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Lời mở đầu 
 

 

ََلُة  ، َوالصذ َقه
ُن اْلح يح حُهَدى وَده ََلُ بهال يح َبَعَث رَُسوح ه ه اَّلذ ُد لِله َمح اَْلح

ٍد ولَََعَ  ، نَبهيِّنَا حُمَمذ َ ْيح هلحَعالَمه حَمبحُعوحثه رَََحًَة ل َ ال حُمرحَسلهْيح ََلمُ لََعَ إهَمامه ال  َوالسذ
ُد: ، َوَبعح َ ْيح َعه مجح

َ
بههه أ ه وََصحح  آَله

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, 

Đấng đã gửi vị Thiên sứ của Ngài đến với sự hướng dẫn 

và tôn giáo chân lý. Cầu xin bằng an và phúc lành cho vị 

dẫn đầu các vị Thiên sứ, vị được cử phái đến để mang lại 

hồng phúc cho toàn nhân loại, vị Nabi của chúng ta 

Muhammad; và cho gia quyến của Người cùng tất cả các 

bạn đạo của Người .. 

Quả thật, đa số nhân loại trong thời đại ngày nay 

thường ở hai tình trạng: thái quá và dửng dưng. Trong số 

đó, có người yêu thương, ngưỡng mộ Thiên sứ  một 

cách thái quá đến nỗi tôn sùng dẫn đến tội Shirk – cầu 

xin Allah  che chở khỏi việc làm đó – , họ cầu xin khấn 

vái Thiên sứ  và tìm phúc lành từ nơi Người; có người 

thì hoàn toàn ngược lại, họ quay lưng với sự hướng dẫn 

của Người cũng như luôn hời hợt và thờ ơ với tiểu sử của 

Người, họ không buồn quan tâm bất cứ điều gì từ sự chỉ 

dạy và giáo huấn của Người . 

Với mong muốn đưa tiểu sử của Người  cũng 

như những giây phút trong đời sống sinh hoạt hàng ngày 

của Người đến với công chúng một cách đơn giản và dễ 

hiệu nên tôi đã viết những trang giấy ít ỏi này. Dĩ nhiên 
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với một vài trang ít ỏi chắc chắn không thể đáp ứng hết 

những mong muốn đó, tuy nhiên, nó cũng bộc bạch được 

phần nào về phẩm chất đạo đức, bản chất và nhân cách 

của Thiên sứ . Tôi không khảo sát chi tiết mà tôi chỉ 

hạn chế trên những điều mà tôi thấy nó đã bị quên lãng, 

bị phai mờ hoặc bị mất hẳn trong đời sống con người. 

Tôi chỉ trình bày hai hay ba Hadith cho mỗi một phẩm 

chất đạo đức cũng như mỗi một đức tính của Người . 

Quả thật, cuộc sống của Thiên sứ  là cuộc sống 

mẫu mực cho cả cộng đồng tín đồ, là phương pháp tuyên 

truyền và kêu gọi, là một lối sống tốt đẹp. Tấm gương 

sống của Người  mang sự mộ đạo, đức hạnh, chuẩn 

mực và tốt đẹp trong đối nhân xử thế, và mang một 

phong cách cao quý và hào kiệt. Tấm gương đạo đức cao 

đẹp của Người  được gói gọn trong lời phán của Allah 

 khi Ngài khen ngợi Người:  

 [4سورة  القلم: ] ﴾٤ِإَونََّك لََعََلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم ﴿

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho 

những đức tính thật cao đẹp và vĩ đại (Chương 68 – 

Al-Qalam, câu 4). 

Hệ phái Sunnah và Jama’ah chỉ xem Thiên sứ  

đúng với vị trí và chức vụ của Người mà Allah  đã qui 

định cho Người, đó là: Người là người bề tôi của Ngài, là 

vị Thiên sứ của Ngài và là vị Khaleel (vị được Ngài yêu 

thương nhất). Họ yêu thương Người  hơn cả con cái, 

cha me của họ, thậm chí còn hơn cả bản thân họ; tuy 

nhiên, họ không thái quá và vượt mức giới hạn đối với 

vai trò và địa vị đó của Người . 
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Và chúng ta phải đi theo đường lối này, chúng ta 

không sáng lập ra lễ sinh nhật cho Người  cũng như 

chúng ta không tổ chức bất kỳ lễ mừng nào cho Người 

nhưng chúng ta rất đỗi yêu thương Người giống như 

Người đã sai bảo, tuân thủ theo những gì Người ra lệnh 

và qui định, và tránh xa những gì Người nghiêm cấm và 

cản ngăn. 

Cho dù chúng ta không còn cơ hội gặp được Thiên 

sứ của Allah , không còn nhìn thấy được diện mạo của 

Người, người mà chúng ta yêu thương, và giữa chúng ta 

và Người tuy có một khoảng cách của những chuỗi thời 

gian, nhưng chúng ta hãy cầu xin Allah  phù hộ cho 

chúng ta trở thành những người mà Người  đã nói về 

họ: 

نَّاَُوِدْدت ُ}
َ
ْيَناُقَدُُْأ

َ
 {إِْخَواَنَناَُرأ

“Ta thật sự rất muốn gặp được những người anh em 

của Ta”. 

Các vị Sahabah nghe Thiên sứ  nói vậy thì họ lên 

tiếng hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, không phải chúng tôi 

là những người anh em của Người hay sao? 

Người  nói: 

ْنت مُْ}
َ
ْصَحاِبُُأ

َ
ِينََُُوإِْخَوان َناُأ ت واُلَمُُْاَّلَّ

ْ
 {َبْعدُ ُيَأ

“Các người là các bạn đạo của Ta, còn những người 

anh em của Ta là những người chưa đến thời sau Ta”. 

Các vị Sahabah lại thắc mắc: Thưa Thiên sứ của 

Allah, làm thế nào Người có thể nhận biết những ai chưa 
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đến thời sau Người là những người thuộc cộng đồng tín 

đồ của Người? 

 Người  nói:  

يَْتُ}
َ
َرأ

َ
نَُُّلَوُُْأ

َ
لاُُأ َُُل ُُرَج  رُ َُخْيل  لَةُ ُغ  َجَّ ْهمُ َُخْيل َُُظْهَرىَُُْبْيَُُُم  لَُُب ْهمُ ُد 

َ
ُأ

ُ  {َخْيلَهُ َُيْعرِف 

“Há nếu như một người có một con ngựa màu trắng 

đang lẫn vào giữa đàn ngựa đen thì chẳng lẽ y không 

thể nhận biết được nó hay sao?”. 

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, dĩ 

nhiên là y sẽ nhận biết được nó. 

 Người  nói: 

ت ونَُُفَإِنَّه مُْ}
ْ
رًّاُيَأ لِيَُُغ  َجَّ وءُُِِمنَُُُم  نَاُالْو ض 

َ
مُُْوَأ ه  ُُفََرط  َْوِضََُُعَ لَُُاْلْ

َ
ُأ

ال ُُاْْلَِعيُ ُي َذادُ َُكَماَُحْوِضَُُعنُُْرَِجال ََُُل َذاَدنَُّ نَاِديِهمُُْالضَّ
 
لَُُأ

َ
.َُهل مَُُّأ

مَُُْفي َقال ُ ل واُقَدُُْإِنَّه  ق ول ُ.َُبْعَدكَُُبَدَّ
َ
اُفَأ ْحقا اُس  ْحقا  رواه مسلم.ُ{س 

“Quả thật, họ sẽ đến với những vệt sáng màu trắng từ 

vết tích của Wudu’ và Ta đã đến trước đợi họ tại hồ 

Al-Hawdh; rồi có những người bị lôi kéo đi khỏi cái 

hồ đó của Ta giống như những con lạc đà lạc hướng 

bị kéo trở lại, lúc đó Ta gọi họ: họ là cộng đồng tín đồ 

của Ta. Thế là có tiếng bảo: Quả thật chúng đã thay 

đổi thời sau ngươi. Vậy là Ta nói Suhqan, Suhqan 

(thật quá xa, thật quá xa)” (Muslim). 

Cầu xin Allah  phù hộ chúng ta luôn theo lối của 

Thiên sứ , học hỏi tấm gương đạo đức của Người và đi 

theo Sunnah của Người; cầu xin Ngài tập hợp chúng ta 
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lại cùng với Người ở những ngôi vườn Thiên Đàng Vĩnh 

cữu trên cao. 

. َ ْيح َعه مجح
َ
بههه أ ه وََصحح ٍد  ولَََع آَله  وََصََل اهلُل لََعَ نَبهيِّنَا حُمَمذ

Cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Nabi của 

chúng ta Muhammad, và cho gia quyến của Người cùng 

tất cả các bạn đạo của Người .. 

Abdul Malik bin Muhammad bin 

Abdurrahman Al-Qaasim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viếng Thăm 



 

 

Một ngày trong nhà của 

Thiên sứ  6 

 

 

Chúng ta sẽ trở về những thế kỷ trước và lần lượt 

lật lại từng trang đã qua, chúng ta sẽ đọc và suy ngẫm 

từng dòng của nó, chúng ta sẽ làm một chuyến viếng 

thăm Thiên sứ của Allah  tại nhà của Người qua những 

dòng chữ, những ngôn từ .. chúng ta sẽ đi vào nhà của 

Người  để xem hoàn cảnh thực tế của Người cũng như 

để lắng nghe tiếng nói và lời giáo huấn của Người .. 

chúng ta sẽ sống một ngày trong ngôi nhà của Người  

để gặt hái được những bài học và để được soi sáng qua 

lời nói và hành động của Người. 

Quả thật, phong tục tập quán cũng như những 

truyền thống văn hóa của nhân loại được viết ra và rất 

nhiều người đọc và tìm hiểu nó. Họ du lịch tham quan từ 

đông sáng tây qua các cuốn sách, các thông tin, các tư 

liệu cũng như các phim ảnh. Chúng ta xứng đáng hơn họ 

trong việc đi viếng thăm một cách hợp pháp đến ngôi nhà 

của Thiên sứ  để trải nghiệm thực tế, để chúng ta thực 

hành theo những gì chúng ta thấy và biết. Qua chuyến 

viếng thăm, chúng ta sẽ thu hẹp không gian trong chính 

ngôi nhà của Người  để chúng ta cụ thể hóa các sự 

việc, công khai giáo dục bản thân và áp dụng nó vào 

trong chính ngôi nhà của chúng ta. 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Chúng ta không trở về với chuỗi năm tháng và 

những thế kỷ đã qua chỉ để nghe những gì mà chúng ta 

không chứng kiến cũng như những hoàn cảnh mà chúng 

ta không tận mắt nhìn thấy, mà là để chúng ta thờ phượng 

Allah  qua việc đọc tiểu sử của Thiên sứ , noi theo 
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Sunnah của Người và đi trên đường lối và hệ thống giáo 

điều của Người, để chúng ta tuân theo mệnh lệnh của 

Allah  khi Ngài bắt chúng ta phải yêu thương vị Thiên 

sứ của Ngài; và một trong những dấu hiệu quan trọng 

nhất cho thấy tình yêu thực sự của một người dành cho 

Người  là vâng lời Người, tuân thủ những gì Người sai 

bảo và tránh xa những gì Người ngăn cấm. 

Allah  phán bảo phải tuân thủ và vâng lời theo 

mệnh lệnh của Người  và Ngài đã dựng Người làm một 

vị lãnh đạo, một tấm gương mẫu mực để nói theo: 

َ فَٱتَّبُِعوِِن ُيۡ ﴿ ُ َويَۡغفِۡر لَُكۡم  بِۡبُكمُ قُۡل إِن ُكنتُۡم ُُتِبُّوَن ٱَّللَّ ٱَّللَّ
ُ َغُفور    [13:  سورة آل عمران] ﴾ ٣١ رَِّحيم   ذُنُوبَُكۡمۚۡ َوٱَّللَّ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu 

thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi 

Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho 

các người. Bởi Allah là Đấng khoan dung và nhân từ. 
(Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31). 

ۡسَوةٌ َحَسنَة  ٱلََّقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسوِل ﴿
ُ
ِ أ َ  َّللَّ ْ ٱَّللَّ ل َِمن ََكَن يَرُۡجوا

َ َكثِير   [13سورة األحزاب: ] ﴾٢١ اَوٱۡۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّللَّ

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm 

gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những 

ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và 

những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều. 
(Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21). 

Quả thật, Allah  đã đề cập đến việc phải tuân thủ 

mệnh lệnh của Thiên sứ  và noi theo Sunnah của Người 
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giống như vậy vào bốn mươi chỗ trong Qur’an(1). Những 

người bề tôi sẽ không tìm thấy hạnh phúc cũng như sẽ 

không có được sự cứu rỗi vào cõi Đời Sau nếu như 

không đi theo vị Thiên sứ của Ngài . 

ٰتٖ ﴿ َ َورَُسوََلُۥ يُۡدِخلُۡه َجنَّ نَۡهُٰر  َوَمن يُِطِع ٱَّللَّ
َ
ََتۡرِي مِن َُتۡتَِها ٱۡۡل

ۚۡ َوَذٰلَِك ٱۡلَفۡوزُ ٱۡلَعِظيُم  ۥ َويَتََعدَّ  ١٣َخِِٰلِيَن فِيَها َ َورَُسوََلُ َوَمن َيۡعِص ٱَّللَّ
هِني  ا فِيَها وَ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه نَاًرا َخِِٰلر  سورة النساء: ] ﴾١٤ََلُۥ َعَذاب  مُّ

31 ،34] 

Và ai tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì sẽ 

được Ngài thu nhận vào các ngôi vườn nơi Thiên 

Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống 

trong đó mãi mãi, và đó là một thành tựu vĩ đại. 

Ngược lại, người nào bất tuân Allah và Thiên sứ của 

Ngài, vi phạm các giới hạn của Ngài thì Ngài sẽ đày 

họ vào Hỏa Ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời kiếp kiếp 

và sẽ bị trừng phạt đau đớn và nhục nhã. (Chương 4 

– Annisa’, câu 13, 14). 

Thiên sứ của Allah  đặt tình yêu dành cho Người 

là một trong những nguyên nhân đạt được sự ngọt ngào 

trong đức tin Iman, Người  nói: 

نََُُّمنُُْثَلَث ُ} نُُْاإِليَمانَُُِحلََوةَُُوََجدَُُفِيهُُِك 
َ
ونَُُأ ول  ُُاللُ ُيَك  َُوَرس 

ُ َحبَّ
َ
اُإََِلْهُُِأ َماُِممَّ  متفق عليه.ُ{ُ...ُِسَواه 

                                           
(1) Fatawa tổng hợp của Ibnu Taymiyah: 1/4. 
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“Ba điều mà ai đó có được nó thì y sẽ tìm thấy vị ngọt 

của đức tin Iman: Allah và Thiên sứ của Ngài là 

những vị yêu thương nhất đối với y so với tất cả mọi 

thứ ...” (Albukhari, Muslim). 

ِى} مُُْي ْؤِمنُ ُلَُُبَِيِدهَُُِنْفِسُُفََواَّلَّ ك  َحد 
َ
ُُأ ونََُُحّتَّ ك 

َ
ُُأ َحبَّ

َ
ُِمنُُْإََِلْهُُِأ

 رواه ابلخاري.ُ{َوَوَِلِهَُُِواِِلِهُِ
“Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài 

rằng không ai trong các ngươi hoàn thiện đức tin cho 

đến khi nào Ta là người yêu thương đối với y hơn cả 

cha và con cái của y.” (Albukhari). 

Và tiểu sử của Thiên sứ  là tiểu sử thơm lừng mà 

chúng ta cần phải học tập và đi theo tấm gương và sự 

hướng dẫn của Người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyến hành trình 
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Cuộc hành trình đến nhà của Thiên sứ  để xem 

các khoảnh khắc cuộc sống của Người cũng như phong 

cách cư xử và giao tế của Người là một điều thú vị cho 

mục tiêu tìm kiếm ân phước và phần thưởng nơi Allah . 

Quả thật, cuộc sống của Thiên sứ  là bài học quí báu, là 

tấm gương mẫu mực cần được noi theo. Cuộc hành trình 

này là cuộc hành trình qua các cuốn sách và các lời thuật 

của các vị Sahabah, bởi lẽ chúng ta không được phép 

thực hiện một cuộc hành trình từ xa xôi và đầy gian nan 

để đến viếng mộ của Thiên sứ  cũng như nhà của 

Người hay bất cứ nơi nào khác ngoài ba Masjid mà 

Người  đã di huấn: 

واُلَُ} د  َُوالَْمْسِجدَُُِهَذاَُمْسِجِدىَُمَساِجدَُُثَلَثَةُُِإَِلُُإِلَُُّالرَِّحاَلُُتَش 
ََرامُِ ْقَصَُُوالَْمْسِجدُُِاْلْ

َ
 ابلخاري ومسلم.رواه ُ{األ

“Các ngươi chớ vượt hành trình xa xôi đến (vì mục 

đích viếng thăm) ngoại trừ ba Masjid: Masjid này của 

Ta (Masjid Annabawi), Masjid Al-Haram (Makkah) 

và Masjid Al-Aqsa (Palestine)” (Albukhari, Muslim). 

Bắt buộc chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh của 

Thiên sứ  là không được phép hành trình từ xa xôi đi 

viếng bất cứ một địa điểm nào ngoài ba Masjid mà Người 

đã nói trong lời di huấn. Allah  phán: 

﴿ ْۡۚ ه   َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىُٰكۡم َعۡنهُ فَٱنتَُهوا َ  ﴾َوٱتَُّقواْ ٱَّللَّ
 [7سورة اْلرش : ]

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi 

thì các ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn 
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cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. 
(Chương 59 – Al-Hashr, câu 7). 

Chúng ta không đi theo những vết tích của Nabi , 

ông Ibnu Widhaah nói: “Umar bin Al-Khattaab  đã ra 

lệnh chặt bỏ cái cây mà Nabi  từng làm cuộc thề 

nguyện giao ước với các vị Sahabah dưới gốc cây đó, bởi 

vì dân chúng lúc đó thường đến chỗ đó để dâng lễ 

nguyện dưới cây đó và Umar sợ điều Fitnah xảy đến cho 

họ.” (Câu chuyện được kể lại trong Albukhari và 

Muslim). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói về hàng núi 

Hira’: “Trước khi nhận lãnh sứ mạng Nabi thì Thiên sứ 

của Allah  thường vào đó tịnh tâm và đó cũng là nơi 

mà lời mặc khải đầu tiên được ban xuống. Tuy nhiên, từ 

lúc lời mặc khải được mặc khải xuống cho Người thì 

Người không còn lên hang đó nữa, các vị Sahabah của 

Người cũng không ai lên đó cả. Quả thật sau khi nhận 

lãnh sứ mạng Nabi, Người  đã ở Makkah mười mấy 

năm nhưng không hề lên hang núi đó, những người có 

đức tin cùng với Người ở Makkah cũng vậy; và sau cuộc 

di cư đến Madinah Người  có trở lại Makkah nhiều lần, 

trong lần Umrah Al-Hudaibiyah, năm chinh phục được 

Makkah thì Người ở đó gần hai mươi ngày, và trong lần 

Umrah Ja’ra-nah thì không lần nào Người  leo lên hang 

núi Hira’ đó và cũng không hề đi ngang qua ghé thăm...” 

(Fatawa tổng hợp 27/251). 

Giờ đây chúng ta đang ở trong Madinah 

Nabawiyah, điểm nổi bật nhất của thành phố này bắt đầu 

hiện rõ phía trước chúng ta, đó là núi Uhud, núi mà Thiên 

sứ của Allah  đã nói về nó: 
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ِب َناَُجَبل َُُهَذا} ِب هُ ُُي   متفق عليه.ُ{َوُن 
“Núi này, nó yêu thương chúng ta và chúng ta yêu 

thương nó.” (Albukhari, Muslim). 

Trước khi chúng ta đi vào nhà của Thiên sứ  thì 

chúng ta hãy ngắm một chút diện mạo ngôi nhà của 

Người. Chúng ta sẽ không cần phải ngạc nhiên nếu 

chúng ta thấy ngôi nhà của Người  bé xíu với một tấm 

trải khiêm tốn bên trong bởi vì Thiên sứ của Allah  là 

người sống Zuhd (không màng nhiều đến cuộc sống trần 

gian) nhất trên thế gian này, Người  ít bận tâm đến sự 

hưởng thụ của thế gian và Người không để mắt tới sự 

trang hoàng cũng như của cải vật chất của thế gian. 

Người  nói: 

ِعلَْتُ} ة ُُوَج  ُُِِفَُُعْيِنُُق رَّ لَة  رواه النسايئ.ُ{الصَّ
“Và Ta được ban cho niềm hạnh phúc trong lễ 

nguyện Salah” (Annasa-i). 

Thiên sứ của Allah  nói về trần gian: 

ْنَياُِلَُُما} ْنَياَُوَمَثل َُُمَثِلَُُماَُولدِل  ُُإِلَُُّاِل  ُُيَْومُ ُِفَُُسارََُُكَراكِب  َُصائِف 
 رواه أَحد.ُ{َوتََرَكَهاَُراحَُُث مََُُّنَهارُ ُِمنَُُْساَعةُاَُشَجَرةُ ََُتَْتُُفَاْسَتَظلَُّ

“Hình ảnh trần gian này đối với Ta giống như những 

người lữ khách di chuyển trong một ngày nắng hè, họ 

dừng lại nghỉ chân một lát dưới một bóng cây rồi rời 

đi bỏ lại cái cây đó (chẳng có gì phải lưu luyến).” 

(Ahmad). 
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Quả thật chúng ta đã tới nhà của Thiên sứ . Đây, 

chúng ta hãy bắt đầu với nội phòng của các bà vợ của 

Người, tất cả đều được làm từ các nhánh cây chà là phủ 

bên trên đất sét, một số nội phòng được xây từ đá chồng 

lên nhau, còn mái nhà thì đều được lợp toàn nhánh cây 

chà là. 

Ông Alhasan nói: Tôi từng vào những ngôi nhà 

của các bà vợ của Nabi  trong thời ông Uthman bin 

Affaan  làm Khalifah, tôi đã sờ tay vào mái nhà. (Xem 

tiểu sử Nabi của Ibnu Katheer 2/274). 

Tuy đó là những ngôi nhà đơn sơ với những nội 

phòng bé xíu nhưng tràn đầy đức tin Iman và chan chứa 

sự ngoan đạo cũng như mang cả sứ mạng Nabi và những 

lời mặc khải thiêng liêng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại hình và diện mạo của 

Thiên sứ  
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Chúng ta đang ở trước nhà của Thiên sứ , chúng 

ta sẽ gõ cửa để xin phép vào .. chúng ta hãy để trí tưởng 

tượng rằng như thể chúng ta đang nhìn thấy diện mạo của 

Người . 

Ông Al-Bara’ bin ‘A-Zib  nói:  “Nabi là một 

người có gương mặt đẹp và phúc hậu nhất trong nhân 

loại, Người có ngoại hình đẹp nhất, Người không quá 

cao và cũng không thấp (vóc dáng vừa và dễ coi)” 

(Albukhari). 

Ông Al-Bara’ bin ‘A-Zib  mô tả Nabi  trong 

một lời thuật khác: “Nabi  có dáng vóc vừa người, vai 

rộng, có mái tóc dài đến dái tai, tôi từng nhìn thấy 

Người trong trang phục màu đỏ, tôi thực sự chưa 

từng thấy ai đẹp hơn Người” (Albukhari). 

Ông Abu Ishaaq Assabi’i nói: “Một người đàn 

ông đã hỏi ông Al-Bara’ bin ‘A-Zib có phải gương 

mặt Thiên sứ của Allah giống như cây đao thì ông 

bảo: không, gương mặt của Người giống như ánh 

trăng” (Albukhari).  

Ông Anas bin Malik  nói: “Tôi chưa từng chạm 

tay mình vào mảnh vải lụa nào hay bất cứ thứ gì mà 

nó mịn hơn bàn tay Thiên sứ của Allah , và tôi cũng 

chưa từng ngửi mùi hương nào lại thơm hơn mùi 

hương cơ thể Thiên sứ của Allah ” (Albukhari, 

Muslim). 

Một trong các tính cách của Thiên sứ  là Người 

có tính mắc cỡ. Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  nói về tính 

mắc cỡ của Người : “Người là người có tính mắc cỡ 

hơn cả thiếu nữ trinh nguyên ẩn mình chốn khuê 
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phòng, và khi Người nhìn thấy điều gì đó mà Người 

ghét thì chúng tôi nhận ra ngay trên gương mặt của 

Người” (Albukhari). 

Đó là những mô tả sơ lược và ngắn gọn về đặc 

điểm ngoại hình cũng như tính cách của Thiên sứ . Và 

quả thật, Allah  đã phú cho Người  sự hoàn hảo về 

nét đẹp ngoại hình và cả nét đẹp nhân cách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời nói của Thiên sứ  
 

Quả thật, chúng ta đã nhìn thấy được Thiên sứ của 

Allah  cùng với một số đặc điểm của Người. Giờ chúng 

ta hãy xem lời lẽ và tiếng nói của Người : cách Người 
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nói chuyện cũng như cách Người diễn đạt ngôn từ của 

Người như thế nào? 

Bà A’ishah  nói: “Thiên sứ của Allah  nói 

chuyện cũng giống như cách nói chuyện của các người 

nhưng Người nói với lời lẽ rõ ràng, nhất quán và 

mạch lạc, những ai ngồi trong buổi nói chuyện của 

Người đều dễ dàng ghi nhớ” (Abu Dawood). 

Thiên sứ của Allah  thường diễn đạt bằng các 

ngôn từ dễ hiểu, nhẹ nhàng, Người thích làm cho người 

khác hiểu được lời lẽ của Người, Người luôn quan tâm sự 

khác biệt về mức độ hiểu giữa mọi người; và điều này 

cần nhiều đến tính nhẫn nại cao. 

Bà A’ishah  nói: “Lời lẽ của Thiên sứ  là lời 

lẽ mạch lạc làm cho người nghe dễ hiểu” (Abu 

Dawood). 

Thiên sứ của Allah  hay lặp lại lời nói để người 

nghe dễ hiểu và tiếp thu. Ông Anas bin Malik  nói: 

“Thiên sứ của Allah  thường lặp lại lời nói ba lần để 

người nghe hiểu và tiếp thu” (Abukhari). 

Thiên sứ của Allah  thường trấn an mọi người 

giúp họ điềm tĩnh và an lòng hơn trước những hoảng sợ 

và lo lắng. Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại, nói: Một người 

đàn ông đến nói chuyện với Nabi , anh ta có vẻ lo lắng 

khi giáp mặt Người, thế là Người  bảo:  

نُْ} َُُعلَْيَكَُُهوِّ ُُفَإِّنِّ ُُلَْست  نَاُإِنََّماُبَِملِك 
َ
ةُ ُاْبنُ ُأ

َ
ل ُُاْمرَأ ك 

ْ
رواه ُ{الَْقِديدَُُتَأ

 ابن ماجه.
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“Ngươi hãy bình tĩnh, bởi quả thật Ta đâu phải là 

vua mà Ta chỉ là đứa con của một người phụ nữ 

ăn thịt khô” (Ibnu Ma-jah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên trong ngôi nhà của Thiên sứ 
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Chúng ta được phép vào nhà của Người  và 

chúng ta đang ở chính giữa ngôi nhà vị Nabi của 

cộng đồng này. Chúng ta hãy dạo quanh để quan sát 

và lắng nghe các vị Sahabah  thuật lại về ngôi nhà 

này từ chiếc đệm, đồ đạc, các dụng cụ sinh hoạt và 

những vật dụng khác trong nhà. 

 Chúng ta biết rằng không nên quan sát và nhìn 

ngắm trong nội phòng cũng như chỗ ở của Người  

để bình phẩm và đánh giá; tuy nhiên, vì mục đích tìm 

hiểu tấm gương sống của Người  chúng ta hãy xem 

một số vật dụng trong ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng cao 

quý này của Người. Đây là ngôi nhà tràn đầy sự 

khiêm tốn và đức tin Iman. Chẳng lẽ chúng ta không 

thấy rằng xung quanh trên các vách nhà đều không có 

bức cứ hình ảnh có linh hồn nào được treo, những thứ 

mà đa số nhân loại ngày nay đã treo chúng trong nhà 

của họ?!. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ل ُُلَُ} ُُفِيهُُِبَيْتااُالَْملَئَِكةُ ُتَْدخ  وَرة َُُولَََُُكْب   رواه ابلخاري. {ُص 
“Các Thiên Thần không vào bất cứ ngôi nhà nào có 

chó và các hình ảnh” (Albukhari). 

Rồi chúng ta hãy đảo mắt nhìn quanh một dòng để 

nhìn một số vật dụng hằng ngày của Thiên sứ . 

Ông Tha-bit nói: “Ông Anas bin Malik  lấy ra 

cái ly bằng gỗ được bọc sắt dày bên ngoài và nói: này 

Tha-bit, đây là cái ly của Thiên sứ . Người thường 
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uống nước, nước chà là lên men, mật ong và sữa với 

cái ly này”. (Tirimizdi ghi lại). 

Ông Anas bin Malik  nói: “Thiên sứ của Allah 

 thường thở trong lúc uống ba lần” (Albukhari, 

Muslim). Thở ba lần trong uống ở đây có nghĩa là Người 

thở bên ngoài chiếc cốc uống (uống thành ba ngụm nhỏ). 

Bởi trong Hadith khác thì ông nói: “Thiên sứ của Allah 

 cấm thở hoặc thổi vào đồ đựng thức uống (thức 

uống)” (Albukhari, Muslim). 

Còn chiếc áo giáp mà Thiên sứ của Allah  

thường mặc trong những lúc đi Jihaad, những lúc xông 

pha ra trận chiến. Có thể chiếc áo giáp hiện giờ không có 

trong nhà bởi lẽ chiếc áo đó đã được Người  cầm cố 

cho một người Do Thái để mượn ba mươi Sa’ lúa mạch, 

và theo lời của bà A’ishah  rằng khi Thiên sứ của Allah 

 qua đời thì chiếc áo giáp đó vẫn còn ở chỗ của người 

Do Thái kia. 

Người  thường không đột ngột đi vào nhà các bà 

vợ của Người mà không báo trước, Người thường vào 

với họ khi họ đã sẵn sàng tiếp đón Người, và Người luôn 

chào Salam họ mỗi khi đi vào. (Zaad Al-Ma’aad: 2/381). 

Chúng ta hãy luôn hy vọng nơi Allah  và sống 

với con tim biết hài lòng dù cuộc sống còn nhiều chật vật 

và thiếu thốn. Thiên sứ của Allah  nói: 

وَبُ} ِدىَُُلَِمنُُْط  هُ َُوََكنَُُاإِلْسلَمُُِإَِلُُه  رواه الرتمذي ُ{َوَقَنعََُُكَفافااَُُعْيش 
 وأَحد.
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“Thật phúc thay cho ai được hướng dẫn đến với 

Islam và biết hài lòng dù cuộc sống của y chỉ vừa đủ” 

(Tirmizdi, Ahmad). 

Chúng ta cũng hãy lắng nghe một lời di huấn khác 

từ Thiên sứ : 

ْصَبحََُُمنُْ}
َ
مُُْأ بِهُُِِفُُآِمنااُِمْنك  ُُِِسْ َعافا ُيَْوِمهُُِق وت ُُِعْنَده َُُجَسِدهُُِِفُُم 

نََّما
َ
ْنَياَُل ُُِحزيَْتُُفََكأ  رواه الرتمذي.ُ{اِل 

“Ai trong các ngươi sáng ra được bằng an tại nơi tổ 

ấm của y, khỏe mạnh và lành lặn trong cơ thể của y, 

đồng thời có đủ lương thực cho ngày hôm đó của y thì 

điều đó như thể y đã có được cả thế gian này.”  

(Tirmizdi). 

 

 

 

 

 

 

 

Bà con họ hàng 
 

 

Vị Nabi của cộng đồng này là người sống có tình 

có nghĩa với bà con dòng họ, và Người  luôn thực hiện 

trọn nghĩa vụ hàn gắn tình họ hàng thân thuộc. Người  
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là một con người hoàn hảo và toàn diện trong mặt này, 

đến cả những người ngoại đạo Quraish cũng phải buông 

lời khen ngợi Người và họ đã gán cho Người danh hiệu 

“Sa-diq Amin” có nghĩa là “người trung thực đáng tin” 

lúc Người hãy còn chưa được nhận lãnh sứ mạng Thiên 

sứ. Bà Khadi-jah  đã mô tả Người với lời lẽ của bà: 

“Quả thật chàng là người hàn gắn tình nghĩa họ hàng 

thân thuộc, chàng luôn trung thực trong lời nói, ...” 

(Albukhari). 

Thiên sứ của Allah  là người toàn diện về chữ 

nghĩa, chữ tình. Người đã từng đi viếng mộ của mẹ 

Người khi Người mới được bảy tuổi. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: Thiên sứ của 

Allah  đi viếng mộ mẹ của Người, Người  đã khóc và 

mọi người xung quanh Người đều khóc. Người  nói: 

{ُ َذنْت 
ْ
ُُاْسَتأ نُُِْفَُُربِّ

َ
ْسَتْغِفرَُُأ

َ
َذْنت هُ ُِلُُي ْؤَذنُُْفَلَمُُْلََهاُأ

ْ
نُُِْفَُُواْسَتأ

َ
ورَُُأ ز 

َ
ُأ

ِذنََُُقْْبََها
 
واُِلُُفَأ ور  ب ورَُُفَز  رُ ُفَإِنََّهاُالْق   رواه مسلم.ُ{الَْمْوَتُُت َذكِّ

“Ta đã xin Thượng Đế của Ta cho phép Ta cầu xin 

Ngài tha thứ cho mẹ của Ta nhưng Ngài không cho 

phép; và Ta đã xin Ngài cho phép Ta được viếng mộ 

của bà thì Ngài cho phép. Bởi thế, các ngươi hãy đi 

viếng mộ vì nó sẽ nhắc các ngươi về cái chết.” 

(Muslim). 

Chúng ta hãy nhìn xem, Thiên sứ của Allah  luôn 

nghĩ tới người thân và họ hàng của Người, Người luôn cố 
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gắng kêu gọi, hướng dẫn, lôi kéo và cứu họ khỏi Hỏa 

Ngục .. Người đã phải gặp biết bao khó nhọc và gian 

truân trên con đường đó. Ông Abu Huroiroh  thuật lại:  

ۡقَربنِيَ ﴿
َ
نِذۡر َعِشَيتََك ٱۡۡل

َ
 [214سورة الشعراء: ] ﴾٢١٤َوأ

Và Ngươi (Muhammad) hãy đi cảnh báo bà con thân 

tộc của Ngươi (Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 214). 

Khi câu Kinh này được mặc khải xuống thì Thiên 

sứ của Allah  liền đi kêu gọi bộ tộc Quraish của Người. 

Họ đã tập hợp lại và Người  nói: 

واُل َؤىُ ُبْنَُُِكْعِبُُبَِنُُيَا} نِْقذ 
َ
مُُْأ َسك  ْنف 

َ
ةَُُبَِنُُيَاُ،انلَّارُُِِمنَُُأ رَّ ُبْنُُِم 

ُ واَُكْعب  نِْقذ 
َ
مُُْأ َسك  ْنف 

َ
َُُعْبدُُِبَِنُُيَاُ،انلَّارُُِِمنَُُأ واَُشْمس  نِْقذ 

َ
مُُْأ َسك  ْنف 

َ
ُأ

َُُعْبدُُِبَِنُُيَاُ،انلَّارُُِِمنَُ واَُمَناف  نِْقذ 
َ
مُُْأ َسك  ْنف 

َ
َُهاِشمُ ُبَِنُُيَا،ُُانلَّارُُِِمنَُُأ

وا نِْقذ 
َ
مُُْأ َسك  ْنف 

َ
لِِبَُُعْبدُُِبَِنُُيَاُ،انلَّارُُِِمنَُُأ طَّ واُالْم  نِْقذ 

َ
مُُْأ َسك  ْنف 

َ
ُمِنَُُأ

نِْقِذىُفَاِطَمةُ ُيَاُ،انلَّارُِ
َ
ُُانلَّارُُِِمنََُُنْفَسِكُُأ ْملِك ُُلَُُفَإِّنِّ

َ
مُُْأ ُاللُُِِمنَُُلَك 

نََُُّغْيََُُشيْئاا
َ
مُُْأ ب ل َهاُرَِِحااُلَك 

َ
 رواه مسلم.ُ{بَِبلَلَِهاَُسأ

“Này hỡi dòng họ Ka’ab bin Lu-ay, hãy cứu lấy bản 

thân các người khỏi Hỏa Ngục; này hỡi dòng họ 

Murroh bin Ka’ab, hãy cứu lấy bản thân các người 

khỏi Hỏa Ngục; này hỡi dòng họ Abdu Shams, hãy 

cứu lấy bản thân các người khỏi Hỏa Ngục; này hỡi 

dòng họ Ha-shim, hãy cứu lấy bản thân các người 

khỏi Hỏa Ngục; này hỡi dòng họ Abdul Muttalib, hãy 



 

 

Một ngày trong nhà của 

Thiên sứ  23 

cứu lấy bản thân các người khỏi Hỏa Ngục; này hỡi 

Fatimah, con hãy cứu lấy bản thân con khỏi Hỏa 

Ngục; bởi quả thật, Ta không thể giúp ích bất cứ điều 

gì cho các người ở nơi Allah mà Ta chỉ có thể hàn gắn 

và duy trì tình máu mủ ruột thịt với các người trên 

thế gian này mà thôi.” (Muslim). 

Thiên sứ của Allah  đã không hề nản lòng, không 

hề chán ngán trong việc kêu gọi người bác của Người 

Abu Talib. Người  vẫn luôn kêu gọi ông hết lần này 

đến lần khác, thậm chí lúc ông trên giường bệnh cận sát 

với cái chết thì Người  vẫn không hề bỏ cuộc. Hadith 

ghi lại rằng lúc ông Abu Talib sắp chết, T 

Thiên sứ của Allah  đã vào thăm ông, lúc đó Abu Jahal 

và Abdullah bin Abu Umaiyah đang ở bên cạnh ông. Khi 

ấy, Người  vào và nói với ông Abu Talib: 

ىُْ}
َ
،ُإِلَُُّإَِلَُُلَُُق ْلُُ،َُعمُُِّأ َحاجُ ََُكَِمةُاُالل 

 
ُُ{اللُُِِعْندَُُبَِهاُلََكُُأ

“Này bác của con, bác hãy nói ‘La ila-ha illallah’, con 

sẽ dùng lời đó để biện hộ cho bác ở nơi Allah”. 

Liền lúc ấy, Abu Jahal và Abdullah bin Abu 

Umaiyah nói: Này Abu Talib, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ 

tôn giáo của Abdul Muttalib sao? 

Hai ngươi họ cứ luôn miệng nói với ông Abu Talib 

để rồi lời nói cuối cùng của ông Abu Talib là ông ta vẫn 

ở trên tôn giáo của Abdul Muttalib. 

Sau khi ông Abu Talib tắt thở thì Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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ْسَتْغِفَرنَُّ}
َ
نْهَُُلَمَُُْماُلََكُُأل

 
 {َعْنهُ ُأ

“Con sẽ cầu xin Allah tha thứ cho bác cho đến con bị 

cấm làm điều đó”. 

Thế là Allah  đã mặc khải xuống hai câu Kinh: 

ْوِِل َما ََكَن ﴿
ُ
ن يَۡسَتۡغفُِرواْ لِلُۡمۡۡشِكنَِي َولَۡو ََكنُٓواْ أ

َ
ِيَن َءاَمنُٓواْ أ لِلنَِّب ِ َوٱَّلَّ

ۡصَحُٰب ٱۡۡلَِحيِم 
َ
نَُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم أ َوَما ََكَن  ١١٣قُۡرََبٰ مِۢن َبۡعِد َما تَبنَيَّ

 ٖ وِۡعَدة بِيهِ إَِّلَّ َعن مَّ
َ
نَُّهۥ وََعَدَهآ  ٱۡستِۡغَفاُر إِبَۡرٰهِيَم ِۡل

َ
َ ََلُۥٓ أ ا تَبنَيَّ إِيَّاهُ فَلَمَّ

ٰهٌ َحلِيم   َعُدو    وَّ
َ
 مِۡنُهۚۡ إِنَّ إِبَۡرٰهِيَم َۡل

َ
ِ َتََبَّأ َّ ِ  [331سورة اتلوبة: ] ﴾١١ َّلل 

Nabi và những người có đức tin không được phép 

xin (Allah) tha thứ cho những người dân đa thần dù 

đó là bà con ruột thịt của họ đi chăng nữa sau khi  đã 

rõ rằng họ là những người bạn của Hỏa ngục. Và 

Ibrahim cầu xin (Allah) tha thứ cho người cha của 

mình là do lời hứa mà Y đã hứa với người cha. Nhưng 

khi thấy rõ người cha của mình là một kẻ thù của 

Allah thì Y đoạn tuyệt với ông. Quả thật, Ibrahim là 

một người con có hiếu và hằng chịu đựng. (Chương 9 

– Attawbah, câu 113). 

ۡحبَبۡ ﴿
َ
ۡعلَُم إِنََّك ََّل َتۡهِدي َمۡن أ

َ
ۚۡ وَُهَو أ َ َيۡهِدي َمن يََشآُء َت َوَلِٰكنَّ ٱَّللَّ

 .[65سورة القصص: ] ﴾٥٦بِٱلُۡمۡهَتِديَن 

Quả thật, Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn 

được ai mà Ngươi yêu thương, ngược lại Allah mới là 

Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn. Và Ngài biết 
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rõ nhất ai là những người được hướng dẫn theo 

Chính đạo. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 56). (Hadith do 

Albukhari và Muslim ghi lại) 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã luôn kêu gọi 

người bác của mình Abu Talib trong suốt thời gian ông 

còn sống và Người không bỏ cuộc ngay cả ở phút giây 

cuối cùng trước lúc lâm chung. Rồi sau khi ông Abu 

Talib đã chết thì Người  không ngừng cầu xin Allah  

tha thứ cho ông vì tấm lòng yêu thương và hiếu thảo của 

Người đối với người bác của mình cho đến khi hai câu 

Kinh trên mặc khải xuống.   

Đây là hình ảnh cao đẹp trong những hình ảnh về 

lòng nhân từ của Thiên sứ . 

 

 

 

Thiên sứ của Allah  trong ngôi 

nhà của Người 
 

Ngôi nhà của một con người là tiêu chuẩn thực tế 

phản ánh phẩm chất tốt đẹp của y, phong thái hoàn hảo 

của y, cuộc sống lành mạnh của y. Ở phía sau những căn 

phòng, những bức tường, không một người phàm nào 

nhìn thấy khi y đang ở cùng với những người bề dưới của 

y hoặc những người giúp việc hoặc những người vợ của 

y.  Y cư xử và hành động một cách tự nhiên trong sự 

khiêm tốn, nhỏ nhẹ và luôn giúp đỡ họ trong mọi việc 
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mặc dù y là người chủ có tất cả quyền hạn trong ngôi nhà 

đó còn những người khác đều ở dưới quyền của y. 

Chúng ta hãy xem vị Thiên sứ, vị lãnh đạo, người 

thầy của cộng đồng tín đồ này sinh hoạt thế nào trong 

ngôi nhà của Người khi Người là người có địa vị và cấp 

bậc cao như thế! 

Có người đã hỏi bà A’ishah  rằng Thiên sứ của 

Allah  làm gì trong nhà của Người thì bà  nói: 

“Người  cũng là người phàm giống như bao người 

phàm khác, Người bắt rận trên y phục của Người, 

Người vắt sữa cừu và Người tự phục vụ cho bản thân 

Người” (Theo Hadith do Ahmad và Tirmizdhi ghi lại). 

Quả thật, Người  là một tấm gương cho hình ảnh 

khiêm tốn, không tự cao tự đại và không làm phiền đến 

người khác. Người luôn tham gia giúp đỡ công việc nhà 

cùng với mọi người trong gia đình. Người  sống trong 

ngôi nhà ân phúc này, ngôi nhà chiếu sáng ánh hào quang 

cho tôn giáo này nhưng lại không có thức ăn đủ làm no 

cái bụng của Người. 

Ông Annu’man bin Basheer  nói về hoàn cảnh 

của Nabi : “Quả thật, tôi đã gặp Nabi  của các 

người, ngay cả chà là hư cũng không có để làm no cái 

bụng” (Muslim). 

Bà A’ishah  nói: “Mặc dù chúng tôi là gia 

quyến của Muhammad nhưng nhiều lúc cả tháng trời 

chúng tôi chưa từng nhóm lửa (để nấu ăn) mà (thức 

ăn) chỉ chà là khô và nước lã” (Albukhari). 
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Thiên sứ của Allah  thường làm công việc nhà, 

bà A’ishah  nói: “Người thường giúp các bà vợ của 

Người làm các công việc nhà, khi nào Người nghe 

Azdaan thì Ngươi đi ra.” (Muslim). 

Không ghi chép nào cho thấy Người  dâng lễ 

nguyện Salah bắt buộc tại nhà, trừ phi lúc Người bị bệnh 

và lúc Người đã quá sốt trong cơn bệnh cuối đời. 

Vì lòng nhân từ của Người  đối với các cộng 

đồng tín đồ của Người, nếu không Người trừng phạt nặng 

những ai đã bỏ việc Salah cùng với tập thể. Người  nói: 

ُُلََقدُْ} نَُُْهَمْمت 
َ
رَُُأ ُُِآم  لَة رَُُث مََُُّفت َقامَُُبِالصَّ لاُُآم  َُ رَج  ُث مَُُّبِانلَّاِسَُُفي َصلِّ

ْنَطلَِقُ
َ
مُُْبِرَِجالُ ُأ َزمُ َُمَعه  ُُِمنُُْح  ونَُُلَُُقَْومُ ُإَِلَُُحَطب  لَةَُُيَْشَهد  ُالصَّ

َقُ َحرِّ
 
مَُُْعلَْيِهمُُْفَأ  متفق عليه. {ُبِانلَّارُُِب ي وَته 

“Quả thật, Ta đã muốn ra lệnh tiến hành lễ nguyện 

Salah rồi Ta cử ai đó thay Ta dẫn lễ nguyện Salah cho 

mọi người, sau đó Ta cùng với một số người mang 

những khúc củi đi đến một nhóm người không tham 

gia lễ nguyện Salah và đốt nhà của của họ.” 

(Albukhari, Muslim). 

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của lễ nguyện 

Salah tập thể.  

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِْبُُفَلَمُُْانلَِّداءََُُسِمعََُُمنُْ} ْذرُ َُل َُُصلَةَُُفَلَُُُي  ُِمْنُع  رواه ابن ماجه ُ{إِلَّ
 وابن حبان.
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“Ai nghe tiếng Azdaan mà không đáp lại thì lễ nguyện 

Salah của y không có giá trị ngoại trừ y có lý do chính 

đáng” (Ibnu Ma-jah, Ibnu Hibbaan). 

Lý do chính đáng là sự sợ hãi hoặc bệnh tật. 

Ngày nay, đâu là những người thực sự dâng lễ 

nguyện Salah? Họ ở bên cạnh những người vợ của họ và 

bỏ bê các Masjid; họ có gặp phải sự sợ hãi không, có 

bệnh hoạn không, đâu là lý do chính đáng của họ???!!! 

 

 

 

 

 

Sự hướng dẫn và đường lối của 

Thiên sứ  

 

Cử chỉ và hành động của một người là biểu hiện trí 

tuệ của y và là chiếc khóa để nhận biết tâm của y. Bà 

A’ishah , người mẹ của những người có đức tin, con 

gái của vị Siddeeq, là người biết rõ nhất về phẩm chất 

đạo đức và nhân cách của Thiên sứ ; bà là người mô tả 

chính xác nhất về tình hình và tráng thái của Người  

bởi vì bà là người luôn ở gần bên Người, trong lúc ngủ 

cũng như trong lúc thức, lúc bệnh tật đau ôm cũng như 

lúc khỏe mạnh, lúc giận cũng như lúc hài lòng. 
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Người mẹ của những người có đức tin, A’ishah , 

nói: “Thiên sứ của Allah chưa từng làm một điều gì 

xấu và thô bỉ (trong lời nói cũng như hành động), 

Người không la lối om sòm ở ngoài chợ và cũng không 

đáp trả điều xấu bằng một điều xấu; mà Người luôn 

lượng thứ và xí xóa.” (Ahmad). 

Đó là phẩm chất và đức hạnh của vị Nabi nhân từ, 

đầy lòng thương xót và ân phúc. Ông Alhusain  cháu 

ngoại của Thiên sứ  mô tả cho chúng ta về một số sự 

hướng dẫn của Người, ông nói: Tôi đã hỏi cha tôi về 

phong thái cũng như hành vi cư xử của Người  khi 

cùng với các bạn đạo của Người thì ông nói: “Thiên sứ 

của Allah  là người luôn vui vẻ, dễ tính, hòa nhã, 

không thô thỗ, không ồn ào, không có khuyết điểm, 

không bi quan, không bận tâm đến những điều không cần 

thiết, không tuyệt vọng với những điều hy vọng nhưng 

không đạt được và cũng không bỏ cuộc. Quả thật, Người 

 bỏ ba điều khỏi bản thân: Riya’ (sự phô trương), lòng 

tham, và những điều vô nghĩa; và Người bỏ ba điều đối 

với thiên hạ: không gièm pha một ai, không tìm kiếm bí 

mật của người khác, không nói chuyện trừ những điều hy 

vọng được ân phước. Khi Người  nói chuyện thì những 

ai ngồi cùng Người đều im lặng như thể chim đang đậu 

trên đầu của mỗi người, còn khi Người im lặng thì họ nói 

chuyện, họ không tranh cãi bất cừ lời nào khi ở nơi 

Người, ai đó nói chuyện ở nơi Người thì họ im lặng để y 

nói chuyện cho xong phần nói của mình. Người  cười 

với những điều họ cười, Người  ngạc nhiện với những 

điều họ ngạc nhiên, Người kiên nhẫn chịu đựng với 

những lời nói mâu thuẫn và đòi hỏi của kẻ lạ kể cả đối 
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với các bạn đạo của Người; và Người  nói: ‘Khi có ai 

đó hỏi xin giúp đỡ điều gì thì các người hãy giúp đỡ 

y!’. Người  không nhận lời khen ngoại trừ những điều 

đúng sự thật, người không cắt lời của người khác cho dù 

điều đó được phép, Người  chỉ cắt lời họ bằng sự ngăn 

cấm hoặc Người đứng dậy bỏ đi.” (Tirmizdi). 

 Một trong những sự hướng dẫn của Người là 

Người thường dạy những giáo lý cho các bạn đạo của 

Người khi ngồi cùng với họ. Tiêu biểu những lời giáo 

huấn đó của Người : 

وَُوْهوََُُماَتَُُمنُْ} اُاللُُِد ونُُِِمنُُْيَْدع   رواه ابلخاري.ُ{انلَّارََُُدَخَلُُنِدًّ
“Ai chết đi mà y vẫn cầu xin thần linh khác ngoài 

Allah thì sẽ vào Hỏa Ngục.” (Albukhari). 

ْسلِمُ } ونََُُسلِمََُُمنُُْالْم  ْسلِم  َهاِجرُ ُ،َُويَِدهُُِلَِسانِهُُِِمنُُْالْم  َُماَُهَجرََُُمنَُُْوالْم 
َُُنَهُ  متفق عليه.ُ{َعْنهُ الل 

“Người Muslim là người mà những người Muslim 

được an toàn từ chiếc lưỡi và đôi tay của y, người 

Muha-jir (di cư) là người di cư rời bỏ những điều 

Allah nghiêm cấm.” (Albukhari, Muslim). 

{ ُ ُيَْوَمُالِْقَياَمةُُِْوابَّشِّ ُتَام  لَِمُإَِلُالَْمَساِجِدُبِن ور  ائَِيُِِفُالظ  رواه ُ{الَْمشَّ
 داود.الرتمذي وأبو 

“Hãy báo tin vui cho những người đi bộ trong đêm tối 

đến các Masjid về ánh hào quang hoàn hảo vào Ngày 

Phục Sinh.” (Tirmizdi và Abu Dawood). 
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وا} ّْشِكِيََُُجاِهد  مُُْالْم  ْمَوالِك 
َ
مُُْبِأ ِسك  ْنف 

َ
مُُْوَأ لِْسنَتِك 

َ
 رواه أبو داود.ُ{وَأ

“Các ngươi hãy chiến đấu với những người thờ đa 

thần bằng tài sản, tính mạng và chiếc lưỡi của các 

ngươi.” (Abu Dawood). 

ُفِْيَهاُبِالََْكَِمةََُُِلََتََكَّمُ ُالَْعْبدَُُإِنَُّ} تَبَيَّ  ْبَعدَُُانلَّارُُِِفُُبَِهاَُيْْنِل َُُمُا
َ
َُبْيََُُماُأ

 متفق عليه. {َوالَْمْغرِِبُُالَْمّْشِقُِ
“Quả thật, người bề tôi cứ cố nói những lời để làm rõ 

vấn đề để rồi những lời đó có thể đưa y rơi xuống Hỏa 

Ngục sâu với khoảng cách còn xa hơn khoảng cách 

giữa hướng Đông và hướng Tây.” (Albukhari, Muslim). 

{ُ ْبَعْثُُلَمُُْإِّنِّ
 
انااُأ َُُوإِنََّماُلَعَّ  رواه مسلم. {رَِْحَةُاُب ِعْثت 

“Quả thật, Ta không được cử phái đến vì mục đích 

nguyền rủa mà Ta được cử phái đến để mang lại hồng 

phúc.” (Muslim). 

Ông Umar bin Al-Khattaab  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

وِنُُلَُ} ْطَرِتَُُكَماُت ْطر 
َ
نَاُفَإِنََّماَُمْرَيَم،ُاْبنَُُانلََّصاَرىُأ

َ
ه ،ُأ ول واَُعْبد  َُفق 

ول  ُُاللَُُِعْبدُ   متفق عليه. {َوَرس 
“Các ngươi đừng tán dương và ca ngợi Ta quá mức 

giống như những người Thiên Chúa giáo đã tán 

dương và ca ngợi quá mức đối với con trai của 

Maryam; bởi quả thật Ta chỉ là người bề tôi của 

Allah. Do đó, các ngươi hãy nói: người bề tôi của 

Allah và Thiên sứ của Ngài.” (Albukhari, Muslim). 
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Ông Jundub bin Abdullah  thuật lại, nói: Tôi đã 

nghe Thiên sứ của Allah  nói:  

{ُ ُُإِّنِّ
 
بَْرأ

َ
نُُْاللُُِإَِلُُأ

َ
ونَُُأ مُُِْلُُيَك  ُقَدَُُِتَعاَلُُاللَُُفَإِنََُُّخلِيل ُُِمْنك 

ََذِّنُ َذََُُكَماَُخلِيلاُُاَّتَّ َُُولَوَُُْخلِيلاُُإِبَْراِهيمَُُاَّتَّ ْنت  اُك  تَِّخذا ِّتُُِمنُُْم  مَّ
 
ُأ

َْذت َُُخلِيلاُ بَاُلََّتَّ
َ
لََُُخلِيلاُُبَْكرُ ُأ

َ
مََُُْكنََُُمنَُُْوإِنَُُّأ ََُكن واَُقْبلَك 

ونَُ ب ورََُُيتَِّخذ  نْبَِيائِِهمُُْق 
َ
لََُُمَساِجدََُُوَصاِْلِيِهمُُْأ

َ
واُفَلَُُأ ب ورََُُتتَِّخذ  ُالْق 

َُُمَساِجدَُ مُُْإِّنِّ ْنَهاك 
َ
 رواه مسلم.ُ{َذلَِكَُُعنُُْأ

“Quả thật, Ta vô can trước Allah về việc Ta nhận lấy 

ai đó trong các ngươi làm Khaleel. Quả thật, Allah đã 

lấy Ta làm Khaleel của Ngài giống như Ngài lấy 

Ibrahim làm Khaleel. Giả sử Ta được phép lấy ai đó 

trong cộng đồng tín đồ của Ta làm vị Khaleel thì chắc 

chắn Ta sẽ chọn lấy Abu Bakr làm Khaleel; chẳng 

phải những người trước thời các ngươi đã lấy mộ các 

vị Nabi của họ làm các Masjid, bởi thế các ngưới chớ 

đừng lấy mộ làm Masjid, Ta cấm các ngươi làm điều 

đó.” (Muslim). 

Như vậy, dựa theo lời giáo huấn này thì không 

được phép dâng lễ nguyện 

Salah tại các Masjid có mộ 

hay khu mộ trong đó. 
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Các con gái của Thiên sứ  
 

Trong thời Ja-hiliyah (tiền Islam), việc sinh được 

con gái là một ngày đen tối trong cuộc sống của cha mẹ, 

không chỉ là ngày u tối với cuộc sống cha mẹ không thôi 

mà còn là ngày u tối với cuộc sống của cả gia đình dòng 

tộc. Giải pháp cho điều u tối này trong xã hội lúc bấy giờ 

là giết chết những đứa con gái vì sợ xấu hổ và bị khinh 

khi. Vấn đề giết chết con cái dưới một hình ảnh vô cùng 

dã man, vô nhân đạo, không hề có một chút tình người. 

Những đứa bé gái lúc bấy giờ bị chôn sống một cách 

không thương tiếc. Mỗi khi em bé được sinh ra là gái thì 

họ sẽ để cho nó lớn đến sáu tuổi rồi người chồng sẽ nói 

với mẹ của nó: hãy tắm rửa làm đẹp cho nó để ta đưa nó 

đi bên chồng của nó. Họ đã đào sẵn một cái hố ở trong sa 

mạc, khi đưa đứa con gái đến cái hố đó, người cha nói 
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con hãy nhìn xuống dưới rồi y đẩy đứa con của mình 

xuống dưới hố và lắp đất lại một cách tàn nhẫn và man 

rợ, không một chút thương tâm. 

Ngay giữa xã hội ngu muội này, Thiên sứ của 

Allah  đã mang đến một tôn giáo vô cùng vĩ đại, tôn 

giáo yêu quý và trân trọng phụ nữ dù đó là vợ, mẹ, con 

gái, chị (em), cô dì, hãy ở vị trí và vai trò nào đi chăng 

nữa. Thiên sứ của Allah  hãnh diện và tự hào với 

những đứa con gái của mình, Người hết mực yêu thương 

các con gái của Người. Mỗi khi con gái của Người, 

Fatimah đi vào gặp Người thì Người đứng dậy tiến về 

phía con gái Fatimah, nắm lấy tay con gái, hôn con gái và 

để con gái ngồi sát bên cạnh Người; và mỗi khi Người 

ghé thăm con gái thì con gái đứng dậy tiến về phía 

Người, nắm lấy tay Người, hôn Người và kéo Người ngồi 

bên cạnh mình. (Theo Hadith do Abu Dawood, Tirmizdi 

và Annasa-i ghi lại). 

Dù tình thương của Thiên sứ  dành cho các con 

gái của Người rất lớn nhưng Người vẫn chấp nhận việc 

hai đứa con gái của Người Ummu Kulthum và Ruqaiyah 

phải bị ly dị với Utbah và Utaibah, hai đứa con trai của 

Abu Lahab sau khi Allah  mặc khải xuống câu Kinh: 

ِِب لََهٖب َوتَبَّ ﴿
َ
 [3سورة املسد: ] ﴾١َتبَّۡت يََدآ أ

Hai tay của Abu Lahab sẽ bị hủy diệt, chắc chắn sẽ 

bị hủy diệt (Chương 111 – Al-Masad, câu 1). 

Thiên sứ của Allah  đã từ chối bỏ việc tuyên 

truyền và kêu gọi đến với Allah  dù những người 

Quraish đã hăm dọa và gây khó khă đủ điều, ngay cả hai 
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đứa con gái của Người bị ly dị thì Người vẫn kiên nhẫn 

chịu dựng mà không hề từ bỏ việc kêu gọi và tuyên 

truyền mọi người đến với tôn giáo này. 

Một trong những hình ảnh chào đón và niềm nở 

của Người đối với các con gái của Người là những gì mà 

bà A’ishah  thuật lại, bà nói: Đang lúc những người vợ 

của Thiên sứ  ở cùng với Người thì Fatimah  bước 

vào, dáng cô ấy đi không khác với dáng của Thiên sứ  

chút nào. Khi Người nhìn thấy cô ấy thì Người liền niềm 

nở chào đón cô ấy, Người  nói: “ُبِابْنَِت  Chào“ – ”َمرَْحباُا

đón con gái của Ta!” rồi Người  để cô ấy ngồi sát 

cạnh bên phải hay bên trái của Người. (Hadith do Muslim 

ghi lại).  

Và một trong những biểu hiện tình yêu thương và 

quan tâm đến các con gái của Thiên sứ  là Người 

thường xuyên thăm viếng họ, hỏi han tình trạng của họ 

cuộc sống của họ và giúp họ giải quyết những vấn đề của 

họ .. Có  một lần, Fatimah  đến gặp Thiên sứ  để than 

phiền với Người về đôi bàn tay của bà đã bị chai cứng vì 

phải dùng cối xây hàng ngày và bà muốn xin Người một 

người giúp việc nhưng bà không gặp Người ngày hôm 

đó. Bà đã tâm sự điều đó với bà A’ishah , khi Thiên sứ 

của Allah  trở về thì bà A’ishah  nói lại sự việc cho 

Người nghe. Ông Ali  kể lại: Thiên sứ đã đến thăm 

chúng tôi, lúc đó chúng tôi đã nằm trên giường định ngủ, 

chúng tôi định ngồi dậy để tiếp đón Người thì Người nói: 

َما“  Cứ nằm yên đó” rồi Người đến ngồi gần“ – ”َمََكنَك 
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chỗ chúng tôi, và lúc đó tôi thấy một luồng hơi lạnh từ 

đôi chân của Người lên ngực tôi. Người  nói:  

لَُ}
َ
َماُأ ل ك  د 

َ
ُُأ وََُُماََُعَ َماَُخْيُ ُه  ،ُِمنُُْلَك  َوْيت َماُإَِذاَُخاِدم 

َ
َما،ُإَِلُُأ ُفَِراِشك 

وُْ
َ
َخْذت َماُأ

َ
َما،ُأ َاَُمَضاِجَعك  ْرَبعااُُفََكْبِّ

َ
َُوثَلَثَِي،ُثَلَثااُوََسبَِّحاَُوثَلَثَِي،ُأ

َماَُخْيُ َُفَهَذاَُوثَلَثَِي،ُثَلَثااَُواِْحََدا  رواه ابلخري. {َخاِدمُ ُِمنُُْلَك 
“Ta sẽ chỉ điều tốt cho hai con hơn cả người giúp việc: 

khi nào hai con nằm trên giường ngủ thì hai con hãy 

Takbir (nói Ollo-hu-akbar) 34 lần, Tasbeeh (nói 

Subha-nollo-h) 33 lần, Tahmeed (nói Alhamdulillah) 

33 lần. Việc làm này tốt cho hai con hơn cả việc có 

được một người giúp việc.” (Albukhari). 

Chúng ta có một tấm gương tốt đẹp ở nơi Thiên sứ 

của Allah  về tính kiên nhẫn, chịu đựng. Quả thật, tất 

cả những người con của Người  cả con trai lẫn con gái 

đều qua đời lúc sinh thời của Người, trừ Fatimah . Mặc 

dù rất đau buồn nhưng Người  không hề có những hành 

vi thái quá trong việc biểu hiện cảm xúc về nỗi đau và 

mất mát, Người  không hề tát vào má, xé áo, kêu gào 

hay than thở một cách vật vã; mà Người kiên nhẫn, chịu 

đựng, nén cảm xúc vì hài lòng với sự an bài và định đoạt 

của Allah . 

Quả thật, Người  đã để lại nhiều lời di huấn răn 

dạy các tín đồ khi gặp phải nỗi đau thương và mất mát. 

Tiêu biểu một trong các lời giáo huấn đó là lời của Người 

: 
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ْسلِمُ ُِمنَُُْما} ِصيَبةُ ُت ِصيب هُ ُم  ول ُُم  َمرَه َُُماَُفَيق 
َ
ُإََِلْهَُُِوإِنَّاُِِلُُِإِنَّاُاللُأ

مََُُّراِجع ونَُ ْرِنُُاللَّه  ج 
ْ
ِصيبَِّتُُِفُُأ ْخلِْفُُم 

َ
ْخلََفُُإِلَُّ.ُِمْنَهاَُخْيااُِلُُوَأ

َ
ُأ

 رواه مسلم.ُ{ِمْنَهاَُخْيااَُل ُُاللُ 
“Bất cứ người Muslim nào gặp phải đau thương và 

mất mát nói ‘Inna lilla-h wa inna ilayhi ro-ji’u-n, ollo-

humma’ jurni fi musi-bati wa akhlif li khoiran 

minha’ – ‘Quả thật bầy tôi là của Allah và bầy tôi 

phải quay trở về với Ngài, lạy Allah, xin Ngài ban ân 

phước cho bề tôi qua sự đau thương và mất mát này 

và xin Ngài hãy bù lại cho bề tôi điều tốt đẹp hơn’ thì 

Allah sẽ bù lại cho y điều tốt đẹp hơn.” (Muslim). 

Quả thật, Allah  đã để những lời phán của Ngài 

mang ý nghĩa khẳng định sự quay về với Ngài làm câu 

nói cho những người gặp nạn và mất mát: 

ِصيبَة  ﴿ َصٰبَۡتُهم مُّ
َ
ِيَن إَِذآ أ ِ ِإَونَّآ إَِۡلۡهِ َرِٰجُعونَ قَالُوٓاْ إِنَّا  ٱَّلَّ سورة ] ﴾١٥٦ َّلِلَّ

 [156ابلقرة: 

Những ai khi gặp phải thiên tai sẽ nói: “Quả thật, 

chúng tôi là của Allah và chúng tôi chắc chắn phải 

quay trở về với Ngài”. (Chương 2 – Albaqarah, câu 

156). 

Đó như là một lời trấn an cho những ai gặp phải 

nạn kiếp, đó là một sự khẳng định việc cứu rỗi là ở nơi 

Allah  để người gặp nạn hướng về Ngài, để họ biết kiên 

nhẫn và chịu đựng những định đoạt và an bài của Ngài, 

qua đó, để được Ngài ban ân phước cho những ai biết 

kiên nhẫn chịu đựng. Ngài  phán: 
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ۡجرَُهم ﴿
َ
وَن أ َِٰبُ  [31سورة الزمر: ] ﴾١٠بَِغۡيِ ِحَساٖب إِنََّما يَُوَّفَّ ٱلصَّ

Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng 

trọn phần thưởng của mình một cách không phải bị 

tính sổ. (Chương 39 – Azzumar, câu 10). 

 

 

 

Cách cư xử của Thiên sứ  đối 

với vợ 
 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْنَياُإِنَُّ} ََّهاُاِل  ْنَياَُمَتاِعُُوََخْيُ َُمَتاعُ َُك  ة ُُاِل 
َ
اِْلَةُ ُالَْمْرأ رواه النسايئ {ُالصَّ

 وأَحد.
“Quả thật, tất cả mọi thứ của trần gian đều là những 

món đồ nhưng món đồ tốt nhất của trần gian là người 

phụ nữ đức hạnh và ngoan đạo.” (Annasa-i, Ahmad). 

Và một trong những phẩm chất đạo đức cũng như 

đức tính cao đẹp của Thiên sứ  là sự đối xử tử tế, nhẹ 

nhàng và tràn đầy tình yêu thương của Người với vợ. 

Người  thường xưng hô cưng yêu với người mẹ của 

những người có đức tin, A’ishah . 

Bà A’ishah  thuật lại: Có một ngày nọ, Thiên sứ 

của Allah  nói:  
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لَمَُُي ْقِرئ ِكُُِجْْبِيل َُُهَذاُ،ََُعئَِشُُيَا}  متفق عليه. {السَّ
“Này, A’isha (người sống), đại Thiên Thần Jibril gởi 

lời Salam đến nàng” (Albukhari, Muslim). 

Đây là vị Nabi của cả cộng đồng tín đồ, là vị với 

phẩm chất đạo đức hoàn hảo và với một địa vị vĩ đại, đã 

cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời về cách cư xử tốt 

đẹp với vợ cũng như lối giao tiếp dịu dàng, đáng yêu với 

người vợ. 

Bà A’ishah  nói: “Có lần tôi uống nước xong, 

lúc đó tôi đang trong chu kỳ kinh nguyệt, Người  lấy 

cốc nước mà tôi đã uống, đặt môi Người vào đúng chỗ 

mà tôi đã đặt môi và uống; và khi tôi cắn miếng thịt 

từ khúc xương thì Người  lại lấy ăn khúc xương đó, 

Người đặt môi của Người vào đúng ngay chỗ mà tôi 

đã đặt môi” (Hadith do Muslim ghi lại). 

Thiên sứ của Allah  không giống như những gì 

mà những kẻ giả tạo đức tin Muna-fiq đã nói về Người 

và cũng không giống như những gì mà những nhà đông 

phương học đã kết tội một cách sai lệch không đúng sự 

thật về Người .. mà Người  luôn là một người mang 

phong thái đáng ca ngợi về cách đối xử trong đời sống vợ 

chồng. 

Bà A’ishah  nói: “Quả thật, Thiên sứ của 

Allah hôn một trong những người vợ của Người rồi đi 

ra dâng lễ nguyện Salah mà không làm Wudu’.” (Abu 

Dawood, Tirmizdi). 

Trong những chỗ khác sẽ cho thấy rõ hơn vị trí và 

vai trò của phụ nữ được Thiên sứ của Allah  trân trọng 
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và tôn vinh như thế nào. Việc Thiên sứ của Allah  trả 

lời câu hỏi của ông Amru bin Al-Aas  đã dạy ông rằng 

tình yêu vợ chồng là người đàn ông mạnh mẽ, chính chắn 

không được ngượng ngùng và thiếu can đảm khi thổ lộ 

và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vợ.  

Ông Amru bin Al-Aas  thuật lại rằng ông đã hỏi 

Thiên sứ của Allah  ai là người yêu thương nhất đối với 

Người thì Người liền nói: “A’ishah” (Albukhari, 

Muslim). 

Ai muốn tìm niềm hạnh phúc trong đời sống vợ 

chồng của mình thì người đó hãy suy ngẫm Hadith mà 

người mẹ của những người có đức tin, A’ishah , thuật 

lại về những lối hành xử, những cử chỉ yêu thương mà 

Thiên sứ của Allah  đã làm với bà. 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Tôi và Thiên sứ của 

Allah tắm chung trong một chậu nước” (Albukhari). 

Vị Nabi  của cộng đồng tín đồ này không hề bỏ 

qua bất cứ một điều gì, một tình huống nào mang lại 

niềm vui trong đời sống vợ chồng cũng những niêm hạnh 

phúc vui tươi trong những điều được phép. 

Bà A’ishah  thuật lại: Tôi đã đi cùng với Thiên 

sứ của Allah  trong một vài chuyến đi của Người, và 

lúc đó tôi là một cô bé, dáng gầy. Người  bảo mọi 

người hãy tiến lên phía trước, mọi Người tiến lên phía 

trước, rồi Người nói với tôi: “Nàng lại đây, Ta sẽ chạy 

đua với nàng”. Lúc đó tôi đã chạy thắng Người. Trong 

vài chuyến đi khác của Người, lúc đó dáng người của tôi 

đã tròn béo hơn, Người  bảo mọi người tiến lên phía 
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trước rồi Người nói với tôi: “Nàng lại đây, Ta sẽ chạy 

đua với nàng” và Người đã thắng tôi, Người cười và 

nói: “Lần này là tính cho lần đua trước đó nhé”. 

(Hadith do Ahmad ghi lại). 

Đó là một sự vui đùa đầy yêu thương và là sự quan 

tâm hết mực đối với vợ. Người  bảo mọi người trong 

đoàn đi trước để Người chơi trò chạy đua với vợ của 

Người, Người muốn rót niềm vui trong trái tim bà, rồi 

Người còn nói lời trêu ghẹo bà “Lần này là tính cho lần 

đua trước đó nhé”. 

Chúng ta nhìn những con người quyền lực với địa 

vị cao trong xã hội ngày nay và nhìn về vị Nabi  ân 

phúc thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Tuy Nabi  là 

một vị Thiên sứ được cử phái đến cho toàn nhân loại, là 

vị lãnh đạo tài ba, là người thuộc bộ tộc Quraish cao quý 

và tiếng tăm, một vị tướng chỉ huy những đoàn quân 

hùng hậu, một chiến binh xuất chúng nhưng đồng thời lại 

là một người đàn ông nhẹ nhàng, ân cần, tỉ mỉ trong cư 

xử với những người vợ của Người . Việc chỉ huy đoàn 

quân, lộ trình dài, chiến đấu, cùng với sự nặng gánh sứ 

mạng không làm Người  quên đi sự quan tâm cũng như 

không làm Người mất đi sự dịu dàng, lãng mạn và ân cần 

đối với các bà vợ của Người. 

Ông Albukhari ghi lại rằng Thiên sứ của Allah  

lúc trở về từ trận chiến Khaibar và cưới bà Safiyah  

con gái ông Yahya, Người kéo miếng vải phủ xung 

quanh con lạc đà che bà lại, rồi Người ngồi xuống sát con 

lạc đà để cho bà Safiyah đặt chân lên đùi của Người bước 

lên lưng con lạc đà. 
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Đây quả là một cảnh tượng rất xúc động, nó cho 

thấy sự khiêm tốn của Thiên sứ . Người  là một vị 

lãnh đạo cấp cao nhất, một vị Nabi được Allah  cử phái 

để hướng dẫn và chỉ dạy toàn thể nhân loại, tuy nhiên, 

Người rất khiêm tốn, ân cần và giúp đỡ vợ của Người 

trong mọi tình huống. 

Và một trong những lời di huấn của Người  cho 

cộng đồng tín đồ của Người: 

لَُ}
َ
واُأ  رواه مسلم.ُ{َخْيااُبِالنَِّساءَُُِواْسَتْوص 

“Ta nhắn nhủ các ngươi hãy đối xử tốt với phụ nữ” 

(Muslim). 
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Sự Đa Thê 
 

Thiên sứ của Allah  đã cưới cả thảy mười một 

người phụ nữ, họ được xướng danh là những người mẹ 

của những người có đức tin. Người qua đời để lại chín 

người vợ, và họ là những người phụ nữ cao quý và đức 

hạnh.  

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã cưới một người 

phụ nữ lớn tuổi, bà không những lớn tuổi mà còn là 

người phụ nữ góa, bị ly dị và nghèo hèn. Trong tất cả 

những người vợ của Người chỉ có bà A’ishah  là người 

con gái còn trinh nguyên. 

Thiên sứ của Allah , cưới những người mẹ của 

những người có đức tin và cư xử với họ một cách công 

bằng trong việc phân phối thời gian và chăm sóc cũng 

như quan tâm họ. 

Bà A’ishah  thuật lại, nói:  “Mỗi khi Thiên sứ 

của Allah muốn một chuyến hành trình xa thì Người 

cho các bà vợ của Người rút thăm, ai rút thăm trúng 

tên mình thì người đó sẽ đi cùng với Người trong 

chuyến đi đó; và Người phân thời gian cho mỗi người 

là một ngày đêm.” (Tirmizdi). 

Và trong những hình ảnh công bằng của Người là 

Hadith được thuật lại bởi ông Anas bin Malik , ông 
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nói: “Thiên sứ của Allah  có chín người vợ, khi 

Người phân chia thời gian cho họ thì Người không 

thiên về bên người vợ nào. Họ thường tập hợp lại mỗi 

đêm tại nhà của người vợ mà Người sẽ ngủ với bà. Có 

một lần, tại nhà của bà A’ishah, bà Zaynap đến thì 

Người đưa tay về phía bà, lúc đó bà A’ishah liền nói: 

đấy là Zaynap, thế là Nabi  rút tay lại.” (Muslim). 

Đây chính là ngôi nhà của vị Nabi  vĩ đại. 

Thiên sứ của Allah  là nguời luôn tạ ơn Thượng 

Đế của Người bằng lời cũng như hành động. Người  

luôn thúc các người vợ của Người trong việc thờ phượng 

và hành đạo và Người luôn trợ giúp họ trong sự việc đó 

vì để thi hành theo mệnh lệnh của Allah : 

ۡهلََك ﴿
َ
ُمۡر أ

ۡ
ه َوأ لَٰوةِ َوٱۡصَطَِبۡ َعلَۡيَها ُۡن نَۡرزُقَُكَۗ لَُك رِزۡقر ََّل نَۡس   بِٱلصَّ ه َّنَّ ا

 [311سورة طه : ] ﴾ ١٣٢لِلتَّۡقَوٰى َوٱۡلَعٰقَِبُة 

Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi dâng lễ nguyện 

Salah và hãy kiên nhẫn trên sự việc đó. TA không đòi 

hỏi Ngươi bổng lộc, chính TA ban bổng lộc cho 

Ngươi. Và kết cuộc tốt đẹp dành cho lòng Taqwa (sự 

ngoan đạo và ngay chính). (Chương 20 – Taha, câu 

132). 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah 

 thường dâng lễ nguyện Salah trong lúc tôi ngủ trên 

giường của Người, khi nào Người muốn lễ nguyện 

Witir thì Người đánh thức tôi dậy.” (Albukhari, 

Muslim). 
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Quả thật, Thiên sứ của Allah  thường thúc những 

người vợ của Người dâng lễ nguyện Salah trong đêm, bởi 

vì vợ chồng giúp đỡ nhau trong việc đánh thức nhau dậy 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm ngay cả phải dùng tay 

búng nước vào người đang ngủ là việc làm được Allah  

yêu thương. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói:  

لاُُاللُ ُرَِحمَُ} ُُاللَّْيلُُِِمنَُُقَامَُُرَج  ْيَقَظُُفََصلَّ
َ
تَهُ ُوَأ

َ
بَْتَُُفإِنُُْاْمرَأ

َ
ُِفُُنََضحَُُأ

ةاُُاللُ ُرَِحمَُُالَْماءَُُوَْجِهَها
َ
ْيَقَظْتُُفََصلَّْتُُاللَّْيلُُِِمنَُُقَاَمْتُُاْمَرأ

َ
َُزوَْجَهاُوَأ

َبُُفَإِنُْ
َ
 متفق عليه.ُ{الَْماءَُُوَْجِههُُِِفُُنََضَحْتُُأ

“Allah yêu thương một người đàn ông thức dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm và đánh thức người phụ nữ 

của anh ta, nếu cô ấy không dậy anh ta rưới nước vào 

mặt cô ấy; Allah yêu thương một người phụ nữ thức 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm và đánh thức người 

đàn ông của cô ta, nếu anh ta không dậy thì cô ta rưới 

nước vào mặt của anh ta.” (Albukhari, Muslim). 

Một trong những biểu hiện của một người Muslim 

hoàn hảo và mộ đạo là người biết chăm sóc vẻ bề ngoài 

để hoàn chỉnh sự trong sạch của tâm hồn bên trong. 

Thiên sứ của Allah  là người không những trong 

sạch về tâm hồn, sạch sẽ về ngoại hình mà còn quan tâm 

đến mùi hương của cơ thể, Người thích dùng Siwak (cây 

trầm dùng chà răng) và Người  bảo: 

نُُْلَْولَُ}
َ
قَُُّأ ش 

َ
ُُأ ِّتََُُعَ مَّ

 
مُُْأ َمْرت ه 

َ
َواكُُِأل ُُِِّعْندَُُبِالسِّ  رواه أَحد.ُ{َصلَةُ ُك 
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“Nếu như không sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín 

đồ của Ta thì chắc chắn Ta đã ra lệnh cho họ dùng 

Siwak vào mỗi lễ nguyện Salah.” (Ahmad). 

Ông Huzdaifah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của 

Allah, khi nào Người ngủ dậy thì Người chà răng và 

dùng Siwak” (Muslim). 

Ông Suraih bin Ha-ni thuật lại: Tôi hỏi A’ishah  

Thiên sứ của Allah  thường làm điều gì trước tiên khi 

vào nhà thì bà nói: Người dùng Siwak. 

Còn gì đẹp hơn việc giữ vệ sinh và chuẩn bị để tiếp 

đón người nhà!!! 

Thiên sứ của Allah , khi vào nhà trước khi 

Người chào Salam thì Người thường nói: 

َُُخرَْجَناُاللَُُِوِمْسِبَُوََلَْناُاللُُِِمْسِبُ} َْناَُربَِّناُاللَُُِوََعَ ُ{تََوَّكَّ
“Bismilla-hi walajna wa bismilla-hi khorajna wa 

alollo-hi rabbina tawakkalna” 

“Nhân danh Allah bầy tôi vào, và nhân danh Allah 

bầy tôi đi ra, và bầy tôi xin phó thác cho Allah, 

Thượng Đế của bầy tôi” (Muslim). 
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Sự Trêu Đùa Của Thiên Sứ  

 

Thiên sứ của Allah  là vị lãnh đạo luôn quan tâm 

đến cộng đồng tín đồ của Người, đoàn quân của Người, 

người nhà của của Người. Có lúc là vì sự mặc khải, có 

lúc là vì sự thờ phượng và có lúc còn có một phương diện 

khác nữa, đó là Người  có những lời nói, cử chỉ mang 

tính vui đùa để tạo niềm vui cho mọi người cũng như làm 

tâm hồn thêm tươi đẹp. Tuy nhiên, Thiên sứ của Allah  

luôn chừng mực không quá giới hạn, Người luôn ôn hòa 

trong mọi hành động và cử chỉ, Người không quá nghiêm 

nghị đến nỗi lạnh lùng và khô cằn sỏi đá nhưng lại không 

hề lố lăng, hồ đồ và quá trớn. Dù phải gánh vác trách 

nhiệm nặng nề nhưng trong trái tim Người vẫn có chỗ 

cho những đứa trẻ. Người  thường vui đùa với trẻ con 

và những người nhỏ tuổi để rót niềm vui cho chúng và 

đôi lúc Người cũng có những lời nói đùa vui với người 

lớn. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: Các vị 

Sahabah nói với Người: Thưa Thiên sứ của Allah, Người 

đùa giỡn với chúng tôi sao? Người  nói: 

{ُ َُُنَعْم،ُغْيَ
َ
ُأ ق ول ُُلَُُّنِّ

َ
اُإِلَُُّأ  رواه أَحد.ُُ{َحقًّ

“Đúng vậy, nhưng Ta chỉ nói lời thật” (Ahmad). 

Một trong những sự vui đùa của Người là Hadith 

được thuật lại bởi ông Anas bin Malik , ông nói: “Quả 

thật, Thiên sứ của Allah  đã bảo tôi: này người có 

hai tai!” (Abu Dawood). 
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Ông Anas  nói: “Con trai của bà Ummu Sulaim, 

người ta thường gọi ông là Abu Umair. Đôi lúc Thiên sứ 

của Allah  đùa giỡn với ông khi ông đến. Có lần ông ta 

vào thì Người  đã trêu ông ta khi Người nhìn thấy ông 

có vẻ buồn, Người  nói: 

َرىُِلَُُما}
َ
بَاُأ

َ
َمْيُ ُأ  {َحِزينااُُع 

“Này Abu Umair sao Ta thấy cậu có vẻ buồn thế!”. 

Các vị Sahabah  nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

con chim nhỏ mà y hay chơi đùa với nó chết rồi. Thế là 

Người  gọi ông:  

بَا}
َ
َمْيُ ُأ  .{انل َغْيُ َُفَعَلَُُماُع 

“Này Abu Umair, con chim nhỏ đó đã làm gì rồi?”.” 

(Albukhari, Muslim). 

Đối với người lớn, Thiên sứ của Allah  cũng có 

một vài tình huống mà ông Anas bin Malik  đã thuật 

lại, trong đó, có Hadith ông thuật lại, nói: Có một người 

đàn ông thuộc cư dân sa mạc, tên của ông ta là Zahir bin 

Haraam. Thiên sứ của Allah  quý mến ông ta, và ông ta 

có diện mạo xấu xí. Một ngày nọ, Thiên sứ   đến với 

ông ta, ông ta đang bán đồ. Người   nhẹ nhàng đứng 

núp ở phía sau lưng ông ta và đưa tay ôm chặt lấy ông ta, 

ông ta không nhìn thấy Người, Người bảo ông: hãy đưa 

đồ cho Ta. Ông nói: Ai vậy? Nhưng nghe tiếng thì ông ta 

nhận ra ngay đó là Thiên sứ của Allah , ông ta cố gắng 

quay sang nhìn Người nhưng lúc đó lưng của ông ta sát 

với ngực của Người. Thiên sứ của Allah  nói: 
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 {الَْعْبدَُُيَْشََتِىَُمنُْ}

“Có ai mua người bề tôi này không?”. 

Ông nói: Thưa Thiên sứ của Allah, vậy là Người 

xem tôi như một món hàng để bán sao?  

Người  nói: 

نَْتُُاللُُِِعْندَُُلَِكنُْ}
َ
 رواه أَحد.ُ{ََغلُ ُأ

“Nhưng ở nơi Allah, ngươi đắt giá lắm đấy” (Ahmad). 

Thiên sứ của Allah  là người có phẩm chất đạo 

đức cao quý, tính cách của Người luôn thể hiện được sự 

cao quý và đáng ca ngợi của Người. 

Ngay cả khi ở cùng với người nhà của Người , 

những lúc Người cười cũng chỉ là những cái mỉm cười, 

như bà A’ishah  nói: “Tôi chưa từng thấy Thiên sứ 

của Allah cười toe toét thấy cả lợi mà Người chỉ mỉm 

cười.” (Albukhari, Muslim). 

Mặc dù với thái độ vui vẻ và cử chỉ hòa đồng 

nhưng khi có điều gì vượt giới cấm của Allah  thì sắc 

mặt Thiên sứ của Allah  trở nên nghiêm khắc. Bà 

A’ishah  thuật lại, nói: Có lần Thiên sứ của Allah  

trở về từ chuyến đi, tôi đã treo tấm màn có vẽ những hình 

ảnh ở cửa vào. Khi Người  nhìn thấy nó Người liền đổi 

sắc mặt và Người nói: 

َشدُ }
َ
ِينَُُالِْقَياَمةُُِيَْومََُُعَذابااُانلَّاِسُُأ  متفق عليه.ُ{اللُُِِِبَلْقُُِي َضاه ونَُُاَّلَّ
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“Người bị hình phạt nặng nhất vào Ngày Phục Sinh là 

những người đã bắt chước tạo hóa của Allah.” 

(Albukhari, Muslim). 

Đây là bằng chứng cho thấy không được phép để 

các bức ảnh ở trong nhà nếu như nó được bày ra cho 

thấy, và càng không được phép nếu như treo ảnh lên 

vách, tường nhà hoặc làm các hình tượng đặt ở một góc 

nào đó của ngôi nhà. Việc làm này là hành vi trái lệnh 

Allah  bị bắt tội và sự việc đó sẽ ngăn các vị Thiên 

Thần mang hồng phúc vào nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phong Cách Ngủ Của Thiên Sứ 
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َوىُإَِذا}
َ
مُُْأ ك  َحد 

َ
ذُُْفَِراِشهُُِإَِلُُأ خ 

ْ
َُُِداِخلَةَُُفَْلَيأ ْضُُإِزَارِه ُفِرَاَشهُ ُبَِهاُفَلْيَْنف 

َُُبْعَده َُُخلََفهُ َُماَُيْعلَمُ ُلَُُفَإِنَّهُ ُاللََُُولْي َسمُِّ َرادَُُفَإَِذاُفَِراِشهََُُِعَ
َ
نُُْأ

َ
ُأ

ُُفَلَْيْضَطِجعُُْيَْضَطِجعَُ هََُُِعَ ْيَمنُُِِشقِّ
َ
ْلُُاأل ْبَحانََكَُُوَْلَق  مَُُّس  ُُاللَّه  ُبَِكَُُربِّ

ُ هُ َُوبَِكَُُجْنِبَُُوَضْعت  ْرَفع 
َ
ْمَسْكَتُُإِنُُْأ

َ
ْرَسلْتََهاَُوإِنُُْلََهاُفَاْغِفرَُُْنْفِسُُأ

َ
ُأ

ُُبَِماُفَاْحَفْظَها اِْلِيَُُِعَباَدكَُُبِهََُُِتَْفظ   رواه مسلم.ُ{الصَّ
“Nếu ai đó trong các ngươi muốn lên giường ngủ của 

y thì y hãy lấy mảnh y phục của thân dưới quét bụi 

giường ngủ của y đồng thời y hãy nhân danh Allah, 

bởi quả thật y không biết được có thứ gì đó trên 

giường của y sau đó; còn nếu y muốn nằm ngủ thì y 

hãy nằm nghiêng bên phải đồng thời hãy nói: ‘Subha-

nakollo-humma rabbi bika wadho’tu jambi wa bika 

arfa’uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha 

fahfazhha bima tahfazhu bihi ‘iba-dakas so-lihi-n’ – 

‘Lạy Allah, Vinh quang thay Ngài, Thượng Đế của bề 

tôi, nhân danh Ngài bề tôi đặt mình xuống và nhân 

danh Ngài bề tôi trở dậy, nếu Ngài giữ linh hồn bề tôi 

lại thì xin Ngài hãy thứ cho nó, còn nếu Ngài gửi nó 

lại thì xin Ngài hãy bảo vệ nó với những gì mà Ngài 

đã bảo vệ cho các bề tôi ngoan đạo của Ngài’.” 

(Muslim). 

Một trong những lời dạy khác nữa cho mỗi người 

Muslim nam và nữ là lời di huấn của Người : 
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َتْيَتُُإَِذا}
َ
َُُمْضَجَعَكُُأ

ْ
أ وَءكََُُفَتَوضَّ لَةِ،ُو ض  ُُاْضَطِجعُُْث مَُُّلِلصَّ َكََُُعَ ُِشقِّ

ْيَمنُِ
َ
 متفق عليه.ُ{األ

“Nếu ngươi muốn đi ngủ thì ngươi hãy làm Wudu’ 

giống như Wudu’ cho lễ nguyện Salah rồi ngươi hãy 

ngủ nằm nghiêng bên phải.” (Albukhari, Muslim). 

Bà A’ishah  nói: “Mỗi đêm, khi Thiên sứ của 

Allah  lên giường thì Người bụm đôi bàn tay lại và 

phun nhẹ vào đó, và Người đọc chương Ikhlaas, 

chương Alfalaq và chương Annas, rồi Người đưa tay 

vuốt đều lên người, Người bắt đầu từ phần đầu, mặt 

và sau đó vuốt xuống toàn thân. Người làm như vậy 

ba lần.” (Albukhari). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: Khi Thiên sứ 

của Allah  nằm ngủ thì Người nói: 

َْمدُ } ِىُِِلُُِاْلْ ْطَعَمَناُاَّلَّ
َ
نُُْفََكمَُُْوآَوانَاَُوَكَفانَاُوََسَقانَاُأ َُل ََُُكِفَُُلَُُِممَّ

ْئوِىََُُولَُ  رواه مسلم.ُ{م 
“Alhamdulilla-hillazdi atto’amana wa saqo-na wa 

kafa-na wa a-wa-na fakam mimman la kafiya lahu wa 

la mu’wiya”. 

“Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 

Đấng đã ban thức ăn, thức uống cho bề tôi, đã bảo hộ 

bề tôi và đã ban cho bề tôi chỗ nghỉ ngơi, bởi không 

biết bao người không được bảo hộ cũng như không có 

chỗ nghỉ ngơi.” (Muslim). 
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Ông Abu Qata-dah nói: “Quả thật, Thiên sứ của 

Allah, khi Người dừng chân nghỉ đêm thì Người nằm 

nghiêng bên phải, còn khi Người dừng chân nghỉ đêm 

một lúc trước giờ Fajar thì Người nằm gối đầu lên 

bàn tay” (Muslim). 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Quả thật, chiếc 

giường ngủ của Thiên sứ  chỉ là tấm da được thuộc 

da.” (Muslim). 

Ông Umar bin Khattaab  vào gặp Thiên sứ của 

Allah , ông nhìn thấy những vết chiếu in hằn lên thân 

của Người thì ông bật khóc. Thiên sứ của Allah  hỏi 

ông: 

َمرُ ُيَاُي ْبِكيَكَُُما}  {ُع 

“Này Umar điều gì làm ông khóc?”. 

Ông Umar  nói: Thề bởi Allah, tôi biết Người là 

người cao quý hơn cả hoàng đế La Mã Caesar và Kisra. 

Nhưng hai kẻ đó đã sung sướng và hưởng thụ trên thế 

gian này còn Người là Thiên sứ của Allah  mà phải ở 

bần hàn thế này sao?!. Thiên sứ của Allah  nói: 

َما}
َ
نُُْتَْرَضُُأ

َ
ونَُُأ مُ ُتَك  ْنَياُلَه   {اآلِخَرة َُُونَلَاُاِل 

“Chẳng lẽ ông không hài lòng việc họ hưởng thụ trên 

thế gian còn chúng ta sẽ hưởng thụ ở Đời Sau ư?!” 

Ông Umar  nói: Dĩ nhiên là muốn vậy.  

Thiên sứ của Allah  nói: 

 {َكَذاكَُُفَإِنَّهُ }
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“Sự việc là như thế đấy”. (Ahmad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ Nguyện Salah Trong Đêm 

của Thiên Sứ  
 

Thiên sứ của Allah  luôn tưởng nhớ Allah , 

Người  thức khuya dâng lễ nguyện Salah và năng cầu 

nguyện nơi Allah, Thượng Đế của trời đất. Việc làm này 

của Người  là thi hành theo mệnh lệnh của Allah   

khi Ngài phán bảo Người: 
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َها ﴿ يُّ
َ
أ ُِل َيَٰٓ َۡل إَِّلَّ قَلِيٗلر  ١ٱلُۡمزَّم  وِ ٱنُقۡص مِۡنهُ قَلِيًٗل  ٢قُِم ٱۡلَّ

َ
ۥٓ أ  ن ِۡصَفُه

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيًٗل  ٣
َ
 [4 - 3سورة املزمل: ] ﴾٤أ

Hỡi người cuộn mình trong áo (Muhammad)! Hãy 

đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm dù chỉ là một ít 

thời gian, (hãy đứng dâng lễ nguyện Salah) đến nửa 

đêm hay ít hơn một chút hoặc lâu hơn; và Ngươi hãy 

xướng Qur’an một cách nhịp nhàng. (Chương 73 – 

Al-Muzammil, câu 1 – 4). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: Thiên sứ của 

Allah  đứng dâng lễ nguyện Salah đến nỗi nứt cả đôi 

bàn chân. Có lời bảo Người : Thưa Thiên sứ của Allah, 

Sao Người lại khổ như vậy trong khi Allah  đã tha thứ 

cho Người mọi tội lỗi đã qua và mọi tội lỗi sau này? 

Người  nói:  

فَلَُ}
َ
ونُ ُأ ك 

َ
اُأ ورااَُعْبدا  رواه ابن ماجه. {َشك 

“Như vậy chẳng lẽ Ta không nên là người bề tôi biết 

ơn hay sao?” (Ibnu Ma-jah). 

Ông Al-Aswad bin Yazeed thuật lại: Tôi đã hỏi bà 

A’ishah  về lễ nguyện Salah của Thiên sứ  trong đêm 

thì bà nói: “Người ngủ đầu hôm rồi thức dậy vào lúc 

khuya, nếu Người có nhu cầu, Người quay lại với vợ 

của Người, khi nghe tiếng Azdaan thì Người thức dậy, 

nếu Người trong tình trạng Junub thì Người tắm còn 

không thì Người làm Wudu’ và đi ra dâng lễ nguyện 

Salah.” (Albukhari). 
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Lễ nguyện Salah của Thiên sứ  trong đêm 

thường rất dài. 

Ông Abu Abdullah Huzdaifah bin Al-Yamaan  

thuật lại, nói: “Có một đêm, tôi dâng lễ nguyện Salah 

cùng với Thiên sứ, Người mở đầu với chương 

Albaqarah. Tôi nói: chắc Người sẽ Ruku’a ở câu 100. 

Rồi qua khỏi câu 100, tôi lại nói: Người sẽ đọc nó 

trong một Rak’at. Dứt chương thì Người lại tiếp tục 

chương A-li I’mran, tôi nói: chắc Người sẽ Ruku’a 

sau khi dứt chương này, nhưng rồi Người lại tiếp tục 

đọc chương Annisa’; Người đọc nhịp nhàng và từ tốn, 

mỗi khi đến chỗ có lời Tasbeeh thì Người Tasbeeh, 

mỗi khi đến chỗ có nói về sự cầu xin thì Người cầu 

xin, mỗi khi đến chỗ có lời nhắc về sự cầu xin che chở 

khỏi Shaytan thì cầu xin che chở khỏi Shaytan; sau đó 

Người Ruku’a, trong Ruku’a Người nói: Subha-na 

rabbiyal’azhi-m, Người Ruku’a lâu giống như đứng; 

sau đó Người nói: Sami’alla-hu liman hamidah 

rabbana wa lakal hamdu, rồi Người trở dậy và đứng 

lâu tương đương với thời gian Ruku’a; sau đó, Người 

Sujud và nói: Subha-na rabbiyal-a’la, và Người Sujud 

lâu tương đương với thời gian đứng.” (Muslim). 
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Sau Lễ Nguyện Salah Fajar 
 

Sau lễ nguyện Salah Fajar cùng với tập thể trong 

Masjid thì Thiên sứ của Allah  thường ngồi lại để tụng 

niệm cho đến khi mặt trời mọc rồi Người đứng dậy dâng 

lễ nguyện Salah hai Rak’at. 

Ông Jabir bin Samurah  thuật lại, nói: “Thiên sứ 

của Allah , khi lễ nguyện Salah Fajar xong thì 
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Người ngồi lại tại chỗ Người dâng lễ nguyện cho đến 

khi mặt trời mọc lên cao” (Muslim). 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  khuyến khích các 

tín đồ duy trì Sunnah thiêng liêng này và Người cho biết 

rằng nó mang lại nhiều ân phước to lớn. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َُُمنُْ} رُ َُقَعدَُُث مَََُُّجَاَعةُ ُِفُُالَْغَداةََُُصلَّ ُُاللَُُيَْذك  َُُتْطل عََُُحّتَّ ْمس  ُث مَُُّالشَّ
ُ ْجرَُُِل ََُُكنَْتَُُرْكَعَتْيَُُِصلَّ

َ
ةُ َُكأ ْمَرةُ َُحجَّ  رواه الرتمذي.ُ{وَع 

“Ai dâng lễ nguyện Salah Fajar cùng với tập thể rồi 

ngồi lại tụng niệm Allah cho đến khi mặt trời mọc, 

sau đó, dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at thì y sẽ được 

ban cho ân phước giống như ân phước của chuyến 

hành hương Hajj và Umrah.” (Tirmizdi). 

 

 

 

Lễ Nguyện Salah Dhu-ha 
 

Khi ánh nắng mặt trời nóng lên có thể làm cháy 

những gương mặt thì đó là khoảng thời gian cho giờ 

Dhu-ha. Đây là thời gian của công việc, dù bận rộn với 

sứ mạng, tiếp đón khách, giảng dạy cho các vị Sahabah 

cũng như những trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, 

nhưng Thiên sứ của Allah  vẫn thờ phượng Allah . 
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Bà Mu’a-zdah nói: Tôi hỏi bà A’ishah  rằng 

Nabi  có dâng lễ nguyện Salah Dhu-ha không thì bà 

bảo: “Có, Người dâng lễ nguyện Salah bốn Rak’at, và 

Người thêm tùy thích theo ý muốn của Allah” 
(Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: “Thiên sứ của 

Allah  đã để lại di ngôn bảo tôi nhịn chay ba ngày 

mỗi tháng, hai Rak’at lễ nguyện Salah Dhu-ha và lễ 

nguyện Salah Witir trước khi đi ngủ.” (Albukhari, 

Muslim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ Nguyện Salah Tự Nguyện 

Trong Nhà 
 

Đây là ngôi nhà tràn đầy đức tin Iman, phủ đầy sự 

thờ phượng và tụng niệm. Thiên sứ của Allah  đã di 

huấn bảo các tín đồ phải làm cho ngôi nhà của mình trở 

thành như thế, Người  nói: 
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مُُِْفُُاْجَعل وا} ْم،ُِمنُُْب ي وتِك  وَهاَُولََُُصلَتِك  ب ورااَُتتَِّخذ  رواه  {ق 
 ابلخاري.

“Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah trong ngôi nhà 

của các ngươi (lễ nguyện Salah tự nguyện), và chớ để 

ngôi nhà của các ngươi thành những ngôi mộ (không 

có lễ nguyện Salah).” (Albukhari). 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: Thiên sứ của 

Allah  thường dâng các lễ nguyện Salah tự nguyện nói 

chung tại nhà mà không có một nguyên do nào cho lễ 

nguyện; đặc biệt là lễ nguyện Salah của Maghrib thì 

không có một ghi nhận nào cho thấy Người thực hiện nó 

tại Masjid. Các lễ nguyện Salah tự nguyện (Sunnah) ở tại 

nhà mang nhiều điều hữu ích, tiêu biểu như: nói theo 

Sunnah của Thiên sứ , dạy phụ nữ và trẻ con cách lễ 

nguyện Salah, xua đuổi Shaytan khỏi nhà do sự tụng 

niệm và xướng đọc Qur’an, đạt được sự thành tâm và 

tránh sự Riya’ (phô trương, khồng toàn tâm toàn ý vì 

Allah). 

 

Thiên sứ của Allah  khóc 
  

Hầu hết đàn ông và phụ nữ đều khóc nhưng họ 

khóc như thế nào và khóc vì ai và vì điều gì?!  

Thiên sứ của Allah  đã khóc khi thế gian có thể 

nằm trong tay Người nếu như Người muốn, và Người  

khóc khi Thiên Đàng ở phía trước Người và Người sẽ 
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được ở nơi cao nhất trong Thiên Đàng. Vâng, đúng vậy, 

Thiên sứ của Allah  khóc nhưng đó là sự khóc của thờ 

phượng; Người  khóc lúc Người cầu nguyện Thượng 

Đế trong lễ nguyện Salah, lúc Người lắng nghe Qur’an. 

Điều đó được xuất phát từ trái tim nhạy cảm và lương 

thiện, trái tim hiểu biết rõ về sự vĩ đại của Allah, Đấng 

Tối Cao, và trái tim sợ hãi trước sự oai nghiêm và quyền 

lực của Đấng Toàn Năng, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và 

muôn loài. 

Ông Ibnu Abdullah bin Ash-Shakheer thuật lại từ 

chà của ông, nói: “Tôi đã đến gặp Thiên sứ của Allah 

 lúc Người đang dâng lễ nguyện Salah và tôi nghe cổ 

họng của Người nghẹn ngào với tiếng khóc nấc” (Abu 

Dawood). 

Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật lại, nói: Thiên 

sứ của Allah  bảo tôi: 

{ُ
ْ
َُُّاْقرَأ  {ََعَ

“Hãy đọc (Qur’an) cho Ta nghe!”. 

 Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tôi đọc cho 

Người nghe trong khi Nó được ban xuống cho Người ư?  

Người  nói: 

{ُ ُُفَإِّنِّ ِحب 
 
نُُْأ

َ
ْسَمَعهُ ُأ

َ
 {َغْيِىُِمنُُْأ

“Quả thật, Ta thích nghe Nó từ người khác”. 

Thế là tôi đã đọc chương Annisa’, khi tôi đọc tới 

câu: 
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ِۢ بَِشهِيدٖ ﴿ ة مَّ
ُ
ِ أ
ٰ َهَُٰٓؤََّلٓءِ َشهِيدر  فََكۡيَف إِذَا ِجۡئنَا مِن ُك 

ا وَِجۡئَنا بَِك لََعَ
    [43]سورة النساء :  ﴾٤١

Thế sự việc sẽ ra sao khi TA đưa ra từ mỗi cộng 

đồng một nhân chứng và TA sẽ đưa Ngươi 

(Muhammad) ra làm một nhân chứng đối chất với 

đám người không có đức tin này? (Chương 4 – 

Annisa’, câu 41) 

Tôi thấy đôi mắt của Thiên sứ  tuôn dòng lệ. 

(Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại). 

Ông Abu Bakr  nói với Thiên sứ của Allah : 

Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật tóc của Người đã bạc! 

Thiên sứ của Allah  nói: 

{ُ ْمس  الشَّ ُيَتََساَءل وَن(َُوُ)إَِذُا َُوُ)َعمَّ ْرَسلَت  ود َُوالَْواقَِعة َُوالْم  َشيََّبتِْنُه 
َرْت( وِّ  رواه الرتمذي.ُ{ك 

“Hud (chương 11), Al-Waqi’ah (chương 56), Al-

Mursalat (chương 77), Amma yatasa-alu-n (chương 

78) và Izdash-shamsu ku-wirat (chương 81) đã làm 

TA bạc đầu.” (Tirmizdi). 
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Sự Khiêm Tốn Của Thiên Sứ  
 

Thiên sứ của Allah  là người có phẩm chất đạo 

đức tốt đẹp, cao quý, và hoàn hảo nhất trong nhân loại. 

Đức tính và phẩm cách của Người là Qur’an như bà 

A’ishah  đã nói: “Phẩm chất đạo đức của Người là 

Qur’an” (theo Hadith của Muslim). 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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ُُإِنََّما} مَُُب ِعْثت  َتمِّ
 
ْخلَقَُُِمََكرِمَُُأل

َ
 رواه أَحد. {األ

“Quả thật, Ta được cử phái đến để hoàn thiện các 

phẩm chất đạo đức cao quý.” (Ahmad). 

Một trong những biểu hiện đức tính khiêm tốn của 

Thiên sứ  là Người không thích lời khen ngợi, tán 

dương và tâng bốc. 

Ông Umar bin Al-Khattaab  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

وِنُُلَُ} ْطَرِتَُُكَماُت ْطر 
َ
نَاُفَإِنََّماَُمْرَيَم،ُاْبنَُُانلََّصاَرىُأ

َ
ه ،ُأ ول واَُعْبد  َُفق 

ول  ُُاللَُُِعْبدُ   ابلخاري.رواه ُ{َوَرس 
“Các ngươi chớ tôn vinh Ta quá mức giống như 

những người Thiên Chúa đã tôn vinh quá mức đối với 

con trai của Maryam, bởi quả thật Ta chỉ là người bề 

tôi của Ngài (Allah); cho nên, các ngươi hãy nói: 

người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ của Ngài.” 

(Albukhari). 

Ông Anas  thuật lại, nói: Mọi người thường 

xưng hô: Thưa Thiên sứ của Allah, thưa vị tốt nhất trong 

chúng tôi, đứa con tốt nhất trong chúng tôi, người bề trên 

của chúng tôi, ... Người  nói:  

ي َها}
َ
ُُأ مُُْق ول واُانلَّاس  ْيَطانُ ُيَْسَتْهِوَينَّكمُ َُولَُ بَِقْولِك  نَاُالشَّ

َ
دُ ُأ َمَّ ُْبنُ ُُم 

ول  ُُاللَُُِعْبدُ ُاللَُُِعْبدُِ َُُماَُواللَُُِوَرس  ِحب 
 
نُُْأ

َ
وِنُُأ َُمْْنِلَِّتَُُفْوَقُُتَْرَفع 

نَْزلَِنُُالَِّّتُ
َ
 رواه النسايئ.ُ{وََجلََُُّعزَُُّاللُ ُأ
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“Này hỡi mọi người, các ngươi hãy nói với lời của các 

ngươi nhưng chớ để Shaytan có cơ hội quấy nhiễu các 

ngươi. Ta là Muhammad con trai người bề tôi của 

Allah, Ta là người bề tôi của Allah và là vị Thiên sứ 

của Ngài. Xin Allah chứng giám, Ta không thích các 

ngươi nâng Ta lên cao hơn vị trí và vai trò mà Allah 

Tối Cao đã ban cho Ta.” (Annasa-i). 

Một số người ca ngợi và tán dương Thiên sứ của 

Allah  hơn mức bình thường, họ cho rằng Người biết 

điều vô hình hoặc Người có khả năng xua đuổi điều dữ, 

ban cho điều lành và ban cho sự lành bệnh. Tuy nhiên, 

Allah  đã phủ nhận tất cả những điều đó, Ngài phán: 

ۡملُِك ِِلَۡفِِس َنۡفعر ﴿
َ
ٓ أ ا قُل َّلَّ ۡعلَُم إَِّلَّ َما شَ ا َوََّل ََضًّ

َ
ۚۡ َولَۡو ُكنُت أ ُ آَء ٱَّللَّ
نَا۠ إَِّلَّ نَِذير  

َ
ۚۡ إِۡن أ وُٓء ِِنَ ٱلسُّ َوبَِشي   ٱۡلَغۡيَب ََلۡستَۡكََثُۡت مَِن ٱۡۡلَۡيِ َوَما َمسَّ

 [311سورة األعراف: ] ﴾١٨٨ۡؤمِنُوَن يُ  ل َِقۡومٖ 

Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không có quyền 

quyết định điều lợi hoặc điều hại cho chính bản thân 

ta trừ phi điều nào Allah muốn. Và nếu ta thực sự 

biết điều vô hình thì chắc chắn ta đã tom góp nhiều 

điều tốt cho ta và chắc chắn ta đã không gặp một điều 

bất hạnh nào. Quả thật, ta chỉ là một người cảnh báo 

và là một người mang tin mừng cho những người có 

đức tin. (Chương 7 – Al’Araf, câu 188). 

Đây là vị Thiên sứ của Allah  không yêu thích sự 

tự cao tự đại, Người luôn khiêm tốn và hạ mình trước 

Thượng Đế của Người. 
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Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: “Không ai là 

người được họ (các vị Sahabah) yêu thương hơn 

Thiên sứ của Allah  những không ai trong họ đứng 

dậy mỗi khi gặp Người đến bởi vì họ biết rõ rằng 

Người  ghét việc làm đó.” (Ahmad). 

Thiên sứ của Allah  luôn khiêm tốn, sự khiêm 

tốn của Người thất đáng ngạc nhiên, Người khiêm tốn kể 

cả đối với phụ nữ bần hàn. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: Một người 

phụ nữ đến gặp Thiên sứ của Allah, bà ta nói với Người: 

Tôi có việc cần đến Người. Thiên sứ của Allah  nói: 

ىُُِِّفُُاْجلِِسُ}
َ
َكِكُُنََواِحُُأ ُُِشْئِتُُالسِّ ْجلَِسَُُحّتَّ

َ
 رواه أبو داود.ُ{إََِلِْكُُأ

“Bà hãy ngồi bất cứ ngõ ngách nào bà muốn rồi tôi sẽ 

đến ngồi cùng với bà” (Abu Dawood). 

Thiên sứ của Allah  là Người khiêm tốn nhất 

trong nhân loại; Người luôn sống ôn hòa, gần gũi,  không 

phân biệt sang hèn và không hề xem thường bất cứ ai, dù 

ở tầng lớp nào đi chăng nữa. Ông Abu Huroiroh  thuật 

lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ُُلَوُْ} ِعيت  ُُإَِلُُد  وُُِْذَراع 
َ
ُُأ َراع  ،ُك  َجْبت 

َ
ْهِدىََُُولَوُُْأل

 
وُُِْذَراعُ ُإَِلَُُّأ

َ
َراعُ ُأ ُك 

ُ  رواه ابلخاري.ُ{لََقبِلْت 
“Dù Ta được mới đến bữa ăn với cẳng chân (cừu hoặc 

bò) của chi trước hoặc chi sau chỉ có xương không thịt 

thì chắc chắn Ta sẽ nhận lời mời; và cho dù Ta được 

biếu tặng một cái cẳng chân (cừu, bò) chỉ có xương 

không thịt thì chắc chắn Ta sẽ nhận lấy.” (Albukhari). 
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Thiên sứ của Allah  cảnh bảo những ai có lòng 

tự cao tự đại trong mọi thời đại với lời di huấn: 

ل ُُلَُ} َنَّةَُُيَْدخ 
ْ
ةُ ُِمْثَقال ُُقَلْبِهُُِِفََُُكنََُُمنُُْاَل  رواه مسلم.ُ{كِْْبُ ُِمنَُُْذرَّ

“Sẽ không vào được Thiên Đàng đối với ai mà trong 

trái tim của y có sự tự cao tự đại dù chỉ bằng hạt bụi.” 

(Muslim). 

Sự tự cao tự đại là con đường dẫn lối đến Hỏa 

Ngục – cầu xin Allah  che chở tránh khỏi nó -, thậm 

chí sự tự cao tự đại chỉ bằng hạt bụi. Chúng ta hãy suy 

ngẫm về sự trừng phạt mà Allah  dành cho những kẻ có 

lòng tự cao tự đại. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói:  

ُُبَيَْنَما} ل  ،ُِفَُُيْمِشُُرَج  لَّة  هُ ُت ْعِجب هُ ُح  َُُنْفس  ل  رَجِّ ،ُم  ََّته  َُخَسَفُُإِذَُُْج 
 متفق عليه.{ُالِْقَياَمةُُِيَْومُُِإَِلَُُيَتَجلَّل َُُفْهوَُُبِِه،ُاللُ 

“Khi một người đàn ông đi trong bộ quần áo sang 

trọng, mái tóc dài ngang vai và được chải chuốt, y tỏ 

ra kiêu hãnh một cách ngạo mạn (với dáng nghênh 

ngang và kênh kiệu), nhưng rồi Allah cho đất nuốt y 

thì y sẽ bị chôn vùi cho đến Ngày Phục Sinh.” 

(Albukhari, Muslim). 
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Người Sai Vặt Của Thiên Sứ  
 

Người người giúp việc, những người hầu dịch là 

những người yếu thế hèn mọn nhưng đối với Thiên sứ 

của Allah  thì họ luôn được trân trọng và vẫn được đối 

xử một cách công bằng và tôn kính. Đối với Người, sự 

cao quý là ở tôn giáo và lòng mộ đạo.  

Thiên sứ của Allah  nói về những người giúp 

việc cũng như những người hầu: 

ْمُ} ْم،ه  مُ ُإِْخَوان ك  ْم،ََُتَْتُُاللُ َُجَعلَه  يِْديك 
َ
وه ََُُكنََُُفَمنُُْأ خ 

َ
ُيَِدهََُُِتَْتُُأ

اُفَلْي ْطِعْمهُ  ،ُِممَّ ل  ك 
ْ
اَُوَْل لْبِْسهُ ُيَأ ،ُِممَّ مَُُْولَُُيَلْبَس  وه  ْم،َُماُت َكلِّف  َُيْغلِب ه 

مُُْفَإِنُْ وه  مََُُْكَّْفت م  ِعين وه 
َ
 رواه مسلم.ُ{فَأ
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“Họ là anh em của các ngươi, Allah đã để họ dưới 

quyền của các ngươi; bởi thế, ai mà có người anh em 

dưới quyền của y thì y hãy cho người anh em của y ăn 

từ những gì y ăn, hãy cho người anh em của y mặc từ 

những gì y mặc, và chớ đừng giao công việc quá sức 

đối với họ nhưng nếu các ngươi giao cho họ thì các 

ngươi hãy phụ giúp họ.” (Muslim). 

Chúng ta hãy lắng nghe lời của người giúp việc, 

người sai vặt nói về người chủ của mình với lời lẽ tán 

dương và khen thưởng đáng kinh ngạc. Liệu bạn có từng 

thấy người hầu nào lại khen ngợi người chủ của mình 

giống như người hầu của Thiên sứ  chưa?! 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: “Tôi giúp 

việc cho Thiên sứ của Allah  trong suốt mười năm 

nhưng Người chưa từng buông tiếng uf với tôi (tiếng 

để tỏ thái độ bực mình và tức giận), và Người cũng 

chưa từng nói với tôi về bất cứ sự việc gì rằng sao cậu 

lại làm thế này hay sao cậu lại không làm thế kia, và 

không một điều gì tôi bỏ mà Người không bỏ.” 

(Muslim). 

Trong suốt mười năm tròn, không có một ngày nào 

hoặc không có một tháng nào quả là một thời gian dài 

của tuổi đợi, trong đó chắc sẽ có sự vui buồn, phẫn nộ, 

chắc chắn tâm trạng sẽ thay đổi trong những hoàn cảnh 

và tình huống; tuy nhiên, Thiên sứ của Allah  không hề 

la mắng và tỏ vẻ bực tức với người hầu dịch của mình mà 

chỉ toàn là sự nhẹ nhàng từ tốn từ lời nói, thái độ và cử 

chỉ; không những thế Người còn thường quan tâm và  

cầu nguyện cho họ. Quả là một đức tính và phẩm hạnh vô 

cùng cao quý. 
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Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: Mẹ tôi nói: 

Thưa Thiên sứ của Allah, Anas nó là người sai vặt của 

Người, xin Người hãy cầu nguyện cho nó. Thiên sứ của 

Allah  nói: 

مَُّ} ْكِثُُْاللَّه 
َ
ه ،َُماَل ُُأ ْعَطْيَتهُ ُفِيَماَُل َُُوَبارِكَُُْوَوَِلَ

َ
 رواه ابلخاري. {أ

“Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho nó nhiều tiền tài và 

con cái và xin Ngài hãy ban phúc cho nó trên những 

gì mà Ngài đã ban cho nó.” (Albukhari). 

Mặc dù Thiên sứ của Allah  là Người anh dũng 

không hề hèn nhát trước một sự việc gì nhưng Người 

không bao giờ đánh ngoài trừ vì điều chân lý và Người 

cũng không hề có hành vi thô lỗ hay vũ lực với những 

người dưới quyền của Người từ vợ cũng như những 

người giúp việc của Người. 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah 

 chưa hề lấy tay đánh bất cứ thứ gì ngoại trừ đi 

đánh chiến cho con đường chính nghĩa của Allah , 

và Người  cũng chưa từng đánh bất kỳ người giúp 

việc nào hay bất kỳ người phụ nữ nào.” (Muslim).  

Đây là lời xác nhận từ người mẹ của những người 

có đức tin về một vị tốt đẹp và cao quý nhất trong nhân 

loại. Đi ngược thời gian về tiểu sử tốt đẹp của Người thì 

chúng ta sẽ thấy ngay cả những người ngoại đạo Quraish 

cũng xác nhận về điều đó. 

Bà A’ishah  nói: 
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وَلُاللُِ} َُرس  يْت 
َ
َرأ ُاللُ َُمُا مَُُِصلَّ ُا ْنَتِِصا لَِمَهاَُعلَْيهَُِوَسلََّمُم  ْنَُمْظلََمة ُظ 

ُ ءُ ُنَْتَهْكُِمْنَُُمَارِِمُاللَُِماُلَْمُي ُُ،َقط  اْنت ِهَكُِمْنَُُمَارِِمُ،ُفَإَِذاَُتَعاَلََُشْ
ِهْمُِِفُُاللُِ َشدِّ

َ
ََُكَنُِمْنُأ ء  ْمَرْينُِ،ُوََُذلَِكَُغَضبااََشْ

َ
ُأ َُبْيَ َ يِّ إِلَُُماُخ 

َمااْخَتاَرُ ه  يََْسَ
َ
اُأ َثما

ْ
ْنَُمأ  رواه ابلخاري.ُ{َماُلَْمُيَك 

“Tôi chưa từng thấy Thiên sứ của Allah  đáp trả lại 

hành vi bất công nào xảy đến với Người nếu như đó 

không phải là hành vi thuộc giới cấm của Allah; 

nhưng nếu một điều gì đó phạm giới cấm của Allah 

thì Người là người luôn trở nên giận dữ nhất về điều 

đó; và khi cần phải lựa chọn giữa hai sự việc thì 

Người chỉ chọn sự việc đơn giản và dễ dàng nhất nếu 

như nó không phải là tội lỗi.” (Albukhari). 

Bà A’ishah  thuật lại, bà nói rằng có lần một 

nhóm người Do Thái chào Salam Thiên sứ của Allah  

nhưng thay vì họ nói Assalamu’alayka thì họ lại cố ý nói 

Assaamualayka (có nghĩa là cầu sự hủy diệt đến ngươi), 

lúc đó bà đáp lại nói: Bal, assaamulaykum wa la’nah (có 

nghĩa là: các ngươi mới là những người bị hủy diệt và bị 

nguyền rủa). Khi ấy, Thiên sứ của Allah  liền bảo bà: 

َُُرفِيق ُُاللَُُإِنَََُُّعئَِشةُ ُيَا} ِب  ْمرُُِِفُُالرِّْفَقُُُي 
َ
ِّهُُِاأل  متفق عليه.ُ{َك 

“Này A’ishah, quả thật Allah rất hiền từ và tử tế, 

Ngài yêu thích sự hiền lành và tử tế trong mọi sự 

việc.” (Albukhari, Muslim). 
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Quà Cáp Và Khách 
 

Trong cuộc sống con người, những nhu cầu về tình 

cảm và sự khắt khít các tâm hồn với nhau luôn rất cần 

cho xã hội, gia đình và tổ ấm. Một trong những điều làm 

khắn khít các trái tim lại với nhau cũng như làm tan biến 

khoảng cách giữa các tâm hồn là món quà biếu tặng cho 

nhau. Bà A’ishah  nói: Thiên sứ của Allah  đón nhận 

quà cáp và thường nói lời cảm ơn. (Albukhari). 

Đức tính rộng lượng và hiếu khách là đức tính của 

các vị Nabi và đường lối của các vị Thiên sứ. Thiên sứ 

của Allah  là người biểu hiện rõ nhất về đức tính này và 

Người đã dạy, nói: 
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،ُفَلْي ْكرِمُُْاآلِخرَُُِواَْلَْومُُِبِاللُُِي ْؤِمنُ ََُكنََُُمنُْ} ،ُيَْومُ َُجائَِزت هُ َُضْيَفه  َُوََلْلَة 
َيافَةُ  ،ُثَلَثَةُ َُوالضِّ يَّام 

َ
،َُفْهوََُُذلَِكَُُبْعدََُُفَماُأ نَُُْل َُُُيِل َُُولََُُصَدقَة 

َ
َُيْثوِىَُُأ

ُُِعْنَده ُ ْرَِجهُ َُحّتَّ  رواه ابلخاري.ُ{ُي 
“Ai có đức tin nơi Allah và cõi Đời Sau thì hãy hiếu 

khách, bắt buộc tiếp đãi khách một ngày một đêm, 

hiếu khách hoàn hảo là ba ngày ba đêm, còn những gì 

sau đó là Sadaqah, và người khách không được ở lâu 

quá vì sẽ gây phiền hà và khó khăn cho chủ nhà.” 

(Albukhari). 

Thề bởi Allah, không một ai trên đời này lại có 

tấm lòng rộng lượng và quảng đại như Thiên sứ 

Muhammad . 

Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại, nói: Một người 

phụ nữ mang một cái áo choàng được dệt đến gặp Thiên 

sứ của Allah . Bà nói với Người: tôi đã tự tay dệt nó 

cho Người mặc. Thiên sứ của Allah  đã nhận lấy cái đó 

và Người thực sự rất cần đến nó. Sau đó, Người  đã 

mặc nó đi ra gặp chúng tôi. Bổng có một người nói: 

Người hãy cho tôi cái áo đó đi, nó thật đẹp quá. Người  

nói: “Được”. Rồi Người ngồi xuống cùng với mọi người. 

Sau đó Người trở vào, cởi cái áo đó ra và xếp nó lại và 

gởi nó đi cho người đàn ông đã xin Người. Mọi người 

nói với người đàn ông đó: Anh hay thật, Thiên sứ mặc 

cái áo đó và Người thực sự rất cần nó vậy mà anh đã xin 

nó từ Người vì anh biết rõ rằng Người không hề từ chối 

bất cứ ai xin Người. Người đàn ông đó nói: Quả thật, thề 

bởi Allah, tôi không xin Người để mặc mà tôi xin Người 
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để làm miếng liệm cho tôi. Ông Sahl nói: Cái áo thực sự 

được dùng làm miếng liệm cho y. (Albukhari). 

Ông Hakeem bin Hizaam  thuật lại, nói: Tôi xin 

Thiên sứ của Allah, Người cho tôi, rồi tôi lại xin Người 

thì Người lại cho tôi, rồi tôi tiếp tục xin Người thì Người 

tiếp tục cho tôi; rồi Người nói: 

،ُيَا} ،َُخِضُ ُالَْماَلَُُهَذاُإِنََُُّحِكيم  لْو  َخَذه َُُفَمنُُْح 
َ
ُُبَِسَخاَوةُُِأ ُب ورِكََُُنْفس 

َخَذه َُُوَمنُُْفِيِه،َُل ُ
َ
اِفُُأ ُُبِإِْْشَ ِىَُوََكنَُُفِيِه،َُل ُُي َباَركُُْلَمَُُْنْفس  ل ََُُكَّلَّ ك 

ْ
ُيَأ

،َُولَُ ْلَياَُواَْلَدُ ُيَْشَبع  ْفَلُُاَْلَدُُِِمنََُُخْيُ ُالْع   متفق عليه.ُ{الس 
“Này Hakeem, quả thật tài sản này xanh tươi và ngon 

ngọt, nhưng nếu ai nhận lấy nó bằng tấm lòng không 

tham (chỉ nhận lấy vừa đủ khi cần) thì y sẽ được ban 

phúc trong tài sản đó; còn ai nhận lấy nó với lòng 

tham không đáy thì y sẽ không được ban phúc trong 

tài sản đó, y giống như người cứ ăn mà không biết no; 

và tay ở phía trên (tay cho) tốt hơn tay ở phía dưới 

(tay nhận).” (Albukhari, Muslim). 

Ông Jabir  thuật lại, nói: Không điều gì người ta 

xin Thiên sứ mà Người nói “không” cả. (Albukhari). 

Thiên sứ của Allah  thường mỉm cười trong lúc 

ngồi cùng với mọi người, phong thái đó của Người nhiều 

lúc làm cho một số vị Sahabah nghĩ rằng bản thân mình 

được Người thương yêu nhất. 

Ông Jarir bin Abdullah  thuật lại, nói: “Từ khi 

tôi vào Islam, Người không hề cấm tôi vào gặp Người 

và mỗi khi nhìn tôi thì Người luôn mỉm cười.” 
(Albukhari). 
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Ông Abdullah bin Al-Harith  thuật lại, nói: “Tôi 

chưa từng thấy người nào lại mỉm cười nhiều hơn 

Thiên sứ của Allah.” (Tirmizdi). 

Chính vì vậy mà chúng ta không cần phải ngạc 

nhiên khi Thiên sứ của Allah  bảo: 

ِخْيَكَُصَدقَةُ }
َ
ُوَْجِهُأ َكُِِفْ م  ُُرواه الرتمذي.ُ{َوتَبَس 

“Và sự mỉm cười của ngươi đến người anh em của 

ngươi là một điều Sadaqah” (Tirmizdi). 

Người sai vặt của Thiên sứ , ông Anas bin Malik 

 đã mô tả Thiên sứ của Allah  với những đức tính vĩ 

đại mà chúng tá hiếm thấy ở người đàn ông hoặc hiếm 

thấy trong xã hội nhân loại. Thiên sứ của Allah  là 

người lịch sự và nhã nhặn nhất trong nhân loại, không 

một người nào đến xin Người mà Người không lắng nghe 

họ, Người không bao giờ quay đi cho đến khi nào người 

xin đã quay mặt đi, và Người không hề buông tay ra khi 

bắt tay cho đến khi nào Người khác buông tay ra trước. 

(Abu Na’eem ghi lại trong Addala-il). 

Mặc dù Thiên sứ của Allah  là người hiền lành, 

nhỏ nhẹ và luôn nhân từ với các tín đồ của Người, tuy 

nhiên, Người tuyệt đối không làm ngơ khi gặp điều sai 

trái mà Người kiên quyết ngăn cản. Ông Ibnu Abbas 

thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  nhìn thấy chiếc nhẫn 

bằng vàng trên tay của một đàn ông thì Người liền tháo 

nó ra và ném bỏ, Người  nói: 

مَُُْيْعِمدُ } ك  َحد 
َ
 رواه مسلم.ُ{يَِدهُُِِفَُُفَيْجَعل َهاُنَارُ ُِمنََُُْجَْرةُ ُإَِلُُأ
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“Một trong các ngươi lấy cục than hồng từ Hỏa Ngục 

và đặt nó lên tay mình.” (Muslim). 

 

 

 

 

 

 

Thiên Sứ Của Allah  Thương 

Trẻ Con 
 

Những người có trái tim chai cứng không biết đến 

lòng thương và tấm lòng của họ vô cảm bởi vì họ giống 

như đá câm điếc. Họ chỉ biết cho và nhận một cách khô 

khan như máy móc vô cảm và nhạt nhẽo trong khi con 

người được Allah Tối Cao  ban cho trái tim dịu dàng 

và biết thương xót, và con người là chủ thể mang trái tim 

nhân ái và trắc ẩn được bao phủ bởi tấm lòng từ bi và 

được thúc đẩy biểu hiện cảm xúc. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: “Thiên sứ 

của Allah  bế lấy đứa con trai Ibrahim của Người, 

Người hôn và thơm nó” (Albukhari). 

Tấm lòng yêu thương này không chỉ riêng đối với 

ruột thịt máu mủ mà tấm lòng yêu thương này còn đối 

với kể cả toàn bộ con cháu của những người Muslim. Bà 
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Asma’ con gái của ông Umais , phu nhân của ông 

Ja’far thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  đi vào, Người 

gọi các con của Ja’far lại, tôi thấy Người thơm chúng, tôi 

cảm động ứa nước mắt. Tôi hỏi Người: Thưa Thiên sứ 

của Allah, có phải đã có tin gì của Ja’far đúng không? 

Người  nói: 

ُ{َنَعْم،ُق تَِلُاَْلَْومَُ}
“Đúng vậy, anh ta đã hy sinh hôm nay” 

Thế là chúng tôi ai cũng khóc. Sau đó, Người  

quay về vào bảo: 

اَُجْعَفرُ ُآللُُِاْصَنع وا} مُُْقَدُُْفَإِنَّهُ َُطَعاما تَاه 
َ
ْمرُ ُأ

َ
مُُْأ رواه الرتمذي ُ{َشَغلَه 

 وابن ماجه.
“Các ngươi hãy làm thức ăn cho gia đình của Ja’far 

bởi quả thật đã xảy đến với một sự việc làm họ không 

còn tâm trí nữa.” (Tirmizdi, Ibnu Ma-jah). 

Thiên sứ của Allah  đã khóc thương cho một đứa 

bé qua đời, ông Sa’ad bin U’ba-dah  nói: Thưa Thiên 

sứ của Allah, sao Người khóc? Thiên sứ của Allah  nói: 

ُِعَباِدهُُِِمنُُْاللُ ُيَرَْحمُ َُوإِنََّماُِعَباِدهُُِق ل وِبُُِفُُاللُ َُجَعلََهاُرَِْحَةُ َُهِذهُِ}
 رواه ابلخاري.ُ{الر َِحَاءَُ

“Đây là sự trắc ẩn, Allah đã đặt nó trong trái tim của 

các bề tôi của Ngài, và quả thật Allah yêu thương 

những người bề tôi có tấm lòng biết yêu thương.” 

(Albukhari). 
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Khi Thiên sứ của Allah  khóc thương cho đứa 

con trai qua đời của Người, Ibrahim, thì Abdurrahman 

bin Awf  nói với Người: “Thưa Thiên sứ của Allah, 

Người cũng khóc nữa sao?” Người  nói: 

ُُاْبنَُُيَاُ»  «ُرَِْحَةُ ُإِنََّهاَُعْوف 

“Này Ibn Awf, đó là tình thương”. 

Rồi Người  tiếp tục nói: 

،ُالَْعْيَُُإِنَُّ}ُ ،َُواْلَقْلَبُُتَْدَمع  ول َُُولََُُُيَْزن  َُوإِنَّاَُرب َنا،ُيَْرَضَُُماُإِلََُُّنق 
ون ونَُُإِبَْراِهيمُ ُيَاُبِِفَراقَِكُ  رواه ابلخاري.ُ{لََمْحز 

“Quả thật, đôi mắt biết khóc, trái tim biết buồn, và 

Ta không nói trừ những gì làm Thượng Đế của Ta hài 

lòng .. và này Ibrahim, Ta đau buồn vì phải xa con.” 

(Albukhari). 

Phẩm hạnh và đức tính của Thiên sứ  vô cùng 

cao quý và vĩ đại, là tấm gương để chúng ta bảo tồn và 

noi theo. Nhưng chúng ta trong thời đại đã mất đi cảm 

giác của tình yêu thương đối với trẻ con, chúng ta thiếu 

quan tâm đến chúng trong khi chúng là thế hệ cha mẹ của 

ngày mai, chúng là những người đàn ông tương lại của 

cộng đồng và dân tộc. Chúng ta đã để sự tự cao, sự ngu 

muội, tầm nhìn yếu kém làm chìa khóa đóng chặt cánh 

cửa của trái tim hướng tới trẻ con trong khi chúng là thế 

hệ sáng ngời của mai sau. Thiên sứ của Allah  thì 

ngược lại, Người luôn dùng tay và chiếc lưỡi của mình 

làm chiếc chìa khóa mở cửa đến với trẻ con, Người làm 

cho trẻ con yêu thương Người bằng cách hạ mình hòa 

đồng với chúng trong khi địa vị của Người cao ngất. 
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Ông Anas bin Malik , mỗi khi đi ngang qua bọn 

trẻ thì ông đều chào Salam đến chúng và ông nói: “Thiến 

sứ của Allah  đều làm vậy.” (Albukhari, Muslim). 

Như chúng ta đã biết, bản chất của trẻ con là hiếu 

động, đôi lúc chúng gây sự phiền hà, tuy nhiên, những 

điều đó không làm cho Thiên sứ của Allah  nổi giận, 

không khiến Người phải la mắng và gắt gỏng với bọn trẻ, 

ngược lại Người thường vui đùa cùng với chúng. 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Mọi người thường 

mang bọn trẻ đến cho Người để Người cầu nguyện 

cho chúng, rồi có một bé trai mang đến cho Người, nó 

đã tè lên áo của Người, Người cho đòi nước và rưới 

lên chỗ đó nhưng không giặt.” (Albukhari). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: “Thiên sứ của 

Allah  lè lưỡi trước Hasan con trai của Ali, để nó 

thấy màu đỏ của chiếc lười mà thích thú vui cười.” 
(Assilsilah As-Sahih số 70). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: “Thiên sứ 

của Allah  thường trêu đùa với Zaynap con gái của 

bà Ummu Salmah, và Người nói: này Zuwainap ơi, 

này Zuwainap nơi (có nghĩa là này Zaynap bé ti ơi), 

Người cứ đi lặp lại lời này.” (Al-Hadith As-Sahih 2141, 

Sahih Al-Jami’a 5025). 

Tình thương của Thiên sứ  đối với trẻ con ngay 

cả lúc Người đang thờ phượng. Người từng ẳm Uma-mah 

con gái của Zaynap, cháu gái của Người dâng lễ nguyện 

Salah; khi Người  đứng thì Người bế Uma-mah và khi 

Người Sujud thì Người thả Uma-mah xuống. (Albukhari, 

Muslim). 
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Ông Mahmud bin Arrabi’a  thuật lại, nói: “Tôi 

còn nhớ tôi đã từng phun nước vào mặt của Người và 

lúc đó tôi là một đứa bé khoảng năm tuổi.” (Albukhari, 

Muslim). 

Thiên sứ của Allah  dạy cả người lớn lẫn người 

nhỏ. Ông Ibnu Abbas  thuật lại, nói: Một ngày nọ, tôi 

ngồi ở phía sau lưng Người, Người  nói:  

لَمُ ُيَا} ُُغ  َكُُإِّنِّ َعلِّم 
 
ُُأ ََُتِْدهُ ُاللَُُاْحَفِظَُُُيَْفْظَكُُاللَُُاْحَفِظََُُكَِمات 

َاَهَكُ لَْتُُإَِذاَُت 
َ
لَُُِسأ

َ
نََُُّواْعلَمُُْبِاللُُِفَاْسَتِعنُُْاْسَتَعْنَتَُُوإَِذاُاللَُُفَاْسأ

َ
ُأ

ةَُ مَّ
 
ُُاْجَتَمَعْتُُلَوُُِاأل نََُُْعَ

َ
ءُ َُيْنَفع وكَُُأ وكَُُلَمُُْبَِشْ ءُ ُإِلََُُّيْنَفع  ُقَدُُْبَِشْ

واَُولَوُُِلََكُُاللُ َُكَتَبهُ  ُُاْجَتَمع  نََُُْعَ
َ
وكَُُأ ءُ ُيَض   وكَُُلَمُُْبَِشْ ءُ ُإِلَُُّيَض   ُبَِشْ

فَِعِتَُُعلَْيَكُُاللُ َُكَتَبهُ ُقَدُْ ْقلَمُ ُر 
َ
ِتُُاأل ُُوََجفَّ ف  ح   الرتمذي.رواهُُ{الص 

“Này cậu bé, quả thật Ta dạy cậu vài lời: cậu hãy bảo 

vệ Allah (bảo tôn giáo của Ngài) thì Ngài sẽ bảo vệ 

cậu, cậu hãy bảo vệ Allah rồi cậu sẽ thấy Ngài trước 

mặt cậu; khi nào cậu muốn xin điều gì hãy khấn vái 

cầu xin Allah và khi nào cậu muốn cần sự giúp đỡ thì 

cầu xin sự giúp đỡ và phụ hộ nơi Allah. Cậu hãy biết 

rằng cho dù cả cộng đồng có hợp lại để mang lại điều 

ích cho cậu thì họ sẽ không thể mang lại bất cứ điều 

ích nào cho cậu ngoại trừ điều mà Ngài đã an bài và 

định đoạt cho cậu; và cho dù họ tập hợp lại để gây hại 

đến cậu thì họ không thể làm hại được cậu ngoại trừ 

những gì Allah đã an bài và định đoạt cho cậu; những 

cây viết đã được giơ lên và những trang giấy đã khô 

mực.” (Tirmizdi). 
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Sau khi chúng ta đã sống cùng với một số phẩm 

chất đạo đức tốt đẹp và cao quý cũng như tiểu sử đáng ca 

ngợi của Thiên sứ thì chúng ta mong rằng nó sẽ làm sống 

lại những con tim chết cứng. Ngôi nhà của chúng ta đều 

có được mùa xuân của trẻ con, chúng cần được sự nhẹ 

nhàng, ân cần trong tình yêu thương và trìu mến. Chúng 

ta hãy mang lại niềm vui trong trái tim nhỏ bé của trẻ thơ, 

để chúng được lạc quan vui tươi và phát triển trọn vẹn 

cho thế hệ tương lại dưới sự phù hộ của Allah Toàn 

Năng. 
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Sự Kiên Nhẫn, Trung Hậu Của 

Thiên Sứ  
 

Áp bức, cưỡng ép, chiếm đoạt quyền lợi của người 

khác là hành vi bất công của những kẻ bạo ngược, ngang 

tàn. Thiên sứ của chúng ta  đã đặt ra các nguyên tắc 

duy trì nền công bằng, Người luôn giúp đỡ tất cả các chủ 

thể của chân lý để đòi lại quyền lợi chính đáng của họ. 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah 

 chưa hề lấy tay đánh bất cứ thứ gì ngoại trừ đi 

đánh chiến cho con đường chính nghĩa của Allah , 

và Người  cũng chưa từng đánh bất kỳ người giúp 

việc nào hay bất kỳ người phụ nữ nào. Không có điều 

gì làm cho Người nổi giận và thù ghét trừ phi đó là 

điều trái với giới cấm của Allah và chỉ nổi giận và thù 

ghét vì Allah.” (Muslim).  

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: Có lần tôi 

đang đi bộ cùng với Thiên sứ của Allah , và trên người 

của Người có khoác một chiếc áo choàng, trong lúc đang 

đi thì một người đàn ông dân sa mạc đã nắm lấy chiếc áo 

choàng của Người giật mạnh, tôi nhìn trên vai Người thì 

thấy cả một vết tấy đỏ mà chiếc áo để lại do người đàn 

ông đó giật mạnh. Người đàn ông đó nói: Này 

Muhammad, ngươi hãy ra lệnh đưa cho ta từ số tài sản 

của Allah đang ở với ngươi. Lúc đó, Thiên sứ  quay 
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sang nhìn y và cười rồi bảo đưa cho y. (Albukhari, 

Muslim). 

Khi Thiên sứ của Allah  trở về từ trận chiến 

Hunain, những người dân sa mạc đến hỏi xin Người. Họ 

đã kéo Người  vào sát một gốc cây, họ giật lấy chiếc áo 

của Người và Người vẫn ở trên lưng con vật cưỡi của 

Người. Lúc đó, Người  nói: 

ي َهاُيَا}
َ
ُُأ واُانلَّاس  َُُّر د  مََُُْكنَُُلَوُُْفََواللُُِرَِداِئََُُعَ اُبَِعَددُُِلَك  َضاةُنَِعما ُع 

مُُْلََقَسْمت هُ  وِنُُلَُُث مَُُّبَيَْنك  وبااَُُولََُُجَبانااَُُولََُُِبِيلاُُت لْق  رواه ابلغوي ُ{َكذ 
 ح السنة وصححه األبلاين.يف رش

“Này hỡi mọi người, hãy trả lại cho Ta chiếc áo, Ta 

thề bởi Allah, nếu Ta có nhiều chiến lợi phẩm thì chắc 

chắn Ta sẽ phân chia cho tất cả các ngươi, rồi các 

ngươi sẽ thấy Ta không phải là kẻ keo kiệt, hèn nhát 

và khoác lác.” (Albaqawi ghi lại trong Sharh Assunnah 

và được Sheikh Albani xác nhận Sahih). 

Các vị Sahabah  của Người thì khác, mỗi khi họ 

nhìn thấy điều sai trái thì họ liền phản đối và cản ngăn 

ngay lập tức, và đó là cái lẽ đúng của họ; tuy nhiên, 

Thiên sứ của Allah  thì cư xử trung hậu và kiên nhẫn 

hơn, Người ngăn các vị Sahabah không nên có động thái 

như thế đối với những người thiếu hiểu biết cũng như nên 

quan tâm đến mức độ lợi hại trong sự việc. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: Một người đàn 

ông dân sa mạc trong Masjid đã tiểu trong Masjid. Thế là 

mọi người đứng dậy muốn ngăn y lại nhưng Thiên sứ của 

Allah  nói:  
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وه ُ} واَُدع  َُُوَهِريق  وَُُْماءُ ُِمنَُُْسْجلاُُبَْوِلََُُِعَ
َ
،ُِمنَُُْذن وبااُأ ُب ِعْثت مُُْفَإِنََّماَُماء 

يَن، ِ يََسِّ ْبَعث واَُولَمُُْم  ِينَُُت  َعَسِّ  رواه ابلخاري.ُ{م 
“Cứ để mặc y, các ngươi hãy dội một thùng nước lên 

chỗ nước tiểu của y, bởi quả thật các ngươi được cử 

phái đến để mang đến sự dễ dàng chứ không được cử 

đến để gây khó khăn.” (Albukhari). 

Thiên sứ của Allah  hết sức kiên nhẫn và chịu 

đựng trong con đường tuyên truyền và kêu gọi. Người 

không hề để cái tôi của riêng mình trong việc tuyên 

truyền và kêu gọi. Có lần bà A’ishah  hỏi Thiên sứ của 

Allah: từng có một ngày nào quá nặng nề và buồn phiền 

nhất xảy đến với Người không? Người nói: “Quả thật, Ta 

đã gặp cộng đồng của nàng, đó thật sự là ngày nặng nề và 

buồn phiền nhất của Ta ở tại Aqabah. Ta xuất hiện trước 

Ibnu Abdul Yaleel bin Abdul Kulaal, nhưng y không đáp 

lại những gì Ta mong muốn. Thế là Ta đã rời đi và lúc đó 

Ta rất buồn, nỗi buồn phiền đó của Ta không vơi đi cho 

tới khi Ta tới núi Qarn Tha’a-lib (nằm giữa Makkah và 

Ta’if), lúc Ta ngẩng đầu lên trời thì Ta nhìn thấy một 

đám mây đã che mát cho Ta, rồi Ta nhìn kỹ thì thấy đại 

Thiên Thần Jibril, ngài gọi Ta và nói: quả thật Allah đã 

nghe thấy lời của cộng đồng của Ngươi và những gì mà 

họ đã khước từ Ngươi, và Ngài đã gửi đến cho Ngươi 

một vị Thiên Thần cai quản những quả núi này để Người 

sai bảo tùy ý Ngươi. Vừa lúc đó, vị Thiên Thần cai quản 

núi chào Salam đến Ta và nói: Này Muhammad, quả thật, 

Allah đã nghe thấy lời của cộng đồng Ngươi nói với 

Ngươi, và ta là Thiên thần cai quản các núi, Thượng Đế 

của Ngươi cử ta đến cho Ngươi, Ngươi hãy ra lệnh cho ta 
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những gì Ngươi muốn, nếu Ngươi muốn ta có thể lấy hai 

quả núi to đèp bép chúng.”. Nhưng Thiên sứ của Allah  

chỉ nói: 

وُبَْلُ} رْج 
َ
نُُْأ

َ
ِْرجَُُأ ْصلَبِِهمُُِْمنُُْاللُ ُُي 

َ
ُبِهُُِي ّْشِكُ ُلَُُوَْحَده ُُاللََُُيْعب دُ َُمنُُْأ

 متفق عليه.ُ{َشيْئاا
“Không, Ta chỉ hy vọng Allah sẽ cho ra một thế hệ 

con cháu của họ là những người thờ phượng duy nhất 

một mình Allah, không tổ hợp với Ngài bất cứ điều 

gì” (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại). 

Một số người trong thời đại ngày nay thường vội 

vã và hấp tấp trong việc tuyên truyền và kêu gọi, họ luôn 

muốn có được kết quả ngay lập tức, họ thiếu đi sự kiên 

trì và nhẫn nại, điều đó làm cho họ trở nên chán nản mất 

đi lòng tâm huyết vì Allah . Còn Thiên sứ của Allah 

vẫn luôn mong đợi kết quả ở tương lại dù Người đã phải 

trải qua nhiều gian truân, khổ ải cũng như đã trải quả một 

thời gian dài để chiến đấu. 

Ông Ibnu Mas’ud  nói: Như thể là tôi đang nhìn 

Thiên sứ của Allah  đang kể về một vị Nabi nào đó 

trong số các vị Nabi, vị Nabi đó bị người dân của người 

đánh đập và làm chảy máu nhưng vị Nabi đó chỉ lấy tay 

lau đi vết máu trên mặt rồi nói: “Lạy Allah, xin Ngài hãy 

tha thứ cho người dân của bề tôi bởi vì họ không hiểu 

biết!” (Albukhari, Muslim). 

Có một ngày, một người Do thái tên Zaid bin 

Sa’nah đến gặp Thiên sứ của Allah  trong lúc Người 

đang ở trong một đám tang cùng với các vị Sahabah để 

đòi nợ. Y đến giật lấy chiếc áo của Người và nhìn Người 
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với ánh mắt côn đồ và hung tợn, y nói: này Muhammad, 

chẳng lẽ ngươi không chịu trả nợ cho ta ư? Y đã hành 

động thô lỗ với Người ngay trước đám đông. Umar bin 

Alkhattaab  đã nổi giận, ông nhìn Zaid với ánh mắt đỏ 

bừng vì cơn nóng đang sôi sục, ông nói: này kẻ thù của 

Allah, ngươi dám nói chuyện với Thiên sứ của Allah với 

lời lẽ như thế và hành động với hành vi như thế sao?! Ta 

thề bởi Đấng đã cử phái Người đến với điều chân lý, nếu 

như Ta không sợ Người trách cứ Ta thì chắc chắn Ta đã 

chém lìa đầu của ngươi. Lúc đó, Thiên sứ của Allah  

nhìn Umar trong im lặng và ôn tồn rồi Người nói: “Này 

Umar, Ta và y, chúng ta cần đến việc khác hơn việc 

này, anh nên bảo Ta tử tế trong việc trả nợ và bảo y 

tử tế trong việc đòi nợ. Umar! Anh hãy dẫn y đi và 

đưa cho y quyền lợi của y và anh hãy đưa thêm cho y 

20 Sa’ chà là khô”. 

Zaid, người Do thái nói khi Umar  đưa thêm cho 

y 20 Sa’ chà là khô: Này Umar, phần thêm này là sao? 

Umar  nói: Thiên sứ của Allah  bảo ta đưa thêm cho 

ngươi vì sự căm phẫn của ngươi. Zaid nói: ông biết tôi là 

ai không, Umar? Ông Umar nói: ngươi là ai? Y nói: Zaid 

bin Sa’nah. 

Umar  nói: Điều gì kêu gọi ngươi có hành vi và 

lời lẽ với Thiên sứ của Allah  như thế? 

Zaid nói: Này Umar, Người (Thiên sứ của Allah) 

không có bất cứ dấu hiệu nào khẳng định sứ mạng Nabi 

của Ngươi, nhưng tôi nhận biết được Người qua gương 

mặt khi tôi nhìn vào mặt Người, và có hai điều mà tôi 

chưa được biết về Người: Người có kiên nhẫn và chịu 

đựng trước hành vi thiếu hiểu biết không và Người có 
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kiên nhẫn và chịu đựng hơn không khi sự thiếu hiểu biết 

của ai đó đối với Người, quả thật tôi đã kiểm tra được hai 

điều đó. Thế nên, này Umar, tôi xin chứng nhận trước 

ngươi rằng tôi hài lòng về việc Allah chính là Thượng 

Đế, Islam là tôn giáo và Muhammad là vị Nabi. Này 

Umar, ngươi hãy làm chứng, tôi xin hiến tất cả tài sản 

của tôi cho cộng đồng tín đồ của Muhammad. 

Sau đó, Zaid đi gặp Thiên sứ của Allah  và nói: 

Tôi xin chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah  và tôi xin chứng nhận Muhammad là 

người bề tôi và là vị Thiên sứ của Ngài, tôi xin tin tưởng 

nơi Ngài. (Annasa-i ghi lại trong Mustarikah và ông xác 

nhận Hadith Sahih). 

Chúng ta hãy suy ngẫm về cách cư xử của Thiên 

sứ . Sự nhẫn nhục và chịu đựng của Người trong việc 

tuyên truyền và kêu gọi là một tấm gương tốt đẹp để 

chúng ta học hỏi và noi theo. 

Thiên sứ của Allah  thường khích lệ mọi người 

khi họ làm tốt, Người thường khích lệ để tạo tinh thần lạc 

quan trong bản thân họ. Bà A’ishah  thuật lại, nói: Tôi 

đi làm Umrah cùng với Thiên sứ của Allah  từ 

Madinah, khi tôi đến được Makkah, tôi nói với Người: 

Thưa Thiên sứ của Allah, tôi đã dâng lễ nguyện Salah 

theo hình thức Qasar và theo hình thức đầy đủ, tôi đã 

nhịn chay và không nhịn chay. Người  nói: “ُْحَسْنَتُيَا
َ
أ

 Làm tốt lắm A’ishah!” và Người không chê“ – ”ََعئَِشةُ 

trách gì tôi cả. (Annasa-i). 
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Thiên sứ của Allah  là vị lãnh đạo của cộng đồng 

tín đồ, tất cả cộng đồng tín đồ đều nằm dưới quyền của 

Người, cho nên cuộc sống của Người chắc hẳn phải giàu 

sang phú quý, thức ăn thức uống của Người chắc hẳn 

thuộc bậc hảo hạng của vua chúa và những nhà quý tộc. 

Nhưng sự việc hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta 

nghĩ, bởi vì cuộc sống của Thiên sứ  vô cùng đạm bạc, 

cuộc sống của Người thường thiếu thốn và chật vật. Ông 

Anas bin Malik  thuật lại, nói: “Quả thật những bữa 

trưa và bữa tối có bánh mì và thịt ở nơi Thiên sứ 

thường không đủ cho những miệng ăn trong gia đình 

của Người” (Tirmizdi). 

Hadith có nghĩa là những bữa ăn mà có bánh mì và 

thịt thì không thường xuyên, số lượng bánh mì và thịt khi 

có thì thường không đủ cho số lượng miệng ăn trong gia 

đình. Những bữa ăn của Người  thường không đủ no 

trừ những khi có khách viếng, bởi vì lúc đó cần phải tiếp 

đãi khách. 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Gia đình của 

Muhammad chưa từng có những bữa ăn no với bánh 

mì lúa mạch liên tiếp trong hai ngày, cứ như vậy cho 

đến khi Người qua đời” (Muslim). 

Còn trong một lời dẫn khác thì bà A’ishah  nói: 

“Từ khi đến Madinah cho tới khi Muhammad qua 

đời, gia đình của Người chưa từng có những bữa ăn 

no với thức ăn từ lúa mì trong ba ngày liền.” 
(Albukhari, Muslim). 
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Không những thế, Thiên sứ của Allah  nhiều khi 

không tìm thấy thức ăn và Người phải ngủ với cái bụng 

trống không. 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, nói: “Nhiều lúc, 

Thiên sứ của Allah và gia đình của Người trong ba 

đêm liền phải ngủ trong cơn đói, bởi vì họ không có 

thức ăn cho bữa tối; bánh mì của họ thường là bánh 

mì lúa mạch” (Tirmizdi). 

Vấn đề không phải là điều khan hiếm bởi vì nguồn 

tài sản luôn ở dưới quyền quản lý của Thiên sứ  và 

Người được phép hưởng lợi nhưng vì Allah  lựa chọn 

cho vị Nabi của Ngài cách sống hoàn hảo và mạnh mẽ 

trong đức tin Iman. 

Ông Uqbah bin Al-Harith  thuật lại, nói: Thiên 

sứ của Allah  dẫn lễ nguyện Salah Asr cho chúng tôi, 

xong thì Người liền vội đi vào nhà, mọi người thắc mắc 

thì Người nói: 

{ُ ْنت  ُُك  َدقَِة،ُمِنَُُتِْْبااُاْْلَْيِتُُِفَُُخلَّْفت  ُُالصَّ نُُْفََكرِْهت 
َ
بَيَِّتهُ ُأ

 
ُ{َفَقَسْمت هُ ُأ

 رواه مسلم.
“Ta đã để ở trong nhà một mớ vàng cho Sadaqah, Ta 

ghét giữ nó lại trong nhà nên Ta phải đi phân phát nó 

cho xong” (Muslim). 

Sự rộng lượng và quảng đại luôn được tìm thấy ở 

nơi vị Thiên sứ  của cộng đồng tín đồ này. Ông Anas 

bin Malik  thuật lại, nói: Không khi nào người ta xin 

Thiên sứ của Allah  thứ gì mà Người không cho. Quả 

thật, có một người đàn ông đến xin Người, Người đã đưa 
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cho y cả một thung lũng cừu. Thế là người đàn ông này 

trở về với người dân của y, y nói: Này hỡi người dân, các 

người hãy vào Islam bởi quả thật Muhammad cho mà 

không sợ nghèo. (Muslim). 

Mặc dù Người rộng lượng, quảng đại và cho đi rất 

nhiều, cho đi không luyến tiếc, nhưng cách Người ăn 

uống rất đơn giản và không cầu kỳ. Ông Anas bin Malik 

 thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah chưa từng ăn 

trên bàn ăn cho đến khi Người qua đời và Người cũng 

không ăn bánh mì được làm từ bột mịn cho đến khi 

Người qua đời.” (Albukhari). 

Bà A’ishah  thuật lại rằng có lần Thiên sứ của 

Allah  đến với bà và Người nói: “Nàng có bữa trưa 

không?” thì bà nói không. Thế là Người  bảo: 

َُصائِمُ } ْ  رواه مسلم. {إِِّنِّ
“Vậy thì Ta nhịn chay” (Muslim). 

Và có Hadith xác thực ghi lại rằng có lúc trong hai 

tháng liền Thiên sứ của Allah  và gia đình của Người 

chỉ sống với chà là khô và nước lã. (Albukhari, Muslim). 

Dù với thức ăn ít ỏi, đơn sơ nhưng phẩm chất đạo 

đức cao đẹp cùng phong thái Islam của Người  kêu gọi 

Người đến với lòng biết ơn ân huệ của Allah . Người  

luôn tri ân tất cả những gì Ngài ban cho Người, Người 

không chê trách những ai lỡ làm sai. Chính vì thế mà 

Người  không hề chê bai bất cứ thức ăn nào, không hề 

trách cứ người nấu ăn nào, và Người không hề từ chối 

những thức ăn đã được mang đến cho Người cũng không 

hề đòi hỏi những gì không đang hiện có. Người  là vị 
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Nabi của cộng đồng tín đồ nên Người không quan trọng 

hóa đến cái bụng và thức ăn. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: “Thiên sứ của 

Allah chưa bao giờ chê bai bất cứ thức ăn nào, nếu 

thích thì Người ăn còn không thích thì Người thôi.” 
(Albukhari, Muslim). 

Sheikh Ibnu Taymiyah  nói: “Đối với chuyện ăn 

mặc: sự hướng dẫn tốt nhất là sự hướng dẫn của 

Muhammad, Người ăn vừa đủ khi thích, không từ chối 

thức ăn có sẵn, không đòi hỏi và yêu cầu những thức ăn 

không hiện có, khi bánh mì và thịt được mang đến cho 

Người thì Người ăn, nếu có trái cây, bánh mì và thịt thì 

Người ăn, nếu có chà là khô thôi hoặc chỉ có bánh mì thì 

Người cũng ăn, Người không hề kén chọn, và Người 

cũng không kiêng cử với thức ăn ngon. Trong một Hadith 

được ghi lại, Người  nói: 

ُاللَْحمُِ} ُالنَِّساء،َُوآكِل  ج  تََزوَّ
َ
،ُوَأ نَام 

َ
ُوَأ ق ْوم 

َ
،ُوَأ ْفِطر 

 
ُوَأ ْوم  ص 

َ
ُأ ْ َفَمْنُُلَِكِّنِّ

ُْ ُفَلَيَْسُِمِّنِّ نَِّتْ ُ{َرِغَبَُعْنُس 
“Nhưng Ta nhịn chay và Ta ăn uống, Ta dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm và Ta ngủ, Ta cưới phụ nữ, 

và Ta ăn thịt; bởi thế, ai ghét bỏ Sunnah của Ta thì 

người đó không thuộc cộng đồng tín đồ của ta.””. 

Allah  bảo ăn những thứ tốt lành đồng thời tạ ơn 

Allah , bởi thế, ai nghiêm cấm những thứ tốt lành thì 

người đó đã vượt giới hạn của Ngài; còn ai không biết ơn 

thì người đó đã thờ ơ với nghĩa vụ đối với Ngài. Cho nên, 

Thiên sứ của Allah  luôn đi trên con đường cân đối và 

hài hòa, Người không thiên về một trong hai: một là 



 

 

Một ngày trong nhà của 

Thiên sứ  93 

nhóm người giải tỏa nhu cầu của bản thân nhưng lại 

không thực hiện những nghĩa vụ cần thiết,; hai là nhóm 

cấm những điều tốt lành, tự mình kiên cử để trở thành 

một thầy tu khắc khổ, điều mà Allah  không qui định 

và ban hành, và thầy tu khắc khổ không có trong tôn giáo 

Islam. 

Sheikh  nói: Tất cả những thứ Halal đều tốt lành 

và mọi thứ tốt lành đều Halal bởi vì Allah Tối Cao cho 

phép chúng ta những thứ tốt lành và ngăn cấm chúng ta 

những điều xấu, và những thứ tốt lành đều có lợi và 

mang sự ngon lành, và Allah  cấm chúng ta tất cả 

những thứ có hại và cho phép chúng ta mọi thứ có lợi. 

Sau đó, Sheikh  còn nói: Nhân loại rất khác nhau 

trong tình trạng ăn mặc và đói no, và một cá nhân cũng 

có những tình trạng khác nhau, tuy nhiên, việc làm tốt 

nhất là những gì được tuân lệnh Allah và mang lại lợi ích 

cho người chủ thể. (Theo bộ Fatawa tổng hợp: 22/310). 

 

 

 

 

 

Bảo vệ danh dự của người khác 
 

Những buổi ngồi tốt đẹp nhất là những buổi ngồi 

nghe thuyết giảng, học hỏi kiến thức giáo lý và tụng 
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niệm. Và nếu được ngồi lắng nghe một vị thầy của toàn 

cộng đồng tín đồ Muslim nói chuyện và giảng dạy thì 

điều đó còn tốt đẹp hơn! 

Trong những buổi ngồi của Thiên sứ  thì Người 

thường nhắc nhở người làm sai, dạy người ít hiểu biết, 

lưu ý người xao nhãng và không chấp nhận bất cứ điều 

không tốt nào trong buổi ngồi của mình; nếu Người lắng 

nghe người khác nói chuyện thì Người không bao giờ 

chấp nhận sự nói xấu sau lưng, không chịu nghe lời mách 

lẻo cũng như lời vu khống. Cho nên, Thiên sứ của Allah 

 lúc nào cũng là người quan đến tâm danh dự của người 

khác. 

 Ông Utbaan bin Malik  thuật lại, nói: Thiên sứ 

của Allah  đứng dậy dâng lễ nguyện Salah, Người hỏi: 

“Malik bin Addakhshm đâu?”. Một người nói: Đó là kẻ 

Muna-fiq, Allah và Thiên sứ của Ngài không yêu thương 

y. Thiên sứ của Allah  nói: 

ْلُُلَُ} لََُُذلَِك،َُتق 
َ
ُُِي ِريدُ ُاللُ ُإِلَُُّإَِلَُُلَُُقَاَلُُقَدُُْتََراه ُُأ  .اللُُِوَْجهََُُذلَِكُب

َُُحرَّمَُُقَدُُْاللَُُفَإِنَُّ ُوَْجهَُُبَِذلَِكُُيَبَْتِغُُاللُ ُإِلَُُّإَِلَُُلَُُقَاَلَُُمنُُْانلَّارََُُِعَ
 رواه ابلخاري ومسلم.ُ{اللُِ

“Đừng nói như thế, chẳng phải ngươi đã nhìn thấy y 

nói La ila-ha illollo-h vì sắc diện của Allah đó sao?! 

Quả thật, Allah đã cấm lửa Hỏa Ngục đụng đến ai nói 

la ila-ha illollo-h với lòng thành tâm vì sắc diện của 

Allah.” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  thường cảnh báo về việc làm 

chứng giả cũng như những hành vi bất hiếu với cha mẹ. 
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Ông Abu Bakr  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

لَُ}
َ
مُُْأ نَبِّئ ك 

 
ْكَْبُُِأ

َ
ُ{؟الَْكَبائِرُُِبِأ

“Các ngươi có muốn Ta lưu ý các ngươi về tội lớn 

nhất trong các đại trọng tội không?” 

Chúng tôi nói: Vâng chúng tôi muốn, thưa Thiên 

sứ của Allah . 

Thiên sứ của Allah  nói: 

وق ُُبِاللُُِاإِلْْشَاكُ } ق  يْنُُِوَع  ُ{الَْواِِلَ
“Shirk với Allah và bất hiếu với cha mẹ” 

Lúc đó, Người  đang ngồi tựa mình rồi bổng 

Người ngồi thẳng dậy và nói: 

لَُ}
َ
ورَُُِوقَْول ُُأ  {الز 

“Và lời làm chứng giả dối”. 

Và Người  cứ lặp đi lặp lại cầu nói đó đến nỗi 

chúng tôi nói: mong rằng Người im lặng. (Hadith do 

Albukhari và Muslim ghi lại). 

Dù tình yêu thương của Thiên sứ  dành cho 

người mẹ của những người có đức tin, A’ishah , nhưng 

Người vẫn không ngần ngại phản bác lại hành vi nói xấu 

của bà. Làm rõ về sự việc này thì chính bà A’ishah  

thuật lại, nói: Tôi nói với Thiên sứ của Allah  rằng 

Người đối với Safiyah thế này thế này; thế là, Người nói: 
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زَِجْتُُلَوََُُْكَِمةُاُق لِْتُُلََقدُْ}  أبو داود.رواه  {لََمزََجْتهُ ُاْْلَْحرُُِبَِماءُُِم 
“Quả thật, nàng đã nói một lời mà nếu như pha trộn 

nó với nước biển thì chắc chắn nó sẽ pha hết vào toàn 

bộ biển cả” (Abu Dawood). 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã báo tin vui cho 

những ai bảo vệ dạnh dự của người anh em của mình, 

Người nói: 

ْنَُيْعَتِقِهُِمَنُ}
َ
ُاللُِأ اََُعَ ِخْيِهُبِالِْغْيَبِةََُكَنَُحقًّ

َ
َُعْنَُعَرِضُأ َمْنَُذبَّ

 رواه أَحد.ُ{انلَّارِ.
“Ai bảo vệ danh dự của người anh em đồng đạo của y 

khỏi lời nói xấu sau lưng thì y đáng được Allah giải 

thoát khỏi Hỏa Ngục.” (Ahmad). 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều tụng niệm Allah Tối Cao 
 

Thiên sứ của Allah  không những gánh vác trọng 

trách sứ mạng rao truyền bức Thông Điệp của Allah  
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đến cho nhân loại mà Người còn là Người vô cùng ngoan 

đạo, trái tim của Người luôn hướng trọn về Allah, Đấng 

Tối Cao. Người  không hề bỏ qua một thời khắc nào 

mà không tụng niệm và nghĩ đến Allah, Người  luôn 

tán dương ca ngợi Ngài, Người luôn tạ ơn Ngài bằng lời 

nói và hành động, và Người  luôn sám hối và cầu xin 

Ngài tha thứ mặc dù Người đã được Ngài tha thứ mọi tội 

lỗi đã qua và những tội lỗi sau này. Người  là người bề 

tôi biết tri ân, là vị Nabi luôn biết ơn và là vị Thiên sứ 

luôn nói lời ca ngợi và tán dương Allah. Người  biết rõ 

về quyền năng của Thượng Đế nên Người luôn tán 

dương và ca ngợi Ngài, luôn cầu nguyện và sám hối với 

Ngài. 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah 

tụng niệm Allah Tối Cao trong mọi lúc.” (Muslim). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, nói: Chúng tôi 

thường đếm lời tụng niệm của Thiên sứ trong mỗi một 

buổi ngồi thì thấy đến 100 lần lời: 

{ُ ََُُّوت ْبُُِلُُاْغِفرَُُْربِّ نَْتُُإِنََّكََُُعَ
َ
ُُأ  رواه أبو داود.ُ{الرَِّحيمُ ُاتلَّوَّاب 

“Rabbighfirli wa tub a’layya innaka antat tauwa-bur 

ra-hi-m”. 

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi, xin 

Ngài hãy nhận lời sám hối cho bề tôi, quả thật Ngài là 

Đấng Hằng Tha thứ và đầy lòng thương xót.” (Abu 

Dawood). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: Tôi đã nghe 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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َُُواللُِ} ْسَتْغِفرُ ُإِّنِّ
َ
ُُاللَُُأل ت وب 

َ
ْكَثَُُاَْلَْومُُِِفُُإََِلْهَُُِوأ

َ
ةاَُُسْبِعيَُُِمنُُْأ ُ{َمرَّ

 رواه ابلخاري.
“Thề bởi Allah, quả thật Ta sám hối và cầu xin Allah 

tha thứ tội lỗi đến hơn bảy mười lần trong một ngày.” 

(Albukhari). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại, nói: Chúng tôi thường 

đếm lời tụng niệm của Thiên sứ trong mỗi một buổi ngồi 

thì thấy đến 100 lần lời: 

{ُ ََُُّوت ْبُُِلُُاْغِفرَُُْربِّ نَْتُُإِنََّكََُُعَ
َ
ُُأ  رواه أبو داود.ُ{الرَِّحيمُ ُاتلَّوَّاب 

“Rabbighfirli wa tub a’layya innaka antat tauwa-bur 

ra-hi-m”. 

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi, xin 

Ngài hãy nhận lời sám hối cho bề tôi, quả thật Ngài là 

Đấng Hằng Tha thứ và đầy lòng thương xót.” 

(Tirmizdi). 

Người mẹ của những người có đức tin, bà Ummu 

Salmah  nói về lời Du-a mà Thiên sứ của Allah  

thường cầu nguyện mỗi khi Người đang ở cùng với bà: 

َقلَِّبُُيَا} ل وِبُُم  َُُقلِْبَُُثبِّْتُُاْلق   رواه الرتمذي.ُ{ِدينَِكََُُعَ
“Ya muqollibul-qulu-b thabbit qolbi ‘ala di-nika” 

“Ôi Đấng làm thay đổi những trái tim, xin Ngài làm 

vững chắn trái tim bề tôi trên tôn giáo của Ngài.” 

(Tirmizdi). 
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Người láng giềng 
 

Thiên sứ của Allah  là người tử tế đối với những 

người láng giềng. Những người láng giềng của Người  

luôn có một vị trí nhất định trong bản thân Người. Người 

 nói: 
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َارُُِِجْْبِيل ُُي وِصيِنَُُزاَلَُُما}
ْ
ُُبِاَل َُُحّتَّ نَّهُ َُظَنْنت 

َ
ث هُ ُأ رواه ابلخاري  {َسي َورِّ

 ومسلم.
“Đại Thiên thần Jibril vẫn cứ luôn nhắn nhủ Ta về 

những người láng giềng đến nỗi Ta cứ tưởng ngài bảo 

người láng giềng được hưởng quyền thừa kế từ người 

láng giềng.” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  nhắn nhủ Abu Zdar  với 

lời di huấn: 

بَاُيَا}
َ
ْكِثَُُْمَرقَةُاَُطَبْخَتُُإَِذاَُذرُ ُأ

َ
 رواه مسلم.ُ{ِجيَانََكَُُوَتَعاَهدَُُْماَءَهاُفَأ

“Này Abu Zhar, khi nào ngươi nấu Maraqah (món ăn 

có nhiều nước giống như súp hay canh) thì ngươi hãy 

cho nhiều nước vào và ngươi hãy chia sẻ nó cho người 

láng giềng của ngươi.” (Muslim). 

Thiên sứ của Allah  cảnh bảo những hành vi gây 

phiền hà đến người hàng xóm láng giềng, Người  nói: 

ل ُُلَُ} َنَّةَُُيَْدخ 
ْ
َمنُ ُلََُُمنُُْاَل

ْ
 رواه مسلم.ُ{بََوائَِقهُ َُجار ه ُُيَأ

“Sẽ không vào được Thiên Đàng đối với những ai 

không để cho người láng giềng của mình an toàn khỏi 

những điều phiền hà của y.” (Muslim). 

Thiên sứ của Allah  còn di huấn, Người nói: 

ُُِإَِلَُُفلْي ْحِسنُُْاآلِخرَُُِواَْلَْومُُِبِاللُُِي ْؤِمنُ ََُكنََُُمنُْ}  رواه مسلم.ُ{َجارِه
“Ai có đức ti nơi Allah và cõi Đời Sau thì hãy cư xử tử 

tế với người láng giềng của y.” (Muslim). 
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Tử tế trong hành xử 
 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah, 

khi có điều gì đó về một người thì Người không nói 

‘tại sao người này tên này lại nói như vậy’ mà Người 

nói ‘tại sao lại có những nhóm người lại nói thế này 

thế này’.” (Tirmizdi). 
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Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: Một người 

đàn ông vào gặp Thiên sứ của Allah và trên người ông ta 

dính nghệ tây. Thiên sứ của Allah  ít nói chuyện với 

người đàn ông đó do trên mặt ông ta có thứ mà Người 

không thích. Rồi khi người đàn ông đó đi ra thì Người 

nói với các vị Sahabah: 

َمْرت مُُْلَوُْ}
َ
نَُُْهَذاُأ

َ
 أخرجه أبو داود وأَحد. {َعْنهُ َُذاَُيْغِسَلُُأ

“Giá như các ngươi bảo người đàn ông này rửa đi thứ 

dính trên người y” (Abu Dawood, Ahmad). 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói:  

لَُ}
َ
مُُْأ ْخِْب ك 

 
َُُُيْر مُ ُبَِمنُُْأ وُُْانلَّارََُُِعَ

َ
ُ؟ُانلَّارُ َُعلَْيهََُُِتْر مُ ُبَِمنُُْأ ََُُِّعَ ُك 

ُ  رواه الرتمذي.ُ{َسْهل ُُلَيِّ َُُهيِّ ُُقَِريب 
“Các người có biết ai là những người mà Hỏa Ngục bị 

cấm đụng đến họ không? Đó là tất cả những ai hòa 

đồng với mọi người, luôn cư xử nhã nhặn, nhỏ nhẹ, và 

dễ dàng với họ.” (Tirmizdi). 

 

Thực hiện nghĩa vụ và bổn phận 
 

Trách nhiệm, nghĩa vụ hay bổn phận của con 

người thì rất nhiều. Có những trách nhiệm và nghĩa vụ 

đối với Allah , có những trách nhiệm và nghĩa vụ đối 

với gia đình, có những trách nhiệm và nghĩa vụ đối với 

bản thân, và có những trách nhiệm và nghĩa vụ đối với 
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các bề tôi của Allah  nói chung. Chúng ta hãy xem 

Thiên sứ của Allah  đã phân chia thời gian của Người 

như thế nào trong một ngày của Người?! 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: Có ba người 

đàn ông đến nhà các bà vợ của Nabi Muhammad  để 

hỏi về sự hành đạo của Người. Sau khi biết được sự hành 

đạo của Nabi  thì dường như cả ba người đã không hài 

lòng cho sự hành đạo của bản thân mình vì nó không 

đáng là gì so với sự hành đạo của Nabi . Sau đó, cả ba 

đều nói một cách quả quyết .. người thứ nhất nói: tôi sẽ 

dâng lễ nguyện Salah suốt đêm, người thứ hai nói: tôi sẽ 

nhịn chay suốt nguyên năm, và người thứ ba nói: tôi sẽ 

tránh xa phụ nữ, tôi sẽ không cưới vợ để chuyên tâm 

hành đạo. Nabi  đã đứng thuyết giảng và nói: 

ْنت مُ }
َ
ِينَُُأ َماَُوَكَذاَُكَذاُق ْلت مُُْاَّلَّ

َ
َُُواللُُِأ مُُْإِّنِّ ْخَشاك 

َ
مُُِِْلُُِأل ْتَقاك 

َ
َُل ،ُوَأ

ُ ومُ ُلَِكنِّ ص 
َ
،ُأ ْفِطر 

 
ُُوَأ َصلِّ

 
ْرق دُ ُوَأ

َ
جُ ُوَأ تََزوَّ

َ
َُعنَُُْرِغَبَُُفَمنُُْالنَِّساَء،ُوَأ

نَِّّتُ ُُفَلَيَْسُُس  ُرواه ابلخاري ومسلم.ُ{ِمنِّ
“Các ngươi là những người đã nói thế này, thế này .. 

thề bởi Allah, quả thật Ta là người kính sợ Allah hơn 

các ngươi, Ta là người có lòng Taqwa đối với Ngài 

hơn các ngươi nhưng Ta nhịn chay và Ta ăn uống, Ta 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm và Ta ngủ, và Ta 

cưới phụ nữ. Bởi thế, ai ghét bỏ Sunnah của Ta thì 

người đó không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta” 

(Albukhari, Muslim). 
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Lòng dũng cảm, gan dạ cũng 

như tính nhẫn nhục của Thiên 

sứ  
 

Lòng dũng cảm và gan dạ của Thiên sứ  đã giành 

thắng lợi cho tôn giáo này cũng như đã giơ cao lời phán 

của Allah Tối Cao. Và Người đã dùng ân huệ này, ân huệ 

trong những ân huệ mà Allah  đã ban cho Người vào 
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đúng chỗ của nó. Bà A’ishah  thuật lại nói: “Thiên sứ 

của Allah  chưa hề lấy tay đánh bất cứ thứ gì ngoại 

trừ đi đánh chiến cho con đường chính nghĩa của 

Allah , và Người  cũng chưa từng đánh bất kỳ 

người giúp việc nào hay bất kỳ người phụ nữ nào.” 
(Muslim). 

Tiêu biểu cho lòng dũng cảm và sự can đảm của 

Thiên sứ , đó là Người đã đứng lên kêu gọi đến với tôn 

giáo này trước những người ngoại đạo Quraish cũng như 

sự kiên định của Người trên tôn giáo này cho đến khi 

Allah  đã giúp Người giành thắng lợi mà không hề nói: 

chẳng có ai đồng hành với tôi cả; trong khi tất cả dân 

chúng của Người đều chống lại Người. Người  một 

mực kiên quyết đi trên con đường chính nghĩa của Allah 

 và quyết tâm không từ bỏ việc kêu gọi mọi người đến 

với Allah . Người  là người có lòng dũng cảm và can 

đảm nhất trong nhân loại, là người có tinh thần kiên 

cường và mạnh mẽ. 

Thiên sứ của Allah  đã thờ phượng trong hang 

núi Hira’ nhưng không ai làm phiền đến Người, cũng 

không người Quraish nào chống lại Người, không có một 

nhóm người ngoại đạo nào bắn Người dù là một mũi tên 

duy nhất, cho đến khi Người đứng lên kêu gọi họ đến với 

Tawhid (độc tôn hóa Allah) và chỉ thờ phượng một mình 

Allah  duy nhất thì lúc đó những người ngoại đạo mới 

ngạc nhiên bằng lời lẽ của họ: 

ٌء ُعَجاب  ﴿ ا َوِٰحًداه إِنَّ َهَٰذا لَََشۡ َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلٰهر
َ
 [6سورة ص: ] ﴾٥أ
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Phải chăng Y (Muhammad) nhập tất cả các thần linh 

lại thành một Thượng Đế duy nhất ư? Đây thật là một 

điều hết sức quái dị! (Chương 38 – Sad, câu 5). 

Bởi lẽ, họ lấy những bục tượng là những kẻ trung 

gian giữa họ với Allah  như Ngài đã phán về họ: 

ِ ُزلَۡفَٰٓ ﴿ ِبُونَآ إََِل ٱَّللَّ  [1سورة الزمر: ] ﴾َما َنۡعبُُدُهۡم إَِّلَّ ِۡلَُقر 

Chúng tôi không tôn thờ họ mà chỉ nhờ họ đưa 

chúng tôi đến gần Allah mà thôi. (Chương 39 – 

Azzumar, câu 3). 

Họ vẫn thừa nhận Tawhid Rububiyah tức vẫn thừa 

nhận Allah  là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa vũ trụ và 

mọi vạn vật như Allah  đã phán: 

ۡو إِيَّاُكۡم قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ﴿
َ
ٓ أ ا ه ِإَونَّ ُ ۡرِضِۖ قُِل ٱَّللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡۡل َِن ٱلسَّ م 

ۡو ِِف َضَلٰلٖ 
َ
بنِيٖ  لََعََلٰ ُهًدى أ  [14]سورة سبأ:  ﴾٢٤ مُّ

Hãy bảo họ: “Ai là Đấng cung cấp bổng lộc cho các 

người tầng trời và từ trái đất?”. Hãy bảo họ: “Chính 

là Allah”. “Chúng tôi hay quí vị ai sẽ là những người 

được hướng dẫn đúng đường còn ai sẽ là những người 

bị lầm lạc thật sự”. (Chương 34 – Saba’, câu 24). 

Quí đạo hữu Muslim hãy quan sát xem về hiện 

trạng Shirk đang ồ ạt diễn ra trong các quốc gia Islam, nó 

diễn ra dưới nhiều hình thức: cầu nguyện khấn xin đến 

những người đã khuất, nhận lấy người chết làm trung 

gian đến với Allah , thề nguyện với những người đã 

khuất, sợ hãi và hy vong ở nơi họ đến nỗi cắt đứt sợi dây 

kết nối giữa họ với Allah Tối Cao. Sự Shirk của họ đã 
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đưa những người chết lên tầm vĩ đại và siêu phàm của 

Đấng Hằng Sống không bao giờ chết nhưng bản thân họ 

lại bị đẩy rơi xuống hố của Hỏa Ngục mà họ không hề 

hay biết. Allah  phán: 

ه ﴿ َوىُٰه ٱِلَّاُر
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنََّة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرَّمَ ٱَّللَّ ۥ َمن يُۡۡشِۡك بِٱَّللَّ سورة ] ﴾إِنَُّه

 [71املائدة: 

Quả thật, người nào  làm điều Shirk với Allah thì y 

sẽ bị cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa 

ngục. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 

Và từ ngôi nhà của Thiên sứ  chúng ta di chuyển 

đến núi Uhud, nằm đối diện về hướng Bắc. Đó là nơi đã 

diễn ra một sự kiện vĩ đại nói lên lòng dũng cảm, sự kiên 

cường của Thiên sứ , và nó cũng nói lên tinh thần kiên 

nhẫn và chịu đựng của Người trên những thương tích mà 

Người gặp phải trong sự kiện vĩ đại đó. Tình trạng của 

Người  lúc đó thật thảm thương, gương mặt thì bị chảy 

máu, những chiếc răng cửa thì bị gãy và đầu của Người 

thì bị rách tét. 

Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại về thương tích của 

Thiên sứ , ông nói: “Thề bời Allah, quả thật tôi biết 

rõ ai là người rửa vết thương cho Thiên sứ của Allah 

và ai là người đã giội nước. Fatimah con gái của 

Thiên sứ đã rửa cho vết thương cho Người còn Ali bin 

Abu Talib đã dùng tấm chắn đánh trận đổ nước. Khi 

Fatimah thấy nước làm máu chảy ra nhiều hơn thì bà 

đã một miếng chiếu nhỏ đem đốt và để vào chỗ vết 

thương và nó được cầm máu, rằng cửa của Người đã 
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bị gãy, mặt của Người thì trầy xước, và đầu của 

Người bị tét một đường” (Albukhari). 

Ông Al-Abbas bin Abdul- Muttalib  thuật lại về 

Thiên sứ của Allah  trong trận chiến Hunain: Trong lúc 

những người Muslim lùi lại thì Thiên sứ của Allah  

cưỡi con la của Người xông thẳng về phía những người 

ngoại đạo, con ta nắm lấy dây cương của nó và giữ lại vì 

muốn hãm cho nó không chạy nhanh; và lúc đó Người  

nói: 

نَا}
َ
نَاَُكِذْبُُلَُُانلَِّبُ ُأ

َ
لِْبَُُعْبدُُِاْبنُ ُأ طَّ  رواه مسلم.ُ{الْم 

“Ta là Nabi không lừa dối, Ta là con trai của Abdul-

Muttalib” (Muslim). 

Một chiến binh dũng cảm, một người chiến binh 

mạnh mẽ luôn có mặt trong các trận đánh lừng lẫy, ông 

Ali bin Abu Talib , đã nói về Thiên sứ của Allah : 

“Mỗi khi đến lúc kịch liệt, hai quân gặp mặt nhau thì 

chúng tôi luôn cố gắng tìm Thiên sứ của Allah để bảo 

vệ Người nhưng không ai ở gần về phía địch hơn 

Người cả.” (Albaghawi ghi lại trong Sharh Assunnah, 

xem Sahih Muslim: 3/1401). 

Sự kiên nhẫn và bền chí của Thiên sứ  trong việc 

kêu gọi và tuyên truyền luôn là một tấm gương sáng ngời 

và tốt đẹp cho các tín đồ noi theo. Sự kiên nhân và bền 

chí của Người giống như một tên lửa cho tôn giáo này, 

nó đã đi khắp vùng bán đảo Ả Rập, các quốc gia của 

vùng đất Sham, và không chừa bất cứ ngôi nhà nào. 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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ُُلََقدُْ} ِخْفت 
 
َُُوَماُاللُُِِفُُأ َاف  َحدُ ُُي 

َ
َُُولََقدُُْأ وِذيت 

 
ُي ْؤَذىَُوَماُاللُُِِفُُأ

َحدُ 
َ
تَْتَُُولََقدُُْأ

َ
َُُّأ َُطَعامُ َُوِْلِلَلُ ُِلَُُوَماَُوََلْلَةُ ُيَْومُ َُبْيُُِِمنُُْثَلَث ونَََُُعَ

ل هُ  ك 
ْ
ءُ ُإِلََُُّكبِدُ ُذ وُيَأ ُُي َوارِيهََُُِشْ  رواه الرتمذي وأَحد.ُ{بِلَلُ ُإِْبط 

“Quả thật Ta đã phải lo sợ vì Allah trong lúc không ai 

phải lo sợ cả, và quả thật Ta đã bị đàn áp và bị gây 

hại vì Allah trong lúc không ai bị đàn áp cả; và quả 

thật trong suốt ba mươi ngày đêm Ta và Bilaal chẳng 

được ăn bất cứ thức ăn nào có lá gan (thịt) ngoại trừ 

những thức ăn khô mà Bilaal xách theo.” (Tirmizdi và 

Ahmad). 

Cho dù Thiên sứ của Allah  có sở hữu bao nhiều 

tiền tài và của cải, bao nhiêu chiến lợi phẩm hay cho dù 

Người đã được Allah ban cho sự thắng lời giành được 

nhiều sự chinh phục thì quả thật Người không hề bỏ lại 

bất cứ một đồng Dinar hay một đồng Dirham nào cho 

chúng ta thừa kế mà Người chỉ bỏ lại kiến thức này cho 

chúng ta mà thôi. Đó là di sản thừa kế mang sứ mạng 

Nabi. Bởi thế, ai muốn nhận lấy nguồn di sản thừa kế này 

thì hãy tiến lên tiếp nhận nó. 

Bà A’ishah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah 

không để lại bất cứ một đồng Dinar hay một đồng 

Dirham nào, và Người cũng không bỏ lại bất cứ một 

con cừu hay một con lạc đà nào, và Người cũng không 

di chúc bất cứ thứ gì.” (Muslim). 
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Sự Cầu Nguyện Của Thiên Sứ  
 

Cầu nguyện là một việc làm thờ phượng vĩ đại, nó 

không được phép hướng đến một ai (vật nào) khác ngoài 

Allah Tối Cao. Cầu nguyện là sự biểu hiện bản thân cần 

đến Allah  và bất lực trước quyền năng của Ngài. Nó 

như là một bản chất đặc trưng của sự thờ phượng thể hiện 

sự thấp bé của loài người. Trong cầu nguyện còn thể hiện 

ý nghĩa ca ngợi và tán dương Allah Tối Cao, khẳng định 

tấm lòng quảng đại và độ lượng của Thượng Đế Nhân từ. 

Chính vì vậy mà Thiên sứ của Allah  nói: 
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ََعءُ } وَُُاِل   أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأَحد.رواه  {الِْعَباَدة ُُه 
“Cầu nguyện là sự thờ phượng” (Abu Dawood, 

Tirmizhi, Ibnu Majah, và Ahmand). 

Thiên sứ của Allah  thường cầu nguyện rất nhiều 

vì Người muốn thể hiện rằng bản thân Người thực sự cần 

đến Allah Tối Cao và Người luôn hạ mình trước Ngài, và 

trong cầu nguyện thì Người thường dùng những lời nói 

ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa bao hàm. 

Tiêu biểu những lời cầu nguyện của Thiên sứ : 

مَُّ} ْصلِحُُْاللَّه 
َ
ِىُِديِنَُُِلُُأ وَُُاَّلَّ ْمرِىُِعْصَمةُ ُه 

َ
ْصلِحُُْأ

َ
ْنَياىَُُِلُُوَأ ُالَِّّتُُد 

ْصلِحَُُْمَعاَِشُُفِيَها
َ
ََياةََُُواْجَعلَُُِمَعاِدىُفِيَهاُالَِّّتُُآِخَرِتُُِلُُوَأ

ْ
ُزِيَاَدةاُُاْل

ُُِِّفُُِلُ ُُِِّمنُُِْلَُُراَحةُاُالَْمْوَتَُُواْجَعلَُُِخْيُ ُك   رواه مسلم.ُ{َُْشُ ُك 
“Ollo-humma oslih li di-niyal lazdi huwa ‘ismatu 

amri, wa oslih li dunyayal lati fi-ha ma’a-shi, wa oslih 

li a-khirotil lati fi-ha ma’a-di, waj’alil haya-ta ziya-

datan li fi kulli khoir, waj’alil mawta ro-hatan li min 

kulli shar”. 

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy cải thiện tôn giáo của 

bề tôi cho bề tôi, cái mà nó chuẩn mực trong mọi việc; 

xin Ngài cải thiện cõi trần gian của bề tôi cho bề tôi vì 

đó là nơi mà bề tôi phải sống; xin Ngài cải thiện cõi 

đời sau của bề tôi cho bề tôi vì đó là nơi mà bề tôi phải 

quay trở về; xin Ngài làm cho cuộc sống của bề tôi 

thêm mọi điều tốt lành; và xin Ngài làm cho cái chết 

của bề tôi được thanh thản khỏi mọi điều xấu.” 

(Muslim). 
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مَُّ} َهاَدةُُِاْلَغْيِبََُُعلِمَُُاللَّه  َمَواِتُُفَاِطرََُُوالشَّ ْرِضُُالسَّ
َ
َُُواأل َُُِّربَّ ءُ ُك  ََُشْ

ْشَهدُ َُوَملِيَكهُ 
َ
نُُْأ

َ
نَْتُُإِلَُُّإَِلَُُلَُُأ

َ
وذُ ُأ ع 

َ
َُْشَُُِّوِمنَُُْنْفِسَُُْشُُِِّمنُُْبَِكُُأ

ْيَطانُِ كِهُُِالشَّ  رواه أبو داود.ُ{َوِْشْ
“Ollo-humma ‘a-limal ghaibi washshaha-dah fa-tiros 

sama-wa-ti wal-ardh rabba kulli shay-in wa mali-

kahu, ashhadu alla ila-ha illa anta, a’u-zdu bika min 

sharri nafsi wa min sharrish shaytan wa shirkihi”. 

“Lạy Allah, Đấng biết điều vô hình và hữu hình, Đấng 

Tạo Hóa các tầng trời và trái đất, Thượng Đế của mọi 

vạn vật và mọi vương quyền, bề tôi chứng nhận rằng 

không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, 

bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi khỏi điều xấu từ bản 

thân bề tôi và khỏi điều xấu của Shaytan và sự Shirk 

của hắn.” (Abu Dawood). 

مَُّ} ْغنِِنَُُحرَامَِكَُُعنُُِِْبَلَلَِكُُاْكِفِنُُاللَّه 
َ
رواه  {ِسوَاكََُُعمَّنُُْبَِفْضلَِكُُوَأ

 الرتمذي.
“Ollo-hummak fini bihala-lika ‘an hara-mika wa 

aghnini bifadhlika ‘amman siwa-ka”. 

“Lạy Allah, xin Ngài phù hộ cho bề tôi vừa đủ với 

những gì Ngài cho phép không cần đến những gì Ngài 

nghiêm cấm, xin Ngài hãy phù hộ bề tôi trở nên giàu 

có với ân phúc của Ngài mà không cần đến bất cứ ai 

(vật) khác ngoài Ngài.” (Tirmizdi). 

مَُّ} ِْقِنَُُوارَِْحِْنُُِلُُاْغِفرُُْاللَّه 
ْ
ْل

َ
ُُبِالرَّفِيقَُُِوأ َْعَ

َ
 متفق عليه.ُ{األ
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“Ollo-hummagh firli warhamni wa alhiqni birrofi-qil 

a’la”. 

“Lạy Allah, xin Ngài thay thứ cho bề tôi, thương xót 

bề tôi, và xin Ngài hãy để bề tôi ở nơi cao nhất gần với 

Ngài.” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  thường xuyên cầu nguyện 

Thượng Đế của Người rất nhiều, Người cầu nguyện Ngài 

trong lúc yên bình cũng như trong lúc khó khăn. Trong 

ngày Badr, Người  đã cầu nguyện khấn vái xin Allah  

ban sự thắng lợi cho những người Muslim và giúp đánh 

bại những người đa thần, Người cầu nguyện lâu đến nỗi 

chiếc áo khoác rơi khỏi vai Người. Thiên sứ của Allah  

thường cầu nguyện cho bản thân, cho người thân quyến 

trong gia đình, cho các vị Sahabah của Người và cho toàn 

thể các tín đồ Muslim. 
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Kết thúc chuyến viếng thăm 
 

Sau khi đã nghe những Hadith của Thiên sứ  

cũng như đã nghe về những tiểu sử tốt đẹp và sự chiến 

đấu của Người cùng với những gian truân và tai ách mà 

Người đã gặp phải thì bắt buộc chúng ta phải có nghĩa vụ 

thực hiện theo Người để chúng ta có thể trở nên hoàn 

thiện hơn và đi trên con đường đúng đắn và ngay chính. 

Một trong những nghĩa vụ của tất cả cộng đồng tín 

đồ của Người  đối với Người: Tin nơi Người dù đó là 

lời nói hay hành động, tin vào tất cả những gì Người 

mang đến, bắt buộc phải tuân lệnh Người, tránh xa điều 

trái lệnh Người, bắt buộc phải phân xử mọi vụ việc bằng 

giáo luật của Người và hài lòng với điều luật của Người, 

chỉ nâng cao Người theo đúng với vị trí mà Allah  đã 
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giao cho Người không ca ngợi Người một cách thái quá 

hoặc thiếu tôn trọng Người, phải đi theo Người và lấy 

hình ảnh của Người làm tấm gương đạo đức tốt đẹp trong 

tất cả mọi vụ việc, phải yêu thương Người hơn bất cứ ai 

khác trong nhân loại, phải yêu thương Người hơn cả 

người thân, tiền tài và tất cả nhân loại, phải tôn kính 

Người và ủng hộ tôn giáo của Người, phải bảo tồn 

Sunnah của Người, phải yêu thương các vị Sahabah của 

Người và hài lòng với họ, phải bảo vệ danh dự của họ và 

đọc các tiểu sử của họ. Và một trong nững biểu hiện tình 

yêu thương dành cho Thiên sứ của Allah  là chúng ta 

hãy làm theo lệnh của Allah  và theo lời di huấn của 

Thiên sứ , Ngài phán: 

ْ َصلُّواْ ﴿ ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۚۡ َيَٰٓ ِ  ٱِلَِّب 

َ َوَمَلَٰٓئَِكتَُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ إِنَّ ٱَّللَّ
 [65سورة األحزاب: ] ﴾٥٦َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما 

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn 

Salawat cho Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy 

Salawat và cầu xin bằng an cho Y. (Chương 33 – 

Al’Ahzab, câu 56). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْفَضلُُِِمنُُْإِنَُّ}
َ
مُُْأ يَّاِمك 

َ
َعةُُِيَْومَُُأ لَِقُُفِيهُُِاَلْ م  َُوفِيهُُِق بَِضَُُوفِيهُُِآَدمُ ُخ 

ْعَقةُ َُوفِيهُُِانلَّْفَخةُ  واُالصَّ ْكِث 
َ
َُُّفَأ ُُِِمنَََُُعَ لَة مُُْفَإِنَُُّفِيهُُِالصَّ َُصلَتَك 

وَضةُ  ََُُّمْعر   {ََعَ

“Quả thật, một trong những ngày tốt nhất của các 

ngươi là ngày Jumu’ah, trong ngày đó, Adam được 
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tạo ra và bị bắt hồn, và trong ngày đó tiếng còi được 

hụ lên. Bởi thế, các ngươi hãy Salawat cho Ta thật 

nhiều trong ngày hôm đó và chắc chắn sự Salawat của 

các ngươi sẽ được mang đến phơi bày cho Ta”. 

Nghe Người nói vậy thì có một người hỏi: Thưa 

Thiên sứ của Allah, làm sao mà sự Salawat của chúng tôi 

đến được với Người trong khi xác Người đã bị phân hủy 

(sau khi chết).  

Thiên sứ của Allah  nói: 

َُُحرَّمَُُوََجلََُُّعزَُُّللَُاُإِنَُّ} ْرِضََُُعَ
َ
ْجَسادَُُاأل

َ
نْبَِياءُُِأ

َ
رواه أبو داود وابن ُ{األ

 وصححه األبلاين.ماجه 
“Quả thật, Allah Tối Cao cấm đất phân hủy thân thể 

của các vị Nabi.” (Abu Dawood, Ibnu Ma-jah và Sheikh 

Al-Bani xác nhận Hadith Sahih). 

Cộng đồng tín đồ của Muhammad không nên keo 

kiệt trong việc làm này đối với Người . Người  nói: 

ُُلَمُُْث مَُُِّعْنَدهُ ُذ كِْرت َُُمنُُْاْْلَِخيل ُ} َُُّي ِصلِّ  رواه أَحد.ُ{ََعَ
“Người keo kiệt là người mà khi Ta được nhắc đến ơ 

nơi y thì y không Salawat cho Ta.” (Ahmad). 

Thiên sứ của Allah  nói trong một Hadith khác:  

اُقَْومُ َُجلََسَُُما} واُلَمََُُْمْلِسا ر  ُُي َصل واَُولَمُُْفِيهُُِاللَُُيَْذك  ُإِلَُُّنَبِيِِّهمََُُْعَ
مَُُْشاءَُُفَإِنُُْتَِرةاَُُعلَْيِهمََُُْكنَُ َبه  مَُُْغَفرََُُشاءََُُوإِنَُُْعذَّ رواه الرتمذي ُ{لَه 

 وأَحد.
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“Bất kỳ nhóm người nào ngồi lại với nhau mà không 

tụng niệm Allah cũng như không Salawat cho vị Nabi 

của họ thì nhóm người đó sẽ phải hối hận và nuối tiếc; 

nếu muốn Allah sẽ trừng phạt họ và nếu muốn Ngài 

sẽ tha thứ cho họ.” (Tirmizdi và Ahmad). 

 

 

Chia tay 
 

Đến lúc chúng ta phải rời đi và nói lời chia tay với 

ngôi nhà chan chứa đức tin Iman và ngoan đạo. Đi cùng 

với chúng ta là Sunnah của Thiên sứ , một người thầy 

vĩ đại cho những ai muốn được cứu rỗi, một con đường 

tốt đẹp cho những ai muốn được hướng dẫn.  

Sau đây, chúng ta nên dừng lại cùng với các học 

giả ngoan đạo thuộc các bậc tiền bối để xem tâm huyết 

và sự nỗ lực hết mình của họ trong việc đi theo Sunnah vĩ 

đại này, qua đó, hy vọng Allah  phù hộ và soi sáng 

chúng ta có những cách tốt đẹp trong việc bảo tồn và đi 

theo đường lối đó. 

Vị Imam của phái Sunnah, ông Ahmad bin 

Hambal  nói: Tôi không viết bất cứ Hadith nào trừ phi 

tôi đã làm theo Hadith đó, thậm chí một Hadith tôi muốn 

viết có nội dung rằng Thiên sứ của Allah  đã từng giác 

lể và Người đã cho Abu Dinar một đồng Dinar thì đã làm 

theo giống như vậy, tôi đã đưa cho người giác lể một 

đồng Dinar khi tôi đã giác lể. (Assair: 11/213). 
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Ông Abdurrahman bin Mahdi nói: Tôi đã nghe 

Sufyaan nói: Không một Hadith nào của Thiên sứ  đến 

với tôi mà tôi không thực hành theo dù chỉ một lần.  

Ông Muslim bin Yasaar nói: Tôi dâng lễ nguyện 

Salah trên đôi giày, và việc cởi giày ra thuận tiện hơn cho 

tôi, nhưng tôi làm vậy vì muốn theo Sunnah. (Assair: 

7/242, Kitaab Azzuhd của Imam Ahmad trang 355). 

Cuối lời, có một Hadith mà chúng ta nên nghe, đó 

là Hadith do ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ِّتُُك  ُ} مَّ
 
ل ونَُُأ َنَّةَُُيَْدخ 

ْ
َبَُُمنُُْإِلَُُّاَل

َ
 {أ

“Tất cả cộng đồng tín đồ của Ta đều vào Thiên Đàng 

trừ những ai từ chối”. 

Các vị Sahabah nghe vậy hỏi: Thưa Thiên sứ của 

Allah, ai lại từ chối chứ?  

Thiên sứ của Allah  nói: 

َطاَعِنَُُمنُْ}
َ
َنَّةََُُدَخَلُُأ

ْ
َبَُُفَقدَُُْعَصاِّنَُُوَمنُُْ،ُاَل

َ
 رواه ابلخاري.ُ{أ

“Ai vâng lời Ta thì vào Thiên Đàng còn ai trái lệnh Ta 

thì đã từ chối.” (Albukhari). 

Lạy Allah, xin Ngài phù hộ cho bầy tôi biết yêu 

thương vị Nabi của Ngài và soi sáng bầy tôi luôn đi trên 

con đường ngay chính, không phải con đường của những 

kẻ lầm đường lạc lối!! 

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban bằng an và phúc lành 

cho Muhammad theo sự luân chuyển của ngày và đêm!! 
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Lạy Allah, xin Ngài tập hợp bầy tôi cùng với vị 

Nabi của Ngài Muhammad trong Firdaus, xin Ngài hãy 

ban cho bầy tôi niềm hạnh phúc gặp được Người và được 

uống nước từ hồ Al-Hawdh, nguồn nước mà khi uống 

vào sẽ không bao giờ bị khát nữa. 

 

َُوآِلُِ د  َمَّ ُنَبِيَِّناُُم  ََُعَ ُالل  .َوَصلَّ َْجَِعْيَ
َ
َُوَصْحبِِهُأ

Và cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho 

vị Nabi của chúng ta Muhammad và cho gia quyến 

của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người. 
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Mục lục 

 

ُمُالعنوان الصفحة
1 Lời mở đầu 1 

6 Viếng Thăm 2 

10 Chuyến hành trình 3 

14 Ngoại hình và diện mạo của Thiên sứ  4 

16 Lời nói của Thiên sứ  5 

18 Bên trong ngôi nhà của Thiên sứ  6 

21 Bà con họ hàng 7 

26 Thiên sứ của Allah  trong ngôi nhà của Người 8 

29 Sự hướng dẫn và đường lối của Thiên sứ  9 

34 Các con gái của Thiên sứ  
1

0 

39 Cách cư xử của Thiên sứ  đối với vợ 
1

1 

44 Sự Đa Thê 
1

2 

48 Sự Trêu Đùa Của Thiên Sứ  
1

3 

52 Phong Cách Ngủ Của Thiên Sứ  
1

4 

56 Lễ Nguyện Salah Trong Đêm của Thiên Sứ  
1

5 

59 Sau Lễ Nguyện Salah Fajar 
1

6 

60 Lễ Nguyện Salah Dhu-ha 
1

7 
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61 Lễ Nguyện Salah Tự Nguyện Trong Nhà 
1

8 

62 Thiên sứ của Allah  khóc 
1

9 

65 Sự Khiêm Tốn Của Thiên Sứ  
2

0 

70 Người Sai Vặt Của Thiên Sứ  
2

1 

74 Quà Cáp Và Khách 
2

2 

78 Thiên Sứ Của Allah  Thương Trẻ Con 
2

3 

84 Sự Kiên Nhẫn, Trung Hậu Của Thiên Sứ  
2

4 

91 Thức Ăn Của Thiên Sứ  
2

5 

96 Bảo vệ danh dự của người khác 
2

6 

99 Nhiều tụng niệm Allah Tối Cao 
2

7 

102 Người láng giềng 
2

8 

104 Tử tế trong hành xử 
2

9 

105 Thực hiện nghĩa vụ và bổn phận 
3

0 

107 
Lòng dũng cảm, gan dạ cũng như tính nhẫn nhục 

của Thiên sứ  

3

1 

113 Sự  Cầu Nguyện Của Thiên Sứ  
3

2 
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117 Kết thúc chuyến viếng thăm 
3

3 

120 Chia tay 
3

4 
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