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ِ هلل الر
Nhân danh Allah
Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung

Giới Thiệu Sợ Lược Về “Riyaadh Al-Saaliheen”
“Riyaadh Al-Saliheen” là cuốn sách tổng hợp các
Hadith Sahih được thuật lại từ Thiên sứ của Allah, Muhammad
, do học giả Imam Yahya bin Sharf Al-Nawawi, người
Damascus – Syria biên soạn.
Imam Yahya bin Sharf Al-Nawawi  là một trong các
học giả lớn của Islam, thuộc trường phái Sha-fi’y. Danh từ
“Imam Al-Nawawi” có thể được xem như một bút danh của
ông. Ông đã để lại cho thế giới Islam nhiều cống hiến to lớn,
đó là những tác phẩm kiến thức giáo lý mà ông đã để lại cho
cộng đồng Muslim. Ông đã viết và biên soạn nhiều cuốn sách,
trong đó, có ba cuốn sách tiêu biểu nhất mà hầu như trong bất
kỳ ngôi nhà người Muslim học hỏi kiến thức giáo lý nào cũng
có, đó là Al-Arba’een Al-Nawawiyah (Bốn mưới Hadith AlNawawi), Riyaadh Al-Saliheen (Những ngôi vườn của những
người ngoan đạo), Al-Azdkaar (Những lời tụng niệm).
Cuốn sách “Riyaadh Al-Saliheen” tập hợp tất cả các
Hadith về giáo lý đức tin, giáo lý thực hành, đạo đức và cuộc
sống, được chia thành 20 Kitab (phần) và 372 Baab (chương),
theo các chủ đề rõ rệt giúp người đọc dễ đồng hành và tiếp thu;
và mở đầu cho mỗi chương đều có những câu Kinh Qur’an
mang nội dung và ý nghĩa liên quan đến chủ đề của chương đó.
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Cuốn sách chứa đựng 1896 Hadith được nêu ngắn gọn về
người thuật cũng như đường dẫn truyền Hadith.
Hầu hết các Hadith trong “Riyaadh Al-Saliheen”
được cho là Sahih trừ một lượng rất ít được đánh giá là yếu.
Tóm lại, người Muslim nên đọc cuốn sách quý này,
đặc biệt là những Muslim nào muốn học hỏi và tìm hiểu kiến
thức giáo lý thì không nên không đọc và tìm hiểu kiến thức qua
cuốn sách này.
Cầu xin Allah  chấp nhận và ban công đức, phúc
lành cho Imam Al-Nawawi  và những học giả đã thành tâm
cống hiến cho tôn giáo của Ngài!!!
Cầu xin Allah  ban phúc lành cho tất cả những người
Muslim, những người luôn học hỏi và tìm tòi kiến thức giáo lý
với ý muốn thờ phượng Ngài một cách đúng đắn và hoàn
hảo!!!
Quả thật, Allah  là Đấng Thương xót, Nhân từ, Độ
lượng, Khoan dung, và Ngài luôn chấp nhận lời nguyện cầu
của những bề tôi hướng về Ngài.

Phần mở đầu
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Chương 1
Ikhlaass, sự định tâm trong tất cả mọi việc làm, lời
nói và trong mọi hoàn cảnh, công khai hay thầm kín
* Ikhlaass có nghĩa là sự thành tâm hướng về một
mình Allah  duy nhất, một lòng chỉ muốn thờ phượng và phủ
phục một mình Ngài, không vì một mục đích hay một thứ gì
khác.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ْ ُ ۡ ُ َ َ َٰ َ َُ د َ ُ ََ َٓ َ ُ ُ ْ ا
ُۡ ََ َ ٓ ُ ُ ْٓ ا َُۡ ُ ْ ا
ٱَّلل ُمل ِِصني َل ٱلِين حنفاء ويقِيموا ٱلصلوة ويؤتوا
﴿وما أمِروا إَِّل ِِلعبدوا
ٱلز َك ٰوةَ َۚ َو َذٰل َِك د ُ ۡ َ د
ا
]5 :﴾ [سورة ابلينة٥ ِِين ٱلقي ِ َمة
Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để
thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ nguyện
Salah một cách chu đáo và đóng Zakah và đó là tôn giáo
đúng đắn. (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 5).
Có nghĩa là những người dân Kinh sách (Do thái,
Thiên Chúa) và những ai ngoài họ đều chỉ được lệnh phải thờ
phượng một mình Allah  duy nhất, không tổ hợp với Ngài
bất cứ một điều gì hay một thứ gì. Tất cả họ được lệnh phải
dâng lễ nguyện Salah, bố thí Zakah.
Những người triệt để thần phục Ngài một cách
chính trực (Hunafaa’): là những người từ bỏ hết tất cả các
tôn giáo khác để đến với tôn giáo Islam, một lòng theo tôn giáo
Islam, tôn giáo mà Allah  đã lựa chọn, tôn giáo mà Allah 
không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác ngoài nó.
Và đó là tôn giáo đúng đắn có nghĩa là tôn giáo
ngay chính.
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Allah  phán:

ۡ ُ

ۡ

ُ ََ

َ

َ ُٓ َ

َ ُ ُ َا

َ

َ ََ

َ

اَل ا
ُ ُلومها َوَّل دِماؤها َولٰكِن ين
ُ ﴿لن ينال ٱَّلل
ٰ ٱتلق َو
:ى مِنك َۚم﴾ [سورة احلج

]73

Thịt và máu của chúng sẽ không bao giờ đến tận nơi Allah
mà chỉ có lòng kính sợ của các ngươi mới đến được nơi
Ngài (Chương 22 – Al-Hajj, câu 37).
Câu Kinh có nghĩa là thịt và máu của các con vật được
mang đi giết tế dâng lên Allah  như dê, cừu, bò, lạc đà quả
thật không bao giờ đến được nơi Ngài, mà thật ra thứ đến được
nơi Ngài là sự định tâm và tấm lòng của các ngươi mà thôi.
Ibnu Abbas  nói: Những người Jahiliyah (thời ngu
muội trước Islam) thường lấy máu của các con vật được giết tế
nhuộm nhà cửa của họ, thế là những người Muslim cũng muốn
làm như thế, cho nên Allah  đã mặc khải xuống câu Kinh:

ُُ ۡ َۡ ُۡ ُ ُ َ ۡ َۡ ُ ا

ُ ُ

َ ْ ُُۡ

ُۡ

]92 :﴿قل إِن ُتفوا ما ِِف صدورِكم أو تبدوه يعلمه ٱَّلل ه﴾ [سورة آل عمران

Hãy bảo họ: “Dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điều gì
nằm trong lòng của các ngươi thì Allah đều biết rõ.”
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 29).
Quả thật, Allah  chỉ cần đến tấm lòng, Ngài cần sự
thành tâm của người bề tôi đối với Ngài, bởi vì Ngài biết rõ tất
cả ngay cả những điều mà chúng ta giấu kín trong lòng, Ngài
biết rõ ai là người thành tâm vì Ngài và ai là người không
thành tâm hay chưa hoàn toàn thành tâm vì Ngài.
Hadith số 1: Ông Umar bin Al-Khattaab Al-Farooq 
thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:
6
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َ
َ َ
َّ َ م
ََ م َ َ م م
َّ
َ َّ َ َ م
،وِل
ِ ِ هلل َو َرس
ِ  فمن َكنت ِهج َرته إِل ا، َوإِنما ِِلم ِرئ ما ن َوى،(( ِإنما األعمال بِانلِّي ِة
َ
َ م
َ َ م
ََ م َ َ م م
َ م
َ َ ام َرأَة َي
،َت َّوج َها
ت ِهج َرته ِإل دنيَا ي ِصيبها أ ِو
 ومن َكن،وِل
ِ ِ هلل َو َرس
ِ ف ِهج َرته ِإل ا
َ َ َ َ َ َ َ م
))اج َر ِإَلم ِه
ف ِهجرته ِإل ما ه
“Quả thật mọi việc làm đều bằng sự định tâm, và quả thật
một người chỉ đạt được điều mà y đã định tâm mà thôi. Bởi
thế, ai mà cuộc dời cư (Hijrah) của y để đến với Allah và
Thiên sứ của Ngài thì cuộc dời cư đó của y là thực sự đến
với Allah và thiên sứ của Ngài; còn ai mà cuộc dời cư của y
chỉ vì lợi ích trần gian hoặc chỉ vì để cưới một người phụ
nữ thì cuộc dời cư đó của y đích thực chỉ đến với những gì
mà y dời cư đến mà thôi.” (Albukhari, Muslim).
Đây là Hadith vĩ đại mang nhiều ý nghĩa quí báu.
Học giả Abdurrahman bin Mahdi  nói: Tất cả những
ai viết và biên soạn bất kỳ cuốn sách nào thì cũng phải nên bắt
đầu bằng Hadith này để lưu ý người học hỏi và nghiên cứu
điều chỉnh tâm niệm của mình.
Imam Ash-Shafi’y  nói: Hadith này nằm trong bảy
mươi cánh cửa của kiến thức giáo lý Islam.
Imam Al-Bukhary  đã viết Hadith này ở nhiều
chương trong cuốn sách của ông như chương “Bắt đầu của sự
mặc khải”, chương “Đức tin Iman”, chương “Wudu”, chương
“Lễ nguyện Salah”, chương “Zakah”, chương “Hajj”, chương
“nhịn chay”.
Học giả Ibnu Daqeeq Al-Eid nói: Có ghi nhận rằng
một người đàn ông dời cư Hijrah từ Makkah đến Madinah
không phải vì muốn ân phước của việc dời cư đó mà ông ta dời
7
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cư chỉ để cưới người phụ nữ có tên Ummu Qais. Vì vậy, người
phụ nữ mới được đặc biệt đề cập đến trong Hadith này mà
không nói đến những mục đích khác để làm một thí dụ điển
hình.
Học giả Ibnu Hajar  nói: Ai định tâm dời cư để rời
khỏi vùng đất của những người vô đức tin để đến với vùng đất
Islam đồng thời để cưới một người phụ nữ thì đó không phải là
một việc làm xấu và không phải là việc làm không đúng, mà sự
định tâm đó chưa được hoàn thiện nếu xét riêng về mục đích
của cuộc dời cư. Allah  là Đấng biết hơn hết!
* Bài học từ Hadith:
- Tất các học giả đều đồng thuận rằng cần phải định
tâm trong tất cả mọi việc làm thì mới được ban ân phước.
- Sự định tâm là ở con tim chứ không biểu hiện trên
chiếc lưỡi tức không nói bằng lời.
- Ikhlaass với Allah  trong việc làm là điều kiện
trong các điều kiện được Ngài chấp nhận bởi quả thật Ngài
không chấp nhận bất cứ việc làm nào ngoại trừ việc làm đó
hoàn toàn thành tâm vì Ngài.
Hadith số 2: Người mẹ của những người có đức tin,
bà A’-ishah  thuật lại lời của Thiên sứ :

َ
َم
م
َم
َ م
َ م
َ  فَإ َذا ََكنوا ببَيم َد،الك معبَ َة
))آخ ِر ِه مم
((يغزو َجيش
ِ  ُيسف بِأ َّول ِ ِهم َو،اء ِم َن األر ِض
ِ
ِ

“Một đoàn binh đến xâm chiến ngôi đền Ka’bah, khi họ
đến một vùng đất hoang vắng và rộng thì tất cả họ từ người
8
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đầu tiên cho tới người cuối cùng (bao gồm cả dân thường)
bị đất nuốt chửng.”
Tôi (A’-ishah ) nói: Làm thế nào mà tất cả họ bị đất
nuốt chửng như thế trong khi trong đó có cả những người dân
thường khác cùng với họ nữa? Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ
َ م
َ م
)) ث َّم يبم َعثون ََع ِن َّياتِ ِه مم،آخ ِر ِه مم
ِ ((ُيسف بِأ َّول ِ ِهم َو

“Tất cả họ từ người đầu tiên cho tới người cuối cùng đều bị
đất nuốt chửng, sau đó, họ được phục sinh trở lại và
(Allah) sẽ phán xét theo sự định tâm của họ.” (Albukhari,
Muslim).
Trong Hadith này có sự cảnh báo về sự đồng hành với
người tốt hay xấu, và sự trừng phạt sẽ được giáng xuống khi
chúng ta ở cùng với người xấu và tội lỗi.
Hadith còn chỉ ra rằng việc phán xét cho điều tốt và
điều xấu là dựa vào sự định tâm. Giống như trong một Hadith
do Ibnu Umar  thuật lại lời của Thiên sứ :

َ ََ َم
َ
َ َ َ َ َ ً َ َ َم
َ َ َ م
 ث َّم ب ِعثوا ََع،يه مم
ف
ن
َك
ن
م
اب
ذ
الع
اب
ص
أ
،ا
اب
ذ
ع
م
و
ق
ب
اهلل
ل
(( ِإذا أنز
ِ
ِ
ِ
َ م
))أع َمال ِ ِه مم

“Khi nào Allah giáng xuống sự trừng phạt cho một nhóm
người nào đó, sự trừng phạt đó được giáng xuống trúng cả
những ai ở cùng với họ, sau đó, họ được phục sinh theo việc
làm của họ.” (Albukhari).
Hadith là bằng chứng khẳng địn về việc Thiên sứ của
Allah  thông tin về những điều vô hình, và bắt buộc những
người có đức tin phải tin vào những gì Người  thông điệp
9
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rằng chúng sẽ xảy ra như lời Người nói, bởi vì Người  không
nói theo sở thích và dục vọng của bản thân mà Người  nói
theo lời được mặc khải từ nơi Allah .
Hadith số 3: Bà A’-ishah  thuật lại lời của Thiên sứ
:

َ م
َ م َ َ َ م َ َ م َ َ م َ َ َّ َ َ م م
))استن ِف مرت مم فان ِفروا
 وإِذا،كن ِجهاد و ِنية
ِ  ول،((ِل ِهجرة بعد الفت ِح

“Không có cuộc dời cư Hijrah nào nữa sau khi đã chinh
phục được Makkah, mà chỉ còn lại sự Jihad và sự định
tâm, và khi nào các ngươi được yêu cầu ra đi thì các ngươi
hãy ra đi.” (Albukhari, Muslim).
* Ý nghĩa: không còn có cuộc dời cư nào từ Makkah
để ra đi đến một vùng đất khác nữa, bởi vì Makkah đã trở
thành vùng đất của Islam.
Học giả Alkhattaabi và những học giả khác nói: Cuộc
dời cư Hijrah là nghĩa vụ bắt buộc vào thời kỳ đầu của Islam
đối với ai gia nhập Islam nguyên nhân là do những người
Muslim ở Madinah rất ít và họ cần sự tập hợp nguồn lực. Bởi
thế, khi Allah  đã cho chinh phục được Makkah thì mọi
người vào Islam rất đông, cho nên nghĩa vụ bắt buộc Hijrah
đến Madinah không còn nữa, mà chỉ còn nghĩa vụ đi Jihad và
định tâm cho điều đó.
Học giả Al-Mawardi  nói: Nếu có khả năng biểu
hiện công khai tôn giáo Islam trong xứ của những người không
phải Muslim thì việc định cư ở nơi đó tốt hơn việc rời bỏ nó,
với hy vọng có thể dẫn dắt ai đó vào Islam.
10
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Học giả Ibnu Hajar  nói: Ý nghĩa của việc bắt buộc
Hijrah là đối với ai vào Islam nhưng bị sự hãm hại và đàn áp
của những người không phải Muslim. Những người ngoại đạo
lúc đó đã đàn áp những ai vào Islam phải quay về với tôn giáo
của họ trước kia.
Hadith số 4: Ông Jabir bin Abdullah Al-Ansaari 
thuật lại, nói: Có lần, chúng tôi đang cùng với Thiên sứ của
Allah  trong một chuyến đi chinh chiến thì Người nói:

ً َ َ َ َ َّ م
َ َّ
َ َ م
 َما م،اِل
ً ِست مم َمس
 َوِل ق َطعت مم َوا ِديًا ِإِل َكنوا َم َعك مم،ريا
((إِن بِالم ِدين ِة ل ِرج
ِ
ِ
م
))َحبَ َسهم ال َم َرض

“Quả thật ở Madinah có những người đàn ông, không một
nơi nào các ngươi bước đi cũng như không một thung lũng
nào các ngươi đi ngang qua mà họ không ở cùng với các
ngươi, bởi vì những căn bệnh đã cản trở họ.”
Còn trong một lời dẫn khác:

َّ َ َ م م م م َ م
)). . . ِف األج ِر
ِ  ِإِل رشكوكم. . .((

“. . . mà họ không hưởng ân phước cùng với các ngươi . . .”
(Muslim).
Và trong bộ Sahih Albukhari thì ghi rằng ông Anas bin
Malik  thuật lại: Chúng tôi trở về từ trận chiến Takbuk cùng
với Thiên sứ của Allah , Người nói:

َّ
َّ َ م َ ً م
َ
َ م
ََ م
م
 َحبَ َسهم، َما َسلكنَا ِشعبًا َوِل َوا ِديًا إِِل َوه مم َم َعنَا ِفي ِه،اما بِال َم ِدينَ ِة خلفنَا
(( ِإن أقو
م
))العذر
11
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“Quả thật những người đàn ông ở lại Madinah, không một
rãnh núi hay thung lũng nào chúng ta đi qua mà họ không
ở cùng với chúng ta vì có những nguyên nhân cản trở họ đi
cùng.”
Hadith này là bằng chứng rằng nếu định tâm làm điều
tốt và ngoan đạo và quyết định thực hiện nhưng không thể làm
được bởi một nguyên do chính đáng nào đó thì vẫn được ban
cho ân phước giống như người thực hiện.
Hadith số 5: Ông Abu Yazeed Ma’an bin Yazeed bin
Al-Akhnas  – cha và ông nội của ông ta là những vị Sahabah
– nói: Cha tôi, Yazeed lấy những đồng tiền vàng Dinar đem đi
bố thí, ông đã gởi số tiền đó với một người đàn ông trong
Masjid. Tôi đã đến lấy lại những đồng tiền vàng đó và về gặp
ông. Cha tôi nói với tôi: Thề bởi Allah, đó không phải là số
tiền ta cho con. Thế là tôi đã tranh chấp với ông và đưa sự việc
đến gặp Thiên sứ của Allah . Người nói:

َ َ
َ َ َ َ َ م
م
َ ك َما نَ َويم
)) َولك َما أخذت يَا َمعن،ت يَا يَ ِزيد
((ل

“Này Yazeed, ngươi có được điều ngươi định tâm; và này
Ma’an, ngươi có được điều ngươi đã lấy.” (Albukhari).
Hadith là bằng chứng rằng ai định tâm làm Sadaqah
cho người khó khăn thì sẽ được ban cho ân phước cho dù
người nhận là người thuộc những người phải có trách nhiệm
chu cấp.
* Bài học từ Hadith:
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- Sadaqah mang tính hảo tâm được phép đưa cho con
cái, còn Sadaqah bắt buộc như Zakah thì không được phép đưa
cho con cái (cháu nội, ngoại) hay cha mẹ (ông bà nội, ngoại).
- Được phép ủy thác cho người khác phân phát Sadaqah
thay.
Hadith số 6: Ông Sa’ad bin Abi Wiqaass , một
trong mười vị Sahabah được báo tin mừng về Thiên Đàng thuật
lại, nói: Thiên sứ của Allah  đến thăm tôi vào năm Hajj chia
tay khi tôi bị bệnh rất nặng. Tôi đã nói với Người: Thưa Thiên
sứ của Allah! Quả thật, cơn đau bệnh của tôi như Người thấy
đó càng ngày càng nặng hơn, và tôi là người có tiền của nhưng
không ai thừa kế ngoại trừ một đứa con gái duy nhất của tôi.
Vậy tôi sẽ đem 2/3 tài sản của tôi làm Sadaqah chứ? Người 
nói: “Không”. Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Vậy một nửa
được không? Người  nói: “Không”. Tôi nói: Vậy 1/3 có
được không thưa Thiên sứ của Allah? Người  nói:

َ َ َ َ َ م َ م َّ َ َ م َ َ َ َ َ َ َ َ َ م
َ َ َم
اء خ مري ِم من أن ت َدعه مم
 ِإنك أن تدع ورثتك أغ ِني،((اثلُّلث َواثلُّلث ك ِثري أو ك ِبري
َّ
َ َ م م َّ َ َ م م َ َ َ َ ً َ م َ م َ َ م
َ َّ َ َّ َ َ َ ً َ َ
هلل ِإِل
ِ ِغ بها َوجه ا
ِ َعلة يتكففون انلاس ِِف أي ِد
ِ  ِإنك لن تن ِفق نفقة تبت،يهم
َ َ َ م َ َ َ م َ َ َّ َ َ م َ م م م
))ِف ام َرأتك
ِ أ ِجرت عليها حَّت ما َتعل ِِف

“Một phần ba, và một phần ba là nhiều hoặc lớn; quả thật,
việc ngươi để lại tài sản cho người thừa kế của ngươi được
giàu có tốt hơn việc người để họ thành một người nghèo
phải cần sự hỗ trợ của thiên hạ; quả thật, bất cứ phần chu
cấp nào ngươi chu cấp vì làm hài lòng Allah thì đều được
ban cho ân phước và công đức, ngay cả việc ngươi đút một
miếng thức ăn vào miệng người vợ của ngươi cũng được
ban cho ân phước và công đức.”
13
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Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Như vậy tôi sẽ phải
ở phía sau các vị bạn đạo của tôi sao? Người  nói:

ً َ
َ َّ م َ م
َ َّ َ َ م َ َّ َ َ َ م َ َ َ َ ً َ ً َ م َ م َ َ م
ازددت بِ ِه د َر َجة
هلل ِإِل
ِ (( ِإنك لن ُتلف فتعمل عمال ص
ِ ِغ بها َوجه ا
ِ احلا تبت
َ
َّ
م
َ
َ
م
َ َ م َ ً َّ َ َ َّ َ َ م
َ
َ
َّ َ  َوي،ُتلَّ َف َح ََّّت يَنتَف َع بك أق َوام
 الله َّم،ض بِك آخرون
 ثم لعلك أن،و ِرفعة
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
م
َ
َّ َ
َم
م
َ أل مص
)) َوِل ترده مم ََع أعقابِ ِه مم،ح ِايب ِهج َرته مم
ِ أم ِض

“Quả thật, ngươi không bao giờ ở phía sau, bởi bất cứ việc
làm ngoan đạo nào ngươi làm vì để Allah hài lòng thì đều
được ban thêm ân phước và được nâng cấp bậc thêm mà
thôi; e rằng ngươi ở lùi về phía sau khi nào có một nhóm
người có được lợi ích từ ngươi đồng thời một số khác lại bị
thiệt hại vì ngươi. Lạy Allah, xin Ngài hoàn thiện cuộc dời
cư Hijrah của những người bạn đạo của bề tôi và xin Ngài
đừng để họ lùi về phía sau.” (Albukhari, Muslim).
* Những bài học từ Hadith:
- Được phép than về bệnh tình khi có mục đích cần
thiết chẳng hạn như để được chữa trị và được người ngoan đạo
cầu nguyện giùm
- Được phép tích trữ tiền bạc và tài sản bằng con
đường Halal.
- Sadaqah hay di chúc lúc trên giường bệnh không
được nhiều hơn 1/3 tài sản trừ phi là để cho những người thừa
kế.
- Khẳng định việc làm của một người bởi sự định tâm
của y và chu cấp cho gia đình với định tâm vì Allah  sẽ được
ban cho ân phước.
14
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Hadith số 7: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َ َ م
َ َ م
َم
َّ َ َ َ م
َ َ َ م
ك من ينظر ِإل
ِ  َول، َوِل ِإل صو ِركم،(( ِإن اهلل ِل ينظر ِإل أجسا ِدكم
))قلوبِك مم

“Quả thật, Allah không nhìn vào dáng vóc và ngoại hình
của các ngươi mà Ngài nhìn vào trái tim của các ngươi.”
(Muslim).
Có nghĩa là Allah  không ban ân phước qua vóc
dáng và ngoại hình mà Ngài chỉ ban ân phước qua việc làm và
tấm lòng của người bề tôi.
Vóc dáng và ngoại hình nói lên vẻ bề ngoài của một
người, nó được tô điểm bởi sự giàu có, danh vọng và con cái.
Cho nên, cho dù ai đó giàu có đến đâu, danh vọng cao trọng
đến mấy và con cái nhiều như thế nào thì y không hề có bất cứ
giá trị gì ở nơi Allah  qua những thứ đó mà giá trị của y ở nơi
Ngài là qua đức tin Iman và việc làm ngoan đạo của y. Allah 
phán:

ََ َٓۡ َ ُ ُ ۡ ََ ٓ ََۡ ُ ُ ا َُ دُ ُ ۡ َ َ َُۡ ا
َ
﴿وما أموٰلكم وَّل أولٰدكم بِٱل ِِت تق ِربكم عِندنا زل ى
ف إَِّل َم ۡن َء َام َن َو َع ِمل
َ
]73 : صٰل ِحا﴾ [سورة سبأ

Không phải của cải cũng không phải con cái của các ngươi
là những thứ sẽ đưa các ngươi đến gần TA (Allah) theo cấp
bậc mà chỉ ai có đức tin Iman và làm việc thiện tốt.
(Chương 34 – Saba’, câu 37).
* Bài học từ Hadith:
15
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- Công đức và ân phước được ban cho là qua việc làm
bằng sự thành tâm (Ikhlaass).
- Người bề cần trung thực và chân thành trong Niyah
(sự định tâm).
- Phải đặt tâm niệm lên hàng đầu trước mọi việc làm.
- Cần phải điều chỉnh tâm niệm cho đúng để nó luôn
hướng về Allah .
Hadith số 8: Ông Abu Musa Abdullah bin Qais AlAs’ari  thuật lại: Thiên sứ của Allah  được hỏi: Người đánh
chiến vì gan dạ, người đánh chiến vì để phòng vệ và người
đánh chiến một cách Riya’; ai trong ba người này là người
đánh chiến cho con đường chính nghĩa của Allah? Thiên sứ
của Allah  nói:

َ َ ََ َ َ م
َ َ َ ََ م م
َ َ ون
))هلل
((من قاتل ِِلك
ِ يل ا
ِ َكمة ا
ِ
ِ هلل ِه العليا فهو ِف س ِب

“Ai đánh chiến để giơ cao lời phán của Allah thì người đó
vì con đường chính nghĩa của Allah.” (Albukhari, Muslim).
Đánh chiến vì gan dạ có nghĩa là một người đi chinh
chiến vì y thích đánh chiến, y thích xông pha nơi chiến trường,
y thích dấn thân vào khó khăn và mạo hiểm mục đích để chứng
tỏ bản lĩnh và sự dũng cảm. Đánh chiến để phòng vệ có nghĩa
là chiến đấu mục đích nhằm bảo vệ bản thân, bảo vệ người
thân, tài sản và bảo vệ quê hương đất nước. Đánh chiến một
cách Riya’ có nghĩa là đi chinh chiến vì chỉ muốn phô trương
tài năng chiến lược và để được người đời khen ngợi hay để đạt
được mục đích nào đó chứ không hoàn toàn vì Allah .
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Cả ba người này, sự chiến đấu của họ đều không phải
là người chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah  mà
người thực sự chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Ngài
là người chiến đấu để giơ cao lời phán của Ngài tức tôn giáo
của Ngài; và tôn giáo của Allah  chính là Islam.
* Bài học từ Hadith: Tất cả mọi việc làm sẽ được
Allah  phán xét qua sự định tâm trung thực và thành tâm, và
ân phước to lớn mà Allah  ban cho người chiến đấu Jihaad là
chỉ đối với ai đi chiến đấu vì để giơ cao lời phán của Allah .
Tuy nhiên, cách cư xử với người bị giết trong các trận chiến
cũng được thực hiện giống như người chết Shaheed, tức không
tắm, không liệm và không dâng lễ nguyện Salah mà chỉ chôn
cất; còn mục đích, tâm niệm của họ thì chừa lại cho Allah 
phán xét ở Đời Sau.
Hadith số 9: Ông Abu Bakrah Nufai’ bin Al-Harith
Ath-Thaqafi  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ مَ م
ََ مَ م َ َ م
َ َ مَ َ م م
َّ
))ار
ِ (( ِإذا اِلق المس ِلم
ِ ان بِسيفي ِهما فالقاتِل والمقتول ِف انل

“Nếu hai người Muslim đối đầu với nhau bằng thanh kiếm
thì người giết và người bị giết đều ở trong Hỏa Ngục”
Tôi (Abu Bakrah) nói: Thưa Thiên sứ của Allah, người
giết ở trong Hỏa Ngục là đúng lẽ nhưng sao người bị giết cũng
phải chịu như thế? Thiên sứ của Allah  nói:

َ َّ َ َ َ ً َ َ َ م
))اح ِب ِه
ِ (( ِإنه َكن ح ِريصا َع قت ِل ص

“Quả thật, y cũng đã cố gắng giết chết người kia.”
(Albukhari, Muslim).
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Hai người Muslim đối đầu với nhau bằng thanh
kiếm có nghĩa là hai người họ đều muốn giết chết nhau, một
trong hai đều cố gắng giết chết người kia.
* Bài học từ Hadith:
- Sự trừng phạt cho những ai định tâm làm điều tội lỗi
và đã thực hiện điều tội lỗi đó cho dù có thành công hay không
thành công. Đây là trường hợp không được Allah  tha thứ;
nhưng đối với trường hợp được Allah  tha thứ là trường hợp
một người định tâm làm điều tội lỗi nhưng chưa thực hiện.
- Khuyến cáo người Muslim không đánh giết nhau, đó
là đại trọng tội và đó là nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ và yếu
ớt trong thế giới Islam; và hành động này làm Allah  giận dữ
và phẫn nộ.
Hadith số 10: Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của
Thiên sứ :

َ
َ
َ
َ
م
م
َ َ ََ
اعة ت ِزيد ََع َصالتِ ِه ِف بَي ِت ِه َو َصالتِ ِه ِف سوقِ ِه بِض ًعا
(( َصالة ال َّرج ِل ِف مج
َ َّ َ َ َ ً َ َ َ م
َ ََ م
م
َ
َ َ َّ َ َ َ م
وء ث َّم أت ال َم مس ِج َد ِل
ين د َر َجة َوذلِك أن أ َح َده مم ِإذا ت َوضأ فأح َس َن الوض
ْش
ِ و ِع
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
م
َم
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َّ
َّ
م
َ
ين َهزه إِِل الصالة ِل ي ِريد إِِل الصالة فل مم ُيط خط َوة إِِل رفِع ِل بِها د َرجة َوح َّط
َ َ َ َ َ م
م َ م
َ َّ
َم
َ َ
َ
الصال ِة َما
عنه بِ َها خ ِطيئَة َح ََّّت يَدخل ال َم مس ِج َد ف ِإذا دخل ال َم مس ِج َد َكن ِف
َ َ َ ُّ
م َ َ َ َم
َّ َ َ َ م
َ َ
َ َ م
ام ِف َم ِل ِس ِه
ه َت ِبسه َوال َمالئِكة ي َصلون ََع أ َح ِدكم ما د
ِ ت الصالة
ِ َكن
َّ
َ َ َّ َّ م َ م َّ َّ م م َ َّ َّ م
َّ
َ
َ م
ب َعليم ِه َما ل مم يؤ ِذ ِفي ِه
اَّلى َصّل ِفي ِه يقولون اللهم ارْحه اللهم اغ ِفر ِل اللهم ت
ِ
َ م م
))َما ل مم حي ِدث ِفي ِه
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“Lễ nguyện Salah của một người đàn ông cùng với tập thể
tốt hơn lễ nguyện Salah của y tại nhà của y và trong chợ
của y hai mươi mấy cấp. Đó là bởi vì một người nếu y làm
Wudu’ một cách chu đáo rồi y đến Masjid, y rời nhà đi
Masjid chỉ vì mục đích dâng lễ nguyện Salah, thì cứ mỗi
bước đi y được nâng lên một cấp, được xóa đi một điều tội
lỗi cho đến khi y vào Masjid. Khi y vào Masjid y sẽ được
ban cho ân phước của việc dâng lễ nguyện Salah; và các
Thiên Thần cầu nguyện cho y trong suốt khoảng thời gian
y vẫn ngồi tại chỗ y dâng lễ nguyện Salah, họ cầu nguyện
cho y nói: Lạy Allah, xin Ngài hãy thương xót y! Lạy Allah,
xin Ngài hãy tha thứ cho y! Lạy Allah, xin Ngài hãy chấp
nhận lời sám hối của y. Họ cứ cầu nguyện cho y cho đến
khi nào họ hư Wudu’ và đi ra ngoài.” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Được phép dâng lễ nguyện Salah tại các chợ mặc dù
dâng lễ nguyện Salah tại những nơi đó là Makruh (bị ghét) do
ở những nơi đó người dâng lễ sẽ bị phân tâm và kém Khushu’a
(mất đi sự nghiêm trang và long trọng).
- Lễ nguyện Salah tập thể tại Masjid tốt hơn lễ nguyện
Salah một mình hai mươi mấy cấp (25, 26, 27) như đã được
nói trong các Hadith khác.
- Sự thành tâm Ikhlaass là điều khẳng định phần ân
phước.
- Lễ nguyện Salah tốt hơn những việc làm thờ phượng
khác bởi vì được các Thiên Thần cầu nguyện.
- Một trong các việc làm của các Thiên Thần là cầu
nguyện cho những người có đức tin.
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Hadith số 11: Ông Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas
bin Abdul-Mutalib  thuật lại lời của Thiên sứ :

ََ َم م
َ َ َ َ َّ َ َّ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ م
َ ِّ َّ
ني ذلِك ف َم من ه َّم ِِبَ َسنَة فل مم يع َمل َها
 ثم ب،ات
ِ ات َوالسيئ
ِ ((إِن اهلل كتب احلَسن
َ  فَإ من ه َو َه َّم ب َها َف َعملَ َها َكتَبَ َها اهلل َِل ِعنم َده َع م،َكتَبَ َها اهلل َِل ِعنم َده َح َسنَ ًة ََك ِملَ ًة
ْش
ِ
ِ
ِ
َ
َ
م
َ َو َم من َه َّم ب َسيِّئَة فَلَ مم َي مع َملمها،رية
َ
َ َح َسنَات إ َل َسبمعمائَ ِة ض معف إ َل أضعاف كث
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ م َ َ َ َ ً َ َ ً َ م
َ
ً َ ِّ َ َ
َ
َ
َ
 ف ِإن هو هم بِها فع ِملها كتبها اهلل ِل سيئة، كتَبَ َها اهلل ِل ِعنده حسنة َك ِملة
ً
))اح َدة
ِ َو

“Quả thật, Allah ghi những ân phước và những điều tội lỗi.
Sau đó Ngài giải thích điều đó: Ai định tâm làm một điều
thiện nhưng không thực hiện nó thì Allah ghi cho y một ân
phước trọn vẹn, nhưng nếu y định tâm và thực hiện nó thì
Allah sẽ ghi cho y mười ân phước ở nơi Ngài và được nhân
thêm đến bảy trăm lần và thêm nhiều hơn nữa; còn ai định
tâm làm điều xấu nhưng không thực hiện nó thì Allah ghi
cho y một ân phước trọn vẹn, nhưng nếu y định tâm và
thực hiện nó thì Allah chỉ ghi cho y một tội mà thôi.”
(Albukhari, Muslim).
Đây là Hadith Qudsi, có nghĩa là Allah  thông điệp
cho vị Nabi của Ngài  một cách trực tiếp bằng hình thức
truyền cảm hứng hoặc qua giấc mộng hoặc dưới các hình thức
mặc khải khác và Người  thuật lại bằng lời lẽ diễn đạt của
Người  và nó không mang tính chất giáo lý giống như
Qur’an.
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Cụm từ Allah ghi những ân phước và những điều
tội lỗi có nghĩa là Allah  ra lệnh cho các Thiên Thần của
Ngài ghi chép.
* Bài học từ Hadith:
- Định tâm làm điều tốt mặc dù không thực hiện cũng
được ban ân phước.
- Định tâm làm điều xấu nhưng không thực hiện thì
vẫn được ban cho ân phước. Đây là sự thương xót và lòng nhân
từ bao la của Allah dành cho người bề tôi của Ngài.
Có lời hỏi tại sao người định tâm làm điều xấu nhưng
không làm lại không bị ghi tội? Câu trả lời: Bởi vì khi một
người định tâm làm điều xấu thì đó là tội, nhưng khi y quyết
định không làm điều xấu đó thì có nghĩa là y đã định tâm làm
điều tốt: từ bỏ việc làm xấu. Hơn nữa điều tốt sẽ bối xóa điều
xấu như Allah  đã phán:

َا د

َۡ ُۡ

َ َ ۡ

ا

َ ﴿إِن
]111 :اۚ ﴾ [سورة هود
ِ ت يذهِۡب ٱلس ِي
ِ ٰٱُلسن
Quả thật những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu.
(Chương 11 – Hud, câu 114).
Hadith số 12: Ông Abu Abdurrahman Abdullah bin
Umar  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:

م َ َ ََ م
َ َ َ َ َ َ َّ م َ َ َ م َ م َ َّ َ َ م
،يت ِإل َغر ف َدخلوه
((ان َطل َق ثالثة َرهط ِممن َكن قبلكم حَّت أووا الم ِب
َ مَ َ َ م َ م
َ َ َ َ م َ َ َ َّ م َ َ م م
َّ َ م
َ م م
ِفاْندرت صخ َرة ِم َن اْلَب ِل فسدت علي ِهم الغار فقالوا إِنه ِل ين ِجيكم ِمن ه ِذه
َّ َ َّ م
َ م
َ َّ ِل أَ من تَ مدعوا
)).اّلل بِ َصا ِل ِح أع َما ِلك مم
الصخر ِة ِإ
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“Trước thời các người có ba người đàn ông đi đường ghé vào
một hang núi để nghỉ qua đêm bởi trời đã tối. Sau khi họ vào
hang thì đột nhiên một tảng đá to từ phía trên núi lăn xuống lắp
miệng hang lại làm họ kẹt bên trong. Tất cả ba người đều bảo: Sẽ
chẳng có ai giúp nổi chúng ta thoát khỏi tảng đá kia ngoài việc
chúng ta phải cầu xin Allah  qua những việc làm thiện tốt và
ngoan đạo của chúng ta .

َ َ َ َ م
َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ م
م
م
َ َ ََ
َ َ خ
 َوكنت ِل أغ ِبق قبمله َما،ان
ِ ان ك ِبري
ِ ان شي
ِ  اللهم َكن ِل أبو:((فقال رجل ِمنهم
َََ ً َ َ ً َ م
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ م َ م ً َ َ م م َ َ م
َ
حلبمت
 ف، فلم أ ِرح علي ِهما حَّت ناما،ب َشء يوما
ل
ط
ف
ب
ى
ِ
ِ
ِ  فنأ،أهال وِل ماِل
َ
َ
َ
َ
ً م
َ َ م م
ً ََ م
َ َ َ َ َ ََ َ م َ َ َم َ م
 فل ِبثت،ني َوك ِرهت أن أغ ِب َق قبمله َما أهال أ مو َماِل
ِ لهما غبوقهما فوجدتهما نائِم
م
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َم
َ
َ
َ
َ
م
م
م
َع يَ َد َّى أَ منتَظر م
َ
َ َاستِيقاظه َما ح ََّّت ب
ْش َبا
ف
ا
ظ
ق
ي
ت
اس
ف
،
ر
ج
ف
ال
ق
ر
َوالق َدح
ِ
ِ
َم
َّ َ َ َ َ َّ َّ م م َ َ م َ َ م َ َ م َ َ َ م
اء َوج ِهك فف ِّرج عنا َما ْنن ِفي ِه ِم من
 اللهم ِإن كنت فعلت ذلِك اب ِتغ،غبوقهما
م
َ َّ م َ َ م َ َ َ م َ م
َ
َ
َ ون اْلر
))وج
ت شيئًا ِل ي َ مستَ ِطيع
 فانفرج، ه ِذهِ الصخر ِة

“Thế là một người trong bọn họ khấn nguyện nói: Lạy Thượng
Đế! Bề tôi đã từng có cha mẹ già sống chung và lúc nào bề
tôi cũng chu đáo trong việc hầu hạ và chăm sóc cho họ, bề
tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi nào họ đã ngủ. Có
lần bề tôi vắt sữa mang lên cho cha mẹ bề tôi dùng nhưng
họ đã ngủ, bề tôi không muốn phá giấc ngủ của họ và cũng
không muốn ai trong gia đình dùng bữa trước họ nên bề tôi
đã cầm nồi sữa trên tay và đứng đợi đến khi cha mẹ bề tôi
thức dậy trong khi các con của bề tôi cứ khóc la dưới chân
bề tôi vì đói. Lạy Thượng Đế, bề tôi đã làm thế vì chỉ muốn
làm Ngài hài lòng thì xin Ngài hãy cứu bề tôi thoát khỏi
tảng đá kia! Cầu nguyện xong, cả ba cùng nhau đẩy tảng đá
nhưng tảng đã chỉ di chuyển được một ít tạo thành một khe
hở nhưng vẫn chưa đủ vừa để chui ra được.”
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َ ََ
َ ََ م
َ
ت ل بنمت َعم ََكنَ م
َ َّ َّ َ َ م
َّ ت أَ َح
َّ ب
 فأ َردت َها ع من،اس ِإ َّل
ِ انل
ِ ِ ((وقال اآلخر اللهم َكن
َ م َ َ م َ َ َ م ِّ َ َّ َ َ َّ م َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ م َ َ م
اءت ِّن فأع َطيمت َها
 فج، فامتنعت ِمّن حَّت ألمت بِها سنة ِمن الس ِنني،نف ِسها
ِّ َ م َ َ َ َ َ َ َ َ م
َ
َ
 َف َف َعلَ م، ني َن مفس َها
َ ّل بَيمّن َو َب م
ت َح ََّّت ِإذا ق َد مرت
ِ
ِ ِع
ِ َ ْشين و ِمائة ِدينار َع َأن ُت
م
م
َّ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
َ ِّ َ َ َ َّ م
َّ َ َ م
َعلَيم َها قَال م
ِ جت ِم َن الوق
،وع َعليم َها
 فتحر. ِل أ ِحل لك أن تفض اْلَات َم إِِل ِِبق ِه:ت
َ َ م
َّ
م
َّ َ َ َّ َ م
ُّ ه أَ َح
َ َ فَان م
َّ ب
َ َصفمت َعنم َها َو م
 الله َّم ِإن،اَّلى أع َطيمت َها
ِ اس ِإ َّل َوت َركت اَّلهب
ِ انل
َّ م
م َ َ م َ َ م َ َ م َ َ م م َ َّ َ َ م
َ ََ م
،الصخ َرة
ت
كنت فعلت ذلِك اب ِتغ
ِ  فانف َرج.اء َوج ِهك فافرج عنا ما ْنن ِفي ِه
م
َ
َّ َ َ َ م
َ م
َ
))وج ِمن َها
ري أنه مم ِل ي َ مستَ ِطيعون اْلر
غ
“Rồi tiếp tục người thứ hai cầu nguyện: Lạy Thượng Đế! Bề tôi
đã từng yêu mến người em gái họ đến điên cuồng nhưng
nàng ấy đã từ chối bề tôi. Sau một thời gian, nàng đến tìm
bề tôi vì gặp khó khăn, bề tôi đã đưa cho nàng một trăm
hai mươi Dinar (đồng tiền vàng) với điều kiện là nàng phải
trao thân cho bề tôi. Thế là bề tôi đã vào cuộc, nhưng đến
lúc bề tôi ngồi hẳn bên trên đùi của nàng (ngụ ý đã sẵn
sàng cho cuộc giao hợp) thì nàng bảo: Hãy kính sợ Allah,
hãy đừng tháo chiếc nhẫn khi không phải là chủ nhân của
nó! Nàng vứa dứt lời, bề tôi lập tức rời khỏi cơ thể nàng và
bỏ đi và bỏ cả số vàng mà bề tôi đã đưa cho nàng. Lạy
Thượng Đế, bề tôi đã làm như thế vì muốn làm đẹp lòng
Ngài, vậy xin Ngài hãy giúp bề tôi thoát khỏi tảng đá kia!
Cầu nguyện xong, cả ba cố gắng đẩy tảng đá, tảng đá tiếp tục
nhích được thêm một ít nữa nhưng khe hở vẫn chưa đủ để chui ra
ngoài.”

ِّ م م
َّ
َ َ
َ َ  َغ م،اء فَأَ مع َطيمته مم أَ مج َره مم
َ استَأ َج مرت أ َج َر
احد
(( َوقال اثلَّا ِلث الله َّم ِإّن
ِ ري رجل َو
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ م َ م َ َ َّ َ َ م م
م
َ َ ف،األ مم َوال
َ ج
اء ِّن َبع َد ِحني
اَّلى ِل وذهب فثمرت أجره حَّت كُثت ِمنه
ِ ترك
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ُّ َ َ م
َ َ َ َ َ م َ َّ َ ِّ َ َّ َ م
َ ك َما تَ َرى ِم من أَ مجر َك ِم
اإلبِ ِل
ن
:
ِل
ت
ل
ق
ف
.
ى
ر
ج
ِ  يا عبد:فقال
ِ
ِ
ِ اّلل أد ِإل أ
َ
م
َ
َ
ِّ
َ
َ
م
َ
َ
م
م
َّ َ َ َ َ م
َّ َ َ َ َ م َ َ َ م
 ِإّن ِل أ مستَه ِزئ: فقلت.اّلل ِل ت مستَه ِزئ ِب
ِ  يا عبد: فقال.يق
ِ وابلق ِر َ والغن ِم والر ِق
َ َ َ َ َ َ َّ َ م َ َ َ َ م َ م م م َ م ً َّ َّ َ م م َ َ م
َ ك ابم ِت َغ
اء
ِ  اللهم ف ِإن كنت فعلت ذل، فأخذه َكه فاستاقه فلم يْتك ِمنه شيئا.بِك
َ
َ َ َّ م
َ
م َ َ م م َ َّ َ َ م
َ ََ م
))الصخ َرة فخ َرجوا ي ممشون
ت
ِ  فانف َرج.َوج ِهك فافرج عنا ما ْنن ِفي ِه
“Rồi người thứ ba tiếp tục cầu nguyện: Lạy Thượng Đế ! Bề tôi
đã từng thuê các nhân công và đã trả tiền công cho họ
nhưng có một nhân công bỏ đi mất mà chưa lấy tiền công,
bề tôi đã dùng tiền công đó của y đầu tư và đã cho ra rất
nhiều tài sản. Sau một thời gian, đột nhiên người nhân
công đó quay lại, y bảo: Này hỡi người bề tôi của Allah!
Hãy trả tiền công cho tôi. Bề tôi nói: Những gì anh nhìn
thấy trước mặt anh từ đàn lạc đà, bò, cừu và những nô lệ
đều từ tiền công của anh. Y bảo: Này người bề tôi của
Allah! Anh không đùa với tôi đấy chứ. Bề tôi trả lời với y:
Tôi thật sự không đùa với anh. Thế là, y lấy đi tất cả không
để lại một thứ gì. Lạy Thượng Đế, bề tôi đã làm như thế vì
chỉ muốn làm hài lòng Ngài; vậy xin Ngài hãy cứu bề tôi
thoát khỏi tảng đá kia! Cầu nguyện xong, cả ba người lại cố đẩy
tảng đá thêm một lần nữa, tảng đá nhích thêm và đã tạo khe hở đủ
để họ lần lượt chui ra ngoài.” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ bài học:
- Lời cầu nguyện được đáp lại vào những lúc hoạn nạn.
- Được phép cầu nguyện Allah  qua những việc làm
ngoan đạo và thiện tốt và đó cũng làm một trong những nguyên
nhân được Allah  đáp lại lời cầu xin.
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- Ân phúc của việc đối xử tử tế và hiếu thảo với cha
mẹ, hành động ngoan đạo và đúng đắn là nên đặt cha mẹ lên
trên con cái và vợ.
- Thúc đẩy việc từ bỏ quan hệ tình dục không được
hợp thức hóa trong Islam đặc biệt là đối với người có khả năng
thực hiện hành vi đó nhưng vì sợ Allah  nên hoàn toàn từ bỏ.
Điều này giống như một người nghiện rượu, thuốc lá nhưng vì
muốn tuân thủ theo mệnh lệnh của Allah , y quyết chiến đấu
với bản thân để từ bỏ thuốc lá và rượu.
- Ân phúc của sự uy tín, thực hiện đúng theo lời hứa và
bản chất rộng lượng và vị tha trong cư xử giao tế.
- Quả thật Allah  không làm mất đi ân phước của bất
kỳ một việc làm thiện tốt nào, có nghĩa là Ngài sẽ trả lại ân huệ
của việc làm đó trên thế gian, còn không Ngài sẽ ban ân phước
và công đức ở Đời Sau.
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