
 

 

Dù chỉ với nửa quả chà là .. ! 

 

] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية [  

 
 

 

Abdul Malik Al-Qaasim 

 

 

Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim 

 

Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2014 - 1436 



 

 

 تمرة ولو بشق
 «باللغة الفيتنامية » 

 
 
 

 
 عبد امللك القاسم

 

 

 أبو زيتون عثمان إبراهيم :ترمجة
 

 أبو حسان حممد زين بن عيىس :مراجعة
 
 
 
 

 
 

 
2014 - 1436 

 



Dù chỉ với nửa quả chà là . . ! 
 

3 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
Nhân danh Allah 

Đấng Rất mực Độ lượng 

Đấng Rất mực Khoan dung 

 

Lời mở đầu 

 ّ ُد لِّلَ َمح َساّن، َوالَصََلُة َوالَسََلُم  الحَكّريحمّ  اَْلح ّل بّالحَعَطايَا َواإلّحح حُمَتَفضِّ ال
َما َبعحدُ 

َ
، أ َ َّعْيح مجح

َ
ّبّه أ ، نَّبيِّنَا حُمََمٍد ولَََعَ آِّلّ وََصحح بَرِّّهمح

َ
وَّد انَلاّس َوأ جح

َ
 :لََعَ أ

Mọi lời ca ngợi và tán đướng kính dâng lên Allah, 

Đấng Quảng Đại, Đấng Ân Phúc trong việc ban phát và tử tế; 

cầu xin bằng an và phúc lành cho vị rộng lượng và đức hạnh 

nhất trong nhân loại, Nabi của chúng ta Muhammad, và cho 

gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người. 

Quả thật, Allah  đã mở những cánh cửa Rộng lượng 

và Quảng đại của Ngài cho chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta 

nhiều nguồn ân huệ khác nhau, Ngài ban cho chúng ta nào là 

vườn tược, ruộng nương với cây trái và hoa màu, nào là động 

vật dùng làm nguồn thực phẩm với thịt và sữa thơm ngon, nào 

là những tài nguyên trong lòng đất như vàng bạc, châu báu và 

các khoáng sản hữu ích, ...; Ngài đã đặt biệt ban cấp không biết 

bao nhiêu nguồn tài sản và của cải vật chất và đặt ở nơi bàn tay 

con người để họ có thể sống một đời sống phúc lành và tiện 

nghi, Ngài đã chu cấp và nuôi dưỡng họ với những bổng lộc 

ngon lành, phong phú và dồi dào. Mặc dù với sự ban phát to 

lớn và vô số ân huệ thế kia nhưng một số người trong nhân loại 



Dù chỉ với nửa quả chà là . . ! 
 

4 

lại trở nên hẹp hòi, ích kỷ và keo kiệt, luôn chỉ biết “nắm chặt 

bàn tay” không muốn chia sẻ với những mảnh đời kém may 

mắn hơn. 

Đó chính là lý do tôi muốn đề cập đến cũng như nêu ra 

ân phúc của việc làm Sadaqah (bố thí bằng lòng hảo tâm) và sự 

ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống trần gian cũng như ở cõi 

Đời Sau qua lời phán của Allah , qua Sunnah của Thiên sứ 

Muhammad  và qua các tấm gương ngoan đạo và đức hạnh 

của các vị Salaf (thế hệ tiền nhân: các Sahabah, các  Tabieen) 

ngoan đạo. 

Đây là phần thứ 16 từ bộ “Chúng ta đang ở đâu 

trong nhóm người này?” mang tựa đề “Dù chỉ với nửa quả 

chà là!”, trong đó, chứa đựng các câu Kinh, các Hadith cùng 

với những “lời hay ý đẹp” khuyến khích và thúc giục việc làm 

Sadaqah. Và người hạnh phúc nhất là người luôn được Allah  

ủy thác những điều tốt đẹp! 

Cầu xin Allah  thu nhận tất cả chúng ta, cha mẹ của 

chúng ta vào Thiên Đàng của Ngài, nơi của đời sống hạnh 

phúc bất tận và trường tồn trong những ngôi vườn xanh tươi 

bên dưới có các dòng sông chảy. 

Abdul Malik bin Muhammad bin 

Abdur Rahman Al-Qaasim 
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Nhập đề 

Allah Tối Cao và Ân Phúc phán mô tả về các bề tôi 

ngoan đạo và đức hạnh của Ngài: 

ُعونا ﴿ ۡهجا ا يا ِۡل ما ِنا ٱَّلي نُواْ قالِيٗلا م  اۡستاۡغفُِرونا  ١٧َكا ارِ ُهۡم ي ۡسحا
ا
بِٱۡۡل َٰلِِهۡم  ١٨وا ۡموا

ا
ِِفٓ أ وا

ۡحُروِم  آئِِل واٱلۡما ّٞ ل ِلسي ق   [11 - 17: سورة اذلاريات] ﴾١٩حا
Ban đêm họ thường ít ngủ (vì thức để dâng lễ nguyện 

Salah, tụng niệm). Và họ thường cầu xin tha thứ tội lỗi vào 

những lúc trước hừng đông. Và trong tài sản của họ, có 

phần qui định dành cho người ăn xin và người túng thiếu 

nhưng không xin xỏ. (Chương 51 – Azd-zdariyat, câu 17- 

19). 

Allah  hứa rằng Ngài sẽ hoàn trả lại cho những ai chi 

dùng cho con đường chính nghĩa của Ngài, và Ngài là Đấng 

Quảng Đại và Rất mực Rộng Lượng không bao giờ làm trái với 

lời hứa của Ngài, Ngài phán: 

ۡقُتم ﴿ نفا
ا
آ أ ء  واما ۡ ِن َشا ۥ   م  ُهوا ُُيۡلُِفُه  [91: سورة سباء] ﴾فا

Và bất cứ của cải nào mà các ngươi chi dùng (cho chính 

nghĩa của Allah) thì sẽ được Ngài hoàn lại. (Chương 34 – 

Saba’, câu 39). 

Allah  phán cho biết rằng không những Ngài ban 

công đức cho những ai chi dùng cho con đường chính nghĩa 

của Ngài mà Ngài còn nhân thêm và nhân thêm rất nhiều cho 

phần công đức đó: 
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ن ﴿ نا مي سا ا قاۡرًضا حا ِي ُيۡقرُِض ٱَّللي افا ذاا ٱَّلي ۡضعا
ا
ۥٓ أ ُ ُهۥ َلا َٰعِفا ُيضا ثرِياةا  ا ا فا : ابلقرة] ﴾كا

245.] 

Ai là người cho Allah mượn một món vật tốt thì Ngài sẽ 

trả lại gâp đôi và nhiều hơn nữa. (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 245). 

Allah  phán bảo rằng những ai chi dùng cho chính 

nghĩa của Ngài sẽ được ban công đức, và sẽ được ban cho sự 

bằng an và hạnh phúc ở cõi đời này và ở cõi Đời Sau: 

ِينا ﴿ ارِ ِس ا ٱَّلي ِۡل واٱنليها اُهم بِٱَّلي َٰل ۡموا
ا
نِياةا يُنفُِقونا أ ٗلا َلا  ا واعا ب ِِهۡم وا ۡجرُُهۡم ِعندا را

ا
فالاُهۡم أ

نُونا  ۡزا َلا ُهۡم َيا لاۡيِهۡم وا ۡوٌف عا  [.472: ابلقرة] ﴾٢٧٤خا

Những ai chi dùng tài sản của họ (vào việc từ thiện) cả 

đêm lẫn ngày một cách kín đáo hay công khai, sẽ được 

nhận phần thưởng nơi Thượng Đế của họ và họ sẽ không 

phải lo sợ cũng như sẽ không phải buồn phiền. (Chương 2 

– Albaqarah, câu 274). 

Có rất nhiều câu Kinh khuyến khích và thúc giục việc 

làm Sadaqah trong Qur’an, và việc chi dùng tài sản làm 

Sadaqah được coi là việc chiến đấu cho con đường chính nghĩa 

của Allah , Ngài phán: 

بِيِل ﴿ َٰتِلُونا ِِف سا اُهُم ٱۡۡلانيةا  يُقا ني ل
ا
اُهم بِأ َٰل ۡموا

ا
أ ُهۡم وا نُفسا

ا
ىَٰ ِمنا ٱلُۡمۡؤِمننِيا أ ا ا ٱۡشَتا إِني ٱَّللي

يُۡقتالُونا   ياۡقُتلُونا وا ِ فا ق ا  ٱَّللي لاۡيهِ حا َٰ  ا ِِف واۡعًدا عا ۡوِفا
ا
ۡن أ جِنيِل واٱۡلُقۡرءااِنِۚ واما َٰةِ واٱۡۡلِ ى ٱتليۡورا

ِظيُم  ۡوُز ٱۡلعا َٰلِكا ُهوا ٱۡلفا ذا ۡعُتم بِهۦِ  وا ِي باايا واْ بِباۡيِعُكُم ٱَّلي ِ  فاٱۡستابِِۡشُ ۦ ِمنا ٱَّللي ِ ۡهِده بِعا
 [111: سورة اتلوبة] ﴾١١١
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Quả thật, Allah đã mua từ những người có đức tin sinh 

mạng và tài sản của họ để đổi lại cho họ Thiên Đàng. Họ đã 

chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, họ đã giết địch và bị 

địch giết. Đó là một lời hứa đã ràng buộc Ngài (Allah) 

trong Kinh Tawrah, Injil, và Qur’an. Và ai giữ trọn lời hứa 

hơn Allah? Bởi thế, hãy hoan hỉ với sự đổi chác mà các 

ngươi đã mặc cả với Ngài. Và đó là một thành quả vô cùng 

to lớn. (Chương 9 – Attawbah, câu 111). 

Sadaqah là hình thức tốt nhất để đến gần Allah , nó 

tốt hơn cả việc đi chiến đấu Jihad đối với thời điểm có nạn đói. 

Sadaqah làm giảm bớt hoàn cảnh bất hạnh, đáp ứng 

cho người cần, làm no người đói, tạo niềm vui cho trẻ thơ và 

sự phấn khởi trong lòng người già, mang lại hạnh phúc và ấm 

áp trong tình đồng đạo Muslim. Sadaqah thể hiện hình ảnh của 

sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thể hiện tình yêu 

thương giữa những người Muslim với nhau. 

Nói về Sadaqah thì có nhiều Hadith của Thiên sứ 

Muhammad  làm tinh thần phấn chấn, tâm hồn thanh thản, 

thôi thúc người Muslim bước đi tìm đến Thiên Đàng nơi rộng 

lớn như các tầng trời và trái đất, trên con đường một cách an 

toàn và bình yên. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َرةٍ  بّّشقِّ  َولَوح  انَلارَ  اَتُقوا((  .متفق عليه )) َتمح
“Các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục dù chỉ với nửa quà chà là” 

(Albukhari, Muslim). 
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ّفئُ  َوالَصَدقَةُ  ُجَنة   مُ الَصوح (( َّطيئَةَ  ُتطح ّفئُ  َكَما اْلح حَماءُ  ُيطح رواه الرتمذي وابن  )) انلَارَ  ال
 .ماجه وأمحد وصححه األبلاين يف صحيح الرتغيب والرتهيب

“Nhịn chay là tấm chắn bảo vệ, Sadaqah dập tắt tội lỗi 

giống như nước dập tắt lửa” (Tirmizdi, Ibnu Ma-jah, Ahmad, 

và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih 

Attargheeb Wattarheeb). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  

مَ  ّظلِّهّ  ّف  اللُ  يُّظلُُّهمُ  َسبحَعة  ((  نَشَ  وََشاب   ، الحَعاّدُل  اإّلَمامُ  ّظلُّهُ  إّلَ  ّظَل  لَ  يَوح
َ
 ّف  أ

حَمَساّجدّ  ّف  ُمَعلَق   قَلحبُهُ  َورَُجل   ، َربِّهّ  ّعبَاَدةّ  تََمَعا اللّ  ّف  ََتَابَا َورَُجََلنّ  ، ال  َعلَيحهّ  اجح
ة   َطلَبَتحهُ  َورَُجل   ، َعلَيحهّ  َوَتَفَرقَا

َ
َرأ َخاُف  إّّنِّ  َفَقاَل  ومََجَالٍ  َمنحّصٍب  َذاُت  امح

َ
. اللَ  أ

  تََصَدَق  َورَُجل  
َ
َف أ لَمَ  لَ  َحَّت  خح  َخاِّلًا اللَ  َذَكرَ  َورَُجل   ، يَّمينُهُ  ُتنحّفُق  َما ّشَماُِلُ  َتعح

 .متفق عليه ))َعيحنَاهُ  َفَفاَضتح 

“Bảy tốp người được Allah che bóng mát dưới bóng mát 

của Ngài vào Ngày không có bất cứ bóng mát nào ngoài 

bóng mát của Ngài: vị Imam công bằng và chính trực; 

người thanh niên năng thờ phượng Thượng Đế của y; 

người đàn ông gắn trái tim của mình trong Masjid; hai 

người yêu thương nhau vì Allah, họ hợp lại và chia tay 

nhau đều vì Ngài; người đàn ông khi được một người phụ 

nữ có địa vị và sắc đẹp quyến rũ thì y nói rằng quả thật tôi 

sợ Allah; người làm Sadaqah một cách thầm kín và lặng lẽ 

đến nỗi tay trái không hề biết tay phải đã chi ra những gì; 

và người luôn nghĩ tới Allah khi ở một mình với đôi mắt 

tuôn dòng lệ” (Albukhari, Muslim). 
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Ông Anas bin Malik  nói: “Bất cứ ai hỏi xin Thiên 

sứ của Allah  một thứ gì trên tôn giáo Islam thì Người đều 

cho. Quả thật, có một người đàn ông đến gặp Người , Người 

đã cho người đàn ông đó cả một đàn cừu giữa hai ngọn núi. 

Người đàn ông đó trở về nơi của y và nói với người dân của 

mình: Này hỡi mọi người, các người hãy vào Islam, bởi quả 

thật Muhammad cho đi mà không sợ nghèo ...” (Muslim). 

Xin báo tin vui cho những người còn phân vân và do 

dự trong việc làm Sadaqah qua lời của vị tuyệt đối trung thực 

không bao giờ nói theo sở thích của bản thân: 

وٍ  َعبحًدا اللُ  َزادَ  َوَما َمالٍ  ّمنح  َصَدقَة   َنَقَصتح  َما(( ا ّإلَ  بَّعفح َحد   تََواَضعَ  َوَما ّعزًّ
َ
 لِّلّ  أ

 .رواه مسلم )) اللُ  َرَفَعهُ  إّلَ 

“Sadaqah không làm giảm hụt tài sản, Allah không gia 

tăng sự xí xóa cho bất cứ người bề tôi nào ngoại trừ đó là 

điều vinh dự mà Ngài dành cho y, và bất cứ ai khiêm tốn vì 

Allah thì Ngài sẽ nâng người đó lên” (Muslim). 

نحّفقح  اللُ  قَاَل ((
َ
نحّفقح  آَدمَ  ابحنَ  يَا أ

ُ
 .متفق عليه ))َعلَيحَك  أ

“Allah Tối Cao phán: Này con cháu Adam! Hãy chi dùng 

(cho con đường chính nghĩa của Allah) rồi Ngài sẽ chu cấp 

lại cho ngươi” (Albukhari, Muslim). 

Nói về hình ảnh đua nhau làm từ thiện của các vị 

Sahabah : Ông Umar bin Al-Khattab  nói: Thiên sứ của 

Allah  ra lệnh bảo chúng tôi làm Sadaqah, tài sản của tôi luôn 

sẵn sàng cho việc đó. Lúc đó, tôi nói với lòng: Ngày hôm nay 

mình nhất định sẽ hơn Abu Bakr. Tôi đã mang đến một nửa tài 

sản của tôi. Thiên sứ của Allah  nói với tôi: “Anh chừa lại 
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những gì cho gia đình của anh?” Tôi nói: bằng với phần này. 

Rồi Abu Bakr mang đến tất cả những gì ông có được. Thiên sứ 

của Allah  hỏi ông ấy: “Anh chừa lại những gì cho gia đình 

của anh?” Ông ấy nói: Tôi để lại cho họ Allah và Thiên sứ của 

Ngài. Tôi nói với ông ấy: Tôi thực sự không bao giờ có thể 

tranh đua được với anh. (Abu Dawood và Tirmizdi). 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: “Những Hadith, trí 

tuệ, cảm nhận của bản năng cũng như sự trải nghiệm của các  

cộng đồng và xã hội – cho dù có khác nhau về sắc tộc, văn hóa 

và tín ngưỡng – đã chứng minh rằng để đến gần với Allah , 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, cũng như để tìm kiếm 

được sự hài lòng của Ngài thì phải sống tốt và tử tế với chúng 

sinh của Ngài, đó là một trong những nguyên nhân lớn nhất 

gặp được mọi điều tốt lành; còn điều ngược lại với sự sống tốt 

và đối xử tử tế với chúng sinh của Allah  là một trong những 

nguyên nhân lớn nhất gặp phải toàn điều xấu. Sự tìm kiếm ân 

huệ của Allah  cũng như việc phòng tránh những điều dữ 

luôn song hành với việc tuân lệnh Ngài, tiến đến gần bên Ngài 

và sự tử tế, tốt bụng và rộng lượng với chúng sinh của Ngài.” 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  cũng nói: “Ai thương xót 

các bề tôi của Allah  thì Allah sẽ thương xót người đó, ai 

nhân từ với họ thì Ngài sẽ nhân từ với người đó, ai đối xử tốt 

với họ thì Ngài sẽ đối xử tốt với người đó, ai rộng lượng với họ 

thì Ngài sẽ rộng lượng với người đó, ai mang lại điều hữu ích 

cho họ thì Ngài sẽ ban điều hữu ích cho ngươi đó, ai che giấu 

những điều xấu hổ và không tốt của họ thì Ngài sẽ che giấu 

điều không tốt đẹp của người đó, ai ngăn cản điều tốt lành của 

họ thì Ngài sẽ ngăn cản điều tốt lành cho người đó,  ai cư xử 

với tạo vật của Allah  như thế nào thì Ngài sẽ cư xử với 

người đó như thế đó ở trên đời này và ở cõi Đời Sau; Allah  
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đối với người bề tôi của Ngài tương ứng theo những gì mà 

người bề tôi đối xử với tạo vật của Ngài”. 

Những hình ảnh về tình yêu thương và trái tim luôn 

nghĩ tới nhau giữa tình anh em đồng đạo trong Islam đã được 

lịch sử gìn giữ trải qua bao thời đại. Một trong những hình ảnh 

tiêu biểu cho nghĩa cử cao đẹp này là những gì được Umar  

kể lại, ông nói: “Một vị Sahabah trong các vị Sahabah của 

Thiên sứ  được biếu cho một cái đầu cừu thì y nói: “quả thật, 

có một người anh em cần nó hơn tôi”. Thế là, y mang nó để tìm 

đến người kia, người kia lại mang đi cho người anh em khác vì 

nghĩ rằng người đó cần hơn mình, cứ như thế, cái đầu cừu 

được di chuyển lần lượt từ người này đến người khác thành 

một vòng tròn và cuối cùng trở lại cho người đầu tiên”. (Al-

Ihya’ 3/273). 

Đó là phẩm chất đạo đức cao đẹp của họ, là nghĩa cử 

cao quý của tình anh em đồng đạo. 

Yahya bin Mu’aazd nói: Tôi không biết có hạt nào 

mang trọng lượng của những quả núi trên thế gian này ngoài 

những hạt Sadaqah. (Al-Ihya’ 1/267). 

Abdullah  con trai của Umar , khi nào có một thứ 

gì đó từ tài sản của ông mà ông yêu thích rất nhiều thì ông lập 

tức chi dùng nó cho con đường chính nghĩa của Allah  (1); và 

đó cũng là sự chấp hành theo lời phán của Allah : 

ء  ﴿ ۡ ا تُنفُِقواْ ِمن َشا ا ُُتِبُّونا  واما َٰ تُنفُِقواْ ِممي َّتي ا  لان تاناالُواْ ٱۡلِِبي حا لِيمّٞ فاإِني ٱَّللي   بِهِۦ عا
 [14: سورة آل عمران ] ﴾٩٢

                                                            
(1) Wafiyyaat Al’ayaan 3/30. 
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Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi 

các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah) những vật 

mà các ngươi yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các ngươi chi 

ra thì quả thật Allah đều biết rõ. (Chương 3 – Ali-Imran, 

câu 92). 

Đa số người ngày nay khi nào cái áo bị cũ hay đôi dép 

sắp đứt quai thì họ mang cho người nghèo, giống như là chỉ 

muốn đém vứt những thứ không cần nữa cho xong .. 

Học giả Abu Allayth Assamurqundi nói: Ngươi phải 

làm Sadaqah với những gì ít hay nhiều, bởi quả thật trong 

Sadaqah có mười điều tốt đẹp được khen ngợi: năm điều trên 

thế gian và năm điều ở cõi Đời Sau; năm điều trên thế gian là: 

Điều thứ nhất: Tẩy sạch tài sản như Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َيحعَ  إّنَ (( هُ  ابلح وُ ال ََيحُُضُ َّلُف  لَغح  رواه أبو دواد ))بّالَصَدقَةّ  فَُشوُبوهُ  َوالحَكّذُب  َواْلح
 .والنسايئ وابن ماجه وأمحد

“Quả thật trong buôn bán thường có lời thô tục, dối trá, thề 

thốt, bởi thế, các ngươi hãy làm sạch những thứ đó bằng 

Sadaqah” (Abu Dawood, Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

 Điều thứ hai: Thanh lọc cơ thể khỏi những tội lỗi như 

Allah Tối Cao phán: 

قاةا ﴿ دا َٰلِِهۡم صا ۡموا
ا
ا ُخۡذ ِمۡن أ ِيِهم بِها ك  تُزا ِرُُهۡم وا ه   [109: سورة اتلوبة] ﴾ُتطا

(Hỡi Sứ giả!) Hãy nhận lấy của bố thí từ tài sản của họ để 

tẩy sạch và thanh lọc họ. (Chương 9 – Attawbah, câu 103). 
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Điều thứ ba: Tránh được những tai họa và bệnh tật 

như Thiên sứ của Allah  nói: 

 .رواه أبو داود ))َداُووحا َمرحَضاُكمح بّالَصَدقَةّ ((

“Các ngươi hãy chữa bệnh của các ngươi bằng Sadaqah” 

(Abu Dawood). 

Điều thứ tư: Mang lại niềm vui cho người nghèo khó, 

và việc làm tốt nhất là việc làm mang lại niềm vui cho những 

người có đức tin. 

Điều thứ năm: Mang lại hồng phúc cho nguồn tài sản 

và của cải cũng như làm gia tăng bổng lộc như Allah  phán: 

﴿ ۡ ِن َشا ۡقُتم م  نفا
ا
آ أ ۥ   ء  واما ُهوا ُُيۡلُِفُه  [91: سورة سباء] ﴾فا

Và bất cứ của cải nào mà các ngươi chi dùng (cho chính 

nghĩa của Allah) thì sẽ được Ngài hoàn lại. (Chương 34 – 

Saba’, câu 39). 

Năm điều mà việc làm Sadaqah mang lại cho Đời Sau: 

Điều thứ nhất: Việc Sadaqah sẽ trở thành bóng râm 

che mát cho người thực hiện nó khỏi cái nóng khắc nghiệt và 

dữ dội vào Ngày Phục Sinh. 

Điều thứ hai: Làm giảm đi sự thanh toán và phán xét. 

Điều thứ ba: Tăng trọng lượng cho những việc làm 

công đức và ân phước trên chiếc cân. 

Điều thứ tư: Vượt qua cây cầu Sirat 

Điều thứ năm: Gia tăng cấp bậc nơi Thiên Đàng. 
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Sadaqah là việc làm mang lại nhiều ân phước và công 

đức, là điều mà Allah  hài lòng, là sự noi theo tấm gương tốt 

đẹp và cao cả của Thiên sứ Muhammad  cũng như những 

người ngoan đạo. 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: Quả thật, Sadaqah 

giải thoát khỏi sự trừng phạt của Allah Tối Cao, những điều tội 

lỗi và sai quấy của người bề tôi sẽ hủy diệt y nhưng Sadaqah 

đến chuộc lại y khỏi sự trừng phạt. Cũng chính vì lẽ này mà 

Thiên sứ của Allah  đã nói trong một Hadith Sahih được ghi 

lại khi Người thuyết giảng cho phụ nữ vào ngày Eid: 

إّنَُكنَ  ُحّليُِّكنَ  ّمنح  َولَوح  تََصَدقحنَ  النَِّساءّ  َمعحَشَ  يَا((
َثُ  فَ كح

َ
لّ  أ هح

َ
مَ  َجَهَنمَ  أ  يَوح

 .رواه الرتمذي وأمحد ))الحّقيَاَمةّ 

“Này hỡi toàn thể phụ nữ, quí chị em hãy làm Sadaqah cho 

dù phải dùng đến nữ trang của mình bởi quả thật cư dân 

đông nhất nơi Hỏa Ngục vào Ngày Phán Xét là phụ nữ” 

(Tirmizdi và Ahmad). 

Lời của Thiên sứ  như muốn kêu gọi những người 

phụ nữ nên làm Sadaqah để chuộc lấy bản thân họ khỏi Hỏa 

Ngục. 

Ảnh hưởng của Sadaqah đối với bản thân mỗi người đã 

quá rõ ràng, nó mang lại hồng phúc cho tài sản và con cái đồng 

thời đẩy lùi những tại họa và những điều không lành; và mỗi 

lần người bề tôi làm Sadaqah là mỗi lần y tìm thấy niềm vui và 

sự thanh thản ở tinh thần và trong tâm hồn. 

Những ai chi dùng tài sản và của cải cho con đường 

chính nghĩa của Allah hãy nhớ lấy lời của Ja’far bin 

Muhammad khi ông nói với Sufyaan Ath-Thawri: “Việc thiện 
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tốt sẽ không được hoàn tất ngoại trừ với ba điều: khẩn trương 

thực hiện, coi việc thiện đó nhỏ bé (dù nó rất to lớn) và thực 

hiện một cách âm thầm kín đáo”.(2) 

Một trong những hình ảnh Sadaqah cao đẹp là việc làm 

của Ibu Umar tức Abdullah con trai của Umar (cầu xin Allah 

hài lòng về hai người họ): quả thật, ông thường chi ra cho một 

buổi hội họp của Islam ba mươi ngàn Dirham để rồi nguyên 

tháng trong những bữa ăn của ông không hề có thịt.(3) 

Quí đồng đạo thân hữu: 

Các bậc tiền nhân ngoan đạo đã thường tiến về phía 

trước chứ không lùi lại ở phía sau trong việc làm Sadaqah, họ 

thường khẩn trương và vội vã chứ không chậm chạp và nặng 

nề trong việc làm đó, họ cố gắng gieo trồng trên thế gian và thu 

hoạch ở cõi Đời Sau, cuộc sống trần gian đối với họ chỉ là 

phương tiện để họ di chuyển đến với Allah , tài sản và của 

cải đối với họ chỉ là thứ để họ tìm kiếm sự hài lòng nơi Allah 

, họ chỉ luôn làm theo những gì Allah  ra lệnh, cuộc sống 

thế tục này đối với họ chỉ là một nơi thấp hèn và tạm bợ không 

có gì phải lưu luyến. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Người bề tôi nên 

dùng tài sản và của cải một cách rộng lượng để mang lại hồng 

phúc cho bản thân, chớ dùng tài sản và của cải một cách lãng 

phí và vô nghĩa; hãy coi tiền tài và của cải có được như là cái 

nhà vệ sinh chỉ dùng đến khi cần chứ không đặt nặng trong tim 

mình.(4) 

                                                            
(2) Sifah Assafwah 2/169, Huliyah Al-Awliya’ 3/198. 
(3) Asseer 3/218. 
(4) Bộ Fata-wa tổng hợp 10/662. 
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Yahya bin Mu’aazd nói: Tôi cảm thấy ngạc nhiên cho 

ba loại người: người luôn quan tâm đến việc làm cho một tạo 

vật giống như y nhưng lại bỏ bê việc làm đối với Allah , 

người keo kiệt luôn giữ chặt tiền bạc của y trong khi Thượng 

Đế của y xin mượn nhưng không cho Ngài mượn bất cứ thứ gì, 

và người chỉ thích đồng hành với những tạo vật và hết lòng yêu 

thương họ trong khi Allah  luôn kêu gọi y đồng hành với 

Ngài và yêu thương Ngài. 

Arwah nói: Quả thật, tôi thấy bà A’ishah  phân phát 

bảy mươi ngàn trong khi bà phải vá quần áo rách cho mình.(5) 

Bà A’ishah  là người mẹ của những người có đức 

tin, là đứa con gái của một vị Sahabah cao quý nhất trong các 

vị Sahabah cao quý Abu Bakr Assiddeeq , được giáo huấn 

trong ngôi nhà của vị Thiên sứ đức hạnh và cao quý . 

Bà A’ishah thuật lại rằng người ta giết một con cừu 

biếu cho Thiên sứ của Allah , Người bảo bà chia ra và phân 

phát cho người nghèo. Bà đã chừa lại cho Người một phần bả 

vai của con cừu đó vì biết Người rất thích ăn phần đó nhất. Sau 

khi phân phát xong thì Thiên sứ của Allah  hỏi bà: Còn lại gì 

từ con cừu đó? Bà nói: Còn lại phần bả vai của nó. Người  

nói: 

َ  ُُكَُّها بَّقَ ((  .رواه الرتمذي ))َكّتّفَها َغيح

“Tất cả đều còn chỉ trừ phần bả vai của nó” (Tirmizdi). 

                                                            
(5) 

Sifah Assafwah 2/30 
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Quả thật, những đồng tiền bạc và vàng mà chúng ta cố 

gắng tích lũy và để dành chẳng mang lại lợi ích gì trừ phi nó 

được chi dùng. 

Al-Hasan nói: Sự đồng hành tồi tệ của những đồng tiền 

vàng và bạc là chúng không mang lại lợi ích cho ngươi; và 

chúng chỉ mang lại lợi ích cho ngươi khi nào chúng xa ngươi.(6) 

Một trong những hình ảnh rời xa tốt lành của đồng tiền 

và của cải là chi dùng nó vào những cánh cửa từ thiện và ngoan 

đạo, vào những nơi tốt đẹp mang lại điều hữu ích trên cuộc 

sống trần gian và ở cõi Đời Sau. Và đích thực kết quả mà 

Sadaqah để lại là rất lớn, chúng ta đã thấy thực tế trên cuộc 

sống trần gian ở nhiều hoàn cảnh và tình huống khác nhau. 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: Quả thật, Sadaqah 

mang lại ảnh hưởng thật ngạc nhiên trong việc đẩy lùi tai họa 

và điều dữ, ngay cả việc Sadaqah được thực hiện từ người tội 

lỗi, bất công và cả người vô đức tin. Quả thật, Allah  dùng nó 

để đẩy lùi các tai họa khác nhau, điều này  hầu như tất cả mọi 

người trong nhận loại đều biết, tất cả cư dân sống trên trái đất 

đều khẳng định điều này vì họ đã từng trải nghiệm. 

Ông Abu Zdar Al-Ghafa-ri  nói: Lễ nguyện Salah là 

trụ cột của Islam, chiến đấu Jihad là đỉnh cao của việc làm, và 

Sadaqah là điều đáng ngạc nhiên, và Sadaqah là điều đáng 

ngạc nhiên, và Sadaqah là điều đáng ngạc nhiên.(7)  

Một trong những hệ quả tốt đẹp thật ngạc nhiên mà 

Sadaqah để lại trên thế gian là qua lời kể của Thiên sứ 

Muhammad : 

                                                            
(6) Asseer 16/95. 
(7) Tanbih Al-Gha-fileen trang 243. 



Dù chỉ với nửa quả chà là . . ! 
 

18 

رحّض  ّمنَ  بَّفََلةٍ  رَُجل   بَيحنَا((
َ
تًا فََسّمعَ  األ ّق  َسَحابَةٍ  ّف  َصوح  َفتَنََّح  .فََُلنٍ  َحّديَقةَ  اسح

فحَرغَ  الَسَحاُب  َذلَّك 
َ
اّج  تّلحَك  ّمنح  ََشحَجة   إَّذافَ  َحَرةٍ  ّف  َماَءهُ  فَأ َ َعبَتح  قَدّ  الشِّ تَوح  اسح

حَماءَ  َذلَّك  حَماءَ  َفتَتََبعَ  ُُكَهُ  ال إَّذا ال
ُل  َحّديَقّتهّ  ّف  قَائّم   رَُجل   فَ حَماءَ  َُيَوِّ َحاتّهّ  ال  َفَقاَل  بّّمسح

ُمَك  َما اللّ  َعبحدَ  يَا َِلُ  مّ . فََُلن   قَاَل  اسح ى لَّلّسح  َعبحدَ  يَا َِلُ  َفَقاَل  الَسَحابَةّ  ّف  َسّمعَ  اذَلّ
لُّن  لّمَ  اللّ 

َ
أ ّم  َعّن  تَسح تًا َسّمعحُت  ّإّنِّ  َفَقاَل  اسح ى الَسَحاّب  ّف  َصوح  َماُؤهُ  َهَذا اذَلّ

ّق  َيُقوُل  ّمَك  فََُلنٍ  َحّديَقةَ  اسح نَعُ  َفَما لّسح َما قَاَل  ّفيَها تَصح
َ
إّّنِّ  َهَذا قُلحَت  إَّذا أ

نحظُ  فَ
َ
 رُ أ

تََصَدُق  ّمنحَها ََيحُرجُ  َما إَّل 
َ
نَا َوآُكُل  بّثُلُّثهّ  فَأ

َ
رُدُّ  ثُلُثًا َوّعيَاّل  أ

َ
رواه  ))ثُلُثَهُ  ّفيَها َوأ

 .مسلم

“Trong lúc một người đàn ông đang đi tại một nơi hoang 

vắng thì y nghe thấy tiếng nói từ trong một đám mây “Hãy 

tưới nước cho ngôi vườn của người này (nói rõ tên)!”. Thế 

là những đám mây kéo đến và tuông nước mưa của nó 

xuống trên vùng đất có pha trộn với loại đá đen, tất cả 

nước mưa theo những rãnh nước chảy dồn đến chỗ người 

đàn ông đang đứng tát nước tưới vườn trong ngôi vườn của 

y. Người đàn ông (nghe thấy tiếng nói từ trong đám mây) 

nói với người chủ vườn đó: Này người bề tôi của Allah! 

Anh tên gì? Người chủ vườn nói tên đúng với cái tên được 

nghe từ trong đám mây. Người chủ vườn cảm thấy lạ hỏi 

lại: Này người bề tôi của Allah, sao anh lại hỏi tên của tôi? 

Người đàn ông (nghe thấy tiếng nói từ trong đám mây) nói: 

Quả thật, tôi nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong những 

đám mây đã đổ nước mưa này xuống, tiếng nói đó là “Hãy 

tưới nước cho ngôi vườn của người này (nói rõ tên)!” và đó 

đúng như tên của anh, có phải anh đã làm một điều gì đó 

chăng? Người chủ vườn nói: Nếu đúng theo lời anh nói thì 
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chắc có lẽ do tôi thường chia vụ mùa mà tôi thu hoạch được 

thành ba phần: một phần làm Sadaqah, một phần tôi để tôi 

và gia đình ăn, và một phần tôi chừa lại để làm giống cho 

mùa vụ tiếp theo.” (Muslim). 

Ai không chi dùng cho con đường chính nghĩa của 

Allah  thì quả thật người đó đã có suy nghĩ xấu về Allah  

rằng Ngài không hoàn trả lại cho y ở trên thế gian này cũng 

như Ngài không ban thưởng cho y ở Đời Sau. 

Abu Sufyan Adda-ra-ni nói: Ai thực sự tin vào Allah 

 trong việc Ngài sẽ ban phát bổng lộc thì y sẽ tăng cường 

phẩm chất đạo đức tốt đẹp, sẽ kiên nhẫn, sẽ rộng lượng trong 

việc chi dùng cho con đường chính nghĩa của Ngài và sẽ ít bị 

quấy nhiễu trong lễ nguyện Salah của y.(8) 

Người tin tưởng Allah  thì tiền bạc đối với y: y dùng 

nó khi cần giống như còn lừa của y khi y cần thì y cưỡi nó và 

ngồi trên lưng nó và điều khiển nó. Không, hơn thế nữa, người 

có đức tin nơi Allah  xem của cải và tài sản của y giống như 

“nhà xí” chỉ để giải quyết nhu cầu khi cần chứ không tôn sùng 

nó, chứ không nôn nóng hay than van khi gặp điều dữ và keo 

kiệt khi gặp sự may mắn và giàu có.(9) 

Như vậy, người Muslim hiểu biết và ngôn ngoan phải 

để cuộc sống trần gian trên đôi tay của y chứ không đặt nó ở 

trong tim mình, ngay cả cho dù của cải vật chất của y vô cùng 

nhiều bởi lẽ khi nó ở trong tay thì y dễ dàng xuất ra một cách 

hào phóng và rộng lượng. 

                                                            
(8) Huliyah Al-Awliya’ 0/257. 
(9) Fata-wa tổng hợp 10/189. 
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Al-Ahnaf bin Qais nhìn thấy trên tay của một người 

đàn ông những đồng tiền bạc, ông hỏi: Đây là của ai? Người 

đàn ông đó nói: Của tôi. Ông nói: Không phải của anh cho đến 

khi nào anh chi nó ra trong sự gặt hái ân phước hoặc sự tìm 

kiếm sự tạ ơn Allah . 

Điều này được gói gọn trong hai câu: 

Tiền không là của anh nếu anh còn giữ nó. 

Chỉ khi nào anh dùng thì nó mới là của anh. 

Hỡi anh em đồng đạo thân hữu! 

Chúng ta hãy biết rằng tiền bạc của cải nếu mất là do 

người bề tôi chủ quan và thiếu cần mẫn và nếu còn là do người 

bề tôi luôn rộng lượng, hào phóng chi dùng cho việc thiện, cho 

việc chính nghĩa của Allah ; tránh xa lòng ích kỷ, hẹp hòi, 

keo kiệt và bủn xỉn. Và sự hào phóng và tấm lòng rộng lượng 

chính là phẩm chất đạo đức của các vị Nabi (cầu xin Allah ban 

bằng an cho tất cả họ) và cũng là nguồn gốc của sự thành 

công.(10) 

Ông Abdullah bin Mas’ud  nói: Nếu ngươi muốn giữ 

kho báu của ngươi không bị mọt ăn và không bị những tên 

trộm đụng tới thì ngươi hãy làm Sadaqah.(11) 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

ن ﴿ نا مي سا ا قاۡرًضا حا ِي ُيۡقرُِض ٱَّللي ُهۥ ذاا ٱَّلي َٰعِفا ُيضا ُ ا فا افا َلا ۡضعا
ا
ثرِياةا  ا ۥٓ أ ُ واٱ كا َّللي

ُعونا  ۡهِ تُرۡجا ُط ِإَوَّلا ُ
ياۡبص  ۡقبُِض وا  [.245: ابلقرة] ﴾ ٢٤٥يا

                                                            
(10) Al-Ihya’ 3/258. 
(11) Tanbih Al-Ghafileen trang 247. 
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Ai là người cho Allah mượn một món vật tốt thì Ngài sẽ 

trả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa. Quả thật, Allah là Đấng 

giữ lại và ban phát bổng lộc và các ngươi sẽ phải trở về với 

Ngài. (Chương 2 – Albaqarah, câu 245). 

Allah  gọi việc chi dùng tiền của cho con đường 

chính nghĩa của Ngài là sự cho Ngài mượn món vật tốt, và dĩ 

nhiên đồ cho mượn thì sẽ được hoàn trả lại. Allah  muốn 

thúc giục những người bề tôi của Ngài hướng về việc làm 

Sadaqah. Một người khi y biết được rằng tiền của và tài sản mà 

y chi dùng đều được hoàn trả lại, không những được hoàn trả 

lại mà còn được trả lại nhiều hơn và tốt hơn, và y biết được 

rằng người mượn là một Đấng mà tất cả mọi ân phúc đều ở nơi 

Ngài, là Đấng Uy Tín không bao giờ thất hứa thì y dễ dàng chi 

tiền của và tài sản của mình cho Sadaqah mà không hề đắn đo, 

suy nghĩ, không hề phân vân và lo sợ. 

Sự cho mượn này được nói trong Qur’an có kèm theo 

giới hạn trong phạm vi rằng món vật cho mượn phải tốt, điều 

này tổng hợp ba yếu tố: 

Yếu tố thứ nhất: Tiền của và tài sản chi dùng cho 

Sadaqah phải trong sạch và tốt lành, không phải từ nguồn 

Haram và tội lỗi. 

Yếu tố thứ hai: Người chi dùng tiền của làm Sadaqah 

phải thành tâm vì Allah , chỉ mong muốn sự hài lòng của một 

mình Ngài. 

Yếu tố thứ ba: Đi theo việc Sadaqah không có sự làm 

tổn thương hay gây phiền hà đến người nhận Sadaqah. 
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Yếu tố thứ nhất liên quan đến tiền của và tài sản làm 

Sadaqah, yếu tố thứ hai liên quan đến người làm Sadaqah và 

yếu tố thứ ba liên quan đến người nhận Sadaqah.(12) 

Sự keo kiệt bủn xỉn là bản chất xấu, các vị Nabi và 

những người ngoan đạo không có bản chất này, ngay cả những 

người Ả Rập có tính tình rộng lượng trong thời của Jahiyah 

đều biết rằng đấy là một căn bệnh tồi tệ. 

Ummu Al-Baneen, con gái của Abdul-Aziz bin 

Marwan nói: Tôi ghét sự keo kiệt, cho dù cái áo tôi chưa mặc 

và con đường tôi chưa đi. 

Al-Hasan  khi được hỏi về sự keo kiệt thì ông nói: 

Đó là một người coi những thứ chi dùng cho Sadaqah là thiệt 

hại và mất mát còn những thứ giữ lại là tốt và vinh dự.(13) 

Có lời hỏi ông Ali : Thế nào là rộng lượng? Ông nói: 

Là những gì cho đi ngay từ đầu, còn những gì cho khi được xin 

thì đó chỉ là sự biểu hiện của lòng e ngại và lòng thanh cao.(14) 

Hỡi quý anh em đồng đạo, chúng ta đang ở đâu 

trong số những người này? 

Sa’eed bin Al-Ass nói với đứa con của ông: Này con, 

Allah  ghét và xem là điều hổ thẹn cho việc làm từ thiện 

không được thực hiện ngày từ lúc đầu mà phải đợi đến khi 

                                                            
(12) Tafseer Al-Muyassir của học giả Ibnu Al-Qayyim trang 148. 
(13) Maka-shifah Al-Qulub trang 122. 
(14) Taareekh Al-Khulafa’ tạm dịch “Lịch sử các vị Khalif” trang 17. Lời của 

Ali  có nghĩa rằng người có tính rộng lượng đúng nghĩa là người cho đi 

ngay từ lúc đầu trước khi có sự cầu xin tức không đợi xin mới cho, nếu đợi 

xin mới cho thì đó chỉ là sự biểu hiện của lòng e ngại và tính thanh cao của 

một người chứ không phải là bản chất rộng lượng đích thực của người đó. 
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được xin. Khi một người đàn ông đến xin con với hình ảnh 

đáng thương con gần như nhìn thấy nước mắt trên gương mặt 

của y hoặc với thái độ có thể gây nguy hiểm cho con thì còn sẽ 

cho hay không cho y ta? Thề bởi Allah, nếu con cho y tất cả tài 

sản của con thì con cũng không được đáp lại!(15) 

Thiên sứ của Allah  nói khích lệ cho việc làm thiện 

tốt:  

يَمانّ  َطعحمَ  َذاَق  َفَقدح  َفَعلَُهنَ  َمنح  ثَََلث  (( ّ
َدهُ  وََجَل  َعزَ  الل َعبَدَ  َمنح : اإلح نَهُ  وَحح

َ
 َل  بّأ

َطى ُهَو، إَّل  إَِّلَ  عح
َ
ُسهُ  بَّها َطيِّبَةً  َماِّلّ  َزََكةَ  َوأ ّط  َولَمح  ٍم،َع  ُكِّ  يّف  َنفح حَهّرَمةَ  ُيعح  َوَل  ال

حَمّريَضةَ  َوَل  ادَلّرنَةَ  وحَسّط  ّمنح  َولَّكنح  ال
َ
؛ أ َوالُّكمح مح

َ
لحُكمح  لَمح  وََجَل  َعزَ  اللَ  فَإّنَ  أ

َ
أ  يَسح

ََها ُكمح  َولَمح  َخيح ُمرح
ح
ّ  يَأ َسهُ  َوَزَّك  َشَّها،ب ّكيَةُ  َوَما: رَُجل   َفَقاَل ،  )) َنفح  ّس؟انَلفح  تَزح

نح ((: َفَقاَل 
َ
لَمَ  أ نَ  َيعح

َ
أخرجه الطرباين وصححه  ))ََكنَ  َحيحُث  َمَعهُ  وََجَل  َعزَ  اللَ  أ

 .األبلاين

“Có ba điều mà ai làm nó thì thực sự nếm được mùi vị của 

đức tin Iman: ai thờ phượng một mình Allah duy nhất, thờ 

phượng với niềm tin không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Ngài; y xuất Zakah với tài sản tốt lành của y 

vào mỗi năm, y không cho đi những con vật già nua, bì còi 

đẹt hay bị bệnh tật mà y cho đi những thứ trung tính trong 

tài sản của các ngươi, bởi quả thật, Allah Tối Cao không 

yêu cầu các ngươi chi dùng vật tốt nhất trong tài sản của 

các ngươi nhưng Ngài cũng không bảo các ngươi chi dùng 

vật xấu nhất và tệ nhất trong tài sản của các ngươi; và y 

luôn thanh lọc bản thân mình”. Một người đã hỏi: Sự thanh 

                                                            
(15) Albida-yah Wanniha-yah 8/93. 
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lọc bản thân là như thế nào? Thiên sứ của Allah  nói: “Đó là 

y luôn biết rằng Allah Tối Cao luôn dõi theo y ở bất cứ mọi 

nơi” (Hadith do Attabra-ni ghi lại, và Sheikh Albani xác nhận 

Hadith Sahih). 

Thiên sứ của Allah  đã đặt việc thanh lọc bản thân là 

một trong những yếu tố làm cho người bề tôi nếm thấy mùi vị 

của đức tin Iman. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Arrabi’a bị bệnh liệt nửa người, căn bệnh của ông kéo 

dài, ông rất thích thịt gà nhưng đã không được ăn trong bốn 

mươi ngày qua. Ông đã than với vợ của ông, thế là bà đã mua 

một con gà với một đồng bạc hai mươi xu, bà nướng gà, làm 

bánh mì và làm rất đẹp mắt rồi soạn lên bàn ăn. Khi ông đi đến 

bàn ăn để ăn thì có một người ăn xin đến nói: Làm ơn bố thí 

cho tôi.  

Lập tức ông bảo vợ: Nàng hãy lấy những thứ này (thức 

ăn) đưa cho ông ta. 

Bà vợ nói: Để em đưa người ăn xin thứ này sẽ thích 

cho ông ta hơn. 

Ông nói: Thứ gì vậy? 

Bà vợ nói: Chúng ta sẽ cho ông ta giá tiền của món 

này, và anh sẽ vẫn được ăn món anh thích. 

Ông nói: Nàng làm tốt lắm, vậy nàng hãy mang đến 

đây giá tiền của nó đi. 

Bà vợ đã mang đến tiền theo giá tiền của con gà, bánh 

mì và những thứ làm đẹp cho món ăn. 
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Ông bảo: Nàng hãy để số tiền đó lên đây (phần thức 

ăn) và đưa hết toàn bổ cho người ăn xin.(16) 

Còn chúng ta quả thật đã được Allah  ban cho biết 

bao nhiều ân huệ và những điều tốt lành trên trái đất. 

Chúng ta lúc nào cũng có nhiều thức ăn, đồ uống, quần 

áo và nhà cửa. Chúng ta thường cứ phô trương, khoe khoang 

và tham lam. Chúng ta hãy cùng đến xem những người tiền bối 

ngoan đạo đã nỗ lực và phấn đấu bản thân cho con đường 

chính nghĩa của Allah  như thế nào .. 

Ông Jabir bin Abdullah  thuật lại: Umar bin Al-

Khattab  nhìn thấy một miếng thịt đang treo trên tay tôi thì 

ông hỏi: Cái gì đây Jabir? Tôi nói: Tôi thích ăn thịt nên tôi đã 

mua nó. Umar  nói: Có phải bất cứ thứ gì cậu thích cậu đều 

mua nó phải không Jabir? Chẳng lẽ cậu không sợ câu Kinh này 

sao, Jabir: 

ا﴿ ۡنياا واٱۡستاۡمتاۡعُتم بِها يااتُِكُم ٱدلُّ َٰتُِكۡم ِِف حا ي ِبا ۡبُتۡم طا ۡذها
ا
 [20: سورة األحقاف] ﴾أ

..“Các ngươi đã tiêu phí các món vật tốt trong đời sống 

của các ngươi nơi thế gian và các ngươi đã vui hưởng 

chúng ...” (Chương 46 – Al-Ahqaaf, câu 20).(17) 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Người nghèo đói rất cần sự tương trợ cưu mang, người 

khó khăn cần sự giúp đỡ và hỗ trợ một phần nào đó để có cuộc 

sống hoàn thiện hơn.  

                                                            
(16) Ahsanu Al-Muhasin trang 289. 
(17) Lịch sử về Umar của học giả Ibnu Al-Jawzi trang 119. 
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Tuy những người nghèo rất cần nhưng chúng ta còn 

cần hơn họ, chúng ta cần đến công đức và ân phước cho việc 

làm Sadaqah, chúng ta cần đến sự ban thưởng cho việc làm tốt 

đẹp và ngoan thiện ở nơi Allah  vào Ngày Sau. 

Ash-Sha’bi nói: Ai không nhìn thấy bản thân cần đến 

ân phước và phần thưởng của việc làm Sadaqah hơn cả sự cần 

thiết của người nghèo từ việc làm Sadaqah của y thì quả thật 

việc làm Sadaqah của y đã bị hỏng mất. 

Ông Abdul-Aziz bin Umair nói: Lễ nguyện Salah dẫn 

bạn đến nửa đường, nhịn chay đưa bạn đến cánh của vương 

quốc và Sadaqah đưa bạn vào bên trong vương quốc. 

Abeed bin Umair nói: Nhân loại được triệu tập vào 

Ngày Phục sinh trong tình trạng đói khát chưa từng có; bởi thế, 

ai nuôi ăn vì Allah  thì Allah sẽ cho người đó thức ăn, và ai 

cho uống vì Allah thì Allah sẽ cho người đó thức uống, và ai 

cho người nghèo quần áo thì Allah  sẽ cho người đó quần áo. 

Abdullah bin Mas’ud  nói: Nếu ngươi muốn giữ kho 

báu của ngươi không bị mọt ăn và không bị những tên trộm 

đụng tới thì ngươi hãy làm Sadaqah.(18) 

Thiên sứ của Allah  nói: 

)) 
َ
 ))َماِّلّ؟ ّمنح  إَِلحه أَحبُّ  َواّرثّهّ  َماُل  يُُّكمح أ

“Ai trong các ngươi quí tiền của và tài sản của người thừa 

kế hơn tiền của và tài sản của y?” 

                                                            
(18) Tanbih Al-Ghafileen trang 247. 
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Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tất cả 

chúng tôi đều thích tiền của và tài sản của chính mình hơn cả 

mà. Người  nói: 

َخرَ  َما َواّرثّهّ  َوَماُل  ، قََدمَ  َما َماَِلُ  فَإّنَ ((
َ
 .رواه ابلخاري ))أ

“Bởi quả thật tiền của và tài sản thực sự của y là những gì y 

đã gởi đi trước, còn tiền của và tài sản của người thừa kế là 

những gì y để lại” (Albukhari). 

Và một trong những hình ảnh cho việc làm Sadaqah 

một cách vô cùng hào phóng và rộng lượng đáng kinh ngạc đến 

mức không có lời để diễn tả là hình ảnh của bà Asma’ con gái 

của Abu Bakr, hình ảnh cao đẹp của bà là bà không hề chừa lại 

bất cứ thứ gì cho ngày mai cả.(19) 

Chúng ta thực sự là những người đáng phải sợ sự trừng 

phạt của Allah  giáng xuống cho chúng ta về việc chúng ta 

tích trữ quá nhiều nhưng lại không chi dùng cho con đường 

chính nghĩa của Ngài. Có người trong chúng ta mấy tháng liền 

đi qua mà chưa từng chi bất cứ thứ gì cho việc Sadaqah, có 

người chẳng hề biết đến Sadaqah trừ vào tháng Ramadan. 

Chúng ta thấy có nhiều người chi ra rất nhiều tiền của và tài 

sản để chữa bệnh hoặc để lo toan cho những thiệt hại do tai họa 

gây ra nhưng lại quên mất một điều quan trọng, đó là việc 

Sadaqah sẽ đẩy lùi nhiều tai họa, nhiều mối nguy hiểm cũng 

như nhiều bệnh tật. 

Shu’bah bin Al-Hujjaaj cưỡi trên con lừa của ông đi 

gặp Sulayman bin Al-Mughi-rah. Shu’bah than với Sulayman: 

                                                            
(19) Asseer 3/380. 
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Thề bởi Allah, tôi chẳng có gì ngoài con lừa này. Rồi Shu’bah 

xuống và đưa con lừa cho Sulayman.(20) 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Hãy biết rằng sự rộng lượng và keo kiệt, mỗi bản chất 

đều có những cấp bậc. Rộng lượng cho đi thứ mà bản thân rất 

cần và rộng lượng cho đi thứ mà bản thân không quá cần hoặc 

không cần thiết, và sự cho đi khi bản thân rất cần là cập độ cao 

nhất của sự rộng lượng. Còn sự keo kiệt ngay cả đối với chính 

bản thân khi mà bản thân thực sự cần là sự tệ hại nhất của bản 

chất keo kiệt. Đã có bao nhiêu người vì lòng keo kiệt quá mức 

đã giữ chặt tài sản dù bản thân y bị bệnh cũng không chịu chi 

ra để tìm phương thuốc chữa trị?! Đã có bao nhiều người vì 

lòng keo kiệt mà hạn chế những ham muốn cần thiết rất bình 

thường của bản thân, chẳng hạn như y thích và rất thèm một 

món ăn nào đó và y thừa khả năng chi tiền để có được món ăn 

đó nhưng vì lòng keo kiệt y cố chịu cơn thèm khát đó của bản 

thân mình, tuy nhiên, nếu y tìm thấy món ăn đó miễn phí thì 

lập tức ăn ngay cho đã cơn thèm khát. Đây là cấp độ tệ hại nhất 

của sự keo kiệt. 

Có nhiều ân huệ, nhiều điều tốt lành đến với chúng ta 

thì chúng ta cần phải suy ngẫm ngay đến câu nói của Salmah 

bin Dinar: Khi nào ngươi thấy Allah Tối Cao liên tục cho 

ngươi nhiều ân huệ trong lúc ngươi đang làm điều trái lệnh 

Ngài thì ngươi hãy coi chừng.(21) 

Này hỡi người anh em đồng đạo Muslim, 

                                                            
(20) Huliyah Al-Awliya’ 7/146. 
(21) Sifatu Assafwah 2/57. 
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Ở đây, chúng ta thường cứ kêu lên: đó là tài sản của 

tôi, đất của tôi, nhà của tôi, lâu đài của tôi, thức ăn của tôi, thức 

uống của tôi trong khi ở đằng kia có Hadith của Thiên sứ  

đang đáp lại lời của chúng ta: 

َكَل  َما ثَََلث   َماِّلّ  ّمنح  َِلُ  إَّنَما َماّل  َماّل  الحَعبحدُ  َيُقوُل ((
َ
فحَن  أ

َ
وح  فَأ

َ
بحَل  لَّبَس  أ

َ
وح  فَأ

َ
 أ

َطى عح
َ
تََن  أ  .رواه مسلم))لّلَناّس  َوتَاّرُكهُ  َذاّهب   َفُهوَ  َذلَّك  ّسَوى َوَما فَاقح

“Người bề tôi cứ luôn nói tiền của tôi, tài sản của tôi nhưng 

y chỉ thực sự hưởng được tiền và tài sản của y từ một trong 

ba điều: những gì y đã ăn, hoặc những gì y mặc đến cũ 

rách, hoặc những gì y cho đi thì nó sẽ còn; còn những gì 

khác với ba điều đó đều là những thứ khi y ra đi phải bỏ lại 

cho thiên hạ.” (Muslim). 

Và để nhắc nhở cho cuộc hành trình ra đi của người 

anh em thì hãy ghi nhớ lời phán của Allah : 

ُِد ُُكُّ ناۡفس  ﴿
رۡي   ياۡوما َتا ِملاۡت ِمۡن خا ا عا ا  مي ۡضا ِملاۡت ُّمُّ ا عا ني  ِمن ُسوٓء  ا واما

ا
اۡو أ تاوادُّ ل

َۢا باعِيدا باۡينا  دا ما
ا
ۥٓ أ باۡيناُه ا وا رُُكُم ٱها ِ ذ  ُيحا ُ راُءوُفَۢ بِٱلۡعِباادِ اۗ وا ۥۗ واٱَّللي ُه ُ ناۡفسا سورة ]  ﴾٣٠َّللي

 [30: آل عمران
Ngày mà mỗi linh hồn sẽ phải đối diện với điều phúc mà 

nó đã làm và với điều tội mà nó đã phạm; lúc bấy giờ, linh 

hồn đó sẽ ao ước phải chi nó được ở cách xa tội lỗi một 

khoảng cách thật xa. Và Allah cảnh báo các ngươi về Ngài, 

và Allah là Đấng Rất mực Nhân từ với các bề tôi của Ngài. 

(Chương 3 – Ali-Imran, câu 30). 

Quả thật, Allah  đã phân chia bổng lộc cũng như 

phân chia tuổi đời cho các bề tôi của Ngài một cách khác nhau 
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theo sự khôn ngoan, sáng suốt, công bằng và sự thông lãm 

tuyệt đối của Ngài. Ngài cho người này sự giàu có để y tạ ơn 

Ngài và làm việc thiện, Ngài để người kia trong tình trạng 

nghèo khó để y kiên nhẫn, hài lòng và rèn luyện phẩm chất đạo 

đức. Thiên sứ của Allah  nói: 

ُخُل (( ََنةَ  الحُفَقَراءُ  يَدح ّنيَاءّ  َقبحَل  اْلح غح
َ
ّسّمائَةّ  األ  .رواه الرتمذي )) َعمٍ  ِّبَمح

“Những người nghèo đi vào Thiên Đàng trước những người 

giàu đến năm trăm năm” (Tirmizdi). 

Thiên sứ của Allah  nói về hình ảnh của một người 

nghèo không có bất cứ thứ gì quí giá trên thế gian này ngoại 

trừ một số thứ tầm thường trong cuộc sống rất đạm bạc: 

َعَث  رَُب (( شح
َ
فُوٍع  أ بحَواّب  َمدح

َ
قحَسمَ  لَوح  بّاأل

َ
بََرهُ  اللّ  لََعَ  أ

َ
 .رواه مسلم )) أل

“Có thể một người quần áo rách rưới, tóc tai bồm xồm 

không được hoan nghênh ở tại những cánh cửa (của những 

người giàu có) nhưng nếu y cầu xin Allah thì chắc chắn 

Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin của y” (Muslim). 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Bầy giờ chúng ta đang sống trong hoàn cảnh thật tiện 

nghi với biết bao ân huệ không thể đếm hết được. Nếu bây giờ 

chúng ta không chịu chi dùng cho con đường chính nghĩa của 

Allah  lúc chúng ta trong hoàn cảnh tốt lành thế này thì đến 

bao giờ chúng ta mới làm điều đó?! Chẳng lẽ chúng ta đợi khi 

nào chúng ta trở nên nghèo và khó khăn ư?! Chẳng lẽ chúng ta 

đợi đến khi nào thần chết đến gõ cửa ư?! 
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Al-Hasan nói: Ai tin chắc mình đang ở phía sau thì y 

sẽ năng bố thí.(22) 

Abu Wa-il Shaqeeq bin Salamah nói: Chúng tôi vào 

thăm Khabbaab bin Al-Arat khi ông bị bệnh, ông nói: quả thật, 

trong cái rương này là tám mươi ngàn đồng bạc Dirham; tôi thề 

bởi Allah , tôi đã không hề cột chặt miệng rương lại và đã 

không hề giữ nó lại khi có người đến xin. 

Ông Amru bin Di-nar nói: Ali con trai của Al-Husain 

(con trai của Ali) vào thăm Muhammad bin Usa-mah bin Zaid 

lúc ông bị bệnh thì ông Muhammad khóc. Ông Ali nói: Ông có 

điều gì chăng? Ông Muhammad nói: Tối mắc một khoản nợ. 

Ông Ali hỏi: Khoản nợ đó bao nhiêu? Ông Muhammad nói: 

Mười lăm ngàn đồng vàng Dinar. Ông Ali nói: Khoản nợ đó là 

của tôi. 

Quý đồng đạo Muslim thân hữu, 

Trong tài sản và của cải, ngoài nghĩa vụ Zakah ra thì 

còn có những nghĩa vụ khác: an ủi người thân, hàn gắn tình 

anh em họ hàng, cho người ăn xin, giúp đỡ người túng thiếu, 

và những việc làm khác. 

Ash-Sha’bi nói: Không có một người bà con nào của 

tôi chết đi vẫn còn mắc nợ mà tôi không trả thay họ.(23) 

Ông Abu Ayyub  thuật lại lời của Thiên sứ : 

فحَضَل  إّنَ  »
َ
 .رواه أمحد « الحََكّشّح  الرَّحمّ  ّذى لََعَ  الَصَدقَةُ  الَصَدقَةّ  أ

                                                            
(22) Asseer 18/419. 
(23) Tazdkirah Al-Huffazh 1/81.         
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“Quả thật, Sadaqah tốt nhất là Sadaqah cho bà con thân 

thuộc đang có hiềm khích” (Ahmad). 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ّكْيّ  لََعَ  الَصَدَقةُ  » حّمسح رواه أبو  « وَّصلَة   َصَدقَة   ثّنحتَانّ  الرَّحمّ  ّذى لََعَ  َوّهَ  َصَدقَة   ال
 .دداود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمح

“Sadaqah cho người nghèo thì chỉ là Sadaqah, còn Sadaqah 

cho bà con ruột thịt thì mang hai ý nghĩa: Sadaqah và hàn 

gắn tình ruột thịt” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu 

Ma-jah và Ahmad). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Thiên sứ của Allah  

ra lệnh Sadaqah thì một người đàn ông nói: Thưa Thiên sứ của 

Allah, tôi có một đồng Dinar. Người  nói: “Hãy Sadaqah 

cho bản thân ngươi”. Y lại nói: Tôi có một đồng nữa. Người 

 nói: “Hãy Sadaqah cho con của ngươi”. Y lại nói: Tôi có 

một đồng khác nữa. Người  nói: “Hãy Sadaqah cho vợ của 

ngươi”. Y lại nói: Tôi còn một đồng khác nữa. Người  nói: 

“Hãy Sadaqah cho người giúp việc của ngươi”. Y lại nói: 

Tôi có một đồng khác nữa. Người  nói: “Người cứ xem xét”. 

(Hadith do Abu Dawood, Annasa-i và Ahmad ghi lại). 

Thiên sứ của Allah  nói:  

فحَضُل  »
َ
 .رواه مسلم « ّعيَاِّلّ  لََعَ  ُينحّفُقهُ  ّدينَار   الرَُجُل  ُينحّفُقهُ  ّدينَارٍ  أ

“Đồng Dinar tốt nhất mà một người Saqadah là đồng Dinar 

mà y Sadaqah cho gia đình của y” (Muslim). 

Abu Qala-bah nói: Không có người đàn ông nào có 

phần thưởng lớn lao hơn người đàn ông chu cấp cho con cái 

của y? 
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Sự keo kiệt – cầu xin Allah  tránh khỏi bản chất đó – 

khi nó đã vào trong tim của một người thì nó sẽ đóng lại hết tất 

cả các cánh cửa chi dùng: cho bản thân y, cho gia đình của y và 

cho thiên hạ. Cũng chính vĩ lẽ này nên Thiên sứ của Allah  

đã cầu xin Allah  che chở tránh khỏi sự keo kiệt, Người 

thường cầu xin, nói: 

ُعوذُ  إّّنِّ  اللَُهمَ  »
َ
حَهمِّ  ّمنَ  بَّك  أ ََزنّ  ال زّ  َواْلح لّ  َوالحَكَسلّ  َوالحَعجح ُخح ّ  َوابلح ُبح  وََضلَعّ  َواْلح

 .رواه ابلخاري « الرَِّجالّ  وََغلََبةّ  ادَليحّن 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi 

sự lo âu, buồn phiền, yếu hèn, lười biếng, keo kiệt, hèn 

nhát, mặc nợ và bị người khác đối xử bất công” (Albukhari). 

* Một người đàn ông cần số tiền để bồi thường cho 

người ta, ông đã đi hỏi xin cư dân trong Madinah. Người ta nói 

với ông: Anh hãy tìm đến Al-Hasan bin Ali hoặc Abdullah bin 

Ja’far hoặc Sa’eed bin Al-Ass hoặc Abdullah bin Abbas. Thế 

là người đàn ông đó đi đến Masjid, sau đó, Sa’eed bước vào, 

người đàn ông đó hỏi ai vậy thì y được cho biết đó chính là 

Sa’eed bin Al-Ass. Thế là người đàn ông đó tiến đến Sa’eed và 

trình bày lý do mà y tìm đến ông. Nghe xong Sa’eed rời Masjid 

trở về nhà rồi quay lại, Sa’eed bảo người đàn ông đó: Anh hãy 

gọi người giúp anh khiêng. 

Người đàn ông đó nói: Allah thương yêu ông, nhưng 

tôi chỉ cần tiền thôi. Sa’eed nói: Tôi biết, nhưng anh hãy gọi 

người giúp anh khiêng. 
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Sa’eed đã cho người đàn ông đó 40 ngàn đồng, người 

đàn ông đó nhận lấy và rời đi mà không xin ai khác nữa.(24) 

Việc chi dùng tài sản cho con đường chính nghĩa của 

Allah  không phải chỉ dành riêng cho những người có nhiều 

tiền của, những người sở hữu những khối tài sản đồ sộ mà là sự 

đóng góp dành cho tất cả mọi thành phần. Trong việc làm này, 

tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ đóng góp tùy theo khả năng của 

chúng ta từ tiền của, quần áo và thức ăn. 

Chính vì lẽ này, Abu Huroiroh  hỏi Thiên sứ của 

Allah  với lời: Sadaqah nào là tốt nhất? Thiên sứ của Allah  

nói: 

حُمّقلِّ  هحدُ جُ ((   ال
ح
 .أبو داود واْلاكم رواه ))َتُعوُل  بَّمنح  َوابحَدأ

“Sự nỗ lực và cố gắng của người ít tiền của và hãy bắt đầu 

với người mà y có trách nhiệm chu cấp” (Abu Dawood và 

Al-Hakim). 

“Sự nỗ lực và cố gắng của người ít tiền của” ý nói 

người không phải giàu có và dư dả nhưng cũng cố gắng xuất ra 

một ít để đóng góp cho con đường chính nghĩa của Allah . 

Điều này có nghĩa là một người dù bản thân mình nghèo nhưng 

có tấm lòng rộng lượng, mặc dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng 

chi ra một phần ít ỏi vì tha thiết mong muốn phần ân phước ở 

nơi Allah . 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Thiên sứ của Allah  

nói: 

لحّف  ّمائَةَ  ّدرحَهم   َسبََق ((
َ
 ))ّدرحَهمٍ  أ

                                                            
(24) Al-Bida-yah Wannihayah 8/93. 
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“Một đồng bạc hơn cả một trăm ngàn đồng bạc”. 

Các vị Sahabah nghe vậy liền thắc mắc: Như vậy là thế 

nào? Thiên sứ của Allah  nói: 

خَ َِلُ َمال  َكّثيح  رَُجل  ((
َ
لحّف  ّمائَةَ  ّمنح ّعرحّضهّ  ذَ أ

َ
َورَُجل  لَيحَس َِلُ بَّها  َفتََصَدَق  ّدرحَهمٍ  أ

َخذَ فَ  ّدرحَهَمانّ  إَّل 
َ
َحّدّهَما أ

َ
رواه النسايئ وابن خزيمة وابن حبان وحسنه  ))بَهّ  تََصَدَق فَ  بّأ

 .األبلاين

“Một người có nhiều tiền của, y lấy từ khối tài sản của y 

100 ngàn đồng bạc mang đi Sadaqah; và một người chỉ có 

hai đồng bạc, y lấy một đồng bạc mang đi Sadaqah” 

(Hadith do Annasa-i, Ibnu Khuzaimah, và Ibnu Hibban; Sheikh 

Albani xác nhận Hadith tốt). 

Thiên sứ của Allah  trình bày cho chúng ta thấy rõ 

rằng phần công đức và ân phước của việc làm Sadaqah mà  

người nghèo đã đóng góp cho con đường chính nghĩa của 

Allah  được nhân lên đến hàng trăm lần; bởi lẽ người giàu 

rộng lượng từ sự dư thừa trong nguồn tài sản của họ, họ có thể 

chi ra rất nhiều từ khối tài sản lớn của họ, còn người nghèo, sự 

Sadaqah của họ là bằng cả đức tin Iman, đức tin Iman nơi 

Thượng Đế của họ kêu gọi họ đến với việc làm Sadaqah dù họ 

đang trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu và eo hẹp.  

Quả thật, có Hadith ghi lại rằng bà A’ishah  từng 

Sadaqah chỉ với một quả chà là khô duy nhất.(25) 

                                                            
(25) Quả thật, tôi (tác giả) từng nhìn thấy công nhân nghèo Sadaqah vài 

Riyaal (đơn vị tiền Saudi) cho một người nghèo trước cửa Masjid. Tôi đã rất 

xúc động với việc làm của anh ta vì tôi biết rằng anh cũng rất vài đồng Riyaal 

đó. 
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Người ta hỏi ông Abu Zdar Al-Ghafa-ri Sadaqah nào 

tốt nhất thì ông nói: Sadaqah càng nhiều càng tốt; rồi ông đọc 

câu Kinh: 

ء  ﴿ ۡ ا تُنفُِقواْ ِمن َشا ا ُُتِبُّونا  واما َٰ تُنفُِقواْ ِممي َّتي لِيمّٞ فاإِ  لان تاناالُواْ ٱۡلِِبي حا ا بِهِۦ عا  ني ٱَّللي
 [14: سورة آل عمران ] ﴾٩٢

Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi 

các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah) những vật 

mà các ngươi yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các ngươi chi 

ra thì quả thật Allah đều biết rõ. (Chương 3 – Ali-Imran, 

câu 92). 

Hỡi quí đạo hữu Muslim, chúng ta đang ở đứng ở 

đâu trong số những người này? 

Arrabi’a bin Khaitham chưa từng bố thí ít hơn một ổ 

bánh mì, ông nói: Quả thật tôi cảm thấy mắc cỡ khi nhìn thấy 

trong chiếc cân của tôi ít hơn một ổ bánh mì. 

Abu Ishaaq Attabra-ni nói: Annajjaad thường nhịn 

chay mỗi ngày, ông xả chay với ổ bánh mì và chừa lại một 

miếng, khi vào đêm thứ sáu thì ông ăn miếng bánh mì đã chừa 

lại đó và lấy ổ bánh mì của ngay hôm đó mang đi Sadaqah.(26) 

Ali bin Al-Hasan cháu nội của Ali  thường khi có 

người ăn xin tìm đến ông thì ông niềm nỡ tiếp đón với lời: xin 

hân hạnh và vinh dự đón chào ngươi mang lương thực giùm tôi 

đến với Ngày Sau. 

                                                            
(26) Tazdkirah Al-Huffaazh 3/868. 
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 Ai muốn cuộc sống Đời Sau thì hãy nỗ lực đi tìm 

những người cần sự giúp đỡ để làm Sadaqah: người già, góa 

phụ và trẻ mồ côi. 

Tương tự, người làm Sadaqah cũng nên Sadaqah cho 

những người ngoan đạo, những người đức hạnh sống cuộc 

sống giản dị cần sự hỗ trợ để họ có thể tuân lệnh và thờ 

phượng Allah  một cách tốt đẹp và trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, 

người làm Sadaqah cũng nên lưu ý đừng để đồng tiền của mình 

trở thành công cụ hỗ trợ cho những người làm điều tội lỗi và 

bất tuân Allah . 

Tôi xin kể ra đây một câu chuyện rất ngắn để làm rõ 

rằng xung quanh chúng ta luôn có những người cần đến sự 

giúp đỡ và tương trợ. Một vị Imam của Masjid đã kể tôi nghe 

về một vị khách viếng rằng vị khách này rất vui và háo hức khi 

tháng Ramadan sắp đến (thời điểm ấy, ông là người lớn tuổi 

già yếu). Vị Imam nói: Tôi hỏi ông ta tại sao lại vui mừng như 

vậy thì ông ta nói với tôi rằng vì chúng tôi sẽ được ăn trong 

Masjid những thứ mà một năm qua tôi không có để ăn tại nhà 

của chúng tôi. 

Và lời kể này được kể cách đây khoảng hơn mười năm 

trước và dĩ nhiên thời điểm đó những thức ăn xả chay không 

được phong phú và dồi dào như bây giờ mà chỉ là những thức 

ăn rất đơn giản. 

Thực sự quanh chúng ta có biết bao nhiều gia cảnh lầm 

than, biết bao nhiêu mảnh đời khổ cực và đói rách khiến trái 

tim phải ngậm ngùi xót thương, đôi mắt phải ngấn lệ .. quanh 

chúng ta còn có rất nhiều người nghèo khổ túng thiếu, rất nhiều 

những góa phụ không nơi nương tựa, rất nhiều trẻ mồ côi 

không ai nuôi dưỡng và chăm sóc ... chúng ta từng nhìn thấy 
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những người già yếu rên rỉ, những đứa trẻ nhem nhuốc gầy 

còm vì đói, những góa phụ không đủ thức ăn và áo mặc .. hơn 

thế nữa, không biết có bao nhiều người cha, người mẹ cần cải 

thiện thêm cuộc sống .. có thể họ chỉ chi dùng rất ít cho bản 

thân vì phải chắt chiu, dành dụm cho con cái của họ ... còn và 

còn rất nhiều những mảnh đời cần chúng ta làm Sadaqah!! 

Quả thật, tôi có từng nghe một vị Sheikh nói chuyện và 

đôi mắt của ông không ngừng tuông hai hàng lệ, ông nói: Có 

một ngày, tôi rời nhà đi Masjid trước giờ Azaan Fajar, tôi nhìn 

thấy một người phụ nữ đứng bên thùng rác, người phụ nữ đang 

cố bới móc để lượm nhặt thức ăn và những gì còn có thể sử 

dụng lại được, cô ta cứ lần lượt đi từ thùng rác này đến thùng 

rác quanh xóm. Tôi đi chậm lại và theo sau người phụ nữ đó để 

biết chỗ ở của cô ta. Buổi sáng tôi cử người nhà của tôi đi tìm 

hiểu gia cảnh của người phụ nữ đó, tôi được biết người phụ nữ 

đó là góa phụ có mấy đứa con còn rất nhỏ, do không có đủ 

thức ăn để ngăn cơn đói của các con nên mỗi khi trời chưa 

sáng người phụ nữ này đi đến các thùng rác trước nhà của 

người dân để bới móc tìm nhặt thức ăn mà không để ai nhìn 

thấy. 

Người phụ nữ này chính là hình ảnh nằm trong Hadith 

được ghi lại qua lời thuật của Abu Huroiroh : Thiên sứ của 

Allah : 

ّكْيُ  لَيحَس (( حّمسح ي الَطَواّف  بَّهَذا ال هُ  انَلاّس، لََعَ  َيُطوُف  اذَلّ َمةُ  َفرَتُدُّ  اللُّقح
َمتَاّن، َرةُ  َواللُّقح َرتَانّ  َواتَلمح   ))َواتَلمح

“Người túng thiếu không phải là những người đi quanh 

thiên hạ để xin xỏ họ cho một miếng ăn, hai miếng ăn, một 

quả chà là, hai quả chà là”. 
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Các Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, vậy thế 

nào là người túng thiếu?  

Thiên sứ của Allah  nói: 

دُ  َل  اذَلّي(( ّنيّه، ّغًن  ََيّ َطنُ  َوَل  ُيغح ُل  َوَل  َعلَيحّه، َفُيتََصَدَق  َِلُ، ُيفح
َ
أ  انَلاَس  يَسح

 .رواه مسلم ))َشيحئًا

“Đó là người không đủ ăn và không đủ mặc, nhưng không 

để ngươi ta biết để bố thí cho mình và cũng không đi xin xỏ 

người” (Muslim). 

Một số người biết rõ những người bà con thân thuộc 

của họ là những người cần đến của Zakah nhưng họ lại làm 

ngơ bỏ mặc họ. Xung quanh chúng ta có không biết bao nhiêu 

góa phụ, người già đang chờ đợi cuối năm có tiền để trả tiền 

nhà! Trong cộng đồng chúng ta có không biết bao nhiêu trẻ em 

nghèo, trẻ mồ côi không tìm thấy một quyển tập mới, một cây 

thước mới, cây viết mới hay một ít tiền để mua thuốc khi bệnh! 

Nhưng ai trong chúng ta đi tìm kiếm họ, ai trong chúng ta đi 

hỏi thăm họ để giúp đỡ họ? Quả thật, nhiều người trong thiên 

hạ không mấy quan tâm đến vấn đề này. 

Chúng ta hãy suy ngẫm về tình trạng Zakah bắt buộc, 

một hình thức thờ phượng thiêng liêng, được xuất như thế nào? 

Hiện nay chúng ta thường lơ là và cẩu thả trong việc xuất 

Zakah, việc xuất Zakah ngày nay trở thành một việc làm như 

thể chỉ để cho xong nghĩa vụ chứ không có sự quan tâm, không 

coi đó là một nghĩa cử nhân từ cứu giúp những người cần trợ 

giúp. Thí dụ tiêu biểu cho điều này đó là Zakah Fitri, nhiều 

người không xuất nhiều hơn một túi và một túi này là phần 
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xuất của toàn bộ gia đình, họ không quan tâm đi tìm những 

người nghèo để phân phát và cũng không tự thân đi phân phát. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Cho người ăn xin 

là Fardu Kifa-yah(27) nếu y trung thực và chân thành. Chính vì 

lẽ này có một Hadith ghi lại rằng, Thiên sứ của Allah  nói: 

فحلََح َمنح رََدهُ  الَوح َصَدَق الَسائّل  مَ ((
َ
 ))أ

“Nếu người xin chân thành thì sẽ không thành công đối với 

ai không đáp lại”.(28) 

Một hình ảnh đẹp và cảm động ít người thể hiện đó là 

tương trợ và giúp đỡ người nghèo với một nghĩa cử tốt đẹp 

bằng cả lòng thành tâm vì Allah . Ông Umar bin Thabit nói: 

Lúc Ali bin Al-Hasan cháu nội của Ali  lìa trần, khi mọi 

người tắm cho ông thì nhìn thấy vết thăm đen trên vai ông. Họ 

ngạc nhiên hỏi: Cái gì đây? Những người khác cho biết: Hằng 

đêm ông thường vác trên vai bao bột mì đi phân phát cho 

những nghèo trong Madinah.(29) 

Một người nữ giúp việc của Dawood Atta-i nói với 

ông: Nếu tôi nấu cho ông thức ăn có nhiều chất béo, ông sẽ ăn 

chứ? Ông nói: Tối thích lắm. Thế là bà đã nấu cho ông món có 

nhiều chất béo rồi mang đến cho ông. Ông hỏi bà: Mấy đứa trẻ 

mồ côi thuộc dòng họ .. sao rồi? Bà nói: Chúng vẫn ở trong 

tình cảnh của chúng. Ông nói: Hãy đem thức ăn này đến cho 

                                                            
(27) Là điều bắt buộc đối với tập thể, nếu trong tập thể không ai thực hiện thì 

cả tập thể sẽ mang tội nhưng nếu chỉ cần có ai đó thực hiện thì cả tập thể đã 

xong nhiệm vụ tức không bị bắt tội nữa. 
(28) Chú thích của Arrawdh trang 344. 
(29) Xem “Các tiểu sử” 4/139. 
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chúng. Bà nói: Ông đã không ăn thức ăn này từ lâu rồi. Ông 

nói: Món này, nếu chúng ăn thì nó vẫn còn ở nơi Allah nhưng 

nếu tôi ăn thì nó sẽ hết.(30) 

Maymune bin Mihraan thuật lại rằng vợ của Ibnu 

Umar  không hài lòng về ông. Có lời khuyên bà: Phu nhân 

nên nhẹ nhàng với Sheikh thì hơn. Bà nói: Tôi phải làm gì với 

ông ấy đây, tôi nấu cho ông ấy thức ăn là ông sẽ gọi những 

người đến ăn cùng với ông ấy. Thế là bà cử người mang thức 

ăn đến cho những người nghèo thường ngồi ở trên lối về mà 

ông Ibnu Umar  thường ra về từ Masjid, và bảo họ đừng ngồi 

trên đường về của ông ấy nữa. Sau đó, ông Ibnu Umar về nhà 

không nhìn thấy những người mà ông thường mời họ về ăn 

cùng với ông thì ông cử người đi gọi họ. Nhưng bởi vì vợ của 

ông đã gởi thức ăn cho họ và đã dặn họ không đến nếu ông 

Ibnu Umar  có mời đi nữa. Ibnu Umar  biết được tức giận 

và nói: Các người muốn ta không dùng bữa trong đêm nay!. 

Vậy là ông đã không dùng bữa trong đêm đó.(31) 

Ibnu Abbas  nói: Có hai điều từ Shaytan và hai điều 

nơi Allah Tối Cao và Ân Phúc. Sau đó, ông đọc câu Kinh: 

ةا ﴿ ۡغفِرا ُ ياعُِدُكم مي آءِِۖ واٱَّللي ۡحشا ُمرُُكم بِٱۡلفا
ۡ
ياأ ۡقرا وا َُٰن ياعُِدُكُم ٱۡلفا ۡيطا ِۡنُه  ٱلشي م 

 ۗ فاۡضٗلا لِيمّٞ  واٱوا َِٰسٌع عا ُ وا  [462: سورة ابلقرة] ﴾٢٦٨ َّللي
Shaytan làm cho các ngươi lo sợ sự nghèo khó và bảo các 

ngươi làm điều tội lỗi, ngược lại, Allah hứa tha thứ cho các 

ngươi và làm cho các ngươi phát đạt với thiên lộc của Ngài. 

                                                            
(30) Lịch sử Baghdaad 8/353. 
(31) Huliyah Al-Awliya’ 1/298. 
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Quả thật, Allah là Đấng Quảng đại, Bao la và Am tường 

mọi sự việc. (Chương 2 – Albaqarah, câu 268). 

Có nghĩa là Allah  bảo chúng ta tuân lệnh Ngài và 

làm Sadaqah để chúng ta đạt được sự tha thứ và thiên lộc của 

Ngài. Quả thật, Allah là Đấng Quảng đại, Bao la và Am 

tường mọi sự việc..  

Imam Ahmad bin Hambal  nói về Ibad bin Ibad: Ông 

là người có kiến thức chắc chắn, ngoan đạo; tôi được biết là 

ông ấy đã mua bản thân mình từ Allah  ba hay bốn lần, ông 

đã làm Sadaqah với số bạc bằng trọng lượng cân nặng của 

ông.(32) 

Abu Al-Husain Annuri đã sống hai mươi năm mỗi 

ngày lấy bánh mì ra ngoài chợ để làm Sadaqah và ông vào 

Masjid thì ông thường cứ dâng lễ nguyện Salah cho đến khi tới 

giờ ra chợ. Và khi ông ra chợ người ta cứ nghĩ là ông đã ăn 

trưa xong tại nhà của ông rồi nhưng thật ra ông thường mang 

theo phần bữa ăn trưa bởi vì ông nhịn chay. 

Ông A’meer bin Abdullah bin Azzubair thường tìm 

đến những người ngoan đạo lúc họ Sujud, ông mang đến cho 

họ chiếc túi trong đó là tiền Dinar (vàng) và Dirham (bạc), ông 

thường đặt chiếc túi tiền ở chỗ giày dép của họ và không để 

chọ họ biết là của ông. Có lời hỏi ông rằng sao ông không cử 

người đến đưa cho họ thì ông nói: tôi ghét việc ai đó trong số 

họ nhìn biết mặt người tôi cử đi và biết đó là của tôi.(33) 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

                                                            
(32) Tazdkirah Al-Huffaazh 1/210. 
(33) Minhaaj Al-Qasideen trang 41. 
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Trước mặt chúng ta là những hình ảnh của những con 

người luôn khao khát ân phước và phần thưởng nơi Allah . 

Trong số họ, có những người đã bán bản thân họ cho Allah  

ba hoặc bốn lần với số bạc bằng với trọng lượng cơ thể họ và 

dùng nó làm Sadaqah; Habib Al-Ajami đã bán bản thân mình 

cho Allah  với bốn mươi ngàn lượng bạc và dùng nó làm 

Sadaqah; ... 

Al-Hasan nói: Người có đức tin sống trên thế gian này 

giống như một tù binh phải tìm cách chuộc tính mạng của 

mình, và y không an toàn cho đến khi y gặp được Allah Tối 

Cao.(34) 

Một người đàn ông nói với Al-Hasan: Ông nói gì về 

một người được Allah  ban cho nhiều bổng lộc rồi y dùng nó 

làm Sadaqah và hàn gắn tình bà con ruột thịt, y có được coi là 

người sống giàu có không? Al-Hasan nói: Không, cho dù y có 

cả thể gian này thì đối với y cũng chỉ là sống tạm mà thôi, y 

phải dùng những thứ đó cho Ngày nghèo khổ của y (Ngày 

Phán Xét). 

Thiên sứ của Allah  là người rộng lượng và hào 

phóng nhất trong nhân loại, sự rộng lượng và hào phóng của 

Người giống như cơn gió thổi đi. Sự rộng lượng và hào phóng 

của Người là bằng chứng cho thấy Người sống giản dị và 

không lưu tâm nhiều đến cuộc sống trần gian, sự không lưu 

tâm nhiều đến cuộc sống trần gian không chỉ ở tiền bạc mà còn 

ở con tim, con tim không hề kết chặt với nó bao giờ. 

Ông Muwarriq Al-Ijli là người làm kinh doanh, khi 

ông kinh doanh có lời thì ông dùng nó Sadaqah cho những 

                                                            
(34) Jami’a Al-Ulum Wal-Hukm trang 269. 
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người nghèo và những người túng thiếu, và ông thường nói: 

Nếu không vì họ tôi đã không làm kinh doanh.(35) 

Vâng, đúng vậy, tiền của lương thiện và tốt đẹp nằm 

trong tay người ngoan đạo và đức hạnh. Thề bởi Allah , sự 

định tâm tốt đẹp của ông Muwarriq trong việc tích lũy tiền của 

và trong việc chi dùng quả là ân huệ quí giá!! 

Ngày nay, ai trong chúng ta có suy nghĩ như thế? 

Trong chúng ta có mấy ai đón chào một ngày mới của mình 

bằng việc tìm kiếm ân phước qua việc Sadaqah và hành thiện?! 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Trong tiền bạc và tài sản luôn có ba câu hỏi mà người 

chủ sở hữu của nó bị hạch hỏi vào Ngày Phán Xét:  

Thứ nhất: Y kiếm được từ đâu, nó từ nguồn Halal hay 

Haram, hoặc từ nguồn Halah nhưng có lẫn vào những thứ 

Haram không? 

Thứ hai: Y đã đặt nó ở đâu, ở nơi Halah hay Haram? 

Thứ ba: Y chi dùng nó vào đâu, vào việc tuân lệnh 

Allah  hay vào việc trái lệnh Ngài, và nếu dùng vào việc tuận 

lệnh Ngài thì có thành tâm hay không thành tâm ...? 

Nếu chúng ta thử dùng những câu hỏi này để tra xét 

trên 100 đồng Riyaal mà chúng ta có được thì chúng ta sẽ thấy 

sự tra hỏi thật khắc nghiệt và sự phán xét thật tỉ mỉ và chi tiết, 

.. có thể những tài sản này sẽ là nguyên nhân đưa chúng ta vào 

con đường bất hạnh và thua thiệt .. 

                                                            
(35) Azzuhd trang 44. 
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Abu Bakr  nói: Vào ngày Eid nọ, tôi ghé thăm Abu 

Muslim, tôi thấy ông mặc chiếc áo được vá và trước mặt ông là 

con cừu mà ông đang ăn thịt của nó. Tôi nói: Này Abu Muslim, 

cái gì đây? Ông ấy nói: Đừng nhìn vào con cừu mà hãy nhìn 

vào việc khi Thượng Đế của tôi hỏi tôi: ngươi có thứ này từ 

đâu? Tôi sẽ trả lời thế nào và cáo lỗi ra sao?! 

Ibnu Mubarak nói: Việc tôi trả lại một đồng bạc không 

rõ ràng (Halal hay Haram) là diều yêu thích đối với tôi hơn cả 

việc tôi làm Sadaqah cả 100 ngàn đồng.(36) 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  nói: 

لّ  تََصَدَق  َمنح  » َرةٍ  بَّعدح ٍب  ّمنح  َتمح بَُل  َولَ  - َطيٍِّب  َكسح  اللَ  َوإّنَ  - الَطيَِّب  إّلَ  اللُ  َيقح
َحُدُكمح  يَُرّبِّ  َكَما لَّصاّحّبهّ  يَُربِّيَها ُثمَ  ، بّيَّميّنهّ  َيتََقَبلَُها

َ
 ّمثحَل  تَُكونَ  َحَّت  فَلَُوهُ  أ

َبَلّ   .متفق عليه « اْلح

“Ai làm Sadaqah với giá trị chỉ bằng một quả chà khô từ 

nguồn tài sản tốt lành – Allah  chỉ chấp nhận những thứ 

tốt lành – thì Allah sẽ đón nhận nó bằng tay phải của Ngài, 

rồi Ngài sẽ nuôi dưỡng nó cho người chủ nhân của nó giống 

như một ai đó trong các ngươi nuôi dưỡng con ngựa non 

của y, Ngài sẽ nuôi dưỡng nó cho đến khi nó to như quả 

núi.” (Albukhari, Muslim). 

Al-Wa-qadi nói: Tôi kiếm được 600 ngàn đồng bạc 

mỗi năm nhưng tôi không phải có nghĩa vụ làm Zakah (do 

chưa đến thời điểm phải xuất Zakah thì số tiền đã được dùng 

làm Sadaqah).(37) 

                                                            
(36) Sifah Assafwah 4/139. 
(37) “Các tiểu sử” 9/467. 
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Allayth bin Sa’ad thu được mỗi năm 80 ngàn đồng 

vàng nhưng Allah  không bắt ông ta xuất Zakah bất cứ một 

đồng bạc nào (do ông đã làm Sadaqah cho đến khi tới thời 

điểm xuất Zakah thì tài sản của ông trở nên dưới mức qui định 

phải xuất).(38) 

Và trong những lời nói chân thành dành cho những 

người có trái tim sống với linh hồn trong sạch, luôn sợ một 

Ngày mà vào ngày đó trái tim và cặp mắt bị đảo lộn: 

Al-Hasan nói: Allah  thương xót một người bề tôi 

nào đó thì Ngài để y có cuộc sống giản dị, ăn thức ăn đạm bạc, 

mặc quần áo không cao sang, thường nghĩ về lòng đất, năng 

hành đạo, khóc cho tội lỗi, trốn chạy khỏi hình phạt, và tìm 

kiếm lòng nhân từ của Thượng Đế cho tới khi tuổi đời chấm 

dứt.(39) 

Vợ của Abu Hazim nói với ông: Mùa đông này có thể 

gây hại chúng ta nên chúng ta cần phải có thức ăn, quần áo và 

củi. Ông nói với bà: Tất cả những thứ này phải cần, tuy nhiên, 

chúng ta phải chết, rồi phải được phục sinh, rồi phải đứng trình 

diện trước Allah Tối Cao, rồi phải vào Thiên Đàng hoặc Hỏa 

Ngục.(40) 

Này hỡi quí anh em đồng đạo Muslim thân hữu! 

Chúng ta đang ở đâu trong số những người này?! 

Ông Muhammad bin Al-Munkadari thuật lại lời bà 

Ummu Durrah – từng là người giúp việc cho bà A’ishah  

rằng Mu’awiyah gởi đến cho bà hai túi tiền trong đó có cả thảy 

                                                            
(38) Wafiyat Al-A’yan 4/130. 
(39) Azzuhd Al-Kabir của học giả Al-Bayhaqi 2/65. 
(40) Al-Ihya’ 4/239. 
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180 ngàn đồng bạc, bà lấy một cái mâm và đổ tiền ra phân phát 

cho mọi người. Đến chiều, bà nói: Này cô bé, hãy mang đến 

cho ta bữa sáng. Thế là cô bé mang đến cho bà bánh mì và dầu. 

Bà Ummu Durrah nói với cô bé: Chẳng lẽ cô không thể dùng 

một đồng bạc của ngày hôm nay mua thịt cho ta để dùng bữa 

hay sao? Cô bé nói: Nếu bà nhắc tôi thì tôi đã làm thế.(41) 

Và Sa’ad bin Iba-dah mỗi đêm đều mang thức ăn đến 

cho tám mươi người Ahlu Assifah (những người từ Makkah 

đến Madinah chưa có chỗ ở đã ở tạm trong Masjid).(42) 

Việc nuôi ăn trong thời buổi ngày nay thật hiếm thấy, 

chúng ta không thấy hình ảnh đó ngay cả giữa những người 

bạn thân thích với nhau, giữa những người hàng xóm láng 

giềng. Còn đối với những người nghèo, những người túng 

thiếu thì hầu như không hề nghe thấy một ai nấu thức ăn cho 

họ hoặc biếu tặng họ bữa ăn trưa hay bữa ăn tối. 

* Maymune bin Mihran nói: Ibnu Umar  được mang 

đến cho 12 ngàn đồng vàng trong một buổi tọa đàm, ông đã 

không đứng dậy cho tới khi đã phân phát xong số tiền đó.(43) 

Bakr Azzujaaj đã di chúc lại khi ông trên giường bệnh, 

ông nói: Khi nào ta chết, các người hãy mang áo này của ta đi 

Sadaqah, bởi quả thật ta muốn rời khỏi trần gian này trần 

truồng giống như ta đã đi vào nó trần truồng.(44) 

                                                            
(41) Al-Ihya’ 3/262. 
(42) “Các tiểu sử” 1/216. 
(43) Sifah Assafwah 1/571. 
(44) Wafi-yat Al-A’yan 5/232. 
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Al-Wa-qidi qua đời nhưng ông không có vải liệm, Al-

Ma’mune đã mang đến những miếng vải liệm cho ông.(45) 

Abdurrahan bin Awf nói: Mus’ab bin Umair bị giết và 

cậu ta tốt hơn tôi, cậu ta được liệm với cái áo nếu phủ kín đầu 

thì hở chân nếu phủ kín chân thì hở đầu. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Ông Ibnu Mas’ud  nói: Một đồng bạc mà ai đó trong 

các người chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah  

lúc y còn khỏe mạnh và eo hẹp tốt hơn cả 100 đồng bạc được 

di chúc lại lúc y lâm chung.(46) 

Cũng chính vì lẽ này, những người tốt nhất trong cộng 

đồng này là những người chi dùng cho con đường chính nghĩa 

của Allah  khi họ còn khỏe mạnh trước khi họ sắp lìa đời và 

trước khi mặt trời mọc ở hướng Tây. 

Ông Abu Ja’far bin Ali cháu của Al-Husain thuật lại 

rằng cha của ông chia tài sản của ông hai lần, và ông nói: quả 

thật, Allah  yêu thương người mắc tội sám hối.(47) 

Một trong những văn hóa của Sadaqah, sự thành tâm 

trong Sadaqah cũng như hy vọng những phần thưởng nơi Allah 

 là lời khuyên của Awn bin Abdullah: Khi ngươi cho người 

nghèo một thứ gì đó, người nghèo đó nói: cầu xin Allah ban 

phúc cho anh thì ngươi hãy nói: cầu xin Allah ban ân phúc cho 

                                                            
(45) “Các tiểu sử” trang 467. 
(46) Tanbih Al-Ghafileen trang 245. 
(47) Huliyah Al-Awliya’ 3/140. 
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anh, mục đích để việc làm Sadaqah của ngươi được thành tâm 

vì Allah .(48) 

Bởi lẽ ông muốn việc Sadaqah trở thành việc làm toàn 

tâm toàn ý vì Allah Tối Cao chứ không muốn có một thứ tri ân 

nào từ con người; và có lời ghi chép lại rằng bà A’ishah  và 

những vị Sahabah khác cũng nói như thế. 

Điều này giống như lời của Arrabi’a bin Khuthaiyam 

đã nói: Tất cả những gì được thực hiện không vì Allah  thì sẽ 

tan biến.(49) 

Al-Hasan nói: Người có đức tin là người tốt nhất trong 

việc làm và sợ Allah  nhiều nhất. Dù y đã chi dùng cho con 

đường chính nghĩa của Allah  với một núi vàng bằng núi 

Uhud thì y vẫn thấy không an tâm mà ý sẽ cố gắng thêm nữa 

cho đến khi rời khỏi thế gian.(50) 

Một người ăn xin đến xin Ibnu Umar , Ibnu Umar 

bảo con trai của ông: Hãy đưa cho ông ta một đồng tiền vàng. 

Khi người ăn xin rời đi thì con của Ibnu Umar nói với ông: cầu 

xin Allah  chấp nhận từ người, thưa cha của con. Ông nói: 

Con có biết Ngài chấp nhận từ ai không? Quả thật, Ngài chỉ 

chấp nhận từ những người ngoan đạo mà thôi. 

Allayth bin Sa’ad thu được mỗi năm 20 ngàn đồng 

vàng và ông nói: Tôi không phải xuất Zakah bất cứ một đồng 

nào (do ông đã làm Sadaqah cho đến khi tới thời điểm xuất 

                                                            
(48) 

Huliyah Al-Awliya’ 4/253. 
(49) Assiyar 4/259. 
(50) Al-Hasan Albasri trang 29. 
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Zakah thì tài sản của ông trở nên dưới mức qui định phải 

xuất).(51) 

Khi có người ăn xin tìm đến Arrabi’a bin Khuthaiyam 

thì ông nói: các người hãy cho người ăn xin đường bởi thật 

Rabi’a thích đường.(52) 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Chúng ta hãy suy ngẫm: họ đã chi dùng những gì cho 

con đường chính nghĩa của Allah ? 

Họ chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah  

với những thứ mà họ yêu thích nhất trong những gì họ có được, 

với những gì có giá trị nhất đối với họ, và họ cho đi bằng cả 

tấm lòng. Còn trong chúng ta, người chi dùng cho con đường 

chính nghĩa của Allah  thường có sự tính toán kỹ lưỡng, 

thường cho đi những gì dư thừa, những gì mà bản thân không 

cần nữa, hoặc cho đi trong tâm trạng do dự và phân vân, họ để 

dành cho cuộc sống Đời Sau với những thứ vứt đi, những thứ 

họ thực sự không cần trên thế gian, hoặc có thể họ chi ra những 

thứ thực sự có giá trị nhưng trong sự gượng ép, gò bó và họ 

thường chi rất ít; ngược lại, họ sẳn sàng chi dùng mạnh tay 

trong việc mua sắm những món hàng xa xỉ, những thứ đắt tiền, 

họ có thể mua một chiếc giường ngủ cao cấp có giá trị tương 

đương với một căn nhà, họ có thể mua một đôi giày hàng hiệu 

có giá bằng mấy năm lương của một người. Một số người, nam 

hay nữ đã mua cho mình 20, 50 và đến hơn cả trăm đôi giày 

đắt tiền, hàng trăm bộ quần áo đủ loại, .., và rồi đây, có một 

ngày, tất cả những thứ xa hoa đó sẽ bị hạch hỏi .. 

                                                            
(51) Lịch sử Baghdaad 13/80. 
(52) Azzuhd của Ibnu Assari 1/344. 
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Thiên sứ của Allah  nói: 

َّصالّ  َهّذهّ  ّسَوى ّف  َحق   آَدمَ  ّلبحّن  لَيحَس  » ُكنُهُ  َبيحت   اْلح  َعوحَرتَهُ  يَُوارّى َوثَوحب   يَسح
ّ  وَّجلحُف  ُبح حَماءّ  اْلح  .رواه الرتمذي « َوال

“Người con Adam không có gì đáng để lưu tâm ngoài 

những thứ này: ngôi nhà để y ở, quần áo để y che phần kín 

của cơ thể y, bánh mì khô và nước.” (Tirmizdi). 

Malik bin Dinar nói: Quả thật, tôi ghen tị với người có 

cuộc sống vừa đủ và luôn cảm thấy hài lòng những gì mình 

đang có.  

Muhammad bin Wa-si’a nói: Thề bởi Allah, tôi ghen tị 

với người buổi sáng thì đói, buổi chiều thì lo sợ nhưng đối với 

Allah thì y luôn hài lòng.(53) 

Hỡi người chi dùng! 

Mười điều đưa người bề tôi đạt được vị trí của những 

người ngoan đạo và đức hạnh, và đạt được bậc cấp cao nơi 

Allah : 

Thứ nhất: Nhiều Sadaqah. 

Thứ hai: Đọc nhiều Qur’an. 

Thứ ba: Ngồi cùng với người nhắc nhở y nghĩ về cuộc 

sống Đời Sau, sống đời sống giản dị trên thế gian và không quá 

quan tâm đến cuộc sống vật chất. 

Thứ tư: Hàn gắn tình máu mủ ruột thịt. 

Thứ năm: Thăm viếng người bệnh. 

                                                            
(53) Sifah Assafwah 3/270. 
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Thứ sáu: Ít đồng hành với những người giàu chỉ toàn 

bận rộn với sự giàu có của họ mà quên lãng cuộc sống Đời 

Sau. 

Thứ bảy: Suy nghĩ nhiều về những gì sẽ xảy ra cho y 

vào ngày mai. 

Thứ tám: It tham vọng, nghĩ nhiều đến cái chết. 

Thứ chín: Thường xuyên giữ im lặng, hạn chế lời nói. 

Thứ mười: Khiêm tốn, ăn mặc giản dị, thương người 

nghèo và hòa đồng với họ, gần gủi với trẻ em mồ côi nghèo 

khó và xoa đầu của chúng.(54) 

* Bảy điều nuôi dưỡng và tôn vinh Sadaqah: 

Thứ nhất: Làm Sadaqah từ nguồn tài sản Halal, bởi vì 

Allah Tối Cao đã phán: 

بُۡتمۡ ﴿ سا ا كا َِٰت ما ي ِبا نفُِقواْ ِمن طا
ا
ُنٓواْ أ ِينا ءااما ا ٱَّلي ها يُّ

ا
أ َٰٓ  [762: سورة ابلقرة] ﴾يا

Hỡi những ai có đức tin! Hãy bố thí những bổng lộc tốt 

mà các ngươi đã tìm kiếm (Chương 2 – Albaraqah, câu 267). 

Thứ hai: Làm Sadaqah trong sự cố gắng, tức không 

dư dả và giàu có, cho từ số tiền không nhiều. 

Thứ ba: Khẩn trương làm Sadaqah vì sợ mất cơ hội. 

Thứ tư: Thanh lọc bản thân khỏi sự keo kiệt, có nghĩa 

là làm Sadaqah với thứ tốt đẹp nhất trong nguồn tài sản có 

được, không cho đi từ những thứ không tốt lành và khiếm 

khuyết; bởi Allah Tối Cao đã phán: 

                                                            
(54) Tanbih Al-Ghafileen trang 252. 
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اۡسُتم اأَِب﴿ ل ُمواْ ٱۡۡلابِيثا ِمۡنُه تُنفُِقونا وا َلا تايامي ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ واٱۡعلاُمٓواْ وا
ا
ٓ أ ِخِذيهِ إَِلي

ا  ني ٱَّللي
ا
ِيٌد أ ٌِّيح ِما  [467: سورة ابلقرة] ﴾٢٦٧ نا

Và chớ tìm vật nào xấu của nó mà chi ra (cho người khác), 

vật mà chính các ngươi cũng không muốn nhận trừ phi các 

ngươi nhắm mắt làm ngơ; và hãy biết rằng Allah là Đấng 

Giàu Có đáng ca tụng. (Chương 2 – Albaqarah, câu 267). 

Thứ năm: Làm Sadaqah trong âm thầm và kín đáo, sợ 

Riya’ (phô trương, không toàn tâm toàn y vì Allah). 

Thứ sáu: Tránh xa việc kể lể những thứ đã cho, vì lo 

sợ mất đi ân phước và công đức. 

Thứ bảy: Không làm tổn thương và đau lòng người 

nhận Sadaqah qua những lời nói hay hành động vì sợ mang tội; 

bởi Allah Tối Cao phán: 

ِينا ءا ﴿ ا ٱَّلي ها يُّ
ا
أ َٰٓ ذاىَٰ يا

ا
ِ واٱۡۡل ن  َٰتُِكم بِٱلۡما قا دا ُنواْ َلا ُتۡبِطلُواْ صا  [462: سورة ابلقرة] ﴾اما

Hỡi những người có đức tin! Chớ làm cho việc Sadaqah 

của các ngươi thành vô nghĩa bằng cách nhắc khéo về lòng 

rộng rãi của mình và với lời lẽ làm tổn thương danh dự của 

người khác. (Chương 2 – Albaqarah, câu 264). 

Bà A’ishah  kể rằng có một ngày nọ khi bà đang 

ngồi thì có một người phụ nữ đến gặp bà, tay cô ta giấu trong 

tay áo. Thế là bà A’ishah  nói với người phụ nữ đó: cô bị sao 

thế lại không để tay ra ngoài khỏi tay áo? Người phù nữ nói: 

đừng hỏi tôi thưa người mẹ của những người có đức tin. Bà 

A’ishah  nói: cô phải nói cho tôi biết. Người phụ nữ nói: 

Thưa người mẹ của những người có đức tin! Cha mẹ của tôi, 
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lúc còn sống, cha tôi thích làm Saqadah còn mẹ tôi thì ghét làm 

Sadaqah, tôi chưa từng thấy bà làm Sadaqah bất cứ thứ gì 

ngoại trừ một miếng mỡ và một cái áo đã cũ rách. Khi hai 

người họ qua đời, tôi nằm mộng thấy như thể là ngày Phục 

Sinh đã diễn ra, tôi thấy mẹ tôi đứng giữa bao nhiêu người, trên 

cơ thể của bà có một miếng giẻ rách che phần kín của bà, và tôi 

nhìn thấy một miếng mỡ trên tay bà và bà đang liếm nó đồng 

thời kêu la: tôi khát quá. Tôi thấy cha tôi ngồi trên bờ hồ Al-

Hawdh và đang uống nước từ hồ đó. Và cha tôi lúc còn sống, 

ông thích nhất là bố thí nước cho người ta uống. Trước cảnh 

tượng đó, tôi đã lấy một cái nồi nước và đưa cho mẹ tôi uống, 

bổng có tiếng gọi từ bên trên: Há kẻ cho bà ta uống nước, tay 

của hắn không bị tê liệt ư? Lúc đó, tôi tỉnh giấc và quả thật tay 

tôi đã bị tê liệt.(55) 

Và chúng ta có ở nơi Thiên sứ của Allah  một tấm 

gương tốt đẹp về hành động và lời nói cho những ai hy vọng 

trở về gặp Allah  và hy vọng điều tốt đẹp ở cuộc sống cõi 

Đời Sau. 

Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại rằng có một người phụ 

nữ mang đến cho Thiên sứ của Allah  một cái áo vải và nói: 

Chính tay tôi đã may nó để cho Người mặc. Thế là Thiên sứ 

của Allah  đã nhận lấy nó một cách rất cần đến nó. Người 

mặc chiếc áo đó đi ra gặp chúng tôi. Có một người nói: Chiếc 

áo thật đẹp, hãy mặc nó cho tôi. Người  nói: “Được”. Thế là 

Thiên sứ của Allah  vẫn ngồi trong buổi thuyết giảng. Sau 

đó, người đó ra về. Xong buổi nói chuyện, Thiên sứ của Allah 

 đã gởi chiếc áo cho người đàn ông đó. Mọi người đã nói với 

người đàn ông đó: Anh làm tốt lắm, Thiên sứ của Allah  cần 

                                                            
(55) Tanbih Al-Ghafileen trang 215. 
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mặc chiếc áo đó, rồi anh đã xin Người và anh biết rằng Người 

không bao giờ từ chối người xin. Người đàn ông đó nói: Thề 

bởi Allah, quả thật tôi không xin để mặc nó mà tôi xin chỉ để 

làm vải liệm cho tôi mà thôi. Sahl nói: Chiếc áo đó đã trở vải 

liệm cho y. (Hadith do Albukhari ghi lại). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  

بً  (( ّلًما ثَوح ّ اللّ َمنح َكَسا ُمسح
وح ّسلحك  َما َداَم َعلَ  ا لَمح يََزلح يّف ّسرتح

َ
 ))يحّه ّمنحُه َخيحط  أ

 .رواه الرتمذي واْلاكم

“Ai cho người Muslim một cái áo để mặc thì y sẽ vẫn luôn ở 

trong sự che chắn của Allah khi đường may của chiếc áo 

vẫn còn” (Tirmizdi và Al-Hakim). 

Và ai được ở trong sự che chắn của Allah  thì quả 

thật người đó đang ở trong bóng mát vĩ đại và sự phúc lành vô 

số kể của Ngài.  

Quả thật, Sadaqah và việc hành thiện mang lại sự ảnh 

hưởng không ngờ trong việc làm thông thoáng lòng ngực, đẩy 

lùi tai họa và điều xấu, và gặp được những điều phúc cũng như 

có được các ân huệ một cách liên tục. 

Có lời kể rằng người buôn nô lệ cùng với một nữ nô lệ 

đi ngang qua Al-Hasan, ông đã nói với người buôn nô lệ: 

Chẳng lẽ anh hài lòng giá trị của cô ta với vài đồng bạc ư? 

Người buôn nô lệ nói: Không. Ông nói: thế thì hãy biếu tặng 

bởi quả thật Allah  sẽ hài lòng và ban cho anh nàng trinh nữ 

Hur Ain thay cho những đồng tiền và miếng ăn kia.(56) 

                                                            
(56) Al-Ihya’ 1/268. 
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Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Hãy ghi nhớ lời của Imam Ahmad khi quí đạo hữu 

đang đi với những bước chân nhất định trong thế giới trần gian 

này. 

Imam Ahmad bin Hambal  nói: Thức ăn chỉ là thức 

ăn, quần áo chỉ là quần áo và thế giời trần gian chỉ những chuỗi 

ngày ít ỏi.(57) 

Al-Hasan nói: Tôi kịp nhìn thấy những người mà nếu 

một ai đó trong số họ chi dùng tài sản to bằng cả trái đất thì 

người đó vẫn chưa an tâm cho tội lỗi của bản thân mình.(58) 

Đúng vậy, những người đó luôn lo sợ cho ngày mà trái 

tim và cặp mắt bị đảo lộn (trước sự kinh hoàng khủng khiếp 

diễn ra trong ngày hôm đó). Vì lẽ này, Allah  đã mô tả các bề 

tôi ngoan đạo và đức hạnh của Ngài với lời phán:  

ِسرًيا ﴿
ا
أ ا وا ياتِيما ا وا َٰ ُحب ِهِۦ ِمۡسِكينا ا اما لَعا عا ُيۡطعُِمونا ٱلطي ا ُنۡطعُِمُكۡم لِواۡجهِ  ٨وا إِنيما

َلا ُشُكوًرا  آءا وا زا ِ َلا نُرِيُد ِمنُكۡم جا ا  ٩ٱَّللي ُبوسا ب ِناا ياۡوًما عا ااُف ِمن ري إِنيا َنا
ا  رِيرا ۡمطا ا فاواقا  ١٠قا ورا ُسُ ةا وا َُٰهۡم ناۡضا ى لاقي َٰلِكا ٱَّۡلاۡوِم وا ي ذا ُ َشا َُٰهُم ٱَّللي ا  ١١ى َُٰهم بِما ى زا واجا

ا  رِيرا نيةا واحا واْ جا ُ ِبا  [14 -2 :اإلنسان] ﴾١٢صا

Và vì thương yêu Ngài, họ chu cấp thực phẩm cho người 

nghèo, trẻ mồ côi và tù binh. Họ bảo: “Chúng tôi chu cấp 

cho quí vị là vì Allah thôi chứ chúng tôi không mong quí vị 

nhớ ơn và đáp trả. Chúng tôi chỉ sợ một Ngày phải cau mặt 

                                                            
(57) Assiyar 11/216. 
(58) Jami’a Al’ulum Wal-Hukm trang 211. 
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nhăn nhó buồn thê thảm khi đứng trước Thượng Đế của 

chúng tôi”. Bởi thế, Allah sẽ giải cứu họ khỏi sự xấu xa của 

Ngày đó và làm cho họ sáng rỡ và vui sướng. Và vì đã kiên 

nhẫn chịu đựng nên Ngài sẽ ban thưởng họ Thiên Đàng và 

lụa là. (Chương 76 – Al-Insan, câu 8 – 12). 

Allah  đặc biệt mô tả họ với việc làm Sadaqah và 

Ngài hứa sẽ ban thưởng cho họ Bởi thế, Allah sẽ giải cứu họ 

khỏi sự xấu xa của Ngày đó và làm cho họ sáng rỡ và vui 

sướng. Và vì đã kiên nhẫn chịu đựng nên Ngài sẽ ban 

thưởng họ Thiên Đàng và lụa là. 

Những cư dân nghèo ở Madinah đã từng nằm trong sự 

trợ giúp của Abdurrahman bin Awf , một trong mười người 

được báo tin mừng về Thiên Đàng: ông dùng 1/3 tài sản để cho 

họ mượn, 1/3 tài sản để trả nợ cho họ và 1/3 để hàn gắn tình 

máu mủ. 

Abdul-Malik bin Marwan nói với Asma’ con gái của 

Kharijah: Truyền đến tai ta những điều tốt đẹp về bà, bà hãy 

nói cho ta biết về nó? Bà Asma’ nói: những điều tốt đẹp của 

người khác còn tốt đẹp hơn những điều của tôi rất nhiều. 

Abdul-Malik nói: tôi quyết nghe những điều tốt đẹp từ nơi bà. 

Bà Asma’ nói: Thưa thủ lĩnh của những người có đức tin! Tôi 

chưa từng ngồi duỗi thẳng chân mình ra trước mặt (để nghỉ 

ngơi) vì tôi phải làm thức ăn và mời một nhóm người đến ăn, 

và tôi chưa từng để một người ngước mặt lên xin tôi một thứ gì 

đó mà tôi không cho ngoại trừ tôi cho y nhiều hơn thế.(59)  

Một trong những lễ nghĩa và văn hóa Sadaqah là có 

thái đố ứng xử từ tốn và nhẹ nhàng với người ăn xin, nên nói 

                                                            
(59) Al-Ihya’ 3/265. 
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với họ bằng lời lẽ tốt đẹp cùng với những cử chỉ ân cần và lịch 

sự. Quả thật, ông Ali bin Al-Hasan khi ông Sadaqah cho người 

đến xin thì ông hôn người đó rồi mới cho.(60) 

Một người đàn ông đến từ xứ Sham nói: Làm ơn chỉ 

cho tôi Safwan bin Sulaim, bởi quả thật tôi đã nhìn thấy ông 

vào Thiên Đàng. Có lời hỏi: Ông ấy vào Thiên Đàng với điều 

gì? Người đàn ông nói: với chiếc áo ông ấy đã cho một người 

mặc. 

Một số người nói: Chúng tôi hỏi Safwan bin Sulaim về 

câu chuyện chiếc áo thì ông kể: Vào một đêm rét, tôi từ Masjid 

trở ra thì nhìn thấy một người đàn ông trên người không quần 

áo, tôi đã cởi chiếc áo của mình mặc cho người đó.(61) 

Nếu chúng ta mất nhà cửa mỗi sáu tháng thì chúng ta 

sẽ thấy rằng chúng ta rất cần đến những quần áo mà chúng ta 

không còn cần nữa. Vậy tại sao chúng ta còn trễ nải trong việc 

mang những quần áo chúng ta không cần nữa cho những người 

nghèo, những người cần?! Thề bởi Allah , thật đáng lo sợ 

cho chúng ta gặp phải sự trừng phạt nơi Allah  về vấn đề 

này, có thể Allah  sẽ giáng họa xuống lên chúng ta để rồi 

chúng ta không tìm thấy một mảnh vải che thân. 

Thật sự đáng buồn và đáng lo ngại cho một số người 

được Allah  ban cho nhiều bổng lộc nhưng lại phung phí và 

không biết chia sớt.  

Salim bin Abu Al-Ja’d nói: Một người phụ nữ đi ra 

ngoài cùng một đứa trẻ, bất chợt bị sói tấn công và tha đứa trẻ 

đi mất. Người phụ nữ cố lần theo dấu vết của con sói và trên 

                                                            
(60) Huliyah Al-Awliya’ 3/137. 
(61) Sifah Assafwah 2/154. 
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tay của cô ta cầm một ổ bánh mì, trên đường đi thì gặp một 

người ăn xin thì cô ta đã đưa ổ bánh mì cho người ăn xin đó. 

Sau đó, bổng con sói tha đứa trẻ đến trả lại cho người phụ nữ 

này, và có tiếng nói từ đâu vọng lại: Đây là miếng trả miếng.(62) 

Ông Ali bin Al-Hasan cháu nội của Ali  thường vác 

bánh mì trên lưng của mình đi trong đêm tối để phân phát cho 

người nghèo, người túng thiếu và ông nói: Quả thật làm 

Sadaqah trong đêm sẽ dập tắt cơn thịnh nộ của Thượng Đế.(63) 

Các học giả đều đồng thuận rằng việc làm Sadaqah 

một cách kín đạo và thầm lặng tốt hơn làm một cách công khai, 

bởi vì điều đó sẽ tránh xa được sự Riya’ (phô trương và không 

hoàn toàn thành tâm vì Allah) và gần với sự Ikhlaas (toàn tâm 

toàn ý vì Allah) hơn. Hơn nữa, việc làm Sadaqah một cách kín 

đáo không làm người thực hiện cảm thấy tự đắc, không làm 

cho y trở nên tự cao và có thái độ hãnh diện và kiêu ngạo trước 

người khác; đồng thời sẽ làm cho người nghèo khi nhận 

Sadaqah cảm thấy không bị thấp hèn và e ngại trước người 

khác và họ càng yêu thương và quí mến hơn người đã cho 

họ.(64)  

Sự thành tâm vì Allah  là bản chất đích thực của tôn 

giáo, là chìa khóa của sứ mạng kêu gọi và tuyên truyền của các 

vị Thiên sứ. Thiên sứ của Allah  nói: 

َكَ  َفَقدح  يَُراّئ  َصَل  َمنح (( َشح
َ
َكَ  َفَقدح  يَُراّئ  َصامَ  َوَمنح  أ َشح

َ
 َفَقدح  يَُراّئ  تََصَدَق  َوَمنح  أ

َكَ  َشح
َ
 .رواه أمحد ))أ

                                                            
(62) Tanbih Al-Ghafileen trang 521. 
(63) Assiyar 4/393. 
(64) Al-Ihkam – giảng giải Usul Al-Ahkam của học giả Ibnu Qa-sim 2/203. 
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“Ai dâng lễ nguyện Salah một cách chỉ để thiên hạ nhìn 

thấy thì y đã Shirk, và ai nhịn chay một cách chỉ để thiên 

hạ nhìn thấy thì y đã Shirk, và ai làm Sadaqah một cách 

chỉ để thiên hạ nhìn thấy thì y đã Shirk” (Ahmad). 

Và người Ikhlaas là người kín đáo việc làm thiện tốt 

của y  giống như kín đáo những điều xấu của y. 

Ibrahim bin Bashshaar nói: Tôi đã trải qua thời gian 

cùng với Ibrahim bin Adam ở một thành phố mang tên 

Tarabalus (Tripoli – thủ đô của Libya). Và trong khoảng thời 

gian đó, bữa ăn của chúng tôi không có gì khác ngoài hai ổ 

bánh mì. Rồi có một ngày một người ăn xin đến, ông bảo tôi: 

Hãy đưa cho y những gì anh có. Nhưng tôi đã ngồi im. Ông lại 

bảo: Anh sao thế? Hãy mau đưa cho người ăn xin đi. Thế là tôi 

đã cho người ăn xin đó, và tôi thật ngạc nhiên cho hành động 

của ông Ibrahim bin Adam. Ông nói với tôi: “Này Abu Is-

haaq! Quả thật anh ném bỏ cho ngày mai thứ mà anh chưa từng 

ném bỏ bao giờ, anh hãy biết rằng anh đã ném bỏ thứ ở dưới 

đáy chứ anh không ném bỏ thứ chừa lại cho mai sau, cho nên, 

anh hãy dễ dàng với bản thân bởi vì anh thực sự không biết khi 

nào mệnh lệnh Thượng Đế của anh bất chợt được phán xuống 

với anh”. Lời nói của ông đã làm tôi khóc và nó làm tôi không 

còn bận tâm nhiều đến cuộc sống trần gian nữa.(65) 

Vấn đề thức ăn đồ uống đã trở thành vấn đề quan trong 

đối với chúng ta ngày nay, chúng ta ăn mỗi ngày ba bữa ăn thật 

trọn vẹn, mỗi bữa ăn của chúng ta không phải còn đơn thuần là 

một món ăn mà là nhiều món ăn khác nhau rất phong phú và đa 

dạng nhờ Allah  ban cho, và các bữa ăn của chúng ta không 

còn là những bữa ăn thiếu thốn, chỉ vừa đủ cho một người mà 

                                                            
(65) Azzuhd của học giả Al-Baihaqi 251, Sifah Assafwah 4/153. 
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là những bữa ăn rất hoành tráng, có một số người mỗi một bữa 

ăn của họ bằng cả một đám tiệc .. Subhanallah, thiết nghĩ con 

người chúng ta ngày nay chỉ biết mãi mê chăm sóc cho cái 

bụng của mình mà quên đi lời phán của Allah : 

ِن ٱنليعِيِم   ا ُثمي لاتُۡس ﴿ ذِذع عا  [2: سورة اتلَكثر] ﴾٨لُني ياۡوما

Rồi đây chắc chắn vào Ngày đó (Ngày Phục Sinh) các 

ngươi sẽ bị hạch hỏi về những hưỡng thụ và lạc thú” 

(Chương 102 – Attaka-thur). 

Các vị Sahabah  đã hỏi Thiên sứ của Allah : Thưa 

Thiên sứ của Allah! Sự hưởng thụ và lạc thú nào mà chúng ta 

bị tra hỏi vậy? Chẳng phải chúng ta chẳng có gì ngoài nước lã 

và chà là khô, rồi những thanh kiếm đang treo trên cổ chúng ta 

và kẻ thù thì đang đến, vậy có sự lạc thú và hưởng thụ nào mà 

chúng ta sẽ bị tra hỏi chứ? Thiên sứ của Allah  nói: 

َما((
َ
 .رواه ابلخاري ومسلم ))َسَيُكونُ  َذلَّك  إّنَ  أ

“Rồi đây điều đó (sự hưởng thụ và lạc thú) sẽ xảy ra” (Fat-

hul-Qadir 5/607). 

Thiên sứ của Allah, một vị Nabi của tất cả nhân loại 

, những bữa ăn của Người ra sao? Bà A’ishah  nói: “Từ 

khi Người đặt chân đến Madinah thì Người chưa từng 

được no với bánh mì trong ba ngày liền cho đến khi Người 

qua đời” (Albukhari, Muslim). 

Al-Hasan nói: Thề bởi Đấng mà linh hồn tôi nằm trong 

tay Ngài, tôi đã từng kịp nhìn thấy những người mà không một 

ai trong số họ bảo vợ của mình nấu ăn cả, nếu họ được mang 

đến một thứ gì đó thì họ ăn hoặc là họ im lặng, họ cũng không 
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hề bận tâm thức ăn nóng hay nguội; không ai trong số họ trải 

xuống đất một tấm trải để lót người họ trên nền đất mà họ 

thường ngủ trên cánh tay của mình trong đêm, và trong đêm họ 

thường thức dậy dâng lễ nguyện Salah vì mong được Allah  

giải thoát họ khỏi sự trừng phạt của Ngài. 

Hỡi những anh em đạo hữu, hãy suy ngẫm về những 

lời Bilal bin Sa’ad nói: Có thể một người cứ vui cười ăn uống 

thỏa thích và hượng lạc nhưng y được định đoạt trong Kinh 

Sách của Allah  rằng y sẽ là chất đốt của Hỏa Ngục.(66) 

Jareer bin Abdul-Hameed kể rằng chưa có một giờ nào 

nhìn thấy Sulayman Attaymi không làm Sadaqah, ông luôn làm 

Sadaqah với một thứ gì đó, nếu ông không có gì để Sadaqah thì 

ông dâng lễ nguyện Salah.(67) 

Ông Uqbah bin Ameer thuật  lại rằng tôi đã nghe 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ّرئٍ  ُكُّ  » َض  َحَّت  َصَدقَّتهّ  ّظلِّ  ّف  امح َ  ُيقح  « انَلاّس  َبْيح
“Mỗi một người sẽ ở dưới bóng mát việc làm Sadaqah của 

y (vào Ngày Phục Sinh) cho đến khi y được phán xét trước 

mọi người”. 

Yazeed nói: Abu Khair không một ngày nào ông làm 

lỗi mà ông không làm Sadaqah một thứ gì đó dù chỉ với một 

cái bánh ngọt hoặc một củ hành. (Hadith do Ahmad, Ibnu 

Khuzaimah, và Ibnu Hibban ghi lại). 

                                                            
(66) Sifah Assafwah 4/218. 
(67) 

Assiyar 6/199. 
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Allahu-Akbar – Allah vĩ đại nhất! .. họ làm Sadaqah 

với bất cứ thứ gì họ có được .. quả thật, họ đã ra đi và những 

thứ họ đã chi ra cũng đã đi mất nhưng công đức và ân phước 

cho việc làm Sadaqah của họ vẫn mãi còn ... 

Quả thật có nhiều người cảm thấy khó khăn và không 

hình dung được: làm sao mình có thể làm Sadaqah mỗi ngày 

vào thời buổi này?! Giải pháp thật dễ dàng và đơn giản, chúng 

ta có thể đặt một cái hộp ở một góc nhà và mỗi ngày chúng ta 

và vợ, con cái của chúng ta để vào trong cái hộp đó những gì 

chúng ta có được dù nhiều hay ít, và khi cuối tháng chúng ta 

mở hộp lấy ra để làm từ thiện. 

Sulaim bin Mansur bin Ammaar nói: cha của tôi nói: ta 

đến gặp Al-Layth và lúc đó ông ta ở một mình, ông đã lôi ra 

dưới chân của ông một cái túi trong đó có 1000 đồng Dinar và 

nói: “Này Abu Assara, đừng cho con trai tôi biết về nó, hãy tạo 

điều kiện dễ dàng cho nó”. Và ta biết ai đã là người đi làm 

Sadaqah vào buổi sáng của những ngày Ramadan vì đó là giờ 

mọi người thường đang ngủ nên có thể tránh được những cặp 

mắt. 

Mu’awiyah hỏi Al-Hasan bin Ali về tính hào hiệp, tinh 

thần dũng cảm, và sự rộng lượng thì Al-Hasan nói: Sự hào hiệp 

là người đàn ông biết giữ gìn và bảo vệ tôn giáo của y, luôn 

biết đánh thức bản thân, cư xử tử tế với khách viếng của y, lịch 

sự và văn hóa trong tranh luận, và dám đương đầu khó khăn để 

can thiệp chuyện bất bình; tinh thần dũng cảm là sẵn sàng ra 

sức bảo vệ người láng giềng (bao hàm người cùng đồng hành) 

và kiên nhẫn trong mọi tình huống; sự rộng lượng là cho trước 

khi xin, cho bằng tấm lòng thương xót và nhân hậu và cho 

những thứ tốt nhất. 
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Ibnu Assimaak nói: Tôi lấy làm lạ cho người dùng tài 

sản của y để mua những nô lệ nhưng y lại không mua để chuộc 

giải phóng nô lệ bằng sự từ thiện của y. 

Một người đàn ông tìm đến người bạn của mình, người 

bạn mở cửa cho anh ta và nói: điều gì đưa anh đến đây? Anh ta 

nói: Tôi đang nợ bốn trăm đồng bạc Dirham. Lập tức, người 

bạn đó vào nhà soạn đủ bốn trăm đồng bạc Dirham và đưa cho 

anh ta. Anh ta trở về nhà và khóc. Vợ anh ta hỏi: Chẳng lẽ 

người bạn của anh không cho anh khi anh gặp khó khăn ư? 

Anh ta nói: Không, anh khóc chỉ vì anh đã không đến viếng và 

hỏi thăm hoàn cảnh của anh ấy cho đến khi anh cần sự giúp đỡ 

của anh ấy.(68) 

Zubair bin Al-Awaam có tới 1000 tá điền nạp tiền cho 

ông, và mỗi đêm ông thường dùng nó phân phát rồi khi ông trở 

về nhà thì ông không còn gì nữa. 

Một người đàn ông nói: Trong lúc tôi đi cùng với 

Sufyan bin Uyainah thì một người ăn xin đến xin ông ta, ông ta 

không có bất cứ thứ gì trong người để cho người ăn xin đó thì 

ông ta đã khóc. Tôi hỏi: Này Abu Muhammad! Điều gì làm 

cho ông khóc? Còn có điều nào tồi tệ hơn việc một người đến 

hy vọng điều tốt đẹp ở nơi anh nhưng y đã không tìm thấy?(69) 

 Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Một trong sự tinh tế trong những ân huệ mà Allah  

ban cho người bề tôi là Ngài đóng lại một cánh cửa đối với y 

                                                            
(68) Al-Ihya’ 3/261. 
(69) Wafi-yat Al-A’yaan 2/293. 
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rồi Ngài gởi đến cho y một người gỏ cửa nhà của y và xin y 

một thứ gì đó để y nhận biết ân huệ của Ngài dành cho y.(70) 

Và một trong sự thiêng liêng về ân huệ mà Allah  

ban cho người bề tôi là Ngài ban cho y nhiều tiền của và tài sản 

sau đó Ngài mang đến cho y người mà y cần cho từ nguồn tài 

sản và của cái đó của y để y có thể tìm được tấm chắn che chắn 

y khỏi Hỏa Ngục. 

Ông Ali bin Ysa nói: Tôi kiếm được 100 ngàn đồng 

Dinar và tôi đã xuất làm từ thiện 680 ngàn.(71) 

Một câu hỏi đặt ra cho bạn hỡi quí độc giả thân hữu: 

Nếu bạn có trong tay với số tiền như thế thì bạn sẽ chi bao 

nhiêu cho việc làm từ thiện và chừa lại bao nhiều?! 

Abu Safwan Arruayni khi được hỏi: “Điều gì ở trên thế 

gian bị Allah chê trách trong Qur’an và điều gì mà người có trí 

tuệ khôn ngoan nên tránh xa”. Ông nói: Tất cả những gì anh 

thương yêu nhất trên thế gian này, anh chỉ mong muốn điều đó 

trên thế gian thì đó là thứ bị chê trách; còn tất cả những gì anh 

yêu thích cho Ngày Sau thì đó không thuộc những thứ bị chê 

trách.(72) 

Ali bin Abu Talib  nói mô ta trần gian: Những thứ 

Halal của nó bị tra hỏi và thanh toán còn những thứ Haram của 

nó bị đày vào Hỏa Ngục. 

                                                            
(70) Iddah Assabireen trang 174. 
(71) Assiyar 15/300. 
(72) Tazkiyah Annufus trang 128. 
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Có người hỏi Sufyan bin Uyainah: Sự rộng lượng là 

gì? Ông nói: Sự rộng lượng là tử tế với các anh em đồng đạo 

và hào phóng trong tiền bạc và tài sản. 

Ông nói: Cha tôi kế thừa 50 ngàn Dirham, ông đã gởi 

số tiến đó cho tất cả các anh em của ông. Ông nói: Tôi thường 

cầu xin Allah  trong lễ nguyện Salah của tôi thu nhận anh em 

của tôi vào Thiên Đàng, chẳng lẽ tôi lại keo kiệt với họ tiền bạc 

sao? 

Yahya bin Mu’azd nói như thể là ông đang nói với 

nhiều người thời nay của chúng ta: Người con của Adam, nếu 

y sợ Hỏa Ngục giống như sợ cái nghèo thì y sẽ vào Thiên 

Đàng.(73) 

Al-Hasan nói: Cho đi với sự nỗ lực là đỉnh cao của sự 

rộng lượng. 

Một số học giả khi được hỏi ai là người yêu thương 

nhất đối với ngài thì họ nói: người có sự giúp đỡ nhiều đối với 

tôi; khi được hỏi nếu không phải là người thượng giúp đỡ ngài 

thì họ nói: người mà tôi thường giúp đỡ họ. 

Ông Abdul-Aziz bin Marwan nói: Nếu một người có 

thể làm cho tôi đặt việc làm từ thiện ở nơi anh ta thì sự giúp đỡ 

của y ở nơi tôi giống như sự giúp đỡ của tôi ở nơi y. 

Al-Mahdi nói Ash-Shubaib bin Shabah: Anh thấy mọi 

người vào nhà tôi thế nào? Ash-Shubaib nói: Thưa thủ lĩnh của 

những người có đức tin, quả thật họ vào với niềm hy vọng và 

họ trở ra một cách hài lòng. 

                                                            
(73) Tareekh Baghdaad 10/367. 
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Nói về lời khuyên nhủ của họ dành cho cộng đồng 

Islam thì vô vàn, họ luôn hướng tới cuộc sống Đời Sau và luôn 

vội vã và khẩn trương cho những ngày mai sau đó. 

Một người đã nói với Sufyan Ath-Thawri nói: Hãy cho 

tôi lời khuyên! Sufyan nói: Anh hãy làm cho cuộc sống của 

anh trên gian này vừa đủ để tồn tại trong nó và hãy làm cho 

cuộc sống Đời Sau của anh đủ để tồn tại nơi đó và bằng an.(74) 

Giá chúng ta biết dành cho cuộc sống của chúng ta trên 

trần gian một cách vừa đủ để tồn tại trong đó và dành cho cuộc 

sống của chúng ta ở cõi Đời Sau một cách đủ để tồn tại nơi đó 

thì chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi lối sống của chúng ta, việc 

làm của chúng ta sẽ có sự thay đổi, tuy nhiên, đâu rồi những 

người nỗ lực phấn đấu bản thân mình và cố gắng làm cho cuộc 

sống Vĩnh Hằng ở Đời Sau?! 

Qutaibah nói: Al-Layth bin Sa’ad thường thu nhập 

được mỗi năm hai mươi ngàn Dinar và ông nói: tôi chưa từng 

phải làm Zakah bắt buộc(75) (trước khi đến thời điểm phải xuất 

Zakah thì ông đã không còn đủ số lượng phải xuất nữa vì ông 

đã làm Sadaqah trước đó rất nhiều). 

Ali bin Al-Hasan nói: Ai bố thí tiền của cho những 

người xin y thì y chưa phải là người rộng lượng, mà người 

rộng lượng đích thực là người thực hiện nghĩa vụ đối với Allah 

 từ ngay lúc đầu (không đợi xin mới cho) đến những người 

tuân lệnh Ngài, và bản thân y không yêu thích được tri ân từ 

những người đó mà y chỉ hy vọng với niềm tin kiên định nơi 

phần thưởng của Allah . 

                                                            
(74) Huliyah Al-Awlyyah 7/56. 
(75) Tabaqat Al-Hanabilah 1/204. 
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Có lời hỏi Al-Hasan: Sự rộng lượng là thế nào? Ông 

nói: Anh hào phóng trong việc chi tài sản của anh vì Allah Tối 

Cao. Có lời hỏi: Thế nào là buột chặt? Ông nói: Anh ngăn tài 

sản của mình cho con đường chính nghĩa của Allah . Và khi 

ông được hỏi thế nào hoang phí thì ông nói: chi dùng tài sản vì 

yêu thích chức sắc, địa vị và danh vọng. 

Và một trong nét văn hóa ăn uống của Islam mà chúng 

ta đã thờ ơ và xao lãng, đó là mời những người nghèo, trẻ mồ 

côi đến cùng ăn với chúng ta trong những bữa ăn. Quả thật, 

Abdullah bin Umar  thường không ăn trừ phi trong bữa ăn 

của ông có trẻ mồ côi cùng ăn với ông. 

Những đứa trẻ mồ côi thuộc cộng đồng tín đồ Islam 

đang được những tổ chức Thiên Chúa giáo, những binh lính 

của những kẻ ngoại đạo chiếu cố hầu lôi kéo chúng rời bỏ tôn 

giáo thì chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang làm gì trong việc 

giúp đỡ, tài trợ, giáo dục và bảo vệ chúng?!  

Quí anh em đạo hữu Muslim, quí anh em đang ở đâu 

trong việc giúp đỡ và hỗ trợ những trẻ em mồ côi?! 

Xin báo tin vui cho những ai đang hỗ trợ và chăm sóc 

trẻ mồ côi rằng họ sẽ được ở rất gần với Thiên sứ của Allah  

trong Thiên Đàng bởi vì Người đã nói: 

نَا »
َ
َتّيمّ  َوََكفُّل  أ ََنةّ  ّف  اِلح  « َهَكَذا اْلح

“Ta và người tài trợ và chăm sóc trẻ mồ côi ở trong Thiên 

Đàng như thế này”. Rồi Người ra dấu hai ngón tay, ngón trỏ 

và ngón giữa và cử động hai ngón qua lại; ý nói sự gần kề 

giống như hai ngón này. (Albukhari) 
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Ông Anas bin Malik  nói: Abu Talhah là người có 

nhiều tiền của nhất trong số ngươi dân Al-Ansaar tại Madinah, 

ông có một cái giếng nước được gọi là Bi’run Ha’, ông rất quý 

cái giếng này, nó là tài sản mà ông yêu quý nhất trong các tài 

sản ông có được, và cái giếng nằm đối diện với Masjid và 

Thiên sứ của Allah  thường vào trong ngôi vườn của ông ta 

và uống nguồn nước ngọt từ cái giếng đó. Khi Allah mặc khải 

xuống câu Kinh: 

ء  ﴿ ۡ ا تُنفُِقواْ ِمن َشا ا ُُتِبُّونا  واما َٰ تُنفُِقواْ ِممي َّتي لِيمّٞ  لان تاناالُواْ ٱۡلِِبي حا ا بِهِۦ عا  فاإِني ٱَّللي
 [14: سورة آل عمران ] ﴾٩٢

Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi 

các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah) những vật 

mà các ngươi yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các ngươi chi 

ra thì quả thật Allah đều biết rõ. (Chương 3 – Ali-Imran, 

câu 92). 

Abu Talhah nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Quả thật, 

Allah phán: Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo 

đức trừ phi các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah) 

những vật mà các ngươi yêu thích nhất, lạy Allah, quả thật 

tài sản mà bề tôi yêu quý nhất là giếng Bi’run Ha’, bề tôi xin 

làm Sadaqah cho Allah, bề tôi hy vọng sẽ đạt được mức đạo 

đức và bề tôi xin giữ nó ở nơi Allah . Thưa Thiên sứ của 

Allah, xin Ngài hãy đặt nó vào chỗ nào phù hợp mà Allah  

cho Người nhìn thấy điều đó. Thế là Thiên sứ của Allah  nói: 

نَا َسّمعحُت  َوقَدح  َرابّح   َمال   َذاكَ  َرابّح   ال  مَ  َذلَّك  بَخٍ  »
َ
رَى َوأ

َ
نح  أ

َ
قحَربّْيَ  ّف  ََتحَعلََها أ

َ
 « األ
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“Tốt lắm, tài sản đó mang lại lợi nhuận, tài sản đó mang lại 

lợi nhuận, quả thật Ta đã nghe, và Ta thấy rằng anh nên để 

nó cho bà con ruột thịt”. 

Abu Talhah nói: Tôi sẽ làm vậy thưa Thiên sứ của 

Allah. Rồi Abu Talhah đã để cái giếng nước đó cho bà con ruôt 

thịt của ông. (Hadith do Ahmad ghi lại). 

 

Bayaan người Ai Cập nói: Tôi đang ngồi ở Makkah, 

một cậu thanh niên ở đằng trước mặt tôi, rồi một người mang 

đến một túi tiền Dirham đặt trước mặt cậu ta nhưng cậu ta nói: 

tôi không cần số tiền này. Người đó nói: vậy anh hãy phân phát 

cho người nghèo. Cậu thanh niên mang đi phân phát. Vào giờ 

I’sha tôi nhìn thấy cậu ta ở chỗ thung lũng đang xin một thứ gì 

đó cho bản thân mình. Tôi nói: Phải chi anh chừa lại một thứ gì 

đó cho anh từ túi tiền kia? Cậu ta nói: Tôi không biết mình sẽ 

sống đến thời điểm này. 

Một người dân sa mạc đã đến xin Sa’eed bin Al’Ass, 

ông ra lệnh cho y ta 500. Người hầu hỏi: 500 đồng bạc hay 500 

đồng vàng? Ông nói: Ta chỉ bảo cậu đưa cho y ta 500 đồng bạc 

thôi, nhưng trong bản thân cậu lại nghĩ đến có thể nó là đồng 

vàng, cho nên cậu hay đưa cho y ta 500 đồng vàng. Khi người 

đàn ông sa mạc đó đã lấy số tiền đó thì y ta ngồi xuống khóc. 

Ông Sa’eed nói với y ta: Có chuyện gì xảy ra với anh sao? 

Chẳng lẽ anh chưa nhận phần quà của anh sao? Người đàn ông 

sa mạc nói: Không phải, thề bởi Allah tôi đã nhận rồi, nhưng 

tôi khóc vì tại sao đất có thể ăn một người giống như ông.(76) 

                                                            
(76) Albida-yah Wanniha-yah 8/93. 
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Ali bin Rukn, một vị vua của một vương triều lấy làm 

tự hào nói: Tôi đã tích lũy cho con cái tôi những gì đủ cho 

chúng và đủ cho đoàn quân binh của chúng trong 15 năm. Rồi 

ông chết trong tòa lầu đài, và các chìa khóa kho tài sản ở nơi 

con trai của ông, đứa con không đến, nên không có gì để liệm 

cho ông .. ông đã để lại hai triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn 

Dinar, và trong kho tài sản của ông có nhiều châu báu, ngọc 

ngà, ngọc trai, kim cương với tổng giá trị một triệu Dinar .. và 

những vật dụng bằng bạc với trọng lượng hàng tấn .. còn đồ 

đạc thì có đến ba ngàn công-te-nơ, vũ khí một ngàn công-te-

nơ, những chiếc giường, nệm và những vật dụng cho phòng 

ngủ có đến hai ngàn năm trăm công-te-nơ.(77) 

Còn vị Khalif giản dị Umar bin Abdul-Aziz, quả thật, 

Musallamah bin Abdul-Malik nói với ông: Này hỡi thủ lĩnh 

của những người có đức tin, quả thật ông đã để cho con cái của 

ông đói từ những tài sản này và ông để lại cho sự nghèo khổ 

không có bất cứ thứ gì. Umar bin Abdul-Aziz nói: Này 

Musallamah, có phải ngươi đang hù dọa ta bởi cái nghèo 

chăng? Còn về câu nói của ngươi rằng ta đã để cho con cái ta 

đói từ nguồn tài sản này thì ta thề bởi Allah ta không hề cấm 

chúng những gì thuộc về quyền lợi của chúng và quả thật con 

cái của ta sẽ là một trong hai dạng người: hoặc là một người 

kính sợ Allah thì Allah sẽ ban cho y bổng lộc; hoặc là một 

người làm điều tội lỗi thì quả thật ta không có khả năng tiếp 

sức nó trên con đường nghịch lại Allah. 

Và quả thật, con cái của Umar bin Abdul-Aziz  đã 

sống một cuộc sống ấm no không cần đến bất cứ ai và không 

hề phải đi xin ai sau khi ông qua đời. 

                                                            
(77) Shazdrat Azd-Zdahab 3/124. 
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Những người ngoan đạo và đức hạnh, họ thực sự 

khồng màng tới địa vị cao trọng ở trên thế gian này, họ nhìn 

cuộc sống trần gian này chỉ là những bước đi cần phải đi qua, 

ban đêm họ dâng lễ cầu nguyện, thờ phượng Allah  và ban 

ngày họ tuân lệnh theo giáo luật của Ngài. 

Ali bin Zaid nói: Al-Hasan đã đi hành hương Hajj 

mười lăm lần đều là đi bộ. 

Maymune in Mihran thuật lại rằng một người đàn ông 

thuộc dòng họ Abdullah bin Umar , có một người đến xin y 

chiếc Izar (mảnh quấn thân dưới) nói: Izar của tôi đã rách rồi. 

Người đàn ông đó nói: hãy vá lại Izar rồi mặc. Abdullah bin 

Umar  không thích điều đó nên đã nói với người đàn ông đó: 

Thật tệ cho cậu quá, cậu hãy kính sợ Allah  và chớ đừng 

giống như nhóm người chỉ biết để những bổng lộc mà Allah  

đã ban bổng lộc cho họ trong bụng của họ và gánh nó trên lưng 

của họ.(78) 

Người ta Salman Al-Farisy mặc một cái áo choàng len 

được làm từ lông cừu thì nói với ông: Sao ông không mặc loại 

mịn hơn? Ông nói: Tôi chỉ là một người bề tôi, tôi mặc giống 

như một người bề tôi bình thương khác.(79) 

Nhận xét về các vị Sahabah, những vị Tabi’een ngoan 

đạo và đức hạnh, Al-Hasan nói: thề bởi Allah, quả thật tôi kịp 

nhìn thấy những nhóm người mà không một ai trong số họ có 

một chiếc áo lành lặn trong nhà, không một ai trong số họ bảo 

                                                            
(78) Sifah Assafwah 1/575. 
(79) Tawa-dhu’a Wal-Khumul trang 171. 



Dù chỉ với nửa quả chà là . . ! 
 

73 

vợ mình nấu ăn và không một ai trong số họ trải hay đặt một 

thứ gì đó để lót lên nên đất khi nằm ngủ.(80) 

Ông Hakim bin Hizaam, ngày nào mà ông không tìm 

thấy người cần sự giúp đỡ để ông thực hiện sự giúp đỡ thì ông 

buồn rầu nói: Ngày nào mà tôi không thấy ai đứng ở cửa nhà 

tôi xin hay nhờ một điều gì đó thì tôi biết rằng đó là điều không 

tốt đối với tôi, cầu xin Allah  ban điều tốt đẹp cho điều 

không tốt đẹp đó. 

Malik bin Dinar, có một ngày nọ, khi ông đang ngồi 

thì có một ăn xin đến xin ông một thứ gì đó, lúc đó ở chỗ ông 

có một rỗ chà là khô, ông nói với vợ của ông: hãy đưa rổ chà là 

cho tôi. Malik lấy đưa cho người ăn xin phân nửa và còn lại 

phân nửa ông đưa lại cho vợ của mình. Vợ của ông nói với 

ông: Hình ảnh của ông như thế được gọi là người không quan 

tâm đến thế gian sao? Ông có thấy người nào gởi quà đến biếu 

vua không trọn vẹn thế kia không? Thế là Malik gọi người ăn 

xin quay lại và đưa nốt phần chà là còn lại cho y, rồi ông trở 

vào gặp vợ và nói: này em, hãy cố gắng phấn đấu, hãy thật cố 

gắng phấn đấu, bởi quả thật Allah  phán: 

ُغلُّوهُ ﴿ لُّوهُ  ٣٠ُخُذوهُ فا اٗعا  ٣١ُثمي ٱۡۡلاِحيما صا ۡبُعونا ذِرا ا سا ُثمي ِِف ِسۡلِسلاة  ذارُۡعها
ِظيِم  ٣٢فاٱۡسلُُكوهُ  ِ ٱۡلعا نا َلا يُۡؤِمُن بِٱَّللي ۥ َكا عاامِ  ٣٣إِنيُه َٰ طا ا ُضُّ لَعا َلا َيا  ﴾ٱلِۡمۡسِكنيِ  وا

 [03 - 03: سورة اْلاقة]

Hãy túm bắt và trói hắn lại! Hãy thiêu đốt hắn trong Hỏa 

ngục! Rồi sau đó, hãy xiềng hắn bằng sợi dây xích dài bảy 

mươi khuỷu tay. Bởi quả thật, hắn đã không tin nơi Allah, 

                                                            
(80) Huliyah Al-Awliya’ 2/146. 
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Đấng vĩ đại và hắn cũng không nuôi ăn những người túng 

thiếu. (Chương 69 – Al-Haqqah, câu 30 – 34). 

Nguyên nhân bị trừng phạt nghiêm khắc như thế chỉ 

bởi vì đã không tin nơi Allah, Đấng Vĩ Đại, và đã không nuôi 

ăn những người nghèo và khó khăn. 

Như vậy, đức tin Iman nơi Allah  là giải thoát được 

một nửa khỏi sự trừng phạt, còn một nửa còn lại được giải 

thoát bằng việc làm Sadaqah. 

Và một trong những hệ quả tốt đẹp mà việc làm 

Sadaqah mang lại trên thế gian là những gì chúng ta sẽ nhìn 

thấy một thực tế đã xãy ra với Abdullah bin Ja’far khi ông đi 

thăm một làng quê của ông. Ông đã ghé tại một khu vườn chà 

là của một gia đình, trong đó có một cậu bé da đen đang làm 

việc. Và cậu bé thường mang theo lương thực của mình. Ông 

đi vào khu vườn và tiến gần đến cậu bé, lúc đó cậu bé đang 

ném thức ăn cho con chó, ném một cái bánh thì nó ăn hết, rồi 

cậu ném cái thứ hai rồi cái thứ ba và con chó ăn hết. Abdullah 

nhìn cậu bé nói: Này cậu bé, lương thực của cậu hàng ngày là 

bao nhiêu? Cậu bé trả lời: Như ông đã nhìn thấy đó. Abdullah 

hỏi: Tại sao cậu lại thích con chó này? Cậu bé trả lời: Thật ra 

nó không phải là chó ở vùng này, nó đến từ nơi rất xa và bị đói, 

tôi ghét việc tôi ăn no còn nó thì đói. Abdullah lại hỏi: Cậu sẽ 

làm gì trong ngày hôm nay khi  thức ăn không đủ cho cả ngày? 

Cậu bé trả lời: Tôi sẽ gấp lại ngày này của tôi (ý nói bữa ăn sẽ 

giảm lại). Abdullah bin Ja’far nói: Đúng là một sự rộng lượng! 

Quả thật, cấu bé này rộng lượng hơn tôi nhiều. 
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Thế là, ông đã mua lại khu vườn chà là đó và mua cả 

cậu bé cùng tất cả nhưng công cụ làm vườn, rồi ông trả tự do 

cho cậu bé và tặng cậu bé khu vườn đó.(81) 

Allah  là Đấng Rộng Lượng và Quảng Đại, Ngài ban 

phát nhiều hơn những gì đã làm vì Ngài, ngay cả việc đối xử 

tốt với loài vật. 

Một hadith Sahih được Albukhari lại: 

ّب  َعنح 
َ
نَ  ُهَريحَرةَ  أ

َ
 َيمحّش  رَُجل   بَيحنََما((: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيحهّ  للُ ا َصَل  اللّ  رَُسوَل  أ

تَدَ  بَّطّريٍق، ا فَوََجدَ  الَعَطُش، َعلَيحهّ  اشح ً َل  بّْئح َشَّب  ّفيَها، َفََنَ
إَّذا َخَرَج، ُثمَ  فَ

 َُكحب   فَ
ُكُل  يَلحَهُث،

ح
 الَعَطّش  ّمنَ  َب الَكح  َهَذا بَلَغَ  لََقدح : الرَُجُل  َفَقاَل  الَعَطّش، ّمنَ  الَثَى يَأ

ي ّمثحُل  َل  ّب، بَلَغَ  ََكنَ  اذَلّ َ  َفََنَ   ابّلْئح
َ
َسَكهُ  ُثمَ  ُخَفهُ  َفَمَل مح

َ
 الَكحَب  فََسَق  بّّفيّه، أ

ًرا؟ ابَلَهائّمّ  يّف  نَلَا َوإّنَ  اللّ  رَُسوَل  يَا: قَالُوا ))َِلُ  َفَغَفرَ  َِلُ  اللُ  فََشَكرَ  جح
َ
،((:َفَقاَل  أ  َنَعمح

بَةٍ  َكّبدٍ  َذاّت  ُكِّ  يّف  ر   َرطح جح
َ
 ))أ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: “Có một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên 

đường thì rất khát nước, anh ta nhìn thấy một giếng nước 

và liền đi xuống để uống, uống xong anh ta trở lên thì bỗng 

nhìn thấy một con đang lè lưỡi vì quá khát. Người đàn ông 

đó nói: quả thật, con chó này đang khát giống như mình 

lúc nãy. Thế là, anh ta trở lại xuống giếng và múc nước 

bằng chiếc giày của mình mang lên cho con chó uống. Tri 

ân cho hành động của người đàn ông đó Allah đã tha thứ 

tội lỗi cho anh ta”. Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của 

Allah, quả thật ngay cả đối với loài vật chúng ta cũng được ban 

                                                            
(81) Al-Ihya’ 3/373. 
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ân phước nữa sao? Thiên sứ của Allah  nói: “Đối với mỗi 

sinh vật có gan ướt đều được ban cho ân phước và công 

đức”. 

Và trong một lời dẫn khác được ghi lại rằng có một 

con chó đang rất khát nước và cơn khát gần như muốn giết chết 

con chó, rồi một người phụ nữ phạm tội Zina thuộc dân Isra’il 

nhìn thấy con chó trong tình trạng như thế đã lấy nước cho nó 

uống, và Allah  đã tha thứ tội lỗi cho cô ta vì hành động thiện 

tốt đó. (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại). 

Ja’far bin Muhammad bin Ali, do đức tin kiên định nơi 

Allah  và sự khao khát mãnh liệt phần thưởng ở nơi Ngài, 

ông đã nuôi ăn người nghèo tất cả thức ăn mà không chừa lại 

gì cho gia đình của ông cả.(82) 

  Anas bin Sireen thường tiếp đãi đồ xả chay mỗi ngày 

của Ramadan cho năm trăm người.(83) 

Sadaqah quần áo là một việc đóng góp mang nhiều ý 

nghĩa cao đẹp, nó giúp mọi người kém may mắn có cái để che 

đậy phần kín của thân thể đồng thời giúp họ có cái để mặc 

tươm tất và để bảo vệ cơ thể họ. Đó là một sự biểu hiện của 

lòng nhân ái và ấm áp tình người. 

Qiraad Abu Nuh nói: Shu’bah nhìn thấy tôi mặc một 

cái áo thì ông nói: anh mua cái áo này bao nhiêu tiền? Tôi nói: 

tám đồng bạc. Ông ta bảo tôi: thật tệ cho anh, chẳng lẽ anh 

không sợ Allah ư? Anh nên mua chiếc áo với giá bốn đồng và 

nên Sadaqah bốn đồng, điều đó tốt hơn cho anh. Tôi nói: Này 

Abu Sattaam, tôi cùng với nhóm người mà chúng ta làm đẹp 

                                                            
(82) Sifah Assafwah 2/169. 
(83) Shazdrat Azdzdahab 1/157. 
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cho họ xem. Ông nói: Chúng ta làm đẹp cho họ xem bởi diều 

gì?(84) 

Ông Amru bin Qais Al-Mala-i nói: khi nào bạn nghe 

một điều gì đó thuộc việc làm từ thiện thì hãy làm dù chỉ một 

lần, với việc làm đó bạn sẽ trở thành người của nó. 

Muhammad bin Ishaaq nói: Một số người dân Madinah 

từng sống cuộc sống mà không biết nguồn thức ăn của họ có từ 

đâu, nhưng rồi khi Ali bin Al-Hasan qua đời thì họ không còn 

thấy điều đó nữa, nguồn thức ăn hàng đêm họ có được không 

còn nữa.(85) 

Một người phụ nữ đến gặp Al-Layth bin Sa’ad nói: 

Này Abu Al-Harith! Quả thật, con trai tôi bị bệnh và nó thèm 

mật ong. Ông Al-Layth nói với người giúp việc: này cậu bé, 

hãy đưa cho bà ta một Martan mật ong. (một Martan bằng 120 

Rolt, một Rolt xê dịch từ 0,45 đến 2,25 kí lô). 

Ahmad bin Ibrahim là người làm Sadaqah rất nhiều. 

Một người ăn xin đến xin ông ta thì ông cho người ăn xin đó 

hai đồng Dirham, y nói Alhamdulillah thì ông cho y thêm năm 

đồng, người ăn xin đó lại nói Alhamdulillah thì ông cho y thêm 

mười đồng, và ông cứ cho thêm mỗi khi người ăn xin nói 

Alhamdulillah, và người ăn xin nói Alhamdulillah cho đến khi 

được một trăm đồng Dirham, và người ăn xin nói: Allah sẽ phù 

hộ cho ông những gì còn lại. Ông nói với người ăn xin đó: Thề 

bởi Allah, nếu anh vẫn nói Alhamdulillah thì chắc chắn tôi sẽ 

đưa thêm cho anh cho dù phải thêm đến mười ngàn Dirham.(86) 

                                                            
(84) Sifah Assafwah 3/350. 
(85) Al-Bida-yah Wanniha-yah 9/117. 
(86) 

Al-Bida-yah Wanniha-yah 11/131. 



Dù chỉ với nửa quả chà là . . ! 
 

78 

Khi ông Al-Hasan bin Sahl bị chỉ trích bởi vì ông đã 

cho quá nhiều với lời: “Trong sự phung phí không có điều tốt” 

thì ông nói: “Đúng vậy, trong điều tốt không có sự phung 

phí”.(87) 

Quả thật, Khalid Attahhaan đã mua bản thân mình từ 

Allah  bốn lần và đã làm Sadaqah với số bạc bằng trọng 

lượng của cơ thể mình, ông đã làm Sadaqah như vậy bốn lần. 

Một trong những hình ảnh về lòng tốt của những người 

được cho là có lòng tốt đích thực là hình ảnh họ chỉ chu cấp và 

chi ra cho con cái và gia đình của họ với lượng vừa đủ cho 

cuộc sống nhưng khi họ chi ra để làm từ thiện cho xã hội, cho 

cộng đồng thì chúng ta thấy họ vô cùng rộng lượng và hào 

phóng không thể diễn tả thành lời. Điều đó được cho là hình 

ảnh thực sự của lòng tốt cao đẹp trong thế giới văn minh hôm 

nay: có nghĩa rằng một người chi tiêu cho bản thân mình một 

cách tiết kiệm gần như hà tiện, mặc dù y là người giàu có 

nhưng ăn mặc áo quần rất giản dị, không cao sang quí phái, 

như y chi ra hàng triệu và hàng tỉ cho việc xây dựng trường 

học, hỗ trợ trẻ mồ côi, tài trợ cho những ham học .. 

Quả thật, hình ảnh cao đẹp này đã có trong Islam, 

những tín đồ của Islam đã đi trước họ về mặt này. Abu Bakr  

là một hình ảnh tiêu biểu, ông là một người sống rất giản dị, 

ông mặc quần áo đơn giản, ăn thức ăn đạm bạc nhưng khi 

những người Muslim cần sự hỗ trợ thì ông vô cùng hào phóng 

trong chi dùng cho việc làm chính nghĩa của Allah. Trong trận 

chiến Tabuk, ông đã dùng hết toàn bộ tài sản của ông để đóng 

góp cho trận chinh chiến đó. Tương tự, Uthman  là một 

người rất giàu có, vào thời dưới sự lãnh đạo của Umar , 

                                                            
(87) Wafiyat Al’Ayaan 2/121. 
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người dân gặp phải trời hạn hán rất nặng, một đoàn buôn của 

Uthman từ xứ Sham mang đến cho Uthman một ngàn con lạc 

đà, trên lưng của chúng chuyên chở rất nhiều loại lương thực 

và quần áo không thể ước tính hết giá trị đích thực của nguồn 

tài sản này là bao nhiêu. Những người thương buôn đã đến gặp 

Uthman  đòi ông chuyển nhượng tất cả số hàng hóa này lại 

cho họ. Uthman  nói: các ông trả tôi bao nhiêu lợi nhuận? Họ 

nói: 5 %. Uthman  nói: quả thật, có người đã trả tôi nhiều 

hơn thế. Thế là cuộc thương lượng tiếp tục diễn ra, họ tiếp tục 

tăng thêm mức lợi nhuận cho Uthman  lên đến 10 %. 

Uthman  nói với họ: quả thật, tôi đã tìm thấy người cho tôi 

lợi nhuận cao nhất. Rồi ông đã Sadaqah hết tất cả toàn bộ hàng 

hóa đó.(88) 

Hãy tốt với linh hồn của mình mà dang tay rộng lượng, 

bởi vì trong việc làm đó sẽ những đóng góp thiết thực dành cho 

những người nghèo, những người cận nghèo, những người láng 

giếng, và bà con thân thích, đồng thời việc làm đó làm gia tăng 

thêm bổng lộc. 

Hãy nghĩ đến cho một ngày mai khi cõi mộ sẽ bao 

trùm lấy tất cả mọi thành phần trong nhân loại: những người ăn 

uống no nê và hả hê, những người chỉ tạm đủ ăn, những người 

bữa đói bữa no, những người ăn mặc sang trọng quí phái, 

những người ăn mặc giản dị và những người áo quần bần hàn, 

... tất cả đều sẽ ở trong cõi mộ tối tăm với hai bàn tay trắng, 

không thể mang theo bất cứ những thứ gì, tài sản, tiền bạc, 

danh vọng lúc đó trở nên vô nghĩa .. chỉ có việc làm thiện tốt sẽ 

là người bạn đồng hành với họ nơi cõi mộ và sẽ cho họ ánh 

sáng nơi tăm tối ngột ngạt đó. 

                                                            
(88) Akhlaaquna Al-Ijtima’iyah của tiến sĩ Mustafa Assaba’i trang 21. 
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Sa’een bin Abdul-Aziz khi được hỏi về cuộc sống tạm 

đủ là như thế nào thì ông nói: một ngay no và một ngày đói.(89) 

Sau đây là những lời kêu gọi dành riêng cho phụ nữ: 

Thiên sứ của Allah  nói: 

 .رواه مسلم ))ُحّليُِّكنَ  ّمنح  َولَوح  النَِّساءّ  َمعحَشَ  يَا تََصَدقحنَ ((

“Hỡi toàn thể phụ nữ, hãy làm Sadaqah cho dù với nữ 

trang của các nàng!” (Muslim). 

إّّنِّ  ، تََصَدقحنَ  النَِّساءّ  َمعحَشَ  يَا((
يحتُُكنَ  فَ

َ
كح  َرأ

َ
لّ  َثَ أ هح

َ
 .رواه ابلخاري ومسلم ))انَلارّ  أ

“Hỡi toàn thể phụ nữ, hãy làm Sadaqah, bởi quả thật Ta đã 

thấy các nàng là những người chiếm đa số cư dân nơi Hỏa 

Ngục” (Albukhari, Muslim). 

Bà A’ishah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah nói: 

نحَفَقّت  إَّذا((
َ
ح  أ ةُ ال

َ
أ َ  بَيحّتَها َطَعامّ  ّمنح  َمرح ّسَدةٍ  َغيح ُرَها لََها ََكنَ  ُمفح جح

َ
نحَفَقتح  بَّما أ

َ
 أ

ُرهُ  َولَّزوحّجَها جح
َ
رَ  َبعحُضُهمح  َينحُقُص  لَ  ، َذلَّك  ّمثحُل  َولّلحَخاّزنّ  ، َكَسَب  بَّما أ جح

َ
 َبعحٍض  أ

 .رواه ابلخاري ومسلم ))َشيحئًا

“Nếu một người phụ nữ bố thí thức ăn từ thức ăn nhà của 

cô ta và thức ăn đó không bị hư thì cô ta được ban cho công 

đức và ân phước với những gì mà cô ta đã bố thí, và chồng 

của cô ta sẽ được ban cho ân phước với những gì mà y đã 

làm, và người giữ kho cũng giống như vậy, người này 

không bị cắt xén đi bởi người kia bất cứ điều gì từ ân 

phước và công đức của họ” (Albukhari, Muslim). 

                                                            
(89) Tazdkirah Al-Huffaazh 1/291. 
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Một trong những hình ảnh đáp lại lời kêu gọi của 

Thiên sứ  trong thời của Người từ những người phụ nữ là 

những gì được bà Ummu Sinan Al-Aslamiyah  thuật lại về 

trận chiến Tabuk khi bà nói: “Quả thật tôi đã nhìn thấy một cái 

áo được trải ra trước mặt của Nabi  trong nhà của bà A’ishah, 

trên đó là lương thực, các dụng cụ sinh hoạt, những chiến vòng 

chân, những đôi bông tai, những chiếc nhẫn, được chất đầy do 

những người phụ nữ gởi đến để đóng góp ủng hộ cho những 

người Muslim chuẩn bị trong hành trang cho trận chiến đó”.(90) 

Lời kêu gọi chung dành cho cả nam lẫn nữ, Allah Tối 

Cao phán về ân phước mà Ngài sẽ dành cho những ai làm 

Sadaqah cho con đường chính nghĩa của Allah: 

﴿ ِ
ناابِلا ِِف ُُك  ۡبعا سا ۢنباتاۡت سا

ا
بيةع أ ثاِل حا ما ِ كا بِيِل ٱَّللي اُهۡم ِِف سا َٰل ۡموا

ا
ِينا يُنفُِقونا أ ثاُل ٱَّلي مي

بية    ُسۢنُبلاة   ِاْئاُة حا لِيٌم واٱ م  َِٰسٌع عا ُ وا آُء  واٱَّللي اشا ن ي َٰعُِف لِما ُ يُضا : سورة ابلقرة] ﴾٢٦١َّللي
461] 

Hình ảnh của những người chi dùng tiền của và tài sản 

của họ cho con đường chính nghĩa của Allah giống như một 

hạt giống trổ ra bảy nhánh bông, mỗi nhánh bông trổ ra 

một trăm hạt. Và Allah sẽ nhân lên thêm nữa cho những ai 

Ngài muốn bởi vì Allah là Đấng Quảng Đại, Bao La và Biết 

hết mọi việc. (Chương 2 – Albaqarah, câu 261). 

Allah  ví việc chi dùng cho con đường chính nghĩa 

của Allah của làm bố thí – dù là với ý nghĩa chiến đấu nơi 

chiến trường hay tất con đường thiện tốt – giống như họ gieo 

xuống những hạt mầm rồi mỗi hạt mọc ra bảy nhánh bông và 

                                                            
(90) Al-Isabah Fi Tamyeez As-Sahabah của học giả Ibnu Hajar 4/350. 
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trong mỗi nhánh bông có đến một trăm hạt, và phần ân phước 

và công đức của việc làm này không dừng lại đó mà sẽ được 

Ngài nhân thêm và nhân thêm nhiều hơn nữa đối với ai Ngài 

muốn tùy theo hoàn cảnh bố thí, đức tin Iman và lòng thành 

tâm của người bố thí và làm Sadaqah. 

Quả thật, phần thưởng dành cho việc bố thí sẽ khác 

nhau tùy theo tâm niệm và lòng thành của một người. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Chúng ta hãy suy ngẫm về những lời phán của Allah, 

Đấng Tối Cao và Ân Phúc: 

ُكۡم ﴿  ا ِعندا ِ بااق   ما ا ِعندا ٱَّللي ُد واما ۡجراُهم  يانفا
ا
ٓواْ أ ُ ِبا ِينا صا اۡجزِياني ٱَّلي نلا ِن وا ۡحسا

ا
بِأ

لُونا  ۡعما نُواْ يا ا َكا  [16: سورة انلحل] ﴾٩٦ما

Những gì ở nơi các ngươi sẽ cạn kiệt còn những gì ở nơi 

Allah thì sẽ còn mãi, và chắc chắn TA (Allah) sẽ ban 

thưởng cho những ai kiên nhẫn phần thưởng tùy theo việc 

tốt nhất mà họ đã làm. (Chương 16 – Annahl, câu 96). 

َٰلِحا ﴿ ِملا صا ۡن عا َٰ واُهوا ُمۡؤِمنّٞ ا ما نَثا
ُ
ۡو أ

ا
رع أ

ِن ذاكا ةا  م  ياوَٰ ي ِباةا   فالاُنۡحيِيانيُهۥ حا  طا
 ِ ۡجراُهم ب

ا
اۡجزِيانيُهۡم أ نلا لُونا وا ۡعما نُواْ يا ا َكا ِن ما ۡحسا

ا
 [72: سورة انلحل] ﴾ ٩٧أ

Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức 

tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh 

và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng tùy 

theo điều tốt nhất mà họ đã làm. (Chương 16 – Annaml, câu 

97). 

ۡل ﴿ ۡبخا ن يا ُل  واما ۡبخا ن يا ِ فاِمنُكم مي بِيِل ٱَّللي ۡونا تِلُنفُِقواْ ِِف سا ٓءِ تُۡدعا َُٰٓؤَلا نُتۡم ها
ا
أ َٰٓ ها
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اۡستا  ْ ي ليۡوا آُء  ِإَون تاتاوا را نُتُم ٱۡلُفقا
ا
أ ٌِّيُّ وا ُ ٱۡلغا ن نيۡفِسهۦِ  واٱَّللي ُل عا ۡبخا ا يا ۡبِدۡل قاۡوًما فاإِنيما

َٰلاُكم  ۡمثا
ا
ُكۡم ُثمي َلا ياُكونُٓواْ أ رۡيا  [92: سورة حممد] ﴾٣٨غا

Này các ngươi, các ngươi là những người được kêu gọi chi 

dùng tài sản của các ngươi cho chính nghĩa của Allah 

nhưng trong các ngươi có một số keo kiệt. Và ai keo kiệt thì 

quả thật chỉ keo kiệt với chính bản thân y mà thôi bởi vì 

Allah là Đấng Giàu Có và Đầy Đủ còn các ngươi mới là 

những kẻ n nghèo khó. Và nếu các ngươi quay lưng thì 

Ngài sẽ đưa một đám người khác đến thay thế các ngươi 

rồi họ sẽ không giống như các ngươi. (Chương 47 – 

Muhammad, câu 38). 

ُ ِمن فاۡضلِهِۦۗ ﴿ َُٰهُم ٱَّللي آ ءااتاى ياۡكُتُمونا ما ُمُرونا ٱنلياسا بِٱۡۡلُۡخِل وا
ۡ
ياأ لُونا وا ۡبخا ِينا يا ٱَّلي

ابا  ذا َٰفِرِينا عا ۡعتاۡدناا لِۡلكا
ا
أ ِهينا وا  [02: سورة النساء] ﴾٣٧ا ا مُّ

Những kẻ mang tâm tính keo kiệt và xúi giúc thiên hạ keo 

kiệt như mình và thường che giấu những thiên lộc được 

Allah ban cho. Và TA đã chuẩn bị cho những kẻ không có 

đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. (Chương 4 – Annisa’, 

câu 97). 

Thề bởi Allah, quả thật chúng ta giống như những gì 

Arrabi’a bin Khathim đã nói: Chúng ta đã trở thành những 

người yếu đuối và tội lỗi, chúng ta chỉ biết ăn bổng lộc của 

chúng ta và chờ hết tuổi đời của chúng ta.(91) 

Không chỉ thế, chúng ta cũng giống như những gì Al-

Mughirah đã nói: Chúng ta trở nên chìm đắm trong ân huệ và 

                                                            
(91) Sifah Assafwah 3/67. 
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thiên lộc, chúng ta không biết tri ân Allah , chúng ta thực sự 

cần đến Ngài nhưng chúng ta lại càng ngày càng trở nên cách 

xa Ngài.(92) 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Quả thật, tiền bạc và tài sản là ân huệ mà Allah  đã 

gởi đến cho chúng ta và Ngài đặt chúng ở nơi chúng ta như là 

một tín vật mang lại sự phúc lành, tuy nhiên, không biết cách 

chi dùng có thể những ân huệ đó sẽ trở thành thứ khiến chúng 

ta bị nguyền rủa khi mà chúng ta không biết dùng nó để hỗ trợ 

việc tuân lệnh Ngài, và có thể chúng sẽ ngăn cản chúng ta trên 

con đường tiến đến Thiên Đàng của Ngài. Chúng ta chớ đừng 

tỏ thái độ như một kẻ phụ ơn và cho rằng những ân huệ được 

ban cho là do chính sự nỗ lực của bản thân thu hái được. Quả 

thật, Qarun đã nói như thế, Allah  phán về lời của hắn: 

َٰ ِعۡلمع ِعنِدٓيِۚ ﴿ ا وتِيُتُهۥ لَعا
ُ
آ أ ۡبلِهِۦ ِمنا  قاالا إِنيما ۡهلاكا ِمن قا

ا
ا قاۡد أ ني ٱَّللي

ا
ۡعلاۡم أ اۡم يا وا ل

ا
أ

دُّ ِمۡنُه قُويةا  شا
ا
ۡن ُهوا أ ۡعا  ٱۡلُقُروِن ما ُ َجا ۡكَثا

ا
أ َلا يُۡس ا  وا ن ُذنُوبِِهُم ٱلُۡمۡجرُِمونا   ا وا ُل عا

 [72: سورة القصص] ﴾٧٨
Y nói: “Ta được giàu có là do sự hiểu biết của ta mà thôi”. 

Phải chăng y đã không biết việc Allah đã tiêu diệt ai là 

người đã có nhiều quyền lực và giàu có hơn y ở những thế 

hệ trước ý hay sao? Và những kẻ tội lỗi sẽ không bị hỏi 

(ngay) về tội lỗi của chúng. (Chương 28 – AlQasas, câu 78). 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

                                                            
(92) Tazkiyah Annufus trang 96. 
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Nếu chúng ta đang bước đi trên con đường làm 

Sadaqah, thì chúng ta đừng để Shaytan ngăn cản chúng ta trên 

bước đường thiện tốt đó, chúng ta hãy luôn ghi nhớ mọi lúc 

mọi nơi lời phán của Allah : 

﴿ َٰٓ ِِتا ياۡومّٞ يا
ۡ
ن ياأ

ا
ۡبِل أ ِن قا َُٰكم م  زاۡقنا ا را نفُِقواْ ِممي

ا
ُنٓواْ أ ِينا ءااما ا ٱَّلي ها يُّ

ا
َلا  أ َلي باۡيعّٞ فِيهِ وا

َلا  ۗ ُخليةّٞ وا ةّٞ َٰعا فا َٰلُِمونا  شا َٰفُِرونا ُهُم ٱلظي  [254: سورة ابلقرة] ﴾٢٥٤واٱۡلكا
Hỡi những người có đức tin! Hãy chi dùng tài sản mà TA 

(Allah) đã cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước 

khi xảy ra Ngày mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ 

không có tình bạn hữu nghị (bao che cho nhau) và cũng sẽ 

không có sự can thiệp nào. Và những kẻ không có đức tin 

là những kẻ làm điều sai quấy. (Chương 2 – Albaqarah, câu 

254). 

Và chúng ta chớ đừng bao giờ nghĩ rằng việc Sadaqah 

chỉ gói gọn trong phạm vi tài sản và tiền bạc của chúng ta mà 

thật ra việc làm Sadaqah là một phạm vi rộng lớn, chúng ta có 

thể làm Sadaqah mà không cần đến tiền bạc và tài sản. Thiên 

sứ của Allah  nói: 

ُروّف  ّمنَ  ََتحّقَرنَ  لَ (( حَمعح نح  َولَوح  َشيحئًا ال
َ
َخاكَ  تَلحَق  أ

َ
هٍ  أ  .رواه مسلم ))َطلحٍق  بّوَجح

“Chớ đừng xem thường bất cứ việc làm thiện tốt nào cho 

dù chỉ là việc nhìn người anh em của mình với gương mặt 

vui vẻ (thì cũng không xem thường)” (Muslim). 

Ông Abu Zdar Jundub bin Jana-dah  thuật lại: tôi 

nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Việc làm nào tốt nhất? Thiên sứ 

của Allah  nói: 
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 ))َسّبيّلهّ  يّف  وَّجَهاد   بّاللّ  إّيَمان  ((
“Đức tin Iman nơi Allah và chiến đấu cho con đường chính 

nghĩa của Ngài”. 

Tôi nói: việc giải phóng nữ nô lệ nào là tốt nhất thì 

Người nói: 

غحَلَها((
َ
نحَفُسَها َثَمنًا، أ

َ
ّلَها ّعنحدَ  َوأ هح

َ
 ))أ

“Nữ nô lệ có giá đắt nhất và được người chủ nhân của cô ta 

yêu thích nhất”. 

Tôi nói: Nếu tôi không thể làm điều đó? Thiên sứ của 

Allah  nói: 

وح  َصانًّعا، تُّعْيُ ((
َ
نَعُ  أ َرَق  تَصح خح

َ
 ))أل

“Giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó 

khăn hoặc phụ giúp những người tật nguyền”  

Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, nếu tôi không thể cả 

những điều nhỏ nhặt đó thì như thế nào? Người  nói: 

إَّنَها انَلاّس  َعّن  ََشَكَ  تَُكفُّ ((
ّسَك  لََعَ  ّمنحَك  َصَدقَة   فَ  ))َنفح

“Ngăn lại điều xấu của bản thân mình khỏi mọi người bởi 

quả thật đó là việc làm Sadaqah từ bản thân cho chính 

mình” (Muslim). 

Trong một Hadith khác, Thiên sứ của Allah  tập hợp 

nhiều hình thức Sadaqah, Người nói: 
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مٍ  ُكَ  َصَدقَة   َعلَيحهّ  انَلاّس  ّمنَ  ُسََلَم  ُكُّ (( لُعُ  يَوح ُس  ّفيهّ  َتطح ّدُل  ، الَشمح َ  َيعح  َبْيح
 ّ ّمُل  ، َدابَّتهّ  لََعَ  الرَُجَل  َوُيّعْيُ  ، َصَدقَة   اّلثحنَْيح   ، َعلَيحَها َفيَحح

َ
َفعُ  وح أ  َمتَاَعهُ  َعلَيحَها يَرح

َوةٍ  َوُكُّ  ، َصَدقَة   الَطيِّبَةُ  َوالحَكَّمةُ  ، َصَدقَة    َوُيّميُط  ، َصَدقَة   الَصََلةّ  إَّل  ََيحُطوَها َخطح
َذى

َ
 .متفق عليه ))َصَدقَة   الَطّريّق  َعّن  األ

“Mỗi ngày khi mặt trời mọc thì mỗi một khúc xương của 

con người đều mang lại việc làm Sadaqah, sự phân xử công 

bằng giữa hai người là việc làm Sadaqah, giúp đỡ một 

người leo lên con vật cưỡi của y hoặc giúp y khiêng đồ đạc 

lên con vật cưỡi là việc làm Sadaqah, lời nói tốt đẹp là việc 

làm Sadaqah, mỗi một bước đi đến lễ nguyện Salah là việc 

làm Sadaqah, nhặt những thứ gây hại trên đường đi là việc 

làm Sadaqah” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َفُعوا(( ّض وَ  تُؤحَجُروا اشح َحَب  َما نَّبيِّهّ  لَّسانّ  لََعَ  وََجَل  َعزَ  اللُ  َيقح
َ
 .متفق عليه)) أ

“Các ngươi hãy can thiệp xin trợ giúp (cho người cần giúp) 

thì các ngươi sẽ được ban ân phước, và Allah Tối Cao sẽ 

giải quyết trên chiếc lưỡi của vị Nabi của Ngài điều Ngài 

yêu thích.” (Albukhari, Muslim). 

Một trong những hình thức Sadaqah mang lại ân phước 

to lớn là giải hòa và gắn kết hai người (hay hai nhóm) đang có 

sự hiềm khích nhau. Abu Dawood ghi lại Hadith Sahih: 
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ّب  َعنح 
َ
لَ (( -وسلم عليه الل صل- اللّ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ادَلرحَداءّ  أ

َ
ُكمح  أ رّبُ خح

ُ
 أ

فحَضَل 
َ
يَامّ  َدرََجةّ  ّمنح  بّأ ََلحُ (( قَاَل . بََل  قَالُوا. ))قَةّ َوالَصدَ  َوالَصََلةّ  الصِّ  َذاّت  إّصح

 ّ َْيح  )) ابلح
Ông Abu Ad-Darda’  thuật lại: Thiên sứ của Allah  

nói: “Các ngươi có muốn Ta chỉ các người việc làm tốt hơn 

cả nhịn chay, lễ nguyện Salah và Sadaqah không?”. Các vị 

Sahabah nói: Chúng tôi muốn thế. Người nói: “Giải hòa giữa 

hai bên (đang có sự hiềm khích)”. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Thiên sứ của Allah  nói: 

هَ  بَّها تَبحتَّغ  َنَفَقةً  ُتنحّفَق  لَنح  إّنََك (( ّجرحَت  إّلَ  اللّ  وَجح
ُ
َفَعَها َحَّت  ،َعلَيحَها أ َمة تَرح  اللُقح

تّ  ّف  إَّل 
َ
َرأ  .متفق عليه ))َك امح

“Quả thật, bất cứ thứ gì ngươi chi dùng với lòng thành tâm 

vì sắc diện của Allah thì đều được Ngài ban ân phước và 

công đức, ngay cả chỉ là một miếng ăn ngươi đưa vào 

miệng của vợ mình thì cũng được ban ân phước và công 

đức.” (Albukhari, Muslim). 

Các cánh cửa của việc làm từ thiện thì rất nhiều, chỉ 

cần chúng ta hành động và thành tâm mà thôi.  

Cầu xin Allah  hướng dẫn và phù hộ tôi, các quí đạo 

hữu cùng cha mẹ của chúng ta luôn là những người biết tri ân 

Allah  qua việc làm Sadaqah cho con đường chính nghĩa của 

Ngài trong lúc phồn thịnh cũng như trong lúc khó khăn. 
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Cầu xin Allah  phù hộ chúng ta để chúng ta ở cùng 

với những người được mời gọi vào Ngày Phục Sinh với lời:  

نُ ﴿ ۡزا نُتۡم ُتا
ا
ٓ أ َلا لاۡيُكۡم وا ۡوٌف عا  [21: سورة األعراف] ﴾٤٩ونا ٱۡدُخلُواْ ٱۡۡلانيةا َلا خا

Quí vị hãy đi vào Thiên Đàng, quí vị sẽ không còn phải lo 

sợ cũng sẽ không còn phải buồn phiền (Chương 7 – Al-

A’raf, câu 49). 

 

 

 


