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Chương 3

Sabr
(Sự kiên nhẫn chịu đựng)
Allah  phán:

َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ذ ُ ْ ذ َ َ َ ذ
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱص ِِبوا وصابِروا ورابِطوا وٱتقوا ٱّلل علَم تلَ ِوو

.]022 :﴾ [آل عمران٢٠

Hỡi những ai có đức tin! Hãy kiên nhẫn, hãy tuyệt đối
kiên nhẫn, hãy kiên quyết chịu đựng và hãy kính sợ Allah,
mong rằng các ngươi được thành đạt. (Chương 3 – A-li
‘Imran, câu 200).
Sabr (kiên nhẫn chịu đựng): trong việc tuân lệnh Allah
 và Thiên sứ của Ngài , trong việc tránh xa những điều tội
lỗi và trái lệnh Allah  và Thiên sứ của Ngài , và trong việc
đối mặt với những tai họa, những biến cố, những chuyện
không lành được Allah  an bài và định đoạt.
Học giả Arra-ghib Al-Asfaha-ni nói về những ý nghĩa
của sự kiên nhẫn được nói trong câu Kinh này:
Hãy kiên nhẫn: kiềm hãm ham muốn và cảm xúc
của bản thân để đi theo lý trí và giáo luật.
Hãy tuyệt đối kiên nhẫn: hãy chiến thắng những
kẻ ngoại đạo bằng sự kiên nhẫn chịu đựng bởi lẽ họ không có
lòng kiên nhân mạnh mẽ hơn các ngươi (hỡi những người có
đức tin).
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Hãy hãy kiên quyết chịu đựng: hãy kiên trì trong
chiến đấu và quyết không lùi bước khi chạm trán kẻ thù. Thiên
sứ của Allah  nói:

ْ َ ((ر َباط يَ ْوم ف َسبيل ا
َ ادل ْنيَا َو َما ف
ُّ ي م َن
))يها
ِ لل خ ر
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

“Một ngày quyết chiến đấu cho con đường chính nghĩa của
Allah tốt hơn cả thế gian và những gì trong đó” (Albukhari).

ۡ َ َ ِ ُۡ َ ۡ َۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ذ
َ ََ ۡ َۡ َ َ ۡ َ ُ َ ذ
﴿وَلبَونم بَِشء مِن ٱۡلو ِف وٱۡل
ِۗ ِوع ونقص مِن ٱۡلمو َٰ ِل وٱۡلنل ِس وٱثلمرَٰت
ذ
ََ
َ َٰ ٱعص
]155 :﴾ [سورة ابلقرة١٥٥ ِبين
ّش
ِِ
ِ ِ وب

Và quả thật TA (Allah) sẽ thử thách các ngươi với những
điều sợ hãi, sự đói khát, mất mát tài sản, thiệt hại tính
mạng và thất bát mùa màng, hoa quả. Nhưng hãy báo tin
vui cho những người biết kiên nhẫn. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 155).

َ

َۡ

]02 :﴾ [سورة الزمر١٠ ۡي حِساب
ِ بِغ

ُ َ َ ُ َٰ ذ َ ُ َ ذ ذ
ِبو أ ۡج َره
ِ ﴿إِنما يوَّف ٱعص

Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn
phần thưởng của mình, không cần phải tính sổ. (Chương
39 – Azzumar, câu 10).

ُُۡ

َ َ ﴿ َول َ َمن َص
ۡ َ ۡ َ َ َ ِب َو َغ َل َر إ ذ
ِ

]34 :﴾ [سورة الشورى٤٣ ِذَٰل ِك ل ِمن عز ِم ٱۡلمور

Và chắc chắn ai kiên nhẫn và biết tha thứ thì quả thật
đó mới là sự quyết định của mọi việc. (Chương 42 - Alshura, câu 43).

َ

ذ

َ َ َذ

﴾ [سورة١٥٣ ٱّلل مع ٱعص َٰ ِِبِين

ذ

َ َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ ذ ۡ َ ذ
َٰٓ ﴿
ِ ِب وٱلصَ َٰوة ِِۚ إ
ِ يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱستلِينوا بِٱلص
]153 :ابلقرة
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Này hỡi những người có đức tin! Hãy cầu xin sự cứu giúp
(của Allah) bằng sự kiên nhẫn và lễ nguyện Salah. Quả
thật, Allah luôn ở cùng với những ai biết kiên nhẫn chịu
đựng. (Chương 2 – Albaqarah, câu 153).
Hãy cầu xin Allah  sự cứu giúp và phù hộ bằng sự
kiên nhẫn và lễ nguyện Salah; ở đây trong câu Kinh này chỉ để
cập đến lễ nguyện Salah mà không nói đến những hình thức
thờ phượng khác mặc dù trong tất cả các hình thức đều có sự
kiên nhẫn, nguyên nhân là vì Allah  muốn nhấn mạnh tầm
quan trọng và thiêng liêng của lễ nguyện Salah. Có Hadith ghi
lại rằng mỗi khi Thiên sứ của Allah  gặp phải điều gì khó
khăn, nan giải hoặc những chuyện phiền lòng thì Người tìm
đến lễ nguyện Salah.

ُ َ َ ۡ َ ْ َ ُ ۡ َ َ َ َٰ ُ ۡ َ ذ
ُ ََََُۡذ
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ م ۡ َح ذ
َ
﴾٣ ۡ ارك
ِبين ونبَوا أخب
﴿وَلبَون
ِ ِ َّت نلَ ٱلمجَٰ ِهدِين مِنم وٱعص
]40 : [سورة حممد

Và chắc chắn TA thử thách các ngươi cho đến khi TA biết
rõ ai là người trong các ngươi đã chiến đấu anh dũng và
kiên trì, và TA thử thách tình trạng của các ngươi.
(Chương 47 – Muhammad, câu 31).
Allah  thử thách các ngươi hỡi những người có đức
tin bằng cách Ngài ra lệnh cho các ngươi đi chiến đấu Jihad
cũng như ra lệnh cho các người thi hành những điều khó khăn
và gian truân khác mục đích để Ngài công khai những ai kiên
nhẫn chịu đựng trong việc tuân lệnh Ngài và những ai nghịch
lại lệnh của Ngài trong số các ngươi.
Hadith số 25: Ông Abu Malik Al-Harith bin A’sim
Al-Ash’ary  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:
5
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َ
َ َ ْ َ َ َ ْ
ْ ْ َ ان ا
ْ ْ َ يم
ْ َ
َ
ُّ
ِل
 وسبح.ِل ت ْمل ال ِمزيان
ِ
ِ ِ لل واحلَمد
ِ ِ ان واحلَمد
ِ اإل
ِ ((الطهور شطر
َ
َ َّ َ َ َّ َ ر
َ ر
َْ َْ
َْ
َ َ َّ َ ْ َ َ
الص َدقة ب ْرهان
ات َواأل ْر ِض والصالة نور و
ِ  ما بني السمو-  أو تمل- آلن
ِ تم
ْ َ َّ ْ َ ر
ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ر
َ َْ
ْ َ َْ
َّ ك
اس يغدو فبَائِ رع نف َسه فمع ِتق َها
اء َوالق ْرآن حجة لك أو عليك
والصرب ِضي
ِ انل
َ
))أ ْو موبِق َها
“Giữ vệ sinh là một phần của đức tin Iman, lời
‘Alhamdulillah’ sẽ làm đầy chiếc cân, lời ‘Subha-nallah’
và ‘Alhamdulillah’ sẽ phủ đầy trời đất, lễ nguyện salah
sẽ là ánh hào quang, Sadaqah sẽ là bằng chứng, sự kiên
nhẫn chịu đựng sẽ là ánh sáng và Kinh Qur’an sẽ là lời
biện hộ hoặc là lời tố cáo. Quả thật, mỗi con người cứ ra
đi vào buổi sáng để bán linh hồn của mình hoặc là y sẽ
giải thoát cho nó hoặc y sẽ hủy diệt nó” (Muslim).
Chiếc cân là một công cụ dùng để xác định mức
lượng của đồ vật về sự nặng nhẹ, nhiều ít của nó ... Nói về
chiếc cân ở Ngày Sau thì một số học giả nói rằng đó là một
chiếc cân thực sự dùng để cân trọng lượng của các việc làm
của các bề tôi của Allah , hoặc là các việc làm sẽ được ban
cho hình thể để cân hoặc là sẽ cân các tờ ghi chép các việc
làm để xác định sự nặng nhẹ của các việc làm tốt và xấu.
Lễ nguyện Salah là ánh hào quang có nghĩa là lễ
nguyện Salah sẽ là ánh sáng dẫn đường cho chủ nhân của nó
trên con đường chân lý ở cõi đời này và soi rọi cho chủ nhân
của nó đi qua chiếc cầu Sirat ở Ngày Sau để đến vơi Thiên
Đàng. Ibnu Umar  thuật lại lời của Thiên sứ  về lễ
nguyện Salah:
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َ ْ َ َ ََْ َ َ َ َ ْ َ
ْ
َ
َ َ ْ َ َْ ََ
ْ َ نن ل
ْ امة َو َم
نم حيَنافِظ
ِ ((من حافظ عليها َكنت ل نورا َوب ْرهانا َوَناة يوم ال ِقي
َ
َ َ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ر َ َ ْ َ ر َ َ ََ ر
َ
نع قنارون
َعليْ َها ل ْم يَك ْن ل ننور ول برهنان ول َنناة وَكن ينوم ال ِقيامن ِة م
َ َ
َ َ ََ َ َْ ْ َ
ان َوأ َ ى
))ب بْ ِن خلف
و ِفرعون وهام
“Ai chu đáo giữ gìn và duy trì nó thì nó sẽ trở thành ánh
sáng, bằng chứng và sự cứu rỗi cho y vào Ngày Phục
Sinh, còn ai không giữ gìn và duy trì nó thì y sẽ không có
ánh sáng, không có bằng chứng và sự cứu rỗi vào Ngày
Phục Sinh và vào Ngày đó y sẽ ở cùng với Qa-run,
Fir’aun, Hamaan và Ubai bin Khalaf ” (Ahmad).
Sadaqah là bằng chứng có nghĩa là điều để chứng
minh cho đức tin Iman của một người bề tôi.
Sabr (sự kiên nhẫn chịu đựng) là ánh sáng: ánh
sáng mạnh hơn ánh hào quang, nó như một chiếc đèn pha soi
rọi trong bóng tối và chốn u mê.
Kinh Qur’an sẽ là lời biện hộ hoặc là lời tố cáo:
nếu người bề tôi thực hiện và chấp hành theo mệnh lệnh của
Nó, tránh xa những điều Nó nghiêm cấm thì Nó sẽ biện hộ
cho y trước Allah ; còn nếu người bề tôi không chấp hành
theo mệnh lệnh của Nó, không tránh xa những điều Nó
nghiêm cấm thì Nó sẽ tố cao y trước Allah . Một Hadith
được Imam Ahmad ghi lại qua lời thuật của Abu Ama-mah
 rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ْ
َ ْ ْ
َ َآن فَإنَّه يَأْت َشفيعا يَ ْو َم الْقي
))ام ِة
((اق َرءوا القر
ِ
ِ ِ
ِ

“Các ngươi hãy đọc Qur’an bởi quả thật Nó sẽ đến cầu
xin ân xá cho các ngươi vào Ngày Phục Sinh”.
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Quả thật, mỗi con người cứ ra đi vào buổi sáng
để bán linh hồn của mình hoặc là y sẽ giải thoát cho nó
hoặc y sẽ hủy diệt nó: giải thoát có nghĩa là giải cứu nó
khỏi sự trừng phạt của Allah  bằng sự tuân lệnh và thờ
phượng Ngài, còn hủy diệt có nghĩa là khiến nó rơi vào Hỏa
Ngục qua các hành vị tội lỗi, bất tuân và trái nghịch mệnh
lệnh của Allah .
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho biết ân phúc của những lời tụng niệm
“Zikir”.
- Hadith thúc người bề thực hiện nhiều lễ nguyện
Salah bởi vì nó là ánh hào quang dẫn đường cho người
Muslim một cách an toàn trên thế gian, và bởi vì nó ngăn
những việc làm tội lỗi và trái lệnh.
- Làm Sadaqah nhiều là bằng chứng chứng minh sự
trung thực trong đức tin Iman và Ikhlaas (sự thành tâm).
- Hadith cho biết ân phúc của sự kiên nhẫn chịu
đựng.
- Qur’an là hiến pháp của người Muslim, tất cả mọi
giáo luật, mọi giáo lý, mọi giáo điều đều phải trở về với Nó.
- Mỗi con người sống trên thế gian này cần phải lao
động, phải làm để không trở thành vô nghĩa, và người
Muslim nên biết tận dụng tuổi đời của mình trong việc tuân
lệnh Allah .
Hadith số 26: Ông Abu Sa’eed Sa’ad bin Sinaan
Al-Khudri  thuật lại: Những người Al-Ansar (cư dân
8
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Madinah) cứ đến xin Thiên sứ của Allah  và Người đã cho
họ, rồi họ đến xin Người thì Người cứ cho họ, Người cho họ
hết những gì Người có được. Người  nói với họ khi mà
Người đưa hết mọi thứ cho họ với chính đôi tay của người:

ْ ْ
َّ
َْ
ْ
َّ َ َ َ َ
،  َو َم ْن ي َ ْستَع ِفف ي ِعفنه الل، (( َما يَكون ِعن ِدى ِم ْن خ ْي فل ْن أد ِخ َره عنك ْم
ْ  َو َما أ ْعط َى أَ َح رد َع َطاء َخ، ربه الل
ْ رب ي َص ى
ْ َّ  َو َم ْن َيتَ َص، َو َم ْن ي َ ْستَ ْغن ي ْغنه الل
نيا
ِِ ِ
ِ
ْ َّ َ َ َ ْ َ َ
))رب
ِ وأوسع ِمن الص

“Những gì tốt đẹp có được ở nơi Ta thì Ta không bao giờ
chừa nó lại mà không cho các người; ai đi xin vì quá túng
quẩn (sợ bản thân làm bậy) thì Allah sẽ ban bổng lộc cho
y trở nên trong sạch và an lòng; ai e ngại không xin vì
thấy mình đủ thì Allah sẽ cho y giàu có (mở những cánh
cửa bổng lộc cho y để y tìm kiếm); và ai kiên nhẫn chịu
đựng thì Allah phù hộ cho y thêm kiên nhẫn chịu đựng;
và điều tốt nhất mà ai đó được ban cho chính là lòng kiên
nhẫn chịu đựng” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho thấy sự rộng lượng của Thiên sứ 
cũng như phẩm chất cao đẹp của Người.
- Sự giàu có không phải là nhiều của cải vật chất mà
sự giáu có là giáu có ở tâm hồn và tấm lòng.
- Hadith kêu gọi con người nên biết hài lòng và có
lòng tự trọng, bởi lòng tự trọng là danh dự của một người.
- Đức tính tốt đẹp nhất và cao quý nhất trong phẩm
chất đạo đức là lòng kiên nhẫn chịu đựng.
9
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Hadith số 27: Ông Abu Yahya Suhaib bin Sinaan 
thuật lại lời của Thiên sứ :

َ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ ر
ْ ْ َّ
ْ ْ َْ َ َ
ْ
اك أل َحد ِإل لِلمؤ ِم ِن ِإن أ َصا َبته
جبا ألم ِر المؤ ِم ِن ِإن أمره ُكه خي وليس ذ
((ع
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
))َساء شكر فَكن خيا ل وإِن أصابته َضاء صرب فَكن خيا ل

“Thật đáng ngạc nhiên cho mọi sự việc của người có đức
tin rằng lúc nào họ cũng đạt được điều tốt lành, và đặc ân
này chi dành riêng cho họ: Khi họ gặp điều lành họ tạ ơn
Thượng Đế thì Ngài sẽ ban thêm điều tốt và ghi nhận ân
phước cho họ; còn khi họ gặp điều không tốt lành, họ kiên
nhẫn chịu đựng thì họ cũng sẽ được đền bù điều tốt và
được ghi nhận ân phước” (Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho thấy rằng cuộc sống của người Muslim
mặc dù có bằng phẳng, có gập ghềnh, có điều tốt lành và có
điều dữ nhưng tất cả đều là sự tốt lành và ân phước cho họ ở
nơi Allah .
- Người có đức tin trọn vẹn luôn tạ ơn Allah  khi
gặp được điều tốt lành và luôn kiên nhẫn chịu đựng khi đối mặt
với nghịch cảnh và điều không tốt lành; rồi họ gặt hái được
điều tốt đẹp ở cả hai cõi. Riêng người thiếu đức tin Iman thì
mỗi khi họ gặp điều chẳng lành thì họ than khóc và oán trách,
và điều đó làm cho họ trở nên không nhận thức được ân huệ
của Allah  và càng ngày càng rời xa Ngài hơn.
Hadith số 28: Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng
khi bệnh tình của Thiên sứ  trở nên nặng hơn, nhìn thấy
10
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Thiên sứ khó nhọc trong cơn đau thì Fatimah  đã nói: Thiệt
khổ thân cha quá rồi! Thiên sứ của Allah  bảo Fatimah:

َ ََ َ َْ
ْ ْ
َ
)) ِيك ك ْر رب َبع َد اْلَ ْوم
ِ ((ليس َع أ ِب

“Sau ngày hôm nay cha của con sẽ không còn phải khổ nữa
đâu”.
Rồi khi Thiên sứ của Allah  lìa trần thì Fatimah 
nói:

َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ًّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ْيل َننْ َعاه
رب
ِ  يا أبتاه ِإل ِج، يا أبتاه جنة ال ِفردو ِس مأواه، أجاب ربا دَعه،يا أبتاه

“Cha ơi, Thượng Đế sẽ đáp lại lời cầu xin của cha! Cha ơi,
Thiên Đàng Firdaus sẽ là nơi ở của cha! Cha ơi, thông tin cái
chết của cha sẽ được đưa đến đại Thiên Thần Jibril!”.
Khi Thiên sứ của Allah  được chôn chất thì Fatimah
 nói với các Sahabah:

ََ َْ ْ َ ْ
َْ ْ َ ََ
َ الُّت
َ ُّ –  صىل الل عليه وسلم- َع َرسول الل
اب
ت أنفسكم أن َتثوا
أطاب
ِ ِ

“Linh hồn các người sẽ tốt lành vì đã rải đất lên Thiên sứ của
Allah ” (Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
- Được phép nhắc đến người chết về những phẩm chất
tốt đẹp và điều tốt lành của họ.
- Hadith cho thấy sự kiên nhẫn và chịu đựng của Thiên
sứ  về cơn đau và mê sản của cái chết.
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Hadith số 29: Ông Abu Zaid Usa-mah bin Zaid bin
Ha-rithah  thuật lại: Con gái (Zaynap) của Thiên sứ  đã cử
người đến báo cho Người rằng con trai của bà đang hấp hối và
kêu Người đến chứng kiến. Thiên sứ của Allah  gởi lời
Salam và nói:

ْ ْ ْ ْ ََْ
ْ حتَس
َ َ َْ ل
َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ((إ َّن
))ب
ِ  فلتص ِرب َو َْل،ِل ما أخذ َول ما أعطى َوك ِعنده بِأجل مس ًًّّم
ِ ِ ِ

“Quả thật những gì Ngài đã lấy và những gì Ngài đã cho
đều là của Ngài, tất cả đều có thời hạn ấn định ở nơi Ngài,
hãy kiên nhẫn chịu đựng và hy vọng ân phước”.
Bà Zaynap lại cử người đến gặp Thiên sứ của Allah 
lần nữa và thề rằng Người phải đến chỗ bà. Thế là Người đứng
dậy và đi, cùng với Người có Sa’ad bin Ubadah, Mu’azd bin
Jabal, Ubai bin Ka’ab, Zaid bin Thabit và một số các vị
Sahabah khác (cầu xin Allah  hài lòng về họ). Khi đến nơi,
người ta bế đứa bé lên cho Thiên sứ của Allah  và đặt nó vào
lòng của Người, lúc đó, cơ thể Người rung lên và đôi mắt
Người ngấn lệ.
Sa’ad  nói khi nhìn thấy Người khóc: Thưa Thiên sứ
của Allah, thế này là sao? Người nói:

َ َ الر
َ ْ (( َهذه َر
ُّ ِ َوإ َّن َما يَ ْر َحم الل ِم ْن ِعبَا ِده، ِْح رة َج َعلَ َها الل ف قلوب ِعبَا ِده
َ ْح
))اء
ِِ
ِ
ِ
ِ

“Đây là lòng trắc ẩn mà Allah đã đặt nó trong trái tim của
các bề tôi của Ngài, và quả thật Allah chỉ thương xót người
bề tôi nào có lòng thương xót” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Được phép gọi những người có phúc đến chỗ của
người đang hấp hối để mong sự cầu nguyện của họ.
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- Hadith kêu gọi tình yêu thương và lòng nhân từ đối
với tạo vật của của Allah  đặc biệt là đối với con người.
- Hadith như một lời nhắc nhở không nên để trái tim
chai cứng và đôi mắt thì vô cảm.
- Được phép khóc thương cho người thân, bạn bè đã ra
đi trở về với Allah , nhưng không vật vã, khóc than, oán
trách và gào thét kêu la.
- Hadith kêu gọi người bề tôi phải kiên nhận chịu đựng
khi có sự mất mát tài sản và con cái, và hãy hi vọng ân phước
nơi Allah  về những tai họa Ngài đã giáng xuống.
Hadith số 30: Ông Suhaib  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  kể:
“Ở thời trước các ngươi có một vị vua, vị vua này có một
thầy phù thủy riêng, chuyên phục vụ cho ông. Khi thầy phù
thủy này đã già, ông ta nói với nhà vua: Quả thật, thần bây
giờ đã lớn tuổi, xin bệ hạ tìm một cậu bé gởi cho thần để
thần truyền lại phép thuật. Thế là nhà vua đã chọn một cậu
bé để làm truyền nhân của lão phù thủy. Trên tuyến đường
đến chỗ của lão phù thủy, cậu bé phải đi ngang qua chỗ của
một vị tu sĩ. Mỗi khi đi ngang qua chỗ của vị tu sĩ thì cậu bé
thường ngồi lại để nghe vị tu sĩ này giảng đạo, cậu bé rất
thích nghe lời giảng đạo của vị tu sĩ. Cứ như vậy, trước khi
đến chỗ của lão phù thủy thì cậu bé đều ghé qua chỗ của vị
tu sĩ để nghe ông giảng đạo, và cậu bé thường bị lão phù
thủy đánh đòn do thường xuyên đến trễ. Cậu bé than phiền
điều đó với vị tu sĩ và vị tu sĩ bảo cậu bé: Nếu con sợ lão
phù thủy thì con hãy nói rằng lý do trễ là do gia đình và
13
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nếu con sợ người nhà thì con hãy nói lý do trễ là do lão phù
thủy. Sự việc cứ diễn ra như thế cho đến một ngày nọ, trên
đường đi có một con vật khổng lồ xuất hiện, nó gây trở ngại
mọi người. Lúc đó, cậu bé nói với lòng: ngày hôm nay mình
sẽ biết rõ trong hai người, lão phù thủy hay vị tu sĩ, ai là
người tốt nhất và ai là người của chân lý? Thế là cậu bé lấy
một cục đá và nói: Lạy Thượng Đế, nếu việc của người vị
tu sĩ là điều yêu thích đối với Ngài hơn là việc của lão phù
thủy thì Ngài hãy giết chết con vật này để mọi người đi lại
bình thường và không bị cản trở nữa. Nói xong, cậu bé liền
ném vào con vật và giết chết con vật đó và để mọi người đi
qua. Cậu bé kể lại sự việc cho vị tu sĩ nghe thì vị tu sĩ nói:
này con trai của ta, ngày hôm nay con đã trở nên tốt hơn
ta; quả thật, ta thấy điều sẽ xảy ra với con, chắc chắn con
sẽ bị thử thách, và nếu con bị thử thách thì chớ tìm đến ta.
Và cậu bé có thể chữa khỏi chứng mù mắt và bệnh hủi và
cậu thường bốc thuốc chữa các chứng bệnh khác cho mọi
người.
Một vị quan thần của nhà vua mắc chứng bệnh mù,
nghe đồn rằng cậu bé có thể chữa khỏi chứng mù mắt nên
ông tìm đến cậu bé, ông mang theo nhiều quà cáp, ông nói
với cậu bé: Những món đồ này sẽ là của cậu nếu cậu chữa
cho tôi sáng mắt trở lại. Cậu bé nói: Quả thật tôi không thể
ban sự khỏi bệnh cho ai cả mà chính Allah Tối Cao mới là
Đấng ban cho sự khỏi bệnh, bởi quả thật tôi tin nơi Allah
Tối Cao, tôi cầu xin Ngài và Ngài cho tôi khỏi bệnh. Thế là
vị quan đó đã tin nơi Allah và được Allah Tối Cao ban cho
khỏi bệnh. Rồi ông ta đến ngồi nơi mà ông thường ngồi
trong lúc họp triều cùng với nhà vua. Nhà vua hỏi ông ta:
Ai đã mang lại ánh sáng cho ngươi vậy? Ông trả lời:
Thượng Đế của tôi. Nhà vua bảo: Ngươi có một vị Chúa
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khác ngoài ta à? Vị quan đó trả lời: Đó là Allah, Ngài là
Chúa của tôi và là Chúa của Ngài. Thế là, nhà vua đã mang
ông ta đi trừng phạt, nhà vua đã hành hạ ông ta cho đến
khi ông chỉ ra cậu bé. Nha vua cho quân lính mang cậu bé
đến, nhà vua nói với cậu bé: này con trai ta, ta đã nghe về
phép thuật của con, con có thể chữa khỏi cho bệnh mù và
phong cùi, và con còn có thể chữa khỏi nhiều căn bệnh
khác nữa. Cậu bé nói: Quả thật, tôi không thể chữa khỏi
bệnh cho một ai cả mà chính Allah Tối Cao mới là Đấng
ban cho sự khỏi bệnh. Nhà vua cho người mang cậu bé đi
hành hạ và bắt phạt đau đớn cho đến khi cậu bé chỉ ra vị tụ
sĩ. Nhà vua cho quân lính mang vị tu sĩ đó đến, nói: Ngươi
hãy từ bỏ tôn giáo của ngươi. Vị tu sĩ không làm theo, thế
là nhà vua bảo quân lính mang một cái cưa đến, bắt vị tu sĩ
để lên giá cưa và cưa đứt đầu của vị tu sĩ; tiếp tục nhà vua
ra lệnh mang vị quan thần đến và bảo: ngươi hãy từ bỏ tôn
giáo của ngươi, vị quan thần không tuân theo, nhà vua đặt
y lên giá cưa và cưa đứt đầu; sau đó nhà vua ra lệnh cho
quân lính mang cậu bé đến, nhà vua nói với cậu bé: ngươi
hãy từ bỏ tôn giáo của ngươi, cậu bé không làm theo, nhà
vua ra lệnh cho quân lính mang cậu bé lên một đỉnh núi nọ
và căn dặn: khi lên tới đỉnh núi hãy bảo cậu ta từ bỏ tôn
giáo của cậu ta, nếu cậu bé không chịu từ bỏ tôn giáo của
cậu ta thì các ngươi ném cậu ta xuống dưới núi. Nhóm
quân lính chấp hành mệnh lệnh của nhà vua mang cậu bé
leo lên đỉnh núi, khi leo đến đỉnh núi, cậu bé cầu nguyện
nói: Lạy Allah, xin Ngài hãy ngăn cản họ với những gì Ngài
muốn. Thế là quả núi chấn động làm cả nhóm quân lính rơi
hết xuống núi. Cậu bé quay lại tìm đến nhà vua, nhà vua
nói với cậu bé: Họ đã làm gì ngươi? Cậu bé nói: Allah Tối
Cao đã ngăn họ. Nhà vua lại ra lệnh cho một nhóm quân
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lính khác mang cậu bé lên một chiếc thuyền và đưa cậu bé
ra ngoài biển khơi và căn dặn: nếu cậu bé không chịu từ bỏ
tôn giáo của cậu bé thì các ngươi hãy thả cậu bé xuống
biển. Nhóm quân lính nghe theo lệnh mang cậu bé ra đi,
cậu bé cầu nguyện nói: lạy Allah xin Ngài hãy ngăn họ lại
với những gì Ngài muốn. Thế là Allah làm cho họ chìm
thuyền và cứu cậu bé. Cậu bé lại quay về tìm đến nhà vua.
Nhà vua nói với cậu bé: họ đã làm gì ngươi? Cậu bé nói:
Allah Tối Cao đã ngăn họ. Quả thật, ngài không thể giết
chết được tôi trừ phi ngài làm theo điều tôi chỉ bảo ngài.
Nhà vua nói: đó là gì? Cậu bé nói: ngài hãy cho tập hợp
mọi người lại trên một ngọn đồi, ngài treo tôi lên trên thân
cây chà là, ngài hãy dùng một cây tên trong bao đựng tên
của tôi, rồi ngài đặt cây tên chính giữa cung tên rồi nói:
Bismillah Rabbi Al-Gulam (Nhân danh Allah, Thượng Đế
của cậu bé). Nhà vua làm như lời của cậu bé và bắn tên đi,
mũi tên trúng vào vùng thái dương của cậu bé và cậu bé
lấy tay đặt ở vùng thái dương của cậu và cậu bé chết. Lúc
bấy giờ, mọi người đều nói: Tôi tin tưởng nơi Thượng Đế
của cậu bé. Nhà vua ra lệnh đào một cái hào và cho đốt lửa
trong đó, nhà vua nói: ai không từ bỏ tôn giáo của y thì ta
sẽ quẳng kẻ đó vào trong hố lửa. Tất cả mọi người nói: ông
cứ quẳng chúng tôi vào theo ý của ông. Thế là nhà vua đã
cho ném lần lượt từng người vào trong cái hố lửa đó. Đến
lượt một người phụ nữ trên tay bế một đứa trẻ đang còn
nằm nôi, người phụ nữ này đã chân chừ nhảy vào trong hố
lửa vì nghĩ đến đứa con bé bổng vô tội .. nhưng đứa trẻ còn
nằm nôi đó đã cất lên tiếng nói: mẹ ơi, hãy kiên nhẫn chịu
đựng, bởi quả thật mẹ đang ở trên điều chân lý. Thế là
người mẹ đã nhảy vào trong hố lửa” (Muslim).
* Bài học từ Hadith:
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- Được phép nói dối trong chiến tranh và trong lúc cứu
bản thân trước sự hủy diệt.
- Người có đức tin bị thử thách để chứng thực đức tin
Iman cũng như để khẳng định lời nói chân lý.
- Hy sinh bản thân cho con đường chính nghĩa của
Allah Tối Cao và trong việc công khai và tuyên bố điều chân
lý.
- Quả thật, Allah Tối Cao thể hiện điều chân lý và ban
thắng lợi cho những người của chân lý, Ngài đánh bại điều bất
công và sai quấy.
- Trong Hadith cho chúng ta biết rằng một người được
phép hy sinh tính mạng nếu điều đó mang lại sự cải thiện cho
tôn giáo nói chung.
- Trong câu chuyện này đã khẳng định phép màu của
Qur’an bởi vì Nó đã thông điệp về những điều không nhìn thấy
trong quá khứ đã bị lịch sử lãng quên. Đó là lời Kinh mà Allah
 phán kể trong chương 85 – Al-Buruj:

َ
ۡ ُ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َ ُ
َٰ َ َ ۡ  َو ُه٦ ٞ إ ِ ۡذ ُه ۡ َعََ ۡي َها ُق ُلود٥ ِات ٱل ۡ َوقُود
لَع
﴿قت ِل أصح
ِ  ٱَلذارِ ذ٤ ِب ٱۡلخ ُدود
ۡ
َۡ َ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ۡ ذ ٓ َ ُ ۡ ُ ْ ذ
ٞ ُ ُ َ ُۡ َ َُ َۡ َ
ِ وما نقموا مِنه إَِّل أ يؤمِنوا بِٱّللِ ٱعل ِزيز٧ ما يللَو بِٱلمؤ ِمن ِني شهود
َۡ
َ ۡ َ ُ َٰ َ َ ُ َ ذ
ُ ۡ ُ َُ ذ
َ َ ك ذ
َۡ
َشء ش ِهيد﴾ [سورة
ك
َ ٱَّلِي َلۥ م٨ ٱۡل ِمي ِد
ِ َٰ ٱلسمَٰو
ِۚ ِ ت َوٱۡل
ِ ۡرض وٱّلل لَع
]9 - 3 :الربوج

Đám người Ukhdud thật đáng nguyền rủa. Lửa bằng củi
đốt. Chúng ngồi bên trên cái hào nhìn ngắm. Và chúng
chứng kiến những gì mà chúng đang làm đối với những
người có đức tin. Và điều khiến chúng hận thù họ chỉ vì họ
tin tưởng nơi Allah, Đấng Uy quyền tối cao và đáng ca
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ngợi. Ngài là Đấng chế ngự và vận hành trời đất, và Allah
là Nhân chứng cho mọi sự việc. (Chương 85, câu 4 – 9).
- Giảng đạo và làm rõ một vấn đề bằng những câu
chuyện là phương pháp hiệu quả nhất, đây là phương pháp của
Kinh Qur’an.
Hadith số 31: Ông Anas bin Malik  thuật lại: Thiên
sứ của Allah  đi ngang qua một người phụ nữ đang ngồi khóc
bên một ngôi mộ thì Người bảo:

َّ
ْ َ َ
))ربي
ِ ِ ((ات ِق الل واص

“Hãy kính sợ Allah và hãy kiên nhẫn chịu đựng”.
Người phụ nữ đó nói: Ông hãy tránh xa tôi ra, cứ mặc
kệ tôi, bởi vì ông không gặp phải chuyện đau buồn giống như
tôi nên không biết nó như thế nào. Có lời bảo người phụ nữ đó:
Đó là Nabi  đấy. Thế là bà đến nhà của của Thiên sứ 
nhưng bà không thấy bất cứ người canh gác nào trước cửa nhà
của Người, bà nói với Thiên sứ của Allah : Tôi thực sự đã
không biết Người. Thiên sứ của Allah  nói với người phụ nữ
đó:

َ
ْ َّ َ ْ ْ َّ َ َّ
))الصد َم ِة األول
((إِنما الصرب ِعند

“Quả thật, sự kiên nhẫn chịu đựng là ở cú sốc đầu tiên”
(Albukhari).
Trong lời dẫn của Muslim thì có nói thêm “Người phụ
nữ khóc cho đứa con nhỏ của bà”.
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* Lời của Thiên sứ nói với người phụ nữ “Hãy kính sợ
Allah và hãy kiên nhẫn chịu đựng”: học giả Al-Qurtubi nói:
Hadith cho thấy người phụ nữ đã khóc một cách vượt mức
bình thường gần như thái quá trong biểu hiện cảm xúc.
* Bài học từ Hadith:
- Sự không kiên nhẫn chịu đựng phủ nhận lòng Taqwa
(lòng kính sợ Allah và sự ngoan đạo).
- Kiên nhẫn chịu đựng được khen ngợi ở người chủ thể
của nó là lúc vừa gặp phải cú sốc chứ không phải vào thời
điểm sau đó bởi lẽ thời gian sẽ làm nguôi ngoai và quên đi
chuyện đau buồn.
- Sự khiêm tốn của Thiên sứ  và tấm lòng nhân hậu
của Người đối với những người không hiểu biết.
- Phải kêu gọi, khuyên bảo nhau làm điều đúng và
ngăn cản những điều sai.
- Hadith là bằng chứng cho thấy dược phép viếng thăm
mộ đối với phụ nữ, bởi vì nếu không được phép thì Người 
đã cấm người phụ nữ đó.
Hadith số 32: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ
َ
َْ
ْ َ َ َ َ ر
ْ
ْ ْ
اء ِإذا قبَضت َص ِف َّيه ِم ْن أه ِل
 َما ِل َعبْ ِدى المؤ ِم ِن ِعن ِدى جز:((يقول الل ت َعال
ْ ُّ
َْ
َّ ْ َّ
))ادلنيَا ث َّم احت َسبَه ِإل اْلَنة

“Allah, Đấng Tối Cao phán rằng: Phần thưởng mà TA
dành cho người bề tôi của TA ở nơi TA khi mà TA đã lấy
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mất đi người thân thương nhất của y không gì khác là
hơn Thiên Đàng” (Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
- Một trong những biến cố đau thương nhất xảy đến
cho con người là mất đi người thương yêu nhất của mình.
- Người Kafir (người vô đức tin) cho dù có làm việc
thiện thế nào thì cũng không gặt hái được điều gì ở nơi Allah
 vào Ngày Sau bởi vì không có đức tin Iman.
Hadith số 33: Bà A’ishah  thuật lại rằng bà đã hỏi
Thiên sứ của Allah  về bệnh dịch hạch, Thiên sứ của Allah
 cho bà biết:

َ
َ َ َّ َ َ ر
َ
ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ
 لني َس،ني
 وأن الل جعله رْحة لِلمنؤ ِم ِن،اب يبْ َعثه الل ََع َم ْن يَشاء
((أنه عذ
َّ
َ َّ َ َ ْ َ
ََ
َ
ََ َ َ ْ
َْ
ْ
َ
َ
َّ
 يعلم أنه ل ي ِصيبه إِل،َلهِ صابِرا حمت ِسبا
ِ ِمن أحد يقع الطاعون فيمكث ِف ب
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ ََما َكت
)) إِل َكن ل ِمثل أج ِر ش ِهيد،ب الل ل

“Đó là một sự trừng phạt mà Allah Tối Cao gởi xuống
cho ai Ngài muốn, đồng thời Allah lấy nó làm hồng phúc
cho những người có đức tin: bất cứ ai mắc bệnh dịch
hạch, y ở lại trong xứ của y một cách kiên nhẫn chịu
đựng cùng với niềm hy vọng ân phước (nơi Allah), y biết
rằng việc y mắc phải căn bệnh đó là sự định đoạt và an
bài từ nơi Allah dành cho y, thì y sẽ được ban ân phước
giống như ân phước của người chết Shaheed”
(Albukhari).
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Ibnu Alaan nói: Nếu người có đức tin luôn hy vọng
ân phước từ nơi Allah , y nhận thức được rằng việc y mắc
phải bệnh dịch hạch đều do sự an bài của Allah , cho dù y
có cố trốn tránh thì cũng không thoát, y không cảm thấy
chán nản và buồn phiền, y lúc nào cũng tin nơi Thượng Đế
của y dù trong lúc khỏe mạnh hay trong lúc bệnh hoạn; thì y
sẽ được ban phước giống như ân phước của người Shaheed.
Một số học giả nói: Quả thật sự kiên nhẫn chịu đựng
cho căn bệnh dịch hạch sẽ tránh được sự trừng phạt nơi cõi
mộ.
* Bài học từ Hadith:
- Ai bị mắc phải căn bệnh dịch tại một nơi nào đó thì
y đừng rời khỏi nơi đó để không mang dịch bệnh đến những
nơi khác.
- Ân phước của Shaheed không giới hạn ở việc đi
chiến đấu Jihad nơi sa trường, mà còn bao gồm nhiều trường
hợp khác nữa: người mắc bệnh dịch, người chết chìm, người
chết do mang thai, người chết cháy, người bệnh chướng
bụng, ...
Hadith số 34: Ông Anas bin Malik  thuật lại: Tôi
đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:

َ َّ ْ
ْ
ْ
َ َ  إ َذا ْابتَلَيْت َعبْدى ِبَبيبَتَيْه فَ َص:الل قَ َال
َ ((إ َّن
))رب َع َّوضته ِمنه َما اْلَنة
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ

“Quả thật Allah – Đấng Tối Cao phán: Khi TA giáng họa
lấy đi đôi mắt của người bề tôi của TA nhưng y kiên
nhẫn chịu đựng thì TA sẽ đền bù lại cho y Thiên Đàng”
(Albukhari).
21

Dịch & Phân Tích Riyaadh Al-Saaliheen

* Bài học từ Hadith:
- Thiên sứ của Allah  đặc biệt nói đến đôi mắt vì
đôi mắt là bộ phận yêu thích nhất đối với con người.
- Thiên Đàng là phần đền bù to lớn hơn bởi vì sự
hưởng thụ của đôi mắt sẽ biến mất khi cuộc sống trần gian
không còn, nhưng sự hưởng thụ nơi Thiên Đàng thì vĩnh
hằng.

َ

َۡ

]02 : ﴾ [سورة الزمر١٠ ۡي حِساب
ِ بِغ

ُ َ َ ُ َٰ ذ َ ُ َ ذ ذ
ِبو أ ۡج َره
ِ ﴿إِنما يوَّف ٱعص

Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn
phần thưởng của mình, không cần phải tính sổ. (Chương
39 - Al-Zumar, câu 10).
Hadith số 35: Ông Ataa' bin Abu Rabaah  thuật
lại rằng ông Ibn Abbas  đã từng bảo ông: Anh có muốn tôi
chỉ cho ông thấy một người phụ nữ sẽ là cư dân nơi Thiên
Đàng không? Tôi trả lời có. Ông ấy nói: Người phụ nữ da
đen này đã đến gặp Thiên sứ của Allah  và bảo: Quả thật
tôi bị chứng động kinh và tôi thường cởi bỏ quần áo của
mình mỗi khi phát bệnh, xin Người hãy cầu xin Allah  cho
tôi. Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َْ َ
َ ْ ْ َ َّ َ ْ
ْ َ َ ْ((إ ْن شئ
))الل أن ي َعا ِفيَ ِك
ت د َع ْوت
ِ ت صرب ِت َول ِك اْلنة وإِن ِشئ
ِ ِ ِ

“Nếu cô kiên nhẫn chịu đựng thì cô sẽ được Thiên Đàng
còn nếu cô muốn cầu xin, Ta sẽ cầu xin Allah cho cô khỏi
bệnh”.
Người phụ nữ đó nói: Tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng,
nhưng quả thật tôi hay cởi bỏ quần áo trên người mỗi khi
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phát bệnh vậy xin Người hãy cầu xin Allah  đừng để tôi
cởi bỏ quần áo khỏi người nữa, thế là Thiên sứ của Allah 
đã cầu xin cho người phụ nữ đó mỗi khi phát bệnh không
còn cởi bỏ quần áo khỏi người nữa. (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Sự kiên nhẫn chịu đựng về những tai họa cũng như
những điều không tốt lành được an bài trên thế gian sẽ
hưởng được Thiên Đàng.
- Điều trị bệnh tật bằng sự Du-a (cầu nguyện Allah)
cùng với niềm hy vọng tha thiết và chân thành là phương
pháp chữa bệnh hiệu quả.
- Chọn lấy tinh thần nhiệt quyết tốt hơn khi thấy một
người có khả năng chịu đựng một điều gì đó mang lại thêm
nhiều ân phước.
Hadith số 36: Ông Abu Adurrahman Abdullah bin
Mas’ud  thuật lại: Giống như tôi đang xem Thiên sứ của
Allah  kể về hình ảnh của một vị Nabi trong số các vị Nabi
(cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho họ), Người bị
cộng đồng của Người đánh đập làm chảy máu, Người lấy tay
lau máu trên mặt và nói:

َّ
ْ
َّ َ
َ
َ ََْ َ
))((الله َّم اغ ِف ْر ِلق ْو ِم ف ِإنه ْم ل يعلمون

“Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho cộng đồng của bề
tôi, bởi quả thật họ không biết” (Albukhari, Muslim).
Cụm từ “Kể về hình ảnh của một vị Nabi” trong
Hadith: theo sự thuật lại của Ubai bin Amru Allaythi thì vị
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Nabi đó chính là Nuh ; còn Al-Qurtubi thì nói rằng quả
thật Thiên sứ của Allah  chính là người kể và người được
kể, có nghĩa Thiên sứ của Allah kể về chính mình.
* Bài học từ Hadith:
- Sự kiên nhẫn chịu đựng của các vị Nabi trên con
đường truyền bá và kêu gọi thiên hạ trở về với Allah .
- Phẩm chất đạo đức cao quý và tấm lòng nhân hậu
của các vị Nabi. Và sự nhân hậu và đức hạnh chỉ có ở những
người biết kiên nhẫn và được ban cho phần phúc lớn như
Allah  đã phán:
: ﴾ [سورة فصلت٣٥

ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ذ َٰ َ ٓ ذ ذ
ُ َذ ٓ ذ
ِبوا َو َما يَُقى َٰ َها إَِّل ذو َح ٍّظ َعظِ يم
﴿وما يَقىها إَِّل ٱَّلِين ص
]35

Và không ai được phú cho lòng nhân hậu đó ngoại trừ
những người thực sự kiên nhẫn, và không ai được phú cho
bản chất cao đẹp đó ngoại trừ người có phúc phần lớn
(được vào Thiên Đàng). (Chương 41 – Fussilat, câu 35).
Hadith số 37: Ông Abu Saeed Al-Khudri  và ông
Abu Huroiroh  thuật lại rằng Nabi  nói:

َ َ
ْ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
(( َما ي ِصيب الم ْس ِل َم ِم ْن ن َصب َول َو َصب َول هم َول ح ْزن َول أذى َول غم
َّ َ َّ
َ َ َّ
َ
)) ِإل كف َر الل بِ َها ِم ْن خ َطايَاه، َح َّّت الش ْوك ِة يشاك َها

“Không một điều gì người muslim gặp phải từ những sự
khổ cực, đau bệnh, buồn phiền cũng như những rủi ro
mà không được Allah xóa đi tội lỗi cho dù chỉ là việc đạp
phải một cái gai đi chăng nữa” (Albukhari, Muslim).
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* Bài học từ Hadith:
- Những bệnh tật, mất mát, thiệt hại, buồn phiền, đau
thương mà Allah  giáng xuống cho người có đức tin là chỉ
nhằm để xóa đi tội lỗi cho y.
- Người bề tôi có đức tin nơi Allah  phải kiên nhẫn
chịu đựng trong mọi hoàn cảnh bởi điều đó mang lại kết quả
tốt đẹp cho bản than y.

ۡ َ َ ِ ُۡ َ ۡ َۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ذ
َ ََ ۡ َۡ َ َ ۡ َ ُ َ ذ
﴿وَلبَونم بَِشء مِن ٱۡلو ِف وٱۡل
ِۗ ِوع ونقص مِن ٱۡلمو َٰ ِل وٱۡلنل ِس وٱثلمرَٰت
ذ
ََ
َ َٰ ٱعص
]155 :﴾ [سورة ابلقرة١٥٥ ِبين
ّش
ِِ
ِ ِ وب

Và quả thật TA (Allah) sẽ thử thách các ngươi với
những điều sợ hãi, sự đói khát, mất mát tài sản, thiệt hại
tính mạng và thất bát mùa màng, hoa quả. Nhưng hãy
báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn. Al-Baqarah:
155 (Chương 2).
Hadith số 38: Ông Ibn Mas-ud  thuật lại, ông nói:
Tôi vào thăm Thiên sứ của Allah  khi Người bị sốt nặng và
tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật Người bị sốt nặng
quá. Người  bảo:

ْ َ
َ وعك َك َما ي
َ ((أَ َج ْل إ ىّن أ
))وعك َرجال ِن ِمنك ْم
ِ

“Phải rồi, Ta đang phải chịu cơn sốt bằng cả cơn sốt của
hai người”.
Tôi nói: Thế thì có phải Người sẽ được hai ân phước
đúng không? Nabi  bảo:
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َ
َ َ َ َ َر
َ َ َ َ َ ْ َ
َ َّ
َ ك َّف
نر
 ِإل، َما ِم ْن م ْس ِلم ي ِصيبه أذى ش ْوكة ف َمنا ف ْوق َهنا،((أ َجل ذلِك كذلِك
َ
َّ ُّ َ َ َ
َ الش
))ج َرة َو َرق َها
 كما َتط، الل بِ َها َسيىئَاتِ ِه
“Đúng thế đấy, mỗi người Muslim gặp họa từ một chiếc
gai cho đến những gì to tát hơn đều được Allah xóa đi
những tội lỗi cho y và làm cho các tội lỗi rơi khỏi cơ thể y
giống như những chiếc lá rơi rụng từ thân cây của nó.”
(Albukhari, Muslim).
* Còn trong một lời dẫn khác được Albayhaqi ghi lại
rằng ông Abu Sa’eed thuật lại: Tôi vào thăm Thiên sứ của
Allah  lúc Người lên cơn sốt, tôi đặt tay mình lên bên trên
vải len thì tôi thấy cái nóng của cơn sốt ở trên vải len. Tôi
nói: Thưa Thiên sứ của Allah, cơn sốt của Người thật nóng
quá. Người  nói:

َ ْ ْ َ
َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
ْ َ
َ
))ش األن ِبيَا ِء ي َضاعف َعليْنَا ال َوج َع ك َما ِْل َضاعف األجر
((إِنا كذلِك مع

“Toàn thể các vị Nabi chúng ta là như thế, cơn đau được
nhân đôi lên giống như ân phước được nhân đôi”.
* Bài học từ Hadith:
- Ân phước được ban cho qua nhiều dạng tai họa
cùng với sự kiên nhẫn.
- Các vị Nabi là những người chịu nhiều tai họa và
bị nhiều thử thách nhất trong nhân loại, bởi vì họ là những
người có tinh thần kiên nhẫn mạnh mẽ nhất và đức tin Iman
trọn vẹn nhất và bởi vì Allah  đã lấy họ làm tấm gương
cho nhân loại.
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Hadith số 39: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ْ ْ
َ
))ب ِمنه
(( َم ْن ي ِر ِد الل بِ ِه خ ْيا ي ِص

“Người nào mà Allah muốn ban cho y điều tốt thì Ngài
khiến y gặp nạn” (Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
- Tai họa, biến cố, và những điều rủi ro không phải
là điều xấu cho những người có đức tin mà đó chỉ là thứ
Allah  muốn tốt cho họ: hoặc là Ngài dùng nó để xóa đi tội
lỗi hoặc là Ngài dùng nó để ban thêm ân phước.
- Người có đức tin hãy nên lạc quan trong bất cứ
mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Hadith số 40: Ông Anas bin Malik  thuật lại
Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َ َّ َ َّ َ َ َ َ
َْ
َّ
َ َّ َ َ َ ْ َ
َ ْ
 فإِن َكن ل بد فا ِعال فليَق ِل الله َّم، ني أ َحدكم ال َم ْوت ِم ْن َض أ َصابَه
((ل يتمن
َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ َْ
َ َ َ
ْ َ
ْ
ْ
))ت الوفاة خيا ِل
ِ  وتوف ِن إِذا َكن، ت احلياة خيا ِل
ِ أح ِي ِن ما َكن

“Khi ai đó trong các người gặp phải tai họa thì y đừng có
ý muốn chết, mà nếu như hoàn cảnh khiến y phải làm thế
thì y hãy nói:

َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ َ
ْ َ َّ َّ
َْ َْ
ت ال َوفاة خ ْيا ِل
ِ  وتوف ِن ِإذا َكن،ت احلَياة خيا ِل
ِ اللهم أح ِي ِن ما َكن

(Ollo-humma ahyini ma ka-nat alhaya-tu khoiron li wa
tawaffani
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i-zha ka-nat alwafa-tu khoiron li).
(Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy để bề tôi sống nếu cuộc
sống là điều tốt cho bề tôi và xin Ngài hãy để bề tôi chết
nếu cái chết là điều tốt cho bề tôi)” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Phó thác cho Allah  trong việc lựa chọn sự sống
hay cái chết.
- Cấm sự ước muốn và nghĩ đến cái chết khi gặp phải
tai họa trên thế gian, mà hãy kiên nhẫn trên những sự an bài
của Allah  và cầu xin Ngài sự an lành và phó thác cho Ngài.
- Tuy nhiên, không phải là điều Makruh nếu như mong
muốn được chết vì nỗi nhớ Allah , hoặc mong muốn chết
Shaheed trên con đường chính nghĩa của Allah  hoặc mong
muốn chết để được chôn trong vùng đất thiêng liêng hoặc lo sợ
Fitnah cho tôn giáo.
Hadith số 41: Ông Abu Abdullah Khabbab bin AlArat  thuật lại: Chúng tôi đến than phiền với Thiên sứ của
Allah , (trong một lời dẫn khác thì nói: chúng tôi đến than
phiền với Thiên sứ của Allah về việc chúng tôi đang chịu cảnh
đàn áp dữ dội từ phía người thờ đa thần), lúc đó Thiên sứ của
Allah  đang nằm gối đầu trên chiếc khăn quấn đầu của Người
dưới bóng mát của Ka’bah. Chúng tôi nói: Chẳng lẽ Người
không cầu xin Allah giúp chúng tôi, chẳng lẽ Người không cầu
nguyện cho chúng tôi sao? Thiên sứ của Allah  nói:
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َ َْ َ
ْ َ َْ
َ ج َعل ف
َ  َفي،يها
َّ ((قَ ْد ََك َن َم ْن َقبْلَك ْم ي ْؤ َخذ
جاء
الرجل فيحفر ل ِف األر ِض في
ِ
ْ
َّ َ
َ َْ
َ
َْ ْ
ْ َ َْ ََ َ َ َ ْ ْ
َج
يد َما دون
ف
ص
ن
ل
ع
ار فيوضع َع رأ ِس ِه في
ِ  َويمشط بِأمش،ني
ِ اط احل َ ِد
ِ
ِ
ِ بِال ِمنش
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
ُّ َ َ
ْ َ َ
َ  َح َّّت يَس،لل ْلَت َّم َّن َهذا األ ْمر
ي
ِ
ِ ِ  َوا،  فما يصده ذلِك عن ِدي ِن ِه، حل ْ ِم ِه َوعظ ِم ِه
َ َ َ ْ َّ َ َ ى
ََ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ
َّ
،ب ََع غنَ ِم ِه
ْض َم ْوت ل َياف ِإل الل واذلئ
الرا ِكب ِمن صنعاء ِإل ح
َ
ْ َ
َّ َ َ
))كنك ْم ت ْستَع ِجلون
ِ ول
“Quả thật, có một người đàn ông trước thời các ngươi bị
người ta đào hố và ném y xuống đó, rồi người ta mang cưa
ra và cưa người đó ra làm hai từ đỉnh đầu xuống, họ lấy
chiếc lược sắt cào hết thịt ra khỏi xương của anh ta. Nhưng
điều đó không làm anh ta từ bỏ đạo của mình. Ta thề bởi
Allah rằng tôn giáo này (Islam) chắc chắn sẽ được hoàn
thiện tốt đẹp và (sẽ được vững mạnh) đến nỗi một người đi
đường từ San’aa đến Hadramaut sẽ không phải lo sợ bất
cứ điều gì ngoại trừ Allah ngay cả con sói đi cùng với con
cừu của y. Tuy nhiên, các ngươi luôn vội vã và hấp tấp.”
(Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
- Ca ngợi và tuyên dương cho sự kiên nhẫn và chịu
đựng mọi khó khăn trong tôn giáo; ghét sự vội vã và hấp tấp.
Allah, Đấng tối Cao phán:

ْ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ْ َۡ ذ َ َ َ ذ َ ۡ ُ ذ َ ُ ذ
ُ ۡ َ
نبَ ِم
نوا مِنن ق
َ﴿أم حسِبت أ تدخَوا ٱۡلنة ولما يأت ِم مثل ٱَّلِينن خ
ْ
ُ ُ ذ ذ ُۡ ُ َۡۡ َ ُٓ َ ذ ذُٓ َ ُۡ ُ ْ َ ذ َُ َ ذ
َ ول َو ذٱَّل
َٰ َ ِين َء َام ُنوا َم َل ُهۥ َم
َٰ مسته ٱۡلأساء وٱلَّضاء وزل ِزلوا ح
نَّت
َّت يقول ٱلرس
ٞ َ َ ۡ ُ ذ ََ ٓ ذ َ ۡ َ ذ
]003 :﴾ [سورة ابلقرة٢١٤ نۡص ٱّللِِۗ أَّل إ ِ نۡص ٱّلل ِ قرِيب
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Hoặc phải chăng các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào
Thiên Đàng trong lúc các ngươi chưa hề từng trải qua
những thử thách tương tự (những thử thách) mà những
người đã qua đời trước các ngươi đã nếm?! Họ đã từng
trải qua những nghịch cảnh và hoạn nạn và họ dao động
tình thần đến nỗi vị Thiên sứ (Muhammad) và những tín
đồ cùng với Y đều phải than: “Bao giờ sự cứu giúp của
Allah mới đến?”. Chẳng phải sự cứu giúp của Allah đang
rất gần kề hay sao?! (Chương 2 – Albaqarah, câu 214).
- Lời tiên tri của Thiên sứ  về sự lan rộng và bành
chướng của Islam và người Muslim sẽ sống trong yên bình
không phải lo âu và sợ hãi. Đây là một trong những điều
chứng minh sự thật về sứ mạng Thiên sứ của Người .
- Các vị Sahabah của Thiên sứ  luôn kiên nhẫn và
chịu đựng bằng cả trái tim hài lòng và vững chắc đức tin. Sự
than phiền của họ không phải là vì họ đã chán nản và tuyệt
vọng trước sự giúp đỡ của Allah  mà thật ra họ thấy rằng
cuộc sống trong sự yên bình không lo âu sẽ toàn tâm toàn ý
cho việc thờ phượng và hành đạo hơn cũng như sẽ tìm thấy
hạnh phúc trọn vẹn hơn.
- Nền tảng căn bản của người ngoan đạo là khi họ
gặp phải thử thách thì họ sẽ kiên nhẫn và chịu đựng để vượt
qua.
- Ở mọi thời đại, kẻ thù của Islam luôn tìm đủ mọi
cách để gây hại những người có đức tin, còn người Muslim
thì cứ mãi kiên nhẫn chiến đấu để vượt qua để duy trì và
củng cố đức tin Iman.
- Tôn giáo Islam là tôn giáo yên bình và phúc lành.
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Hadith số 42: Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại: Vào
ngày sau trận chiến Hunain trở về, Thiên sứ của Allah  đã
ưu ái cho một số người trong việc phân chia chiến lợi phẩm
nhằm để cảm hóa tấm lòng của họ với Islam. Người  đã
cho Al-Aqra’ bin Habis một trăm con lạc đà, cho Uyainah
bin Hisn cũng giống như vậy, và Người  đã cho một số
người có tiếng tâm và địa vị trong dân Ả Rập mục đích để
thắt chặt lòng của họ với Islam, Người đã ưu ái cho họ rất
nhiều vào ngày hôm đó trong phân chia chiến lợi phẩm. Thế
là một người đã nói: Thề bởi Allah , sự phân chia này thật
sự không công bằng chút nào, nó được phân chia không phải
vì sắc diện của Allah . Tôi nói: Thề bởi Allah , chắc
chắn tôi sẽ nói lại cho Thiên sứ của Allah . Thế là, tôi đến
gặp Người và nói lại cho Người về những gì người đó đã
nói. Nghe xong, sắc mặt Người thay đổi vị giận trông như
con kì giông mặt đỏ. Sau đó, Người nói:

ْ َ َ
ْ َ َْ َ
َْ ْ ََ
ْ ند أوذ َى بنأَ ْْ َ َ م
نن
لل َو َرسول َر ِح َم الل موس ق
ِ
ِ ((فمن يع ِدل ِإذا لم يع ِد ِل ا
ِ ِ
َ َ َه َذا فَ َص
))رب

“Còn ai có thể công bằng nếu Allah và Thiên sứ của Ngài
không công bằng .. Allah đã thương xót Musa, quả thật
Người đã bị hành hạ và chịu nhiều tổn thương hơn điều
này nhưng Người đã kiên nhẫn chịu đựng”.
Nghe Thiên sứ của Allah  nói vậy, tôi liền nói với
lòng mình: Thật là điều không đúng cho hành động của
mình, từ đây về sau mình sẽ không đem chuyện như thế này
thưa lại với Người nữa. (Hadith do Albukhari và Muslim ghi
lại).
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* Giải thích một số điều liên quan đến Hadith:
Hunain là tên của một thung lũng nằm giữa Makkah
và Ta-if phía sau khu vực Arafat, khoảng cách từ Hunain với
Makkah chừng hơn mười dặm tức khoảng gần 20 cây số.
Uyainah bin Hisn là một người có tiếng tâm và địa
vị trong dân Ả Rập. Ông là một trong những người được
cảm hóa trái tim của họ với Islam, ông đã vào Islam trước
khi chinh phục được Makkah, ông đã cùng tham chiến trong
trận Hunain và Ta-if, ông đã bỏ đạo sau khi Thiên sứ của
Allah  qua đời nhưng sau đó ông quay trở lại với Islam.
Al-Aqra’ bin Habis, tên của ông thật ra không phải
là Al-Aqra’, Al-Aqra’chỉ là biệt danh của ông, Al-Aqra’ có
nghĩa là hói đầu, do ông bị hói đầu nên ông được đặt cho
biệt danh như vậy. Ông là một trong những người cầm đầu
bộ tộc Tamim, ông là người được mọi người nể trọng trong
thời Jahiliyah và trong Islam.
Người đàn ông buông lời nói Thiên sứ của Allah 
đã phân chia không công bằng là người thuộc dân Ansaar
(cư dân Madinah).
* Bài học từ Hadith:
- Thiên sứ của Allah  là một con người phàm tục
giống bao người bình thường khác, cũng có xúc cảm, biết
giận, biết hờn và biết vui buồn ..
- Các vị Nabi, các vị Thiên sứ của Allah luôn phải
hứng chịu nhiều nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, nhưng họ luôn
chịu đựng và kiên nhẫn vì Allah  và vì sứ mạng được Ngài
giao phó.
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- Sự sáng suốt của Thiên sứ  trong việc cảm hóa
các trái tim.
- Khuyến khích người Muslim không chấp nhất
những người thiếu hiểu biết khi họ gây gổ và nên đáp trả lại
họ với những lời bằng an. Allah Tối Cao phán:

َۡ ََ َ ُ
ْ ُ َ َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ُ َ َ
َ ٱلرِنَٰمۡح ذٱَّل
اد ذ
ِ ِين َي ۡمشو لَع ٱۡل
ۡرض ه ۡونا ِإَوذا خاطبه ٱعج ِهَو قالوا
﴿وعِب
َ َ
.]34 :﴾ [ سورة الفرقان٦٣ سلَٰما
Và bầy tôi của Đấng Rahman (Allah) là những ai đi lại
trên mặt đất với dáng điệu khiêm tốn và khi người ngu dốt
gây gổ với họ thì họ chỉ đáp lại “Xin cho được bằng an!”.
(Chương 25 – Al-Furqan, câu 63).
Hadith số 43: Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ
َ َ َ َ َ َ ْ ُّ
َ َ َ
َّ َّ ِاد الل ب َعبْ ِده
الش
وبة ِف ادلنيا وإِذا أر
((إِذا أ َراد الل بِ َعبْ ِدهِ الي عجل ل العق
ِ
َ َْ
َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
ابلنال ِء
نم
ِ  إِن ِعظم اْلَزا ِء مع ِعظ.أمسك عنه بِذن ِب ِه حّت يوّف بِ ِه يوم ال ِقيام ِة
ََ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ َ
َ ى
َ ْ َ
نِ َط فلنه
ِ وإِن الل إِذا أحب قوما ابنتالهم فمنن ر
ِ ض فلنه الرضنا َومنن س
َ َّ
))السِط

“Khi nào Allah muốn cho người bề tôi của Ngài điều tốt
đẹp thì Ngài sẽ vội trừng phạt y ngay tại trên thế gian,
còn khi nào Allah muốn điều xấu cho người bề tôi của
Ngài thì Ngài giữ tội của y lại cho đến khi y bị đưa về
trình diện Ngài vào Ngày Phục Sinh. Quả thật, phần
thường to lớn đi cùng với sự thử thách to lớn, và quả thật
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khi nào Allah yêu thương một nhóm người nào đó thì
Ngài sẽ thử thách họ; bởi thế, ai hài lòng thì sẽ được hài
lòng còn ai giận dữ cho điều thử thách thì y chỉ có nhận
được sự phẫn nộ.” (Tirmizdhi ghi lại và ông nói: Hadith
tốt).
* Bài học từ Hadith:
- Con người được thử thách tùy theo đức tin Iman
của họ.
- Kiên nhẫn và chịu đựng trước những tai họa và
bệnh tật sẽ tẩy sạch các tội lỗi.
- Một trong những dấu hiệu cho thấy người bề tôi
ngoan đạo được Allah  yêu thương là thường gặp nhiều
những thử thách.
- Người có đức tin phải biết hài lòng với những tai
họa gặp phải, không nên chán nản, tuyệt vọng và giận dữ.
Hadith số 44: Ông Anas bin Malik  thuật lại: Con
trai của Abu Talhah  bị bệnh, khi Abu Talhah đi ra ngoài
thì đứa bé qua đời. Sau đó, Abu Talhah trở về nói: tình hình
con trai của ta sao rồi? Ummu Sulaim tức mẹ của đứa bé
nói: tình trạng của nó vẫn như cũ. Rồi bà mang đến cho ông
bữa tối, ông dùng bữa tối rồi đi ngủ với bà (có quan hệ giao
hợp trong đêm đó). Sau khi đã xong thì bà mới nói với ông
rằng đứa bé đã được chôn cất. Thế là sáng ra, Abu Talhah 
đến gặp Thiên sứ của Allah nói lại sự việc cho Người biết.
Thiên sứ của Allah  nói:

َ
ََ َ
»«أ َع َّر ْست ْم الليْلة؟
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“Tối qua các ngươi có chuyện ‘cô dâu chú rễ’ không?”.
Abu Talhah  nói: Thưa có. Thiên sứ của Allah 
nói:

َ ْ َ َّ َّ
))!ارك له َما
ِ ((اللهم ب

“Lạy Allah, xin Ngài hãy ban phúc cho hai người họ!”.
Sau đó, bà Ummu Sulaim đã hạ sinh một đứa bé trai.
Abu Talhah bảo tôi: Con hãy bế nó đến co Nabi  và ông
gởi kèm theo một vài quả chà là khô. Thiên sứ của Allah 
nói:

َ
ْ َ ((أ َم َعه
))َش رء ؟

“Có mang theo nó (đứa bé) cái gì không?”.
Tôi nói: Thưa có, một vài quả chà là khô.
Thiên sứ của Allah  lấy chà là khô nhai rồi bỏ vào
trong miệng của em bé và lấy tay cọ chà là được nhai vào lợi
của nó và đặt tên cho nó là Abdullah. (Albukhari và Muslim
ghi lại).
Trong riêng lời dẫn của Albukhari thì có nói thêm:
Ibnu Uyainah nói: Một người đàn ông thuộc cư dân Ansaar
nói: Tôi đã nhìn thấy chín đứa con trai, tất cả chúng đều đọc
Qur’an, tức ý nói chín đứa con trai đó là của Abdullah.
Còn trong riêng lời dẫn của Albukhari thì lời Hadith
được ghi lại như sau:
Đứa con trai của Abu Talhah từ bà Ummu Sulaim
chết. Bà Ummu Sulaim bảo gia đình của bà: Mọi người
đừng nói cho Abu Talhah biết về đứa con của ông, tôi muốn
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là người nói cho ông ấy biết điều đó. Rồi Abu Talhah trở về,
bà dọn bữa tối cho ông ấy, ông ấy đã ăn và uống, rồi bà đã
làm đẹp cho mình đẹp hơn cả trước đây khiến ông ấy động
long và ngủ với bà. Sau khi ông ấy ăn no và đã ngủ với bà
thì bà nói: Này Abu Talhah, ông có thấy rằng nếu một nhóm
người mượn một món đồ rồi người chủ món đồ sau đó đòi
lại thì họ có quyền ngăn cản người chủ đó không? Abu
Talhah nói: Không. Bà nói: Con trai của ông đã được trả lại.
Abu Talhah nghe xong liền tức giận nói: Bà để tôi vui vẻ
xong rồi bà mới cho tôi biết về con trai của tôi ư? Thế là ông
đến gặp Thiên sứ của Allah  và kể lại sự việc. Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ ْ َ َ
َ َ َ
))! ِف ْلْل ِتك َما
ِ ((بارك الل لكما

“Cầu xin Allah ban phúc cho người trong đêm qua của
hai người!”.
Sau đó, bà đã mang thai. Thiên sứ của Allah  trong
một chuyến đi xa và ba cũng đi cùng với Người. Thiên sứ
của Allah  thường khi trở về Madinah từ một chuyến đi xa
thì Người không vào Madinah (lúc đêm). Khi mọi người tiến
gần đến Madinah thì bà trở dạ, Abu Talhah phải ở lại với bà
và Thiên sứ tiếp tục cuộc hành trình. Abu Talhah nói: Lạy
Thượng Đế, quả thật Ngài biết rõ rằng khi Thiên sứ ra đi tôi
yêu thích ra đi cùng với Người và khi trở vào thì tôi thích trở
vào cùng với Người, nhưng có điều đã cản trở bề tôi như
Ngài đã thấy.
Bà Ummu Sulaim nói: Này Abu Talhah, tôi không
đau lắm đâu, tôi đau cũng giống như những lần đau đẻ trước,
không có gì đâu, chúng ta hãy tiếp tục lên đường.
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Và hai người họ vẫn tiếp tục lên đường và bà vẫn
trong tình trạng đau bụng chuyển dạ. Rồi khi tới nơi thì bà
đã hạ sinh một bé trái. Mẹ tôi nói với tôi: Này Anas! Không
ai được phép cho nó bú cho tới khi nào con bế nó đến cho
Thiên sứ của Allah  vào ngày mai. Sáng ra tôi bồng em bé
đến cho Thiên sứ của Allah ... (toàn bộ Hadith).
* Giải thích một số chi tiết liên quan:
Ummu Sulaim trong thời Jahiliyah là vợ của Malik
bin Annadr tức cha ruột của Anas. Khi Islam đến thì bà đã
vào Islam và nghịch lại với chồng bà. Ông Malik tức giận bà
và bỏ đi đến Sham và chết ở đó. Sau đó, bà cưới Abu
Talhah, đứa bé qua đời trong Hadith là anh em cùng mẹ khác
cha với Anas.
Ibnu Uyainah chính là Sufyan bin Uyainah, là người
bạn thân thích của Imam Malik, một trong người thời tiếp
theo sau Ta-bi’een.
* Bài học từ Hadith:
- Trong Hadith là một hình ảnh của một người phụ
nữ ngoan đạo đầy đức tin Iman.
- Sự kiên nhẫn chịu đựng trước cái chết của đứa con
là tấm gương cho những người phụ nữ Muslim.
- Ai kiên nhẫn chịu đựng và chấp nhận sự an bài của
Allah  với niềm hy vọng điều tốt lành khác ở trên thế gian
và ở cõi Đời Sau thì Ngài sẽ bù lại cho y điều tốt đẹp hơn
những gì đã mất.
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- Người Muslim khi gặp phải những mất mát đau
thương thì hãy kiên nhẫn chịu đựng và hãy nói như Thiên sứ
của Allah  đã chỉ dạy:

َ
َ (( َما ِم ْن م ْسلم تصيبه مصيبَ رة َفيَقول َما أَ َم َره الل إنَّا ِل َوإنَّنا إ َْلْنه
اجعنون
ر
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
)) ِإل أخلف الل ل خ ْيا ِمن َها.الله َّم أج ْر ِن ِف م ِصيبَ ِّت َوأخ ِلف ِل خ ْيا ِمن َها

“Bất kỳ người Muslim nào khi gặp phải chuyện mất mát
đau thương, y nói những lời mà Allah ra lệnh cho y:

ْ َّ َ
ْ ْ َ
ْ
َ
َ ْ َ َّ َ َّ إنَّا
اجعون الله َّم أج ْر ِن ِف م ِصيبَ ِّت َوأخ ِلف ِل خ ْيا ِمن َها
ِ ِ ِ
ِ ِل وإِنا إِْل ِه ر

‘Inna lillah wa inna ilayhi ro-ji’un. Ollhum ma’jurni fi musibati wa akhlif li khoiran minha’ - ‘Quả thât, bầy tôi thuộc về
Allah và chắc chắn bầy tôi phải quay về với Ngài. Lạy Allah,
xin Ngài hãy ban ân phước cho bề tôi về tại họa của bề tôi
và xin Ngài ban cho bề tôi thứ khác tốt hơn’ thì chắc chắn
Allah sẽ bù lại cho y thứ khác tốt hơn.” (Muslim).
- Tên tốt đẹp nhất trong các tên nên đặt cho con cái là
tên Abdullah.
Hadith số 45: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َّ َ َّ َ َ ُّ
َّ
َْ
َ َْ َْ
ْ َ َّ الشديد
َ َْ
))ب
 ِإنما،((لي َس الش ِديد بِالُّصع ِة
ِ
ِ
ِ اذلى يم ِلك نفسه ِعند الغض

“Mạnh không phải là dùng sức vật ngã người khác mà là
phải biết kiềm hãm bản thân khi nóng giận” (Albukhari,
Muslim).
* Bài học từ Hadith:
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- Người được cho là có sức mạnh hơn người không
phải là người thường xuyên vật ngã đối phương mà người có
sức mạnh đích thực là người biết chế ngự và kiềm chế cơn
giận của bản thân mình.
- Hadith mang ý nghĩa ca ngợi và đề cao việc kiềm
chế và dằn cơn giận của bản thân. Đây là một phẩm chất tốt
đẹp cho thấy tinh thần kiên cường và nhẫn nhục của một
người. Allah  mô tả người biết kiềm chế cơn giận là người
thuộc những người ngoan đạo và làm tốt, Ngài phán:

ۡ َ ْ
ۡ ُ ُ َ ۡ ُ َٰ َ َٰ َ ذ ُ ۡ َ َ ذ َ ۡ ُ َ ذ
ت َوٱۡلۡرض أع ذِدت
﴿ َو َسارِ ُع ٓوا إ ِ ََٰل َمغل َِرة مِن ربِم وجن ٍّة عرضها ٱلسمو
َ ۡ ٓذ ذٓ َ ذ ذ
َ ُ
َ ني ۡٱع َغ ۡي َظ َو ۡٱع َلاف
َ ك َٰ م
َ ل َِۡ ُم ذتق
َ  ذٱَّل١٣٣ ِني
ِني َع ِن
ِين يُنلِقو ِِف ٱلَّساءِ و
ِ ِٱلَّضاءِ َوٱع ظ
َ ِ ِب ٱل ۡ ُم ۡو
ُّ ٱّلل ُُي
ُ اس َو ذ
ذ
]043 :﴾ [سورة آل عمران١٣٤ سن ِني
ِۗ ِ ٱَل

Và các ngươi hãy nhanh chân đến với sự Tha thứ nơi
Thượng Đế của các ngươi và hãy nhanh chân đến Thiên
Đàng nơi mà khoảng rộng của nó bao la bằng trời đất,
được chuẩn bị cho những người ngoan đạo * Những người
đã chi tài sản cho chính nghĩa của Allah lúc giàu cũng như
lúc nghèo, những người biết kiềm chế cơn giận, những
người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Và Allah
là Đấng luôn yêu thương những người làm tốt. (Chương 3
– Ali-Imran, câu 133 - 134).
- Islam thay đổi quan niệm về sức mạnh trong thời
Jahiliyah thành ý nghĩa nhân văn và xã hội.
- Chiến đấu với bản ngã còn gian nan và khó khăn hơn
cả chiến đấu với kẻ thù.
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- Nên tránh xa cơn nóng giận bởi cơn nóng giận chỉ
mang lại điều hại cho bản thân và xã hội. Chính vì lẽ nay nên
khi một người đàn ông đến gặp Nabi  và nói với Người: “Xin
hãy cho tôi lời khuyên” thì Nabi  bảo: “Đừng tức giận” và
Người lặp lại như vậy nhiều lần. (Albukhari).
Hadith số 46: Ông Sulayman bin Surad  thuật lại:
Có lần tôi đang ngồi cùng với Thiên sứ của Allah  thì có hai
người chửi nhau, một trong hai người đỏ mặt vì cơn giận, đến
mức muốn kết liễu người kia. Thế là Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َْ
َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َ َ ْ َ ى
َ ْ َّ َ
.ان
ِ  لو قال أعوذ بِا، َيد
ِ (( ِإّن ألعلم
ِ لل ِمن الشيط
ِ ُكمة لو قالها ذهب عنه ما
َ َ َْ َ َ َ
))َيد
ِ ذهب عنه ما

“Quả thật, Ta biết một lời nói nếu y nói thì những gì y đang
gặp phải sẽ tan biến. Nếu y nói ‘A’u-zdu billa-hi minash
shaytan’ thì những gì y gặp phải sẽ tan biến”.
Các vị Sahabah nói với người đó: Quả thật, Thiên sứ
của Allah  nói: Anh hãy nói ‘A’u-zdu billa-hi minash shaytanir raji-m’.” (Albukhari và Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Thiên sứ của Allah  dạy chúng ta điều làm tan biến
cơn nóng giận của chúng ta, đó là hãy cầu xin Allah  che chở
tránh khỏi Shaytan bởi vì Shaytan là nguyên nhân của cơn
nóng giận, nó đốt cháy bằng lửa và liều thuốc để đánh đuổi
Shaytan là cầu xin Allah  che chở tránh khỏi nó. Allah 
phán:
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[سورة

ذ

َ ٞ َ

ۡ

ذ

َ

َ ذ َ َ ذ
ۡ ك م َِن ٱلش ۡي َطَٰن ن ۡزغ ف
﴾٢٠٠ ٱس َتلِذ بِٱ ذّللِِۚ إِن ُهۥ َس ِميع َعَ ِي
﴿ِإَوما يزنغن
ِ
]022 :األعراف

Và nếu có một đề nghị của Shaytan xâm nhập đầu óc của
Ngươi (Muhammad) thì hãy cầu xin Allah che chở bởi vì
Ngài Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi sự việc). (Chương 7 –
Al’Araf, câu 200).
- Thiên sứ của Allah  lúc nào cũng quan tâm chỉ dạy
và hướng dẫn các tín đồ của Người những điều tốt đẹp.
Hadith số 47: Ông Mu’azd bin Anas  thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ
َ َ َّ َ َّ َ
َ َ َ
َ َ ْ َْ َ
وس
نو قنا ِد رر ََع أن ين ِفنذه د ََعه الل ع
(( َم ْن كظ َم غيْظنا وه
ِ نز َوجنل َع رء
ْ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ َي ى
َ احلور الْ َع ْني َما َش
))اء
يه الل ِمن
الالئِ ِق يوم ال ِقيام ِة حّت
ِ
ِ

“Ai kiềm chế cơn giận trong lúc y có khả năng và thừa
sức đáp trả đối phương để hả cơn giận thì vào Ngày Phục
sinh Allah, Đấng Tối Cao sẽ hô gọi y từ bên trên đầu của
nhân loại, và Allah sẽ để y lựa chọn các nàng trinh nữ
Hur-ain tùy thích” (Abu Dawood, Tirmizdi và ông nói:
Hadith tốt).
* Có sự ghi nhận rằng ông Al-Husain con trai của
Ali có một người nô lệ chuyên để hầu hạ riêng cho ông. Vào
một ngày nọ người nô lệ này mang chậu nước đến cho ông
làm Taha-rah, sau khi ông Al-Husain làm Taha-rah xong,
người nô lệ cúi xuống lấy chậu nước mang đi thì sơ ý làm đổ
lên người của ông, ông đã đập vỡ cái chậu, người nô lệ nhìn
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َ َۡ َ

َ ۡ

ۡ  ﴿ َوٱعك َٰ ِظ ِمنني ٱعغ- những người biết
Al-Husain nói: ﴾ نيظ
kiềm chế cơn giận thì ông nói: quả thật ta đã dằn lại cơn

َ َ

َۡ

َ
ذ
giận; người nô lệ lại nói: ﴾ناس
ِۗ ِ نن ٱَل
ِ  ﴿وٱعلنافِني ع- những

người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người thì ông
Al-Husain nói: quả thật, ta đã tha thứ cho cậu; người nô lệ

َ

ۡ ۡ

ُ ذ

ُّ ٱّلل ُي
ُ  ﴿ َوlại tiếp tục nói với ông Al-Husain: ﴾ِنب ٱل ُموسِنن ِني

Và Allah là luôn yêu thương những người làm tốt thì
ông nói: cậu đi đi, giờ cậu được tự do vì sắc diện của Allah
.
* Bài học từ Hadith:
- Kêu gọi người tín đồ kiềm chế cơn giận.
- Kiềm chế cơn giận khi có khả năng hành động để
hả cơn giận là biểu hiện của lòng vị tha, bao dung, một bản
chất tốt đẹp đáng ca ngợi của Islam.
Hadith số 48: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
có một người đàn ông đến gặp Thiên sứ của Allah , nói:
Xin Người hãy cho tôi lời khuyên! Thiên sứ của Allah  nói
với người đàn ông đó:

َ
ْ ل َت ْغ َض
))ب
((

“Chớ đừng nóng giận”
Thiên sứ của Allah  đã lặp đi lặp lại câu nói này.
(Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
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Hadith là lời di huấn nhắc nhở các tín đồ nên biết
kiểm soát bản thân bằng cách dập tắt cơn giận khi nó đến,
bởi vì sự nóng giận thường làm con người mất đi lí trí và sự
khôn ngoan và khiến y hành động xấu làm ảnh hưởng đến
bản thân và xã hội.
Mặc dù, cơn giận là điều bị Islam ghét tuy nhiên nếu
cơn giận vì Allah  và vì Thiên sứ của Ngài thì cơn giận đó
được khen ngợi chẳng hạn nổi giận khi thấy ai đó làm điều
mà Allah  và Thiên sứ của Ngài  nghiêm cấm.
Hadith số 49: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ل يَ َزال
نّت يَلنق
دلهِ ح
((
ِ ِ ابلالء بِالمؤ ِم ِن أ ِو المؤ ِمن ِة ِف جس ِدهِ و ِّف م
ِ ال و ِّف و
َ
َ
َ
))الل َو َما َعليْ ِه ِم ْن خ ِطيئَة

“Người có đức tin nam và người có đức tin nữ vẫn bị thử
thách về thể xác, tiền bạc tài sản và con cái cho đến khi y
trở về trình diện Allah mà không có bất cứ tội lỗi nào”
(Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt Sahih).
* Bài học từ Hadith:
- Những người có đức tin sẽ luôn gặp phải những
thử thách khác nhau, và đó không phải là một sự trừng phạt
và ghét bỏ của Allah  đối với họ, mà ngược lại, đó là hồng
ân và sự thương xót Ngài đã muốn dành cho họ; bởi lẽ qua
những thử thách Allah  sẽ xóa tội và ban cho ân phước nếu
người có đức tin biết kiên nhẫn chịu đựng. Điều này được
Allah  báo tin khi Ngài phán:
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ۡ َ َ ِ ُۡ َ ۡ َۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ذ
َ ََ ۡ َۡ َ َ ۡ َ ُ َ ذ
﴿وَلبَونم بَِشء مِن ٱۡلو ِف وٱۡل
ِۗ ِوع ونقص مِن ٱۡلمو َٰ ِل وٱۡلنل ِس وٱثلمرَٰت
ذ
ََ
َ
]155 :﴾ [سورة ابلقرة١٥٥ ّش ٱعص َٰ ِِبِين
ِ ِ وب
Và quả thật TA (Allah) sẽ thử thách các ngươi với
những điều sợ hãi, sự đói khát, mất mát tài sản, thiệt hại
tính mạng và thất bát mùa màng và hoa quả. Nhưng hãy
báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 155).
Hadith số 50: Ông Ibnu Abbas  thuật lại: Uyainah
bin Hisn đến ghé nhà của người cháu ruột (đứa con của
người anh (em) của ông) Al-Hur bin Qais – là một người cận
kề Umar bin Alkhattaab  và cũng là một trong những
người đọc Qur’an và tham gia bàn bạc trong các buổi họp
của Umar . Uyainah nói với người cháu ruột của ông:
Cháu cũng có vị trí ở nơi vị thủ lĩnh này (ý nói Umar), cháu
hãy xin cho được vào diện kiến ông ta. Thế là người cháu
này đã xin phép và Umar  đã cho ông vào diện kiến. Khi
ông vào thì ông nói với Umar : Này con trai của AlKhattaab, thề bởi Allah, ông đã không cho chúng tôi nhiều
hơn, ông phân xử không công bằng đối với chúng tôi. Nghe
xong, Umar  liền tức giận đến nỗi muốn đánh ông ta. Lúc
đó, Al-Hur (cháu của ông Uyainah) nói: Thưa thủ lĩnh của
những người có đức tin, quả thật Allah  đã phán bảo với vị
Nabi của Ngài:
]099 :[سورة األعراف

َ ۡ َ ۡ ۡ ََ ۡ ُۡ ۡ َُۡ َ َۡۡ ُ
َ َجَٰه
﴾١٩٩ ِني
ِ ﴿خ ِذ ٱعللو وأمر بِٱعلر ِف وأع ِرض ع ِن ٱع
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Ngươi (Muhammad) hãy lượng thứ và chỉ thị (cho họ) làm
điều nào đúng và hãy tránh xa những kẻ ngu dốt (Chương
7 – Al-Araf, câu 199).
Quả thật, đây là người thuộc người ngu dốt tức thiếu
hiểu biết. Và thề bởi Allah, Umar  đã không vượt qua điều
khi nghe lời Kinh này và ông thường dừng lại đúng theo những
gì trong Kinh sách của Allah” (Albukhari).
* Uyainah bin Hisn vào Islam vào ngày chinh phục
được Makkah và ông thuôc những người vào Islam từ việc làm
cảm hóa trái tim, sau đó, ông bỏ đạo rồi bị bắt làm tù binh gởi
đến Abu Bakr Assideeq, ông vào Islam trở lại và được trả tự
do.
* Bài học từ Hadith:
- Qur’an luôn là nền tảng hàng đầu và các vị Sahabah
đều hoàn toàn tuân thủ và làm theo Qur’an.
- Nói về câu Kinh Qur’an được nói đến trong Hadith
thì ông Ja’far bin Assaadiq nói: trong Qur’an không có câu
Kinh nào tổng hợp các phẩm chất cao quí hơn câu Kinh này.
Có một Hadith ghi lại rằng đại Thiên Thần Jibril đã nói với
Thiên sứ của Allah:
ْ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َْ
))(( ِإ َّن َر َّبك يَأمر َك أن تَ ِصل َم ْن ق َط َعك َوت ْع ِط َي َم ْن َح َر َمك َو َت ْعف َو َع َّم ْن َظل َمك
“Quả thật, Thượng Đế của Ngươi ra lệnh cho Ngươi hàn
gắn với ai đã cắt đứt quan hệ với Người, cho người đã
không cho Ngươi và bao dung xí xóa đối với ai bất công với
Người”.
Hadith số 51: Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:
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َ
ْ ر
ََ ر
َْ
َ َ َ َّ
))كرون َها
ِ (( ِإنها ستكون بع ِدى أث َرة َوأمور تن

“Quả thật, sau thời của Ta sẽ xuất hiện sự bất công trong
tiền bạc và tranh dành chức vụ (và trong lãnh đạo)”.
Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, Người
bảo chúng tôi làm thế nào khi đối mặt với những điều đó?
Thiên sứ của Allah  nói:

َّ َّ ْ َ ُّ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ
))اذلى لك ْم
ِ اذلى عليكم وتسألون الل
ِ ((تؤدون احلَق

“Các ngươi hãy thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của các
ngươi và hãy cầu xin Allah điều của các ngươi” (Muslim).
* Bài học từ Hadith: Hadith bảo chúng ta nên kiên
nhẫn chịu đựng trước những kẻ làm lớn bất công. Rồi đầy họ
sẽ phải đối chất với Allah  về những gì họ đã bất công với
chúng ta.
Hadith số 52: Ông Abu Yahya bin Hudhair  thuật
lại: Một người thuộc dân Al-Ansar nói: Thưa Thiên sứ của
Allah, chẳng lẽ Người không dùng tôi giống như Người đã
dùng người kia a? Thiên sứ của Allah  nói:

ْ
ََْ
ْ َ((إنَّك ْم َستَلْ َق ْو َن َب ْعدى أَثَ َرة ف
)) َو َم ْو ِعدكم احل َ ْوض،اص ِربوا َح َّّت تلق ْو ِن
ِ
ِ

“Quả thật, các ngươi rồi đây sau thời của Ta sẽ gặp phải
nhiều điều bất công trong đề cử và lãnh đạo, các ngươi
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến được gặp Ta trở lại, và
điểm hẹn của các ngươi với Ta là ở hồ Al-Hawdh.”
(Albukhari, Muslim).
46

Dịch & Phân Tích Riyaadh Al-Saaliheen

Hadith số 54: Ông Abu Ibrahim Abdullah bin Abi
Awfa  thuật lại rằng quả thật Thiên sứ của Allah  vào
một số ngày gặp kẻ thù, Người thường đợi đến khi mặt trời
nghiêng bóng thì Người đứng dậy nói:

َ َ َ َ َ َْ َ
َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ى
َّ َ ُّ َ
نإذا ل ِقيتمنوه ْم
ِ  ف،  وسنلوا الل العا ِفينة، ل تتمنوا ِلقناء العندو،((أيها انلاس
َ
ْ َ
َ ْ ث َّم قَ َال اللَّه َّم م ْْن َل ال،السيوف
َ ْ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ ْ َ
ُّ الل
اب
ِ
ِ
ِ  واعلموا أن اْلنة َتت ِظ،فاص ِربوا
ِ كت
ِ
َ َْ ْ َ ْ ْ ْ
َ َّ َ ْ َ
َ ْ َ َ حاب َو َه
))ُّصنا َعليْ ِه ْم
 اه ِزمهم وان،اب
ِ ازم األحز
ِ وُم ِرى الس
ِ

“Này hỡi mọi người, các ngươi đừng mong ước đối mặt
với kẻ thù, các ngươi hãy cầu xin Allah sự an lành,
nhưng nếu các ngươi đã đối mặt với họ thì các ngươi hãy
kiên nhẫn, các ngươi hãy biết rằng quả thật Thiên Đàng
ở dưới bóng thanh kiếm của các ngươi. Lạy Allah, Đấng
đã mặc khải Kinh sách, Đấng điều hành các đám mây,
Đấng đánh bại các bè phái chống đối Ngài, xin Ngài hãy
đánh bại họ và trợ giúp bầy tôi giành chiến thắng!”
(Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Islam không kêu gọi người tín đồ mong ước đối
mặt với kẻ thù mà Islam kêu gọi người tín đồ câu mong sự
bình an và tốt lành.
- Tinh thần của Islam là không khuất phục và lùi
bước khi đối diện với kẻ thù.
- Phải kiên nhẫn chịu đựng trong con đường đấu
tranh vì chính nghĩa của Allah và phải luôn biết phó thác cho
Ngài.
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- Khi trong hoàn cảnh khó khăn thì hãy cầu xin Allah  che
chở và phù hộ, đó cũng là một tinh thần của Islam và đức tin
Iman trọn vẹn của người ngoan đạo.
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