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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

Một ngày trong nhà của
Thiên sứ 

2

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:
]4 :[سورة القلم

َ ُ ُ ٰ َ َ َ َ َّ
﴾٤ يم
﴿ِإَونك لع
ٖ َل خل ٍق ع ِظ

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 .

Một ngày trong nhà của
Thiên sứ 

3

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:

َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ
}{ َودِدتُُأناُق ُدُ َرأيناُإِخ َواننا

“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:

ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َْ
}ُِينُل ُمُيأتواُبعد
ُ ابُوإِخوانناُاَّل
ُ ِ {أنت ُمُأصح

“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:

َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ا
ُل
ُ ىُخيلُُدهمُُبهمُُأ
ُ يُظهر
ُ لُخيلُُغرُُُمجلةُُب
ُ ُل
ُ نُرج
ُ تُل ُوُأ
ُ {أرأي
ََْ
َْ
}ُيع ِرفُُخيله
“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:

ْ َ َ َّ َ ًّ َ ْ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ ََ
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ُ ُ ِن ُالوضو ُِء ُوأنا ُفرطه ُم
ُ ي ُم
ُ ِون ُغرا ُُمجل
ُ {فإِنه ُم ُيأت
َ
ْ
َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ ا
ْ ا
َ َ
.ُفأقولُُسحقاُسحقا}ُرواه مسلم.ك
ُ فيقالُُإِنه ُمُق ُدُبدلواُبعد
“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.

َ
َ ح
َو َص ََل ُ َ َ َ ِّ َ ُ َ ذ
َ مجع ح
َ حبه أَ ح
.ْي
اهلل لَع ن هبينا حمم ٍد َولَع ه ه
آَل َوص ه ه
ه

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
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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:

ُۡ
َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ُ َ ۡ ُ َّ ُ ُ ۡ ۡ ُ
ُ ٱَّلل فَٱتَّب
َ َّ ون
ٱَّلل َويَغ ِف ۡر لك ۡم
وِن يبِبكم
ع
﴿قل إِن كنتم ُتِب
ِ ِ
ُ َ ُُ
َّ ُ َ ُ َّ َ ۡ ك
]13 :  ﴾ [سورة آل عمران٣١ م وٱَّلل غفور رحِيم
ۡۚ ذنوب

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).

َّ ْ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ ۡ ُ َّ
ُ َ َ َ َ َّ
َٱَّلل
﴿لق ۡد َكن لك ۡم ِِف َر ُسو ِل ٱَّلل ِ أسوة حسنة ل ِمن َكن يرجوا
َۡ ۡ َ
َ َ َ َّ َ َ ر
]13 :﴾ [سورة األحزاب٢١ وٱۡلَوم ٱٓأۡلخ َِر وذك َر ٱَّلل كثِيا

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 .

َ
َّ َ ُ ۡ ۡ ُ ُ َ ُ َ َ َ َّ
ُت ََتۡري مِن َُتۡت ِ َها ۡٱۡلنۡ َهٰر
ٰ
ن
﴿ َو َمن يُ ِطعِ ٱَّلل ورسوَلۥ يدخِله ج
ٖ
ِ
َ
َ َّ  َو َمن َي ۡع ِص١٣ يم
َ ِين ف
ُ َ ٱَّلل َو َر ُس
َ خ ٰ ِِل
ُ ِيها ۚۡ َو َذٰل َِك ۡٱل َف ۡو ُز ۡٱل َع ِظ
وَلۥ َويَتَ َع َّد
َ َ َُ َ َ
ُّ
ُ ُ َُ ُۡ ُۡ َ ً َ ر
:﴾ [سورة النساء١٤ حدودهۥ يدخِله نارا خ ٰ ِِلا ف ِيها وَلۥ عذاب مهِني

]34 ،31

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:

َََ َ َ َ َ
َ ْ َ َ
َ
ْ َ َ َ
َّ
ُُون ُاللُ ُ َو َرسول
ُ ن ُي ك
ُ ان ُأ
ُِ اإليم
ُ
ُ
ة
و
ل
ح
ُ
ُ
د
ج
و
ُ
ُ
ه
ِي
ف
ُ
ُ
ن
ك
ُ
ُ
ن
{ثلثُ ُم
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َ َّ َ َ
.ُ}ُمتفق عليه...ُسواهما
ُ أح
ِ ُبُإَِل ُِهُمِما

(1)

Fatawa tổng hợp của Ibnu Taymiyah: 1/4.

Một ngày trong nhà của
Thiên sứ 

9

“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).

َّ َ
َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ
َْ
ْ َ
َ
َ َ
ْ
ُِن
ُ ب ُإ ِ َْل ُِه ُم
ُ ون ُأح
ُ ّت ُأك
ُ ل ُيؤمِنُ ُأحدك ُم ُح
ُ ُِ س ُبِي ِد ُه
ُ ِ {ف َواَّلِى ُنف
َ
ِ اِل ُه ُِ َو َو
ِ ِ َو
.ِل ُه ِ}ُرواه ابلخاري
“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:

َ َ
ْ َْ َ َ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ِّ
ُج ُِد
ُ ِ ل ُإ
ُ ِ ال ُإ
ُ ل ُتشدوا ُالرح
ُ{
ِ ج ِدى ُهذا ُوالمس
ِ ج ُد ُمس
ِ ل ُثلث ُِة ُمسا
َْ َ
ْ
ْ َ َ َ َْ
.ص}ُرواه ابلخاري ومسلم
ُ ج ُِدُاألق
س
ُِ اْلر
ِ امُوالم
“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:

ُ ٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ ٰ َ َ ٓ َ َ
َ َّ ْ ك ۡم َع ۡن ُه فَٱنتَ ُه ۚۡوا ْ َو َّٱت ُقوا
﴾ٱَّلله
﴿وما ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نهى

]7 : [سورة 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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ََ َ َ

َ

.{هذاُجبلُُُيِبناُ َوُنِبهُ}ُمتفق عليه
“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:

َ َّ

َْ

َّ

ْ َ

.فُالصل ُة ِ}ُرواه النسايئ
ُ ِ ُن
ُ ِ تُقرةُُعي
ُ { َوج ِعل

“Và Ta được ban cho niềm hạnh phúc trong lễ
nguyện Salah” (Annasa-i).
Thiên sứ của Allah  nói về trần gian:

َ َّ َ ْ
ََ
ََ َ َْ
َ َْ َ َ
َ
ُُفُيومُُصائ ِف
ُ ِ ُار
ُ لُك َراك ِبُُس
ُ ِ لُ َومثلُُاِلنياُإ
ُ ِ لُ َول ِدلنياُماُمث
ُ ِ ُ {م ا
َ َ َ َ َ َّ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ا
.احُ َوت َركها}ُرواه أَحد
ُ ِنُنهارُُث ُمُر
ُ تُشجرةُُساع ُةُم
ُ لَُت
ُ فاستظ
“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:

ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ
َ َْ
َ
يد}ُرواه
ُ ّنُلستُُبِملِكُُإِنماُأناُابنُُام َرأةُُتأكلُُالق ِد
ُ ِ كُفإ
ُ نُعلي
ُ {هو

.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:

َ

َ

َْ

َ َْا

َ َْ

َْ َ

.لُصورةُُ} رواه ابلخاري
ُ لُتدخلُُالملئ ِكةُُبيتاُفِي ُِهَُكبُُ َو
ُ{
“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:

َََ ََ ا

َْ َ َ

َ ْ

َ َ

ْ َ

َ

ع}ُرواه الرتمذي
ُ افاُ َوقن
ُ نُعيشهُُكف
ُ اإلسل ُِمُ َوَك
ُ ِ ىُإ
ُ نُه ِد
ُ وبُل ِم
ُ {ط
ِ ُل

.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 :

َ ا
َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ا
َ َ
َْ
َْ
ْ
ُف ُجس ِد ُه ُِعِندهُ ُقوتُ ُيو ِم ُِه
ُ ِ ُ اف
ُ ف ُ ِِسب ِ ُِه ُمع
ُ ِ ُ ح ُمِنك ُم ُآمِنا
ُ ن ُأصب
ُ {م
َ ْ َ
َْ
َ َّ َ َ َ
.لُاِلنيا}ُرواه الرتمذي
ُ ُت
ُ حزي
ِ ُفكأنما
“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:

َ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ
َُور
ُ نُأز
ُ فُأ
ُ ِ ُُلُواستأذنته
ُ ِ ُن
ُ نُأستغ ِف ُرُلهاُفل ُمُيؤذ
ُ فُأ
ُ ِ ُب
ُ {استأذنتُُر
َ َ َ َََْ
َ ْ َ ْ ِّ َ َ َّ َ َ ْ
.ت}ُرواه مسلم
ُ ورُفإِنهاُتذكرُُالمو
ُ لُفزورواُالقب
ُ ِ ُِن
ُ قْبهاُفأذ

“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:
]214 :[سورة الشعراء

َ ََ َ ۡ ََ
َ ك ۡٱۡلَ ۡق َرب
﴾٢١٤ني
﴿وأنذِر عشِيت
ِ

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:

َْ َ ْ ْ َ َ َ
ْ َ َّ
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
ُن
ُِ ن ُمر ُة ُب
ُ ِ  ُيا ُب،ار
ُِ ِن ُانل
ُ ن ُلؤىُ ُأن ِقذوا ُأنفسك ُم ُم
ُِ ب ُب
ُِ ن ُكع
ُ ِ {يا ُب
َ
َ
َ
ْ
َْ ْ َ
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ
ْ َ ْ
ُنُعب ُِدُشمسُُأن ِقذواُأنفسك ُم
ُ ِ ُياُب،ار
ُِ ِنُانل
ُ كعبُُأن ِقذواُأنفسك ُمُم
َ
َ
ْ
َ َ َ َّ َ ْ َ ْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ
ُُاشم
ُ ِ ُياُب،ُار
ُِ ِنُانل
ُ نُعب ُِدُمنافُُأن ِقذواُأنفسك ُمُم
ُ ِ ُياُب،ار
ُِ ِنُانل
ُم
ِ نُه
َْ
َْ
َّ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
ْ َ َْ
ُِن
َُ بُأن ِقذواُأنفسك ُمُم
ُِ ِنُعب ُِدُالمطل
ُ ِ ُياُب،ار
ُِ ِنُانل
ُ أن ِقذواُأنفسك ُمُم
ْ َ َ َ َ َّ
ْ َ َ ِّ َ َّ َ
َ َْ
ْ َ
َ
ُِلل
ُ ِنُا
ُ لُأملِكُُلك ُمُم
ُ ُّن
ُ ِ ارُفإ
ُِ ِنُانل
ُ كُم
ُ ِ ُياُفاطِمةُُأن ِق ِذىُنفس،ار
ُِ انل
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ْ ا َ ْ َ َّ َ ْ َ ا
.نُلك ُمُر ِِحاُسأبلهاُبِبلل ِها}ُرواه مسلم
ُ يُأ
ُ شيئاُغ
“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
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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:

َّ َ َ َ ْ ِّ َ ْ َ
َْ َ َ َ َ َ َا
ُ ُ}ِلل
ُ كُبِهاُعِن ُدُا
ُ َُكِم ُةُأحاجُُل،لُالل
ُ ِ لُإ
ُ ِ لُإ
ُ ُل
ُ ُق،ُىُع ُم
ُ {أ

“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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ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
}ُكُماُل ُمُأن ُهُعنه
ُ نُ ل
ُ {ألستغ ِفر
“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:

ُْ ُ َ َ َ
ۡ ُ ۡ ْ ُ ۡ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
ِني َول ۡو َكن ٓوا أ ْو ِِل
ۡشك
ِ ب وٱَّلِين ءامنوا أن يستغفِروا ل ِلم
ِ ِ ﴿ما َكن ل ِلن
ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ
َ َ
َ
ٰ َ قُ ۡر
 َو َما َكن١١٣ حي ِم
ٱۡل
َب مِ ۢن بع ِد ما تبني لهم أنهم أصحٰب
ِ
َ َ َۡ ُ َۡ ۡ
َّ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َّ َ َّ
ني َُل ٓۥ أن ُهۥ
ِيم ِۡلبِيهِ إَِّل عن موعِدة ٖ وعدها إِياه فلما تب
ٱستِغفار إِبرٰه
َ ٌ َّ َ َ َ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َّ َ َ َّ ُ َ
]331 :﴾ [سورة اتلوبة١١ عدو َِّلل ِ تَبأ مِن ۚۡه إِن إِبرٰه ِيم ۡلوٰه حل ِيم
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).

َ
ََ َ َۡ ۡ َ ۡ َ
ۡ َ َ َ َّ
َ َّ ك َّن
ُٱَّلل َي ۡهدِي َمن ي َ َشا ٓ ُء ۚۡ َو ُه َو أ ۡعلَم
ٰ
ِ ﴿إِنك َّل تهدِي من أحببت ول
َ َُۡۡ
.]65 :﴾ [سورة القصص٥٦ بِٱلمهتدِين

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).

Một ngày trong nhà của
Thiên sứ 

27

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:

ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ا
ُاسُث َُّم
ُ ِ َّلُبِانل
َُ ل فيص
ُ امُث ُمُآم ُرُرج
ُ نُآم ُرُبِالصل ُة ُِفتق
ُ {لق ُدُهممتُُأ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ ََْ
َ َ ْ
ْ ََ َ
َ
ُون ُالصل ُة
ُ ل ُيشهد
ُ ُ ُل ُقوم
ُ ِ ِن ُحطبُ ُإ
ُ ق ُب ِ ِرجالُ ُمعه ُم ُحزمُ ُم
ُ ِأنطل
ْ َ
ْ ْ َ َ َ ِّ َ َ
.ارُ} متفق عليه
ُِ َّقُعلي ِه ُمُبيوته ُمُبِانل
ُ فأحر
“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:

ْ

ْ

َّ َ َ َ َ َ َ ْ

ََْ

َ ِّ

َ َ ْ َ

لُإِلُمِنُعذرُ}ُرواه ابن ماجه
ُ ُلُصل ُة
ُ بُف
ُ ُي
َُ نُس ِم ُعُانلد
ُ {م
ِ ُاءُفل ُم

.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 :

َ َّ

َ َ َ ًّ

ْ

َْ َْ

َ َ ْ َ

.ار}ُرواه ابلخاري
ُ لُانل
ُ للُِن ِداُدخ
ُ ونُا
ُِ ِنُد
ُ اتُ َوه ُوُيدعوُم
ُ نُ م
ُ {م

“Ai chết đi mà y vẫn cầu xin thần linh khác ngoài
Allah thì sẽ vào Hỏa Ngục.” (Albukhari).

ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ
َ ْ َ
ََ
َ ْ َ
َ َ َ ْ َ
ُنُهج َُرُما
ُ جرُُم
ا
ه
م
ال
و
ُ
،
ُ
ُ
ه
د
ي
و
ُ
ُ
ه
ن
ا
ِس
ل
ُ
ُ
ِن
م
ُ
ُ
ون
م
ل
س
نُسلِ ُمُالم
ُ {المسلِمُُم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َْ
.هُاللُعنهُ}ُمتفق عليه
ُ ن
“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).

َ َ ْ ََْ

َ

َ َْ َ

َ

َ

َّ َ ْ ْ ِّ َ

ج ِدُبِنورُتامُيومُال ِقيام ُِة}ُرواه
ُ {ب
ِ ّشواُالمشائ ِي ُِِفُالظل ِمُإِلُالمسا
.الرتمذي وأبو داود

“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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ْ ََ ْ
َ ََْ ْ
ْ ْ
َْ َ
َ
ْ
َ
.سنتِك ُم}ُرواه أبو داود
ُ ّشك
ِ ِيُبِأموال ِك ُمُوأنف ِسك ُمُوأل
ِ {جاهِدواُالم
“Các ngươi hãy chiến đấu với những người thờ đa
thần bằng tài sản, tính mạng và chiếc lưỡi của các
ngươi.” (Abu Dawood).

ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ
َ
ْ َ َ َ َ ْ َ َّ
َُي
ُ ارُأبع ُدُماُب
ُِ فُانل
ُ ِ ُْنلُُبِها
ُ ِ {إ
ِ نُالعب ُدَُلتَكمُُبِالَكِم ُِةُماُتبيُفِيهاُي
ْ
َْ
ْ َْ
.ب} متفق عليه
ُ ِ قُ َوالمغ ِر
ُِ ّش
ِ الم
“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).

ََْا

ْ

َ َّ

ِّ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ا

.ثُلعاناُ َوإِنماُب ِعثتُُرِح ُة} رواه مسلم
ُ ّنُل ُمُأبع
ُ ِ {إ

“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:

َ
ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َْ َ َ
ْ َ
َ
ُُفقولوا،ُفإِنماُأناُعبده،نُمريم
ُ تُانلصارىُاب
ُِ ونُكماُأطر
ُ ِ لُتطر
ُ{
َ ُ َع ْبدُُا
.للُِ َورسولُ} متفق عليه
“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:

َ ْ َ ِّ
َ َ َ َ َ َّ َ
َ ْ ْ
َ ْ َ
َ
ُال ُق ُِد
ُ الل ُتع
ُ ُن
ُ ِ ل ُمِنك ُم ُخلِيلُ ُفإ
ُ ِ ُ ون
ُ ن ُيك
ُ للِ ُأ
ُ ل ُا
ُ ِ ّن ُأب َرأُ ُإ
ُ ِ {إ
ْ ْ َ َّ َ َ َ ا َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ا
َّ ْ َّ ا
ُّت
ُ ِ ِن ُأم
ُ خذا ُم
ُ ِِيم ُخل
ُ يل ُكما ُاَّت ُذ ُإِبراه
ُ ِّن ُخل
ُ ِ اَّتذ
ِ يل ُ َول ُو ُكنتُ ُمت
َ
َ
ْ َ َّ َ َ ا
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ا
ُن ُقبلك ُم َُكنوا
ُ ن َُك
ُ ن ُم
ُ ِ ل ُوإ
ُ يل ُأ
ُ ِيل ُلَّتذتُ ُأبا ُبكرُ ُخل
ُ ِخل
َ
َ
ْ
َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َّ َ
َ
َ ْ َ ْ َ
ُور
َُ خذوا ُالقب
ُ ل ُف
ُ ج ُد ُأ
ِ ور ُأنبِيائ ِِه ُم ُ َوص
ُ ون ُقب
ُ خذ
ِ ل ُتت
ِ يت
ِ ِيه ُم ُمسا
ِ اْل
َ ْ َ ِّ َ َ َ
َ َ ْ َ ْ
.ِك}ُرواه مسلم
ُ نُذل
ُ ّنُأنهاك ُمُع
ُ ِ ج ُدُإ
ِ مسا
“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:
]3 :[سورة املسد

ۡ ﴿ َت َّب
َّ َ ت يَ َدا ٓ أَِب ل َ َهب َوت
﴾١ ب
ِ
ٖ

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

Một ngày trong nhà của
Thiên sứ 

35

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
َْ َ َ ا
nở chào đón cô ấy, Người  nói: “ُ“ – ”م ْرحباُبِابن ِتChào
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:
َ َ َ َ
““ – ”مَكنكماCứ nằm yên đó” rồi Người đến ngồi gần
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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:

ََ َ
َ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ
َ
ُ،لُف َِرا ِشكما
ُ ِ ُإِذاُأ َويتماُإ،ِنُخادِم
ُ يُلكماُم
ُ َعُماُه ُوُخ
ُ ُلُأدلكما
ُ {أ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ا َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ا
َ
ُ،ُوسبحاُثلثاُوثلث ِي،عاُوثلث ِي
ُ ُفكْباُأرب،جعكما
ِ أ ُوُأخذتماُمضا
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َا
.ِنُخادِمُ} رواه ابلخري
ُ يُلكماُم
ُ ُفهذاُخ،واِحداُثلثاُوثلث ِي
“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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َ َّ َ
َّ
ْ ْ َ
ََ َ
ََ َ
َ
ْ
ُِلِ ُوإِنا ُإَِل ُِه
ُ ِ ُ ِن ُمسلِمُ ُت ِصيبهُ ُم ِصيبةُ ُفيقولُ ُما ُأمرهُ ُالل ُإِنا
ُ {م ا ُم
ْ
َ
َ
َّ َ
ْ ْ
َ َ ْ َّ
َْ َ ْا
َ
َ
ُف
ُ لُأخل
ُ ِ ُإ.ياُمِنها
ل ُخ
ُ ِ ُف
ُ ِّتُ َوأخل
ُ ِ فُم ِصيب
ُ ِ ُن
ُ ِ ونُالله َُّمُأج ْر
ُ جع
ِ را
َْ َ َ ْا
.ياُمِنها}ُرواه مسلم
لُ خ
ُ ُُالل
“Bất cứ người Muslim nào gặp phải đau thương và
mất mát nói ‘Inna lilla-h wa inna ilayhi ro-ji’u-n, ollohumma’ 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:

َ ُ ٰ َ ۡ َ ٓ َّ َّ َّ ْ ٓ ُ َ َ ُّ ُ ۡ َ ٰ َ َ ٓ َ َ َّ
﴾ [سورة١٥٦ جعون
ِ ﴿ٱَّلِين إِذا أصبتهم م
ِ صيبة قالوا إِنا َِّلل ِ ِإَونا إِۡلهِ ر
]156 :ابلقرة

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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َ ُ َ ۡ َ َ ُ ٰ َّ َّ َ ُ َ َّ
ۡ
َ
]31 :﴾ [سورة الزمر١٠ اب
ٖ ﴿إِنما يوَّف ٱلص َِبون أجرهم بِغيِ حِس
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:

َّ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َّ
َ
اْلةُ}ُرواه النسايئ
ِ اعُاِلنياُالمرأةُُالص
ُ يُمت
ُ نُاِلنياَُكهاُمتاعُُوخ
ُ ِ {إ

.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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َ َ َّ

ْ

ْ

َ َ

َ َ َ

.كُالسل ُم} متفق عليه
ُ ِ ْبيلُُيق ِرئ
ُ {ياَُعئ
ِ ُُهذا،ُِش
ِ ج
“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:

َ ْ َ َ َ
ْ َ َ ِّ
ْ
ا
.لُواستوصواُبِالنساءُُِخيا}ُرواه مسلم
ُ {أ

“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 :

َ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َّ َّ َ ٰ ِ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ر
َ َ ۡ َ ۡ َُۡ
َۗ ﴿وأمر أهلك بِٱلصلوة وٱصط َِب عليهاه َّل نسلك رِزقاه َّنن نرزقك
َّ َو ۡٱل َعٰق َب ُة ل
ٰ ِلت ۡق َو
]311 :  ﴾ [سورة طه١٣٢ ى
ِ

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:

َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ا
َ
ُف
ُ ِ ُح
ُ تُنض
ُ نُأب
ُ ِ ظُامرأتهُُفإ
ُ لُوأيق
ُ لُفص
ُِ ِنُاللي
ُ امُم
ُ لُق
ُ ح َُمُاللُُرج
ِ {ر
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ا
َ َُ َو ْجه َهاُال ْ َم
ُتُز ْوجها
ُ تُوأيقظ
ُ لُفصل
ُِ ِنُاللي
ُ تُم
ُ ح َُمُاللُُامرأ ُةُقام
ِ اءُر
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ َ َ َ ْ َ
َ
.اء}ُمتفق عليه
َُ فُ َوج ِه ُِهُالم
ُ ِ ُت
ُ بُ ن ض ح
ُ نُأ
ُ ِ فإ
“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:

َ َ ِّ َ ْ
ِّ ْ ْ َ َ
َّ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ
َ
.كُصلةُ}ُرواه أَحد
ُ ُّتُألمرته ُمُبِالسواكُُِعِن ُد
ُ ِ َعُأم
ُ ُق
ُ نُأش
ُ لُأ
ُ {لو
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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:

ََ َ ْ َ
َ ْ َّ َ َ ِّ
َ َْ َ
ُ }للُِ َربناُت َوَّكنا
ُ َعُا
ُ للُِخ َرجناُ َو
ُ َلناُ َوِمْسِبُا
للُِو
ُ {ُِمْسِبُا

“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:

َ َ ِّ َ ْ ْ َ َ
ًّ َ َّ
َ
.لُحقا}ُُرواه أَحد
ُ ِ لُأقولُُإ
ُ ُّن
ُ ُغيُُ ُأ،
{نعم

“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:

ََ ََ َْ َ ا
َ
}ينا
ُ يُح ِز
ُ لُأرىُأباُعم
ُ ِ ُ{ م ا

“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:

ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ
.}ي
ُ لُانلغ
ُ يُماُفع
ُ {أباُعم

“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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َ َْ ْ َ
ََْْ
}َتىُالعب ُد
ُ {م
ِ نُيش
“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:

َ َ َْ

َْ

ْ

َ

.تَُغلُ}ُرواه أَحد
ُ للُِأن
ُ نُعِن ُدُا
ُك
ِ {ل
“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:

َْ َ

َ

َ

َّ

َ َ ْ ََْ َ َ ا

َّ

ََ

.للِ}ُمتفق عليه
ُ قُا
ُِ ونُ ِِبل
ُ ِينُيضاه
ُ اسُعذاباُيو ُمُال ِقيام ُِةُاَّل
ُ ِ {أشدُُانل
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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:

َ ْ
َ
َ ْ ََْْ َ ََ َ ْ ََْْ
َ َ ََ َ
َ
ُُضُبِهاُف َِراشه
ُ خل ُةُإِزارُِه ُِفلينف
ا
د
ُ
ُ
ذ
خ
أ
ي
ل
ف
ُ
ُ
ه
ش
ا
ِر
ف
ُ
ُ
ل
إ
ُ
ُ
م
ك
د
ح
{إِذاُأوىُأ
ِ
ِ ِ
ِ
َْ َ َ َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ِّ َ ْ َ
ُن
ُ اد ُأ
ُ اش ُِه ُفإِذا ُأر
ُ ُ ُل ُيعلمُ ُما ُخلفهُ ُبعده
ُ ُ ُالل ُفإِنه
ُ ُ وليس ُم
ِ َع ُف َِر
َ
ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ ِّ َ َّ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ
ُك
ُ ِ بُب
ُ كُالله ُمُر
ُ لُسبحان
ُ نُوَلق
ُِ َعُ ِشق ُِهُاأليم
ُ ُج ُع
ِ ج ُعُفليضط
ِ يضط
َ
َ
َ
َْ َ َ َْ ْ َ َ
َْ َ ْ َ ْ ْ
َ َْ َ ْ ْ َ ََ ْ ْ َ
ُنُأرسلتها
ُ ِ سُفاغ ِف ُرُلهاُوإ
ُ ِ تُنف
ُ نُأمسك
ُ ِ كُأرفعهُُإ
ُ ِ بُوب
ُ ِ وضعتُُجن
َ
َْ َ َ ْ َ ْ َ
َّ َ َ َ
.ِي}ُرواه مسلم
َُ اْل
ِ كُالص
ُ فاحفظهاُبِماَُتفظُُب ِ ُِهُعِباد
“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: ‘Subhanakollo-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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ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ ِّ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ َ َ
ُك
ُ َعُ ِشق
ُ ُج ُع
ُ كُفتوض ُأُوضوء
ُ تُمضجع
ُ {إِذاُأتي
ِ ُث ُمُاضط،ِ كُل ِلصلة
َ َْ
.ن}ُمتفق عليه
ُِ األيم
“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:

َ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
ْ َْ
ُل
ُ ُف
ُ ِ لَُك
ُ ُن
ُ ِلُِاَّلِىُأطعمناُوسقاناُوكفاناُوآواناُفك ُمُمِم
ُ ِ ُُاْلمد
{
ْ َ َ
.ى}ُرواه مسلم
َُ لُمئ ِو
ُو
“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:

َ َ َ ْ َ
}ُُِيكُياُعمر
ُ {ماُيبك

“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:

ََ َْ
َ َ
َ ْ َ َ َْ ََ
َ
َ
}ُخرة
ُ نُ ت ك
ُ ضُأ
ُ {أماُتر
ِ ونُلهمُُاِلنياُونلاُاآل

“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:

َ َ َ َّ َ
}اك
ُ {فإِنهُُكذ
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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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ُ َّ ۡ َ َّ َ ر
ً َ ُۡ ۡ ُ َ َُٓ ۡ
ُ َّ ُ ۡ َ ُّ َ َٰٓ َ
 ن ِصفهۥ أوِ ٱنقص مِنه قل ِيٗل٢  ق ِم ٱۡلل إَِّل قل ِيٗل١ ﴿يأيها ٱلمزمِل
ً َۡ َ َۡ ُۡ
َ َ َۡ َ ۡ َۡ
]4 - 3 :﴾ [سورة املزمل٤  أو زِد عليهِ ورت ِِل ٱلقرءان ترت ِيٗل٣
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:

ََ ََ
َ َْا
ا
.لُأكونُُعبداُشكورا} رواه ابن ماجه
ُ {أف

“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:

ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ
َّ َ ْ َ َّ َ َ
َُّالش ْمسُُث ُم
ُّتُتطل ُع
ُ اللُح
ُ ُُفَُجاعةُُث ُمُقع ُدُيذكر
ُ ِ ُلُالغد ُاة
ُ نُص
ُ {م
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ َ ْ
ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
.لُكأج ُِرُحجةُُ َوعم َرةُ}ُرواه الرتمذي
ُ ُت
ُ يَُكن
ُِ لُركعت
ُ ص

“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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َّ َ َ

ْ

َ َ ْ

َ ْ

ْ

خذوها ُقبورا} رواه
ُ  ُ َو،ِن ُصلت ِكم
ُ ف ُبيوت ِك ُم ُم
ُ ِ ُ {اجعلوا
ِ ل ُتت
.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:

َ َ َْ ْ
َّ}َع
ُ ُ{اقرُأ

“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:

ِّ َ
َْ ْ ََ ْ َ ْ َ
}يى
غ
ُ
ُ
ِن
م
ُ
ه
ُ
ع
م
س
أ
ُ
ُ
ن
أ
ُ
ب
ُ
ح
أ
ُ
ُ
ّن
ِ
ِ {فإ
ِ

“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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َ َ
َ َّ ُ ُ
َ ۡ َ َ َ َ ٰ َ َٰٓ ُ َ ٓ َ ر
َك ۡي َف إذَا ج ۡئن
هؤَّلءِ ش ِهيدا
جئنا بِك لَع
و
د
ي
ه
ش
ب
ة
م
أ
ك
ِن
م
ا
﴿ف
ِۢ
ٖ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
]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:

ْ َ َّ َ
ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
ُ)ُوُ(إِذاُالشمس
{شيبت ِنُهودُوالواق ِعةُوالمرسلتُوُ(عمُيتساءلون
ْ َ ِّ
.كورت)}ُرواه الرتمذي
“Hud (chương 11), Al-Waqi’ah (chương 56), AlMursalat (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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َ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ
ْ َ َّ
.ق} رواه أَحد
ُِ {إِنماُب ِعثتُُألتم ُمُمَك ِر ُمُاألخل
“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:

َ
ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َْ َ َ
ْ َ
َ
ُُفقولوا،ُفإِنماُأناُعبده،نُمريم
ُ تُانلصارىُاب
ُِ ونُكماُأطر
ُ ِ لُتطر
ُ{
َ ُ َع ْبدُُا
.للُِ َورسولُ}ُرواه ابلخاري
“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:

َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ َ
ْ َّ َ َ َ َ ْ َّ
َْ
َّ
ُُلُيسته ِوينكمُُالشيطانُُأناُُممدُُبن
ُ {أيهاُانلاسُُقولواُبِقول ِك ُم و
َ
َ َْ َ َْ
ََْ ْ
َْ
َْ
َ
َ ُ ُللِ ُ َو َرسول
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ُ ِ ْنل
م
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ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َّ
َّ َ َ
.ل}ُرواه النسايئ
ُ نُاللُُع َُّزُ َوج
ُ ِ ّتُأن َزل
ُ ِ ال
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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:

َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ َّ َ ٓ َ َ َّ ًّ َ َ َ َ ۡ ر
ۡ ُ َ ٓ َّ ُ
نت أعل ُم
﴿قل َّل أ ۡمل ِك ِلِ َف ِِس نفعا وَّل َضا إَِّل ما شاء ٱَّللۚۡ ولو ك
ۡ َ ُ َۡ ۡ َ ۡ َ َ َۡۡ
َ َّ ۠ َ َ ۡ
ۡ َٱۡل
ُّ ِن
َ ِ ي َو َما َم َّس
ٱلس ٓو ُء ۚۡ إِن أنا إَِّل نذِير َوبَشِي
ٱلغيب َلستكَثت مِن
ِ
َ ُ ُۡ َۡ
]311 :﴾ [سورة األعراف١٨٨ م يؤمِنون
ٖ ل ِقو

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:

َ َ ْ َ َّ َ ْ
َ ِّ
َ ِّ َ
ْ
َ
ْ
.ك}ُرواه أبو داود
ُ ِ سُإَِل
ُ ِّتُأجل
ُ تُح
ُِ كُ ِشئ
ُ ِ احُالسك
ُ ِ ىُنو
ُ فُأ
ُ ِ ُس
ُ ِ ِ{اجل

“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:

َ َ َ َ ْ َْ َ
َ َ َ
ََْ
َْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ُُلُذِراعُُأ ُوُكراع
ُ ِ ىُإ
ُ ُول ُوُأه ِد،لُذِراعُُأ ُوُكراعُُألجبت
ُ ِ {ل ُوُدعِيتُُإ
ْ ََ
.لقبِلتُ}ُرواه ابلخاري
“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:

ْ

ْ

َّ َ

َْ

َْ

َ َ ْ َ َ َّ ْ

َْ َ

َ ُُلُيدخل
.ِْب}ُرواه مسلم
ُ ِنُك
ُ فُقلب ِ ُِهُمِثقالُُذرةُُم
ُ ِ ُن
ُ نَُك
ُ اَلن ُةُم
ُ{

“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:

َْ
َ َ َ ْ َ َّ
ْ َّ
َْ
ِّ
َ ََْ
ُف
ُ  ُإ ِ ُذ ُخس،جبهُ ُنفسهُ ُم َرجلُ َُجته
ع
ُ ِ ُش
ُ ِ {بينما ُ َرجلُ ُيم
ِ  ُت، ف ُ ح ل ة
َ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ
.لُيو ُِمُال ِقيام ُِة}ُمتفق عليه
ُ ِ ُفه ُوُيتجللُُإ،اللُُب ِ ِه
“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:

َ َ َ ْ ََ ْ
ََ َ ْ
ْ ْ
َْ َ َْ
َ َ َْ
ُِ تُي ِد ُه
ُ نُأخوهَُُت
ُ نَُك
ُ ُفم،تُأي ِديكم
ُ ُجعلهمُُاللَُُت،{همُإِخ َوانكم
ْ َ َّ ْ ْ ْ َ
َ ْ َ َّ ْ ْ ْ
ْ ْ َ َ ْ ِّ َ َ َ
ُ،لُتكلفوه ُمُماُيغلِبهم
ُ ُو،ُ َوَللبِسهُُمِماُيلبس،فليط ِعمهُُمِماُيأكل
ََ ْ
ْ َّ َ ْ َ
ْ
.نَُكفتموه ُمُفأعِينوه ُم}ُرواه مسلم
ُ ِ فإ

Một ngày trong nhà của
Thiên sứ 

69

“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:

َْ َ ْ َ َ

َ ْ

َ

ََ

َ َ ْ ْ َ َّ َّ

َ
َ َ ُ ثُ م
.لُفِيماُأعطيتهُ} رواه ابلخاري
ُ ُك
ُ ار
ُ ِ {الله ُمُأك
ِ ُوب،الُووِله

“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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َ َ ََْ َ
َّ َ
ََ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ا
ُللُِصلُاللُُعلي ِهُوسلمُمنت ِِصاُ ُِمنُمظلمةُظلِمها
ُ {ماُرأيتُرسولُا
َ
ََ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ
ََ ْ ْ ََْ َْ َ
ِ
ُار ِم
ُُم
ِن
م
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ك
ه
ت
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ُا
ذ
إ
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ء
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َُش
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ُ
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ط
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ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ا
ْ ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُن ُإِل
ُِ ُوماُخي ُبي ُأمري،
ُ َشء َُكن ُمِن ُأشدهِم ُِِف ُذل ِك ُغضبا
ُ ِلل
ُ ا
ْ
َ
ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ا
.َسهماُماُلمُيكنُمأثما}ُرواه ابلخاري
اختارُأي
“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:

ِّ

َْ

َ ْ ِّ

َ َ

َّ

َ َ َ

.فُاألم ُِرَُك ُِه}ُمتفق عليه
ُ ِ ُق
ُ اللُرفِيقُُُيِبُُالرف
ُ ُن
ُ ِ {ياَُعئ ِشةُُإ
“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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َ َ َْ
ْ َ َ ْ َ
َ َْ َ ْ ْ َْ
ْ ْ
ُ،ُجائ َِزتهُُيومُُ َو َْللة،خ ُِرُفليك ِر ُمُضيفه
ُ نُيؤمِنُُبِا
ُ نَُك
ُ {م
ِ للُِ َواَلَو ُِمُاآل
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ِّ َ
ُى
َُ نُيث ِو
ُ لُأ
ُ ُُلُُيِل
ُ ُو،ِكُفه ُوُصدقة
ُ ُفماُبع ُدُذل،والضيافةُُثلثةُُأيام
َ ْ َّ َ َ ْ
.ّتُُي ِرجهُ}ُرواه ابلخاري
ُ عِندهُُح
“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

Một ngày trong nhà của
Thiên sứ 

74

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:

َْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ
َ َ َ ْ َ َ َّ
َ
َ َ
ُك
ُ ور
ب
ُ
س
ُ
ف
ن
ُ
ُ
ة
او
خ
س
ب
ُ
ه
ُ
ذ
خ
أ
ُ
ُ
ن
م
ف
ُ
،
و
ل
ح
ُ
ُ
ض
خ
ُال
ُ نُهذاُالم
ُ ِ ُإ،{ياُحكِيم
ِ
ِ
ِ
ِ ْ
َ ْ َ َ َْ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ َّ َ َ َ َ
ُُنَُكَّلِىُيأكل
ُ ُوَك،لُفِي ِه
ُ ُك
ُ افُنفسُُل ُمُيبار
ُ ِ نُأخذهُُبِإِْش
ُ ُوم،لُفِي ِه
ُ
ْ َ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َ َ
َ ْ
َ
.ل}ُمتفق عليه
ُ ِنُاَل ُِدُالسف
ُ يُ م
ُ ُواَلدُُالعلياُخ،لُيشبع
ُو
“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:

َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ََ
ُ ُ.خيكُصدقةُ}ُرواه الرتمذي
ِ { َوتبسمك ُِِفُوج ِهُأ

“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:

َ

َ َ ْ ََ

َ ْ

َْ َ ْ

َ َ

َْ

.فُي ِد ُه ِ}ُرواه مسلم
ُ ِ ُِنُنارُُفيجعلها
ُ لَُج َرةُُم
ُ ِ {يع ِمدُُأحدك ُمُإ
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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:

َ َْْ َ ْ َ َ
ُ }ُاَلو ُم
ُقتِل،{نعم

“Đúng vậy, anh ta đã hy sinh hôm nay”
Thế là chúng tôi ai cũng khóc. Sau đó, Người 
quay về vào bảo:

ْ َ َ َ

ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ا

َ ْ

دُأتاه ُمُأمرُُشغله ُم}ُرواه الرتمذي
ُ آللُجعفرُُطعاماُفإِنهُُق
ُِ ُ{اصنعوا

.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:

َ ْ
َ
َََ َ َْ
َ
َ َ َ َّ
ُِ ِن ُعِبا ِد ُه
ُ وب ُعِبا ِد ُه ُِ َوإِنما ُي ْرحمُ ُاللُ ُم
ُِ ف ُقل
ُ ِ ُ ُ{ه ِذ ُه ُِ َرِحةُ ُجعلها ُالل
ََ
.اء}ُرواه ابلخاري
َُ الرِح
“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:

َ ْ َ َّ
َْ َ ْ َ
»ُُنُعوفُُإِنهاُ َرِحة
ُ «ُياُاب

“Này Ibn Awf, đó là tình thương”.
Rồi Người  tiếp tục nói:

َّ
َ َ َ َّ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ
َ
ُ ُ َوإِنا،ض ُ َربنا
ُ ل ُما ُي ْر
ُ ِ ل ُنقولُ ُإ
ُ  ُو،ب ُُيزن
ُ  ُوالقل،ي ُتدمع
ُ ن ُالع
ُ ِ ُ{إ
ْ َ َ َ
ْ ََ
َ
.ون}ُرواه ابلخاري
ُ ِكُياُإِب َراهِيمُُلمحزون
ُ ب ِ ِفراق
“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:

َ ْ َ ْ ََْ َ
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ْ َ َ
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ُ
ُ
الل
ُ
ُ
ظ
ف
اح
ُ
ُ
ك
ظ
ف
ُي
ُ
ُ
الل
ُ
ُ
ظ
ف
اح
ُ
ات
ُ
م
ُ ّن ُأعلم
ُ ِ {يا ُغلمُ ُإ
ِ
ِ
ِ ك َُك
ِ
َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ
َّ َ ْ َ ْ َ
ْ َ ْ َ َ ََْ ْ َ َ َ
ُن
ُ للُِواعل ُمُأ
ُ نُبِا
ُ تُفاست ِع
ُ اللُوإِذاُاستعن
ُ ُتُفاسأ ُِل
ُ كُإِذاُسأل
ُ َتاه
َ
ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
ُشءُ ُق ُد
ُ ِ وك ُإ
ُ وك ُبِشءُ ُل ُم ُينفع
ُ ن ُينفع
ُ َع ُأ
ُ ُت
ُ األم ُة ُل ُِو ُاجتمع
ِ ل ُب
َ
َ
َّ
َ ْ ْ َ َ
َ ْ ََ
َََ
َ
ََْ َ َ َ
ْ َ ِ لُب
ُُشء
ُ ِ وكُإ
ُ شءُُل ُمُيض
وكُ ِب
ُ نُيض
ُ َعُأ
ُ ُكُ َول ُِوُاجتمعوا
ُ كتبهُُاللُُل
َّ َ َ َ ْ َ
َ َ َْ َ
َََ َْ
.تُالصحفُ}ُرواهُالرتمذي
ُِ تُاألقلمُُوجف
ُِ كُرف ِع
ُ ق ُدُكتبهُُاللُُعلي
“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:

َ َ ََ
َ َ َ
َ َا
َ َ ْ َ َ َ َْ
َ
َّ
َّ
ُنُلك ُمُبِعد ُِدُعضاةُن ِعما
ُ لل ُِل ُوَُك
ُ ائُفوا
ُ ِ َعُ ِرد
ُ ُ{ياُأيهاُانلاسُُردوا
ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ا َ َ ََ ا َ َ َ ا
وبا}ُرواه ابلغوي
ُ لُكذ
ُ اناُو
ُ لُجب
ُ ِيلُو
ُ ونُِب
ُ ِ لُتلق
ُ ُلقسمتهُُبينك ُمُث ُم
.يف رشح السنة وصححه األبلاين

“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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َ
َ
ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ ا ْ َ َ ْ َ ا
ُُفإِنماُب ِعثت ُم،ِنُماء
ُ ِنُماءُُأ ُوُذنوباُم
ُ لُم
ُ ل ُِسج
ُ َعُبو
ُ ُ{دعوهُُ َوه ِريقوا
َ ْ ْ َ َ َ ِّ َ
ِّ َ
.ين}ُرواه ابلخاري
َُ َس
ع
م
ُ
وا
ث
ع
ُول ُمُتب،َسين
ِ
ِ مي
“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:

ْ َ َ ْ َ َ
َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ْ ْ َ َْ َْ
ُّشكُُب ِ ُِه
ي
ُ
ُ
ل
ُ
ه
ُ
د
ح
و
ُ
ُ
الل
ُ
د
ُ
ب
ع
ي
ُ
ُ
ن
م
ُ
ُ
م
ه
ب
ل
ص
أ
ُ
ُ
ِن
م
ُ
الل
ُ
ُ
ُ
ج
نُُي ِر
ُ لُأرجوُأ
ُ {ب
ِِ
ِ
َ ْا
.شيئا}ُمتفق عليه
“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 đãَ
َ َ ْ َ ْ
nhịn chay và không nhịn chay. Người  nói: “ُأحسنتُيا
َ َ
ُ“ – ”َعئ ِشةLàm tốt lắm A’ishah!” và Người không chê
trách gì tôi cả. (Annasa-i).
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Thức Ăn Của Thiên Sứ 
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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:

ْ َّ َ ْ
ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ ا
ُ}ُنُأبيتهُُفقسمته
ُ ُفك ِرهتُُأ،ِِنُالصدقة
ُ تُت ِْباُم
ُ ِ فُاْلي
ُ ِ ُُ{كنتُُخلفت

.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:

َ ِّ

ْ {إ
.ِّنُصائ ِمُ} رواه مسلم
ِ
“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:

ْ ََ ْ َ
َ ُو َأتَ َز َّوجُالنِّ َس،
َ ُو َأنَام
َ ُو َأق ْوم،
َ ُوأ ْف ِطر
َ ِِّن َُأص ْوم
ْ ِّ {لَك
ُُوآكِلُاللح ُِمُفمن،اء
ِّ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ
ُ }ِِّن
ُْ تُفليسُم
ِ رغِبُعنُسن

“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
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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:

َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ َ
.ِلل
ُ ِكُوج ُهُا
ُ لُاللُُي ِريدُُ ُب ِذل
ُ ِ لُإ
ُ ِ لُإ
ُ ُال
ُ لُتراهُُق ُد ُق
ُ ُأ،لُذل ِك
ُ لُتق
ُ{
َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
ََْ
َ ْ َ َ
ُِك ُ َوج ُه
ُ غ ُبِذل
ُ ِ ل ُاللُ ُيبت
ُ ِ ل ُإ
ُ ِ ل ُإ
ُ ُ ال
ُ ن ُق
ُ ارِ ُم
ُ َع ُانل
ُ ُ الل ُق ُد ُحر ُم
ُ ُن
ُ ِ فإ
.للِ}ُرواه ابلخاري ومسلم
ُ ا
“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:

ََ ْ َْ َ ْ
ِّ َ َ َ
ُ }ْبُالكبائ ُِِر؟
ُِ لُأنبئك ُمُبِأك
ُ {أ

“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:

ْ َ َْ
َ ْ {اإل
ُ }ن
ُِ اِلي
ِ للُِ َوعقوقُُالو
ُ ْشاكُُبِا
ِ

“Shirk với Allah và bất hiếu với cha mẹ”
Lúc đó, Người  đang ngồi tựa mình rồi bổng
Người ngồi thẳng dậy và nói:

ََْ َ َ
}ور
ُِ لُوقولُُالز
ُ {أ

“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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ْ َ َ ََ ْ ْ

َ

ْ َ

َْ َ َ ا

ْ ْ ََ

.تُبِماءُُِاْلَح ُِرُلمزجتهُ} رواه أبو داود
ُ تَُكِم ُةُل ُوُم ِزج
ُِ {لق ُدُقل
“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:

َ َ ًّ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ
ََْ ْ َ
ُخي ِه ُبِال ِغيبةَُِكن ُحقاَُع ُاللُِأن ُيعت ِق ِه ُم َِن
ِ {من ُذب ُعن ُعر ِض ُأ
َّ
.}ُرواه أَحد.ار
ِ انل
“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:

َّ

َّ َّ

َ ْ َ َ َّ َ َ ْ

ْ ْ

ِّ َ

.حيمُ}ُرواه أبو داود
ُ كُأن
ُ َعُإِن
َُّ ُب
ُ لُ َوت
ُ ِ ُبُاغ ِف ُر
ُ {ر
ِ تُاتلوابُُالر

“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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ََ َ
َ
ْ َ ْ َ ِّ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ا
ْ
ُ}ي ُمر ُة
ُ ِن ُسب ِع
ُ ث ُم
ُ ف ُاَلو ُِم ُأك
ُ ِ ُ الل ُوأتوبُ ُإَِل ُِه
ُ ُ ُّن ُألستغ ِفر
ُ ِ للُِإ
ُ { َوا

.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:

َ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ ْ ْ ِّ َ
َّ
َّ
َّ
.حيمُ}ُرواه أبو داود
ُ كُأن
ُ َعُإِن
ُ ُب
ُ ل ُو ت
ُ ِ ُبُاغ ِف ُر
ُ {ر
ِ تُاتلوابُُالر

“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:

َ

ََ

ْ َ ْ ِّ َ

ْ َ ِّ َ

َ

.ك}ُرواه الرتمذي
ُ ِ َعُدِين
ُ ُب
ُ ِ تُقل
ُ وبُثب
ُِ بُالقل
ُ {ياُمقل
“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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َ َ َ
َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ
ْ
ِّ
َ
ّتُظننتُُأنهُُسيورثهُ} رواه ابلخاري
ُ ارُح
ُِ ْبيلُُبِاَل
ج
ُ
ُ
ين
وص
ي
ُ
ُ
ال
{ماُز
ِ
ِ ِ ِ

.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:

َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ َا
.ك}ُرواه مسلم
ُ جيان
ُ ِ تُمرق ُةُفأك
ُ {ياُأباُذرُُإِذاُطبخ
ِ ُثُماءهاُوتعاه ُد

“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:

َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ
َْ َ
.لُيأمنُُجارهُُبوائ ِقهُ}ُرواه مسلم
ُ ُن
ُ لُيدخلُُاَلن ُةُم
ُ{

“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:

َ

َ ْ

ْ َْ

ْ ْ

ْ َ َ ْ َ

.ارُه ِ}ُرواه مسلم
ُ ِ نُإ
ُ خ ُِرُفليح ِس
ُ نُيؤمِنُُبِا
ُ نَُك
ُ {م
ِ للُِ َواَلَو ُِمُاآل
ِ لُ ج
“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:

ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ
.لُذاُعنهُ} أخرجه أبو داود وأَحد
ُ نُيغ ِس
ُ {ل ُوُأمرت ُمُهذاُأ

“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:

ِّ َ َ
ْ َ َ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َّ
ُك
ُ َُع
ُ ُنَُترمُُعلي ُِهُانلارُ؟
ُ ارُأ ُوُبِم
ُِ َعُانل
ُ ُ ُن ُُيرم
ُ لُأخ ِْبك ُمُبِم
ُ {أ
َ
ْ َ ِّ َ ِّ َ
.يُسهلُ}ُرواه الرتمذي
ُ يُل
ُ ق ِريبُُه
“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:

َ ْ
ََْ
َ ْ َ ِّ
َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ْ َ
ْ
ُ،ِلُِ َوأتقاك ُمُل
ُ ِ ُّنُألخشاك ُم
ُ ِ للُِإ
ُ ِينُقلت ُمُكذاُ َوكذاُأماُ َوا
ُ {أنتمُُاَّل
َ
َ
َ ِّ َ
ْ َ
َ َ ْ َ ِّ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ
َّ
َ
ُن
ُ ِب ُع
ُ ن ُرغ
ُ  ُفم،ل ُوأرقدُ ُوأتزوجُ ُالنساء
ُ  ُوأص،ِن ُأصومُ ُوأف ِطر
ُ لك
ِّ َ ْ َ َ َّ
ُ .ِن}ُرواه ابلخاري ومسلم
ُ سُ م
ُ ّتُفلي
ُ ِ سن
“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:

ََ َ َ
َ َ َ ٰ َ َّ ً ٰ َ َ َ َ ٰ ر
ُ
َ
ٌ
ۡ
]6 :﴾ [سورة ص٥ ﴿أجعل ٱٓأۡلل ِهة إِلها وحِدا ه إِن هذا لَشء عجاب
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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:
]1 :[سورة الزمر

ۡ َّ َ ٓ َ ُ َ ُ َّ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ
َٰٓ َ ٱَّلل ِ ُزل
﴾ف
﴿ما نعبدهم إَِّل ِۡلقرِبونا إَِل

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:

َ ۡ َ َ َ َّ َ
ُ
ُ َّ ۡ َ ٓ َّ ُ َّ
ُ ُُ
َ ُۡ
ۡاكم
ۡرض ق ِل ٱَّلله ِإَونا أو إِي
ِ ٰ ﴿قل من ي َ ۡرزقكم مِن ٱلسمٰو
ِۖ ِ ت وٱۡل
َ ً ُ َََ
َ َ
ُّ
ۡ
ٰ
ٰ لع
]14 :﴾ [سورة سبأ٢٤ ني
ٖ ِ َل هدى أو ِِف ضل ٖل مب

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:

ۡ َ َ َّ ۡ ۡ َ َ ُ َّ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ ۡ ُ َ ُ َّ
ُ
َ
َ َ ِ﴿إنهۥ من يۡشك بٱَّلل ِ فقد ح َّرم ٱَّلل عليه
ُ
َّ
ٰ
ٱۡلنة ومأوىه ٱِلار ه﴾ [سورة
ِ
ِ ِ

]71 :املائدة

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:

ْ َّ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
.ب}ُرواه مسلم
ُ ِبُأناُابنُُعب ُِدُالمطل
ُ لُك ِذ
ُ ُب
ُ ِ {أناُانل

“Ta là Nabi không lừa dối, Ta là con trai của AbdulMuttalib” (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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َ ْ َ َ
ْ ْ ََ
ْ َََ َ َ َ َ َ
ُللُِوماُيؤذى
ُ ف ُا
ُ ِ ُُللُِوماُُيافُُأحدُُولق ُدُأوذِيت
ُ ف ُا
ُ ِ ُُخفت
ِ {لق ُدُأ
َ
َ َْ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ََ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ
ُُلُو ِْلِللُُطعام
ُ ِ ُيُيومُُوَللةُُوما
ُِ ِنُب
ُ ونُم
ُ َعُثلث
َُّ ُت
ُ أحدُُولق ُدُأت
َْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ َشءُُي
ْ ُل
.اري ُِهُإِبطُُبِللُ}ُرواه الرتمذي وأَحد
و
ُ
إ
ُ
د
ُ
ب
ك
ُ
و
ذ
ُ
ه
ُ
ل
ك
يأ
ِ ِ
ِ
“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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َ َ ْ َ

َ

.{اِلَعءُُه ُوُال ِعبادةُ} رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأَحد
“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 :

َّ
َّ َ َ ْ
ْ ْ ََ
َْ َ ْ َ
ْ ْ َ َّ َّ
َ
ُّت
ُ ِ اىُال
ُ لُدني
ُ ِ ُح
ُ ِِينُاَّلِىُه ُوُعِصمةُُأم ِرىُوأصل
ُ ِ لُد
ُ ِ ُح
ُ ِ{الله ُمُأصل
َ
ْ
َّ َ
ََ َ َ َا
َ ْ
ََ َ
ََ َ
ْ ْ
ُاةُ ِزياد ُة
ُ لُاْلي
ُِ ّتُفِيهاُمعادِىُ َواجع
ُ ِ تُال
ُ ِ خر
ُ ِ ُح
ُ ِاَشُ َوأصل
ُ ِ فِيهاُمع
ِ لُآ
ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ا
َ ِّ ْ
.ْشُ}ُرواه مسلم
ُ ُك
ُ ُِن
ُ لُ م
ُ ِ ُتُ َراح ُة
ُ لُالمو
ُِ يُواجع
ُ كُ خ
ُ ُف
ُ ِ ُل
ُِ
“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 ziyadatan 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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َ ِّ َّ َ
ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ
ْ
ُُك َُشء
ُ ُب
ُ ض ُر
ُ ِ ات ُواألر
ُِ ب ُوالشهاد ُة ُِفاط ُِر ُالسمو
ُِ {الله ُم َُعل ُِم ُالغي
َ
َ
ْ َ ِّ َ ْ َ
َ ْ َ
َ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ُِّْش
ُ ُ ِن
ُ س ُوم
ُ ِ ْش ُنف
ُ ُ ِن
ُ ك ُم
ُ ِ ت ُأعوذُ ُب
ُ ل ُأن
ُ ِ ل ُإ
ُ ِ ل ُإ
ُ ُن
ُ وملِيكهُ ُأشهدُ ُأ
َ ْ َّ
ْ ِ انُ َو
.ْشك ِ ُِه}ُرواه أبو داود
ُِ الشيط
“Ollo-humma ‘a-limal ghaibi washshaha-dah fa-tiros
sama-wa-ti wal-ardh rabba kulli shay-in wa malikahu, 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).

ْ
َّ
ْ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ْ َّ َ َ ْ َ
اك} رواه
ُ نُ ِسو
ُ كُعم
ُ ِنُبِفضل
ُ ِ ِ ِكُوأغن
ُ نُحرام
ُ ِكُع
ُ نُ ِِبلل
ُ ِ {الله َُّمُاك ِف
.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).

َْ َ
ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ َّ
َّ
.َع}ُمتفق عليه
ُ ِيقُاأل
ُِ نُبِالرف
ُ ِ نُوأْل ِق
ُ ِ لُوارِح
ُ ِ ُ{الله ُمُاغ ِف ُر
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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:

ْ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
َٰٓ ۡۚ لئِكتهۥ يصلون لَع ٱِلب
َٰٓ ﴿إِن ٱَّلل وم
يأيها ٱَّلِين ءامنوا صلوا
ِِ
ً َۡ ْ ُ َ َ َۡ َ
]65 :﴾ [سورة األحزاب٥٦ عليه ِ وسل ِموا تسل ِيما
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:

َّ َ َ ْ َ ْ َّ
َ
َ ْ ََْ ْ
َ َ
ُضُ َوفِي ُِه
ُ ِ قُآدمُُ َوفِي ُِهُقب
ُ ِلُأيامِك ُمُيو ُمُاَلمع ُِةُفِي ُِهُخل
ُِ ِنُأفض
ُ ن ُم
ُ ِ {إ
َ
ْ َ َ ْ َّ
َ َّ َ َّ َ َ
َ ْ
ْ َ َ َ َّ َ
ُن ُصلتك ُم
ُ ِ ِن ُالصل ُة ِ ُفِي ُِه ُفإ
ُ َع ُم
ُ ُ انلَّفخةُ ُ َوفِي ُِه ُالصعقةُ ُفأك ِثوا
ََ َ ْ َ
}َع
َُّ ُُمعروضة
“Quả thật, một trong những ngày tốt nhất của các
ngươi là ngày Jumu’ah, trong ngày đó, Adam được

Một ngày trong nhà của
Thiên sứ 

116

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:

َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ
ادُاألنبِيا ُِء}ُرواه أبو داود وابن
ُ ضُأجس
ُ ِ َعُاألر
ُ ُلُحر ُم
ُ للُع ُزُوج
ُ نُا
ُ ِ {إ

.ماجه وصححه األبلاين

“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:

َ َ ِّ

ْ َ َّ

َْ

ْ

ْ َ

ْ

.َع}ُرواه أَحد
َُّ ُل
ُ نُذك ِرتُُعِندهُُث ُمُل ُمُي ِص
ُ خيلُُم
ِ َ{اْل
“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:

َّ ْ ِّ َ َ َ
ْ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ ا
َ َْ
َ
ُل
ُ ِ َع ُنبِي ِه ُم ُإ
ُ ُ الل ُفِي ُِه ُ َول ُم ُيصلوا
ُ ُ س ُقومُ َُملِسا ُل ُم ُيذكروا
ُ {ما ُجل
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ا
اء ُغف َُر ُله ُم} ُرواه الرتمذي
ُ ن ُش
ُ ِ اء ُعذبه ُم ُوإ
ُ ن ُش
ُ ِ ن ُعلي ِه ُم ُت ِر ُة ُفإ
ُ َك
.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:

َ َ ْ َ َّ َ َّ َ ْ َ
ْ َ َّ
}ب
ُ نُأ
ُ لُ م
ُ ِ ونُاَلن ُةُإ
ُ ّتُيدخل
ُ ِ {كُُأم

“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:

ََ ْ ََ

َ َ ْ َ

َ َّ ْ

َ َ َ

َ ََ ْ َ

َ ُل
.ب}ُرواه ابلخاري
ُ اّنُفق ُدُأ
ُ ِ نُعص
ُ ُ َوم،ُاَلن ُة
ُ نُ د خ
ُ ِ نُأطاع
ُ {م
“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.

َّ َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ِّ َ َ َ
َ
ِ َوصلُاللَُعُنبِيناُُممدُو
ُ .آل ُِوصحب ِ ِهُأَج ِعي
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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