حّت يلعق
ُ َََْ
َ َ ِّ َ
َْ َ ُ َ َُ َ َ
}َبكة
أصابعه فإنه َل يدرى ف أى طعامه ال
“Khi nào ai đó trong các ngươi làm rơi một miếng ăn
thì các ngươi hãy nhặt nó lên và phủi bỏ phần bẩn
dính vào và hãy ăn nó, chớ đừng bỏ nó cho Shaytan;
và y chớ đừng lau chùi tay với chiến khăn cho đến khi
nào đã liếm sạch các ngón tay của mình bởi quả thật y
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không biết được hồng phúc nằm ở trong thức ăn nào
của y”
Và trong một lới dẫn khác nữa của Muslim:

ْ
ِّ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ
ُضه
َ ُ َْشء م ْن َشأنه َحّت ََي
ْ َ ك
{إن الشيطان َيض أحدكم عند
َ َ َْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُّ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ
عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما َكن بها من
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َْْ ُ َ
ُ َ ُ َ َ َ ْ َََْْ َ ََ َ َ َْ
أذى ثم َلأكلها وَل يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه
ُ َََْ ُ ُ َ
َ َ ِّ َ
َْ َ
}َبكة
َل يدرى ف أى طعامه تكون ال
“Quả thật, Shaytan luôn đến trong mọi vụ việc của ai
đó trong các ngươi, nó đến ngay cả lúc y ăn. Bởi thế,
khi một miếng thức ăn của ai đó trong các ngươi rơi
xuống đất thì y hãy phủi bỏ phần bẩn dính vào rồi
hãy ăn nó và chớ đừng bỏ nó cho Shaytan; và khi nào
y ăn xong thì y hãy liếm sạch các ngón tay của y bởi
quả thật y không biết được trong thức ăn nào của y có
hồng phúc”.
*Bài học từ Hadith:
- Hadith khuyến khích các tín đồ liếm sạch các
ngón tay dính thức ăn và vét sạch những thức ăn còn lại
trên dĩa, bởi trong sự việc đó biểu hiện sự trân trọng ân
huệ và nói lên sự khiêm tốn; ngược lại, trong việc vứt bỏ
các thức ăn còn sót lại là biểu hiện của sự xem thường và
tự cao tự đài với ân huệ.
- Theo Sunnah nên ăn lại những thức ăn rơi rớt
trên đất sau khi đã làm sạch nó. Sự việc này nên làm khi
mà có thể tẩy sạch bẩn cho phần thức ăn bị rớt xuống đất
với điều kiện là không rớt xuống chỗ Najis.
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- Hadith đã khẳng định sự tồn tại của tên Shaytan
và khẳng định rằng chúng sẽ ăn nếu chúng ta vứt bỏ thức
ăn mặc dù chúng ta không nhìn thấy chúng ăn cũng như
không biết chúng ăn như thế nào; nhưng chúng ta phải tin
vào những thông điệp này.
Hadith 166: Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  đứng giữa chúng tôi nhắn lời
khuyên, Người nói:

َ َ ُ ُ َْ ْ ُ
ُ َ ُ َ ُ
َ َ ُ
َ ُّ َ َ
ُ
ْ
-  ثم قال- {يا أيها انلاس إنكم ُمشورون إل الل حفاة عراة غرَل
َ َّ ُ َّ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َّ َ َ ۡ ُّ ُ ُ َ ۡ ا
َ
ٰ
﴾ [سورة١٠٤ ﴿كما بدأنا أول خلق نعِيدهۥ وعدا علينا إِنا كنا فعِل ِني
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُ
 أَل وإن أول اْلالئق يكس يوم القيامة- ] ثم قال384 :األنبياء
ُ ْ
َ ِّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
َ ُ َُ ُ َ َ َ ُ َْ
،اء برجال من أمّت فيؤخذ بهم ذات الشمال
 أَل وإنه ُي، إبراهيم
َ
َْ َ َ ُ ََُ
َ َ َْ َُ ْ َ
َ ْ َ ُ ِّ َ َ ُ ُ َ َ
.  فيقال إنك َل تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول يا رب أصيحاب
ُ َْْ َ َ َ َ ُ ََُ
ُ َُ ُ َ َۡ ۡ َ ر
ۡت فِيهمه
ُ يدا َّما ُد ۡم
فأقول كما قال العبد الصالح ﴿وكنت علي ِهم ش ِه
ِ
َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ۡ َّ َ َ َّ َ َ
ٌ َشء َشه
ۡ َ لَع ُك
ٰ
يد
فلما توفيت ِِن كنت أنت ٱلرقِيب علي ِهم وأنت
ِ
ِ
َ
ُ ََُ
ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ
ين ىلع أعقابهم
 فيقال إن هؤَلء لم يزالوا مرتد.]337 :﴾ [سورة املائدة١١٧
ََُْْ َ ُ ُْ
.منذ فارقتهم} متفق عليه
“Này hỡi nhân loại, quả thật các ngươi sẽ được triệu
tập trình diện trước Allah với thân thể trần truồng,
chân trần và nguyên trạng ban đầu (đối với nam giới
dương vật trở lại như lúc ban đầu trước khi cắt da
quy đầu) – rồi Người đọc câu Kinh - : Giống như
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việc TA khởi nguyên sự tạo hóa lần đầu, TA sẽ tái lập
nó. Đó là một lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện.
Quả thật, TA chắc chắc sẽ làm điều này. (Chương 21
– Al-Ambiya, câu 104). Quả thật, người đầu tiên trong
nhân loại được cho mặc y phục vào Ngày Phục Sinh là
Ibrahim . Quả thật, sẽ có một nhóm người trong số
tín đồ của Ta bị dẫn đi về phía bên trái (hướng của
Hỏa Ngục); lúc đó, Ta nói: Thưa Thượng Đế, đó là
những người bạn đạo của bề tôi. (Allah) phán bảo:
Quả thật, Ngươi không biết điều mà họ đã đổi mới và
cải biên ở thời sau Ngươi. Thế là Ta nói giống như
người bề tôi ngoan đạo (Nabi Ysa ) đã nói: Và bề
tôi là một nhân chứng đối với họ trong suốt thời gian
bề tôi còn sống với họ; bởi thế khi Ngài đưa bề tôi lên
cùng với Ngài thì Ngài là Đấng Trông chừng họ và
Ngài là Đấng làm chứng cho tất cả mọi sự việc”.
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 117). Rồi (Allah) phán
tiếp: Quả thật họ đã rời bỏ đạo kể từ khi Ngươi từ
biệt họ.” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith khẳng định Nabi Ibrahim  là vị Nabi
cao quý hơn.
- Hadith cho biết rằng Allah  sẽ trừng phạt
những kẻ tội đồ, những kẻ đã cai biên, đổi mới tôn giáo
của Allah .
- Chẳng có nghĩa lý gì cho việc nói rằng tôi là
thuộc cộng đồng tín đồ của Nabi Muhammad  nhưng
lại không đi theo Sunnah của Người và nắm chặt lấy tôn
giáo của Người.
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Hadith 167: Ông Abu Sa’eed Abdullah bin
Mughaffal  thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  cấm
dùng ná bắng đá và Người nói:

َُُْ َ ُ
ْ ََ َ َْْ ََُْ ُ َ ُ َْ َُ َْ َ َ َْ
ُ ك
س
 وي،  وإنه يفقأ العني،  وَل ينكأ العدو، {إنه َل يقتل الصيد
ِّ
.السن} متفق عليه

“Quả thật, nó không giết được thú săn cũng không
tiêu diệt được kẻ thù nhưng nó lại làm tổn thương
mắt và làm gãy răng” (Albukhari, Muslim).
Trong một lời dẫn khác thì nói rằng một người bà
con của Abdullah bin Mughaffal đã dùng ná bắng đá nên
ông đã ngăn lại và nói: Quả thật Thiên sứ của Allah  đã
cấm dùng ná bắng đá và Người đã nói:

َُُْ َ َ
َْ
}{إنها َل يقتل الصيد

“Quả thật, nó không giết được thú săn”.
Sau đó, người bà con đó của ông vẫn dùng thì ông
nói: Tôi đã nói với cậu rằng Thiên sứ của Allah  đã
cấm dùng ná bắng đá nhưng rồi cậu vẫn quay lại dùng
nó; tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho biết rằng Thiên sứ  không cho
phép dùng ná bắng đá vì nó những không có lợi mà
còn gây hại cho người khác.
- Hadith cho thấy được phép bỏ mặc những
người làm tội lỗi mục đích để Da’wah họ.
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Hadith 168: Ông A’bis bin Rabi’ah thuật lại,
nói: Tôi thấy Umar bin Al-Khattaab  hôn cục đá đen
và ông ấy nói:

ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ِّ
 صل-  َولوَل أن َرأيت انلب، ض َوَل تنفع
{إن أعلم أنك حجر َل ت
َ ُ ْ َ َ َ ُ ِّ َ ُ
. يقبلك ما قبلتك} متفق عليه- الل عليه وسلم

“Tao thực sự biết mầy chỉ là một cục đá không gây
hại cũng chẳng mang điều lợi; nếu tao đã không nhìn
thấy Nabi hôn mầy thì chắc chắn tao không bao giờ
hôn mầy” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho biết rằng người tín đồ phải làm theo
cung cách cũng như sự chỉ dạy của Thiên sứ  trong việc
hành đạo và thờ phượng cũng như trong mọi sự việc mà
Người đã hướng dẫn và chỉ dạy cộng đồng tín đồ của
Người, dù người tín đồ nhận thức được giá trị của nó hay
không nhận thức được; bởi Allah  đã phán:

ُ ٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ ٰ َ َ ٓ َ َ
َ َّ ك ۡم َع ۡن ُه فَٱنتَ ُهوا َو َّٱت ُقوا
﴿وما ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نهى
ٱَّلله
َ ۡ ُ َ َ َّ َّ
]7 : ﴾ [سورة احلرش٧ اب
ق
ِ ِإِن ٱَّلل شدِيد ٱلع
Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi
thì các ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn
cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. Và
các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật, Allah rất
nghiêm khắc trong việc trừng phạt. (Chương 59 – AlHashr, câu 7).
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- Hadith nhắc nhở người tín đồ rằng trong thờ
phượng là không thể tự ý hành động mà phải tuyệt đối
chấp hành theo đúng cung cách và đường lối chỉ dạy của
Thiên sứ .
- Học giả Attabra-ni nói: Hành động đó của Umar  chỉ
nhằm nhắc nhở mọi người lúc bấy giờ vì họ thường có xu
hướng thờ phượng các bục tượng. Vì Umar  sợ rằng
những người thiếu hiểu biết nhằm tưởng rằng việc đưa
tay hôn cục đá đen mang ý nghĩa tôn vinh cục đá đó nên
ông đã nói như vậy để cảnh giác mọi người.

