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Chương 11
Jihaad

* Jihaad muốn nói ở đây là sự đấu tranh của một
con người với chính bản thân mình trong việc nỗ lực tìm
kiếm điều hữu ích.
Một số học giả nói: Jihaad với bản thân (tức chiến
đấu với bản thân) là Jihaad lớn lao nhất, còn Jihaad với
kẻ thù (tức đi chiến đấu với kẻ thù) là Jihaad nhỏ.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ذ َ َ َٰ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ذ ُ ۡ ُ ُ َ َ ذ
ۡ ۡ َ َ ِإَون ذ
َ سن
﴾٦٩ ني
ۚ ﴿وٱَّلِين جهدوا فِينا َلهدِينهم سبلنا
ِ ِ ٱَّلل ل َم َع ٱل ُمح
96 :العنكبوت

Và những ai chiến đấu cho chính nghĩa của TA thì
chắc chắn sẽ được hướng dẫn họ đến những con
đường của TA. Và quả thật, Allah luôn bên cạnh
những ai làm tốt. (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 69).
Chiến đấu cho chính nghĩa của Allah trong
câu Kinh là sự chiến đấu với bản thân, chiến đấu với
Shaytan, với lòng ham muốn và chiến đấu với kẻ thù vì
làm hài lòng Allah . Những con đường của TA có
nghĩa là các con đường thuận tiện và dễ dàng để đến với
Allah , đến với Thiên Đàng ở nơi Ngài, và những con
đường đó chính là sự tuân phục và chấp hành theo mệnh
lệnh của Ngài. Và quả thật, Allah luôn bên cạnh
những ai làm tốt có nghĩa là Allah  sẽ luôn phù hộ và
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giúp đỡ những ai ngoan đạo luôn sống theo ý chỉ và sự
hài lòng của Ngài.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
]66 :﴾ [سورة احلجر٩٩

َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ذ َ َ ذ
ُ ك ۡٱۡلَق
ني
﴿وٱعبد ربك حَّت يأت ِي
ِ

Hãy thờ phượng Thượng Đế của Ngươi cho đến khi
sự kiên định đến với ngươi. (Chương 15 – Al-Hijr, câu
99).
Sự kiên định được nói trong câu Kinh có nghĩa là
cái chết. Allah  gọi cái chết là sự kiên định bởi vì cái
chết là điều chắc chắn xảy ra, là điều kiên định không thể
chối cãi, không có bất cứ linh hồn nào phủ nhận cái chết
cả và cũng không có bất cứ linh hồn nào có thể chạy trốn
khỏi cái chết một khi nó đến. Cho nên cái chết là điều
kiên định xảy đến cho mỗi linh hồn, như Allah đã phán:

ُّ ُ
ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ ُك َن ۡفس
﴿

]581 : ت﴾ [سورة آل عمران
ِ ذائِقة ٱلمو

Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. (Chương 3 – Ali
‘Imaran, câu 185).
Hãy thờ phượng Thượng Đế của Ngươi cho
đến khi sự kiên định đến với ngươi có nghĩa là Allah
 ra lệnh cho vị Nabi của Ngài Muhammad  phải nỗ
lực đấu tranh trọn cả cuộc đời cho con đường thờ phượng
Ngài, phải đấu tranh với bản thân, với lòng ham muốn để
thờ phượng Ngài cho đến khi từ biệt cõi trần.
Đây là thông điệp chung cho các tín đồ của Nabi
Muhammad  chứ không phải dành riêng cho mỗi mình
Người.

Dịch & Phân Tích
Riyaadh Al-Saaliheen

3

Allah, Đấng Tối Cao phán:
]8 :[سورة املزمل

َ َ ۡ َ َ ا
ۡ َ
ۡ ٱذ ُكر
﴾٨ ٱس َم َربِك َوتبَ ذتل إ ِ ۡۡلهِ تبۡتِيٗل
ِ ﴿و

Và hãy luôn tụng niệm đại danh Thượng Đế của
Ngươi và dốc lòng phụng sự Ngài. (Chương 73 – AlMuzammil, câu 8).
Allah  bảo Thiên sứ Muhammad  và tất cả các
tín đồ của Người phải thường xuyên tụng niệm Allah thật
nhiều để nhớ luôn nhớ đến Ngài và phải hết lòng phục
tùng và thờ phượng Ngài.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
]7 : الزلزلة: ﴾ [سورة٧

﴿ َف َمن َي ۡع َم ۡل م ِۡث َق َال َذ ذرة َخ ۡ ا
ۡيا يَ َرهُۥ
ٍ

Do đó, người nào làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ
như hạt bụi cũng sẽ thấy nó. (Chương 99 – AlZilzilah, câu 6 – 8).
Hạt bụi ở đây là hạt bụi li ti được nhìn thấy khi có
ánh sáng mặt trời lọt qua từ khe cửa, mang ý nghĩa cực
nhỏ.
Allah  thông điệp cho biết rằng tất cả mọi việc
làm thiện tốt và ngoan đạo dù nhỏ như thế nào cũng đều
được Ngài ban cho ân phước tương ứng, Ngài không bỏ
sót bất cứ một điều gì dù điều đó có nhỏ như hạt bụi. Câu
Kinh này kêu gọi người bề tôi phải quan tâm hết mình về
các việc làm thiện tốt và ngoan đạo dù to hay nhỏ vì
Allah  muốn nhìn thấy sự tận tâm và hết lòng ở nời
người bề tôi.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
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ُ َ ْ ُ َُ ََ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ذ ُ َ َ ۡا
ُ
ۡيا َوأعظ َم
َتدوه عِند ٱَّلل ِ هو خ
ۡي
خ
ِن
م
م
ِك
س
نف
﴿وما تقدِموا ِِل
ِ
َ ۡا
]02 :أجر ۚا﴾ [سورة الزمل
Và điều thiện nào mà các ngươi gởi đi trước cho bản
thân các ngươi thì các ngươi sẽ tìm thấy nó ở nơi
Allah, nó sẽ trở thành phần thưởng tốt và vô cùng vĩ
đại. (Chương 73 – Al-Muzzammil).
Allah  thông điệp đến các bề tôi của Ngài rằng
bất cứ điều thiện tốt và ngoan đạo nào họ làm vì Ngài thì
đều được ghi rõ ở nơi Ngài không sót một điều gì; và
phần thưởng mà Ngài ban cho to lớn và vĩ đại hơn những
điều họ làm.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
]072 :[سورة ابلقرة

َََ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ذ ذ
ٌ َّلل بهِۦ َعل
﴾٢٧٣ ِيم
ِ ﴿وما تنفِقوا مِن خۡي فإِن ٱ

Và bất cứ vật tốt nào mà các ngươi tiêu ra làm từ
thiện thì quả thật Allah đều biết rõ. (Chương 2 – AlBaqarah, câu 273).
Trong Qur’an còn rất nhiều câu Kinh mang ý
nghĩa tương tự các câu Kinh này.

Hadith 95: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên
sứ của Allah nói:
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ه هه ه ه
ه ًّ ه ه ه
ه ه ه ه ه ه
آذن ُت ُه ب ه
 هوما تقرب إِل،احلر ِب
د
ق
ف
ا
ِل
ِ
و
ل
ى
د
{إِن الل قال من َع
ِ
ِ
ه
هه ُ ه ه ه ه هه ُ ه
ه
ه ه ه
ُ ههه
 وما يزال عب ِدي يتقرب،عب ِدي بَِشء أحب إِل مِما افَتضت علي ِه
ه
ُه ُ ُ ه ه ه ه ُُ ُ ُ ه ه
ُه ه
ه
ِ  فإِذا أحببته كنت سمعه،حبه
،اّلي يسمع ب ِ ِه
ِ إ ِل بِانلواف ِِل حّت أ
ه
ه
ه ُ ُ ه
ُه
هه
هو هب ه ه
ُ ِ اّلي ُيب
ِ َُصه
، هويدهُ ال ِّت يبطش بِها هو ِرجله ال ِّت يم ِش بِها،َص ب ِ ِه
ه ه هه ُ ه ُ ه ه
ُ هه ه ُ ه
.ئ استعاذ ِن ألعِيذنه} رواه ابلخاري
ِ ِ  ول،وإِن سأل ِن ألع ِطينه
“Quả thật Allah phán: Ai lấy vị Wali của TA làm kẻ
thù thì TA tuyên bố giao chiến với người đó. Không
có điều gì mà người bề tôi của TA dâng lên cho TA
làm TA yêu thích hơn những điều mà TA sắc lệnh cho
y; và người bề tôi của TA vẫn mãi dâng lên TA những
việc làm ngoan đạo mang tính tự nguyện cho tới khi
TA yêu thương y, và khi nào TA đã yêu thương y thì
TA sẽ giúp y chỉ thích nghe những điều TA hài lòng,
TA sẽ giúp y chỉ nhìn những điều tốt đẹp, TA sẽ giúp
đôi tay y làm điều tốt đẹp và chân của y bước đi trên
con đường tốt đẹp, và nếu y cầu xin TA thì chắc chắn
TA sẽ ban cho y bất cừ điều gì y muốn, và nếu y cầu
xin TA che chở thì chắc chắn TA sẽ che chở cho y.”
(Albukhari).
* Wali có nghĩa người cận kề, Wali của Allah 
có nghĩa la người luôn chấp hành đúng theo mệnh lệnh
và chỉ thị của Allah, tránh xa những điều Ngài nghiêm
cấm và làm nhiều điều ngoan đạo và thiện tốt một cách
tự nguyện.
Như vậy, Wali của Allah  không phải là thần
thánh, không phải là nhiêu nhân mang những khả năng
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siêu phàm như một số người thiếu hiểu biết đã lầm tưởng
mà thật ra Wali của Allah  chỉ là người bề tôi có đức
tin trung thực nơi Allah  và nơi Thiên sứ của Ngài ,
là người tín đồ Muslim ngoan đạo và ngay chính trên tôn
giáo Islam. Ý nghĩa này được Allah  phán trong câu
Kinh:

ْ َُ َ َ ذ
َ ََُۡ ۡ ُ ََ ۡ َۡ َ ٌ ۡ َ َ ََ ٓ ذ َۡ ََٓ ذ
 ٱَّلِين ءامنوا٦٢ ﴿أَل إِن أو ِۡلاء ٱَّلل ِ َل خوف علي ِهم وَل هم َيزنون
َ َ َ
ۡ ُّ َٰ َ َ ۡ
َ ََُ ُ ْ َذ
َ ۡ ُ ل َ ُه ُم ٱلۡب٦٣ ون
َٰ ۡش
ِ ى ِِف ٱۡليوة
ٱدلنيَا َو ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِِۚ َل ت ۡبدِيل
وَكنوا يتق
ذ
َ َ
ُ ِ ٱَّللِۚ َذَٰل َِك ُه َو ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َع
]96 - 90 :﴾ [سورة يونس٦٤ ظيم
ت
ِ َٰ ل َِك ِم
Chẳng phải những vị Wali của Allah sẽ không lo sợ
cũng sẽ không buồn phiền. Họ là những người tin
tưởng nơi Ngài và ngoan đạo. Họ sẽ được báo tin
mừng ở đời này và ở Đời Sau. Không có gì thay đổi
trong các lời phán của Allah, đó là một sự thành tựu
vĩ đại. (Chương 10 – Yunus, câu 62 – 64).
Còn khi nói đến một từ duy nhất “Wali” thì đó có
nghĩa là Đấng Bảo Hộ, Đấng Che Chở, Đấng Bảo Vệ. Và
đó chính là Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng. Về ý
nghĩa này Allah  có phán trong câu Kinh:

َ ُ ُّ َ
ُ ُ ۡ ُ ْ ُ َ َ َ ٱَّلل َو ُّ ذ
ُ﴿ ذ
َ ت إ ََل ٱَلُّور َو ذٱَّل
ِين
ِ ِ َٰ ِل ٱَّلِين ءامنوا ُي ِرجهم مِن ٱلظلم
ِِۖ
ِ
َ َٰٓ َ ْ ُ َٰ َ ُ ُّ َ ُّ َ ُ َ ُ ۡ ُ ُ ُ َٰ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٓ ُ ُ ُ ذ
ت أولئِك
ِ كفروا أو ِۡلاؤهم ٱلطغوت ُي ِرجونهم مِن ٱَلور ِ إَِل ٱلظلم
َ ُ َٰ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َٰ ُ ذ
]017 :﴾ [سورة ابلقرة٢٥٧ أصحب ٱَلارِِۖ هم ف ِيها خ ِِلون

Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có đức tin.
Ngài đưa họ từ nơi tăm tối ra ngoài ánh sáng. Ngược
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lại, các chủ nhân của những kẻ không có đức tin là
những tên tà thần. Chúng dắt họ từ nơi ánh sáng đến
nơi u tối mù mịt. Tất cả bọn chúng sẽ phải làm bạn
với Hỏa Ngục, nơi mà chúng sẽ cư ngụ đời đời kiếp
kiếp. (Chương 2 – Albaqarah, câu 257).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith là lời hứa trừng phạt nghiêm khắc đối với
ai thù hằn với người Wali của Allah , tức thù hằn và
chống đối với người có kiến giáo lý, ngoan đạo và làm
đúng theo giáo lý của Ngài.
- Ai tìm kiếm sự che chở nơi Allah  bằng sự kính
sợ và tuân phục Ngài thì Ngài sẽ che chở và bảo vệ người
đó.
- Thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc là những việc
làm phải luôn được quan tâm hàng đầu, và đó là việc làm
yêu thích nhất ở nơi Ngài. Và ai sau khi đã hoàn thành
chu đáo các nghĩa vụ bắt buộc rồi tình nguyện làm thêm
nhiều việc làm Sunnah thì người đó sẽ được Allah  yêu
thương; và một khi Allah  yêu thương y thì Ngài sẽ
luôn bảo vệ y, phù hộ y và sẽ luôn đáp lại lời nguyện cầu
và khấn vái của y, và Ngài sẽ luôn giúp y giữ vững đức
tin Iman và tạo điều kiện cho y đạt đến cảnh giới cao
nhất của đức tin, đó là Ihsaan, y sẽ không nói những điều
làm Allah  giận dữ và phẫn nộ và sẽ không hành động
trái lệnh của Ngài.
Hadith 96: Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói: Allah  phán rằng:
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ً هه ُ ه
ه هه ه ه ُ ه
ِ ه هه ه
ً
ً
 هوإِذا تقرب مِن ذ هِراَع،ْبا تقربت إِِل ِه ذ هِراَع
{إِذا تقرب العبد إ ِل ِش
ًهه ُ ُ ه ً ه ه هه ه ً هه ُُ ه هه
.ان مشيا أتيته هرولة} رواه ابلخاري
ِ  وإِذا أت،تقربت مِنه باَع
“Nếu người bề tôi tiến đến gần TA một gang tay thì
TA sẽ tiến đến gần y một khuỷu tay, nếu y tiến đến
gần TA một khuỷu tay thì TA sẽ tiến đến gần y một
dang tay, và nếu y đi bộ đến với TA thì TA sẽ chạy
đến với y.” (Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho thấy sự rộng lượng và tấm lòng quảng
đại của Allah  đối với các bề tôi của Ngài. Ngài luôn
ban cho nhiều hơn so với việc làm của người bề tôi.
- Hadith kêu gọi người bề tôi làm nhiều việc ngoan
đạo và thiện tốt, bởi vì mỗi khi người bề tôi làm điều
ngoan đạo và thiện tốt càng nhiều thì Allah  càng ban
cho nhiều ân phước và Ngài sẽ thương yêu y và ban phúc
lành cho y.

Hadith 97: Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ

ه

ُ

ِ

ه

ه

ه

ُ ه

هه

 الصحة هوالف هراغ} رواه،اس
ِ ِيهما كثِي مِن انل
ِ {ن ِعمت
ِ ان مغبون ف
.ابلخاري

“Hai ân huệ mà đa số người thường bán rẻ: sức khỏe
và sự rảnh rỗi” (Albukhari).
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* Bán rẻ ở đây có nghĩa là thiếu quan tâm hoặc
không biết cách tận dụng để mang lại nhiều lợi ích.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith lấy hình ảnh người chủ thể chịu trách
nhiệm cho hành vi của mình trước Allah  làm hình ảnh
thí dụ, y giống như là người kinh doanh, sức khỏe và thời
gian rảnh rỗi của y là vốn liếng. Nếu y biết tận dụng và
khai thác nguồn vốn này một cách đúng đắn và tốt thì y
sẽ đạt được lợi nhuận, còn nếu y không biết cách tận
dụng nguồn vốn này hợp lý thì y sẽ thua lỗ và hối tiếc.
- Hadith kêu gọi người bề tôi phải luôn biết quí
trọng sức khỏe và thời gian. Phải biết tận dụng hai ân huệ
đó để đến gần Allah , phải tranh thủ làm điều thiện tốt
và ngoan đạo trước khi hai ân huệ đó không còn nữa.
- Hadith như một lời nhắc nhở con người, đặc biệt
là những người có đức tin phải biết quí trọng đến sức
khỏe và thời gian và phải khai thác nó một cách triệt để,
bởi lẽ, có rất nhiều người trong nhân loại đã tiêu xài và
sử dụng sức khỏe và thời gian của họ vào chỗ không có
lợi mà chỉ có hại.
- Hadith cho thấy rằng tôn giáo Islam luôn quan
tâm đến thời gian và sức khỏe.
Hadith 98: Bà A’ishah  thuật lại: Quả thật Nabi
 đã thường dâng lễ nguyện Salah trong đêm lâu đến nỗi
sưng tấy và nứt cả bàn chân. Tôi đã nói với Người: Thưa
Thiên sứ của Allah, tại sao Người lại phải làm đến mức
như vậy, chẳng phải là Allah đã tha thứ cho Người
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những tội lỗi đã qua và những tội lỗi sắp tới rồi đó sao?!
Người  nói:

ُهه ه
ُ ه ه ُ ه ه ً ه
ً
.حب أن أكون عبدا شكورا} متفق عليه و هذا لفظ ابلخاري
ِ {أفل أ

“Thế chẳng phải Ta nên là người bề tôi biết ơn Ngài”
(Albukhari và Muslim ghi lại và lời là của Albukhari).
* Giải thích sơ lược: Bà A’ishah  thường thấy
Thiên sư của Allah  thức thâu đêm để dâng lễ nguyện
Salah, Người thường đứng dâng lễ nguyện Salah lâu
trong đêm nên bàn chân của Người sưng lên và nứt nẻ.
Thương và lo cho Thiên sứ của Allah  nên bà A’ishah
 nói với Người: “Thưa Thiên sứ của Allah, tại sao
Người lại phải làm đến mức như vậy, chẳng phải là
Allah đã tha thứ cho Người những tội lỗi đã qua và
những tội lỗi sắp tới rồi đó sao?!” có nghĩa là tại sao
Người lại làm khổ bản thân mình như vậy trong khi Allah
 đã tha thứ tất cả tội lỗi cho Người, dù đó là tội lỗi
trong tương lai và tội lỗi trong quá khứ.
Đúng vậy, Allah  đã cấm Hỏa Ngục chạm đến
Người, và Người là người đầu tiên bước vào Thiên Đàng,
không những thế, Người còn được ở nơi cao nhất của
Thiên Đàng chỉ dưới Ngài vương Arsh của Allah – tầng
Firdaws nơi bắt nguồn của các dòng sông Thiên Đàng.
Allah  đã hứa cho Người như thế sao Người lại phải vất
vả, nhọc nhằn, khổ cực trong việc thường xuyên dâng lễ
nguyện Salah thâu đêm và đến nỗi phải đau cả thân xác
như thế kia?
Dĩ nhiên, Thiên sứ của Allah  thừa biết điều đó,
Người biết đó là ân huệ vô cùng to lớn, là đặc ân mà

Dịch & Phân Tích
Riyaadh Al-Saaliheen

11

Allah  dành riêng cho Người nên Người muốn tạ ơn
Ngài, Người cố gắng hành đạo và làm điều thiện tốt dù
có khổ cực thế nào để trả ơn cho Đấng đã yêu thương và
ban biết bao ân huệ cho mình. Bởi lẽ đó, khi bà A’ishah
nói với Người về điều đó thì Người bảo:

ُهه ه
ُ ه ه ُ ه ه ً ه
ً
}حب أن أكون عبدا شكورا
ِ {أفل أ

“Thế chẳng phải Ta nên là người bề tôi biết ơn Ngài”.
Có nghĩa là: Này A’ishah, với những đặc ân mà Allah
ban cho Ta to lớn như thế không đáng để Ta là người bề
tôi luôn phải tạ ơn Ngài thường xuyên hay sao?

* Bài học từ Hadith:
- Người bề tôi cần phải tạ ơn Allah  thật nhiều và
thường xuyên vì Ngài đã ban cho họ không biết bao ân
huệ.
- Thiên sứ của Allah  là người được Allah  bảo
đảm cho Thiên Đàng và được tha thứ hết mọi tội lỗi mà
Người còn cố gắng nỗ lực trong việc hành đạo và làm
điều thiện thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
- Thờ phượng Allah  bằng lòng biết ơn tốt hơn
bằng lòng kính sợ bởi vì trong sự biết ơn có sự yêu
thương dành cho Ngài, và khi một người yêu thương
Ngài thì y sẽ thực hiện tốt hơn mệnh lệnh của Ngài còn
khi thờ phượng Ngài bằng sự kính sợ Ngài thì y chỉ làm
vừa đủ theo mệnh lệnh của Ngài để thoát khỏi sự trừng
phạt và giận dữ của Ngài mà thôi.
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- Lòng tri ân Allah tức sự biết ơn và thành tâm tạ
ơn Ngài sẽ được Ngài gia tăng thêm ân huệ như Ngài đã
phán:

َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ذ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ذ
َ َ ََُۡۡ ذ
﴿ِإَوذ تأذن ربكم لئِن شكرتم ِلزِيدنكمۖۡ ولئِن كفرتم إِن عذ ِاِب
ََ
]7 :﴾ [سورة إبراهيم٧ ديد
ِ لش

Và (hãy nhớ) khi Thượng Đế (Allah) của các ngươi
đã công bố: “Nếu các ngươi biết ơn, TA sẽ ban thêm
ân huệ cho các ngươi; còn nếu các ngươi phụ ơn thì
quả thật hình phạt của TA sẽ rất khủng khiếp và dữ
dội. (Chương 14 – Ibrahim, câu 7).
- Sự tạ ơn không phải chỉ bằng lời nói mà còn phải
thể hiện bằng hành động. Do đó, người bề tôi hãy tạ ơn
Allah và cố gắng nỗ lực hành đạo và làm nhiều việc thiện
tốt vì Allah. Và hãy luôn ghi nhớ rằng làm ít nhưng
thường xuyên và bền tốt hơn làm nhiều rồi ngưng hẳn;
như Thiên sứ của Allah đã chỉ dạy:

ه ه ه ه ُ ُ ه ه
ُ ُ
ه ه هه ه هه
ه
 وإِن، فإِن الل ل يمل حّت تملوا،ال ما ت ِطيقون
ِ {خذوا مِن األعم
ه
ه
ه ه ه
ه ه
ه ه
.ال إِل اللِ ما دام هوإِن قل} رواه ابلخاري ومسلم
م
ع
األ
ب
ح
أ
ِ

“Các ngươi chọn lấy việc làm nào trong khả năng của
các ngươi, bởi quả thật Allah không nản lòng cho tới
khi nào các ngươi đã nản lòng, và quả thật việc làm
yêu thích nhất đối với Allah là những gì được làm
thường xuyên cho dù có ít đi chăng nữa” (Albukhari,
Muslim).
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Hadith 99: Bà A’ishah thuật lại, nói:

ُ ُ ه ه
ه
ه ه ه ه ه ُ ه ه
 إِذا دخل العش أحيا الليل-صىل الل عليه وسلم- ِ{َكن هرسول الل
ه ه ه ه هُ ه ه
هه
.هوأيقظ أهله هوجد هوشد ال ِمْئر} متفق عليه
“Mỗi khi vào mười đêm cuối (của tháng Ramadan)
thì Thiên sứ của Allah  thường đánh thức người
nhà, Người chăm hơn và không gần gũi vợ”
(Albukhari và Muslim).

* Bài học từ Hadith:
- Hadith khuyến khích tận dụng các thời điểm ân
phúc để tích cực hành đạo và làm điều thiện tốt.
- Khuyến khích làm tràn đầy sức sống bởi những
các việc làm ngoan đạo trong những đêm Ramadan, đặc
biệt là nỗ lực tích cực trong mười đêm cuối, bởi lẽ trong
mười đêm cuối của có một đêm Qadr (định mệnh) tốt
hơn một ngàn tháng.
Hadith 100: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ه
ه ُل
ُ ُ ه
ه هه ه
ُ ه
يف و ِف ك
ِ {المؤمِن الق ِوي خي وأحب إِل اللِ مِن المؤم ِِن الض ِع
ه ه ه ه ه
ه ه ه
ه
هه ه ه ه ُ ه ه ه
جز هوإِن أصابك شء
ِ خي اح ِرص َع ما ينفعك واست ِعن بِاللِ ول تع
ه ه هُ ه هِ هه ُ ه ه ه ه هه ه هه
كن قُل قه هد ُر اللِ هو هما هشاءه
ِ  ول.فل تقل لو أّن فعلت َكن كذا وكذا
ههه ه ه ه ه ُ ه هه
ه
.ان} رواه مسلم
ِ فعل فإِن لو تفتح عمل الشيط
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“Người có đức tin mạnh mẽ tốt và được yêu thích đối
với Allah hơn người có đức tin mềm yếu, và người có
đức tin mạnh mẽ tốt hơn trong mọi sự việc. Hãy cố
gắng tích cực vào những gì có lợi cho ngươi, hãy cầu
xin Allah phù hộ và chớ đừng yếu đuối. Nếu ngươi
gặp phải một điều gì đó thì chớ đừng nói ‘phải chi
(giá như, nếu) mình làm thế này thì sự việc sẽ như thế
này thế nọ’ mà ngươi hãy nói ‘Allah đã an bài và Ngài
làm những gì Ngài muốn’; quả thật cái từ ‘phải chi,
giá như, nếu’ sẽ mở cửa cho hoạt động của Shaytan.”
(Muslim).
* Giải thích:
- Người có đức tin mạnh mẽ: mạnh mẽ ở đây mang
ý nghĩa bao hàm, đó là mạnh về thể chất, trí tuệ, tinh
thần, lý trí và đức tin Iman. Người có đức tin có được
những điều mạnh mẽ này tốt hơn và được Allah  yêu
thích hơn người có đức tin yếu tức yếu về thể chất, trí
tuệ, tinh thần, lý trí và đức tin Iman.
- Người có đức tin mạnh mẽ tốt hơn trong mọi sự
việc: Thiên sứ của Allah  khẳng định rằng người có
đức tin có được sự mạnh mẽ về thể lực, trí lực, và đức tin
thì y sẽ luôn đạt được mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống
thế tục và cuộc sống ở cõi Đời Sau.
* Bài học từ Hadith
- Người có đức tin nếu mạnh mẽ về thể chất thì y
sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ và bổn phận mà Allah sắc lệnh
cho y một cách dễ dàng; nếu mạnh mẽ về trí tuệ thì y sẽ
sáng suốt, khôn ngoan và thờ phượng Allah một cách
đúng đắn; nếu mạnh mẽ về tinh thần, lý trí và đức tin
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Iman thì y sẽ từ bỏ những điều bị nghiêm cấm, vượt qua
dục vọng của bản thân để tìm sự hài lòng nơi Allah, và y
sẽ kiên nhẫn trong việc chấp hành mệnh lệnh của Ngài.
- Người bề tôi khi có kiến thức, sức khỏe, thời gian
thì hãy tận dụng nó mà mau mau làm điều thiện tốt và
ngoan đạo, hay cố gắng tích lũy những gì có lợi cho bản
thân mình ở đời này và ở cõi Đời Sau, đồng thời luôn cầu
xin Allah  phù hộ cho mọi hành động và việc làm.
- Chớ đừng yếu đuối tức chớ tuyệt vọng trong việc
tìm kiếm ân phúc nơi Allah . Nếu có gặp phải một điều
gì đó không may thì chớ đừng nói phải chi mình làm thế
này, giá như mình làm thế kia, nếu mình làm thế nọ thì
sự việc đã thế này thế này; bởi vì việc làm đó biểu hiệ sự
thiếu đức tin Iman nơi sự an bài và định đoạt của Allah
, phủ nhận một trụ cột trong sáu trụ cột của đức tin
Iman, đó là đức tin nơi sự tiền định của Allah .
Người có đức tin mỗi khi gặp chuyện buồn,
chuyện xấu thì y nên nói: đó là sự tiền định của Allah ,
đó là điều Allah đã an bài. Y sẽ không dùng đến cái từ
“phải chi, giá như, nếu,..” bởi điều đó chẳng thay đổi
được gì, ngược lại nó còn tạo điều kiện cho Shaytan có
cơ hội dẫn đến sự lạc lối.
Hadith 101: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ه ه

ُ

ُ ه

هه

ُ

ُ ه

ه
ت ه
.اْلنة بِالمَك ِره ِ} متفق عليه
ِ جب
ِ جب
ِ ت انلار بِالشهو
ِ  وح، ات
ِ {ح
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“Bao quanh Hỏa Ngục là những điều mà dục vọng
của bản thân yêu thích còn bao quanh Thiên Đàng là
những điều mà dục vọng của bản thân chán ghét”
(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:
- Con đường đến Thiên Đàng toàn là những điều
mà bản thân con người không ưa thích còn con đường
đến Hỏa Ngục toàn là những điều bản thân con người ưa
thích, cho nên muốn đến được Thiên Đàng thì con người
phải từ bỏ dục vọng của bản thân và kiên nhân với những
điều không ưa thích.
- Đường đến Hỏa Ngục đầy cám dỗ, con người dễ
sa vào Hỏa Ngục nếu như không biết từ bỏ những ham
muốn của bản thân. Hadith như muốn nhắc nhở người bề
tôi rằng một người bề tôi muốn vào được Thiên Đàng của
Allah  thì phải dùng lý trí của đức tin Iman đánh ngã
lòng ham muốn của dục vọng, còn không thì khó có thể
thoát khỏi cảnh bì sa vào Hỏa Ngục. Cầu xin Allah 
phù hộ và hướng dẫn trên bước đường đi!!
Hadith 102: Ông Abu Abdullah Huzdaifah bin AlYamaan  thuật lại: Có một đêm nọ, tôi dâng lễ nguyện
Salah cùng với Thiên sứ của Allah  (Salah Tahajjud).
Người đã mở đầu bằng chương Al-Baqarah. Tôi nói với
lòng, chắc Người sẽ Ruku’a tại câu thứ một trăm nhưng
không Người vẫn cứ đọc. Tôi với lòng chắc Người sẽ
Ruku’a khi hết chương nhưng sau đó Người lại đọc tiếp
tục chương Annisa’, rồi đến chương Ali-Imran. Người
đọc một cách từ tốn và từng câu chữ một, khi Người đọc
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đến câu có sự tán dương thì Người tán dương Allah, khi
đọc đến câu có sự cầu xin thì Người cầu xin Allah, và khi
Người đọc đến câu có sự cầu xin Allah che chở và cứu
rỗi khỏi những điều xấu thì Người cầu xin Ngài che chở
và cứu rỗi. Sau đó, Người Ruku’a, trong Ruku’a Người
nói: “Subha-narabbiyal-azhi-m”. Và Người Ruku’a cũng
lâu ngang bằng với lúc đứng. Sau đó, Người nói:
Sami’ollo-hu liman hamidah rabana wa lakal-hamdu rồi
đứng dậy, Người đứng cũng khá lâu như Ruku’a. Sau đó,
Người Sujud và nói: “Subha-narabbiyal-‘ala”, và sự
Sujud của Người lâu như lúc đứng. (Muslim).
* Bài học từ Hadith
- Hadith cho thấy cách Thiên sứ của Allah  dâng
lễ nguyện Salah Tahajjud trong đêm.
- Lễ nguyện Salah Tahajjud, sunnah là đọc dài và
các động tác phải lâu.
- Đọc các chương Qur’an không theo trình tự các
chương không phải là Makruh; (một số học giả nói
Makruh).
- Lời nói trong Ruku’a và Sujud, nói một lần là
Wajib còn nói ba lần là hoàn hảo, và nhiều nhất là nên
nói mười một lần, còn nói nhiều hơn thế thì Nabi  rất ít
làm.
- Được phép dâng lễ nguyện Salah Tahajjud cùng
với tập thể, tuy nhiên, tốt nhất nên dâng lễ nguyện Salah
một mình.
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- Ân phúc của việc dâng lễ nguyện Salah với lễ
nguyện Salah dài trong đêm. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ۡ َ َ ذ ۡ ُ َ َ َٰ ٌ َ َ ٓ َ ذ ۡ َ ا َ َ ٓ ا
َََۡ ْ ُ ََۡ ََ
ُ
جدا وقائِما َيذر ٱٓأۡلخِرة ويرجوا رۡحة
ِ ﴿أمن هو قن ِت ءاناء ٱۡل ِل سا
َ َ ذ َ ََُۡ َ َ ذ
َ ذ
َۡ ُۡ
َ َ ذ
ِين َل َي ۡعل ُمون إِن َما َيتَذك ُر
َربِهِۦ قل هل ي َ ۡستَوِي ٱَّلِين يعلمون وٱَّل
َۡ ۡ ْ ُُْ
َ
َٰ
]9 :﴾ [سورة الزمر٩ب
ِ أولوا ٱِللب

Phải chăng một người thức đêm dốc lòng cung kính
(Allah), lúc thì phủ phục (Sujud) , lúc thì đứng thẳng,
luôn luôn lưu tâm đến Đời Sau và hy vọng sự thương
xót của Thượng Đế của y. Hãy nói đi (Muhammad):
Phải chăng những người hiểu biết và những người
thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thật, chỉ
có những người thông hiểu mới thấu hiểu được (lời
khuyến cáo này). (Chương 39 – Azzumar, câu 9).
Hadith 103: Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại nói: Có
một đêm tôi dâng cùng với Thiên sứ của Allah . Người
đã đứng rất lâu, lâu đến nỗi tôi đã nghĩ đến chuyến xấu.
Có người hỏi chuyện xấu đó là gì? Ibnu Mas’ud  nói:
Tôi đã nghĩ đến chuyện ngồi xuống và bỏ qua lễ nguyện
Salah đó. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith
- Việc làm khác Imam trong một số việc làm được
các vị Sahabah coi là việc xấu.
- Nên hỏi khi vấn đề chưa được rõ.
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- Hadith là bằng chứng: được phép dâng lễ Salah
Tahajjud trong đêm một cách tập thể và nên dâng dọc
Qur’an càng dài càng tốt.
Hadith 104: Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ه هُُ ه ُُ ه ه
ه ه ُ هِ ه ه هه هه ُ ه
ُه ه هه
ُ ال
 يتبعه أهله وم،حد
ِ ان هويبق معه هوا
ِ جع اثن
ِ  في،{يتبع الميت ثلثة
ُُ ه ه ه ُُ هه ُ ه ُُ ه ه ُُ هه ه ه ه
. ويبق عمله} رواه ابلخاري ومسلم،جع أهله ومال
ِ  في،وعمله
“Có ba thứ theo người chết đến mộ nhưng hai thứ
quay trở về còn một thứ duy nhất ở lại cùng với y. Ba
thứ theo người chết chính là người thân của y, tài sản
của y và việc làm của y; người thân và tài sản của y sẽ
quay trở lại, chỉ còn việc làm của y sẽ ở cùng với y”
(Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
Hadith nhắc nhở chúng ta về khoảnh khắc mà mỗi
con người phải đi qua. Đó là khoảnh khắc con người sẽ
hiểu được lời phán của Allah :

ۡ ُ َ َ ََ
ۡ َ َٓ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َٰ
َٰ
، 28 : ﴾ [سورة احلاقة٢٩  هلك ع َِن سلطن ِيه٢٨ اۡل ۜۡه
ِ ﴿ما أغَن ع َِن م
]06

Của cải, tài sản của tôi chẳng giúp ích được gì cho
tôi. Quyền lực của tôi đã rời bỏ tôi. (Chương 69 – AlHaqqah, câu 25 – 29).
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Hadith 105: Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ه ه
ُ ه ُ ه ه ُ ه ه ه
ه ُ ُ ه ه
 وانلار مِثل ذل ِك} رواه،{اْلنة أقرب إِل أح ِدكم مِن ِِشاكِ نعلِ ِه
.ابلخاري

“Thiên Đàng ở gần bất cứ ai đó trong các ngươi hơn
cả sợi dây giày của y, và Hỏa Ngục cũng tương tự như
vậy.” (Albukhari).

* Giải thích đại ý:
Thiên sứ của Allah  muốn nói rằng Thiên Đàng
và Hỏa Ngục luôn ở rất gần con người. Với một điều nhỏ
nhặt có thể khiến một người bề tôi vào Hỏa Ngục, ngược
lại, với một điều nhỏ nhặt có thể đưa một người bề tôi
vào Thiên Đàng.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith khẳng định rằng sau cái chết, người bề tôi
chỉ có hai nơi để trú ngụ, hoặc là nơi Thiên Đàng hoặc là
nơi Hỏa Ngục.
- Hadith như muốn nói rằng còn đường đến Thiên
Đàng không có gì là quá khó khăn, không có gì là chuyện
xa vời và không tưởng đối với ai muốn đến với nó; một
người muốn vào Thiên Đàng thì chỉ cần làm một việc
làm không hề khó, đó là tuân lệnh Allah  và tuân lệnh
Thiên sứ của Ngài . Tương tự, con đường đến Hỏa
Ngục cũng vô cùng dễ dàng, chẳng có gì là khó khăn;
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một người muốn vào Hỏa Ngục chỉ cần bất tuân Allah 
và Thiên sứ của Ngài  là sẽ tìm thấy chỗ ở của mình
nơi Hỏa Ngục.
- Hadith nhắc nhở người tín đồ nên phấn đấu tìm
ân phước dù chỉ là việc rất nhỏ nhặt và cảnh báo người
tín đồ tránh xa những điều trái lệnh Allah  dù chỉ là
một việc nhỏ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َۡ ََۡۡ ََ
َ َٰ َ ۡ َ ْ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ذ ُ َ ۡ َ ا
ۡ
ُ
 فمن يعمل مِثقال٦ ﴿يومئِذ يصدر ٱَلاس أشتاتا ل ِۡيوا أعملهم
ُ َ ََ ََۡۡ َۡ َ َذ َ ا
ُ َ َ ذ َ ۡا
: الزلزلة: ﴾ [سورة٨  ومن يعمل مِثقال ذرة شا ي َرهۥ٧ ذرةٍ خۡيا ي َرهۥ
]8 - 9

Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để
đến chứng kiến các việc làm của họ. Do đó, người nào
làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ
thấy nó, còn người nào làm một việc xấu cho dù nhỏ
như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó. (Chương 99 – AlZilzilah, câu 6 – 8).
Hadith 106: Ông Abu Firaas Rabi’ah bin Ka’ab
Al-Aslami , người sai vặt cho Thiên sứ của Allah ,
thuộc dân Suffah, thuật lại: Có lần tôi ngủ cùng với Thiên
sứ của Allah. Rồi tôi mang nước đến cho Người làm

ه

Wudu’ và vệ sinh. Người bảo tôi: » «سل ِن- “Hãy xin Ta

một điều gì đó đi!”. Tôi nói: Tôi xin được ở cùng với
Người nơi Thiên Đàng. Thiên sứ của Allah  nói:

هه ه ه ه ه
}{أوغي ذل ِك ؟
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“Còn gì khác nữa không?”
Tôi nói: Chỉ vậy thôi.
Thiên sứ của Allah  nói:

هه ِ هه ه
ه ه
ُ
ه
.سك بِكْثة ِ السجو ِد} رواه مسلم
ِ {فأعِّن َع نف

“Cậu hãy giúp Ta cho bản thân cậu bằng nhiều
Sujud” (Muslim).
* Giải thích một số điều liên quan:
Dân Suffah là một nhóm cư dân nghèo vô gia cư,
họ thượng trọ qua đêm trong Masjid của Nabi .
* Bài học từ Hadith
- Hadith cho thấy việc đến được với Thiên Đàng là
cần sự nỗ lực bản thân trong việc tuân lệnh Allah  và
nỗ lực trong việc tránh xa điều trái lệnh Ngài.
- Trong các việc làm ngoan đạo thì việc dâng lễ
nguyện Salah là việc làm ngoan đạo tốt nhất, bởi Thiên
sứ của Allah  đã bảo Rabi’ah bin Ka’ab Sujud thật
nhiều để được ở cùng với Ngài nơi Thiên Đàng. Càng
nhiều Sujud sẽ càng đến gần Allah như Ngài đã phán:

َۡ َ
َ
﴾۩َتب
ِ ﴿وۤۡدُجۡسٱ وٱق

Hãy cúi đầu quỳ lại phủ phục và hãy đến gần Allah.
Có nghĩa là muốn đến gần Allah  thì hãy cùi đầu
quỳ lạy Ngài tức hãy dâng lễ nguyện Salah cho thật
nhiều.
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- Hadith như lời kêu gọi người tín đồ hãy phấn đấu
thật tốt trong việc tuân lệnh Allah  và Thiên sứ của
Ngài  bởi vì điều đó sẽ đưa người tín đồ cùng hội cùng
thuyền với các vị Nabi của Allah như Allah đã phán:

َ َٰٓ َ ْ ُ َ َ ُ ذ َ َ ذ
ُ ََ
ُ ِين َأ ۡن َع َم ذ
َٱَّلل َعلَ ۡيهم مِن
َ ك َم َع ذٱَّل
ِ ﴿ومن ي ِطعِ ٱَّلل وٱلرسول فأولئ
ِ
ٓ َ ُّ
َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ َ ا
ذ
َ
حني ۚ وحسن أولئِك رفِيقا
ِ ِ ٱلصدِيقِني َوٱلش َهداءِ َوٱلَّٰ َٰل
ِ ٱَلذب ِ ِي َن َو
]96 :﴾ [سورة النساء٦٩

Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) thì sẽ là
người cùng hội cùng thuyền với những người đã được
Allah ban cho Ân huệ trong hàng ngủ của các vị Nabi,
những người trung thực, các anh hùng hy sinh vì
chính nghĩa của Allah và những người hiền lương và
ngoan đạo. Thật tốt thay cho hội đoàn gồm những
người đó ! (Chương 4 – Annisa’, câu 69).
- Hadith cho thấy tình yêu thương của các vị
Sahabah dành cho Thiên Sứ của Allah  nó lớn lao như
thế nào. Họ lúc nào cũng muốn tìm cách để được ở cùng
bên Người trong Thiên Đàng.
Hadith 107: Ông Abu Abdullah – có người gọi
ông là Abu Abdurrahman – Thawbaan, người đã được
Thiên sứ của Allah chuộc ông khỏi ách nô lệ. Ông nói:
Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:

ه ه ه ه
ه هً ههه ه
ُ ُ ه ه ه ه
ُ
ُ ك
ك ه
الل
ْثة ِ السجو ِد ِِلِ فإِنك ل تسجد ِِلِ سجدة إِل رفع
ِ {عليك ب
ًه ه ه ً ه ه ه ه ه ه
.بِها د هرجة هوحط عنك بِها خ ِطيئة} رواه مسلم
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“Ngươi phải Sujud Allah cho thật nhiều, bởi quả thật
mỗi một lần ngươi Sujud Allah thì Ngài sẽ nâng ngươi
lên một bậc và xóa cho ngươi một tội lỗi.” (Muslim).
* Giải thích đại ý:
Nguyên văn Hadith này là do ông Mi’daan bin
Abu Talhah thuật lại. Ông nói rằng ông đến gặp ông
Thawbaan người được Thiên sứ của Allah  chuộc khỏi
ách nô lệ. Ông Mi’daan nói: Tôi đã hỏi ông Thawbaan
rằng hãy cho tôi biết việc làm nào có thể đưa tôi vào
Thiên Đàng? Tôi hỏi ông lần thứ nhất, ông im lặng. Tôi
hỏi ông lần thứ hai ông vẫn im lặng, và tôi đã hỏi ông lần
thứ ba thì ông nói: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah 
nói:

ه ه ه ه
ه هً ههه ه
ُ ُ ه ه ه ه
ُ
ُ ك
ك ه
الل
ْثة ِ السجو ِد ِِلِ فإِنك ل تسجد ِِلِ سجدة إِل رفع
ِ {عليك ب
ًه ه ه ً ه ه ه ه ه ه
بِها د هرجة هوحط عنك بِها خ ِطيئة} رواه مسلم

“Ngươi phải Sujud Allah cho thật nhiều, bởi quả thật
mỗi một lần ngươi Sujud Allah thì Ngài sẽ nâng ngươi
lên một bậc và xóa cho ngươi một tội lỗi.” (Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith là bằng chứng rằng các việc làm ngoan
đạo sẽ bôi xóa tội lỗi.
- Hadith kêu gọi người Muslim nên dâng lễ nguyện
Salah Sunnah cho thật nhiều, bởi đó là cách tốt nhất để
được vào Thiên Đàng.
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Hadith 108: Ông Abu Safwaan bin Abdullah bin
Busr Al-Aslami  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
nói:

ُُ ه ه ُ ُ ُُ ه ه ُ ه ه ه

ُ ه

ه

.اس من طال عمره وحسن عمله} رواه الرتمذي وقال حديث حسن
ِ {خي انل

“Người tốt nhất trong nhân loại là người có tuổi thọ
dài và có hành vi tốt” (Tirmizdi ghi lại và ông nói
Hadith tốt).

* Hành vi tốt ở đây mang hàm ý: các việc làm
ngoan đạo, thiện tốt theo con đường của Allah  và
Thiên sứ của Ngài  cùng với phẩm chất đạo đức tốt đẹp
của Islam.

* Bài học từ Hadith:
- Người được phúc lành nhất là người được ban
cho tuổi thọ cao và sống đời sống ngoan đạo, thiện tốt
theo tôn chỉ của Allah trong suốt tuổi thọ của mình; bởi
lẽ người sống thọ sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc
tích ân phước và công đức, và người có tuổi thọ dài chắc
chắn sẽ tích ân phước và công đức nhiều hơn người có
tuổi thọ ngắn nếu như cả hai đều sống đời sống ngoan
đạo và thiện tốt trong suốt tuổi đời của mình.
- Hadith nhắc chúng ta một bài học ngược lại với
nội dung của nó: người xấu nhất trong nhân loại tức
người vô phúc là người có tuổi thọ dài nhưng lại sống đời
sống với hành vi tội lỗi và trái với tôn chỉ của Allah trong
suốt tuổi đời của mình.

ُُ ه ه ُ ُ ُُ ه ه ه ه ه

ه

ه

اس من طال عمره وساء عمله} رواه الرتمذي
ِ {ِش انل
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“Người xấu nhất trong nhân loại là người có tuổi thọ
dài nhưng lại có hành vi xấu” (Tirmizdi).

Hadith 109: Ông Anas bin Malik  thuật lại:
“Chú (bác) tôi Anas bin Al-Nadhr đã vắng mặt
trong trận chiến Badr, ông nói với Thiên sứ của Allah:
Thưa Thiên sứ của Allah, tôi đã không có mặt trong trận
chiến đầu tiên mà Người đã đánh chiến với những kẻ thờ
đa thần. Nếu Allah cho tôi cơ hội được chiến đấu với
những kẻ thờ đa thần thì chắc chắn Allah sẽ thấy những
gì tôi làm (quyết liệt chiến đấu để đánh kẻ thù của Ngài).
Thế là vào ngày Uhud (trận chiến Uhud), khi những
người Muslim rời bỏ vị trí chiến đấu của họ thì ông nói:
‘Lạy Allah, bề tôi xin Ngài tha thứ về những gì mà
những người này (các vị Sahabah đã bỏ vị trí của họ) đã
làm (tháo chạy) và bề tôi xin vô can với những người này
(những người thờ đa thần)’. Nói xong, ông xông lên về
phía địch, lúc đó, ông gặp Sa’ad bin Mu’azd, ông nói với
Sa’ad: Này Sa’ad, Thiên Đàng .. tôi thề với Thượng Đế
của ngôi đền Ka’bah, tôi thực sự ngửi thấy mùi của nó từ
phía gần núi Uhud.
Ông Sa’ad nói với Thiên sứ của Allah: Thưa Thiên
sứ của Allah, tôi không có khả năng làm những điều mà
ông ấy (Anas bin Al-Nadhr) đã làm! Quả thật, chúng tôi
đã tìm thấy trên cơ thể của ông ấy tám mươi mấy vết
chém từ đao và những vết đâm từ giáo và tên. Chúng tôi
tìm thấy ông ấy đã hy sinh và những người thờ đa thần
cũng chết như hình ảnh của ông. Và không ai nhận ra đó
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là xác của ông trừ chị (em gái) của ông qua các ngón tay
của ông”.

Ông Anas bin Malik  nói tiếp:

َ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ُ ْ ذ
َ ﴿م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤمِن
َٰ َ ََّلل َعل ۡيهِِۖ فَ ِم ۡن ُهم ذمن ق
َض
ِني رِ َجال صدقوا ما عهدوا ٱ
ََُۡ َ ُۡ ذ َ َ َ َ َذ ُ ْ َۡ ا
]32 :﴾ [سورة األحزاب٢٣ ظ ُر ۖۡ وما بدلوا تبدِيٗل
ِ َنبهۥ ومِنهم من ينت
Và trong số những người có đức tin, có những người
giữ đúng lời giao ước của mình với Allah. Bởi thế
trong họ, có người đã hoàn tất lời thề (bằng sự tử đạo)
và có người còn chờ (đến phiên của họ) và họ đã
không thay đổi (lời giao ước) một chút nào. (Chương
33 – Al-Ahzab, câu 23).
Chúng tôi luôn nghĩ rằng câu Kinh này được mặc
khải xuống là nói về ông ấy và những người như ông ấy.
(Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).

* Bài học từ Hadith:
- Được phép hứa về những điều tốt đẹp, và phải
thực hiện những điều tốt đẹp môt khi đã hứa.
- Hadith cho thấy sự trung thực của các vị Sahabah
trong việc tìm kiếm sự hy sinh cho con đường chính
nghĩa của Allah  cũng như sự khao khát mãnh liệt của
họ về Thiên Đàng của Ngài.
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Hadith 110: Ông Abu Mas’ud Uqbah bin Amru
Al-Ansaari  thuật lại: Khi câu Kinh nói về Sadaqah
được mặc khải xuống thì chúng tôi ai nấy đều vác trên
lưng của mình để làm Sadaqah. Khi có người mang đến
Sadaqah nhiều thì họ (những người Muna-fiq) nói: đó là
sự phô trương. Khi có người mang đến một giỏ chà là
khô làm Sadaqah thì họ lại nói: quả thật, Allah là Đấng
giàu có cần chi đến cái giỏ này. Thế là Allah mặc khải
xuống câu Kinh:

َ َ َ ذ
ۡ َ
ۡ َ ذ
َ َ ذ
َ ۡ ۡ
َ
ِين َل
ت وٱَّل
﴿ٱَّل
ِ َٰ ِين يَل ِم ُزون ٱل ُم ذطوِعِني م َِن ٱل ُمؤمِن ِني ِِف ٱلصدق
ۡ َ َ ۡ ََ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ ذ
ُ خ َر ذ
ٌ ٱَّلل م ِۡن ُه ۡم َول َ ُه ۡم َع َذ
اب
ِ َيدون إَِل جهده ۡم فيسخ ُرون مِن ُه ۡم َس
ِ
َ
ٌ
]76 :﴾ [سورة اتلوبة٧٩ أ ِۡلم

Những kẻ nói xấu những người ngoan đạo có đức tin
về việc bố thí, chỉ trích những người bố thí tùy khả
năng của họ và chê cười họ thì sẽ bị Allah ném trả lại
giọng điệu chê cười của chúng và sẽ bị trừng phạt đau
đớn. (Chương 9 – Attawbah, câu 79).
(Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).

* Giải thích một số nội dung:
Câu Kinh nói về Sadaqah chính là câu Kinh 103
chương 9 – Attawbah:

َ َۡ ۡ ذ
ُ َ ۡ ُ ُ َ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ َ ا
َ
َ
َ
َ
﴿خذ مِن أمولِهِم صدقة تطهِرهم وتزك ِيهِم بِها وص ِل عليهِمۖۡ إِن
َ َ َ َ َٰ َ َ
ُ كن ل ذ ُه ۡم َوٱ ذ
ٌ َ ٌ ِ َّلل َس
]522 :﴾ [سورة اتلوبة١٠٣ ميع عل ِيم
صلوتك س
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Hỡi Sứ giả!) Hãy nhận lấy của bố thí từ tài sản của
họ để tẩy sạch và thanh lọc họ; và hãy cầu nguyện cho
họ. Quả thật, sự cầu nguyện của Ngươi (Muhammad)
là một sự bảo đảm yên bình cho họ. Và Allah là Đấng
Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. (Chương 9 – Attawbah,
câu 103).

* Bài học từ Hadith:
- Người bề tôi phải tuân lệnh Thượng Đế của y
theo khả năng của mình và nên làm Sadaqah theo khả
năng cho dù chỉ rất ít.
- Người có đức tin một khi quyết làm việc tốt vì
con đường chính nghĩa của Allah  thì không nên đếm
xỉa tới những lời nói vô nghĩa của những người đạo đức
giả cũng như những lời nói của những kẻ chỉ trích và
gièm pha.
- Hadith kêu gọi người bề tôi nên làm nhiều
Sadaqah cho dù chỉ với những thứ ít ỏi và không đáng kể.
- Hadith như muốn nhắc nhở người có đức tin chớ
đừng xem thường và coi khinh những việc làm thiện tốt
và ngoan đạo dù việc thiện tốt và ngoan đạo đó ít ỏi như
thế nào hoặc chẳng đáng là gì; bởi lẽ những thứ ít ỏi và
chẳng đáng là gì nếu thành tâm vì Allah thì đều được
Ngài ghi nhận ở nơi Ngài và Ngài sẽ ban thưởng với
phần thưởng vô cùng to lớn.

َ َۡ ََۡۡ ََ
َ َٰ َ ۡ َ ْ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ذ ُ َ ۡ َ ا
ۡ
ُ
 فمن يعمل مِثقال٦ ﴿يومئِذ يصدر ٱَلاس أشتاتا ل ِۡيوا أعملهم
ُ َ ََ ََۡۡ َۡ َ َذ َ ا
ُ َ َ ذ َ ۡا
: الزلزلة: ﴾ [سورة٨  ومن يعمل مِثقال ذرة شا ي َرهۥ٧ ذرةٍ خۡيا ي َرهۥ
]8 - 9
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Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để
đến chứng kiến các việc làm của họ. Do đó, người nào
làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ
thấy nó, còn người nào làm một việc xấu cho dù nhỏ
như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó. (Chương 99 – AlZilzilah, câu 6 – 8).
Hadith 111: Ông Sa’eed bin Abdul-Aziz thuật lại
từ Rabi’ah bin Yazid, ông Yazid thuật lại từ ông Abu
Idris Al-Khawla-ni, ông Abu Idris thuật lại từ ông Abu
Zdar Jundub bin Juna-dah, ông Abu Zdar Jundub bin
Juna-dah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: Allah,
Đấng Tối Cao phán:

ه ه ه ُُ ه ه ُ ُه ً ه ه
هه ه
ه ه
ِ ه ُ
{يا عِبا ِدي إِّن حرمت الظل هم َع نف ِس وجعلته بينكم ُمرما فل
ه
ُ ُ ه
ه ه هُ ه ه
ُ
ه هه ُُ ه ه ُ
ون أه ِدكم،
د
ه
ت
اس
ف
ه
ت
ي
د
ه
ن
م
ل
إ
ال
ض
م
ك
ُك
ِي
د
ا
ِب
تظالموا ،يا ع
ِ
ِ
ه
ُ
ُ ه
ه ه
ُ ُ ه
ه ُُ ه ه ُ
ه
ون أط ِعمكم ،يا
يا عِبادِي ُككم جائ ِع إِل من أطعمته فاستط ِعم ِ
ه ُ ُ ه ه
ه
ه ه ه ُُ ه ه ُ
ُ ُ ه
ون أكسكم ،يا عِبادِي
س
عِبادِي ُككم َعر إِل من كسوته فاستك ِ
ه ه ههه ه ُ ُ ه ه ً ه ه
ُ ُ ُ ه
ُ
ون
ر
ف
غ
ت
اس
ف
ا
ِيع
َج
وب
ن
اّل
ر
ف
غ
أ
ا
ن
أ
و
ار
ه
انل
و
ل
ي
الل
ب
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
إهِنكم ُت ِطئ ِ ِ
ه ه ُُ
ه ُ ه ه
ُ ه ه ُُ ه ِ هه ُ
ون هولن تبلغوا
ُض
ت
ف
ي
َض
وا
غ
ل
ب
ت
ن
ل
م
ك
ن
إ
ِي
د
ا
ِب
أغ ِفر لكم ،يا ع
ِ
ِ
ه
ه
ُ
ه
ه
ه ه
هه ه ُ
ُ
ه ُ
كم هوآ ِ ه ه ه ُ ه
جنكم
ون ،يا عِبادِي لو أن أول
خركم وإِنسكم و ِ
نف ِع فتنفع ِ
ه ُ هه ه ه ه
ه ً ه
ُ ه ه ه ه ه
ُ
ه ُ
ه
حد مِنكم ما زاد ذل ِك ِف مل ِك شيئا ،يا
ب رجل وا ِ
َكنوا َع أتق قل ِ
ه
ُ ه ُ هه
ه
ه ه ه ه ُ ه هُ ه ه ُ
ه
ه
جنكم َكنوا َع أفج ِر
عِبادِي لو أن أولكم وآ ِ
خركم وإِنسكم و ِ
ه ه
ه
ه ً ه ه
ه هه ه ه ه
ُ
ه ُ
حد ما نقص ذل ِك مِن مل ِك شيئا ،يا عِبادِي لو أن
ب رجل هوا ِ
قل ِ
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ُه ه ه
ُ ه ه ُ ه هُ ه ه
ه
ُ ُ ه
ه
ه
ون
ِ جنكم قاموا ِف ص ِعيد وا
ِ أولكم وآ
ِ خركم وإِنسكم و
ِ حد فسأل
ه
هه ه ُ ُ ه ه هه ُ ه ه ه ه ه ه
ُ ُ هه ه
فأعطيت ك إِنسان مسأَله ما نقص ذل ِك مِما عِن ِدي إِل كما ينقص
ُ ُ ُ ه ه
ه
هُ ه ُ ه ه ه ه ه
ه
ه
 يا عِبادِي إِنما ِه أعمالكم أح ِصيها،خل اْلحر
ِ ال ِمخيط إِذا أد
ه
ُ ِ ُ ُ ُ ه
ه هه ه ه ه ه ً ه ه
ه
اِل هو همن هو هج هد هغ ه
ي
يا فليحم ِد
لكم ثم أ هوفيكم إِياها فمن وجد خ
ُ ه ه
ه ه ه ه هُ ه
.ذل ِك فل يلومن إِل نفسه} رواه مسلم
“Này hỡi các bề tôi của TA, quả thật TA đã nghiêm
cấm bản thân TA làm điều bất công, và TA sắc lệnh
qui định nó (sự bất công) là điều Haram đối với các
ngươi; bởi thế, các các ngươi chớ làm điều bất công
với nhau.
Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều lầm
lạc trừ những ai mà TA đã hướng dẫn; bởi thế, các
ngươi hãy tìm sự hướng dẫn nơi TA, TA sẽ hướng
dẫn các ngươi.
Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều là
những kẻ đót khát trừ những ai TA đã cho ăn và cho
uống; bởi thế, các người cầu xin TA nuôi ăn TA sẽ
nuôi ăn các ngươi.
Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều trần
truồng trừ những ai TA đã mặc y phục cho họ; bởi
thế, hãy cầu xin TA ban cho y phục TA sẽ ban y phục
cho các ngươi.
Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều làm
lỗi ngày đêm nhưng TA sẽ tha thứ cho tất cả mọi tội
lỗi; bởi thế, các ngươi hãy cầu xin TA tha thứ tội lỗi
TA sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi.
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Này hỡi các bề tôi của TA, các người sẽ không bao giờ
làm hại được TA cho dù các ngươi muốn làm hại TA
và các ngươi cũng không bao giờ mang lại lợi ích gì
cho TA cho dù các ngươi có muốn mang lại lợi ích cho
TA.
Này hỡi các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của
ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là
loài người hay là loài Jinn tập hợp lại để làm cho trái
tim của một ai đó trong các ngươi trở nên ngoan đạo
thì điều đó chẳng hề gia tăng thêm cho vương quyền
của TA bất cứ một điều gì.
Này các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của
ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là
loài người hay là loài Jinn tập hợp lại để làm cho trái
tim của một ai đó trong các ngươi trở nên bất tuân
TA thì điều đó chẳng hề làm giảm vương quyền của
TA bất cứ điều gì.
Này hỡi các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của
ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là
loài người hay là loài Jinn tập hợp lại cùng đứng trên
một ngọn đồi để đồng loạt cầu xin TA rồi TA ban cho
tất cả các ngươi bất cứ điều gì các ngươi cầu xin thì
điều đó cũng chẳng làm giảm đi những gì ở nơi TA
mà thất ra điều đó chỉ giống như một chiếc kim may
được bỏ vảo trong biển cả.
Này hơi các bề tôi của TA, quả thật các việc làm của
các ngươi là do chính các ngươi rồi chính TA định
đoạt cho các ngươi trong các việc làm đó. Bởi thế, ai
tìm thấy điều tốt lành thì hãy ca ngợi và tán dương

Dịch & Phân Tích
Riyaadh Al-Saaliheen

33

Allah và nếu ai gặp phải điều ngược lại thì y chớ
khiến trách ai ngoài chính bản thây của y.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:
- Sự hướng dẫn và phù hộ là ở nơi một mình Allah
, Ngài muốn hướng dẫn ai Ngài muốn. Cho nên người
bề tôi phải luôn cầu xin Ngài sự chỉ dẫn.
- Tất cả mọi tạo vật từ bậc thấp đến bậc cao như
con người và loài Jinn, tất cả đều là những bề tôi của
Allah , tất cả đều cần đến nuôi dưỡng, che chở và hồng
phúc từ nơi Ngài.
- Ai làm tốt theo mệnh lệnh của Allah  thì người
đó chỉ mang lại điều lợi cho bản thân mình chứ chẳng gia
tăng thêm lợi ích cho Ngài bất cứ điều gì, ngược lại, ai
nghịch lại ý chỉ của Ngài thì người đó chỉ làm hại cho
chính mình chứ chẳng là hại được gì đến Ngài.
- Hồng phúc và điều tốt đẹp ở nơi Allah  là vô
tận.
- Allah  là Đấng tha thứ tất cả mọi tội lỗi và Ngài
luôn muốn tha thứ cho tất cả các bề tôi của Ngài, cho nên
dù ai đó có làm lỗi như thế nào chỉ cần quay về sám hối
với Ngài và xin Ngài tha thứ thì Ngài sẽ tha thứ cho họ.

