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Giới Thiệu Về Muhammad – Thiên sứ của
Allah
Muhammad con trai ông Abdullah bin AbdulMuttalib  (Cầu bằng an và phúc lành cho Người) sinh
năm 570 (dương lịch) và mất năm 633 (DL).
Tất cả những gì sẽ được liệt kê dưới bài viết này
đều được lấy từ các sách, bản viết tay và các tài liệu xác
thực đáng tin cậy cùng với những lời dẫn truyền từ những
người thực sự đã chứng kiến các sự kiện. Các nguồn tài
liệu được cho là xác thực để tham chiếu thì có quá nhiều,
chúng tôi không thể kể hết tất cả ra đây. Tất cả các nguồn
tài liệu đó đều được bảo tồn qua nhiều thế kỷ mà không
có bất kỳ sự biến dạng và bóp méo nào từ những người
Muslim và những người không phải Muslim.
Ngày nay, nhiều người đang tò mò muốn biết về
vị Thiên sứ  (Cầu xin bằng an và phúc lành cho Người):
Ông đích thực là ai? Ông kêu gọi và tuyên truyền những
gì? Tại sao lại có rất nhiều người yếu quý ông đến như
vậy? Phải chăng ông sống là chỉ để tuyên truyền chân lý?
Ông có phải là một người thánh nhân? Liệu ông có phải
là vị Thiên sứ đến từ Thượng Đế đích thực? Sự thật về
người đàn ông này là gì? Bạn hãy tự thẩm phán cho chính
mình!
Dưới đây là các sự thật được thuật lại từ hàng
ngàn người, trong đó có người là những người sống ngay
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trong thời của vị Thiên sứ Muhammad  và biết rõ chính
xác về Người.
 Người  xuất thân từ một bộ tộc cao quý nhất
trong các bộ tộc cao quý tại Makkah (Mecca).
 Tên của Người là ““ ” ُم َح ّمدMuhammad” được biến
thể từ tiếng ““ ” َح ْمدHamd” có nghĩa là người được khen
ngợi. Và công chúng từ thời của Người cho đến thời điểm
này và sẽ mãi cho tới lúc Allah thu hồi trái đất và những
ai sống trên đó đều cầu nguyện an lành cho Người mỗi
ngày đêm thật nhiều lần – Cầu xin Allah ban bằng an và
phúc lành cho Muhammad.
 Người  chưa bao giờ thực hiện hay tham gia
những tập tục truyền thống của bộ tộc mình về việc thờ
phượng bục tượng và các thần linh do chính họ tự sáng
tạo và làm ra.
 Người  đã từng tin rằng chỉ có một Thượng Đế
duy nhất đáng được tôn thờ và bắt buộc mọi người phải
tôn thờ một mình Ngài duy nhất, không có đối tác ngang
hàng với Ngài.
 Người  luôn tôn nghiêm tên của Thượng Đế và
không bao giờ nhạo báng hay chế giễu, và Người cũng
không mang tên của Ngài ra cho các mục đích lợi ích
hoặc để cải thiện những điều vô ích.
 Người  xem thường những thờ phượng sai trái
cùng với tất cả những cung cách xử sự và các hành vi thái
hóa của họ.
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 Người  luôn thực hiện và chấp hành tất cả các
giáo lý tôn giáo “Những lời dạy của Thượng Đế Duy
nhất” giống như các vị Nabi trước Người.
 Người  chưa bao giờ làm chuyện Zina (quan hệ
nam nữ bừa bãi ngoài hôn nhân), và luôn khuyên những
người khác tránh xa hành vi đáng xấu hổ và bại hoại này.
 Người  nghiêm cấm Riba (trao đổi mua ban
dưới hình thức cho vay lấy lãi) giống như Nabi Ysa (Giêsu)  đã nghiêm cấm trước Người cách đó nhiều thế kỷ.
 Người  chưa bao giờ có hành vi cờ bạc và
Người không cho phép hành động này.
 Người  không uống rượu mặc dù đó là thói quen
truyền thống rất phổ biến của dân chúng trong thời của
Người (thời trước Islam).
 Người  chưa từng nói xấu ai bao giờ, Người
kịch liệt lên án bất cứ khi nào nghe thấy hành vi nói xấu
và mách lẻo chuyện của người khác.
 Người  thường xuyên nhịn chay để được đến
gần Allah, Đấng Tối cáo và Ân phúc, và luôn tránh xa
những dục vọng thấp hèn của thế gian.
 Người  bảo rằng Nabi Ysa (Giê-su)  con trai
của Maryam  (cầu xin bằng an cho Người) là một phép
lạ trong sự tạo hóa của Thượng Đế Allah và mẹ của Nabi
Ysa  là một trinh nữ tốt đẹp trong các tạo vật tốt đẹp
nhất của Thượng Đế, Đấng Tối cao.
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 Người  khẳng định rằng ngay cả những người
Do thái tại Madinah cũng cho rằng Ysa  chính là vị
Nabi được nói trong kinh Tawrah (kinh Cựu ước).
 Người  nói rằng những phép lạ mà Nabi Ysa 
mang đến như chữa sáng mắt cho người mù, người bị
bệnh phong cùi và làm cho người chết hồi sinh, tất cả đều
đến từ Allah, Thượng Đế Quyền Năng.
 Người  cho biết một cách rất rõ ràng rằng Nabi
Ysa  không hề bị giết chết mà đích thực Allah đã đưa
Người lên trời.
 Quả thật, Người  cũng lưu ý rằng Allah đã mặc
khải cho biết sắp đến ngày tận thế Nabi Ysa  sẽ trở lại
trần gian để lãnh đạo toàn thể người có đức tin chiến
thắng những kẻ thù của Chân lý (Islam) và giết Masih
Dajjaal1 (Antichrist: kẻ thù của Giê-su).
Masih Dajjaal là một tạo vật của Allah, cũng là một con người.
Theo lời di huấn của Nabi Muhammad  thì hắn là một người đàn
ông phương đông, theo sự mô tả của Người  thì hắn thấp người với
thân hình vạm vỡ, nước da trắng đỏ (có Hadith nói rằng da ngâm)
trán rộng, mái tóc dày và rối, đặc biệt hắn chỉ có một con mắt bên
trái, bên phải phẳng lì, trên trán của hắn có ghi ba chữ cái Ả rập “ ك
 ” ف رcó nghĩa là Kafir mà bất kỳ người Muslim nào nhìn thấy đều
nhận ra và đọc được. Sự xuất hiện của hắn cũng là một dấu hiệu lớn
trong các dấu hiệu báo trước sắp đến Ngày tận thế. Hắn xuất hiện
trước khi Nabi Ysa  giáng thế và chỉ tồn tại trên thế gian này trong
vòng bốn mươi ngày, ngày đầu tiên hắn xuất hiện thời gian sẽ trôi đi
rất chậm, ngày hôm đó kéo dài bằng một năm, ngày thứ hai dài bằng
một tháng, ngày thứ ba bằng một tuần và các ngày còn lại sẽ trở lại
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 Người  ra lệnh đóng Zakah (thuế an sinh) cho
người nghèo, Người luôn đứng ra bảo vệ và giúp đỡ
những người góa phụ, trẻ mồ côi và những người lỡ
đường.
 Người  ra lệnh mọi người phải xây dựng một gia
đình gắn bó và thương yêu, phải tôn kính và yêu quý mối
quan hệ gia đình đặc biệt là mối quan hệ giữa các thành
viên trong gia đình.
 Người  khuyến khích kêu gọi noi gương theo
Người về mối quan hệ với phụ nữ bằng con đường hôn
nhân theo Islam và nghiêm cấm Zina (quan hệ nam nữ
ngoài hồn nhân, ngoại tình).
 Người  đưa cho phụ nữ quyền lợi của họ như
tiền cưới sinh, quyền thừa kế tài sản và những nguồn tài
sản khác.
 Tất cả cung cách cư xử tốt đẹp cũng như sự kiên
nhẫn, khiêm tốn và những đức tính cao quý khác của
Người  đều được toàn thể những ai biết rõ về Người
thừa nhận rằng đó là đức tính đáng ca ngợi không có một
ai trong nhân loại có thể sánh được.
 Muhammad  chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ
bội ước, chưa bao giờ làm chứng cho điều giã dối và tội
lỗi. Tất cả các bộ tộc tại Makkah đều biết rõ về sự trung
như những ngày bình thường. Allah cho hắn xuất hiện để thử thách
những nhân loại và những người có đức tin (cầu xin Allah cho chúng
ta tránh khỏi Dajjaal).
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thực và ngay chính của Người đến nỗi họ đã đặt cho
Người với biệt danh Al-Amin có nghĩa là người rất mực
trung thực và ngay chính.
 Người  không bao giờ làm điều Zina, Người
không có bất cứ một mối quan hệ nào với phụ nữ ngoài
khuôn phép của hôn nhân và Người cũng không chấp
nhận những hành vi đó mặc dù việc quan hệ nam nữ bừa
bãi ngoài hôn nhân là thói quen phổ biến rất bình thường
trong xa hội vào thời của Người.

 Người  chưa từng có quan hệ với bất kỳ người
phụ nữ nào bên ngoài khuôn khổ của hôn nhân hợp pháp
và có sự chứng kiến của các nhân chứng theo quy định
của pháp luật.

 Mối quan hệ của Người  với bà A’ishah  (Cầu
xin Allah hài lòng về bà) là mối quan hệ hôn nhân hợp
pháp. Chúng ta đã được biết chi tiết qua các Hadith nói về
bà A’ishah  rằng đó là mối quan hệ trên danh nghĩa tình
yêu và tôn trọng giữa người đàn ông và người phụ nữ.
Theo các nguồn Hadith cho thấy bà A’ishah  được coi
là người phụ nữ cao quý, cuộc đời của bà chỉ có Thiên sứ
 là người chồng, bà chưa từng có mối quan hệ với người
đàn ông nào khác ngoài Thiên sứ và bà chưa từng thấy bất
cứ thái độ tiêu cực nào của Người .

 Người  nghiêm cấm giết người cho đến khi nào
mọi việc đã được rõ rằng đó là luật của Allah cần phải áp
dụng trong tình huống đó. Những lời dạy của Allah trong
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vấn đề này: Quả thật, Allah cho phép giết tất cả những ai
là kẻ thù chống phá những người Muslim và tôn giáo
Islam bằng cuộc chiến nhưng phải đảm bảo khuôn khổ và
phạm vi được Ngài qui định rõ trong vấn đề này.

 Quả thật, Islam nghiêm cấm giết người vô tội.
 Chưa từng có bất cứ cuộc diệt chủng nào đối với
cộng đồng người Do thái. Vị Thiên sứ nhân từ  đã luôn
yêu cầu tha thứ cho họ và bảo đảm an ninh cho họ cho tới
khi họ đã phản bội hiệp ước giữa họ và Thiên sứ  nhiều
lần. Và Thiên sứ  đã không hồ đồ “tính sổ” họ mà cho
đến khi sự việc đã sáng tỏ rằng họ thực sự phản bội
Người và muốn hãm hại Người cùng với những người
Muslim. Và việc trừng phạt đối với ai đã phản lại hiệp
ước với Allah và Thiên sứ của Ngài là điều đương nhiên.
 Các bộ tộc được biết đến tại thời điểm đó là đã
chiếm hữu những người hầu và nô lệ nhưng Islam đến ra
lệnh phải trả tự do cho các nô lệ. Chính bản thân Thiên sứ
của Allah  đã trả tự do cho rất nhiều nô lệ và Người ra
lệnh cho các tín đồ của Người làm như vậy. Thiên sứ 
đã trả tự do cho người đầy tớ của Người Zaid bin
Harithah, Người đã đối xử với ông ta như một đứa con
trai, và Abu Bakr Assiddiq đã mua Bilal một người da
đen Habashi – người Muazzin đầu tiên của Islam – chỉ vì
muốn trả tự do cho ông.
 Đối với những kẻ đã cố gắng tìm cách giết hại
Thiên sứ (sự kiện nổi tiếng nhất đó là kế hoặch ám sát
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Thiên sứ  tại nhà của Người vào đêm Người và Abu
Bakr  ra đi để chuyển cư đến Madinah, nhưng được
Allah mặc khải cho biết nên Ali đã nằm trên giường của
Người thay cho Người trong đêm đó). Tuy nhiên, Thiên
sứ  đã không ra lệnh cho một ai trừng phạt trả thù lại
những kẻ đã âm mưu sát hại Người. Bằng chứng lớn nhất
cho điều đó là khi Thiên sứ  cùng với các tín đồ của
Người chinh phục được Makkah thì việc đầu tiên mà
Người ra lệnh là không được làm hại hay xúc phạm bất
cứ ai đã từng làm hại Người và các vị Sahabah (đạo hữu)
của Người. Đó là một trong các minh chứng rõ nhất cho
tấm lòng bao dung cao đẹp của Thiên sứ chúng ta .

 Người Muslim không được phép vùng dậy chiến
đấu trong những mười ba năm đầu của sự nghiệp truyền
bá tốn giáo. Vấn đề không phải liên quan đến khả năng
chiến đấu của họ bởi tất cả họ đều có kinh nghiệm chiến
đấu do bản chất cuộc sống vốn có của họ thường xuyên
xảy ra tranh chấp giữa các bộ tộc trong một khoảng thời
gian rất dài, mà vấn đề ở đây là liên quan đến thiên mệnh
vì trong suốt thời gian đó chưa có lệnh truyền xuống từ
Allah về việc chiến đấu. Còn sau đó, Allah đã sắc lệnh
quy định việc chinh chiến để đảm bảo nghĩa vụ và quyền
lợi cũng như giữ gìn và duy trì giới luật của Allah. Các
mệnh lệnh của Allah được mặc khải rất rõ ràng về vấn đề
chinh chiến như sẽ chiến đấu với ai, như thế nào, bao giờ
và đâu là giới hạn cho phép và không được phép.
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 Islam tuyệt đối nghiêm cấm việc phá hủy các cơ
sở hạ tầng trừ phi Allah ra lệnh điều đó nhưng chỉ các vị
trí được ấn định và cho phép.
 Trong khi kẻ thù của Islam tìm đủ mọi cách để
xúc phạm và hãm hại Thiên sứ  thì đổi lại Người chỉ
kêu gọi họ đến với sự hướng dẫn. Bằng chứng tốt nhất
cho điều đó là cuộc hành trình của Người đến Ta-if,
Người đã bị dân chúng nơi đó cự tuyệt một cách dữ dội
và quyết liệt, bắt đầu là những lời từ chối của các trưởng
lão bộ tộc và kết thúc bằng hành động đánh đập, ném đá
từ phía trẻ con chạy đuổi theo sau làm người bị thương ở
chân và mặt. Và khi Đại Thiên thần Jibril xuống để giúp
Người trả thù những ai đã xúc phạm và gây hại đến
Người, Đại Thiên thần hỏi nếu muốn ngài sẽ ra lệnh cho
Thần núi lấy hai quả núi nghiền nát họ, nhưng Người đã
từ chối điều đó mà chỉ muốn cầu nguyện cho họ được
hướng dẫn, Ngươi  nói: “Hy vọng thế hệ con cháu sau
này của họ sẽ có đức tin vào Allah”. Tất cả những gì vị
Thiên sứ nhân từ muốn là truyền đạt bức thông điệp của
Allah chứ Người không hề quan tâm đến bản thân phải
chịu tổn hại như thế nào.

 Quả thật, Thiên sứ  đã nói rằng tất cả mọi đứa
bé đều được sinh ra dưới bản chất tự nhiên là người
Islam: Hoàn toàn thuận theo ý chí và mệnh lệnh của
Allah, nhưng rồi chúng bị tác động bởi xã hội mà chúng
sinh sống cũng như bởi nền giáo dục mà chúng được đào
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tạo và rèn luyện nên bản chất lành mạnh tự nhiên bên
trong chúng bị thay đổi.

 Thiên sứ cao quý  đã dạy các bạn đạo hữu và tất
cả các tín đồ của Người thờ phượng duy nhất một Thượng
Đế, đó cũng là Thượng Đế của Adam, Nuh (Noah),
Ibrahim (Abraham), Yaqub (Jacob), Dawood (Dawid),
Sulayman (Solomon), và Ysa (Jesus) – cầu xin bằng an và
phúc lành cho tất cả họ - và tất cả các tín đồ Muslim đều
tin tất cả họ là những vị Thiên sứ, những vị Nabi và
những vị bề tôi của Allah, Đấng Duy nhất, và Thiên sứ
cũng dạy các tín đồ phải tôn kính tất cả các vị Nabi được
Allah phái đến không được phân biệt và chia rẻ giữa họ.

 Người  nói rằng nguyên bản kinh Tawrah (Cựu
ước), Azzabur (Sách Thánh thi) và Injil (Tân ước) đều
đến từ cùng một nguồn gốc với kinh Qur’an, đó là Allah,
Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài.
 Thiên sứ  đã thông điệp – theo sự mặc khải của
Allah – về nhiều sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và báo
trước những sự kiện sắp và sẽ xảy ra trong tương lai và
chúng đích thực đã xảy ra.



Trong kinh Qur’an có nói về câu chuyện của
Pharaoh (Vua Ai cập cổ Pha-ra-ông) bị chết đuối khi hắn
đuổi giết Nabi của Allah, Musa (Moses) . Và Allah
phán:

َ ََ يَيَ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ي َ ي
َ َ ك
جيك بِّبدن ِّك ِلِّ كون ل ِّمن خلف
ِّ ﴿فٱۡلوم نن

]29 :ءاية﴾ [سورة يونس
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Ngày nay TA giữ thân xác của ngươi (Pharaoh) lại để
làm một dấu hiệu cho những người thời sau ngươi.
(Chương 10 – Yunus, câu 92).
Nhà khoa học người Pháp Maurice Bucaille đã
viết trong cuốn sách của ông có nhan đề "Kinh Injil, Kinh
Qur'an và Khoa học" để xác nhận thực tế này, một thực tế
làm choáng váng thế giới bởi thông qua phân tích được
thực hiện trên xác ướp của “Pharaoh” rằng trên cơ thể của
y vẫn còn dấu tích của muối do chết đuối ở biển, và đây là
những gì mà Allah đã nói trong Kinh Qur’an cách đây
hơn 1400 năm.



Sự kiện vua Pharaoh chết đuối trong biển đã xảy
ra trước khi Thiên sứ  lãnh nhiệm sứ mạng hàng nghìn
năm và nó đã được nhắc trong Qur’an trong khi sự thật
này chưa được thế giới biết đến mà mãi cho tới các thập
kỷ gần đây nhất tức sau hơn 1400 năm kể từ khi Qur’an
được mặc khải xuống... Vậy làm sao mà Thiên sứ  biết
được điều này nếu như Qur’an không phải là lời phán của
Allah, Thượng Đế Duy nhất?!
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Muhammad là ai?...
Lời mở đầu

َ ح
َ َّ َ ُ َ َّ
ُ ْل َ حم
ُ لَع َو َر ُس حول اهلل َص ََّّل
َ َ ال ُم
اهلل
 والصالة والس،ِل
د
هلل وا
ِ ِ
ِ
ِ ِمْسِب ا
ِ
َّ
َ
.َعليح ِه َو َسل َم
Nhân danh Allah, mọi lời ca ngợi và tán dương
kính dâng Allah, và cầu xin bằng an và phúc lành cho
Thiên sứ của Allah .
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Muhammad  chính là Người đã đến cách đây
hơn 1400 năm, tuyên bố rằng Allah, Thượng Đế Tối cao
và Ân phúc đã mặc khải bức Thông Điệp từ trên trời
xuống cho Người và giao cho Người sứ mạng truyền bá
bức Thông Điệp đó đi khắp trái đất không giới hạn thời
gian, không gian, chủng tộc hay màu sắc. Người tuyên bố
bức Thông Điệp này của Người là bức Thông Điệp cuối
cùng trong các bức Thông Điệp được gởi từ trên trời
xuống trái đất và Người là vị cuối cùng trong các vị Thiên
sứ và Nabi được cử phái đến, và sau Người sẽ không có
một vị Thiên sứ hay Nabi nào nữa.
Người là ai, có phải Người là kẻ khủng bố được
giới báo chí loan tin và truyền tải hay Người là một chiến
binh đã giành nhiều chiến thắng trong hầu hết các cuộc
chiến chống kẻ thù? Một số cuốn sách nói về Muhammad
 thì thường nói về một con người chỉ trong thời gian 23
năm kể từ lúc khởi đầu sự nghiệp truyền bá đã làm thay
đổi bộ mặt của trái đất và sự truyền bá của ông đã lan
truyền khắp mọi nơi trên trái đất và các tác giả những
cuốn sách hình như muốn nói về một thiên tài chính trị và
quân sự, còn một số cuốn sách khác thì lại nói Người đã
dùng khía cạnh chinh chiến hoặc thánh chiến trong cuộc
đời của mình để bành chướng và củng cố sự truyền bá tôn
giáo. Nhưng khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc đời của
Người đó là nói về cuộc sống của Người, và cuộc sống
của Người giống như một con người bình thường cũng là
người cha, người anh, và người chồng. Những người
Muslim luôn xem những gì mà Muhammad  mang đến
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về mọi mặt của cung cách sống, cư xử giao tế là không
phải xuất phát từ riêng bản thân Người mà tất cả đều do
Thượng Đế mặc khải xuống cho Người. Do đó, chúng ta
hãy tập trung vào khía cạnh bí ẩn này trong cuộc sống của
Muhammad  bởi Muhammad  khi Người đứng lên
truyền bá, Người đã không chinh chiến với người dân của
Người lúc ban đầu mà Người và các bạn đạo hữu của
Người chỉ kiên nhẫn chịu đựng trước sự đàn áp kịch liệt
của người dân, và trong suốt thời gian cam chịu sự hà
hiếp đó thì Người đã rèn luyện cho các bạn đạo hữu của
mình những đức tính và cách hành xử, cái mà nó đã giúp
họ sau đó trở thành những nhà lãnh đạo và cầm quyền
trong khi họ không hề ham muốn.
Và điều thúc đẩy chúng tôi thu thập về cuộc đời
của Muhammad  là do những suy luận, những nhận
định về Người  của dư luận trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đứng ở vị trí trung lập. Và khi
nào bạn muốn đánh giá một người thì bạn phải:
1- Lắng nghe từ chính người đó.
2- So sánh ý tưởng của người đó với lời nói được
tâm trí lành mạnh đón nhận.
3- Khi đã thừa nhận lời nói của người đó thì hãy
xem xét đến hành động của y, nếu hành đồng của y đúng
theo lời y nói ..
4- Thì không có lý do gì bạn không tin người đó,
và điều này đã được Muhammad  khẳng định khi Người
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nói “Tâm trí là cốt lõi của trách nhiệm”. Do đó, nếu
người không có tâm trí thì y không phải chịu trách nhiệm
cho hành động của mình.
Đó là bốn bước mà tâm trí của bạn sẽ dùng để
phân biệt thực hư trong việc phán xét con người, và cuối
cùng chính bản thân bạn sẽ tự trả lời cho những câu hỏi
còn mập mờ chưa rõ dưới đây:
1- Có phải Muhammad đích thực là một kẻ khủng
bố?
2- Có phải ông là vị Thiên sứ như lời mặc khải đã
tuyên bố?
3- Islam có phải là tôn giáo chân lý hay không?
Để bạn có thể đọc về Muhammad  bắt buộc
chúng tôi phải nói một ngôn ngữ chung, vì vậy chúng tôi
đã lấy phần này liệt kê một số ý nghĩa và các khái niệm
căn bản về các chủ đề như tôn giáo, Thượng Đế, các vị
Thiên sứ, và Islam, và đó là điều rất quan trọng giúp bạn
có thể hiểu nội dung cuốn sách.
Phần hai: Lời nói và hành động của Muhammad

Trong phần này, chúng tôi chia thành nhiều mục
nói về Muhammad  qua nhiều khía cạnh khác nhau từ
cuộc đời của Người. Mỗi mục được trình bày rất đơn giản
được chia thành hai phần nhỏ: phần thứ nhất với tiêu đề
“Những lời nói của Muhammad ” và phần thứ hai với
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tiêu đề “Muhammad  đã làm gì?”. Như thế để bạn có
thể nghe được từ chính Người và để bạn so sánh lời nói
của Người  với hành động của Người . Và chúng tôi
cũng bổ sung thêm một số ghi chú đơn giản để lưu ý các
trọng điểm của Hadith và giải thích một số ý nghĩa.



Những tín đồ Muslim ngày nay có làm theo tư
tưởng của Muhammad  hay không?
Người Muslim là ai?
Quả thật tiếng Islam, ý nghĩa của nó dưới gốc độ
từ ngữ và dưới gốc độ thuật ngữ giáo luật đã hướng dẫn
chúng ta khái niệm được ý nghĩa của tiếng “Muslim”. Do
đó, khi chúng ta nói đến người Muslim thì chúng ta
không nói đến bản chất và tính cách tự nhiên của một con
người mà chúng ta hãy nói đến bản chất và tích cách của
người đó đi theo khuôn khổ của Islam. Và điều này khiến
chúng ta phải nói đến tôn giáo Islam.
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Bởi lẽ nhân cách của Islam có thể thấy đầy đủ qua
Thiên sứ của Allah  và điều này cho chúng ta một
khuôn mẫu của một người Muslim. Vì vậy, nếu bạn biết
rõ về Muhammad  thì bạn chắc chắn sẽ biết được người
Muslim là ai và làm thế nào để hành xử trong các tình
huống khác nhau. Và đây chính một trong những mục
đích của cuốn sách này rằng nếu bạn biết được
Muhammad  thì bạn sẽ biết được người Muslim.
Người Muslim theo nghĩa của từ, đó là người một
mực thành tâm trong việc thờ phượng Allah, y sẽ được
bình an nếu như y thành tâm vì Ngài, do đó, Islam có
nghĩa là sự thành tâm trong đạo và đức tin nơi Allah,
Đấng Tối cao.
Từ khái niệm vừa nêu trên thì quả thật tiếng
“Islam” không ám chỉ:
1- Một người đặc biệt cụ thể nào đó, chẳng hạn
như Phật giáo ám chỉ Đức Phật, còn Zoroastrianism (Bái
hỏa giáo) ám chỉ Zoroaster (một nhà tiên tri Ba tư).
2- Cũng không ám chỉ một dân tộc cụ thể nào,
chẳng hạn như Do thái giáo thì ám chỉ chính dân tộc Do
thái.
3- Cũng không ám chỉ một khu vật hay một đất
nước cụ thể nào như Thiên Chúa giáo.
4- Cũng không ám chỉ một giai đoạn cụ thể về
thời gian.
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Như vậy, tiếng “Islam” này đặt chúng ta trong một
bầu không khí toàn cầu tuyệt đối, không giới hạn sứ mạng
của Muhammad . Do đó, qua định nghĩa ở trên cho thấy
tất cả các vị Nabi đều là những người Muslim và sự thật
này được Qur’an xác nhận nhiều lần. Cho nên, Musa
(Moses) là vị Thiên sứ Muslim dành cho người Do thái,
và tượng tự các vị Nabi và các vị Thiên sứ còn lại cũng
đều như thế.
Tuy nhiên, phải chăng những người Muslim
hiện nay đều làm theo tư tưởng của Muhammad ?
Để tập trung trả lời cho câu hỏi này, bạn cần phải
thiết lập một so sánh hai thời kỳ lịch sử: thời kỳ mà các
bạn đạo của Muhammad  đã truyền bá tôn giáo lan rộng
khắp thế giới và đã chinh phục và cai trị hầu hết các quốc
gia và đây là sự thật không cần phải bàn cãi; và thời kỳ
hiện tại, thời kỳ mà có rất nhiều người được cho là thuộc
cộng đồng tín đồ của Muhammad  nhưng họ trở thành
cư dân thấp hèn trên trái đất vì đã không thực hiện theo sự
chỉ dạy của Người. Quả thật Muhammad  đã bảo không
dối trá, hối lộ, Zina, trộm cắp, Người bảo phải hành xử
công bằng, không có hành vi bất công, phải có lòng nhân
đạo, phải ủng hộ và đỡ đần trẻ mồ côi và tiếp đãi khách
viếng. Và bạn phải đọc qua tất cả những gì được viết
trong quyển sách này để bạn thấy được những gì Người
 nói và những gì Người đã làm và để bạn hiểu được
rằng hầu hết những người Muslim ngày nay không hề noi
theo Muhammad  mà chỉ là danh hiệu mà thôi.
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Khái niệm Thiên sứ đối với người Muslim là
gì?
Nabi trong tiếng Ả-rập là một tính từ có nguồn
gốc từ tiếng Naba’ có nghĩa là thông tin hữu ích về một
sự việc gì đó quan trọng hoặc có nguồn gốc từ Nubu-wah
có nghĩa là sự vĩ đại và vịnh dự đối với những ai được
Allah mặc khải, nếu sứ mạng là truyền bá thì đó là một vị
Rasul (Thiên sứ) , cho nên, tất cả các vị Thiên sứ đều là
Nabi nhưng không phải tất cả Nabi đều là Thiên sứ. Như
vậy, Muhammad  đối với người Muslim vừa là một vị
Nabi vừa là một vị Thiên sứ được Allah, Đấng Tối cao và
Ân phúc giao trọng trách sứ mạng truyền bá Thông điệp
Islam, đây là bức Thông điệp cuối cùng trong các Thông
điệp từ trên trời xuống trái đất và Allah gửi Người đến
cho đám bầy tôi của Ngài như là một sự thương xót và
nhân từ cho họ vào thời kỳ cuối của thế gian.
Người Muslim có phải là kẻ xấu?
Muhammad  dạy:

ٌَ َ َ َ َ َ َ ْ
َ ُ ُّ َ َ
« تبسمك ىِف َوج ىه أخىيك لك صدقة » رواه الرتمذي

“Mỉm cười với người anh em của mình là một điều
thiện.” (Tirmizhi).
Và Người  cho chúng ta biết rằng một người
được thu nhận vào Thiên Đàng chỉ vì y chặt đốn một cái
cây cản trở lối đi. Phải chăng những hành vi như vậy lại
xuất phát từ tâm niệm xấu muốn gây hại cho loài người
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sao? Muhammad  được cử phái đến như một ân huệ
thương xót cho những người có đức tin nói riêng và toàn
thể nhân loại nói chung, không, phải nói là cho cả thế
giới. Điều này được Qur’an khẳng định:

َ

َ َي

َي

َ ٓ َي َ يَ َ ا

]107 : ﴾ [سورة األنبياء١٠٧ ﴿ َوما أرسلنَٰك إَِّّل َرۡحة ل ِّلعَٰل ِّمني
Và TA gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để mang
đến hồng phúc và sự thương xót cho toàn nhân loại.
(Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 107).
Chúng tôi không cần bình luận thêm nhưng qua
phần đọc hiểu các phần còn lại của chủ đề, tự bạn sẽ trả
lời cho cầu hỏi này.
Người Muslim có chấp nhận người khác (người
không phải Muslim)?
Có. Thiên sứ của Allah  đã từng có biết bao hiệp
ước với người Do thái và đối thoại với người Thiên Chúa
giáo. Và sự thật này được Qur’an xác nhận qua lời phán
của Allah, Đấng Tối cao:

َ َ ي

ا

َ ي

َ ِّ ﴿ َوجَٰدِّل ُهم بِّٱلِت
]125 :ِه أحس ُن﴾ [سورة انلحل
ِّ
Và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tốt đẹp
nhất. (Chương 16 – Annahl, câu 125).
Như vậy làm sao có thể tranh luận nếu như không
có sự chấp nhận và thảo luận trong khi Allah đã vạch định
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đường lối tranh luận là phải tranh luận theo phương cách
tốt đẹp nhất, không được bất công.
Thiên sứ của Allah  cũng có mối quan hệ hợp
đồng trao đổi giao dịch với người Do thái, bằng chứng
cho điều này là Thiên sứ của Allah , khi Người qua đời,
cái chiêng đánh trận của Người vẫn còn là vật cầm cố ở
chỗ của một người Do thái. Tuy nhiên, người được những
người Muslim chấp nhận quan hệ giao dịch phải là người
không tham gia gây chiến với họ, còn nếu như y là người
gây chiến với họ, hủy hoại và tàn phá nhà cửa của họ
hoặc ra sức ủng hộ gây chiến với họ hoặc đánh đuổi họ
khỏi nhà cửa của họ thì đương nhiên họ phải đứng dậy
chống lại kẻ đó theo đường lối và luật của Islam. Và thật
đáng kinh ngạc rằng đường lối đánh chiến và chống trả kẻ
thù của họ lại được giáo luật qui định một cách nghiêm
ngặt và khắt khe trong một khuôn khổ, đó là họ không
được giết người già, trẻ em, phụ nữ, không được phóng
hỏa đốt nhà hoặc chặt phá cấy cối vườn tược ... và quả
thật, Muhammad  đã trừng phạt một số vị Sahabah
(bằng hữu) vì họ đã có hành vi vượt quá giới hạn mà giáo
luật qui định trong đánh chiến.
Như vậy, nếu những người Muslim hiểu được tư
tưởng của Muhammad  là chắc chắn họ sẽ quan hệ cư
xử với những người không phải Muslim giống như Người
đã cư xử và quan hệ với những người đó.
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Quan hệ xã hội của Muhammad 
1- Muhammad  là một người chồng
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ًُ ُ ْ ُُ َ ْ َ ً َ َ ْ ُْ َُ ْ َ
ْكم
«أكمل المؤ ىمنىني إىيمانا أحسنهم خلقا وخىياركم خىيار
ًُ ُ ْ َ
لىنىسائ ىىهم خلقا» رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح

“Người có đức tin hoàn thiện nhất trong số những
người có đức tin là người có phẩm chất đạo đức tốt
nhất trong số họ, và người tốt nhất trong các người là
người đối xử với người phụ nữ của y bằng một phẩm
chất đạo đức tốt nhất.” (Do Tirmizhi ghi lại và ông nói
rằng đây là Hadith xác thực và tốt).
- Ông Ibnu Sa’eed thuật lại từ lời của Amru 
rằng có lời hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Ai là người yêu
thương nhất đối với Người? Người nói: “A’ishah ”.
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Người hỏi lại nói: Ý tôi muốn hỏi những người đàn ông.
Người  bảo: “Cha của nàng (A’ishah)”. (Do Tirmizhi
ghi lại, được Albani xác thực).

2- Muhammad  là một người cha
- Hadith truyền lại rằng có một người đàn ông đã
đến gặp Abu Darda  và nói: Tôi có vợ và mẹ tôi bảo tôi
phải ly dị cô ta. Abu Darda  nói: Tôi đã nghe Thiên sứ
của Allah  nói:

َْ ُ َ ْ َ ُ َْ
ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ
َ
»ضع ذل ىك اْلاب أ ىو احفظه
«الو ى
اب اْلن ىة فإىن ىشئت فأ ى
اِل أوسط أبو ى
.رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح

“Cha mẹ là cánh cổng trung tâm của Thiên Đàng. Bởi
thế, tùy ngươi, hoặc là ngươi làm mất cánh cổng đó
hoặc là ngươi gìn giữ nó.” (Tirmizhi ghi lại và ông nói
Hadith tốt và xác thực).
- Ông Anas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
chứng kiến đứa con trai của Người, Ibrahim, lúc cậu ta đã
kiệt sức trước lúc lìa đời thì đôi mắt của Người đã tuôn
chảy dòng lệ. Thế là Abdurrahman bin Awf nói với
Người : Người là Thiên sứ của Allah mà cũng như thế
à? Người  nói:
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َ ََ
َ ْ َ
َّ َ ْ َ ٌ ُ َ ح
ُ ح
 صَّل اهلل عليه-  ث َّم أتبَ َع َها بِأخ َرى فقال.»«يا اب َن ع ْو ٍف إىنها َرْحة
َ ُّ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ
ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ
، َوال نقول إىال ما ي ْرَض َربنا، َوالقل َب َي َزن،ني تدمع
وسلم «إىن الع
َ
ُ
َ
ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ
.وإىنا ب ى ىفراق ىك يا إىبراهىيم لمحزونون » رواه ابلخاري
“Này Ibnu Awf, đó là tình thương”. Sau đó, Người tiếp:
“Quả thật, đôi mắt biết khóc, trái tim biết buồn, và Ta
không nói trừ phi đó là điều Thượng Đế của Ta hài
lòng, và này Ibrahim Ta thật sự buồn vì phải chia tay
con.” (Albukhari).
- Ông Anas  thuật lại: Khi mà Nabi  bệnh
nặng và Người lên cơn đau thì Fatimah  nói: Thật là
khổ cho cha! Người  bảo:

َ ََ َ َْ
ْ َ َْ ٌ َ
»يك ك ْرب بعد اْلَ ْو ىم
«ليس لَع أب ى ى

“Sau ngày này, cha của con sẽ không còn phải chịu
một cơn đau khổ nào nữa.”
Và lúc Nabi  lìa trần thì bà Fatimah  nói: Cha
ơi! cha đã đáp lại lời gọi của Thượng Đế; cha ơi! Cha sẽ
được Ngài ban Thiên Đàng Firdaus làm nơi ở của cha;
cha ơi! Jibril sẽ loan báo về cái chết của cha. Và khi chôn
cất Người, bà Fatimah  đã nói trong tâm trạng rất buồn:
Chẳng lẽ các người thấy vui khi phủ đất lên người Thiên
sứ của Allah  sao? (Hadith do Albukhari ghi nhận).

3- Muhammad  là một người ông.
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- Ông Amru bin Shu’aib thuật lại, cha của ông kể
lại rằng ông nội của ông (Amru)  (cầu xin Allah hài
lòng về họ) nói: Thiên sứ của Allah  có nói:

َ

َ

َ َ ْ ََْ َ

َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ

َ َْ

َ «ليس مىنا من لم يرحم ص ىغ
َ رينا ويعرف
َشف كبىريىنا» حديث صحيح
ى
.رواه أبو داود والرتمذي و قال الرتمذي حديث حسن صحيح

“Không phải cộng đồng của Ta đối với những ai
không biết yêu thương người nhỏ và kính trọng người
lớn.” (Hadith xác thực do Ab Dawood và Tirmizhi ghi
nhận, và Tirmizhi nói đây là Hadith tốt và xác thực).
- Ông Abu Qata-dah Ansaari, Al-Harith bin Rabi’i
 thuật lại rằng có lần Thiên sứ của Allah  dâng lễ
nguyện Salah và bế một bé gái, đó là cháu ngoại của
Người, con của Zaynap, còn theo lời thuật của Abu AlAss bin Arrabia bin Abdul-Shams có nói thêm rằng khi
Người Sujud thì Người bỏ bé xuống và khi đứng dậy thì
Người bế bé lên. (Hadith do Albukhari ghi nhận (516)).
- Abu Huroiroh  nói: Có lần Nabi  hôn
Alhasan con trai của Ali, cháu ngoại của Người lúc có
mặt của Al-Aqra’ bin Habis, thế là ông Al-Aqra’ bảo:
Quả thật tôi có tới mười đứa con nhưng tôi chưa từng hôn
ai trong bọn chúng. Dứt lời, Thiên sứ của Allah quay sang
nhìn ông và nói: » “ « َم ْن الَ يَرْ َح ُم الَ يُرْ َح ُمAi không biết yêu
thương sẽ không được yêu thương.” (Albukhari,
Muslim).

4- Muhammad  đối với trẻ con.
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- Bà A’ishah  nói: Có một người phụ nữ nghèo
bồng hai đứa bé gái đến gặp tôi, tôi đã cho cô ta ba quả
chà là khô. Cô ta đưa cho hai đứa con gái của cô mỗi đứa
một quả còn một quả, khi cô ta đưa quả chà là còn
lại vào miệng thì hai đứa con của cô ta đòi ăn, thế là cô ta
bẻ đôi cho mỗi đứa phân nữa. Hành động của cô ta làm
tôi khâm phục, vậy là tôi đem chuyện kể lại cho Thiên sứ
của Allah , Người nói:

َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
َ
َّ
«إىن الل قد أوجب لها بىها اْلنة أو أعتقها بىها مىن انلارى» رواه مسلم

“Quả thật, Allah đã ban cho cô ta Thiên đàng bởi
hành động đó hoặc Ngài sẽ cứu rỗi cô ta khỏi Hỏa
ngục vì hành động đó.” (Muslim).
- Ông Abu Qata-dah Alharith bin Rabi’i  thuật
lại rằng Thiên sứ của Allah  có nói:

َ ُ ُ َ ى َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ح ُ َ ى َ َ َ َ ح
َّ اء
َ ك
الص ى
،ب
 فأسمع ب،« ِإِّن ألقوم ِإَل الصال ِة وأنا أ ِريد أن أطول ِفيها
ِ
َ َ َ َ َ َ ح َ ُ َّ َ َ ُ ى
ُ ََََ
.فأَت َّوز ِِف صال ِِت ك َرا ِهية أن أشق لَع أم ِه» رواه ابلخاري

“Quả thật Ta đứng dâng lễ nguyện Salah (làm Imam)
và Ta muốn kéo dài lễ nguyện Salah (trong việc đọc
xướng Qur’an và kéo dài các động tác qua các lời tụng
niệm), nhưng Ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên
Ta đã tranh thủ hoàn tất lễ nguyện Salah của Ta (một
cách sớm nhất) bởi lẽ Ta không thích gây khó khăn
cho mẹ của chúng.” (Albukhari).
33

Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai?

- Ông Anas  (người sai vặt của Thiên sứ ) có
lần đi ngang qua một đám trẻ con, ông đã chào Salam đến
chúng và ông nói: Nabi  thường làm như thế.
(Albukhari, Muslim).
- Cũng theo ông Anas , ông thuật lại rằng quả
thật một số các bé nữ hầu trong Madinah thường nắm lấy
tay của Nabi  và lôi Người đi tùy ý chúng. (Albukhari).

5- Muhammad  đối với phụ nữ.
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ًُ ُ ْ ُُ َ ْ َ ً َ َ ْ ُْ َُ ْ َ
ارك ْم
«أكمل المؤ ىمنىني إىيمانا أحسنهم خلقا وخىياركم خىي
ًُ ُ ْ َ
.ل ىنىسائ ىىهم خلقا » رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح

“Người có đức tin hoàn thiện nhất trong số những
người có đức tin là người có phẩm chất đạo đức tốt
nhất trong số họ, và người tốt nhất trong các người là
người đối xử với người phụ nữ của y bằng một phẩm
chất đạo đức tốt nhất.” (Do Tirmizhi ghi lại và ông nói
rằng đây là Hadith xác thực và tốt).
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َْ
َ ْ آخ َر أ ْو َغ
َ «الَ َي ْف َر ْك ُم ْؤم ٌىن ُم ْؤم َىن ًة إ ْن َكرهَ م ْىن َها ُخلُ ًقا َر ى
»ُريه
َض مىنها
ى
ى
.رواه مسلم
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“Người có đức tin nam chớ ghét bỏ người có đức tin
nữ (vợ), nếu y không thích tính cách nào đó của cô ta
thì y hãy hài lòng một đức tính khác của cô ta.”
(Muslim).
- Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass  thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُّ
ٌ َ َ َ ْ ُّ
ُ ْ اع َو َخ
ري َم َت ى
.اِلة» رواه مسلم
اع اِلنيا المرأة الص ى
«اِلنيا مت

“Thế giới trần gian này là cõi hưởng thụ (tạm bợ) và
thứ hưởng thụ tốt nhất của trần gian là người phụ nữ
ngoan đạo và đức hạnh.” (Muslim).
- Ông Abu Huroiroh  nói rằng Nabi  thường
nói trong lời Du-a:

َْ َ ْ َ

ْ

َْ

َّ َ ُ َّ ُ َّ ى ُ َ ى

َّ

يم والمرأة ى» رواه ابن ماجه
ني اْلَتى ى
«اللهم إىِّن أحرج حق الض ىعيف ى
“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi luôn cẩn trọng trong
việc đảm bảo quyền lợi của hai phái yếu: trẻ mồ côi và
phụ nữ.” (Ibnu Majah).
- Bà A’ishah  thuật lại rằng Nabi  nói:

َ ى

ُ َ َ

َ ى

َ َّ

ُ
.ال» رواه أبو داود
«إىنما النساء شقائ ىق الرج ى
“Phụ nữ cũng là anh em của đàn ông (đều bình đẳng
về quyền và nghĩa vụ trước Allah)” (Abu Dawood).
- Ông Al-Aswad bin Yazid thuật lại rằng có người
đã hỏi bà A’ishah : Nabi  thường làm gì trong nhà
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của Người? Bà nói: Người thường phụ giúp việc nhà cho
các bà vợ của Người, khi đến giờ Salah thì Người đi dâng
lễ nguyện Salah. (Albukhari).
- Một người đàn ông thuộc bộ tộc Su-ah thuật lại:
Tôi đã nói với bà A’ishah  rằng hãy cho tôi biết về đức
tính của Thiên sứ của Allah ? Bà bảo: Chẳng lẽ ông
ُ ُ َََ َ ا
َٰ  ﴿ِإَونك لعVà quả thật,
không đọc Qur’an: ﴾َل خل ٍق َعظِّيم

Ngươi (Muhammad) được phú cho một đức tính rất vĩ
đại. (Chương 68 – Al-Qalam, câu 4). Bà nói: Có lần
Thiên sứ của Allah  đang cùng với các vị Sahabah của
Người, tôi đã nấu thức ăn cho Người và bà Hafsah cũng
làm thức ăn cho Người. Bà Hafsah đã đến trước tôi. Thế
là tôi bảo người nữ hầu của tôi đi và cố y làm đổ cái tô
thức ăn của bà nhưng bà đã đặt thức ăn xuống trước mặt
Thiên sứ của Allah , vậy là tôi đến úp tô thức ăn của bà
xuống và làm bể nó, thức ăn văng rớt ra ngoài. Thiên sứ
của Allah  nhặt lại thức ăn và cùng mọi người ăn, sau
đó, Người lấy cái tô của tôi trả lại cho bà Hafsah và
Người bảo tôi: Mấy người hãy lấy cái mà mấy người đã
gây ra và hãy ăn những gì trong đó.
Bà A’ishah  nói: Tôi chưa bao giờ từng nhìn
thấy gương mặt nóng giận của Người như lúc đó cả.
(Sunan của Ibnu Majah).

6- Muhammad  đối với những người
thân tộc.
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- Ông Anas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
nói:

َ َ َ ُْ
َ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ
ْ
َُ ْ ََْ ََ
» فلي ىصل َر ىْحه، َوينسأ َلُ ىِف أث ىره ى،«من أح َّب أن يبسط َلُ ىِف ىرزق ى ىه

.متفق عليه

“Người nào muốn được (Allah) cho tìm thấy Rizqi
(bổng lộc) của mình một cách dễ dàng và được Ngài
cho sống thọ thì hãy kết nối tình thân tộc.” (Albukhari,
Muslim).
- Ông Anas  thuật lại: Ông Abu Talhah là người
giàu của cải nhất trong những người Ansar tại Madinah
đặc biệt là vườn chà là. Và của cải mà ông yêu thích nhất
đó là khu vườn Bayruha’, một khu vườn nằm đối diện với
Masjid của Thiên sứ. Và Thiên sứ của Allah thường vào
trong vườn đó để uống nước ngọt trong lành của nó. Rồi
﴿لَن َت َنالُوا ْ ٱلي ا
َٰ ِب َح ا
khi câu kinh 92 của chương A’li-Imran: ِت
ِّ
َ ُّ ُ ُ ُ ْ ا
﴾ تنفِّقوا مِّما ُتِّبونCác ngươi sẽ không bao giờ đạt đến
mức của sự ngoan đạo cho đến khi nào các ngươi chi
dùng (cho chính nghĩa của Allah) những vật mà các
ngươi yêu thích nhất. được ban xuống thì Abu Talhah
 đã đến gặp Thiên sứ của Allah  nói: Thưa Thiên sứ
của Allah! Quả thật, Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc
phán rằng: Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức
của sự ngoan đạo cho đến khi nào các ngươi chi dùng
(cho chính nghĩa của Allah) những vật mà các ngươi
yêu thích nhất. và quả thật vật mà tôi yêu thích nhất từ
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tài sản của tôi chính là vườn Bayruha, tôi xin dùng nó làm
Sadaqah vì Allah, tôi hy vọng đạt được sự ngoan đạo và
nó được lưu trữ ở nơi Ngài. Do đó, xin Người hãy chi
dùng nó theo cách mà Allah đã chỉ dẫn cho Người thưa
Thiên sứ của Allah! Thiên sự của Allah  nói:

َ َ َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ٌ ََْ َ ْ ُ َ ُْ َ َ ى
َ
 وإىِّن أرى، وقد س ىمعت ما قلت، ذل ىك مال رابىح، ذل ىك مال رابىح،«ب ٍخ
ْ
ََ َ َْ ْ َ
َ
َ
» أن َتعلها ىِف األقربىني

“Làm tốt lắm! Tài sản đó chắc chắn được lợi nhuận,
Tài sản đó chắc chắn được lợi nhuận, và quả thật, tôi
đã nghe những gì anh nói và tôi thấy rằng anh nên chi
dùng cho người thân tộc của anh.”. Abu Talhah nói:
Thưa Thiên sứ của Allah, tôi sẽ làm. Thế là, Abu Talhah
đã phân chia tài sản đó cho những người thân tộc của ông
và cho con cháu của người chú bác của ông. (Hadith do
Albukhari, Muslim ghi nhận).

7- Muhammad  là người thường tới lui
thăm viếng
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

ً َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ً َ َ َ ً ُ َ َّ َ
الل َلُ لَع مد َرجتى ىه ملًك
«أن رجال زار أخا َل ىِف قري ٍة أخرى فأرصد
َْ َ َ ََْْ َ
ً َ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
 قال هل.فلما أَت علي ىه قال أي َن ت ىريد قال أ ىريد أخا ىِل ىِف ه ىذه ى القريةى
َّ َ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ى
.ري أِّن أحببته ىِف اللى ع َّز َوجل
لك علي ىه مىن ن ىعم ٍة تربها قال ال غ
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ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ

َّ َ َ َ

ُ ُ َ َ َ َ ى

ْ قال فإِّن رسول اللى إ
ْلك بىأن الل قد أحبك كما أحببته فىي ىه» رواه
ى
ى

.مسلم

“Có một người đàn ông đi thăm người anh em của y ở
một ngôi làng khác. Trên đường đi của y Allah đã cử
một Thiên thần hóa thân thành một người phàm đến
gặp y. Khi gặp y, vị Thiên thần hỏi: Anh cần gì? Người
đàn ông đó nói: Tôi muốn đi viếng thăm người anh em
của tôi ở ngôi làng này. Vị Thiên thần hỏi tiếp: Có
phải anh thường nhận ân huệ từ người ấy chăng?
Người đàn ông đó nói: Không, tôi yêu mến người đó
chỉ vì Allah Tối cao thôi. Vị Thiên thần nói: Quả thật,
Ta chính là Thiên sứ của Allah được phái đến gặp
ngươi để thông điệp cho ngươi biết rằng Allah đã yêu
thương ngươi giống như ngươi đã yêu mến người anh
em của ngươi vì Ngài.” (Muslim).
- Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Nabi  đã
từng nói với Đại Thiên thần Jibril:

َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
»ورنا ؟
«ما يمنعك أن تزورنا أكَث مىما تز

“Điều gì ngăn cản ngài viếng thăm chúng tôi nhiều
hơn những lần ngài đến thăm chúng tôi?”.
Thế là câu kinh sau được truyền khải xuống:
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َ َ َ َ َ َ ََ َا ُ ا َ ي َ َ َُ َ َي َ َي
َ خلي َفنَا َو َما َب ي
ني
﴿وما نتَنل إَِّّل بِّأمرِّ ربِّك َۖ َلۥ ما بني أيدِّينا وما
َ َ
]64 :ذَٰل ِّك﴾ [سورة مريم
Và chúng tôi (Thiên thần) chỉ xuống trần theo mệnh
lệnh của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad). Điều
xảy ra trước mặt chúng tôi, điều xảy ra sau lưng
chúng tôi và điều xảy ra giữa hai điều đó đều thuộc
quyền nơi Ngài cả. (Chương 19 – Maryam, câu 64).
(Hadith do Albukhari ghi nhận).

8- Muhammad  đối với trẻ mồ côi.
- Sahl bin Sa’ad  thuật lại, Thiên sứ của Allah
 có nói:

ْ ُ ََ ََ
ح
َ
َّ اْل َّن ىة َه َذ َذا» َوأَ َشا َر ب
َ ْ يم ِف
َ
 َوف َّر َج،الس َّبابَ ِة َوال ُو حس َطى
ت
اْل
«أنا وَكف ىل
ى
ى
ى
ِ
َ ََُح
 رواه ابلخاري.بينهما

“Ta và người cưu mang trẻ mồ côi sẽ ở trong Thiên
đàng như thế này” và Người  đưa ngón trỏ và ngón
giữa ra dấu (ý nói gần kề nhau) (Albukhari).
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng có một
người đàn ông đã đến than phiền với Thiên sứ của Allah
 về trái tim băng giá của mình thì Người bảo:

ْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ ْ
ََْ َ َُْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
»يم
«إىن أ َردت أن يلىني قلبك فأط ىع ىم ال ىمس ى
ذني َوامسح رأس اْلَتى ى

.مسند أمحد
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“Nếu anh muốn trái tim mình trở nên tình cảm thì
anh hãy bố thí thức ăn cho người nghèo và hãy xoa
đầu trẻ mồ côi.” (Ahmad).

9- Muhammad  đối với người nghèo.
- Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُّ َ
«َش الطع ى
ام طعام ال َو ىْلم ىة يمنعها من يأتىيها َويدَع إ ى ْْلها من يأباها
َُ ُ َ َ َ
َ
ُ َْ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َّ
.ب اِلعوة فقد عَص الل ورسوَل » رواه مسلم
ُي
ومن لم ى ى
“Thức ăn tồi tệ nhất là thức ăn của tiệc cưới ngăn cản
người đến với nó (người nghèo) và mời những ai từ
chối nó (người giàu), và ai không đáp lại lời mời thì coi
như y đã nghịch lại Allah và Thiên sứ của Ngài.”
(Muslim).
- Và trong một lời dẫn khác trong hai bộ Sahih:
Albukhari và Muslim rằng ông Abu Huroiroh  nói:
“Thức ăn tồi tệ nhất là thức ăn của bữa tiệc chỉ mời
những người giàu và bỏ những người nghèo.”.
- Ông Abu Darda’ Uwaimar  nói rằng tôi đã
nghe Thiên sứ của Allah  nói:
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ْ ُ

ََ ُ َ

َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ

َ َ ُّ

ُْ

َ
ُ اء فإنما ترزقون وتن
َصون بىضعفائ ىكم» رواه أبو داود
وِن الضعف ى
« ا بغ ى

.بإسناد جيد

“Các người hãy tìm sự giúp đỡ và phù hộ (nơi Allah)
qua việc giúp đỡ những người yếu hèn (nghèo), bởi
quả thật các người được ban cho bổng lộc và được phù
hộ là do các người đã giúp đỡ những người yếu hèn
của các người.” (Abu Dawood, với đường dẫn truyền khá
tốt).
- Ông Abu Hubairoh A’izh bin Amru Almazani 
thuật lại rằng Abu Sufyan đến gặp Salman, Suhaib và
Bilal (ba trong số những người nghèo nhất) về một người.
Cả ba nói: Các thanh kiếm của Allah chưa thực hiện
nhiệm vụ đối với kẻ thù của Allah. Sau đó, Abu Bakr 
bảo họ: Làm sao các anh lại có thể nói những lời này với
một vị có địa vị và chức sắc của Quraish? Sau đó, Abu
Bakr đến gặp Nabi  và kể lại cho Người sự việc thì
Người  bảo: “Này Abu Bakr, e rằng anh đã làm họ buồn
lòng, nếu anh thực sự làm cho họ buồn lòng thì coi như
anh đã làm Thượng Đế của anh phẫn nộ”. Thế là Abu
Bakr  đã đến gặp họ và nói: Này các anh em, tôi có làm
cho các anh buồn lòng không? Họ nói: Không, Allah sẽ
tha thứ cho anh, hỡi người anh em của chúng tôi.
(Muslim).

10- Muhammad  đối với những người
láng giềng của Người
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- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Nabi  nói:

َ
ُْ َ
ُْ َ
ُْ َ
َ
 ِقيل َو َم حن يَا َر ُسول.» َواللى ال يؤم ُىن، َواللى ال يؤم ُىن،« َواللى ال يؤم ُىن
ْ
َ
ُ اهلل قَ َال « َّاَّلىى الَ يَأ َم ُن َج
 َو ِ ح.ارهُ ب َ َوائ َىق ُه» متفق عليه
ف ِر َوايَة ل ِ ُم حس ِلم «ال
ِ
ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ
.»يدخل اْلنة من ال يأمن جاره بوائ ىقه
“Thề bởi Allah rằng y sẽ không có đức tin, Thề bởi
Allah rằng y sẽ không có đức tin, Thề bởi Allah rằng y
sẽ không có đức tin”. Có lời hỏi: Thưa Thiên sứ của
Allah , đó là ai vậy? Người bảo: “Đó là người làm cho
người hàng xóm của y bất an bởi những hành vi xấu
của y”. (Albukhari, Muslim). Và trong một lời dẫn khác
của Muslim: “Sẽ không được vào Thiên Đàng đối với
người nào làm bất an người hàng xóm của y bởi
những hành vi xấu của y”.
- Nabi Muhammad  nói:

ْ
ُْ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ
ُْ َ َ ْ َ
 َومن َكن يؤم ُىن،ُاره
«من َكن يؤم ُىن بىاللى َواْلَ ْو ىم اآلخ ىىر فال يؤ ىذ ج
ْ
ْ
ُْ َ َ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ َُْ
 َومن َكن يؤم ُىن بىاللى َواْلَ ْو ىم اآلخ ىىر،بىاللى َواْلَ ْو ىم اآلخ ىىر فليذ ىرم ضيفه
ْ ُ ْ َْ ًْ َ ْ ََُْ
.ريا أو ىْلَصمت» متفق عليه
فليقل خ
“Ai có đức tin nơi Allah và nơi cõi Đời Sau thì đừng
gây phiền hà đến người hàng xóm của y, và ai có đức
tin nơi Allah và nơi cõi Đời Sau thì hãy tiếp đãi khách
viếng của y đàng hoàng, và ai có đức tin nơi Allah và
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nơi cõi Đời Sau thì hãy nói lời tốt đẹp hoặc hãy im
lặng.” (Albukhari, Muslim).
- Ông Abu Zhar  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
nói:

َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ ٍّ َ َ َ َ
.جريانك» رواه مسلم
«يا أبا ذر إىذا طبخت مرقة فأك ىَث ماءها وتعاهد ى

“Này Abu Zhar! Khi nào ngươi nấu Maraqah (món ăn
có nhiều nước như cháo, súp, canh) thì ngươi hãy cho
nước nhiều vào và chia một ít cho người hàng xóm của
ngươi” (Muslim).
- Và trong một lời dẫn khác của Muslim rằng Abu
Zhar  thuật lại: Quả thật Nabi  đã nhắn khuyên tôi
rằng:

ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
ْ
ريان ىك
ج
ىن
م
ت
ي
ٍ «إىذا طبخت مرقا فأك ىَث ماءه ثم انظر أهل ب
ى
َ
َُْ َْ ُْْ َ
»وف
ٍ فأ ىصبهم مىنها بىمعر

“Khi nào ngươi nấu Maraqan (món ăn lỏng như cháo,
súp, canh) thì ngươi hãy cho nước nhiều vào, rồi ngươi
hãy nhìn xem những người hàng xóm xung quanh của
ngươi và múc chia cho họ một cách thích hợp”.
- Ông Abdullah bin Umar  thuật lại, Thiên sứ
của Allah  nói:
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ْ ُْ َ َ
َْ
َ ُُْْ َ
َْ
َ ْ َ ُْ َ
َ اْل
ري
ري
خ
و
ه
ب
ح
ا
ىص
ل
م
ه
ري
خ
لل
ا
د
ىن
ع
اب
ح
ان عىند اللى
ى
ى
ى
ى ى
ى
«خري األص ى
َ ُُْْ َ
.اره ى» رواه الرتمذي وقال حديث حسن
خريهم ىْل ى
“Người bạn tốt nhất đối với Allah là người đối xử tốt
nhất với bạn của y, và người hàng xóm tốt nhất đối với
Allah là người cư xử tốt nhất với người hàng xóm của
y”. (Tirmizhi, và ông nói đây là Hadith tốt).

11- Muhammad  đối với cha mẹ.
- Ông Abdullah bin Umar  thuật rằng có một
người đàn ông đã đến gặp Thiên sứ của Allah  và nói:
Thưa Thiên sứ của Allah, trong thiên hạ ai là người đáng
để cho tôi đồng hành (chăm sóc, lo lắng và yêu thương)
hơn hết? Người  bảo: “Mẹ của ngươi”. Người đàn ông
đó lại hỏi: Rồi ai nữa? Người  bảo: “Mẹ của ngươi”.
Người đàn ông đó lại hỏi: Rồi ai nữa? Người  bảo: “Mẹ
của ngươi”. Người đàn ông đó lại tiếp tục hỏi: Rồi ai nữa?
Người  bảo: “Cha của ngươi”. (Albukhari, Muslim).
- Bà Asma’  con gái của Abu Bakr Assiddiq
thuật lại: Mẹ tôi đã đến thăm tôi vào thời của Thiên sứ
của Allah  trong khi mẹ tôi là người thờ đa thần, tôi đã
hỏi ý kiến Thiên sứ , tôi nói: Mẹ tôi đã đến thăm tôi và
dường như bà muốn một điều gì đó, vậy tôi có được phép
giúp bà không? Người  bảo: “Có, hãy duy trì mối thâm
tình với mẹ của nàng”. (Albukhari, Muslim).
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- Ông Abu Kathir thuật rằng: Abu Huroiroh  đã
nói với tôi: Thề bởi Allah chứng giám, không một tạo vật
có đức tin nào của Allah khi nghe đến tôi và nhìn thấy tôi
mà không yêu thương tôi. Tôi nói: Này Abu Huroiroh!
Làm sao anh biết được điều đó? Ông nói: Quả thật, mẹ tôi
trước kia là một người phụ nữ thờ đa thần và tôi đã từng
kêu gọi bà quy thuận Islam nhưng bà đã từ chối, và có
một ngày tôi kêu gọi bà nhưng bà đã có lời không hay đến
Thiên sứ của Allah . Thế là tôi đã đến gặp Thiên sứ của
Allah , tôi khóc và nói: Thưa Thiên sứ của Allah !
Quả thật, tôi đã kêu gọi mẹ tôi quy thuận Islam nhưng bà
đã từ chối và hôm nay khi tôi kêu gọi bà thì bà lại có lời
không hay đến Người, xin Người hãy cầu xin Allah
hướng dẫn cho mẹ của Abu Huroiroh với. Vậy là Thiên
sứ của Allah  nói:

َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َّ
»«الله َّم اه ىد أم أ ىِب ه َري َرة

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hướng dẫn mẹ của
Abu Huroiroh!”
Nghe xong, tôi vội chạy nhanh về để báo tin vui
cho bà về lời cầu xin của Thiên sứ của Allah . Khi tôi
đến thì cửa không cài then, tôi nghe tiếng khuấy nước và
tôi nghe tiếng bước chân và mẹ tôi lên tiếng: Này Abu
Huroiroh, chắc là con phải không, rồi bà mở cửa, bà đã
mặc chiếc áo dài phủ toàn thân và phủ khăn trùm đầu, bà
nói: Mẹ chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Allah và Muhammad là người bề tôi và Thiên
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sứ của Ngài. Thế là tôi chạy trở lại gặp Thiên sứ của
Allah , tôi khóc vì quá vui sướng, tôi khóc giống như tôi
gặp phải chuyện buồn, tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah
! Xin báo tin vui, quả thật Allah đã đáp lại lời cầu xin
của Người, quả thật Ngài đã hướng dẫn mẹ của Abu
Huroiroh. Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah ! Xin
Người hãy cầu xin Allah làm cho tôi và mẹ của tôi trở
thành người được tất cả những bề tôi có đức tin của Ngài
yêu thương và họ là những người yêu thương đối với
chúng tôi. Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ ْ َّ ُ َّ َ ى ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ى
»ني َوحببه ْم إ ى ْْل ىهما
«اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إىِل عىبادىك المؤمىنى

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài làm cho người bề tôi nhỏ
bé này của Ngài và mẹ của nó thành người được
những bề tồi có đức tin của Ngài thương yêu và làm
cho những bề tôi có đức tin của Ngài thành những
người được hai người họ yêu thương”.
Ông Abu Huroiroh nói: Do đó, không một tạo vật
có đức tin nào nghe đến tôi hay nhìn thấy tôi và mẹ của
tôi mà không yêu thương tôi và mẹ tôi. (Musnad Ahmad).
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Quan hệ giao dịch của Muhammad,
Thiên sứ của Allah
1- Muhammad  trong buôn bán
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Jabir thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
nói:

َ َْ َ َ

َ ْ

َ َ

َ َ َ

ً ْ َ ً ُ َ ُ

َ َ

َ  وإذا اش، «رحىم الل رجال سمحا إذا باع
 وإىذا اقتض» رواه، َتى
ى
ى
.ابلخاري
“Allah sẽ thương người dễ dãi khi bán, khi mua và khi
giải quyết tranh chấp.” (Albukhari).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Abu Huroiroh  thuật rằng có một người
đàn ông đến gặp Nabi  để khiếu nại quyền lợi, y đã hỗn
độn trong lời nói làm cho các vị Sahabah của Người khó
chịu, nhưng Thiên sứ của Allah  bảo: “Hãy để mặc y
bởi người đúng có quyền nói”, sau đó, Người  bảo:
“Hãy đưa cho y con lạc đà giống như con lạc đà của y”.
Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah , chúng
tôi không tìm thấy con nào khác ngoại trừ những con như
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vậy. Người  bảo: “Hãy đưa cho y bởi thật người tốt nhất
trong các ngươi là người cư xử tốt nhất trong các người”.
(Albukhari, Muslim).

2- Muhammad  là người mua
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Abu Sa’eed Alkhudri  thuật lại, Nabi 
nói:

َ َ ُّ َ َ َّ ُ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َّ ى َ َ ى ى
جر الصدوق األمىني مع انلبىيني والصدي ىقني والشهداءى» رواه
«اتلا ى

الرتمزي

“Người kinh doanh trung thực và uy tín sẽ ở cùng với
các vị Nabi, các vị Siddeeq (có niềm tin kiên định) và
các vị Shaheed (hy sinh vì con đường chính nghĩa của
Allah”. (Tirmizhi).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Abu Safwan Suwaid bin Qais  thuật lại:
Tôi và Makhramah bán các loại quần áo, Nabi  đã đến
và trả giá để mua chiếc quần dài, và tôi có người cân thuê
và Nabi đã dặn với người cân thuê của tôi: “Hãy cân cho
đúng!”. (Abu Dawood, Attirmizhi và ông nói Hadith tốt).

3- Muhammad  là người luôn giữ lời hứa
Từ lời nói của Muhammad 
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- Abdullah bin Amru bin Al’Ass  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ُْ ٌَ ْ َ
ُ ْ َ ٌَ َ
ْ َ َ ْ َ
ً َ ً َُ َ َ
 َومن َكنت فىي ىه خصلة مىنه َّن،«أ ْربع من ك َّن فىي ىه َكن مناف ىقا خال ىصا
ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ٌ َ ى
اق حَّت يدعها إىذا حدث كذب َوإىذا َعهد
َكنت فىي ىه خصلة مىن انلف ى
َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
. وإىذا خاصم فجر وإىذا اؤت ىمن خان» رواه ابلخاري ومسلم،غدر

“Có bốn thuộc tính khiến một người trở thành một
người Muna-fiq (đạo đức giả hay giả tạo đức tin) thực
thụ và người nào mang một trong bốn thuộc tính này
thì y đã mang trong người một đặc điểm của Nifaaq
(sự giả tạo) cho đến khi nào y hoàn toàn loại bỏ nó, đó
là: Khi nói thì dối trá, khi hứa thì bội lời, khi tranh
luận thì văng tục và khi được người tin cậy thì lừa
phỉnh.” (Albukhari, Muslim).
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Nabi
Muhammad  nói:

ُ
َ ْ َ ٌ ُ
َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ٌََ َ َ َ َ ُ َ َ
 َرجل أعطى ىِب ث َّم، ثالثة أنا خصمه ْم ي ْوم ال ىقيام ىة:الل تعاِل
«قال
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ٌُ ََ ََُ َ
َ َ ٌ ُ َ َ َ َ َ
َ ْ ً
ُْ
ًّ اع ُح
َ اس َتأ َج
ريا فاست ْوَف مىنه
ج
أ
ر
ل
ج
ر
و
،
ه
ن
م
ث
ل
ك
أ
ف
ا
ر
 ورجل ب،غدر
ى
ُ َ ْ َ  َول َ ْم ُي ْع،
.ط أجره» رواه ابلخاري
ى

“Allah, Đấng Tối Cao phán: Ba loại người không cùng
với Ta vào Ngày Phán xử cuối cùng đó là người khi
giao ước thì bội ước, người buốn bán tự do và ăn quá
mức giá trị của nó và người thuê người làm công
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nhưng cứ giữ lại tiền công mà không trả cho người
làm công.” (Albukhari).

4- Muhammad  trong chiến tranh
Từ lời nói của Muhammad 
- Bà A’ishah nói: Thiên sứ của Allah  chưa bao
giờ dùng tay của Người đánh bất cứ người phụ nữ nào
hay bất cứ người hầu nào, mà Người chỉ chiến đấu trên
con đường chính nghĩa của Allah; và Người không thù
hằn một ai trừ những ai đã vi phạm điều cấm của Allah và
thù hằn Ngài. (Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Sulayman bin Bari-dah  thuật lại từ cha
của ông rằng Thiên sứ của Allah  mỗi khi ra lệnh cho ai
thống lĩnh đoàn quân đi chinh chiến thì Người thường dặn
dò người đó và đoàn quân phải kính sợ Allah, sau đó,
Người nói:

ْ
َ َ ُْ
ََ ْ َ ُ َ
ْ
َ
ُ اغ
يل اللى قات ىلوا من كف َر بىاللى اغزوا و ال
ب
س
ِف
لل
ا
م
اس
ب
وا
ز
«
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ُّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ َ ُ
ً َ ُ
َ
َ
.تغلوا وال تغدىروا وال تمثلوا وال تقتلوا و ىْلدا» رواه مسلم
“Hãy nhân danh Allah mà chinh chiến cho con đường
chính nghĩa của Ngài, hãy chiến đấu tiêu diệt những
kẻ nghịch lại Allah, hãy chinh chiến và đừng quá mức,
đừng bội ước khi có thỏa hiệp, hãy chinh chiến và
đừng có hành vi man rợ, hãy chinh chiến và đừng giết
trẻ con”. (Muslim).
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5- Muhammad  đối với người dân Kinh
sách
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Khi một người
Do thái đứng tranh cãi về món hàng của y thì y thề, nói:
“Thề bởi Đấng đã chọn Musa là người tốt nhất trong nhân
loại” thì có một người thuộc dân Al-Ansar đứng lên đánh
vào mặt y và nói: Ngươi nói thề bởi Đấng đã lựa chọn
Musa là người tốt nhất trong nhân loại trong khi Nabi 
vẫn đang hiện diện trong chúng ta ư? Thế là, người Do
thái đó đã đến gặp Thiên sứ của Allah phàn nàn: Này Abu
Qasim (Nabi )! Quả thật tôi là người Zimmah (thuộc
những người không phải Muslim nhưng được thỏa hiệp
sống bằng an trong xứ sở của Islam) vậy tại sao tên kia lại
đánh vào mặt tôi. Người hỏi: Sao ngươi lại đánh vào mặt
y? Người Al-Ansar đó kể lại sự việc. Nghe xong, Nabi 
nổi giận, sự giận dữ đã hiện rõ lên gương mặt của Người,
sau đó Người nói:

ُ َ ْ ُ ُ َّ َ
َ َْ َ َْ ُ َ َُ ى
ُّ
ْ َ َُ ْ ََ
 فيصعق من ىِف،ور
 فإىنه ينفخ ىِف الص ى،«ال تفضلوا بني أنبىي َاءى اللى
َْ ُ
ُ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ َ ْ َ َّ
ْ َ
َ َ َّ
، ثم ينفخ فىي ىه أخرى،  إىال من شاء الل، ات َومن ىِف األ ْر ىض
السمو ى
َْ ٌ
َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ََ
ُ َ َْ َ َ
 فال أد ىرى أحو ىس َب،فأكون أ َّول من ب ىعث فإىذا موَس آخىذ بىالع ْر ىش
ْ َ َ ُ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ
.بىصعقت ى ىه يوم الطورى أم ب ىعث قب ىل» رواه اْلخارى
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“Các ngươi chớ đừng phân hơn kém giữa các vị Nabi
của Allah, bởi quả thật, khi tiếng còi được thổi lên thì
tất cả những ai trong các tầng trời và những ai trên
trái đất đều phải ngất đi ngoại trừ những ai Allah
muốn, sau đó một tiếng còi khác được thổi lên thì Ta
là người đầu tiên được phục sinh, nhưng khi Ta dậy
từ cõi chết thì Ta nhìn thấy Musa đã đứng vịn vào
chiếc Ngai vương (của Allah). Do đó, Ta không biết rõ
y có bị ngất đi vào Ngày tận thế hay y được phục sinh
trước Ta?” (Albukhari).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Anas  nói: Có một cậu thiếu niên Do thái
làm người sai vặt cho Nabi  và cậu ta bị bệnh. Nabi 
đã đến thăm cậu ta và ngồi sát cạnh đầu của cậu ta, Người
nói: “Hãy qui thuận Islam!”. Cậu bé nhìn cha cậu đang
ngồi ngay bên cạnh mình? Thế là cha cậu bảo: Hãy vâng
lời Abu Qasim (ý nói Nabi ). Vậy là câu bé qui thuận
Islam. Nabi  ra ngoài và nói:

َ ََح

َّ

ُ ح ح

َّ َ ُ
.ار» رواه ابلخاري
ِ ِل ا
ِ ِ «اْلَمد
ِ َّلى أنقذه ِمن انل
“Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đấng
đã cứu rỗi cậu ta khỏi Hỏa ngục”. (Albukhari).
- Bà A’ishah  nói: Thiên sứ của Allah  qua đời
trong lúc cái chiêng chiến đấu của Người vẫn còn đang
được cầm cố cho một người Do thái với giá ba mươi Sa’
lúa mạch. (Albukhari, Muslim).
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- Ông Sahl bin Hanif nói rằng có một thi hài được
mang đi ngang qua Nabi , Người  đã đứng dậy (tỏ
lòng thương tiếc) thì có lời bảo đó là thi hài của người Do
thái mà. Người  nói: Chẳng phải đó cũng là một mạng
người sao?. (Albukhari).
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Phẩm chất đạo đức của Muhammad,
Thiên sứ của Allah
1- Muhammad  là một người ngay chính
và bộc trực
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ
َ َ َ َّ َ ٌ َ َ
ََ َ َ ح
َُ ح
َ ُ ح
 َو ِإذا اؤت ِم َن،  َو ِإذا َو َعد أخلف، «آيَة ال ُمنا ِف ِق ثالث ِإذا َحدث كذ َب
َ َ
.خان» رواه ابلخاري ومسلم

“Biểu hiện của người Muna-fiq (đạo đức giả, giả tạo
trong đức tin) có ba: khi nói thì dối trá, khi hứa thì
không giữ lời và khi được người tín nhiệm thì bội tín.”
(Albukhari, Muslim).
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َّ ُّ َ ُ َ
َ ْ َْ
اْللحاءى م َىن
«تلؤدن
اِلقوق إىِل أهلىها يوم ال ىقيام ىة حَّت يقاد ل ىلشاة ى
َ ْ َ ْ َّ
.الشاة ى القرناءى» رواه مسلم

“Vào Ngày Phán xử cuối cùng mọi lẽ phải đều được
trả lại một cách công bằng cho chủ nhân của nó ngay
cả con cừu không sừng sẽ được đòi lại món nợ từ con
cừu có sừng trước kia đã cụng nó”. (Muslim).
55

Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai?

- Ông Umar bin Khattab  nói: Vào ngày chinh
chiến Khaibar, một nhóm Sahabah của Nabi  trở về và
họ bảo: người này đã chết Shaheed, người kia đã chết
Shaheed, cho đến khi họ đi ngang qua một người và họ
cũng bảo: người này chết Shaheed nhưng Nabi  lại bảo:

َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ
ُ ُ ْ َ َ َ َّ ى
َّ
َ
.ار ىِف برد ٍة غلها أو عباء ٍة» رواه مسلم
«لَك إىِّن رأيته ىِف انل ى

“Không, quả thật Ta thấy y đang bị đày trong Hỏa
ngục bởi y chỉ vì chiến lợi phẩm”. (Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

َّ

َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ

َ ََْ َ َ ى

ََْ َ َََ ْ َ

«من ْحل علينا السالح فليس مىنا ومن غشنا فليس مىنا» رواه مسلم
“Ai mang vũ khí để gây chiến với chúng ta thì người
đó không thuộc người của chúng ta và ai gian lận
chúng ta thì người đó cũng không thuộc người của
chúng ta.” (Muslim).
- Và trong một lời dẫn khác cũng theo lời thuật
của Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah  có lần
đi ngang qua một đống thức ăn được bày bán, Người đưa
tay lấy phần thức ăn ở bên dưới lên và nói: Cái gì đây hỡi
ông chủ? Người chủ bán thức ăn nói: Thưa Thiên sứ của
Allah! Tại trời làm cho nó trở nên như vậy. Người bảo:
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ى

َ ََْ

َّ َ ْ َ

ُ َّ ُ َ َ َ

َ َّ

َ َْ َُْ َ َ َ ََ

ْ ام
«أفال جعلته فوق الطع ى
َك يراه انلاس من غش فليس مىّن» رواه
.مسلم

“Sao anh không để nó lên bên trên để mọi người đều
nhìn thấy; ai gian lận thì người đó không phải là tín
đồ của Ta” (Muslim).

2- Muhammad  là người trung thực
Từ lời nói của Muhammad 
- Abdullah bin Amru bin Al’Ass  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ُْ ٌَ ْ َ
ُ ْ َ ٌَ َ
ْ َ َ ْ َ
ً َ ً َُ َ َ
 َومن َكنت فىي ىه خصلة مىنه َّن،«أ ْربع من ك َّن فىي ىه َكن مناف ىقا خال ىصا
ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ٌ َ ى
اق حَّت يدعها إىذا حدث كذب َوإ ىذا َعهد
َكنت فىي ىه خصلة مىن انلف ى
َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
. وإىذا خاصم فجر وإىذا اؤت ىمن خان» رواه ابلخاري ومسلم،غدر

“Có bốn thuộc tính khiến một người trở thành một
người Muna-fiq (đạo đức giả hay giả tạo trong đức
tin) thực thụ và người nào mang một trong bốn thuộc
tính này thì y đã mang trong người một đặc điểm của
Nifaaq (sự giả tạo) cho đến khi nào y hoàn toàn loại bỏ
nó, đó là: Khi nói thì dối trá, khi hứa thì bội lời, khi
tranh luận thì văng tục và khi được người tin cậy thì
lừa phỉnh.” (Albukhari, Muslim).
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- Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ ُ َّ َّ َ َّ َ ْ َ
ْ َ َّ ْ َّ َ َ ْ ى
ْ َ َ ْ َّ ى
الرجل
 وإىن، ِب يهدىى إىِل اْلن ىة
 وإىن ال ى، «إىن الصدق يهدىى إىِل ال ىِب
َ
ً ى
ْ َ َ َ ْ َّ
َ ْ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ
َْ
 َوإىن الذذىب يهدىى إىِل، ْلَصدق حَّت يكت َب عىند اللى ىصديقا
َّ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
َّ َوإ َّن الْ ُف ُجو َر َي ْهدىى إ َِل انل، الْ ُف ُجور
 حَّت، الرجل َْلذذىب
 وإىن، ار
ى
ى
ى ى
ً َّ َ
َْ َ َْ ُ
يكتب عىند اللى كذابا» متفق عليه

“Quả thật sự trung thực sẽ dẫn bước đến với sự ngoan
đạo, và sự ngoan đạo chắc chắn sẽ dẫn bước đến
Thiên Đàng, và quả thật một người sẽ luôn duy trì sự
trung thực cho đến khi y được ghi là Siddeeq (tuyệt
đối trung thực) nơi Allah. Và quả thật sự gian dối sẽ
dẫn bước đến điều trái đạo và tội lỗi, và điều trái đạo
tội lỗi chắc chắn sẽ dẫn bước đến Hỏa ngục, và quả
thật một người cứ mãi gian dối cho đến khi y bị ghi là
một kẻ chuyên lừa bịp nơi Allah”. (Albukhari, Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Abu Sufyan Sakhr bin Harb  đã thuật lại
một câu chuyện dài về Hercules. Trong đó, Hercules có
hỏi: Y (Nabi ) bảo các ngươi điều gì? Abu Sufyan kể:
Tôi bảo rằng Người  bảo:
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ُ ُْ َ َ ُ َ ْ َ َ
ُ ُ َ ُ َُ َ ُ ْ ًْ َ
ُُْ
، َوات ُركوا ما يقول آباؤك ْم،ْشكوا ب ى ىه شيئا
«
 وال ت ى،اعبدوا الل وحده
ْ
ْ
َ َ ى
َ
َ
ََ
ْ ى
َّ
ُ َ
.اف والصل ىة» متفق عليه
َويأم ُرنا بىالصالة ى َوالصد ىق َوالعف ى
“Các ngươi hãy thờ phượng Allah duy nhất, không
được Shirk (tổ hợp một đối tác ngang hàng cùng với
Allah) với Ngài một thứ gì, các ngươi hãy bỏ đi những
gì cha mẹ của các ngươi nói, và Allah ra lệnh cho
chúng ta phải dâng lễ nguyện Salah, phải trung thực,
vị tha và kết nối tình thân tộc” (Albukhari, Muslim).

3- Muhammad là một người nói chuyện
đúng mực
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Nabi  nói:

ٌ َ َ َ ُ َ َّ ى

َُ َ ْ َ

.«والَكىمة الطيبة صدقة» متفق عليه
“Và một lời tốt đẹp là một sự bố thí.” (Albukhari,
Muslim).
- Ông Ibnu Umar  thuật rằng Thiên sứ của Allah

 nói:

َّ َ ُ

َْ

َ َََ َ َ ٌََ َ ُ َ َ

.ىث» متفق عليه
ان دون اثلال ى
«إىذا َكنوا ثالثة فال يتناَج اثن ى
“Khi có ba người thì chớ đừng thì thầm giữa hai người
mà bỏ mặc người thứ ba.” (Albukhari, Muslim).
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- Ông Abdullah bin Dinar kể: Có lần tôi và và
Ibnu Umar đang ở tại chỗ của Khalid bin Uqbah trong
khu vực chợ thì có một người đàn ông đến muốn nói
chuyện riêng với Ibnu Umar và lúc đó ở cùng với Ibnu
Umar chỉ có một mình tôi. Thế là Ibnu Umar đã gọi một
người đàn ông khác để cho đủ bốn người. Ông ấy nói với
tôi và với người đàn ông mà ông vừa gọi đến: Hai người
hãy ngồi nói chuyện với nhau một chút, bởi quả thật là tôi
đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ

َْ

َ َََ َ

ان دون واح ٍىد» رواه مالك ف املوطأ
«ال يتناَج اثن ى
“Chớ đừng nói chuyện riêng giữa hai người mà bỏ
mặc một người” (Malik ghi lại trong Almuwatta’).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Anas thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
khi nói một từ nào đó thì Người  thường lặp lại ba lần
để nó được hiểu rõ và khi Người  đến một nhóm người
thì Người  thường cho Salam đến họ tới ba lần
(Albukhari).

5- Muhammad  là người nhẫn nhục chịu
đựng
Từ lời nói của Muhammad 
60

Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai?

- Ông Ibu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah
 nói với Ashajji Abdul-Qais:

ُ ََ َ ُ ْ ْ ُ

َ ُ ُّ ُ

ََْ ْ َ َ

َّ

.ني َيىبهما الل اِل ىلم واألناة» رواه مسلم
«إىن فىيك خصلت ى
“Quả thật trong ngươi có hai điểm mà Allah yêu
thương đó là biết chịu đựng và kiên trì.” (Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Anas  kể: Có lần trong lúc tôi đang đi bộ
cùng với Thiên sứ của Allah  và Người có choàng trên
mình cái áo theo kiểu của người dân Najjar với viền áo
rất dày, thình lình một gã thuộc dân sa mạc đã nắm lấy áo
của Người và kéo mạnh, tôi nhìn thấy bờ vai của Nabi ,
có thể nó bị trầy do gã ta kéo quá mạnh. Rồi gã ta nói:
Này Muhammad! Hãy đưa cho ta từ nguồn tài sản của
Allah đang ở nơi ngươi. Tôi quay sang nhìn Người thì
thấy Người cười rồi Người ra lệnh bảo đưa cho gã ta.
(Albukhari, Muslim).

6- Muhammad  là người có lòng thương
xót và thông cảm
Từ lời nói của Muhammad 
- Bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah
 nói:
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َ ْ ُى

َْى

ُّ ُ ٌ َ َ

َّ

.«إىن الل رفىيق َيىب الرفق ىِف األم ىر ُك ىه» متفق عليه
“Quả thật, Allah là Đấng có lòng thương xót và tha
thứ, Ngài yêu thích sự thương xót và thông cảm trong
mọi sự việc.” (Albukhari, Muslim).
- Bà A’ishah  cũng thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

ُْْ ََ
ُْ َ َ ََْ ى
ْ ُ َ ْ َّ َ َ ٌ ُ ُّ ى
الرف ىق ما ال يع ىطى لَع العن ىف
الرفق َويع ىطى لَع
«إىن الل رفىيق َيىب
ُْ َ َ
َ ََ
.َوما ال يع ىطى لَع ما ىس َواهُ » رواه مسلم

“Quả thật, Allah là Đấng có lòng thương xót và tha
thứ, Ngài yêu thích sự thương xót và thông cảm, Ngài
ban phát cho người có lòng thương xót và thông cảm
những thứ mà Ngài không cho những ai khác.”
(Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Có một người
thuộc dân sa mạc đã tiểu vào vách của Masjid, thế là mọi
người chạy đến muốn cho gã ta một trận, nhưng Nabi 
bảo:

ُ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ً ُ َ َ َ ْ ً ْ َ َ َ َ ُ َ
ُ َ
 فإ ىنما ب ىعثت ْم، أ ْو ذنوبا مىن ما ٍء،«دعوهُ َوه ىريقوا لَع ب ْو ىَلى سجال مىن ما ٍء
َ  َول َ ْم ُت ْب َع ُثوا ُم َع ى،ين
َ ُميَ ىِّس
.ِّسين» رواه ابلخاري
ى
ى
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“Các ngươi hãy để mặc y, hãy mang thùng nước tạt
vào chỗ đó đi, quả thật, các ngươi được phán truyền
phải nên cư xử một cách dễ dãi và nhẹ nhàng chứ
không phải cư xử quá khó khăn và thô bạo.”
(Albukhari).

7- Muhammad  là người khiêm tốn
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông I’yadh bin Hammar  thuật lại, Thiên sứ
của Allah  nói:

ْ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
«إىن الل أوَح إىِل أن تواضعوا حَّت ال يفخر أحد لَع أح ٍد وال يب ىِغ
َ َ ََ ٌ َ َ
.أحد لَع أح ٍد» رواه مسلم

“Quả thật, Allah đã mặc khải cho Ta rằng các ngươi
phải khiêm tốn để mà người này không ngạo mạn
trước người kia và không ai xem thường ai.” (Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Aswad bin Yazid thuật lại, có người đã hỏi
bà A’ishah : Nabi  thường làm gì ở nhà? Bà nói:
Người thường phụ giúp việc nhà trong gia đình, và khi
đến giờ lễ nguyện Salah thì Người rời nhà đi Salah.
(Albukhari).

8- Muhammad  là người có lòng thương
xót đối với mọi người xung quanh kể cả loài vật
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Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng ông đi ngang
qua một nhóm các thanh thiếu niên Quraish đang đùa
nghịch với một con chim, chúng đưa con chim lên để
những người khác phóng tên vào nó, những cây tên ném
trật sẽ thuộc về chủ của con chim. Khi chúng nhìn thấy
Ibnu Umar  thì chúng giải tán. Ibnu Umar  nói: Ai đã
bày việc này? Quả thật Allah nguyền rủa những ai làm
việc này. Quả thật Thiên sứ của Allah  nguyền rủa
những ai mang một vật gì đó có sự sống ra làm trò tiêu
khiển. (Albukhari, Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại: Có lần chúng tôi
đi xa cùng với Thiên sứ của Allah. Trong lúc Người đi
giải quyết nhu cầu của Người thì chúng tôi nhìn thấy một
tổ chim có hai con chim non, chúng tôi bắt hai con chim
non đó, sau đó mẹ chúng đến và kêu la thảm thiết. Vừa
lúc ấy, Nabi  đến và nói: “Ai đã làm nó đau lòng vì
con của nó? Hãy trả con lại cho nó!”. Và chúng tôi thấy
một ổ kiến, chúng tôi đã đốt nó. Người nói: “Ai đã đốt
cái này?”. Chúng tôi nói: Là chúng tôi. Người nói:

َّ

ُّ َ َّ

َّ

َ َ ْ َُ ى

َ ْ َ َ ُ َّ

ار» رواه أبو داود بإسناد
ار إىال رب انل ى
«إىنه ال ينب ىِغ أن يعذب بىانل ى
.صحيح
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“Quả thật, không nên dùng lửa để trừng phạt mà chỉ
có Thượng Đế của lửa mới có quyền đó”. (Abu
Dawood, đường dẫn truyền xác thực).

9- Muhammad  là người nhân từ
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Abu Qata-dah Al-Harith bin Rabi’i  thuật
lại, Thiên sứ của Allah  nói:

َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ى َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ى
ى،الصب
 فأسمع بكاء،«إىِّن ألقوم إىِل الصالة ى وأنا أ ىريد أن أطول فىيها
ى
ُ َّ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ى
.فأَتوز ىِف صال ىَت كراهىية أن أشق لَع أم ىه» رواه ابلخاري

“Quả thật Ta đứng dâng lễ nguyện Salah (làm Imam)
và Ta muốn kéo dài lễ nguyện Salah (trong việc đọc
xướng Qur’an và kéo dài các động tác qua các lời tụng
niệm), nhưng Ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên
Ta đã tranh thủ hoàn tất lễ nguyện Salah của Ta (một
cách sớm hơn) bởi lẽ Ta không thích gây khó khăn
cho mẹ của chúng.” (Albukhari).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Abu Sulayman Malik bin Al-Huwairith 
thuật lại: Chúng tôi đến gặp Thiên sứ của Allah  trong
lúc chúng tôi là những chàng thanh niên trạc tuổi nhau,
chúng tôi đã ở lại cùng với Người hai mươi đêm. Vì
Thiên sứ của Allah  là một người nhân từ có lòng
thương xót và thông cảm nên Người nghĩ rằng chúng tôi
nhớ người thân của chúng tôi. Người hỏi chúng tôi có
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người thân ở nhà là những ai và chúng tôi nói cho Người
biết. Người  nói:
َ
َ

ْ َ ُ ْ
ً َ َ ْ ُّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ى
ُ َ ْ ُ
ىيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صالة
ف
وا
ىيم
ق
أ
ف
م
ىيك
ل
ه
جعوا إىِل أ
«ار ى
ى
َ
ُّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُُْ َ َ
َ ْفح
َ ْفح
ْ ىني كذا َو َصل ْوا كذا ى
ْ َك َذا ى
وِن
م
ت
ي
أ
ر
ا
م
ك
وا
ل
ص
و
،ا
ذ
ك
ىني
ى
َ َ َ َ ُ َ ى
ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َّ َ ُ َ ْ ُ َ ى
ْكم
َ
ت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وْلؤم
 فإىذا حَض ى، أصل
ْ ُ ُ َ َأ ْك
.ِبكم» متفق عليه

“Các ngươi hãy quay trở về với gia đình của các
ngươi, hãy ở lại cùng với họ, hãy dạy họ và khuyên
bảo họ, các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah thế này
vào giờ này, các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah thế
này vào giờ này, hãy dâng lễ nguyện Salah giống như
các ngươi nhìn thấy Ta dâng lễ nguyện Salah, và khi
nào đến giờ Salah thì các ngươi hãy cho một người
trong các ngươi Azan và cho một người lớn tuổi nhất
trong các ngươi làm Imam cho các ngươi.” (Albukhari,
Muslim).

10- Muhammad  là người không màng
danh lợi nơi cõi trần
Từ lời nói của Muhammad 
- Thiên sứ của Allah  nói:

ُ  يَتْ َب ُع ُه أَ ْهلُ ُه َو َم ُاَل،ريج ُع ْاث َنان َويَ ْب ََق َم َع ُه َواح ٌىد
ََْ ٌََ َ َ ََْ ُ َْى
ى
 ف ى،«يتبع الميت ثالثة
ُُ َ َ ََْ َ ُُ َ َ ُُ ْ َ ُ ََْ ُُ َ َ َ
. ويبَق عمله» متفق عليه،جع أهله وماَل
 فري ى،وعمله
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“Theo sau người chết ba thứ: người thân của y, tiền
tài của y và việc làm của y. Người thân của y và tiền
tài của y sẽ quay lại, chỉ còn việc làm của y là ở lại
cùng với y.” (Albukhari, Muslim).
- Ông Al-Mustawrid bin Shaddad  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ْ ُّ َ
ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ
ك ْم إ ْص َب َع ُه َهذه ى ِف ْاْلَمى
اِلنيا ىِف اآلخىرة ى إىال مىثل ما ُيعل أحد
« ما
ى ى
ى
ُ
ْ
َ
َ
ُ ْ َ ْ َْ
.جع» رواه مسلم
فلينظر بىم ير ى

“Cõi trần gian so với cõi Đời Sau chỉ giống như những
gì còn đọng lại trên ngón tay của một người khi y đặt
nó xuống biển rồi lấy lên.” (Muslim).
- Ông Abu Abbas Sahl bin Sa’ad Assa’idi  thuật
lại, có một người đàn ông đến gặp Thiên sứ của Allah 
nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Xin Người hãy chỉ cho tôi
việc làm nào mà khi tôi làm nó thì Allah sẽ yêu thương
tôi và cả thiên hạ đều yêu thương tôi. Người  nói:

ُ
َْ ْ
َ ُّ ُ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُّ
»اس َيىبك انلَّاس
«ازهد ىِف
اِلنيا َيىبك الل َوازهد فىيما عىند انلَّ ى
.حديث حسن رواه ابن ماجه و غريه بأسانيد حسنة

“Hãy đừng màng danh lợi ở cõi trần thế thì Allah sẽ
yêu thương ngươi, và hãy đừng mang đến những gì
của mọi người thì mọi người sẽ yêu thương ngươi.”
(Hadith tốt do Ibnu Ma-jah ghi lại với các đường dẫn
truyền tốt).
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Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Annu’man bin Bashir  thuật lại, Umar bin
Khattab đề cập đến cảnh khổ hạnh của con người trên thế
gian, ông nói: Quả thật tôi đã nhìn thấy Thiên sứ của
Allah  trong một ngày đói lả vì Người không tìm thấy
gì để làm no cái bụng của mình ngay cả một quả chà là
khô bị hư cũng không có.

َّ

- Ông Abdullah bin Ashshikhir  thuật lại: Tôi
đến gặp Nabi  trong lúc Người đang đọc câu kinh
ُ َ َ ي َ َٰ ُ ُ ا
Qur’an: ﴾١ ٱِلَكث ُر
 ﴿ ألهىكمViệc tom góp của cải (làm
giàu) làm cho các ngươi bận tâm (Chương 102 –
Attakathur, câu 1). Người  nói:

َ َ
َ َ ْ ََ ْ َ َ َ َْ
َ َ ََ ْ ُ َُ
 َوهل لك يا اب َن آدم مىن مال ىك إىال-  قال- «يقول اب ُن آدم م ىاِل م ىاِل
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ما أكلت فأفنيت أو لبىست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» رواه
.مسلم

“Con cháu của Adam (con người) nói: Tiền tài của tôi!
Của cải của tôi! Nhưng này con cháu của Adam, thật
ra ngươi chẳng sỡ hữu được gì từ của cải của ngươi
ngoài những gì ngươi đã ăn rồi tiêu hóa hết hoặc
những gì ngươi đã mặc rồi bị mục rách đi, hoặc những
gì ngươi đã bố thí thì còn lại cho mai sau.” (Muslim).
- Bà A’ishah  nói: Gia đình của Muhammad 
chưa từng được no bụng từ bánh mì lúa mạch trong hai
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ngày liên tiếp nhau cho tới khi Người qua đời.
(Albukhari, Muslim).
Và trong một lời dẫn khác: Gia đình của
Muhammad  từ khi bước chân đến Madinah cho tới khi
Người qua đời chưa từng được no bụng từ thức ăn lúa mì
trong ba đêm liền.
- Urwah thuật lại, bà A’ishah  đã từng nói: Này
cháu của ta, xin Allah chứng giám rằng nếu chúng ta nhìn
vào trăng lưỡi liềm, rồi trăng lưỡi liềm, rồi trăng lưỡi
liềm: ba cái trăng lưỡi liềm trong hai tháng như vậy mà
trong các ngôi nhà của Thiên sứ  không hề nhúm lửa
(nấu ăn). Tôi nói: Dì ơi! Vậy cuộc sống của mọi người
thế nào? Bà nói: Chà là khô và nước lã, và Thiên sứ  có
những người hàng xóm Ansar, họ có lạc đà, cừu, họ
thường gởi sữa của chúng đến biếu cho Thiến sứ của
Allah và Người cho chúng ta uống từ nguồn sữa đó.
(Albukhari, Muslim).

11- Muhammad  là người thường tiễn
đưa
Từ lời nói của Muhammad 
- Umar bin Khattab  nói: Tôi đến xin phép Nabi
đi làm Umrah, Người cho phép tôi đi và nói:

َ َ ُ َّ َ ُ َ َ ْ ْ َ
َ َ ُ ْ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
»َخ ىِف دَعئ ىك
َشكنا يا أ
أ
«
رواية
ويف
»
ىك
«ال تنسنا يا أَخ مىن دَعئ
ى
.حديث صحيح رواه أبو داود و الرتمذي و قال حديث حسن صحيح
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“Này người anh em, đừng quên chúng tôi trong lời cầu
nguyện của anh nhé!” và trong một lời dẫn khác:
“Này người anh em, hãy nhắc chúng tôi trong lời cầu
nguyện của anh với!” (Hadith xác thực do Abu Dawood
và Tirmizhi, và ông nói Hadith tốt và xác thực).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Abu Sulayman Malik bin Al-Huwairith 
thuật lại: Chúng tôi đến gặp Thiên sứ của Allah  trong
lúc chúng tôi là những chàng thanh niên trạc tuổi nhau,
chúng tôi đã ở lại cùng với Người hai mươi đêm. Vì
Thiên sứ của Allah  là một người nhân từ có lòng
thương xót và thông cảm nên Người nghĩ rằng chúng tôi
nhớ người thân của chúng tôi. Người hỏi chúng tôi có
người thân ở nhà là những ai và chúng tôi nói cho Người
biết. Người  nói:
َ
َ

ْ َ ُ ْ
ً َ َ ْ ُّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ى
ُ َ ْ ُ
ىيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صالة
«ار ى
جعوا إىِل أهلىيكم فأقىيموا ف ى
َ
ُّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ
ُُ َ َ
ْ َ َ
َْ ْ
َْ ْ َ َ
وِن
 وصلوا كما رأيتم ى،كذا ىف حىني كذا وصلوا كذا ىف حىني كذا
َ َ َ َ ُ َ ى
ُ َّ ُ ْ
ُ ُ َ َ ُ َ ْ َّ َ ُ َ ْ ُ َ ى
َ
ت الصالة فليؤذن لك ْم أحدك ْم َوْلَؤمك ْم
َض
 فإىذا ح ى،أصل
ْ ُ ُ َ َأ ْك
.ِبكم» متفق عليه

“Các ngươi hãy quay trở về với gia đình của các
ngươi, hãy ở lại cùng với họ, hãy dạy họ và khuyên
bảo họ, các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah thế này
vào giờ này, các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah thế
này vào giờ này, hãy dâng lễ nguyện Salah giống như
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các ngươi nhìn thấy Ta dâng lễ nguyện Salah, và khi
nào đến giờ Salah thì các ngươi hãy cho một người
trong các ngươi Azan và cho một người lớn tuổi nhất
trong các ngươi làm Imam cho các ngươi” (Albukhari,
Muslim).

12- Muhammad  là người tri ân
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Usa-mah bin Zaid  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

َ َ ََ ٌ َْ َ َ ُ ْ َ
َََْ ْ َ َ ًْ َ ُ َ َ َ
«من صنىع إىْلْ ىه مع ُروف فقال ل ىفا ىعلى ىه جزاك الل خريا فقد أبلغ ىِف
َ َّ
.اثلناءى» رواه الرتمذي و قال حديث حسن صحيح

“Ai làm điều tốt cho mình thì hãy nói với người đó:
Jaza-kallahu khairan (Cầu xin Allah ban phúc điều
tốt đẹp cho anh), đó là sự tri ân và cảm tạ.” (Tirmizhi
ghi lại, ông nói Hadith tốt xác thực).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Sa’ad bin Abu Wiqas  thuật lại: Chúng tôi
cùng với Thiên sứ của Allah  rời Makkah để đến
Madinah. Khi chúng tôi gần đến Azu-ra’ thì chúng tôi
dừng chân. Sau đó, Người ngửa đôi bàn tay lên cầu xin
Allah khoảng một canh giờ rồi Người Sujud (cúi đầu quỳ
lạy) thật lâu, sau đó, Người đứng dậy ngửa đôi bàn tay lên
cầu xin khoảng một canh giờ rồi lại Sujud. Người làm
như vậy ba lần. Sau đó, Người  nói:
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ً َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ
َ ْ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ى َ َ ْ ُ َ ى
جد ا
ا
س
ت
ر
ر
خ
ف
َّت
م
أ
ث
ل
ث
اِّن
ط
ى
«إىِّن سألت رِّب وشفعت ألم ىَّت فأع ى
ى
َ
َُّ َ ُ ُ
ُ
َ
َّ ُ ْ ً َ ى ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ى َ َ َ ْ ُ َ ى
َ ْ
اِّن ثلث أم ىَّت
شذرا ل ىرِّب ثم رفعت رأَس فسألت رِّب ألم ىَّت فأعط ى
ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ى
َُّ
َ َ َْ ُ َ ى
ً َ ُ ْ َ َ َ
ى
جدا ل َىرِّب شذ ًرا ثم َرفعت َرأَس فسألت رِّب ألم ىَّت
فخررت سا ى
َ َ َ َ َْ ُ َ ً َى
َ ُ ُّ
َ ْ ََ
.جدا ل ىرِّب» رواه أبو داود
اِّن اثللث اآلخر فخررت سا ى
فأعط ى
“Quả thật Ta đã cầu xin Thượng Đế của Ta và Ta đã
cầu xin khoan hồng và miễn tội cho cộng đồng tín đồ
của Ta và Ngài đã cho Ta một phần ba các tín đồ, thế
là Ta cúi xuống quỳ lạy tạ ơn Thượng Đế của Ta, sau
đó Ta trở dậy cầu xin cho cộng đồng tín đồ của Ta và
được Ngài cho một phần ba cộng đồng của Ta, thế là
Ta cúi đầu quỳ lạy tạ ơn Thượng Đế của Ta, sau đó Ta
trở dậy cầu xin Thượng Đế của Ta cho cộng đồng của
Ta thì được Ngài ban cho một phần ba nữa, thế là Ta
cúi đầu quỳ lạy tạ ơn Thượng Đế của Ta.” (Abu
Dawood).

13- Muhammad  là một người công bằng
chính trực
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Abdullah bin Amru bin Al’Ass  thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ْ ُ ْ َّ
ُ ْ َ ََ ََ
َ ُ ْ َ َ َّ
َْ َ
ىين يعدىلون ىِف
 اَّل:ور
ن
ىن
م
ر
اب
ن
م
لَع
لل
ا
د
ىن
ع
ني
ط
س
ق
«إىن الم
ى
ى
ى
ى
ٍ
َ
َُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ
.ىيهم وما ولوا» رواه مسلم
حذ ىم ىهم وأهل ى
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“Quả thật, những người công bằng và ngay chính sẽ ở
trên những chiếc bục ánh hào quang nơi Allah: Đó là
những người công bằng và chính trực trong việc lãnh
đạo, phân xử quần chúng và cư xử với gia đình và
thân tộc.” (Muslim).
- Ông Jabir  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َّ َ َ ْ َ َ ٌ َ ُ ُ ْ ُّ َّ َ ْ ُّ
ُ َّ
َّ ُّ َّ َ َّ ُّ
«اتقوا الظل َم فإىن الظل َم ظلمات ي ْوم ال ىقيام ىة َواتقوا الشح فإىن الشح
ُّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
ُ َ َ ْ َ ََ ْ َََُ ْ ُ ََْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
أهلك من َكن قبلكم ْحلهم لَع أن سفذوا دىماءهم واستحلوا
ََ
ْ ُ َ َم
.204  رياض الصاْلني،ارمهم» رواه مسلم
ى
“Hãy kính sợ (Allah) trong những việc làm bất công
bởi quả thật vào Ngày Phán xử cuối cùng sự bất công
sẽ trở thành những bóng tối mù mịt; và các ngươi hãy
kính sợ (Allah) về sự keo kiệt và ích kỷ bởi sự keo kiệt
ích kỷ đã hủy hoại những người thời trước các ngươi,
điều đó đã đưa họ đổ máu và được phép xâm phạm
đến họ” (Muslim, Riyadh Saliheen 204).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Nu’man bin Bashir  thuật lại rằng cha
của ông đã đưa ông đến gặp Thiên sứ của Allah  và nói:
Quả thật tôi xin tặng đứa con này của tôi làm người hầu
cho Người. Thiên sứ của Allah  nói: “Có phải tất cả
các đứa con của ngươi, ngươi đều tặng đi như đứa con
này không?”. Ông nói: Không. Thiên sứ của Allah 
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bảo: “Vậy thì ngươi hãy nhận nó lại.” (Albukhari,
Muslim).


Đạo đức và phẩm hạnh của Muhammad,
Thiên sứ của Allah
1- Muhammad  là một người thầy
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َ ََ َََْْ َ ُ ٌ َ ُ ُ َ ً َ ُ ى
َّ َ َ َ َ
الل ماال فسلط لَع هلذتى ىه ىِف
ني رجل آتاه
«ال حسد إىال ىِف اثنت ى
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ٌ ُ َ َ َْ ى
ََُ ََُى
.ض بىها ويعلمها» متفق عليه
ق
 فهو ي ى، ورجل آتاه الل اِل ىذمة، اِلق

“Đừng ghen tị với người (đừng mong ước giống như ai
đó) trừ hai dạng người: Một người được Allah ban
cho nhiều tài sản rồi y đã dùng nó vào việc chân lý, và
một người được Allah ban cho sự hiểu biết và khôn
ngoan rồi y đã áp dụng nó và truyền dạy nó lại cho
người” (Albukhari, Muslim).
- Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại rằng Nabi  đã
từng nói với Ali :
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َ
َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ٌْ َ ً َ ً ُ َ َ ُ َ َْ ْ َ
ري لك مىن أن يكون لك
«ف َواللى ألن يهدىى الل بىك رجال واحىدا خ
َ َّ ْ ُ
.ْح ُر انلع ىم» متفق عليه
“Thề bởi Allah, quả thật việc Allah hướng dẫn một
người bởi ngươi tốt hơn việc ngươi có được một con
lạc đà tốt nhất.” (Albukhari, Muslim).
- Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ ُ
َ ً َ
َ َّ َ ً ْ
ُ ََْ ً َ َ َ َ ْ َ
الل َل ُ ب ى ىه ط ىريقا إىِل
« َومن سلك ط ىريقا يلت ىمس فىي ىه عىلما سهل
َّ َ ْ
.اْلن ىة» رواه مسلم

“Và ai tìm kiếm con đường tìm tòi kiến thức, Allah sẽ
tạo điều kiện dễ dàng cho y trên con đường đến Thiên
Đàng.” (Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Abu Najih Al’irbadh bin Sa-riyah  thuật
lại, Thiên sứ của Allah  đã khuyên dạy chúng tôi lời
khuyên dạy quý báu đầy chân tình, làm trái tim phải rung
động, đôi mắt phải rưng lệ. Chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ
của Allah, như thể là Người  nhắn gởi trước khi chia
tay. Rồi Người  nhắn nhủ chúng tôi:

ُ
َْ ُ
َ َّ
ْ َّ
ْ َ ُ َّ َ ًّ َ َ ً ْ َ ْ
وصيك ْم بىتق َوى اللى َوالسمعى َوالطاع ىة َوإىن عبدا حب ىشيا فإىنه من
«أ ى
َّ ُ ُ ْ َ َ َ ً َ ً َ ْ
َّ ُ
ُ ْ ْ َ
َ َ ك ْم َب ْعدىى فَ َس
ريا فعليك ْم بىسن ىَّت َوسن ىة
ي ىعش مىن
ريى اختىالفا كث ى
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ْ
ُّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ اْلُلَ َفاءى ال ْ َم ْهدىيى
َ َّضوا َعلَ ْي َها بانل
َّ ني
ج ىذ
ا
و
ع
و
ا
ه
ب
وا
ذ
س
م
ت
ىين
د
ش
ا
الر
ى
ى
ى
ى
َ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ
ٌ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ُ ُ
»ور فإىن ُك َمدث ٍة بىدعة وُك بىدع ٍة ضاللة
م
األ
ات
وإىياكم وَمدث
ى
ى

.رواه أبو داود و الرتمذي و قال حديث حسن صحيح

“Ta khuyên các ngươi hãy kính sợ Allah, hãy nghe và
vâng lệnh người lãnh đạo cho dù đó có là một người
nô lệ da đen, và có ai trong các ngươi còn sống đến
thời sau này thì sẽ chứng kiến nhiều điều tranh cãi.
Bởi thế, các ngươi phải bám lấy Sunnah (đường lối)
của Ta và Sunnah của các Kalifah chính trực và công
minh, các ngươi hãy dùng răng hàm của các ngươi cắn
chặt giữ lấy nó, và các ngươi hãy cảnh giác và tránh
xa việc đổi mới trong đạo, bởi tất cả những việc làm
đổi mới đều lệch lạc.” (Abu Dawood, Tirmizhi, và ông
nói Hadith tốt xác thực).

2- Cách ăn của Muhammad 
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Umar bin Abu Salmah  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói với tôi:

َ ْ َ َّ

َُْ َ ْ َ ُْ

َ ى

. وُك مىما يلىيك» متفق عليه، وُك ب ىي ىمين ىك،«سم الل
“Hãy nhân danh Allah (nói: Bissmillah), ăn bằng tay
phải và ăn phần ở ngay trước mặt ngươi!” (Albukhari,
Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
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- Ông Abu Huroiroh  nói: Thiên sứ của Allah 
chưa từng chê bai thức ăn bao giờ, nếu thích thì Người ăn
còn không thích thì Người thôi. (Albukhari, Muslim).

3- Cung cách uống nước của Muhammad

Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah
 nói:

ْ ْ ُ َ ً َ َُ َْ َ
َ
ُّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
اَشبوا مثّن َوثالث َوسموا
ك ىن
«ال تْشبوا واحىدا ك
ْش ىب اْلَ ىعريى َول ى
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َُ َ ُْْ َ َُْْ َ
َ َ
َ ْ
َ ْ
ٌ
 قال الرتمذي هذا َح ِديث.»َشبتم واْحدوا إىذا أنتم رفعتم
إىذا أنتم ى
.َح َس ٌن

“Các ngươi đừng uống một lần hết giống như cách
uống của lạc đà mà hãy uống hai ngụm, ba ngụm, và
các ngươi hãy nói Bissmillah (nhân danh Allah) khi
nào các ngươi uống và hãy nói Alhamdulillah (Tạ ơn
Allah) khi nào các ngươi uống xong.” (Tirmizhi, và ông
nói Hadith tốt).
- Ông Anas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
thường dừng để thở trong lúc uống ba lần (tức uống một
ngụm rồi dừng, cứ như vậy ba lần mỗi khi uống).
(Albukhari, Muslim).

4- Muhammad  đối với người bệnh
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Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Nabi  nói:

َ َُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ ُُ َ َ ْ ُ َْ َْ ً َ َ َ ْ َ
ار أسأل الل
ٍ «من َعد م ىريضا لم َيَض أج َله فقال عىنده سبع مىر
َ
َْ
َ
ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ
ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ
الل مىن ذل ىك
يم أن يش ىفيك إىال َعفاه
الع ىظيم رب العر ىش الع ىظ ى
ََْ
و قال اْلاكم. المر ىض» رواه أبو داود و الرتمذي و قال حديث حسن
.صحيح لَع رشط ابلخاري. حديث

“Người nào đi viếng thăm người bệnh chưa đến giai
đoạn chấm dứt cuộc đời thì hãy nói bảy lần: Cầu xin
Allah, Thượng Đế của chiếc Ngai vương vĩ đại, hãy
cho anh (chi, em .. ) khỏi bệnh thì Allah sẽ cho người
đó sẽ tránh khỏi căn bệnh đó.” (Abu Dawood, Tirmizhi,
và ông nói đây là Hadith tốt. Và ông Hakim nói Hadith
này xác thực theo tiêu chuẩn của Albukhari).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Anas  thuật lại: Khi mà Nabi  bệnh
nặng và Người lên cơn đau thì Fatimah  nói: Thật là
khổ cho cha! Người bảo:

َ ََ َ َْ
ْ َ َْ ٌ َ
»يك ك ْرب بعد اْلَ ْو ىم
«ليس لَع أب ى ى

“Sau ngày này, cha của con sẽ không còn phải chịu
một cơn đau khổ nào nữa”.
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Và lúc Nabi  lìa trần thì bà Fatimah  nói: Cha
ơi! cha đã đáp lại lời gọi của Thượng Đế; cha ơi! Cha sẽ
được Ngài ban Thiên Đàng Firdaus làm nơi ở của cha;
cha ơi! Jibril sẽ loan báo về cái chết của cha. Và khi chôn
chất Người, bà Fatimah  đã nói trong tâm trạng rất
buồn: Chẳng lẽ các người thấy vui khi phủ đất lên người
Thiên sứ của Allah  sao? (Hadith do Albukhari ghi
nhận).

5- Cung cách đi xa của Muhammad 
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Jabir thuật lại: Thiên sứ của Allah  muốn
đi chinh chiến, Người nói:

ٌ َ َُ َ َْ ً َ ُ
ْ ْ َّ
َُْ َ َ ْ َ َ
َ َْ َ َ
ار إىن مىن إىخ َوان ىك ْم ق ْوما ليس له ْم مال
ص
ن
األ
و
ين
ر
ج
ا
ه
ى
«يا معْش الم ى ى
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ َّ ْ ْ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ
ْ َ َ َ َ َّ
ني أ ىو اثلالثة فما ألحدىنا مىن
وال ع ىشرية فليضم أحدكم إىْل ىه الرجل ى
ََ ْ َ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ ٌ َ ُ ْ َ َ ح َ َ ح َ َ َ ح ُ َ ح َ ح ح
َّ
ني أو
ِ  فضممت إَِل اثن.ظه ٍر َي ىمله إىال عقبة كعقب ىة» يع ِِن أح ِد ِهم
َ َ َ ًََ َ
َ َ َّ ُ ح َ ٌ َ ُ ح َ َ َ ح ح
. رواه أبو داود. ما َِل إِال عقبة كعقب ِة أح ِد ِهم ِمن مج َِّل: ثالثة قال

“Này hỡi những người Muhajir và những người
Ansar! Quả thật, từ trong số các anh em đồng đạo của
các ngươi có nhóm người không có tài sản cũng không
có người thân tộc, thế nên, mỗi người trong các ngươi
hãy lấy hai hoặc ba người đi cùng với mình để hỗ trợ
và giúp đỡ họ”. Lời của Jabir: Thế là mỗi người chúng
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tôi đều có người đi cùng trên lưng con lạc đà. (Abu
Dawood).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Thiên sứ của Allah  thường đi ở phía sau để
giúp đỡ và tiếp sức những người yếu và Người thường
cầu nguyện cho họ. (Abu Dawood ghi lại với đường dẫn
truyền tốt).

7- Muhammad  thường đi bộ
Từ lời nói của Muhammad 
- Thiên sứ của Allah  nói:

ََ ْ َُْْ ٌَْ ُ َ َ َ َ ُ
ُ ُ َ َ َّ َ َ
ْ َ َ ك ْم ِف َم ْس
سك لَع
«إىذا مر أحد
جدىنا أو ىِف سوق ىنا ومعه نبل فليم ى
ى
ى
َ
َ
ْ
َ َ
َ
َ يب أ َح ًدا م َىن ال ُم ْسلم
َ ك ىفه أ ْن يُص
ْ َ ني م ْىن َها ب ى
َش ٍء» متفق
ى
ى
ىى
ن ىصال ىها ب ى
.عليه

“Khi ai đó trong các ngươi đi ngang qua một Masjid
nào đó của chúng ta hay cái chợ nào đó của chúng ta
mà trên người mang theo mũi tên thì y hãy cất giữ cẫn
thận trong bao của nó để khỏi gây tai hại đến người
Muslim.” (Albukhari, Muslim).


Sự hành đạo và thờ phượng của
Muhammad, Thiên sứ của Allah
80

Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai?

1- Muhammad  là một người dâng lễ
nguyện Salah
Từ lời nói của Muhammad 
- Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َ
ُ َ
َ َ َّ
ُ َ ْ َ َ َ َ َْ
ُ لَع َما َي ْم ُحو ا
 قالوا.»ات
ج
ر
اِل
ه
ب
ع
ف
ر
ي
و
ا
اي
ط
اْل
ه
ب
لل
«أال أدلكم
ىى
ىى
ى
ْ
َ َ ُ ُ َْ َ َ َ َْ ََ ُ ُْ ُ َ ْ َ َ
َ َُ َ ََ
َثة اْلطا إىِل
 قال «إىسباغ الوضوءى لَع المًك ىره ى وك.هلل
ِ بَّل يا رسول ا
َ َْ
ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ُ ى
.ج ىد وانتىظار الصالة ى بعد الصالة ى فذل ىكم الرباط» رواه مسلم
ا
س
الم ى
“Các ngươi có muốn Ta dạy các ngươi việc làm mà với
nó Allah sẽ bôi xóa tội lỗi và đưa các ngươi lên vị trí
trên cao?”. Các Sahabah nói: Có thưa Thiên sứ của
Allah. Người  bảo: “Hoàn thành tốt việc Wudu’ dù
trong khó khăn, nhiều bước chân đến các Masjid, và
sự chờ đợi dâng lễ nguyện Salah tiếp theo sau khi đã
xong lễ nguyện Salah hiện tại. Đó là những điều mấu
chốt.” (Muslim).
- Ông Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud 
thuật lại:

َ ُّ َ َ َ َ َ ُّ ح
َ َ
ُ َسأَلح
َّ ت
َّ انل
هلل قال
ِ  أى العم ِل أحب ِإَل ا-  صَّل اهلل عليه وسلم- ب
ِ
َ َ ُّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َّ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
 قال ثم أى قال.»اِلي ىن
 قال ثم أى قال «ثم بىر الو ى.»«الصالة لَع وقتىها
َ ُ َ ْ
.يل اللى» متفق عليه
ب
س
اْلهاد ىِف
ى
« ى
ى
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Tôi đã hỏi Thiên sứ của Allah  việc làm nào Allah yêu
thương nhất? Người  bảo: “Dâng lễ nguyện Salah
đúng giờ giấc qui định”. Tôi hỏi: Rồi việc làm nào nữa?
Người  nói: “Hiếu thảo với cha mẹ”. Tôi hỏi: Kế đến
là việc làm nào nữa? Người  bảo: “Chiến đấu vì con
đường chính nghĩa của Allah”. (Albukhari, Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Bà A’ishah thuật lại rằng Nabi  thường đứng
dâng lễ nguyện trong đêm đến đau cả hai bàn chân. Thấy
vậy, tôi nói với Người: Người cần chi phải vất vã như vậy
trong khi quả thật Allah đã tha thứ cho Người mọi tội lỗi
trước đây và sau này? Người  nói:

ً ُ َ ً ْ َ َ ُ َ ْ َ ُّ

َُ ََ

.«أفال أحىب أن أكون عبدا شذورا» متفق عليه
“Chẳng lẽ điều đó không đáng để Ta là một người bề
tôi biết ơn sao?” (Albukhari, Muslim).

2- Muhammad  là người luôn tìm sự che
chở và cứu rỗi nơi Thượng Đế của Người
Từ lời nói của Muhammad 
- Ông Abu Bakr Assiddiq  thuật lại rằng ông đã
nói với Thiên sứ của Allah : Xin hãy dạy tôi lời Du-a để
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tôi cầu nguyện trong lễ nguyện Salah của tôi! Người 
nói:

ْ َ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ َّ ى
َْ َ ً َ ًْ ُ
َ ْ َ َّ َ ُ ُّ
،ريا َوال يغ ىف ُر اَّلنوب إىال أنت
«ق ىل اللهم إىِّن ظلمت نف ىِس ظلما كثى
ُ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ً َ ْ َ ْ ْ َ
 وارْح ىّن إىنك أنت الغفور الرحىيم» متفق،فاغ ىفر ىِل مغ ىفرة مىن عىندىك
.عليه

“Hãy nói: Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi đã bất công
quá nhiều với bản thân mình (ý nói làm quá nhiều tội
lỗi) và chắc chắn sẽ không có một ai có quyền hạn tha
thứ tội lỗi ngoại trừ một mình Ngài duy nhất. Bởi thế,
với sự hằng tha thư tội lỗi nơi Ngài, xin Ngài hãy tha
thứ cho bề tôi, và xin Ngài hãy thương xót bề tôi, quả
thật Ngài là Đấng thương xót và hằng tha thứ.”
(Albukhari, Muslim).
Từ cuộc sống của Muhammad 
- Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah
 thường cầu nguyện khi gặp chuyện không tốt lành:

َ
ُ َّ«الَ إ ََلَ إال
َ َ َّ ُّ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ يم
ُ الل الْ َع ىظ
،ات َواأل ْر ىض
 ال إىَل إىال الل رب السمو ى،اِللىيم
ى ى
َْ
َ ْ ُّ َ
ْ
.يم» متفق عليه
رب العر ىش الع ىظ ى

“Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah,
Đấng Vĩ đại, Đấng Kiên nhẫn, Không có Thượng Đế
đích thực nào ngoài Allah, Đấng Chủ Tể của các tầng
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trời và trái đất, Chủ nhân của chiếc Ngai vương vĩ
đại”. (Albukhari, Muslim).
- Ông Ibnu Ma’ud  thuật lại, một trong những
lời Du-a của Thiên sứ  là:

ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َّ ى
ات رْحتىك وعزائ ىم مغ ىفرت ىك والسالمة مىن
جب ى
«اللهم إىِّن أسألك مو ى
ى
ُ
َ
َ
ّ
َ ّ
َ َْ َ ْ ُى
ّ َ
َ يم َة م ْىن ُك ب ٍّر َوالف ْو َز ب
اْلن ىة وانلجاة مىن انلارى» رواه
ُك إىث ٍم والغنى
ى
ى
.اْلاكم أبو عبد اهلل و قال حديث صحيح لَع رشط مسلم

“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin Ngài luôn
được sự thương xót và đoái hoài của Ngài, luôn được
Ngài tha thứ, cầu xin Ngài cho bề tôi được bình an
khỏi những tội lỗi và cho bề tôi phúc lành từ mỗi việc
làm ngoan đạo, cầu xin Ngài cho bề tôi được thành
công trong việc đạt được Thiên Đàng và xin Ngài cứu
rỗi bề tôi khỏi Hỏa ngục.” (Hakim – Abu Abdullah – ghi
nhận và ông nói: Hadith xác thực theo tiêu chuẩn của
Muslim).
- Bà A’ishah  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
thường dâng lễ nguyện Salah mười một Rak’at trong
đêm, Người Sujud rất lâu bằng cả một người trong các
người đọc năm mươi câu kinh Qur’an, và Người dâng lễ
nguyện hai Rak’at trước Salah Fajr rồi Người nằm nghỉ
trên thân phải của Người (tức nằm nghiêng bên phải) cho
đến khi người Azan azan lễ nguyện Salah. (Albukhari).
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Sự giản dị trong đời sống của
Muhammad 
Sự giản dị trong đời sống của
Muhammad 
- Khi đối chiếu giữa cuộc sống của Muhammad 
trước khi Người lãnh nhiệm sứ mạng Thiên sứ và cuộc
sống của Người sau khi bắt đầu sự nghiệp truyền bá sứ
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mạng sẽ cho chúng ta kết quả rằng: là điều không thể tin
khi cho rằng Muhammad  là người giả tạo, lường gạt, y
tự xưng là vị Thiên sứ chỉ vì muốn đạt được tiền tài, danh
vọng, quyền lực.
- Trước khi nhận lãnh Sứ mạng, Muhammad  đã
không gặp phải sự bế tắt nào về mặt vật chất bởi chính
bản thân Muhammad đã khẳng định điều đó qua việc đi
buôn và thu được thành công một cách tốt đẹp, còn sau
khi nhận lãnh Sứ mạng, đời sống vật chất của Người 
trở nên tệ hơn.

Để làm rõ điều trên chúng tôi trình bày các lời
nói dưới đây về cuốc sống của Người 
- Bà A’ishah  – vợ của Thiên sứ  – nói: Này
cháu của ta, quả thật có khi trong ba tháng liền nhà của
Thiên sứ không có nhúm lửa (để nấu thức ăn). Thế là,
người cháu hỏi bà: Vậy mọi người sống như thế nào? Bà
A’ishah  bảo: Chà là và nước. Một số người hàng xóm
của Thiên sứ thuộc dân Ansar có nuôi lạc đà và họ thường
mang đến cho Người một ít sữa của nó. (Albukhari,
Muslim).
- Muhammad bin Yusuf kể lại từ Sufyan, Suyan
kể lại từ Abdurrahman bin Abbas, và Abdurahman kể lại
từ cha của ông rằng bà A’ishah  nói: Gia đình của
Muhammad  chưa từng được ăn no với bánh mì trong
ba ngày liên tiếp cho tới khi Người trở về gặp Allah.
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- Abu Kuraib kể lại từ Al-Muharibi từ Yazid bin
Ki-san từ Abu Ha-zim rằng Abu Huroiroh  nói: Thiên
sứ của Allah  chưa từng được ăn no với bánh mì trong
ba ngày liên tiếp cho tới khi Người từ biệt cõi đời.
(Tirmizhi, hadith xác thực và tốt).
- Ông Ibnu Abbas  nói: Thiên sứ của Allah  và
người nhà của Người thường có những đêm liên tiếp nhau
đi ngủ với cái bụng đói không vì không có gì cho bữa tối,
và đa số bánh mì của họ đều từ lúa mạch. (Tirmizhi).
- Bà A’ishah  nói: Tấm trải ngủ của Thiên sứ
của Allah  được làm bằng da khâu lại với sợi cây chà là.
(Albukhari, Muslim).
- Ông Amru bin Al-Harith, một trong vị Sahabah
của Thiên sứ  nói: Quả thật, Thiên sứ của Allah  sau
khi chết đi chỉ để lại một con la màu trắng dùng làm vật
cưỡi, các khí cụ chiến đấu: kiếm, cái chiêng và cái mũ sắt
cùng với một miếng đất Người chừa lại dành để bố thí
Sadaqah. (Albukhari, Musnad Ahmad).
Muhammad  đã sống một cuộc sống không
màng danh lợi và của cải vật chất cho tới lúc qua đời mặc
dù tất cả tài sản và của cải của những người Muslim nằm
dưới quyền quản lý và điều hành của Người. Một phần
lớn từ bán đảo Ả rập đã chấp nhận Islam cùng với sự
thắng lợi vẻ vang của những người Muslim sau mười tám
năm truyền bá và lãnh đạo của Người. Vậy, tất cả những
điều đó có cho thấy rằng Muhammad  tự xưng là Thiên
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sứ vì con đường mưu cầu danh lợi, tiền tài và quyền lực
hay không?
Quả thật, sự mong muốn tận hưởng danh lợi và
quyền lực thường có liên quan với thức ăn ngon, quần áo
đẹp, cung điện sang trọng, luôn tìm cách cho cuộc sống
thêm huy hoàng và đây là điều không thể chối cãi.
Có phải đây là cuộc sống mà Muhammad  đã
sống?
Chúng ta sẽ nhìn thoáng qua về cuộc sống của
Người để trả lời cho những thắc mắc đó ...
- Dù với cương vị là một vị Thiên sứ, một người
thầy, một nhà lãnh đạo đất nước, một thẩm phán nhưng
Muhammad vẫn có thói quen dùng đôi bàn tay cao quý
của mình để tự vắt sữa dê, tự cải thiện quần áo, tự khâu
sửa giày, phụ giúp công việc nhà, đi thăm viếng người
nghèo và bệnh tật. Quả thật, Người  cũng đã từng cùng
các Sahabah của Người đào chiến hào, cùng họ khiêng đá
và cát ... Tất cả cuộc sống của Người đích thực là một tấm
gương của sự giản dị và khiêm tốn.
- Quả thật, các vị Sahabah của Người  đều hết
lòng yêu thương Người, họ kính trọng Người, tuyệt đối
tin cậy nơi Người. Mặc dù vậy, tất cả họ đều một mực
khẳng định sự thờ phượng chỉ hướng về một mình Allah
duy nhất chứ không phải dành cho cá nhân Người .
- Ông Anas  , một trong các vị Sahabah của
Thiên sứ  nói: Vào thời đó, không có ai được họ
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(Sahabah) yêu thương nhiều hơn Nabi , dù vậy Người
 tuyệt đối không cho phép một ai trong họ đứng dậy tỏ
lòng tôn kính mỗi khi Người bước vào với họ giống như
người đời đang làm điều đó để tỏ lòng tôn kính những vị
cấp cao trong cộng đồng của họ.
Và trong những buổi đầu của sứ mạng Thiên sứ
khi mà sự truyền bá của Người  chưa được chấp nhận
cũng như chưa có dấu hiệu tiến triển tốt ở tương lai, đồng
thời Người phải chịu nhiều sự áp bức và hành hạ từ phía
những người đa thần Quraish, trong lúc đó, Người nhận
được một lời đề nghị từ phía lãnh đạo của Quraish khi họ
cử Utbah đến nói với Người: Nếu ngươi muốn tiền tài,
chúng tôi sẽ tom góp cho ngươi một số tiền và tài sản lớn
đủ để cho ngươi trở thành một người giàu có nhất trong
chúng tôi; và nếu ngươi muốn lãnh đạo thì chúng tôi bầu
ngươi lên làm lãnh đạo của chúng tôi và chúng tôi sẽ
không bao giờ làm điều gì mà không có sự cho phép của
ngươi; còn nếu ngươi muốn vương quyền thì chúng tôi sẽ
cho ngươi lên làm vua của chúng tôi. Nhưng đổi lại
những điều đó thì Thiên sứ Muhammad phải thực hiện và
cam kết một điều, đó là Người phải ngừng truyền bá tôn
giáo Islam cho mọi người và không được kêu gọi mọi
người thờ phượng một Thượng Đế duy nhất.
Chẳng phải đây là cơ hội hiếm có cho một người
có lòng mưu cầu danh lợi và vật chất của thế gian sao?
Phải chẳng Muhammad  đã lưỡng lự và do dự từ chối
những lời đề nghị béo bở đó hay Người đã mừng rỡ đồng
ý không chút do dự?
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Câu trả lời là không, quả thật, Người đã thẳng
thừng từ chối không chút do dự, Người đã đọc lời phán
của Allah:

ٓ َ ٞ
ُ ً
َ َٰ  َ ُ ٞي َ
ٱلرِنَٰمۡح ا
يل م َِّن ا
ت َءايَٰتُ ُهۥ ق ير َءانا
صل
ٱلرحِّي ِّم  ٢كِّتب ف ِّ
﴿حم  ١تَنِّ
ََ ي َ َ َ ي َُُ ي َُ ي َ
َ
َ
َ َ
َ
ع َربِّيا ل ِّق يوم َي يعل ُمون  ٣بَشِّريا َونذِّيرا فأعرض أكَثهم فهم َّل
ََ ُ ْ ُُ َُ َ
َ
ك انة م اِّما تَ يد ُعونَا ٓ إ َۡليهِّ َوِفٓ َءاذَان ِّنَا َوقيرٞ
ي َ يس َم ُعون  ٤وقالوا قلوبنا ِِّفٓ أ
ِّ
ِّ
ِّ
َ  َ ٞي َ ي ا َ َ َٰ ُ َ
َ
ون  ٥قُ يل إ ان َما ٓ َأنَا ۠ ب َ َ ٞ
َش
َومِّ ۢن بَيين ِّنَا َوبَيين ِّك حِّجاب فٱعمل إِّننا ع ِّمل
ِّ
ي ُ ُ ي ُ َ ى َ ا َ ا َ ٓ َ َٰ ُ ُ
يم ٓوا ْ إ َۡليهِّ َو ي
ك يم إ َلَٰهَ ٞوَٰح ِّٞد فَ ي
ٱستَ يغفِّ ُروه ُُۗ
ٱستَقِّ ُ
مِّثلكم يوح إَِّل أنما إِّله
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ
ُيُ َ ا َ ُ
َو َو يي ٞل ل ِّلي ُم يَشك َ
ِّني  ٦اٱَّل َ
ٱلزك َٰوة َوهم بِّٱٓأۡلخ َِّرة ِّ ه يم
ِّين َّل يؤتون
ِّ
َ
ا ا َ َ َُ ْ َ َ ُ ْ ا
َ
ٱلصَٰل َِّحَٰت ل َ ُه يم أ َ ي
ج ٌر َغ يريُ
كَٰفِّ ُرون  ٧إِّن ٱَّلِّين ءامنوا وع ِّملوا
ِّ
ُي َ ا ُ ي ََ ي ُ ُ َ ا
َ ََ يَ َ
َيَي
َ يُ
ني
م
و
ي
ِف
ۡرض
ٱۡل
ق
ل
خ
ِّي
ٱَّل
ِّ
ِّ
ممنون ۞ ٨قل أئِّنكم ِلكفرون ب ِّ
َ َي َ ُ َ
ني َ ٩و َ
ندادا َذَٰل َِّك َر ُّب ٱلي َعَٰلَم َ
ون َ َُل ٓۥ أ َ َ
ج َع َل ف َ
ِّيها َر َو َٰ ِّ َ
ِس مِّن
وَتعل
ِّ
َ
َ
َ
ِّلسآئل َ
َي َ َ َ َ َ َ َ َ ا َ َ ٓ يَ َ َ ٓ ي َ َ ا َ َٓ ا
ِّني ١٠
فوق ِّها وبَٰرك فِّيها وقدر فِّيها أقوَٰتها ِِّف أربعةِّ أيام سواء ل ِّ
َ
يَ
ُا ي ََ ى َ ا َٓ َ َ َ َ َ ََ ٞ
ي
ِه ُدخان فقال ل َها َول ِّۡل ِّ
ۡرض ٱئتِّيَا َط يو ًًع أ يو
ثم ٱستوى إَِّل ٱلسماءِّ و ِّ
َ
َ ي َ ََٓ ََيَ َ ٓ
َيَي
ََ َ
َ
ي
َ
َ
َ
َ
ُ
ا
َ
َٰ
ني َوأ يو َحَٰ
َٰ
كرها قاِلا أتينا طائِّعِّني  ١١فقضىهن سبع سموات ِِّف يوم ِّ
ٱلس َما ٓ َء ُّ
ِف ُك َس َما ٓ ٍء أ َ يم َر َها َو َز اي انا ا
ٱدل ينيَا ب َم َصَٰب َ
يح َوح يِّفظا َذَٰل َِّك َت يقد ُ
ِّير
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
ْ
ي
ي
َ ي ي ُ َُي َ ُ ُ َ َ يَ َ َ
ٱل َعزِّيزِّ ٱل َعل ِّي ِّم  ١٢فإِّن أع َرضوا فقل أنذ يرتك يم صَٰعِّقة مِّثل صَٰعِّقةِّ
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َي َ
َا
َ ي
ي َ ٓ َ ي ُ ُ ُّ ُ ُ
َ ََُ َ
ني أيي ِّدي ِّه يم َوم يِّن خلفِّ ِّه يم أَّل
ًعد وثمود  ١٣إِّذ جاءتهم ٱلرسل مِّ ۢن ب ِّ
َ ي ُ ُ ٓ ْ ا ا َ َ ُ ْ َ ي َ ٓ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ا ٓ ُ ي
تعبدوا إَِّّل ٱّللَۖ قالوا لو شاء ربنا ۡلنزل م ى
لئِّكة فإِّنا ب ِّ َما أ يرسِّلتُم بِّهِّۦ
يَ
َ ي يَ َ ُ ْ
ََا َ  َ ٞي َ يَُ ْ
َ
َ
ِّ
ٱۡل ِّق َوقالوا َم ين
ري
غ
ب
ۡرض
ٱۡل
ِف
كَٰفِّ ُرون  ١٤فأما ًعد فٱستكِبوا ِّ
ِّ ِّ
َ َ ُّ ا ُ ا ً َ َ َ ي َ َ ي ْ َ ا ا َ ا
َ َ َ ُ ي ُ َ َ َ ُّ ي ُ ي ُ ا َ َ ُ ْ
أشد مِّنا قوة َۖ أو لم يروا أن ٱّلل ٱَّلِّي خلقهم هو أشد مِّنهم قوة َۖ وَكنوا
َ
ا
َ َٰ َ َ ي َ ُ َ
ون  ١٥فَأ َ ير َسلي َنا َعلَ ييه يم ريُا َ ي
َص ََصا ِِّفٓ أياام َّن َِّسات
أَِبيتِّنا ُۡد
ِّ
ِّ
َ
ي
ي
َ
َ ِّ ي َ َٰ ُ
ٱۡليَ َٰوة ِّ ُّ
ُ َُ ي َ َ َ
ٱدل ينيَاَۖ َول َع َذ ُ
ي
ي ِِّف َ
ىَۖ َوه يم
اب ٱٓأۡلخِّرة أخز
ِّّلذِّيقهم عذاب ٱۡل ِّز ِّ
َ َ ا َ ُ ُ َ َ َ ي َ ُ ي َ ي َ َ ُّ ْ ي َ َ َ َ
َ ُ َ ُ َ
لَع ٱل ي ُه َد َٰ
ون  ١٦وأما ثمود فهدينَٰهم فٱستُبوا ٱلع َٰ
ى
َم
َّل ينَص
َ َ ُ َْ ي ُ َ
ََ َ
خ َذ يت ُه يم َصَٰعِّ َق ُة ٱلي َع َذاب ٱل ي ُ
ون َ ١٧و ََنايينَا اٱَّل َ
ِّين
ون بِّما َكنوا يكسِّب
ه
فأ
ِّ
ِّ
َ
ََيَ ُي َ ُ ي َُٓ ا َ ا َُ ي ُ َ َ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
وز ُعون
امنُوا َوَكنوا َي اتقون  ١٨ويوم ُيَش أعداء ٱّلل ِّ إَِّل ٱّلارِّ فهم ي
ء
َ
ََ
َ اى َ َ َٓ َ َ
ُ ُ ُ
َ ُ
جا ُءوها ش ِّه َد عل يي ِّه يم َس يم ُع ُه يم َوأبيص َٰ ُره يم َو ُجلودهم ب ِّ َما
 ١٩حِت إِّذا ما
َ
َ َ ُ ْ ُ ُ ي َ َ ُّ
َ ُ ْ َي َُ َ
دت يم َعلَ يينَاَۖ قَال ُ ٓوا ْ أ َ
نط َقنَا ا ُ
ٱّلل
َكنوا يعملون  ٢٠وقالوا ِِّللودِّهِّم ل ِّم شهِّ
ا ٓ َ َ َ ُا َ ي َ ُ َ َ ََ ُ ي َا َ َ ا َي ُي َ َ
ج ُعون َ ٢١و َما
ٱَّلِّي أنطق ك َشء ٖۚ وهو خلقكم أول مرة ِإَوۡلهِّ تر
ُ ُ ي َ ي َ ُ َ َ َ ي َ َ َ َ ي ُ ي َ ي ُ ُ ي َ َ ٓ َ ي َ َٰ ُ ُ ي َ َ
كنتم تست ِِّتون أن يشهد عليكم سمعكم وَّل أبصركم وَّل
َ َ ُي َا اَ َ
َ َ
ُ ُ ُ ُ َ
َ ُ َ
ٱّلل َّل َي يعل ُم كثِّريا م اِّما ت يع َملون ٢٢
كن ظننتم أن
جلودك يم َول َٰ ِّ
َ ُ َ ُ ا
َ َ ُ َ ُ ي َ ي َ َٰ ُ
ك يم فَأ َ يصبَ ي
ُتُم م َِّن
َوذَٰل ِّك يم ظ ُّنك ُم ٱَّلِّي ظننتم بِّربِّكم أردى
ا
َ َ ي ُ ْ َ ا ُ ي
ي َ
ْ َ ُ
خَٰ ِِّس َ
ار َمثوى ل ُه يمَۖ ِإَون ي َ يستَ يعتِّبُوا ف َما هم
ين  ٢٣فإِّن يص ِِّبوا فٱّل
ٱل
ِّ
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َ َ ا ي َ َُ ي ُ َٓ َ اُ ْ َُ ا َي َ َ
م َِّن ٱل ي ُم يعتَب َ
ني أييدِّي ِّه يم َو َما
ني ۞ ٢٤وقيضنا لهم ق َرنا َء ف َزينوا لهم ما ب
ِّ
ُ
َ ي
ي
ُ
َ
َ
يَ
َ
َ
َ
َ
َ ي
َ يَ ُ ي َ َ ا
ي
ي ُ ي
ٱِل ِّن
خلفهم وحق علي ِّهم ٱلقول ِِّفٓ أمم قد خلت مِّن قبل ِّ ِّهم مِّن ِّ
َ ي
ََ َ ا َ َ َ َْ َ
ْ َ
اُ ي َ ُ ْ َ
خ َٰ ِِّس َ
ِّين كف ُروا َّل ت يس َم ُعوا ل َِّهَٰذا
ين  ٢٥وقال ٱَّل
نسِۖ إِّنهم َكنوا
ٱۡل ِّ
و ِّ
ِّ
ََُ َ ا ا َ َ َ ُ ْ
يَ ْ
َ ا ُ َي َ
يُيَ
ان َوٱلغ يوا فِّيهِّ ل َعلك يم تغل ِّبُون  ٢٦فلنذِّيقن ٱَّلِّين كفروا
ٱلقرء ِّ
َ َ ا
َ ُ ْ
َ َٰ َ َ ٓ
ُ َ
َع َذابا َشدِّيدا َو َّلَ ي
ج َزا ُء
جزِّيَ ان ُه يم أ يس َوأ ٱَّلِّي َكنوا َي يع َملون  ٢٧ذل ِّك
َ ي َ ٓ ا ا ُ َ ُ ي َ َ ُ ي ُ ي َ َ ٓ َ ۢ َ َ ُ ْ َ َٰ َ َ ي َ َ
ُ ُدون
ل جزاء بِّما َكنوا أَِبيتِّنا ۡ
أعداءِّ ٱّلل ِّ ٱّلار َۖ لهم فِّيها دار ٱۡل ِّ
ََ َ ا َ َ َ ُ ْ َآَ َ َ اَي َ َ ا َ َ ي َ ي
نس
ٱۡل ِّ
 ٢٨وقال ٱَّلِّين كفروا ربنا أرِّنا ٱَّلي ِّن أضَّلنا مِّن ِّ
ٱِل ِّن و ِّ
ا ا َ َ ُ ْ
َي َ يُ َ َي َ َي َ َ َ ُ
كونَا م َِّن يٱۡلَ يس َفل َ
ِّين قالوا َر ُّبنَا
ِّني  ٢٩إِّن ٱَّل
َنعلهما ُتت أقدامِّنا ِّۡل
َ
ا ُ ُ ا ي َ َ َٰ ُ ْ َ َ َ ا ُ َ َ ي ُ ي َ َ َ ُ ا َ َ ُ ْ َ َ َ ي َ ُ ْ
ٱّلل ثم ٱستوموا تتَنل علي ِّهم ٱلم ى
لئِّكة أَّل ُفافوا وَّل ُتزنوا
َ
َ َ ي ُ ْ يَ ا ُ
ُ َ َ
َي ُ ي َُٓ ُ
ك يم ِِّف ي َ
ٱۡليَ َٰوة ِّ
ٱِل انةِّ ٱل ِِّت كنتُ يم توع ُدون َّ ٣٠نن أو ِّۡلاؤ
وأب َِّشوا ب ِّ
َ
ُّ ي
َ ِّ َ َ ُ ي َ َ َ ي َ ٓ ُ ُ ُ ي َ َ ُ
ك يم ف َ
ِّيها َما
ٱدلنيَا َو ِِّف ٱٓأۡلخِّرةِۖ ولكم فِّيها ما تشت ِّه أنفسكم ول
َ
َ ٓ َ
َ
َُ
َ
ُ
َ
ت اد ُعون  ٣١ن ُزَّل م يِّن غفور ارحِّيم َ ٣٢و َم ين أ يح َس ُن ق يوَّل م اِّمن د ًَع إَِّل
َ َ
يَ ُ
ا
ٱّلل ِّ َو َعم َل َصَٰل ُِّا َوقَ َال إناِن م َِّن ٱل ي ُم يسلِّم َ
ٱۡل َسنَة
ني َ ٣٣وَّل ت يستَوِّي
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ َ ا
ََ ا َُ ي
َ ي َ َ َ َ ي َ ُ َ َ َٰ َ ٞ
ٱد َف يع بِّٱلاِت ِّ َ
ِه أ يح َس ُن فإِّذا ٱَّلِّي بينك وبينهۥ عدوة
وَّل ٱلسيِّئة
ِّ
َ
َ َ ُ َ ا َٰ َ ٓ ا ا َ َ َ ُ ْ
َا ٓ ا ُ
ِل َۡح ٞ
َكأنا ُهۥ َو ٌّ
ِبوا َو َما يُلقى َٰ َها إَِّّل ذو
ِّيم  ٣٤وما يلقىها إَِّّل ٱَّلِّين ص
ِّ
ا َ َ َ ا َ َ ا ي َ َٰ َ ي  َ ٞي َ ي ا ُا
َ َ
ح ٍظ ع ِّظيم ِ ٣٥إَوما يَنغنك مِّن ٱلشيط ِّن نزغ فٱستعِّذ بِّٱّللَِّۖ إِّنهۥ
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َ َي
َ ي َ َ َٰ ا ي ُ َ ا َ ُ ا
ُه َو ا
ُ ٱلس ِّم
ُ يع ٱلي َعل
ار َوٱلش يم ُس َوٱلق َم ُر َّل
 ومِّن ءايتِّهِّ ٱۡلل وٱّله٣٦ ِّيم
ا
ُ
َي ُ ْ ا
ََ َ
ََ ي
ج ُدوا ل ِّلش يم ِّس َوَّل ل ِّلق َمرِّ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلِّي خلق ُه ان إِّن كنتُ يم
تس
ي َ ي َُ ْ َ ا َ َ َ َ َُ ُ َ َ ا
َ
َ ُُا ُ َي
ُون َُلۥ بِّٱۡلي ِّل
ِّ  فإ ِّ ِّن ٱستكِبوا فٱَّلِّين عِّند ربِّك يسب٣٧ إِّياه تعبدون
َ
ُ َ ي
]83 - 1 :﴾ [سورة فصلت٣٨ َوٱّلا َهارِّ َوه يم َّل يَس ُمون
Ha-mim. Kinh sách được ban xuống từ Đấng Rất
mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung là một
Kinh sách với các câu được giải thích chi tiết, một
Thiên Kinh Qur’an bằng tiếng Ả-rập ban cho những
người hiểu biết. Nó mang đến tin mừng và lời cảnh
báo nhưng đa số bọn chúng quay mặt bỏ đi nên chúng
không nghe được (điều lành và điều dữ). Chúng bảo:
“Trái tim của bọn ta được bọc kín không tiếp nhận
những gì Ngươi mời gọi, tai của bọn ta điếc không
nghe thấy gì, và giữa bọn ta và Ngươi có một bức màn
ngăn cách. Bởi thế, Ngươi hãy làm theo đường lối của
Ngươi còn bọn ta chắc chắn sẽ làm theo đường lối của
bọn ta”. (Muhammad!) Ngươi hãy bảo chúng: “Quả
thật, Ta cũng chỉ là một người phàm như các người,
Ta cũng chỉ là người được mặc khải cho biết rằng
Thượng Đế của các người chỉ có một. Do đó, các người
hãy đi trên con đường ngay chính để đến với Ngài và
hãy xin Ngài tha thứ tội lỗi. Thật là điều khốn khổ và
thảm hại cho những kẻ thờ đa thần, những ai không
đóng Zakah (thuế an sinh) và phủ nhận cõi Đời sau.
Quả thật những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ
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được ban cho phần thưởng vô tận”. (Muhammad!)
hãy bảo chúng: “Phải chăng các người phủ nhận Đấng
đã tạo hóa trái đất trong hai ngày và các người dựng
lên những thần linh ngang vai cùng với Ngài? Ngài
mới chính là Thượng Đế đích thực của vũ trụ và muôn
loài. Ngài là Đấng đã đặt nơi đó những quả núi vững
chắc cao hơn mặt đất và ban phúc nơi đó và tính toán
lương thực cho cư dân nơi đó trong bốn ngày, đồng
đều cho những người đòi hỏi, rồi Ngài hướng về bầu
trời lúc đó chỉ là một lớp khói mờ và phán bảo nó và
trái đất: Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay
không thuận? Cả hải cùng thưa: Chúng tôi xin thuận
đến với nhau. Ngài đã hoàn tất chúng thành bảy tầng
trời trong hai ngày và Ngài mặc khải cho mỗi tầng
trời công việc của nó”.
Và TA đã trang hoàng tầng trời hạ giới với những
ngọn đèn (tinh tú) và cử (Thiên thần) canh giữ nó. Đó
là sự sắp đặt và định đoạt của Đấng Toàn năng, Đấng
Toàn tri. Nhưng nếu chúng quay bỏ đi thì Ngươi
(Muhammad) hãy bảo chúng: “Ta cảnh báo các người
về lưỡi tầm sét giống như lưỡi tầm sét đã đánh người
dân Ad và Thamud”.
Khi các Sứ giả (của Allah) đã đến gặp chúng từ phía
trước lẫn phía sau bảo: “Các người hãy thờ phượng
một mình Allah thôi!”. Chúng đáp: “Nếu muốn,
Thượng Đế của chúng tôi sẽ cử thiên thần xuống làm
Sứ giả. Còn các người thì chúng tôi sẽ không tin
những gì mà các người mang đến”.
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Về người dân Ad, chúng đã cư xử ngạo mạn trên trái
đất một cách vô lý. Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bọn ta
về sức mạnh?”. Há chúng không nhận thấy rằng
Allah, Đấng đã tạo hóa chúng, đã mạnh hơn chúng về
sức mạnh hay sao? Và chúng thường phủ nhận các
Dấu hiệu của TA. Bởi thế, TA đã gởi một trận cuồng
phong đến trừng phạt chúng suốt những ngày bất
hạnh, TA đã cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã ở
đời này nhưng sự trừng phạt ở Đời sau còn nhục nhã
hơn, và chúng sẽ không được ai cứu giúp.
Còn về người dân Thamud, TA đã hướng dẫn chúng
nhưng chúng thích sự mù quáng hơn là Chỉ đạo. Bởi
thế, lưỡi tầm sét của sự trừng phạt nhục nhã đã đánh
chúng vì những điều mà chúng đã làm.
Và TA đã cứu sống những ai có đức tin và sợ Allah.
Và vào Ngày mà những kẻ thù của Allah sẽ được tập
trung lùa vào Hỏa ngục; bởi thế, chúng sẽ được tập
họp theo từng nhóm, mãi cho đến khi chúng đến đó,
đôi tai, cặp mắt và các làn da của chúng sẽ làm chứng
chống lại chúng về những điều chúng đã làm, và
chúng sẽ nói với các lớp da của chúng: “Tại sao tui
bây làm chứng chống lại bọn ta?”. Các lớp da đáp:
“Allah khiến chúng tôi nói giống như Ngài khiến cho
mọi vật đều nói và Ngài đã tạo ra quí vị lần đầu và quí
vị sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. Quí vị không chịu
tìm cách che giấu mình của quí vị bởi vì đôi tai, cặp
mắt, và các làn da của quí vị có thể làm chứng chống
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lại quí vị; nhưng quí vị đã nghĩ rằng Allah không mấy
biết về những điều mà quí vị đã từng làm. Và ý nghĩ
đó của quí vị về Thượng Đế của quí vị đã tiêu diệt quí
vị. Do đó, quí vị là những kẻ hoàn toàn thất bại”.
Nhưng nếu chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì Hỏa
ngục vẫn là chỗ ngụ của chúng. Và nếu chúng có cố
xin được tha thứ, thì lời cầu xin của chúng cũng không
hề được chấp nhận. Và TA đã chỉ định cho chúng
những người bạn có nhiệm vụ làm cho chúng say đắm
với những điều trước mặt và sau lưng chúng. Và lời về
sự trừng phạt bọn chúng đều xác minh ở nơi các cộng
đồng của loài Jinn và loài người đã qua đời trước
chúng. Quả thật, chúng là những kẻ thất bại.
Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Chớ nghe Qur’an
này và gây náo động ồn ào (khi Nó được xướng lên) để
may ra các ngươi nắm ưu thế”. Nhưng chắc chắn TA
sẽ cho những kẻ vô đức tin nếm sự trừng phạt khắc
nghiệt và sẽ trừng phạt chúng vô cùng tồi tệ về những
điều mà chúng đã làm. Đấy là kết quả dành cho những
kẻ thù của Allah. Trong Hỏa ngục, chúng sẽ có một
chỗ ở vĩnh viễn, một phần thưởng thích đáng cho cái
tội phủ nhận các Lời mặc khải của TA. Và những kẻ
không có đức tin sẽ thưa: “Lạy Thượng Đế của chúng
tôi! Xin Ngài vạch mặt những tên Jinn và lũ người đã
dắt chúng tôi đi lạc để chúng tôi chà đạp hai chúng nó
dưới bàn chân của chúng tôi khiến cho chúng thành
những tên ti tiện nhất”.
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Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là
Allah” rồi đứng vững như bàn thạch, các Thiên thần
sẽ xuống động viên họ, bảo: “Chớ lo sợ cũng chớ buồn
phiền mà hãy vui lên với tin mừng về Thiên Đàng mà
các ngươi đã được hứa! Chúng tôi là bạn của quí vị ở
đời này và ở Đời sau. Và nơi đó, quí vị sẽ được bất cứ
thứ gì mà bản thân quí vị ước muốn và nơi đó quí vị sẽ
được ban cấp bất cứ thứ gì quí vị yêu cầu. Một sự
khoan đãi của Đấng Hằng tha thứ, Đấng rất mực
Khoan dung”.
Và còn ai nhã nhặn về lời nói trong việc mời gọi mọi
người đến với Allah và làm việc thiện và bảo: “Tôi đây
là một người Muslim”. Và điều thiện và điều ác không
thể ngang bằng nhau. Hãy dùng điều thiện mà đẩy lùi
điều ác. Rồi Ngươi sẽ thấy kẻ ôm lòng hận thù Ngươi
sẽ trở thành người bạn thân tình của Ngươi.
Và không ai được phú cho cái đó (lòng tốt) ngoại trừ
những người thật sự kiên nhẫn và không ai được phú
cho cái đó ngoại trừ người có phần số lớn (được vào
Thiên Đàng).
Và nếu có một lời xúi giục từ Shaytan xúi giục Ngươi
làm điều sai quấy thì hãy xin Allah che chở bởi vì quả
thật Ngài là Đấng hằng nghe và hằng biết mọi việc.
Và ban đêm, ban ngày, mặt trời và mặt trăng là
những Dấu hiệu chỉ dẫn của Ngài. Chớ lạy mặt trời và
mặt trăng mà hãy quỳ lạy Allah, Đấng đã tạo ra
chúng, nếu các ngươi thực sự chỉ thờ phụng riêng
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Ngài. Nhưng nếu chúng ngạo mạn thì những ai (Thiên
thần) ở nơi Thượng Đế của Ngươi luôn tán dương
Ngài cả ngày lẫn đêm và không bao giờ biết mỏi mệt.
(Chương 41 – Fussilat, câu 1 – 38).
Và trong một trường hợp khác, người bác của
Nabi  đã từng khuyên Người thôi kêu gọi mọi người
đến với Islam và Người đã trả lời một cách chân tình và
kiên quyết: “Thưa bác! Cháu thề bởi Allah, cho dù họ
có để mặt trời lên tay phải cháu và mặt trăng lên tay
trái cháu để mong cháu từ bỏ sứ mạng này thì chắc
chắn cháu không hề từ bỏ”.
Muhammad  không phải chỉ bị đàn áp, hành hạ
trong mười ba năm không thôi mà những kẻ vô đức tin
luôn tìm cách giết hại Người rất nhiều lần, có lần họ đã cố
ném một tảng đá to lên đầu Người, và trong lần khác, họ
cố giết hại Người bằng cách đầu đọc vào thức ăn của
Người.
Điều gì biện minh cho cuộc sống đầy đau khổ và
hy sinh như thế này, ngay cả sau khi Người  đã hoàn
toàn giành thắng lợi một cách toàn diện trong việc chống
lại kẻ thù của Người ? Điều gì giải thích sự khiêm tốn
và cao quý của Người được chứng minh bằng những
khoảnh khắc vĩ đại nhất của chiến thắng và vinh quang,
nhấn mạnh rằng thành công là từ nơi Allah, Thượng Đế
của vũ trụ và muôn loài và không phải là từ tài năng cá
nhân của Người?
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Phải chăng những phẩm chất này là của người đàn
ông ích kỷ chỉ tham vọng và mưu cầu của cải và quyền
lực?
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Sự báo tin vui của Mahammad đến
những người có đức tin trong những tình
huống bế tắc
Sự báo tin vui của Nabi 
Những gì chúng ta, những người Muslim, cần
hôm nay đó là thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta, chúng
ta phải vượt qua thời gian và không gian của chúng ta và
phân tích tình hình của chúng ta trong ánh sáng hệ thống
nguyên tắc được Allah ban xuống cho tạo vật của Ngài và
giao nó cho vị Thiên sứ cao quý của Ngài Muhammad .
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ْ َ َ
َ َ َي
ََٓ ي
َ ُ ُ ْ َيَ َ َ ا
﴿ َوَّل ت ِّهنُوا ِِّف ٱبيتِّغاءِّ ٱلق يو ِّمِۖ إِّن تكونوا تأل ُمون فإِّن ُه يم يَأل ُمون ك َما
َ ُ َيَُ َ َ َي ُ َ َ ا َ َ َي
َ ِّيما
ُ ونُۗ َو ََك َن ا
ً حك
ً ٱّلل َعل
﴾١٠٤ ِّيما
تألمونَۖ وترجون مِّن ٱّلل ِّ ما َّل يرج

]104 :[سورة النساء

Và chớ trì trệ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các ngươi
đau đớn thì chúng cũng bị đau đớn như các ngươi.
Nhưng các ngươi đặt hy vọng nơi Allah điều mà chúng
không có niềm hy vọng nào. Và Allah là Đấng hằng
biết và Rất mực Sáng suốt. (Chương 4 – Annisa’, câu
104).
Qua các câu Kinh báo tin vui về niềm hạnh phúc
được hứa hẹn dành cho những người có đức tin cũng như
nhắc nhở họ phải ghi nhớ lấy nó trong những lúc khó
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khăn khiến tâm trí chúng ta khẳng định một điều rằng
không có lối thoát nào cho cộng đồng chúng ta thoát khỏi
sự bế tắc mà chúng ta đang mắc phải, nhưng chúng ta
phải luôn nhớ rằng Allah, Đấng Tối Cao và Quyền lực đã
hứa phù hộ cho cộng đồng này thắng lợi vào thời điểm
nào đó Ngài muốn dựa vào sự tính toán và sắp đặt của
Ngài.
Có thể chúng ta đang ở tại một vị trí suy yếu vào
lúc này, nhưng chúng ta luôn chắc chắn một cách kiên
định rằng rồi nó sẽ thay đổi thành sự kiên cố và đạt được
một sức mạnh. Imam Ahmad nói rằng sự bất công sẽ
không bao giờ chiến thắng được điều chân lý nếu trái tim
của chúng ta luôn bám chặt lấy chân lý. Chúng ta luôn
chắc chắn rằng điều chân lý sẽ đánh bại cái không chân
lý, và chúng ta sẽ sớm giành chiến thắng bằng cách chúng
ta phải tìm lấy động cơ chiến thắng dưới sự cho phép của
Allah.
Sau đây, chúng ta sẽ xem xét ba bối cảnh từ tiểu
sử của Nabi  để khẳng định lại ý nghĩa đã được trình
bày ở phần trên – sự thắng lợi sẽ sớm giành được cho
những người có đức tin – trong đó sẽ thấy được rằng
những lời báo tin vui đã mang lại niềm hạnh phúc và ánh
sáng của niềm hy vọng ở trong lòng các vị Sahabah của
Người  cũng như các vị Tabi-een thời sau Sahabah.

Nabi  ở Ta-if
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Khi những người Quraish tăng cường hà hiếp và
đàn áp cũng như âm mưu giết hại dữ dội hơn sau khi
người bác và vợ của Nabi  qua đời thì Người đã đi đến
Ta-if, quê hương bên ngoại của Người với hy vọng tìm
thấy nơi họ sự quan tâm và ủng hộ cho Sứ mạng của
Người. Nhưng mọi việc đi ngược lại với niềm hy vọng
của Người, chẳng những họ không đón nhận Người mà
còn xúi giục và khuyến khích các thanh thiếu niên ném đá
vào Người làm đôi bàn chân cao quý của Người chảy
máu.
Sau đó, Nabi  quyết định quay lại Makkah với
một sự kiên quyết hoàn thành kế hoạch trước đây của
Người trong việc kêu gọi mọi người đến với Islam cũng
như việc truyền bá bức Thông điệp dưới một tinh thần
kiên cường và mãnh liệt.
Zaid bin Harith, người phụ tá của Người, nói với
Người: “Làm thế nào Người lại đến Makkah một lần nữa
sau khi dân Quraish đã cự tuyệt Người?”. Thiên sứ của
Allah  nói: “Quả thật Allah sẽ cho Ta một lối thoát về
Sứ mạng này của Ta bởi vì Ngài chắc chắn phải làm
cho Thông điệp của Ngài và vị Nabi của Ngài giành
chiến thắng”.

Nabi  cùng đồng hành với Abu Bakr 
trong chuyến dời cư Hijrah
Các lãnh đạo Quraish đã mở một cuộc hội thảo
khẩn cấp trong việc theo dõi Thiên sứ  và Abu Bakr 
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và nghiên cứu đủ mọi cách hầu bắt được hai người họ. Họ
đã thống nhất quyết định chặn hết các cổng ra của
Makkah và thiết lập các rào cản biên giới với các lực
lượng quân sự ở mọi ngõ ngách có thể đi ra khỏi Makkah.
Họ đã treo thưởng thật cao với phần thưởng khổng lồ 100
con lạc đà cho ai lấy được đầu của hai người đó
(Muhammad  và Abu Bakr Assiddiq ) mang về.
Và tất nhiên, các phương tiện được dùng lúc bấy
giờ là đi bộ, cưỡi ngựa hay những con vật cưỡi khác để
bao vây thành phố.
Rồi lúc họ (những kẻ săn tìm Nabi  và Abu Bakr
) đến ngay tại cửa hang mà Thiên sứ  và Abu Bakr 
đang ẩn nấp thì Abu Bakr đã thì thầm với Nabi  trong
nỗi lo sợ với một câu nói rất nổi tiếng: “Nếu một trong số
họ nhìn xuống phía dưới chân là chắc chắn sẽ nhìn thấy
chúng ta”. Dứt lời, Nabi  đã nói với Abu Bakr trong
niềm tin tuyệt đối vào sự giúp đỡ và phụ hộ của Thượng
Đế của Người:

َُُ َ ُ

َْْ

َ ُّ َ َ

ْ َ ََ َ

.اثلهما» متفق عليه
ني الل ث ى
«يا أبا بك ٍر ما ظنك بىاثن ى
“Này Abu Bakr, anh đừng tưởng chúng ta chỉ có hai
người thôi mà Allah là người thứ ba đang cùng với
chúng ta.” (Albukhari, Muslim).
Quả thật, đó là điều kỳ diệu về quyền năng của
Thượng Đế ... bởi những kẻ săn đuổi thật sự chỉ cách xa
cái hang chỉ một vài bước nhỏ.
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Trận chiến Khandaq (chiến hào chống lại
sự xâm lược của Quraish)
Trận chiến Khandaq diễn ra vào đúng mùa đông
với khí hậu lạnh giá và rét buốt cùng với sự thiếu thốn
lương thực tại Madinah Munawwarah, và điều đó có thể
ví như một cuộc vây hãm thô lỗ nhưng tinh thần kháng
chiến lại kiên định một niềm hy vọng. Và cuộc bao vây
gần như cho thấy chắc chắn những người Muslim sẽ bị bế
tắc hoàn toàn không còn lối thoát và sự đầu hàng nhục
nhã là phương án thay thế. Bởi lẽ đó, Nabi  đã trấn an
và nâng cao tinh thần cho các vị Sahabah của Người với
mức độ cao nhất có thể rằng đây là chỉ là một thử thách
mà họ phải đối mặt, nó chỉ đi qua giống như đám mây trôi
qua nhanh chóng và Islam sẽ tiếp tục giành thắng lợi và sẽ
có nhiều người vào tôn giáo của Allah từng đoàn và từng
đoàn. Do đó, các lực lượng hùng mạnh và tàn bào như thế
nào cũng không đánh bại được Người, các âm mưu chống
lại Người có như thế nào cũng không hại được Người và
không bao giờ làm cho những người Muslim sợ hãi. Đây
là nguyên tắc chính trị mà sự chiến đấu giành lấy nó
không thể không có niềm hy vọng và sự kiên định của
tinh thần đầy tin tưởng...
Có một cái gì đó siêu nhiên đã xảy ra cũng trong
trận chiến này giúp thúc đẩy tinh thần các vị Sahabah:
trong lúc những người Muslim cùng nhau đào chiến hào
thì mỗi khi gặp phải một tảng đá to nào đó gây cản trở
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tiến độ, Nabi  dùng cái xẻng đánh vào nó thì lập tức nó
vỡ tan ra thành từng phần nhỏ li ti như cát.
Và khi đứng trước các đồng minh xung quanh
Madinah phản bội cùng với sự vay hãm và phong tỏa của
kẻ thù, những người Muslim không hề cảm thấy hoang
mang, ngược lại, họ chấp nhận đối mặt với sự thật đắng
cay đó với một niềm hy vọng kiên định về những điều tốt
đẹp ở tương lai...
Allah, Đấng Tối cao phán:

ُ ُ َ َ ََُا ََ يُ ي ُ َ ي َ ي َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ا
ُوَلۥ
﴿ولما رءا ٱلمؤمِّنون ٱۡلحزاب قالوا هَٰذا ما وعدنا ٱّلل ورس
َ ٓ ٱّلل َو َر ُس ُ ُ َ َ َ ُ ا
َي
ُ َو َص َد َق ا
﴾ [سورة٢٢ وَلۥ َوما زاده يم إَِّّل إِّيمَٰنا َوتسل ِّيما
]22 :األحزاب

Và khi những người có đức tin thấy liên quân (địch),
họ nói: “Đây là điều mà Allah và Sứ giả của Ngài đã
hứa với chúng ta vì Allah và Sứ giả của Ngài nói sự
thật”. Và điều đó làm cho họ tăng thêm đức tin và sự
tuân phục của họ (đối với Allah). (Chương 33 – AlAhzab, câu 22).
Tuy nhiên, những kẻ giả tạo đức tin (Munafiqun)
và những ai có trái tim yếu mềm đã nhạo báng lời hứa “sẽ
giành thắng lợi”. Họ nói với các vị Sahabah của Thiên sứ
của Allah : Thiên sứ nói với các người rằng Người đã
nhìn thấy từ Yathrib (Madinah) những cung điện tráng lệ
trong khi Madinah đang lâm vào cảnh hoang mang, và
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các người vẫn đang đào chiến hào trong khi có một người
đang không cảm thấy an tâm đến nỗi không thể giải quyết
nhu cầu vệ sinh của bản thân vì sợ hãi.
Thế là Allah truyền khải xuống câu kinh mà nó
được xướng cho đến Ngày phán xét cuối cùng:

ُُ
َ ُ َٰ َ ُ ي َ ُ ُ ي
ٞ َا
ُ ض اما َو َع َدنَا ٱ ا
َ ون َو اٱَّل
ّلل
ِّين ِِّف قلوب ِّ ِّهم مر
﴿ِإَوذ يقول ٱلمنفِّق
ُ َ َ ُ ُُ ا
]12 :﴾ [سورة األحزاب١٢ وَل ٓۥ إَِّّل غ ُرورا
ورس

Và khi những tên giả tạo đức tin và những kẻ mang
một chứng bệnh (nghi ngờ) trong lòng lên tiếng:
“Allah và Sứ giả của Ngài chỉ hứa hão với chúng ta
thôi. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 12).
Và trải qua 13 năm, lời hứa của Thiên sứ của
Allah  đã được xác thực bởi Islam đã chinh phục được
vương quốc Ba tư (Persia).
Và chúng ta hãy lưu y, ngày hôm nay vẫn có
những người cũng có cùng một câu nói như vậy rằng
những gì Allah hứa chỉ là hão huyền không thực.

َ

Allah, Đấng Tối cao phán:

ََ َي

ََ َ ي

َ

ََ َي

َ

ا

ُ ﴿ َو
ٱّلل َغل ٌِّب ى
ِّ ك ان أكَث ٱّلا
اس َّل يعل ُمون﴾ [سورة
ِّ َٰ لَع أمرِّه ِّۦ َول
]12 :يوسف
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Và Allah luôn toàn quyền kiểm soát công việc của
Ngài nhưng đa số nhân loại không biết. (Chương 12 –
Yusuf, câu 21).



Sự bình dị và đơn giản của Thiên sứ
Muhammad 
- Thiên sứ Muhammad  không biểu hiện của
một người cao trọng uy quyền hơn người khác mặc dù địa
vị của Người đích thực như là một lãnh tụ. Người 
không hề có thái độ xem những người khác là những
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người thua kém hoặc hèn mọn hơn mình. Người  nói
chuyện cùng với các vị Sahabah trong cuộc sống một
cách tự nhiên và khiêm nhường. Người  giải phóng cho
nô lệ theo khả năng có thể và Người bố thí Sadaqah cho
người nghèo, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh
khó khăn mà không quan tâm đến sự tri ân.
- Thiên sứ  thường ăn vừa đủ với thức ăn đơn
giản, Người chỉ quan tâm đến việc ăn để duy trì sự sống
chứ không cầu kỳ. Quả thật, có lúc trong suốt ba ngày
liền, nhà của Thiên sứ của Allah  không có nhúm lửa để
nấu ăn, Người thường ngủ trên chiếc tấm trải rất đơn sơ
được trải ngay trên nền đất, trong nhà của Người 
chẳng có bất cứ thứ gì gọi là phượng tiện thoải mái cả,
mọi thứ đều là những vật dụng thô sơ và đơn gian.
- Hafsah, vợ của Người , có lần vì muốn cho
Người ngủ thoải mái hơn trong đêm nên bà đã lót thêm
bên dưới chiếc tấm trải của Người một tấm vải lụa mềm
mà không cho Người biết. Đêm đó, Người  đã ngủ rất
ngon và đã không dậy thực hiện dâng lễ nguyện Salah
đúng giờ. Thiên sứ  đã giận dữ cho hành động đó và
Người quyết định không ngủ theo cách đó nữa.
- Cuộc sống bình dị và giản đơn cũng như luôn
biết hài lòng là một trong những lời dạy quan trọng về
cuộc sống của Thiên sứ: “Khi chúng ta thấy một người
sở hữu tài sản và những lợi lộc nhiều hơn mình thì
chúng ta hãy nên nhìn người có ít hơn mình”, có như
vậy thì chúng ta sẽ biết tạ ơn Allah về những gì mà Ngài
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đã ban cho chúng ta để chúng ta không cảm thấy mình bị
tước đoạt.
- Mọi người thường hỏi vợ của Người , bà
A’ishah , con gái của Abu Bakr , rằng Nabi thường
sống và sinh hoạt thế nào trong nhà? Bà  đã trả lời họ:
“Cũng như một người đàn ông bình thường, Người quét
dọn nhà, khâu vá quần áo cá nhân, sửa giầy, cho lạc đà ăn
uống, vắt sữa dê, phụ giúp những người giúp việc trong
công việc của họ, Người cùng ăn với họ, Người thường đi
ra chợ để mua cho chúng tôi những thứ chúng tôi cần”.
- Thiên sứ  không có nhiều quần áo, Người
thường tự giặt giũ lấy, Người thường thích ở nhà và thích
chào Salam, Người thường nói: “Khi vào nhà hãy cầu xin
Allah ban cho nhiều phúc lành”. Người thường chào mọi
َ َّ
ُ َ
người bằng câu: “”السال ُم َعليحك حم
“Assalamualaykum” có
nghĩa là “Cầu xin an lành đến cho các người” bởi vì sự an
lành là điều vĩ đại nhất trong sự tồn tại này.
- Phẩm chất đạo đức đáng quí ở nơi Người là cái
mà chúng ta cần phải noi theo, Người thường chào hỏi
mọi người với lời lẽ từ tốn và nhẹ nhàng, Người luôn kính
trọng người lớn tuổi, Người thường nói với ý nghĩa:
“Người gần nhất với Ta là người có phẩm chất đạo
đức tốt nhất trong các người”.
- Tất cả lời nói và hành động của Người  và
những gì chúng ta tìm thấy ở nơi Người đều là Sunnah
(đường lối) tinh khiết chứng minh sự vĩ đại và cao quí của
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Người, sự nhân từ của Người, tính cách của Người, tinh
thần thờ phượng của Người và một trong những phẩm
chất tốt đẹp của Người là Người tử tế với loài vật, với tất
cả mọi người đặc biệt là với gia đình.

- Trên hết, Người  là một người đàn ông luôn
thực thi và hành đông theo đúng những gì Người đã rao
giảng. Toàn bộ cuộc sống Người  đều là một tấm gương
tuyệt vời để các vị Sahabah của Người noi theo.



Các bài học từ Thiên sứ Muhammad 
Có một lượng lớn các ý tưởng, đề xuất, hướng
dẫn, các bài học, đức tin, đạo đức, lễ nghĩa, và các vấn đề
cơ bản của Thiên sứ , tuy nhiên, chỉ có thể liệt kê một
phần nhỏ dưới đây.

Sự tinh khiết của tâm hồn
1- Ông Abu Ya’la Shaddad bin Aws  thuật lại,
Nabi  nói:
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َْ َ َْْ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ى
َََْ ْ َ
ج ُز من أتبع
ا
ع
«الذيس من دان نفسه وع ىمل ل ىما بعد المو ى
ت وال ى
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ َ َ َ
ٌ
َ
.الرت ِم ِذي َو قال هذا َح ِديث َح َس ٌن
ِ  ر َواه.»نفسه هواها وتمّن لَع اللى
“Người khôn ngoan là người biết kìm hãm bản thân
(để vâng lệnh Allah), biết hành động cho những điều
sau cái chết, không chạy theo dục vọng của bản thân,
và luôn hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah” (Tirmizhi, và
ông nói Hadith tốt).
2- Nabi Muhammad  nói:

َّ َ ُ ْ َ َ ُ ح
َ َ ُ َ َ َ ح َ ُُ ى
َ َ َ ُّ َ ُّ ُ َ َ َ
 قال.جال
اَّلى ال يْصعه الر
«فما تعدون
ِ  قال قلنا.»الَصعة فىيكم؟
ْ
َّ
َ
ْ
َ َ َْ ُ َ َ ُ َْ
ُ َّ َ َ َ َ ْ َ
. رواه مسلم.»ب
«ليس بىذل ىك ولذىنه اَّلىى يملىك نفسه عىند الغض ى
“Người được coi là người có sức mạnh phi thường
trong các người là như thế nào?”. Các Sahabah  nói:
Đó là người mà không người đàn ông nào có thể quật ngã
nổi y. Người  nói: “Không phải như thế, người có sức
mạnh phi thường là người biết chế ngự bản thân lúc
nóng giận”. (Muslim).
3- Albayhaqi ghi nhận lời thuật từ Jabir  rằng
Nabi  có nói:

َْ َ ٌَْ ُ َ َ
»ن ال يف ىّن
«ال ىقناعة ك

“Sự biết hài lòng là khó báu vô tận”
4- Nabi Muhammad  nói:
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َ ُح
َ َ
َ
ُ
َّ َ
ُ ِل
«ا ى
 « ىِلى َولىذىتاب ى ىه َول َىرس ى: ل ِ َم حن؟ قال:ين انلَّ ىصيحة» قلنَا
وَلى َو ىألئ ىم ىة
ْ ُْ
ْ َّ َ َ َ
.المسلى ىمني وَعمتى ىهم » رواه ابلخاري ومسلم
“Tôn giáo là sự khuyên bảo”. Chúng tôi nói: Dành cho
ai và vì ai? Người  bảo: “Vì Allah, vì Kinh Sách của
Ngài, vì Thiên sứ của Ngài, cho những Imam của
người Muslim và cho toàn thể người Muslim.”
(Albukhari, Muslim).

5- Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  đã đứng trước mọi người đang ngồi và nói:

َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َْ ُ ْ ْ َ ى
 قال ف َسكتُوا فقال ذلِك ثالث.»َشك ْم
ريكم مىن
«أال أخ ىِبكم ىِب ى
َ
َ َ َح حَ َح َ ح َ ى
َ َُ َ ََ ٌُ َ َ ََ
َ
 قال.رشنا
رينا ِمن
ِ م َّرات فقال رجل بَّل يا رسول ا
ِ هلل أخ ِِبنا ِِب
ُ ُّ َ َ ُ ُّ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
ُريه
ُ ْ ك ْم َم ْن الَ يُ ْر ََج َخ
«خريكم من يرَج خريه ويؤمن َشه وَش
ٌ َ َ َ َ َ َ
مح ُد َو ح
َ  َر َو ُاه أَ ح.»َُشه
ٌ يث َح َس ٌن َصح
ُّ َ َوالَ يُ ْؤ َم ُن
.يح
الرت ِمذي و قال هذا حد
ِ

ِ

ِ

ِ

“Các người muốn Ta cho các người biết người tốt nhất
trong các người và người xấu nhất trong các người
không?”. Mọi người im lặng. Người  đã nói như thế ba
lần, thế là có một người nói: Vâng, thưa Thiên sứ của
Allah! Xin hãy cho chúng tôi biết người tốt nhất và người
xấu nhất trong chúng tôi. Người  nói: “Người tốt nhất
trong các người là người mà mọi người hy vọng điều
tốt từ y và cảm thấy an toàn từ y, còn người xấu nhất
trong các người là người không ai y vọng điều tốt từ y
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và cảm thấy không an toàn từ y”. (Ahmad, Tirmizhi và
ông nói đây là Hadith xác thực, tốt).
6- Nabi Muhammad  nói:

َ

َ ْ

َ

ُ َ
.ان» رواه مسلم
اإليم ى
«اِلياء مىن ى
“Tính mắc cỡ là một phần của đức tin Iman.”
(Muslim).
7- Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Nabi  nói:

ُ َ َ ْ َ ُ َّ ى
ََ ْ
ٌ َُْ
ْ ٌ َ َ
اس الصحة والفراغ» رواه
ري مىن انلَّ ى
ىيهما كثى
«ن ىعمت ى
ان مغبون ف ى
ابلخاري

“Sức khỏe và thời gian rỗi là hai ân huệ mà đa số
người không biết trân trọng và tận dụng nó.”
(Albukhari).
8- Ông Abu Darda’  thuật lại, Nabi  nói:

َ َ ُ ُ ْ ُ َّ ْ ْ
.الرج ىل ىرفقه ىِف م ىعيشتى ىه» مسند أمحد
«مىن ف ىق ىه

“Một trong những biểu hiện sự hiểu biết (tôn giáo
Islam) của một người là y sống thật hiền lành và hòa
nhã.” (Musnad Ahmad).
9- Nabi Muhammad  nói:

َ ْ َّ

َ

َُ َ َْ َ

َ

ُ ََ

ان» رواه الرتمذي
«األناة مىن اللى والعجلة مىن الشيط ى
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“Nhẫn nại là từ nơi Allah, hấp tấp vội vã là từ nơi
Shaytan.” (Tirmizhi).
10- Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َوإ َذا ْاؤتُمن، َوإ َذا َو َع َد َأ ْخلَ َف،«آيَ ُة ال ْ ُم َناف ىق ثَالَ ٌث إ َذا َح َّد َث َك َذ َب
ى
ى
ى
ى
ى
َ َ
.خان» رواه ابلخاري ومسلم

“Biểu hiện của người Muna-fiq (đạo đức giả, giả tạo
trong đức tin) có ba: khi nói thì dối trá, khi hứa thì
không giữ lời và khi được người tín nhiệm thì bội tín.”
(Albukhari, Muslim).
11- Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ ْ
َ ُّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
«الَكىمة اِل ىذمة ضالة المؤم ىىن فحيث وجدها فهو أحق بىها» رواه
.الرتمذي و ابن ماجه ف السنن

“Lời trí tuệ là mục tiêu của người có đức tin, do đó,
khi y tìm được nó thì y sẽ là người đáng sở hữu nó.”
(Tirmizhi).
12- Ông Udai bin Hatim  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ى

ََْ ى

ْ َ َ َ َّ

ُ َّ

.َتد فبىَكىم ٍة طيب ٍة» متفق عليه
 فإىن لم ى،«اتقوا انلار ولو ب ى ىشق تمر ٍة
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“Hãy sợ Hỏa ngục, hãy bố thí cho dù chỉ là nửa quả
chà là khô, và nếu như không có thì hãy nói lời thật
nhã nhặn.” (Albukhari, Muslim).
13- Thiên sứ Muhammad  nói:

ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ
َْ
َ ْ ُّ
ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َ
الق أه ىل اِلنيا واآلخىرة ى؟ أن تعفو عمن
ري أخ ى
«أال أدلكم لَع خ ى
ْ
ُ
َ َ َ َ ْ َ
َ َ ََ ْ َ َ َ َ ََ َ
.ط َي من حرمك» اجلامع
 َوتع ى،ظلمك َوت ىصل من قطعك
“Các người có muốn Ta dạy các người đức tính tốt
đẹp nhất trên cõi đời này và Đời Sau không? Đó là bỏ
qua cho ai đã bất công với mình, kết nối quan hệ với
người đã cắt đứt với mình, và hãy cho đi người đã ích
kỷ và keo kiệt với mình.” (từ nguồn tổng hợp các
Hadith).
14- Nabi Muhammad  nói:

ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ً ْ َ َّ ْ َ َ ى ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ى
ِل َوأق َربىك ْم مىّن َملىسا ي ْوم ال ىقيام ىة أحا ىسنك ْم
«إىن مىن أحبكم إ ى
ًَ ْ َ
.أخالقا» رواه أمحد والرتمذي
“Quả thật, người yêu thương nhất đối với Ta và người
có chỗ ngồi gần Ta nhất vào Ngày phán xử cuối cùng
là ngươi có phẩm chất đạo đức tốt nhất trong các
người.” (Ahmad, Tirmizhi).
15- Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:
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َ ْ ََ َ َ

َََُ

ُ

«من تواضع ىِلى رفعه الل» رواه أمحد.
“Người nào khiêm nhường vì Allah, Allah sẽ nâng cao
giá trị của người đó.” (Ahmad).
16- Ông Abu Kabshah Al-Anma-ri thuật rằng ông
đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:

َ ٌََ ُْ
ُ َ ى ُ ُ َ ً َ ْ َ ُ
َ َْ
َ َ َ ََ َ
«ثالثة أق ىس ُم علي ىه َّن َوأحدثك ْم حدىيثا فاحفظوهُ» .قال «ما نقص
َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ادهُ ُ
الل
مال عب ٍد مىن صدق ٍة وال ظلىم عبد مظلىمة فصِب عليها إىال ز
ًّ َ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ً
الل علي ىه باب فق ٍر أ ْو ُكىمة
عىزا وال فتح عبد باب مسأل ٍة إىال فتح
َ
ْ
َ
َّ
ََ ََ
َْ َ ُ َ ى ُ ُ َ ً َ ْ َ ُ
َ
َ ُّ َ
اِلنيا أل ْربع ىة نف ٍر
َن َوها َوأحدثك ْم حدىيثا فاحفظوهُ» قال « إىنما
َّ ُ َ ُ
َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ً ْ ً َ ُ َ َّ
َُ
الل ماال َوعىلما فه َو يت ىَق فىي ىه َربه َوي ىصل فىي ىه َر ىْحه
عب ٍد رزقه
َ
ْ
ْ
َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ً َ َْ
َ
َ
ًّ
ََ
َ
َ
َ
َويَ ْعلَ ُ
از ىل وعب ٍد رزقه الل عىلما ولم
ن
م
ال
ل
ض
ف
أ
ب
ا
ذ
ه
ف
ا
ق
ح
ه
ىي
ف
ِل
م
ى
ى
ى
ى
ى
ى
َ ْ ُ ْ ُ َ ً َ ُ َ َ ُ ى َّ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ً َ َ ْ ُ َ َ ُ َ
يرزقه ماال فهو صادىق انلي ىة يقول لو أن ىِل ماال لع ىملت بىعم ىل فال ٍن
َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ً َ َ ُ ْ ُ ْ ً َ ُ
الل ماال َول ْم ي ْرزقه عىلما فه َو
فهو بىنىيت ى ىه فأجرهما سواء وعب ٍد رزقه
َ َُ َ َ
َّ ُ َ َ ُ
َ ْ ْ َ َ َّ
َ
َْ ُ
ري عىل ٍم ال يت ىَق فىي ىه َربه َوال ي ىصل فىي ىه ر ىْحه وال
َيبىط ىِف م ىاَلى بىغ
ى
َ َ ْ َْ َْ ُُْ ُ َ ً َ َ
َ ًّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َْ َُ
از ىل وعب ٍد لم يرزقه الل ماال وال
ن
يعلم ىِلى فىي ىه حقا فهذا بىأخب ى
ث الم ى
َ َ ُ َ َ ُ َّ
ْ ً َ ُ َ ُ ُ َ َ َّ
َ ً ََ ْ ُ
عىلما فه َو يقول ل ْو أن ىِل ماال لع ىملت فىي ىه بىعم ىل فال ٍن فه َو بىنىيت ى ىه
فَو ْز ُر ُه َما َس َو ٌ
اء » رواه الرتمذي ،أمحد وابن ماجه.
ى
116

Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai?

“Có ba điều Ta nói cho các người nghe và mong các
người học lấy nó: Bất cứ người bề tôi nào bị hao hụt
tài sản của mình từ việc Sadaqah cũng như bị bất
công nhưng luôn kiên nhẫn chịu đựng thì đều được
Allah ban thêm cho y nhiều ân phúc, và ngược lại
người bề tôi nào mở ra cánh cửa rắc rối thì Allah sẽ
mở cảnh cửa nghèo khó cho y. Và Ta nói cho các ngườ
biết điều này nữa, mong các người hãy ghi nhớ lấy.
Thế giới trần gian chỉ có bốn dạng người: người bề tôi
được Allah ban cho của cải và kiến thức, y kính sợ
Thượng Đế của y mà chi dùng tài sản đúng cách, y kết
nối tình thâm và luôn bố thí và chi dùng vì con đương
chính nghĩa của Allah, và đây là người tốt nhất; và
dạng người thứ hai là người bề tôi được Allah ban cho
kiến thức nhưng không cho của cải, tuy nhiên, y định
tâm một cách chân thành rằng nếu tôi có tài sản thì
chắc chắn tôi sẽ làm giống như người kia, và đó là sự
định tâm của y nhưng y sẽ được ban ân phước giống
như người kia; dạng người thứ ba là người bề tôi được
Allah ban cho của cải nhưng không cho hiểu biết, y chi
dùng của cải của y một cách không hiểu biết, y không
sợ Thượng Đế của y trong việc tiêu dùng của cải, y
không kết nối tình thâm và không biết đâu là chi tiêu
đúng đắn cho con đường chính nghĩa của Allah, và
đây là người tồi tệ nhất; và dạng người thứ tư là người
không được Allah ban cho của cải cũng chẳng có kiến
thức, và y định tâm rằng nếu tôi có của cải thì chắc
chắn tôi sẽ làm giống như kia (người thứ ba), thế là y
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sẽ bị ghi tội giống như kia.” (Tirmizhi, Ahmad, và Ibnu
Majah).

ُْ

17- Nabi Muhammad  nói:

َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ

ُ ََْ ْ َ

خيك فيعافىيه الل ويبتلىيك» رواه الرتمذي
«ال تظ ىه ىر الشماتة ب ىأ ى
“Ngươi đừng vui sướng trên đau khổ của người anh
em mình, bởi Allah sẽ cứu y thoát khỏi sự đau khổ và
thử thách ngươi nỗi khổ đó.” (Tirmizhi).
18- Nabi Muhammad  nói:

َ
َ
َ ْ َ ُ ُ ْ َّ
ُّ
ُس ٌ
اس َوأ َح ُّب ْاأل ْع َمال إ َِل اللى ُ ُ
ور
لن
انلاس إِل اللى أنفعهم ل ى
ى
«أحب ى
ى ى
َُْ َْ ً َ
ُْ ُُ ََ ُ ْ َ َ ْ ُ َُْ ُ ًَ َ َْ
تدخىله لَع مسلى ٍم أ ْو تك ىشف عنه ك ْربة أ ْو تق ىض عنه دينا أ ْو
ََ َ
ً َ َ
ُ ْ
ْ َ َ َ َ ُّ َ َّ ْ
َت ْط ُر ُد َع ْن ُه ُج ْوَع َو ىأل ْن أ ْم ى َ
ِل مىن
َش مع أ ىَخ المسلى ىم ىِف حاج ٍة أحب ىإ
َ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ
َ ْ ً َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ
الل ع ْو َرته
ج ىد شهرا ومن كف غضبه سَت
س
أن أعت ى
ذف ىِف هذا الم ى
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ َُ ً َ َ
َ َ ْ َ َ َ ََْ ُ َ ْ َ َ ْ ُْ َُ ْ َ َ
الل قلبه ىرضا ي ْوم
اء أن يم ىضيه أمضاهُ مل
ومن كظم غيظه ولو ش
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ
َ َ
ِف حاج ٍة حَّت تتهيأ َلُ أثبت
ال ىقيام ىة ومن مَش مع أ ى
خي ىه المسلى ىم ى
َ
ُ
ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُّ
ْ
ْ
َ
ُ َّ ُ َ ُ
ُ ُ
وء اْللق ْلُف ىسد العمل كما يف ىسد
الل قدمه ي ْوم ت ىزل األقدام وإن س
ُّ
َ
اْلل العسل» جامع األحاديث.
“Người được Allah yêu thương nhất trong nhân loại là
người mang lại phúc lợi nhiều nhất trong số họ, và
việc làm được Allah yêu thương nhất là việc mang lại
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niềm vui cho người Muslim hoặc cứu giúp y vượt qua
cảnh khốn khó hoặc giúp y trả nợ, hoặc cưu mang y
qua cơn đói. Và quả thật việc Ta đi cùng với người
anh em Muslim để giải quyết giúp y một điều cần thiết
nào đó, điều đó đối với Ta còn thích hơn việc Ta tu
hành trong Masjid suốt một tháng liền. Và ai kìm hãm
cơn nóng giận của bản thân thì Allah sẽ che đậy phần
kín đáo của cơ thể cho y, và người nào nóng giận ai đó
nhưng rồi bỏ qua thì Allah sẽ bỏ qua cho y và sẽ rót
vào trái tim của y sự hài lòng vào Ngày phán xử cuối
cùng, và ai đồng hành với người anh em Muslim của
mình để giúp y giải quyết một cách hoàn tất điều cần
thiết thì Allah sẽ làm kiên cố đôi chân của y vào Ngày
mà các đôi chân sẽ đứng không vững, và quả thật tính
cách xấu sẽ làm hỏng mọi việc làm giống như giấm
chua làm hỏng mật ong vậy.” (Tài liệu tổng hợp các
Hadith).

Hiếu thảo với cha mẹ
1- Thiên sứ Muhammad  có nói:

ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ
َ َّ ى
َ َ َ
اِلي ىن َوسخطه ىف سخ ىط ىهما» ابليهيق
الرب ىف رىضا الو ى
«رىضا
“Sự hài lòng của Thượng Đế nằm trong sự hài lòng
của cha mẹ và sự phẫn nộ của Ngài nằm trong sự
phẫn nộ của hai người họ.” (Albayhaiqi).
2- Ông Abdullah bin Mas’ud thuật lại: Tôi đã hỏi
Nabi  rằng việc làm nào yêu thương nhất đối với Allah
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thì Người bảo: “Dâng lễ nguyện Salah vào đúng giờ
giấc của nó”, tôi hỏi: kế đến là việc làm nào nữa thì
Người bảo: “Hiếu thảo với cha mẹ” và tôi lại hỏi: kế đến
là việc làm nào? Người bảo: “Chiến đấu vì con đường
chính của Allah”. (Albukhari, Muslim).
3- Ông Abdurrahman  thuật lại từ cha của ông
Abu Bakrah rằng Nabi Muhammad  nói:

َ َ
َ ُ َ َ ََ ََ ًَ ُ ح
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َُ َ َُى
 قال. هلل
ِ  قلنا بَّل يا رسول ا.ِب الذبائ ىىر» ثالثا
«أال أنبئكم بىأك ى
ْ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َّ ُ َ َ َ
َْ َ ُ ُ ُ َ
ُ َ ْ
كئا فجلس فقال «أال
 وعقوق الو ى،َشاك بىاللى
اإل
ِ  وَكن مت. »اِلي ىن
« ى
َ
َ
َ
َ َ ََ
ُ
ُ
َ َ َ َ ُّ ْ َ
َ َ َ َ ُّ ْ َ َ
ُّ ُادة
ُّ ُادة
 فما زال. »ور
الز
ه
ش
و
ور
الز
ل
و
ق
و
ال
أ
،
ور
الز
ور وشه
ى
ى
ى
وقول الز ى
ح
َ
ُ
ُ َح
ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
. رواه ابلخاري ومسلم.يقولها حَّت قلت ال يسكت

“Các ngươi có muốn TA nói cho các ngươi biết điều
tội lỗi nhất trong các đại tội?”, Người nói ba lần. Các
Sahabah đáp: Vâng, Thưa Thiên sứ của Allah. Người nói:
“Shirk với Allah, và bất hiếu với cha mẹ”. Và lúc đó,
Người đang nằm dựa lưng rồi Người ngồi dậy và nói:
“Và lời nói dối và làm chứng giả, lời nói dối và làm
chứng giả”. Và Người vẫn cứ nói đi nói lại đến nỗi tôi
nghĩ rằng Người sẽ không dừng lại. (Albukhari, Muslim).

Cung cách cư xử với người thân tộc
Bà A’ishah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:
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َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ٌ َ َّ َ ُ ُ َّ
الل َومن قطع ىّن
«الرحىم معلقة بىالعر ىش تقول من وصل ىّن وصله
ُ َق َط َع ُه ا
.لل» رواه مسلم
“Tình máu mủ được treo trên chiếc Ngai vương, nó
nói: Ai tiến đến với ta thì Allah sẽ tiến đến với người
đó và ai cự tuyệt ta thì Allah sẽ cự tuyệt người đó.”
(Muslim).

Nuôi dạy và chăm sóc các con gái
1- Nabi Muhammad  nói:

َ
َ َ ُ َ َّ ُ ْ
َ
َ َ ََ َ ََ
ْ َُ
ْ «ليْ َس أ َحد ىمن أم ى
ت يع ْول ثالث بنات أ ْو ثالث أخ َوات فيح ىس ُن
ّإ َ ْْله َّن إ َّال كن ََلَ َس َْتا ىم َن انل
.ار» ابليهيق
ى ى ى
ى
“Bất kỳ ai trong cộng đồng của Ta có ba đứa con gái
hay ba người chị (em) gái, y luôn đối xử tử tế và đàng
hoàng với họ thì Allah sẽ ngăn cách y với Hỏa ngục
bởi một bức màn ngăn cách.” (Albayhaqi).
2- Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ أد َب ُه َّن أَ ْد َخلَ ُه
الل
بنات فأنفق علي ىهن وأحسن
ٍ «ومن َعل ثالث
َ َ َ َ َّ َ ْ
ََْْ َ َ َ ََْْ َ
َ ال َر ُج ٌل م َىن األَ ْع
ني» أخرجه
ت
ن
اث
و
أ:
ال
ق
؟
ني
ت
ن
اث
و
أ
:
اب
ر
 فق،اْلنة
ى
ى
ى
ى ى
.الطِباين
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“Ai có tới ba đứa con gái, y nuôi dưỡng đầy đủ chọ,
đối xử tử tế với họ và dạy bảo họ nên người thì Allah
sẽ thu nhận người đó vào Thiên Đàng”. Một người
thuộc cư dân vùng quê nói: nếu chỉ có hai đứa con gái thì
sao? Người  nói: “Kể cả chỉ có hai”. (Attabra-ni).

Chăm sóc và nuôi dạy trẻ mồ côi
Sahl bin Sa’ad  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
có nói:

ْ
ْ ُ ََ ََ
َ َوفَ َّرج،الس َّبابَة َوال ح ُو حس َطى
َّ اْل َّن ىة َه َذ َذا» َوأَ َشا َر ب
َ
َ
يم ىِف
«أنا وَكف ىل اْلت ى ى
ِ
ِ
َ ََُح
 رواه ابلخاري.بينهما

“Ta và người cưu mang trẻ mồ côi sẽ ở trong Thiên
đàng như thế này” và Người đưa ngón trỏ và ngón giữa
ra dấu (ý nói gần kề nhau) (Albukhari).

Vâng lời và tuân thủ theo Hakim và lãnh
đạo
1- Thiên sứ Muhammad  nói:

َ َ ْ ََ
َ ْ ُّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ
َ ْ ُّ ُ َ َ
ان فقد ت َرك
 ومن ترك طاعة السلط ى،جبة
ان وا ى
«طاعة السلط ى
َ َ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ
»ف نهي ى ىه
طاعة اللى عز وجل ودخل ى
“Tuân thủ theo chính quyền là bắt buộc, người nào
không tuân thủ theo chính quyền là coi như không
tuân lệnh Allah, Đấng Tối cao và y đã rơi vào điều
cấm của Ngài”.
122

Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai?

2- Thiên sứ Muhammad  nói:

ْ َ َ َّ َ ُ ٌّ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ى
»اف
َش َمدَع ألط َر ى
«اسمعوا وأطىيعوا وإىن أمر عليكم عبد حب ى
“Các người hãy nghe vầ tuân lệnh cho dù người lãnh
đạo các người là một nô lệ da đen bị cắt hết tay chân”.
3- Thiên sứ Muhammad  nói:

ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ى
ْ
«إىذا رأيت أم ىَّت تهاب أن تقول للظال ىم يا ظال ىم فقد تودع مىنهم» رواه
اْلاكم ف املستدرك

“Khi nào ngươi thấy cộng đồng của ta không dám nói
với kẻ bất công “này kẻ bất công” thì quả thật cộng
đồng đó sẽ sớm bị tàn lụi.” (Hakim ghi lại trong
Almustadriq).

Lòng nhân từ
Abu Huroiroh  nói: Có lần Nabi  hôn Alhasan
con trai của Ali, cháu ngoại của Người lúc có mặt của AlAqra’ bin Habis, thế là ông Al-Aqra’ bảo: Quả thật tôi có
tới mười đứa con nhưng tôi chưa từng hôn ai trong bọn
chúng. Dứt lời, Thiên sứ của Allah quay sang nhìn ông và
َ ُ َ َ َ َ ْ َ
nói: » “ « من ال ي ْرح ُم ال ي ْرح ُمAi không biết yêu thương sẽ
không được yêu thương.” (Albukhari, Muslim).

Cái xấu của việc cầu xin
1- Thiên sứ Muhammad  nói:
123

Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai?

َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ً «من سأل انلاس أموالهم تك
َثا فإىنما يسأل َج ًرا فليست ىقل أ ْو
ْ ْ َ ْ َ
.ل ىيستذ ىَث» رواه مسلم
“Người nào xin thiên hạ của cải để tích lũy cho bản
thân thì quả thật y đang cầu xin những cục than hồng.
Do đó, cứ cầu xin ít hay nhiều tùy thích.” (Muslim).
2- Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật lại, Thiên sứ
của Allah  nói:

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ
ََ َََْ ٌ َ َ ُ َْ َ َ ْ َ
َّ
لل
ا
ب
ا
ه
ل
ز
ن
أ
ن
م
و
ه
ت
اق
ف
د
س
ت
م
ل
اس
انل
ب
ا
ه
ى
ى ى
«من أصابته فاقة فأنزل ى
َ
َ ً ْ
َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ
ج ٍل» رواه أبو داود
َع
ىّن
غ
و
أ
ل
ج
َع
ى
ٍ أوشك الل َل بىال ىغّن إىما بىمو ٍت ى
. حديث حسن صحيح: والرتمذي وقال

“Người nào gặp phải sự nghèo khó rồi tìm kiếm sự
cứu giúp của thiên hạ thì chắc chắn sẽ không ngăn
chặn được sự nghèo khó đó, còn ai tìm kiếm sự cứu
giúp nơi Allah thì Allah sẽ nhanh chóng cho y giàu có
hoặc là bằng cái chết (của người thân và y được quyền
thừa kế) hoặc Ngài sẽ ban cho y của cải và trở nên
giàu có.” (Abu Dawood, Tirmizhi và ông nói: Hadith xác
thực và tốt).

Giúp đỡ lẫn nhau
1- Thiên sứ Muhammad  nói:

َ

َ َْ ََُى

َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ

َ َْ

َ رينا ويوقر كب
َ «ليس مىنا من لم يرحم ص ىغ
.رينا» رواه الرتمذي
ى
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“Không phải là tín đồ của Ta những ai không biết yêu
thương người nhỏ và kính trọng người lớn.”
(Tirmizhi).
2- Thiên sứ Muhammad  nói:

َ َّ
ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َّ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ى
»«الراْحون يرْحهم الرْحن ارْحوا أهل األر ىض يرْحكم من ىِف السماءى
.رواه أبو داود والرتمذي وأمحد

“Những người có lòng thương xót sẽ được Đấng Độ
lượng thương xót, các người hãy thương cư dân của
trái đất thì những ai trên trời sẽ thương xót các
người.” (Abu Dawood, Tirmizhi, và Ahmad).
3- Ông Abu Musa Al-Ash’ari  thuật lại, Thiên
sứ của Allah  nói:

َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُّ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َّ َ َ ح
ْ ُْ ُ ْ ُْ
ُ
.ني أ َصابِ ِع ِه
 وشبك ب.»ان يشد بعضه بعضا
«المؤمىن ل ىلمؤم ىىن َكْلني ى
.متفق عليه

“Người có đức tin đối với người có đức tin như một
khối xây dựng liên kết chặt với nhau.”. Người siết chắt
các ngón tay của mình. (Albukhari, Muslim).
4- Thiên sứ Muhammad  nói:

َْ ََ ُى
ْ َ َ َ ُ ْ ٌ َ َ َ ُ ْ َّ
ْ ََ َ َ ُى
«لَع ُك نف ٍس ىِف ُك ي ْومٍ طلعت فىي ىه الشمس صدقة مىنه لَع نف ىس ىه
َ َ ٌ َ ح َ َ َّ ُ َ ح َ َ ح
َ ُ َ َ َ َُ َ َ
« هلل ِم حن أي َن أت َصدق َولي َس نلَا أم َوال قال
ِ  يا رسول ا: قال أبو ذر.»
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َ َ َ َ َّ
َّ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ
َ َْ ْ ُ
ألَ َّن م ْىن َأبْ َ
اِلمد ىِلى وال إىَل إىال
ري َوسبحان اللى و
اب الصدق ىة اتلذ ىب
و
ى
ََْ َ َ ُْْ َ ََْ ُ
ُ ََ ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ
ُ
وف وتنَه ع ىن المنذ ىر وتع ىزل
الل وأستغ ىفر الل وتأمر بىالمعر ى
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ َْْ َ َ َ َ
َّ ْ َ َ َ ْ َ
ْ ُ
اِلج َر َوتهدىى األع ََم َوتس ىمع
اس والعظم و
ر
ط
يق انلَّ ى
الشوكة عن ى ى
ْ
َ
َ
َّ
ُّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
األصم واألبكم حَّت يفقه وتدل المستدىل لَع حاج ٍة َل قد علىمت
َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
ُْ ْ َ
َّ
َ َ ََ َ َْ َ
َ َُ
يث َوت ْرفع ب ى ىشدة ى
ان المست ىغ ى
مًكنها وتسَع ب ى ىشدة ى ساقيك إىِل اللهف ى
ُ ُّ
َ َ ْ َ َ َ َّ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ُك َذل َىك م ْىن أَبْ َ
اب الصدق ىة مىنك لَع نف ىسك
و
يف
ذىراعيك مع الض ىع ى
ى
َ َ َ ََ َ َ ْ
َ َ َ َ َ َ
َ َ
ُ ُ َ ح
َولك ىِف ىَجاعىك ز ْوجتك أج ٌر » .قال أبُو ذر كيحف يَكون َِل أج ٌر ِِف
َ حَ ََ َ َُ ُ
َ َْ َ َ َ َ َ َ
هلل -صَّل اهلل عليه وسلم« -أ َرأيت ل ْو َكن لك
شهو ِِت فقال رسول ا ِ
َ َ
َ ٌَ ََْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ََْ
ُح ُ َ
ت ن َع حم .قال
ريهُ فمات أكنت َتت ىس ُب ب ى ىه» .قل
وِل فأدرك ورجوت خ
َ
َ
ُ َ ََُ َ َ
ْ َ
ََْ َ
ت َخلَ ْق َت ُه» .قَ َال بَ
ت َه َد َي َت ُه» .قَ َال بَل ُ
اهلل
ن
أ
ف
«
ال
ق
.
ه
ق
ل
خ
اهلل
ل
« فأ ن
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُُ َ
َ َ ُ ُ َ
َ َ َ
َ َ َ ُْ
ُ َ َ
اهلل َكن يَ حر ُزقه .قال «كذل ىك فضعه
هد ُاه .قال «فأنت ت ْرزقه» .قال بَ ِل
َ َ َ َىُْ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َََ َُ ََ َ
ك أَ ْجر»ٌ
ىِف حال ىَلى وجنبه حرامه فإىن شاء الل أحياه وإىن شاء أماته ول
رواه أمحد.

“Cứ mỗi ngày, khi mặt trời mọc, mỗi linh hồn đều bố
thí Sadaqah cho bản thân mình”. Ông Abu Zhar nói:
Thưa Thiên sứ của Allah! Tôi Sadaqah thế nào khi tôi
không có tiền bạc và của cải? Người  nói: “Bởi trong
các cánh cửa Sadaqah gồm các câu tụng niệm
(Takbir: Allahu-Akbar, Suha-nollah, Alhamdulillah,
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La-ila-illolloh, Astaghfirulloh), khuyên răn người làm
điều thiện tốt, ngăn cản người làm điều xấu và tội lỗi,
nhặt gai, xương, đá trên lối đi của người, dẫn đường
cho người mù, lắng nghe người câm, điếc để hiểu được
họ và giúp đỡ họ những điều họ cần, luôn sẵn sàng
dang tay giúp đỡ người sa cơ lỡ bước, tất cả những
thứ đó đều thuộc những cánh cửa của Sadaqah cho
bản thân Ngươi, và Ngay cả việc ngươi quan hệ ân ái
với vợ của ngươi cũng sẽ được ban cho ân phước”.
Abu Zhar ngạc nhiên nói: Làm sao tôi có thể được ân
phước qua việc giải quyết nhu cầu tình dục của bản thân?
Thiên sứ  nói: “Ngươi có thấy rằng nếu như ngươi có
một đứa con, ngươi đã chắm sóc nó và mong cho nó
điều tốt lành nhưng rồi nó lại chết vậy ngươi có hy
vọng được ghi cho ân phước về nó không?”. Abu Zhar
nói: Thưa có. Người  nói: “Bởi ngươi đã tạo nó ra?”.
Abu Zhar nói: Không, chính Allah đã tạo nó ra. Người 
nói: “Bởi ngươi đã hướng dẫn nó?”. Abu Zhar nói:
Không, chính Allah đã hướng dẫn nó. Người  nói: “Bởi
ngươi đã nuôi dưỡng nó?”. Abu Zhar nói: Không, chính
Allah đã nuôi dưỡng nó. Người  nói: “Cũng như thế,
ngươi đã đặt nó trong những điều Halal và giúp nó
tránh xa khỏi những điều Haram, nếu muốn Allah sẽ
cho nó sống và nếu muốn Ngài sẽ cho nó chết, còn
ngươi thì được ân phước.” (Ahamad).
5- Thiên sứ Muhammad  nói:
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ْ َّ ُ َ َّ
َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ
َ َّ َ ُ َ َ َ «يَا
الطع ى
ام َوالصالة بىاللي ىل
 إىفشاء السال ىم وإىطعام:ات
ٍ َع ثالث كفار
ى
ٌ َ ُ َّ َ
» وانلاس نىيام
“Này Ali, có ba điều xóa tội lỗi: Chào Salam, bố thí
thức ăn và dâng lễ nguyện Salah trong đêm lúc mọi
người đang ngủ.”
sứ Muhammad  nói:
َ َ ً َ 6-ْ Thiên
ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ً َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ى
 وأد، أصدقكم ل ىسانا:«إىن أقربكم مىّن غدا أوجبكم َع شفاعة
ّ
َ ََ
ُ ُ َ ْ َ
ْ ُ ُ َْ ً
» اس
 َوأق َربكم م َىن انلَّ ى، َو أحسنكم خلقا،اكم المانتكم
“Quả thật, người gần Ta nhất trong số các người ở
ngày mai (Đời Sau) và được sự cầu xin ân xá của Ta
là: Người có chiếc lưỡi trung thực nhất trong các
người, người giữ chữ tín nhất trong các người, người
có phẩm chất đạo đức tốt nhất trong các người và
người hòa đồng nhất với mọi người trong các người.”
7- Ông Abu Zhar Al-Ghafa-ri  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ْ َ

ْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َْ َ ًْ َ

ْ َْ َ

َّ َ ْ َ َ

وف شيئا ولو أن تلَق أخاك بىوج ٍه طل ٍق» رواه
«ال َت ىقرن مىن المع ُر ى
.مسلم

“Đừng khinh thường những việc làm thiện tốt dù chỉ
là một cái nhìn vui tươi đến người anh em của mình.”
(Muslim).
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8- Thiên sứ Muhammad  nói:

ْ َْ َ ً َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ َ ً َ َ َ َ ْ ْ َ
 َوأب ىغض، ع َِس أن يكون ب ىغيضك ي ْوما ما،«أحبىب حبىيبك ه ْونا ما
َ ً َْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ًَْ َ َ َ
 عِس أن يكون حبىيبك يوما ما» املعجم الكبري،ب ىغيضك هونا ما
.للطِباين

“Yêu quá mức cái gì đó biết đâu nó lại thành một điều
đáng ghét nhất vào một ngày, và ghét quá mức một
điều gì đó biết đâu một ngày nó trở thành điều đáng
yêu nhất.” (Attabrani).
9- Thiên sứ Muhammad  nói:

َ ّ ُ ُ َ ْ ُ
ُ
َ ْ
 إىن أحس َن انلاس،  أنا مع انلاس: يقول، «ال يكن أحدك ْم إىمعة
ُ ى
ُ
ُ
 ولكن َوطنوا أنفسكم إن أحسن،  وإن أساءوا أسأت.أحسنت
ُ ُْ
ُ
ُ
. وإن أساءوا أن ال تظلىموا» أخرجه الرتمذي، سنوا
انلاس أن َت ى
“Các ngươi đừng trở thành những người xu nịnh luôn
mồm nói: Tôi cùng với mọi người, nếu mọi người làm
tốt thì tôi tốt theo còn nếu mọi người không tốt tôi
cũng không tốt theo, mà các ngươi phải biết cân nhắc
bản thân các ngươi rằng nếu mọi người làm tốt mình
sẽ làm tốt theo còn nếu mọi người làm điều xấu thì các
ngươi đừng làm điều tội lỗi.” (Tirmizhi).

Xem trọng và tôn vinh kiến thức
1- Nabi Muhammad  nói:
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َّ َ ْ َ ً َ ُ َ َ َ ً ْ
ََْ ً َ َ َ َ ْ َ
َّ
اْلن ىة َوإىن
«من سلك ط ىريقا يبت ىِغ فىي ىه عىلما سلك الل ب ى ىه ط ىريقا إىِل
ً َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ
ُ ضا ل َىطال ىب الْ ىعلْ ىم َوإ َّن الْ َعال َىم لَيَ ْس َت ْغ ىف ُر ََل
المالئ ىكة تلضع أجنىحتها ىر
ى
ى
َ
ْ
َْ ُ ْ َ َ َ ْ
ُ َ
َّ َ
ْ َ
ْ َ
ْ
َ َ َّ
ات َومن ىِف األر ىض حَّت اِل ىيتان ىِف الماءى وفضل العال ىىم
من ىِف السمو ى
ُ َ َ َ َ ُ ْ َّ
ْ ََ
َْ ََ
َ ََ َ َْ
َ َ ْ
اء َو َرثة
ىب إىن العلم
لَع العاب ى ىد كفض ىل القم ىر لَع سائ ىىر الذواك ى
ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ى
ْ َ َ َ ْ ْ ُ َّ َ َ َّ ً َ ْ َ َ ً َ
األنبىياءى إىن األنبىياء لم يورثوا دىينارا وال دىرهما إىنما ورثوا ال ىعلم فمن
َ ٍّ َ َ َ َ َ َ َ
.أخذ ب ى ىه أخذ ىِبظ واف ٍىر» رواه الرتمذي
“Người nào tìm kiếm con đường học hỏi kiến thức (tôn
giáo) thì Allah sẽ làm cho y dễ dàng trên con đường
đến nơi Thiên Đàng, và quả thật các Thiên thần sẽ
dang những chiếc cánh của họ biểu hiện sự hài lòng
với người học hỏi kiến thức, và quả thật người có kiến
thức sẽ được tất cả những ai trong các tầng trời và
những ai trong trái đất cầu xin Allah tha thứ tội lỗi
cho y, ngay cả con cá voi ở dưới nước, và phúc của
người có kiến thức so với người hành đạo giống như
mặt trăng so với các tinh tú khác, quả thật những vị
học giả là những người thừa kế từ các vị Nabi, và quả
thật các vị Nabi không thừa kế một đồng tiền Dinar
hay Dirham nào mà họ thừa kế nguồn kiến thức. Do
đó, người nào lấy được nó là đã lấy được nguồn kho
báu vĩ đại.” (Tirmizhi).
2- Nabi Muhammad  nói:
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ْ ُ َ ٌ ََ ُى

َ ْ ْ َ َ َ

«طلب ال ىعل ىم ف ىريضة لَع ُك مسل ٍىم » حديث رواه ابليهيق
“Học hỏi kiến thức (tôn giáo) là điều bắt buộc đối với
mọi tín đồ Muslim”. (Hadith do Albayhaqi ghi lại).
3- Ông Abu Huroiroi  thuật lại, Thiên sứ  nói:

ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ ْ
َ ُّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
«الَكىمة اِل ىذمة ضالة المؤم ىىن فحيث وجدها فهو أحق بىها» رواه
.الرتمذي و ابن ماجه ف السنن

“Lời trí tuệ là mục tiêu của người có đức tin, do đó,
khi y tìm được nó thì y sẽ là người đáng sở hữu nó.”
(Tirmizhi).
4- Thiên sứ của Allah  nói:

َ ْ
َ
َ َ ْ ََْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
»ار
ن
ىن
م
ىج
ل
ب
ة
ام
ْلم يوم ال ىقي
ى
ٍام
«من سئىل عن عىل ٍم يعلمه فذتمه أ ى
ى
ٍ
.رواه أمحد

“Ai giấu giếm một kiến thức nào đó khi được người
khác hỏi thì vào Ngày Phán xét cuối cùng y sẽ bị chói
bằng sợi dây cương từ lửa của Hỏa ngục.” (Ahmad).

Cung cách cư xử với nô lệ, người hầu và
những người giúp việc
1- Ông Alma’mur bin Suwaid thuật lại: Tôi đã
nhìn thấy Abu Zhar Al-Ghafa-ri và cậu bé giúp việc của
ông mặc cùng một loại áo, tôi đã hỏi thăm ông về điều đó
thì ông nói: Tôi đã la mắng một người hầu và y đã đến
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gặp Thiên sứ  và phàn nàn với Người về tôi. Thế là
Nabi  đã nói với tôi:

ُ َ َ َ َّ ح َ َ ُ ح َ َ ُ ُ ح َ َ َ ُ ُ ُ َ ح َ ُ ح َ َ ح
َ وه ََتح
ُ خ
ت
 فمن َكن أ، جعلهم اهلل أي ِديكم،« ِإن ِإخوانكم حولكم
ح
َح
ُُح
ُ ُُ َ ى
ُ ح
ُ
 َوال تكلفوه حم َما، َو ُيل ِب حسه ِم َّما يَلبَ ُس،يَ ِدهِ فليُ حط ِع حمه ِم َّما يَأكل
ُ ُ ُ َ ح ُ ُ ح َ ح َ َّ ح
وه حم َما َي حغلبُ ُه حم فَأَ ُ ُ ح َ َ ح
.عينوهم علي ِه» متفق عليه
 ف ِإن َكفتم،يغ ِلبهم
ِ
ِ

“Quả thật những anh em ở cùng với các ngươi, Allah
cho họ ở dưới quyền kiểm soát của các ngươi. Bởi thế,
người nào mà có người anh em của mình đang ở dưới
quyền kiểm soát của y thì y hãy cho anh ta ăn thức ăn
mà y ăn, hãy cho anh ta mặc quần áo mà y mặc, đừng
giao công việc quá sức của họ, nhưng nếu các ngươi
giao một công việc nào đó hơi nặng nhọc thì các ngươi
hãy phụ giúp họ.” (Albukhari, Muslim).
2- Ông Abu Mas’ud Albadri  thuật lại: Có lần
tôi đánh một cậu bé giúp việc của tôi, bỗng tôi nghe có
tiếng nói từ phía sau lưng tôi “Này Mas’ud, ngươi có
biết không? Allah có quyền làm chuyện đó đối với
ngươi hơn là ngươi đối với nó”. Tôi vội quay nhìn ra
sau thì đó chính là Thiên sứ của Allah, tôi nói: Thưa
Thiên sứ của Allah! Bây giờ tôi để cậu ta tự do vì Allah.
Người nói:

َ َ َ َ َّ ح

َ ََ َح َح َ ح َ ح َََ َ ح

ُ انل
ُ انل
َّ ار أ حو لمستك
َّ «أما لو لم تفعل للفحتك
.ار » رواه مسلم
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“Nếu ngươi không làm vậy thì chắc chắn lửa sẽ đốt
cháy ngươi hoặc lửa sẽ chạm đến ngươi” (Muslim).

Những hình ảnh về lòng nhân từ của Nabi 
đối với những người không phải Muslim
Hình ảnh thứ nhất:
Bà A’ishah  nói với Nabi : Có ngày nào đến
?với Người nặng nề hơn ngày của trận chiến Uhud không
Người nói:

َ َ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ َ َ
ََ ْ َ ُ ْ َْ
ىك ما ل ىقيتَ ،وَكن أشد ما ل ىقيت مىنه ْم ي ْوم
«لقد ل ىقيت مىن قوم ى
ََ ْ َْ َ َ ْ َْ ُ َ ََ
َََْ ْ َ ْ ُ َْ
العقب ىة إىذ ع َرضت نف ىِس لَع اب ىن عب ىد ي ىاْلل ب ىن عب ىد لَك ٍل  ،فل ْم
ََْ َ ْ َ ْ
ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ َ ْ ُ ٌ َ َ َ ْ
ُيب ىّن إىِل ما أردت  ،فانطلقت وأنا مهموم لَع وج ىَه  ،فلم أست ىفق
ى
َ َْ ُ ْ
َ
َّ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
َ
َّ
ْ
َ
ىب ،ف َرفعت َرأ ىَس ،فإىذا أنا بىسحاب ٍة قد أظلت ىّن،
إىال وأنا بىقر ىن اثلعال ى
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ِبيل فناد ىاِّن فقال إىن الل قد س ىمع ق ْول ق ْو ىمك
فنظرت فإىذا فىيها ى
ج ى
ْ
ْ
َ
َ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ُ َ ْ َ
ال ىتلَأم َرهُ بىما ىشئت
اْلب ى
لك وما ردوا عليك ،وقد بعث إىْلك ملك ى
ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ
َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ
لَع ث َّم قال يا َممد ،فقال ذل ىك
ال  ،فسلم
ب
اْل ى
ىيهم ،فناد ىاِّن ملك ى
ف ى
َ
ُ
َ
َ
ْ َ َْ ََ َ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ
ال انلَّ ُّ
ب  -صل
ني ،فق
فىيما ىشئت ،إىن ىشئت أن أطبىق علي ىه ىم األخشب ى
ى
َْ َْ ُ َ ْ ُْ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ْ َُُْ َ
الل مىن أصالب ى ىه ْم من يعبد الل
الل عليه وسلم  -بل أرجو أن َي ىرج
َ ًْ
َ ْ َُ َ ُْ ُ
ْشك ب ى ىه شيئا» رواه ابلخاري.
وحده ال ي ى
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“Quả thật Ta gặp cộng đồng của nàng (ở Ta-if), và đó
là ngày nặng nề nhất đối với Ta, khi Ta đến trình bày
về bản thân Ta cho Ibnu Yalail bin Abdul Kilal nhưng
y đã không tiếp nhận những gì Ta muốn, thế là Ta rời
đi với tâm trạng rất buồn, khi Ta đến Qarnul
Aththa’a-lib (tên địa danh), Ta ngẫng đầu lên, Ta thấy
một đám mây che ngay trên đầu Ta, Ta quan sát nhìn
thì thấy Đại Thiên thần Jibril trong đó, y hô gọi Ta và
nói: Quả thật Allah đã nghe thấy lời của cộng đồng
của Ngươi về Ngươi, họ đã không đáp lại lời kêu gọi
của Ngươi, quả thật, Allah đã cử đến cho Ngươi một vị
Thần núi để Ngươi có thể ra lệnh cho y xử lý bọn họ
theo ý muốn của Ngươi. Thế là, vị Thần núi chào
Salam đến Ta, sau đó y nói: Này Muhammad! Ngươi
muốn thế nào, nếu muốn Ta sẽ cho hai dãy núi hai bên
đè lên bọn họ? Nabi nói: Không, tôi không muốn, tôi
hy vọng Allah sẽ hướng dẫn con cháu của họ sau này
biết thờ phượng Allah, Đấng duy nhất, không tổ hợp
Shirk với Ngài một điều gì.” (Abukhari).

Hình ảnh thứ hai:
Ông Ibnu Umar  thuật lại: Có một số phụ nữ
được tìm thấy xác trong một số trận chinh chiến của
Thiên sứ của Allah. Thế là Thiên sứ của Allah lên án và
ra lệnh nghiêm cấm giết phụ nữ và trẻ em. (Albukhari,
Muslim).

Hình ảnh thứ ba:
134

Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai?

Ông Anas bin Malik  thuật lại: Có một cậu thiếu
niên Do thái làm người hầu cho Nabi  và bị bệnh. Nabi
đã đến thăm cậu ta và ngồi sát cạnh đầu của cậu ta, Người
nói: “Hãy qui thuận Islam!”. Cậu bé nhìn cha cậu đang
ngồi ngay bên cạnh mình? Thế là cha cậu bảo: Hãy vâng
lời Abu Qasim (ý nói Nabi ). Vậy là cậu bé qui thuận
Islam. Nabi  ra ngoài và nói:

َ َ ْ َ َّ
ُ ْ َْ
َ
ُ
َّ
اِلمد ىِلى ى
.اَّلى أنقذه مىن انلارى» رواه ابلخاري
«

Hình ảnh thứ tư:
Ông Abdullah bin Amru  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói:

َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً ْ َ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ
َّ
ْ ُ َ َ َ
 َوإىن ىر َيَها ْلُوجد مىن،اْلنةى
ُيد ىريح
«من قتل معاهدا نفسا لم ى
ً َ َْ ََْ َ َ
.رية ى أرب ىعني َعما» رواه ابلخاري
م ىس

“Ai giết một mạng người thuộc diện những người nằm
trong hiệp ước hòa bình thì y sẽ không ngửi thấy mùi
hương của Thiên Đàng, và quả thật mùi hương của
Thiên Đàng tỏa hương đi xa bằng khoảng thời gian
bốn mươi năm.” (Albukhari).

Hình ảnh thứ năm:
Ông Baridah bin Al-Husaib  thuật lại rằng khi
Nabi  ra lệnh cho một người thống lĩnh quân binh đi
chính chiến thì Người thường dặn dò riêng y phải kính sợ
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Allah và những người đi với y điều tốt lành. Sau đó
Người  nói:

ُْ َ َ
َ ُ َ ْ ََ
ْ
َ
ُْ
يل اللى قات ىلوا من كف َر بىاللى اغزوا و ال
«اغزوا بىاس ىم اللى ىِف سبى ى
َ ُ ُّ
َ َُُْ
َ َُُْ
َ َْ
ً َ َ َ َ ُ َ
تغلوا َوال تغد ُىروا َوال تمثلوا َوال تقتلوا َو ىْلدا َوإىذا ل ىقيت عد َّوك م َىن
َ
َ
َ َ ْ ُ ُْ َ َ َ
ُْ ْ
َ
َ َ َّ ُ ُ َ
ال  -أ ْو خىال ٍل  -فأيته َّن ما
ىص
خ
ث
ال
ث
ِل
إ
م
ه
ع
اد
ف
ىني
ك
ْش
ى
ى
ٍ
َالم ى
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ
َّ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ
َ ُ َ َْ ُْ
ْ َ ُ َ
أجابوك فاقبل مىنه ْم َوكف عنه ْم ث َّم ادعه ْم إىِل ا ىإلسال ىم فإىن أجابوك
َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ ْ
ْ َ ْ َ َ
اد ُع ُه ْم إ َِل اتلَّ َح ُّ
ار
د
ِل
إ
ىم
ه
ار
د
ىن
م
ل
و
فاقبل مىنهم وكف عنهم ثم
ى
ى ى
ى
ى
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ِب ُه ْم َأ َّن ُه ْم إ ْن ف َعلوا ذل َىك فل ُه ْم َما ل ىل ُم َهاجر َ
ال ْ ُم َهاجر َ
ين َو َأ ْخ ْ
ين
ى
ىى
ى
ى ى
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َْ
َ َ َْ ْ َ َ ُ َ
ُ
ُْ
َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ
ِبه ْم أنه ْم
ج ىرين فإىن أبوا أن يتحولوا مىنها فأخ ى
وعلي ىهم ما لَع المها ى
َّ
َ ُ ُ َ ََ ْ
َ َْ ْ ُ ْ
ُْ ْ
َْ
َ َْ
ُ
َ
اب المسلى ىمني ُي ىرى علي ىهم حكم اللى اَّلىى ُي ىرى
يكونون كأعر ى
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ََ ُْ ْ َ َ ُ ُ ْ
َفءى ْ
يم ىة َوال ْ
َش ٌء إىال أن ُيَاهىدوا
لَع المؤ ىمنىني َوال يكون لهم ىِف الغن ى
َ َ ْ ُ ْ ََْ َ َ ُْ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َْْ
َ َ ُْ ْ
اْل ْزية فإىن ه ْم أجابوك فاقبل
مع المسلى ىمني فإىن هم أبوا فسلهم ى
ََ ُْْ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
اَصت
مىنه ْم َوكف عنه ْم فإىن ه ْم أب ْوا فاست ىعن بىاللى وقات ىلهم .وإىذا ح
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ
َّ َ َ ى َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
أهل حىص ٍن فأ َرادوك أن َتعل له ْم ذىمة اللى َوذىمة نبىي ىه فال َتعل له ْم
َ َّ َ َ ى َ
َّ َ
َّ َ َ ْ َ َ
ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ
ك ىن اجعل له ْم ذىمتك َوذىمة أصحابىك
ذىمة اللى َوال ذىمة نبىي ىه َول ى
َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُْ
َ َّ ُ َ ْ ُ ْ
َ َ ُ
فإىنك ْم أن ُت ىف ُروا ذىممك ْم َوذىم َم أصحابىك ْم أه َون مىن أن ُت ىف ُروا
َّ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َََ ُ َ َ ْ ُْ َُ
َّ َ ُ
ذىمة اللى َوذىمة َرس ى
نله ْم
وَلى .وإىذا حاَصت أهل حىص ٍن فأرادوك أن ت ى
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ََ ُْ َْ ْ َ َ
ْ ُ ََ ْ ُْ ُْ َ َ
ْ ُ ََ
كن أن ىزله ْم لَع
لَع حك ىم اللى فال ت
نلهم لَع حك ىم اللى ول ى
ى
َ َْ ْ
ْ ُ ُ َُ
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ
َك
.ىيهم أم ال» رواه مسلم
ف
لل
ا
م
ح
يب
ص
ت
أ
ى
ر
د
ى
ى
ى
حذ ىمك فإىنك ال ت ى
“Hãy nhân danh Allah mà chinh chiến cho con đường
chính nghĩa của Ngài, hãy chiến đấu tiêu diệt những
kẻ nghịch lại Allah, hãy chinh chiến và đừng quá mức,
đừng bội ước khi có thỏa hiệp, hãy chinh chiến và
đừng có hành vi man rợ, hãy chinh chiến và đừng giết
trẻ con. Và khi ngươi gặp kẻ thù của ngươi những
người đa thần thì ngươi hãy mời gọi họ đến với ba
điều. Nếu họ chấp nhận ngươi thì hãy cho họ cơ hội.
Sau đó, ngươi hãy mời gọi họ vào Islam. Nếu họ đáp
lại thì hãy chấp nhận họ. Sau đó hãy mời gọi họ di cư
đến nơi của những người di cư đến (Madinah), và hãy
cho họ biết nếu họ đồng ý họ sẽ được hưởng quyền lợi
và chịu nghĩa vụ giống như những người Muhajir
(những người di cư trước đây), nếu họ từ chối thì hãy
cho họ biết rằng sẽ giống như những người Ả rập
Muslim khác, họ phải tuân thủ theo luật của Allah
giống như những người có đức tin phải tuân thủ, họ sẽ
không được chia phần chiến lợi phẩm một thứ gì trừ
phi họ cùng tham chiến với những người Muslim. Nếu
họ từ chối thì yêu cầu họ trả phần thuế còn nếu họ
đồng ý thì hãy chấp nhận họ. Nếu họ không đồng ý thì
cầu xin Allah phù hộ và chiến đấu với họ, và khi
những người phòng thủ đã bị bao vây và họ muốn
thỏa thuận được bảo vệ dưới sự kiểm soát của Allah
và Nabi của Ngài thì ngươi chớ cho họ như thế mà hãy
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để họ thỏa thuận được bảo vệ dưới sự kiểm soát của
ngươi và của các vị đồng hành cùng ngươi. Các ngươi
bảo vệ những người thỏa hiệp hòa bình này dưới
quyền của các ngươi sẽ dễ dàng hơn việc các ngươi
bảo vệ họ dưới sự kiểm soát của Allah và Thiên sứ của
Ngài. Và khi những người phòng thủ bị bao vây và họ
muốn ngươi áp dụng luật của Allah với họ thì các
ngươi đừng áp dụng luật của Allah đối với họ mà các
ngươi hãy tự phán xét họ theo luật của ngươi bởi
ngươi không biết là luật của Allah có thật sự có được
họ áp dụng hay không.” (Muslim).

Hadith thứ sáu:
Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Nabi  đã gởi một
số chiến mã đến vùng Najdi, và họ mang về một người
đàn ông thuộc tộc Hanifah với tên thường gọi là Thamamah bin Uthal. Họ đã buộc y ở một góc của Masjid, rồi
Nabi  đi ra gặp y nói: “Này Thama-mah, ngươi có điều
gì?”. Y nói: Này Muhammad, ta có điều tốt, nếu ngươi
giết ta thì ngươi chỉ giết một sinh vật có máu, nếu ngươi
cư xử tốt với ta thì ngươi cư xử tốt với một kẻ biết ơn, và
nếu ngươi muốn tài sản và của cải thì ngươi cứ yêu cầu
tùy thích. Người  bỏ đi cho đến ngày hôm sau, Người 
hỏi: “Này Thama-mah, ngươi có điều gì?”. Y nói: Những
gì ta đã nói với ngươi, nếu ngươi cư xử tử tế với ta là
ngươi cư xử tử tế với một kẻ biết ơn. Thế rồi Người lại bỏ
đi cho đến ngày hôm sau, Người lại hỏi: Ngươi có điều
gì, Thama-mah? Y nói: Những gì ta đã nói với ngươi. Thế
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là Người  nói: Các người hãy cởi trói cho Thama-mah!
Sau khi được cởi trói, y tiến đến cây chà là gần Masjid, y
tắm rồi vào Masjid và nói: Tôi chứng nhận không có
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và tôi chứng
nhận Muhammad là Thiên sứ của Allah. Này
Muhammad! Thề bởi Allah, trước kia trên mặt đất này
không có gương mặt nào đáng ghét đối với tôi hơn Người
nhưng bây giờ quả thật gương mặt của Người đã trở thành
gương mặt yêu thương nhất đối với tôi. Thề bởi Allah!
Trước đây, không có tôn giáo nào đáng ghét đối với tôi
hơn tôn giáo của Người nhưng giờ đây nó đã trở thành
tôn giáo yêu thương nhất đối với tôi. Thề bởi Allah!
Không một xứ sở nào đáng ghét đối với tôi hơn xứ sở của
Người nhưng nó đã trở thành xứ sở yêu thương nhất đối
với tôi, và con ngựa của Người mang tôi đến, tối muốn
thực hiện Umrah, Người thấy sao? Thế là Thiên sứ của
Allah chia vui và ra lệnh cho ông làm Umrah. Rồi khi đến
Makkah, một người đã nói với ông: Sabawta! (có nghĩa là
thật đáng tội nghiệp cho ông! Đây lời nói mỉa mai, ý nói
ông thật hèn hạ vì đã đầu hàng và qui thuận Muhammad).
Ông nói: Không, Ta chỉ qui thuận Islam cùng với
Muhammad, Thiên sứ của Allah. Thề bởi Allah, kể từ bây
giờ sẽ không có một hạt lúa mì nào từ Alyama-mah được
mang đến cho các người nữa trừ phi có phép của Nabi.”
(Vào thời điểm đó, hầu như tất cả những nguồn lúa mì ở
Makkah đều được nhập từ Alyama-mah, và Thama-mah
là chủ thương buôn lớn nhất ở đó). (Albukhari, Muslim).

Hình ảnh thứ bảy:
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Ông Khalid bin Walid  thuật lại: Tôi đã tham
gia chinh chiến cùng với Thiên sứ của Allah  trong trận
Khaibar, những người Do thái đến phàn nàn rằng có
nhiều người đã đổ xô đến giành lấy lúa thóc và gia súc
của họ. Thế là Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َّ َ ى
َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ
.هدىين إىال ىِبقها» رواه أبو داود بسند حسن
«أال ال َتىل أموال المعا ى

“Chẳng phải là tài sản và của cái của những người
nằm trong sự thỏa hiệp hòa bình là không được phép
xâm phạm ngoại trừ để thực hiện điều chân lý.” (Abu
Dawood ghi lại với đường dẫn truyền tốt).

Hình ảnh thứ tám:
Ông Sahl bin Sa’ad Assa’idi  thuật lại rằng ông
đã nghe Nabi  nói vào ngày Khaibar: “Ta sẽ giao lá cờ
chiến cho một người mà dưới bàn tay của y Allah sẽ
ban cho sự thắng lợi trong việc chinh phục”. Nghe vậy,
các Sahabah đứng dậy, ai nấy cũng đều hy vọng mình sẽ
là người được Người  giao cho lá cờ chiến. Thế là
Người nói: “Ali đâu?”. Có lời đáp: Y than là đang bị đau
mắt. Người  lập tức cho người gọi Ali đến và thổi nhẹ
vào mắt của ông, tức khắc đôi mắt của ông khỏi hẳn hoàn
toàn như chưa có chuyện gì xảy ra, và ông nói: Chúng tôi
sẽ chiến đấu cho tới khi nào họ như chúng ta! Người 
nói:
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َ ْ ُ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ
ُ ْ ْ ََ َ ْ
ِبه ْم
ِل
 وأخ ى،اإلسال ىم
 ثم ادعهم إ ى ى،«لَع ىرسلىك حَّت تنىل بىساحت ى ىهم
َ
َ
َ َ
َْ َ
ُْ ْ َ ٌْ َ ٌ َ ٌ ُ َ َ
َ ُْ ْ َ
ري لك مىن ْح ىر
 ف َوالل ى ألن يهدى بىك رجل واحىد خ،ُي ُب علي ىه ْم
بىما ى
َ َّ
.انلع ىم» رواه ابلخاري و مسلم
“Ngươi hãy ra chiến trường, hãy mời gọi họ đến với
Islam, và cho họ biết những gì mà họ bắt buộc phải
thực hiện, và Ta thề bởi Allah rằng nếu Allah hướng
dẫn một người bởi ngươi thì điều đó tốt hơn việc
ngưoi có được một con lạc đà quý hiếm.” (Albukhari,
Muslim).

Hình ảnh thứ chín:
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng ông đã nói:
Thưa Thiên sứ của Allah! Người hãy cầu xin điều dữ
giáng xuống bọn đa thần đi. Người  nói:

ً َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ً َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ى
.«إىِّن لم أبعث لعانا وإىنما ب ىعثت رْحة» رواه مسلم

“Quả thật, Ta không được cử đến để nguyền rủa mà
Ta được cử đến vì lòng nhân từ.” (Muslim).

Hình ảnh thứ mười:
Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Quả thật, mẹ tôi
trước kia là một người phụ nữ thờ đa thần và tôi đã từng
kêu gọi bà quy thuận Islam nhưng bà đã từ chối, và có
một ngày tôi kêu gọi bà nhưng bà đã có lời không hay đến
Thiên sứ của Allah . Thế là tôi đã đến gặp Thiên sứ của
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Allah , tôi khóc và nói: Thưa Thiên sứ của Allah !
Quả thật, tôi đã kêu gọi mẹ tôi quy thuận Islam nhưng bà
đã từ chối và hôm nay khi tôi kêu gọi bà thì bà lại có lời
không hay đến Người, xin Người hãy cầu xin Allah
hướng dẫn cho mẹ của Abu Huroiroh với. Vậy là Thiên
sứ của Allah  nói:

َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َّ
»«الله َّم اه ىد أم أ ىِب ه َري َرة

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hướng dẫn mẹ của
Abu Huroiroh!”
Nghe xong, tôi vội chạy nhanh về để báo tin vui
cho bà về lời cầu xin của Thiên sứ của Allah. Khi tôi đến
thì cửa không cài then, tôi nghe tiếng khuấy nước và tôi
nghe tiếng bước chân và mẹ tôi lên tiếng: Này Abu
Huroiroh, chắc là con phải không, rồi bà mở cửa, bà đã
mặc chiếc áo dài phủ toàn thân và phủ khăn trùm đầu, bà
nói: Mẹ chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Allah và Muhammad là người bề tôi và Thiên
sứ của Ngài. Thế là tôi chạy trở lại gặp Thiên sứ của
Allah , tôi khóc vì quá vui sướng, tôi khóc giống như tôi
gặp phải chuyện buồn, tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah
! Xin báo tin vui, quả thật Allah đã đáp lại lời cầu xin
của Người, quả thật Ngài đã hướng dẫn mẹ của Abu
Huroiroh. Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah ! Xin
Người hãy cầu xin Allah làm cho tôi và mẹ của tôi trở
thành người được tất cả những bề tôi có đức tin của Ngài
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yêu thương và họ là những người yêu thương đối với
chúng tôi. Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ ْ َّ ُ َّ َ ى ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ى
»ني َوحببه ْم إ ى ْْل ىهما
«اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إىِل عىبادىك المؤمىنى

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài làm cho người bề tôi nhỏ
bé này của Ngài và mẹ của nó thành người được
những bề tồi có đức tin của Ngài thương yêu và làm
cho những bề tôi có đức tin của Ngài thành những
người được hai người họ yêu thương”. Do đó, không
một tạo vật có đức tin nào nghe đến tôi hay nhìn thấy tôi
và mẹ của tôi mà không yêu thương tôi và mẹ tôi.
(Muslim).

Hình ảnh thứ mười một:
Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Tafil bin Amru
Addawsi cùng với các bạn hữu của ông đến gặp Nabi 
và nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Những người thuộc bộ
tộc Daws sẽ bị hủy diệt (vì không theo Islam), xin Người
hãy cầu xin Allah cho họ. Người nói:

ْ

ْ َ ً َْ

ْ َّ ُ َّ

.ت ب ى ىهم» رواه ابلخاري ومسلم
«اللهم اه ىد دوسا وائ ى
“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hướng dẫn bộ tộc
Daws và xin Ngài đưa họ đến đây.” (Albukhari,
Muslim).

Hình ảnh thứ mười hai:
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Ông Jabi bin Abdullah  thuật lại, các Sahabah
nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Bộ tộc Saqif đang chiến
đấu, xin Ngài hãy cầu xin cho họ. Người  nói: “Lạy
Thượng Đế, xin Ngài hãy hướng dẫn bộ tộc Saqif!”.
(Tirmizhi ghi lại với đường dẫn truyền xác thực).
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Những hành động của Nabi Muhammad
 là gì? Yusuf Estes.
Ngày nay, hầu như mọi người, những ai sống trên
bề mặt trái đất này đều bàn tán về Nabi Muhammad .
Mọi người đều muốn biết “Đích thực ông ta là ai?”,
“Giáo lý mà ông truyền dạy là gì?”, “Vì sao lại có một số
người yêu mến ông ta còn một số khác thì ghét ông?”,
“Ông có phải là người muốn đạt được danh vị không?”,
“Ông có phải là người thánh thiện?”, “Ông thực sự là
vị Nabi, vị Sứ giả được Thượng Đế Allah cử phải đến?”,
“Sự thật về người đàn ông Muhammad này thế nào?” ...
Làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra sự thật
với cam kết rằng chúng ta sẽ luôn trung thực trong đánh
giá và nhận xét của mình?
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách liệt kê ra những
bằng chứng, những sự kiện lịch sử được truyền tải đến
chúng ta bởi hàng ngàn người, và trong số họ có người đã
từng biết rõ về cá nhân của Người  cùng với những gì
mà chúng ta sẽ liệt kê ra đây đều được dựa trên các cuốn
sách và bản thảo viết tay cũng như các tư liệu từ những
người đã tận mắt chứng kiến và tất cả đều được lưu giữ ở
dạng nguyên thủy không có sự thay đổi và bóp méo từ
phía những người Muslim và những người không phải
Muslim.
Người  tên là Muhammad bin Abdullah bin
Abul-Muttalib, sinh năm 570 sau công nguyên tại
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Makkah (Mecca) giờ là một thành phố thuộc vương quốc
Ả rập Xê-út, và mất năm 633 sau công nguyên tại
Yathrib, nay là thành phố Madinah Munawwarah cũng
thuộc vương quốc Ả rập Xê-út.
A. Các tên gọi của Người : Ông nội của Người
đã đặt tên cho Người với cái tên Muhammad khi vừa trào
đời, nó có nghĩa là (người đáng được khen ngợi, người rất
vinh dự). Sau đó, Người được mọi người đặt cho là
Siddiq (người luôn trung thực) vì qua cung cách cư xử và
quan hệ của Người với mọi người, mọi người vào thời
của Người ai nấy cũng đều biết sự chân thật và ngay
thẳng của Người, Người chưa bao giờ từng nói điều gì
ngoại trừ đó là sự thật. Mọi người còn đặt cho Người với
cái tên Al-Amin (người ngay thẳng và đáng tin cậy) vì
Người luôn giữ lời hứa và chưa bao giờ bội tín. Và khi
các bộ tộc giao tranh với nhau thì họ thường ủy thác tài
sản cho Người trong suốt trận đấu, họ gửi tài sản cho
người ngay cả khi họ chiến đấu với một số người thuộc
bộ lộc của Người. Và đó là điều mà họ biết về Người rằng
Người là người ngay thẳng và vô cùng đáng tin. Tất cả
những tên gọi mà Người được mọi người đặt cho đều nói
lên nhân cách và phẩm chất tốt đẹp của Người, sự trung
thực và uy tín một cách toàn vẹn. Và Người  luôn được
biết đến là một người rất nhiệt tình trong việc hòa giải các
xích mích cũng như các tranh chấp giữa các bộ tộc cũng
như giữa những người thân tộc. Và quả thật, Người luôn
kêu gọi những tín đồ của Người phải tôn trọng tình thân
tộc và luôn duy trì kết chặt tình thâm.
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Và điều này phù hợp với lời tiên tri được đề cập
trong Injil (Kinh tân ước) ở chương 14, 16 về sự xuất hiện
của một vị Nabi với (thần khí đích thực) hoặc (niềm an
ủi) hoặc (một sự dâng hiến).
B. Và Người  thuộc dòng dõi Nabi Ibrahim
(Abraham)  tính theo dòng hậu duệ của Nabi Isma-il
(Ishmael)  là bộ tộc Quraish, một bộ tộc đã giành
quyền quản lý và kiểm soát Makkah lúc bấy giờ. Và mối
quan hệ huyết thống của Muhammad  với Nabi
Ibrahim, điểm này đã chỉ ra một sự thật về lời tiên tri
trong Kinh cựu ước cũ (Tawrah) trong Đệ Nhị Luật
(chương 18: 15) về sự xuất hiện một vị Nabi giống như
Musa (Moses)  từ anh em của Người.
C. Và quả thật, Người  đã duy trì và giữ gìn các
lời dạy của Thượng Đế cũng giống như các vị ông cha
Nabi của Người trước đây. Và những gì được Allah mặc
khải xuống cho Muhammad  từ Qur’an qua trung gian
Đại Thiên thần Jibril đã tiết lội điều đó:

ْ ُ ُ ي َ َ َ ي ْ َ ي ُ َ َ ا َ َ ُّ ُ ي َ َ ي ُ ي َ ا ُ ي
َ ي
ََۖشكوا بِّهِّۦ شيا
ِّ ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكمَۖ أَّل ت
ا
َ
ُ ُ َ ي
ُ َ َ ْ ُ ي َ َٰ َ َ ي
َ ِّ َٰ َوبٱلي َو
سناَۖ َوَّل تقتُل ٓوا أ يول َٰ َدكم م يِّن إ ِّ يملَٰق َّن ُن ن ير ُزقك يم
دليي ِّن إِّح
ِّ
ْ ُُا ُ ي ََ َي َُ ْ يََ َ َ َ ََ يَ ََ ََ َ ََ َي
ِإَوياهمَۖ وَّل تقربوا ٱلفوَٰحِّش ما ظهر مِّنها وما بطنَۖ وَّل تقتلوا
َ اَ اُ ا
ا
ي
ُ َ ا
ُ
ُ َ َي
ق ذَٰل ِّك يم َو اصىَٰكم بِّهِّۦ ل َعلك يم
ٱّلاف َس ٱل ِِّت حرم
ٖۚ ِّ ٱّلل إَِّّل بِّٱۡل
َ ُ َي
]151 : ﴾ [سورة األنعام١٥١ تعقِّلون
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Hãy bảo họ (Muhammad!): Đến đây, Ta sẽ đọc cho
các người điều lệnh mà Thượng Đế của các ngườ đã
cấm các người rằng chớ đừng bao giờ làm Shirk với
Allah một điều gì, hãy ăn ở tử tế với cha mẹ của các
người, chớ vì sợ nghèo mà các người giết con cái của
của các người bởi TA mới là Đấng cung dưỡng các
người và con cái của các người. Và các người chớ đến
gần những điều sàm bậy một cách công khai hay kín
đáo, và chớ giết sinh mạng mà Allah đã nghiêm cấm
trừ phi vì lý do chính đáng. Đó là điều chỉ thị cho các
người mong rằng các người biết suy nghĩ. (Chương 6
– Al-An’am, câu 151).
D. Muhammad  đã sống trọn đời trong thờ
phượng một mình Allah duy nhất, không tổ hợp bất cứ
một thần linh nào khác, và đây cũng là điều được dạy
trong các giáo lý của Kinh cựu ước cũ (Exodus (2) : 20, Đệ
Nhị Luật: 5) và trong Tân ước cũng vậy (Mac-cô(3) ở
chương 12, câu 2).
E. Và quả thật, Muhammad  đã bảo các tín đồ
của Người phải tuân lệnh Allah, Đấng Tối Cao và phải
thực hành theo giáo lý của Ngài như những gì Đại Thiên
thần Jibril mang lời mặc khải xuống từ Allah:

Xuất hành (quyền thứ hai trong Cựu ước, kể chuyện người Do
Thái rời bỏ Ai Cập và chuyện Nabi Musa (Moses) được mặc khải
Mười điều răn của Thượng Đế Allah).
(3)
Quyển thứ hai trong Tân ước, do thánh Mark soạn ra).
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ا اَ َيُ ُ يَ ي َ ي
ٓ
َ َٰ َ ي ُ ي َ َٰ َ َ ي
َٰ َ ٱۡل يح
ه ع ِّن
س ِّن ِإَويتَاي ذِّي ٱلقرَب وين
ِّ ﴿إِّن ٱّلل يأمر بِّٱلعد ِّل و
َ يَ ي َ ٓ َ يُ َ َ يَي َ ُ ُ ََ ا ُ َ َ ا
 ﴾ [سورة٩٠ غ يعِّظك يم لعلك يم تذك ُرون
ٖۚ ِّ ٱلفُشاءِّ وٱلمنكرِّ وٱۡل
]90 : انلحل

Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính,
phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt,
và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm
điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các
ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc
và tội. (Chương 16 – Annaml, câu 90).
F. Muhammad  chưa từng thờ phượng bụt tượng
hay các thần linh qua những biểu tượng, bức tượng bằng
đá do con người nắn tạo ra, một thói quen rất phổ biến
trong đời sống của bộ tộc của người lúc bấy giờ. Quả thật,
Người  đã nghiêm cấm các tín đồ của Người thờ
phượng bất cứ điều gì ngoài Allah, Thượng Đế duy nhất
của vũ trụ, Thượng Đế của Adam, Ibrahim (Abraham),
Musa (Moses), và tất cả các vị Nabi (cầu xin Allah ban
bằng an và phúc lành cho họ), như Allah đã phán:

ُ ي
َ َ َ َ ا َ ا َ ُ ُ ْ ي َ َٰ َ ا ۢ َ ي َ َ ٓ ي
٤ جا َءت ُه ُم ٱۡلَيِّنَة
﴿وما تفرق ٱَّلِّين أوتوا ٱلكِّتب إَِّّل مِّن بع ِّد ما
ْ
َ
ٓ
َ َ ٓ ُ ُ ْٓ ا َيُ ُ ْ اَ ُي
َ َٰ ا
َ ُمل ِّص
ُ ِّين
ُ ِّحنَ َفا َء َويُق
َ ني َ َُل ٱدل
يموا ٱلصلوة
وما أمِّروا إَِّّل ِّۡلعبدوا ٱّلل
ِّ
ي
َ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َ ُ ي ُ ْ ا
]5 ،4 :﴾ [سورة ابلينة٥ ِِّّين ٱلقي ِّ َمة
ويؤتوا ٱلزكوة وذل ِّك د
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Và những ai đã được ban Kinh sách chỉ chia rẽ nhau
sau khi họ đã gặp minh chứng (Nabi Muhammad). Và
họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để
thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ nguyện
Salah một cách chu đáo và đóng Zakah và đó là tôn
giáo đúng đắn. (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 4, 5).
Muhammad  xem thường việc thờ phượng bục
tượng và những thần linh mà chính con người tự tạo ra
giống như Người ghét những tín ngưỡng ngông cuồng
dẫn đến sự thờ phượng như thế này.
G. Quả thật, Muhammad  đã luôn vĩ đại hóa và
tôn vinh tên của Allah tối ưu có thể và Người không lợi
dụng Ngài để đề cao hay thánh hóa bản thân, mà trái lại,
Người nghiêm cấm các tín đồ của Người tôn vinh bản
thân Người và bắt họ phải dùng lời xưng hô rằng Người
là người bề tôi của Allah.
H. Quả thật Muhammad  đã thực hiện và thi
hành sự thờ phượng cũng như lễ nghi đúng mực được
truyền lại từ Ibrahim và Isma-il (cầu xin Allah ban bằng
an và phúc lành cho hai người họ). Sau đây là các lời kinh
Qur’an cho chúng ta biết về điều đó:

َ َ َ َ َََ ا ُ ا
َ
َ ُ َ
ا
﴿ِإَوذِّ يٱبتَ ى
ِّ َل إِّبي َر َٰ ِّه َم َر ُّب ُهۥ بِّكل ِّمَٰت فأتمهنَۖ قال إ ِّ ِّّن جاعِّلك ل ِّلن
اس
َ َ َ
ي َ ي
َ َ
ُ
ا
َ ُ
َ ٱلظَٰلِّم
ج َعل َنا
 ِإَوذ١٢٤ ني
إ ِّ َماماَۖ قال َومِّن ذرِّ اي ِِّتِۖ قال َّل َي َنال ع يهدِّي
ِّ
َ
ْ ُ ا
َٓ ا َ يَ َ ُ َ َ َ ي
ت َمثَابَة ل ا
َ يٱۡلَ يي
ِّ اس َوأ يمنا َوٱُفِّذوا مِّن مق
ِّ ِّلن
ام إِّبر َٰ ِّهم مصَل ِۖ وعهِّدنا
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َ َ ُّ ا
َ ى ي َ َٰ َ ي َ َٰ َ َ َ َ َ ي َ ا ٓ َ ي َ
كفِّني و
ٱلركعِّ
ني َوٱلع َٰ ِّ
إَِّل إِّبر ِّهم ِإَوسمعِّيل أن طهِّرا بي ِِّت ل ِّلطائِّفِّ
َ
َ ي ي يَ
ي
ِإَوذ قَ َال إبي َر َٰ ِّه ُم َرب ي
ٱلس ُ
ُّ
ٱج َع يل َه َٰ َذا ب َ َ ً
ٱر ُزق أهل ُهۥ
لا َءامِّنا و
جودِّ ١٢٥
ِّ
ِّ
ا ي
َ َ
َ َ
ي
م َِّن ٱثلا َم َرَٰت َم ين َء َ
ام َن مِّن ُهم بِّٱّلل ِّ َوٱۡلَ يو ِّم ٱٓأۡلخِّرِّٖۚ قال َو َمن كف َر
ِّ
َ
َ
ي
ي
َ
ي
ُ
ََُ ُُ َ
ا ي َ ُّ ُ ٓ َٰ َ
ُ
َ
َ
َ
ا
صري ِ ١٢٦إَوذ
اب ٱّلارِِّۖ وبِّئس ٱلم ِّ
فأمتِّعهۥ قل ِّيَّل ثم أضطرهۥ إَِّل عذ ِّ
َ
ي
ٓ
ي
ي َ َٰ ُ َ ا َ َ َ ا ا ا َ
َ ي
يَ َ
كأ َ
نت
ت ِإَوسمعِّيل ربنا تقبل مِّنا َۖ إِّن
يَ يرف ُع إِّب َر َٰ ِّه ُم ٱلق َواعِّد م َِّن ٱۡلَ يي ِّ
ٓ ُ
ُ
َاَ َ ي َ يَ ُ ي َي َ َ
ا ُ يَ ُ
ني لك َومِّن ذرِّيات ِّ َنا أ امة
ٱلس ِّميع ٱلعل ِّيم  ١٢٧ربنا وٱجعلنا مسل ِّم ِّ
ُّ ي َ ا َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ي َ َ ي َ ٓ ا َ
ك أَ َ
نت ٱِلا او ُ
ٱلرح ُ
اب ا
ِّيم ١٢٨
مسل ِّمة لك وأرِّنا مناسِّكنا وتب علينا َۖ إِّن
يُ ْ ََ
ي
َ َ
ي
َر ابنَا َو يٱب َعث فِّي ِّه يم َر ُسوَّل مِّن ُه يم َيتلوا عل يي ِّه يم َءايَٰتِّك َويُ َعل ُِّم ُه ُم
ي َ َٰ َ َ ي ي َ َ َ ُ َ ي ا َ
ك أَ َ
ِّيم َ ١٢٩و َمن ي َ ير َغ ُ
ٱۡلك ُ
نت ٱلي َعز ُ
يز ي َ
ب
ٱلكِّتب وٱۡل ِّكمة ويزك ِّي ِّهمَۖ إِّن
ِّ
ُّ ي
َ ا ي َ َٰ َ ا َ َ َ َ ي َ ُ َ َ َ ي َ
ا
ٱدلن َياَِۖإَون ُهۥ
ٱص َطف يي َن َٰ ُه ِِّف
عن مِّلةِّ إِّبر ِّهم إَِّّل من سفِّه نفسهۥ ولق ِّد
َ
َ
َ َ َ ا
ٱلصَٰل ِّ َ
ي َ َ َ ُ َ ُّ ُ ٓ ي ي َ َ ي َ ي ُ َ
ب
ِِّف ٱٓأۡلخِّرة ِّ ل ِّمن
ِّ
ُني  ١٣٠إِّذ قال َلۥ ربهۥ أسل ِّمَۖ قال أسلمت ل ِّر ِّ
ٓ
ٱّلل ي
ٱلي َعَٰلَم َ
ِن إ ان ا َ
ني َ ١٣١و َو ا َٰ َ ي َ ُ َ َ َ ي ُ ُ َ َ
ٱص َط َ َٰ
َف
ِّ
َّص بِّها إِّبر َٰ ِّهم بنِّيهِّ ويعقوب يَٰب ِّ ا ِّ
َ
ا
َ
َ
َ َ َ ُ
َ ُ
ُ ُّ ي
ِّين فَّل ت ُموت ان إَِّّل َوأنتم مسل ُِّمون [ ﴾١٣٢سورة ابلقرة- 124 :
لك ُم ٱدل
]132

Và hãy nhớ lại khi Ibrahim đã được Thượng Đế của
Y thử thách bằng những Mệnh lệnh mà Y đã hoàn tất
mỹ mãn. TA đã phán: “Quả thật TA sẽ cử ngươi làm
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một nhà lãnh đạo cho nhân loại”. (Ibrahim) thưa: “Và
từ con cháu của bề tôi nữa”. TA (Allah) đáp: “Lời hứa
của TA không can hệ gì đến những kẻ làm điều sai
quấy”.
Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã chỉ định Ngôi đền
(Ka’bah) làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới lui
thăm viếng và (phán cho khách viếng): “Hãy lấy chỗ
đứng của Ibrahim làm địa điểm dâng lễ nguyện
Salah”. Và TA bắt Ibrahim và Isma-il cam kết giữ
Ngôi đến của TA cho trong sạch (để khách đi thập
phương đến thăm và) đi vòng quanh Nó và cho những
người lánh trần và cho những người đến cúi đầu thần
phục và cho những người đến phủ phục.
Và hãy nhớ lại khi Ibrahim cầu nguyện thưa: “ Lạy
Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài làm cho thành phố
(Makkah) này an toàn và nuôi sống dân cư của nó với
hoa quả, nuôi người nào trong bọn chúng tin tưởng
nơi Allah và Ngày phán xứ cuối cùng”. (Allah) phán:
“Và ai không có đức tin thì TA sẽ cho y hưởng thụ
ngắn ngủi rồi TA sẽ lôi đầu y đến chỗ trừng phạt của
Hỏa ngục; và đó là một nơi đến cuối cùng tồi tệ nhất”.
Và hãy nhớ lại khi Ibrahim và Isma-il xây móng của
Ngôi đền và cầu nguyện thưa: “Lạy Thượng Đế của
chúng con! Xin Ngài chấp nhận việc làm này từ chúng
tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết. Lạy
Thượng Đế của chúng con! Xin Ngài hãy làm cho
chúng con thành hai người Muslim thần phục Ngài và
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xin Ngài hãy tạo ra một cộng đồng Islam thần phục
Ngài từ con cháu của chúng con và chỉ cho chúng con
những nghi lễ bắt buộc và lượng thứ cho chúng con
bởi vì chắc chắn Ngài là Đấng Hằng Lượng thứ, Đấng
Rất mực Khoan dung. Lạy Thượng Đế của chúng con!
Xin Ngài hãy dựng lên trong chúng (con cháu của
chúng con) một Sứ giả (xuất thân) từ chúng. Y sẽ đọc
các Lời Mặc khải của Ngài cho chúng và sẽ dạy chúng
Kinh sách và Lẽ Đúng đắn Khôn ngoan; và Y sẽ thanh
sạch hóa chúng. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng,
Đấng Rất mực Sáng suốt.”
Và chỉ ai tự lừa dối bản thân mình mới bỏ tín ngưỡng
của Ibrahim bởi vì TA đã chọn Y làm một nhà lãnh
đạo ở trần gian này; và ở Đời sau chắc chắn Y sẽ ở
trong hàng ngũ những người lương thiện.
Và hãy nhớ lại khi Thượng Đế của Y (Ibrahim) đã
phán bảo Y rằng hãy thần phục TA thì Y đã nói: Bề
tôi xin hạ mình thần phục Thượng Đế của muôn loài.
Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó cho các con của Y,
và Yaqub (Jacob) ( cũng dặn dò các con y như thế, Y
nói: Này các con! Quả thật, Allah đã chọn cho các con
một tôn giáo, bởi thế, các con hãy đừng chết trừ phi
các con là những người Muslim (thần phục Allah).
(Chương 2 – Albaqarah, câu 124 – 132).
I. Quả thật, Muhammad  đã hoàn tất các nghi lễ
thờ phượng giống như các vị Nabi trước Người và đó là
Sujud (cúi đầu quỳ lạy mọp xuống đất) trong lúc dâng lễ
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nguyện Salah. Quả thật, Người đã hướng mặt đến Ngôi
đền thiêng Al-Maqdis – Jerusalem trong thờ phượng và
bảo các tín đồ của Người đứng giống như vậy cho đến khi
Allah cử Đại Thiên thần Jibril lời mặc khải thay đổi
hướng Qibah được nói trong Qur’an.
K. Quả thật, Muhammad  đã thiếp lập quyền
hạn và trách nhiệm cho tất cả những thành viên trong gia
đình, đặc biệt Người qui định quyền hạn của cha mẹ,
quyền lợi của phụ nữ cho con bú, quyền lợi các trẻ mồ côi
và những người vợ. Và như đã được biết từ trong Qur’an
rằng Muhammad  đã ra lệnh bảo các tín đồ phải tuyệt
đối kính trọng cha mẹ, ngay cả chỉ một tiếng thở dài
“Oof” đối với cha mẹ cũng không được phép:

َُ
َ ُّ َ َٰ َ َ َ
َ ِّ َٰ ك َأ اَّل َت يعبُ ُد ٓوا ْ إ اَّلٓ إيااهُ َوبٱلي َو
َٰ َ دليين إ ِّ يح
سنًا إ ِّ اما َي يبلغ ان
﴿وقَض رب
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ
َ
ٓ َ َ ي ََ َ ُ ٓ َ ُ ََ َُ ا
ُ ُ َي
ح ُده َما أ يو ِّلِكه َما فَّل تقل ل ُه َما أف َوَّل تن َه يره َما َوقل
عِّندك ٱلكِِّب أ
َ
َ ا
]23 :﴾ [سورة اإلرساء٢٣ ل ُه َما ق يوَّل كرِّيما

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã sắc lệnh
rằng các ngươi chỉ được thờ phượng một mình Allah
duy nhất và phải ăn ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong
hai người họ hoặc cả hai sống với Ngươi trong tuổi già
thì chớ đừng nói tiếng uf (tiếng thở dài vô lễ) với họ,
và chớ buông lời xúc phạm hai người họ, mà phải ăn
nói với hai người họ lời lẽ tôn kính. (Chương 17 – AlIsra’, câu 23).
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L. Muhammad  luôn ủng hộ và bảo vệ quyền lợi
của trẻ mồ côi và trẻ sơ sinh. Quả thật, Người  bảo các
tín đồ phải ủng hộ giúp đỡ trẻ mồ côi và nuôi ăn những
người nghèo để được Allah thu nhận vào Thiên Đàng như
Allah đã phán:

ا
ََ
َ َ َ ُ
ُ َ ََ
َ ﴿ اٱَّل
ِّين يُنفِّقون أ يم َوَٰل ُهم بِّٱۡلي ِّل َوٱّلا َهارِّ ِّسا َوعَّلنِّيَة فل ُه يم أ يج ُره يم
َ ُ َ ُ َي
َ
َ َ ٌ َ َي
.]274 :﴾ [ابلقرة٢٧٤ عِّند َرب ِّ ِّه يم َوَّل خ يوف علي ِّه يم َوَّل ه يم ُي َزنون

Những ai chi dùng tài sản của họ (vào việc từ thiện)
cả đêm lẫn ngày một cách kín đáo hay công khai, sẽ
được nhận phần thưởng nơi Thượng Đế của họ và họ
sẽ không phải lo sợ và buồn phiền. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 274).
Và Người cũng nghiêm cấm hành động man rợ
phổ biến của người Ả rập, đó là họ giết những bé gái mới
sinh vì coi đó là một sự không may mắn và khổ nhục.
Qur’an đã ám chỉ điều này trong câu kinh sau:

ُ َ ي

َ

َ

َ ي

َُ

َ ي

ُ
َُي
]9 ،8 :﴾ [سورة اتلكوير٩ ي ذۢنب قتِّلت
ِّ  بِّأ٨ ﴿ِإَوذا ٱلموءۥدة سئِّلت
Và khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi vì
tội gì mà chúng phải bị giết? (Chương 81 – Attakwir,
câu 8, 9).
M. Và quả thật, Muhammad  đã ra lệnh bảo
người đàn ông không được kế thừa tài sản của phụ nữ một
cách cưỡng ép và không được cưới phụ nữ trừ phi họ
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đồng ý và chấp thuận, không được hành hạ giam cầm họ
để họ trả lại tiền cưới.

َ
ْ ُ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ ا
َ ٓ
﴿ ى
ام ُنوا َّل ُيِّل لك يم أن ترِّثوا ٱلن ِّ َسا َء ك يرهاَۖ َوَّل
يأيها ٱَّلِّين ء
ي
َ
َ َٰ َ َ َ ٓ َ ٓ َ َ ي ُ ُ ُ ا ا
ُ ُ ُ َي
ي َ ْ ي
ُٖۚشة ُّمبَيِّنَة
ِّ تعضلوه ان ِلِّ َذه ُبوا ب ِّ َبع ِّض ما ءاتيتموهن إَِّّل أن يأتِّني بِّف
َ
َ يُُ ُ ا ََ َ ى َ َ ي ُ ْ َ ي
ُ ُ َ َ
ي ي
َس أن تك َرهوا شيا
وف فإِّن ك ِّرهتموهن فع
ِّ وًع
ٖۚ ِّ ِشوه ان بِّٱل َمع ُر
َ َي
ُ َو َي يج َع َل ٱ ا
]19 :﴾ [سورة النساء١٩ ّلل فِّيهِّ خريا كثِّريا
Hỡi những ai có đức tin! Các ngươi không được phép
cưỡng bức vợ để thừa hưởng gia tài của họ, cũng
không được giam (hành hạ) họ để lấy lại một phần
nào tiền cưới mà các ngươi đã tặng họ ngoại trừ
trường hợp họ công khai pham tội ngoại tình. Các
ngươi hãy sống tử tế với họ bởi vì nếu như các ngươi
ghét bỏ họ thì có lẽ các ngươi ghét một sinh vật mà
Allah đã ban cho nó nhiều điều tốt lành. (Chương 4 –
Annisa’, câu 19).
Người  cũng nghiêm cấm đàn ông đánh đập và
hành hạ vợ. Các bà vợ của Người nói rằng Người chưa
bao giờ đánh họ dù chỉ một lần. Và Người cũng không hề
có một mối quan hệ nam nữ nào ngoài hôn nhân cả mặc
dù thời đó việc một người đàn ông quan hệ trai gái bên
ngoài là điều rất bình thường và phổ biến. Quả thật,
Người  chỉ có mối quan hệ vơi phụ nữ trong khuôn khổ
hôn nhân hợp pháp của thời đó tức được chính quyền thời
đó công nhận giống như mối quan hệ của Người với bà
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A’ishah cũng là mối quan hệ hôn nhân, chỉ có điều Người
chưa ăn ở với bà trong lần đầu tiên mà Abu Bakr đã hứa
gả cho Người mà mãi đến một thời gian sau đó khi bà
A’ishah đã có thể đưa ra quyết định. Và quả thật, ngay cả
bản thân của A’ishah cũng tự miêu tả về mối quan hệ của
bà với Nabi  một cách chi tiết cho thấy giữa họ là một
tình yêu và quý trọng lẫn nhau. Và bà A’ishah  được
xem là một đại học giả trong các đại học giả của Islam, và
bà đã sống trọn đời là một người vợ của Nabi Muhammad
 và không hề nghĩ đến một người đàn ông nào khác và
bà không bao giờ có bất cứ hành động tiêu cực nào đối
với Người  cả.
N. Muhammad  bảo đàn ông phải chu cấp và
nuôi đưỡng cho phụ nữ, phải bảo vệ họ dù đó là mẹ, hoặc
chị (em) gái, hoặc vợ hoặc các con gái, hoặc các con gái
của người khác, dù là người Muslim hay không phải
Muslim.

ََ َ
َٓ َ
َ ُ َ
َ َ ٓ ِّ َ َ ا َ ا ُ َ ي
َٰ َ َ ض ُه يم
لَع َب يعض وبِّما
جال ق او َٰ ُمون لَع ٱلنِّساء بِّما فضل ٱّلل بع
ٱلر
ِّ ﴿
َ
ي
ْ
َُ َ
َ َ َ
ي ي َ َٰ ي َ ا
َ ت
ٞ َٰحَٰف َظ
ت ل ِّل َغ ي
ٌ َٰ ت َقَٰن ِّ َت
ُ َٰٱلصَٰل َِّح
ِّ
حفِّظ
ب بِّما
ي
ف
م
ه
ل
و
م
أ
ِّن
م
وا
ق
أنف
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ي
اُ َ ا
َ َ
َ ُ َ ُُ َُ ا َ ُ ُ ا َ ي ُ ُ ُ ا
ِّجع
ِّ ٱّلل وٱل َٰ ِِّت ُفافون نشوزهن فعِّظوهن وٱهجروهن ِِّف ٱلمضا
َ َ َ ََ ي ُ ُ ا َ ي ََ يَ ُ ي ََ َيُ ْ َ َي ا َ ً ا ا
ٱّلل َكن عل ِّيا
ٱضبوهنَۖ فإِّن أطعنكم فَّل تبغوا علي ِّهن سبِّيَّل ُۗ إِّن
ِّ و
َ
]34 :﴾ [سورة النساء٣٤ كبِّريا
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Người đàn ông là trụ cột (của gia đình) trên đàn bà
bởi vì Allah ban cho người này sức lực hơn người kia
và bởi vì họ (đàn ông) phải chi dung tài sản của họ vào
việc cấp dưỡng gia đinh. Do đó, người đàn bà đức
hạnh nên phục tùng chồng và trông cói nhà cửa trong
lúc chồng vắng mặt với sự giúp đỡ và trông chừng
của Allah. Còn đối với các bà vợ mà các ngươi sợ họ
thất tiết và bướng bỉnh, trước hết hãy cảnh cáo họ, rồi
từ chối ăn nằm với họ, rồi cuối cùng mới đánh họ (nhẹ
tay). Nhưng nếu họ chịu nghe theo các ngươi thì chớ
kiếm chuyện với họ bởi vì Allah Rất mực Tối cao và
Vĩ đại. (Chương 2 – Annisa’, câu 34).
O. Muhammad  nghiêm cấm giết con cái vì sợ
nghèo đói giống như giết một sinh mạng vô tội:

ْ ُ ُ ي َ َ َ ي ْ َ ي ُ َ َ ا َ َ ُّ ُ ي َ َ ي ُ ي َ ا ُ ي
َ ي
ََۖشكوا بِّهِّۦ شيا
ِّ ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكمَۖ أَّل ت
ُ ُ ُ ي ي َ َٰ ا ي ُ َ ي
ُ َ َٰ َ ي َ َٰ اَۖ َ َ َ ي ُ ُ ٓ ْ َ ي
َ ِّ َٰ َوبٱلي َو
كمي
دليي ِّن إِّحسن وَّل تقتلوا أولدكم مِّن إِّملق َّنن نرزق
ِّ
ْ ُُا ُ ي ََ َي َُ ْ يََ َ َ َ ََ يَ ََ ََ َ ََ َي
ِإَوياهمَۖ وَّل تقربوا ٱلفوَٰحِّش ما ظهر مِّنها وما بطنَۖ وَّل تقتلوا
َ اَ اُ ا
ا
ي
ُ َ ا
ُ
ُ َ َي
ق ذَٰل ِّك يم َو اصىَٰكم بِّهِّۦ ل َعلك يم
ٱّلاف َس ٱل ِِّت حرم
ٖۚ ِّ ٱّلل إَِّّل بِّٱۡل
َ ُ َي
]151 : ﴾ [سورة األنعام١٥١ تعقِّلون
Hãy bảo họ (Muhammad!): Đến đây, Ta sẽ đọc cho
các người điều lệnh mà Thượng Đế của các ngườ đã
cấm các người rằng chớ đừng bao giờ làm Shirk với
Allah một điều gì, hãy ăn ở tử tế với cha mẹ của các
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người, chớ vì sợ nghèo mà các người giết con cái của
của các người bởi TA mới là Đấng cung dưỡng các
người và con cái của các người. Và các ngươi chớ đến
gần những điều sàm bậy một cách công khai hay kín
đáo, và chớ giết sinh mạng mà Allah đã nghiêm cấm
trừ phi vì lý do chính đáng. Đó là điều chỉ thị cho các
ngươi mong rằng các ngươi biết suy nghĩ. (Chương 6
– Al-An’am, câu 151).
P. Muhammad  không bao giờ đến gần hành vi
Zina (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân) và Người bảo các
các tín đồ của Người chỉ được có mối quan hệ với phụ nữ
qua hôn nhân.

ُ
ُ ُ ُ ا ي َ َٰ ُ َ ُ ُ ُ ي َ ي َ َ َ ي
كم بٱلي َف ي
ُ ُ َشآءِّ َو ا
ٱّلل يَعِّ ُدكم
﴿ٱلشيطن ي ِّعدكم ٱلفقر ويأمر
ِۖ
ِّ
ُ ام يغفِّ َرة م يِّن ُه َوفَ يضَّل ُۗ َوٱ ا
ٞ ّلل َوَٰس ٌِّع َعل
]268 :﴾ [سورة ابلقرة٢٦٨ ِّيم

Shaytan hù dọa làm cho các ngươi trở thành nghèo
khó và bắt các ngươi làm điều thô bỉ (quan hệ nam nữ
bừa bãi ngoài hôn nhân) trong lúc Allah hứa tha thứ
và làm cho các ngươi phát đạt với thiên lộc của Ngài.
Quả thật, Allah là Đấng Rộng rãi Bao la, Đấng biết
hết mọi sự việc. (Chương 2 – Albaqarah, câu 268).

ُي اَ َ اَ َ َ يََ َ َ َ ََ يَ ََ ََ َ َ ي
َ ٱۡل يث َم َو يٱۡلَ ي
غ
ِّ َب ٱلفوَٰحِّش ما ظهر مِّنها وما بطن و
ِّ ﴿قل إِّنما حرم ر
َ
ََ ْ ُ َُ َ َُ ي
َ ي يَ َ َ ُ ي ُ ْ ا َ َ ي ُ َ ي
َٰ
َشكوا بِّٱّلل ِّ ما لم يَنِّل بِّهِّۦ سلطنا وأن تقولوا لَع
ِّ بِّغريِّ ٱۡل ِّق وأن ت
َ َا َ َ َي
] 33 :  ﴾ [سورة األعراف٣٣ ٱّلل ِّ ما َّل تعل ُمون
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Hãy bảo chúng (Muhammad!) Thượng Đế của Ta chỉ
cấm làm các điều thô bỉ và sàm bậy, dù công khai hay
thầm kín, Ngài cấm làm những điều tội lỗi, cấm việc
áp bức và chèn ép kẻ khác bất chấp lẽ phải và sự thật,
cấm làm điều Shirk với Allah điều mà Ngài không bao
giờ chấp thuận và Ngài cấm việc nói bậy cho Allah
những điều mà các ngươi không biết. (Chương 7 – Al‘Araf, câu 33).

َ ٓ َ

َ

َ َ َ َُ ا

ْ ُ َ َي

:﴾ [سورة اإلرساء٣٢ ُشة َوسا َء سبِّيَّل
ِّ َٰ ﴿ َوَّل تق َربوا ٱلزِّنى َۖ إِّنهۥ َكن ف
]32

Và các ngươi không được đến gần Zina, bởi quả thật
nó là một con đường dâm loạn đồi bại. (Chương 17 –
Al-Isra, câu 32).

َ َ ا َ َ ُ ا َ ًَ َي ُ ي َ َ ا َُ َ َ ُ َ ٓ ا
ان أ يو
ِّ ﴿ٱلز
ٍ َشكة وٱلزان ِّية َّل ينكُِّها إَِّّل ز
ِّ اّن َّل ينكِّح إَِّّل زان ِّية أو م
َ
ي
َ َ َ َ ُ ٞ ُ ي
َ ي
]3 :﴾ [سورةانلور٣ َشك َوحرِّم ذَٰل ِّك لَع ٱل ُمؤمِّن ِّني
ِّ م

Người đàn ông phạm tội gian dâm không được kết
hôn với ai khác ngoài người đàn bà phạm tội thông
dâm hoặc người đàn bà thờ đa thần. Và người đàn bà
phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác
ngoài người đàn ông phạm tội thông dâm hoặc người
đàn ông thờ đa thần. Và điều đó bị cấm đối với những
người có đức tin. (Chương 24 – Annur, câu 3).
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َ ا ا َ ُ ُّ َ َ َ َ ي
َ ِّين َء
ٌ امنُوا ْ ل َ ُه يم َع َذ
ٞاب أ َ ِّۡلم
َ ُ َش ُة ِف اٱَّل
﴿إِّن ٱَّلِّين ُيِّبون أن ت
ِّ َٰشِّيع ٱلف
ِّ
َ
َ َُ َ ا
ُّ ي
َ َ َ َ
]19 :﴾ [سورةانلور٩ ٱّلل َي يعل ُم َوأنتُ يم َّل ت يعل ُمون
ٱدلنيَا َوٱٓأۡلخِّرة ِّٖۚ و
ِِّف
Và những ai trong hàng ngũ những người có đức tin
thích hành động đồi bại này (Zina) được phổ biến
rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn ở đời
này lẫn Đời sau. Quả thật, Allah biết rõ mọi sự việc
trong lúc các ngươi không biết. (Chương 24 – Annur,
câu 19).

َ َ ُّ َ ا ُّ َ َ ٓ َ َ ي ُ ي َ ُ ُ َ ي َ َ َ َ ى َ ا ُ ي ي
ا
﴿ ى
ِّ َشك َن بِّٱّلل
ِّ يأيها ٱّل ِّب إِّذا جاءك ٱلمؤمِّنَٰت يبايِّعنك لَع أن َّل ي
َ
َ ِّني َو ََّل َي يقتُلي َن أ َ يو َل َٰ َد ُه ان َو ََّل يَأيت
َ َش ييا َو ََّل ي َ يِس يق َن َو ََّل ي َ يزن
ِّني بِّبُ يهتَٰن
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ي
يَ َُ يَ ي
ُ
صينَك ِِّف َم يع ُروف ف َباي ِّ يع ُه ان
ِّ َيفِتِّينهۥ َبني أيدِّي ِّه ان َوأ يرجل ِّ ِّه ان َوَّل َيع
َو ي
َ ٱّلل إ ان ا
َ ٱستَ يغفِّ ير ل َ ُه ان ا
ٞ  ارحٞٱّلل َغ ُفور
]12 :ِّيم﴾ [سورةاملمتحنة
ِّ
Này hỡi Nabi! Khi những người phụ nữ tin tưởng
đến gặp Ngươi để tuyên thệ với Ngươi rằng họ sẽ
không tổ hợp và gán ghép cùng với Allah bất kỳ một
thứ gì, họ sẽ không ăn cắp, không Zina, không giết
con cái của họ, không làm điều dối trá với chồng của
họ, và sẽ không bất tuân mệnh lệnh của Ngươi về bất
cứ điều thiện tốt nào, thì Ngươi hãy chấp nhận lời
tuyên thệ của họ và xin Allah tha thứ cho họ. Quả
thật, Allah là Đấng hằng tha thứ và rất mực khoan
dung.. (Chương 60 – Al-Mumtahinah, câu 12).
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Con người đã hành động Zina (dâm loạn) trong tất
cả các nơi trên thế giới tại thời điểm của Muhammad 
nhưng Người không bao giờ thực hiện hành động này và
nghiêm cấm các tín đồ của Người một cách tuyệt đối.
Q. Muhammad  nghiêm cấm trao đổi giao dịch
dưới hình thức Riba (cho vay lấy lãi) và việc vay mượn
có lời giống như Nabi Ysa (Jesus)  đã nghiêm cấm
trước đó vài thế kỷ. Và rõ ràng rằng việc cho vay lấy lãi
là ăn tài sản không chính đáng và hủy hoai hệ thống kinh
tế qua các thời đại như đã được răn dạy trong các nền
giáo lý của các Thiên sứ thời trước đó. Muhammad  đã
xem việc giao dịch và trao đổi này là một hành động xấu
và vô nhân đạo, răng nó phải được tránh xa một cách triệt
để nhằm khẳng định Islam (sự qui thuận) của một người
đối với Allah, Đấng Tạo hóa.

ا َ َ ي ُ ُ َ َ َٰ ْ َ َ ُ ُ َ ا َ َ َ ُ ُ ا
َ
وم ٱَّلِّي َيتَخ اب ُط ُه
﴿ٱَّلِّين يأكلون ٱلرِّبوا َّل يقومون إَِّّل كما يق
َ
ْ
ا
َ ٱلش يي َطَٰ ُن م َِّن ٱل ي َمس َذَٰل َِّك ب َأ ان ُه يم قَال ُ ٓوا ْ إ ان َما يٱۡلَ يي ُع م يِّث ُل ٱلربَ َُٰۗوا َوأ
ُ ح ال ا
ٱّلل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َٰ َ َ َ
ٓ َ َ َ ْ َٰ َ َ ي َ ي َ َ َ ا
ٞ َ
ه فل ُهۥ َما
جا َءهُۥ َم يوعِّظة مِّن اربِّهِّۦ فٱنت
ٱۡليع وحرم ٱلرِّبوا فمن
َ
ُ
َ َ َ َ ََي ُُٓ َ ا َ َ ي َ َ َ ْ َى
َ ك أ يص
َ ب ٱّلاار ُه يم ف
ُ َٰح
ِّيها
ِِّۖ
ِّ سلف وأمرهۥ إَِّل ٱّللَِّۖ ومن ًعد فأولئ
ُا
ُ َ ُ ا َ َ َٰ َ ا
َ ُ َ
َي َ ُ اُ َ ْ َُي
ٱّلل َّل ُي ُِّّب ك
تو
ِۗ ِّ  يمُق ٱّلل ٱلرِّب َٰوا وير َِّب ٱلصدق٢٧٥ خ َٰ ِّلون
َ َا
َ َٰ َ ا ا َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ا َٰ َ َٰ َ َ َ ُ ْ ا
ت وأقاموا ٱلصلوة
ِّ  إِّن ٱَّلِّين ءامنوا وع ِّملوا ٱلصل ِّح٢٧٦ ِّيم
ٍ ار أث
ٍ كف
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
َ
َ ٱلزك َٰوةَ ل ُه يم أ يج ُر ُه يم ع
َو َءاتَ ُوا ا
ِّند َربِّهِّ يم َوَّل خ يوف عل ييهِّ يم َوَّل ه يم
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َ َ
ْ
ْ
َ ََُي
َ ِّين َء
َ امنُوا ْ اٱت ُقوا ْ ا
َ يأ ُّي َها اٱَّل
َ ِّ َٱّلل َوذَ ُروا َما ب
 ى٢٧٧ ون
ِق م َِّن ٱلرِّبَ ىوا إِّن
ُيزن
ي
ْ َُ َ ْ ُ َ ا َي
ا
َ ُكنتُم ُّم يؤمِّن
ِّ  فإِّن ل يم تف َعلوا فأذنوا ِِّبَ يرب م َِّن ٱّلل ِّ َو َر ُس٢٧٨ ِّني
وَلَِّۖۦ ِإَون
ُ َيَ ُ َ َي
َ َ َ َ ُي
ُ ََ ُُي
﴾ [سورة٢٧٩ تبت يم فلك يم ُر ُءوس أموَٰل ِّك يم َّل تظل ُِّمون َوَّل تظل ُمون
.]172 - 172 :ابلقرة

Những ai ăn tiền lời cho vay sẽ không đứng vững trừ
phi đứng như một kẻ đã bị Shaytan sờ mó và làm cho
điên cuồng. Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Thương mại
có khác gì với việc cho vay lấy lãi đâu”. Nhưng Allah
cho phép buôn bán và cấm cho vay lấy lãi. Bởi thế, ai
đã nhận được lệnh cảnh cáo của Allah và ngưng (việc
cho vay lấy lãi) thì sẽ được (Allah) tha thứ về quá khứ
của y; và công việc của y sẽ được trình lên cho Allah
quyết định. Ngược lại, ai tái phạm thì sẽ làm bạn với
Lủa của Hỏa ngục; họ sẽ ở trong đó đời đời.
Allah xóa bỏ (định chế) Riba (cho vay lấy lãi) và làm
phát đạt việc bố thí Sadaqah, và Allah không thương
những kẻ phụ ơn và tội lỗi.
Quả thật những ai có đức tin và làm việc thiện, và chu
đáo dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah thì sẽ nhận
phần thưởng của họ nơi Thượng Đế của họ; họ sẽ
không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.
Hỡi những ai có đức tin! Nếu các ngươi là những
người có đức tin thực sự thì hãy sợ Allah và bỏ phần
còn lại của tiền lời cho vay.
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Nhưng nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi
chừng chiến tranh từ Allah và Sứ giả của Ngài; nếu
các ngươi hối cải thì sẽ được tiền vốn của các ngươi
trở lại. Chớ đối xử bất công với người khác thì các
ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 275 – 279).
R. Muhammad  không bao giờ có hành vi cờ
bạc và Người đã cấm nó giống như cấm Riba vì nó cũng
hủy hoại nguồn tài sản.

ي
َ َ َ ُ ي
 َو َم َنَٰف ُع ل اٞم َكبريٞ ٱۡلَ يمر َوٱل ي َمييِس قُ يل فِّيه َما ٓ إثي
ِّ ِّلن
اس
﴿يَسلونك ع ِّن
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِِّۖ
ِّ
ِّ
َ َ َ ُ ي
اي
يُُ ََٓ ي
َ َ َ ُ َ ُ ي ي
َُك
ِب مِّن نفعِّ ِّه َماُۗ َويَسلونك َماذا يُنفِّقونَۖ ق ِّل ٱل َعف َو ُۗ كَٰٰل ِّك
ِإَوثمهما أ
َ ُ َ ُ ا ُ َ ُ ُ َ َٰ َ َ ا ُ َ َ َ ا
]219 : ﴾ [سورة ابلقرة٢١٩ ت لعلك يم تتفك ُرون
ِّ يب ِّني ٱّلل لكم ٱٓأۡلي

Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về rượu và cờ bạc. Hãy
bảo họ: Trong hài điều đó vừa có một tội lớn vừa có
một vài cái lợi cho nhân loại, nhưng tội của hai thứ đó
lớn hơn cái lợi của chúng mang lại. Và họ lại hỏi
Ngươi dùng thứ gì để làm việc thiện. Ngươi hãy bảo
họ: Những gì còn lại sau khi đã thỏa mãn những nhu
cầu cần thiết. Đó là những lời mặc khải Allah đã trình
bày rõ cho các ngươi mong rằng các ngươi biết suy
ngẫm. (Chương 2 – Albaqarah, câu 219).
Cơ bạc không được xem là hành vi xấu và tội ác
ngay thời của Muhammad  nhưng hôm nay nó được
biết rằng cờ bạc chính là nguyên nhân gây thiệt hại cho
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các gia đình và ngay cả đối với sức khỏe tinh thần, và ý
tưởng kiếm tiền từ cái không có gì không phải là cách
ngay chính mà Muhammad  cổ vũ và ủng hộ.
S. Muhammad  không bao giờ uống rượu hoặc
bất cứ loại thức uống nào gây say giống như vậy mặc dù
những thứ này là thức uống phổ biến thường ngày của
mọi người trong thời đó.

َ َ ُّ َ ا َ َ َ ُ ٓ ْ ا َ ي
اب َو يٱۡلَ يز َل َٰ ُم ر ي
َ َِس َو يٱۡل
ٞ ج
ُ نص
ُ ِّ ٱۡلَ يم ُر َوٱل ي َميي
﴿ ى
س
يأيها ٱَّلِّين ءامنوا إِّنما
ِّ
َ ُ ا ي َ َٰ َ ي َ ُ ُ َ َ ا ُ ي ُ ي
َ
ُ  إ ان َما يُر٩٠ ون
يد
ُِّ م يِّن ع َم ِّل ٱلشيط ِّن فٱجتنِّبوه لعلكم تفل
ِّ
ِّ
يَ ي َ ي
ٓ َ ا ي َ َٰ ُ َ ُ َ َ ي َ ُ ُ ي َ َ َٰ َ َ َ ي َ ي
ي
َ
َ
ِّٱلشيطن أن يوق ِّع بينكم ٱلعدوة وٱۡلغضاء ِِّف ٱۡلمرِّ وٱلمي ِِّس
َ َ ُّ ُ َ ا َ َ َ ي
َ ي ا
َ ُ َ ُ ا
﴾ [سورة٩١ َويصدك يم عن ذِّكرِّ ٱّلل ِّ َوع ِّن ٱلصل َٰوةِِّۖفهل أنتم منت ُهون
] 91 ،90 :املائدة

Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống
rượu, cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ đá và dùng tên
bắn để làm quẻ xin xăm là điều khả ố thuộc những
việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy từ bỏ và tránh
xa chúng mong rằng các ngươi có thể thành đạt.
Shaytan chỉ muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các
ngươi qua việc uống rượu và cờ bạc, nó muốn cản trở
các ngươi nhớ đến Allah và dâng lễ nguyện Salah. Thế
các ngươi không chịu ngưng hay sao? (Chương 5 –
Al-Ma-idah, câu 90, 91).
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Quả thật, những người Ả rập cũng giống như các
nền văn minh khác thời đó, họ đều uống rượu bất kể tác
hại của nó đến sức khỏe hay nhân cách của họ, và có
người đã trở thành con nghiện của rượu. Còn ngày nay,
vào thời đại của chúng ta, chúng ta không cần đưa ra bằng
chứng chỉ mức độ nghiêm trọng của thói quen tệ hại này.
Rượu ngoài việc gây ra sự tàn phá sức khỏe của con
người, nó còn là nguyên nhân gây ra các tai nạn giao
thông làm thiệt hại tài sản và tính mạng con người. Trong
thời gian ban đầu, Muhammad  chỉ cấm các tín đồ uống
rượu đến gần sự thờ phượng và sau đó mệnh lệnh cấm
rượu mới được thực thi hoàn toàn và triệt để.
T. Muhammad  không bao giờ tung tin đồn
nhảm hoặc mách lẻo chuyện của người khác, Người
thường quay mặt bỏ đi khi nghe ai đó có hành vi như vậy.

ْ ُ ُ َ ْ ٓ ُ َ ٓ َ ُ ي َ ُۢ َ َ َ َ َ ا
ْ ُ َ َ َ َ ُّ َ ا
﴿ ى
صيبوا
يأيها ٱَّل
ِّ ِّين َءامن ٓوا إِّن جاءكم فاسِّق بِّنبإ فتبينوا أن ت
َ ُ َ ي َ ۢ َ َ َٰ َ َ ُ ي ُ ْ َ َ َٰ َ َ َ ي
َ
]6 :﴾ [سورة اْلجرات٦لَع ما فعلت يم ن َٰ ِّدمِّني
قوما ِِّبهلة فتصبُِّوا
Hỡi những ai có đức tin! Nếu có một kẻ gây rối mang
tin tức đến báo cáo với các ngươi thì các ngươi hãy
kiểm tra nó cho thật kỹ e rằng vì ngu xuẩn, các ngươi
có thể làm hại đến người khác rồi sau đó đâm ra hối
hận về điều các ngươi đã làm. (Chương 49 – AlHujurat, câu 6).
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َ َ َ َي
َ َ ى َ ُّ َ ا َ َ َ ُ ْ َ َ ي
َ ْ ُ ُ
 مِّن قو ٍم ع ىٞخ ير قَ يوم
َس أن يَكونوا خ يريا
﴿يأيها ٱَّلِّين ءامنوا َّل يس
َ
َ
ْٓ ُ َ ُ ا َ ي يُ ا ََ َي
 مِّن ن َِّسا ٓ ٍء َع َ ىٞ م يِّن ُه يم َوَّل ن َِّسآء
َس أن يكن خريا مِّنهنَۖ وَّل تل ِّمزوا
َ ُ َ ُ ي ََ ََ َُ ْ ي
ُ ُ ُي ُ ي
َ وق َب يع َد يٱۡل
َ ٱۡلَلي َوَٰب ب يئ
يم َٰ ِّ ٖۚن
س
ف
ٱل
م
س
ٱِل
س
ِّ
ِّ ِۖ ِّ
ِّ أنفسكم وَّل تنابزوا ب
ِّ
َ
ْ ُ َ َ ُّ َ ا َ َ َ ُ ْ ي
َ ُ َٰ َ َ ا ي َ ُ ي َ ُ ْ َ ى َ ُ ُ ا
ى
 يأيها ٱَّلِّين ءامنوا ٱجتنِّبوا١١ ومن لم يتب فأولئِّك هم ٱلظل ِّمون
َ َ
َ
ي
ْ َ ي
ا
ا
ا
َ
مَۖ َو َّل َتَ اس ُسوا َوَّل َيغتَبٞ كثِّريا م َِّن ٱلظ ِّن إِّن َب يعض ٱلظ ِّن إِّث
َ َ َ ُ ا ي ُ ُ َ ي ً َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ي َ َ ي
بعضكم بعضا أُيِّب أحدكم أن يأكل ي
ۡل َم أخِّيهِّ َم ييتا
َ َ
ٞ ٱّلل ت َ او
َ ٱّلل إ ان ا
َ كر يهتُ ُموهُ َو اٱت ُقوا ْ ا
ٞ اب ارح
- 22 :﴾ [سورة اْلجرات١٢ ِّيم
ِّ
ِّ ف
]21

Này hỡi những ai có đức tin! Một đám người này chớ
nên cười chê một đám người nọ. Biết đâu đám người
này tốt hơn đám người nọ (và ngược lại). Và một số
phụ nữ này không nên cười chê một số người phụ nữ
nọ. Biết đâu nhóm phụ nữ nọ tốt hơn nhóm phụ nữ
kia (và ngược lại). Chớ nói xấu lẫn nhau và chớ mắng
nhiếc nhau bằng cách bêu tên tục (của nhau ra trước
công chúng). Việc bêu tên xấu của một người sau khi y
đã tin tưởng là một việc xấu xa. Và ai không chừa bỏ
(thói xấu đó) thì là những người làm điều sai quấy.
Hỡi những ai có đức tin! Hãy tránh sự nghi kỵ càng
nhiều càng tốt. Quả thật, nghi kỵ trong một vài trường
hợp là tội. Chớ dọ thám cũng chớ nói xấu lẫn nhau.
Phải chăng một trong các ngươi thích ăn thịt của
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người anh em của mình đã chết hay sao? Bởi thế, nên
gớm ghiếc việc đó. Và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah
hằng tha thứ và khoan dung. (Chương 49 – AlHujurat, câu 11, 12).
Tất nhiên, những giáo lý này là nói nhân cách và
đặc biệt là trong thời đại của chúng ta hiện nay, con người
luôn tích cực tham gia vào các loại tồi tệ nhất của tin đồn
và những lời lăng mạ nhau và thậm chí những điều đó lại
xảy ra giữa người thân thích với nhau.
U. Quả thật, Muhammad  là người rất rộng
lượng và bao dung, và Người luôn kêu gọi các tín đồ của
Người nên đối xử và quan hệ một cách rộng lượng và bao
dung với nhau, thậm chí Người thúc giục họ bỏ qua và xí
xóa cho những khoản nợ của một số người vì Allah, Đấng
Độ lượng và Khoan dung.

ُ َ َ ُ ُ ي َ َ َ َ ٌ َ َٰ َ ي َ َ َ َ ُ ْ َ ا
 لك يم إِّنِٞسة ٖۚ َوأن ت َص ادقوا خ يري
﴿ِإَون َكن ذو عِسة فن ِّظرة إَِّل مي
ُ
َ ا ُ ا ُ َ ا َٰ ُ ُّ َ ي
َ َ َ اُ ْ َي ُي
َ َ َ
ِف ك نفس
ج ُعون فِّيهِّ إَِّل ٱّللَِّۖ ثم تو
 وٱتقوا يوما تر٢٨٠ كنتُ يم ت يعل ُمون
َ َ ا َ َ َ ي ُ َ ي
]281 ، 280 :﴾ [سورة ابلقرة٢٨١ ما كسبت َوه يم َّل ُيظل ُمون

Và nếu người thiếu nợ lâm vào hoàn cảnh khó khăn,
hãy gia hạn cho y đến khi y cảm thấy nhẹ gánh lo
(trong việc trả nợ); nhưng nếu các ngươi bố thí (tiền
nợ đó) cho họ thì điều đó tốt nhất cho các ngươi nếu
các ngươi biết. Và hãy sợ Ngày mà các ngươi được
đưa gặp Allah trở lại (để chịu xét xử). Rồi một linh
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hồn sẽ được trả lại đầy đủ về những điều (tội lỗi) mà
nói đã phạm và họ sẽ không bị đối xử bất công.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 280, 281).
V. Quả thật, Muhammad  bảo phải bố thí
Sadaqah (phần hảo tâm) cho người nghèo, đặc biệt đối
với những phụ nữ góa phụ và trẻ mồ côi.

َ ََ َي

ََا ي

َ ِّ ﴿فأما ٱۡلَت
]2 :﴾ [سورة الضىح٩ يم فَّل تقه ير
Còn đối với trẻ mồ côi thì chớ nên bạc đãi chúng.
(Chương 93 – Dhuha, câu 9).

ُ َ يَُ ٓ ا
َ ُ َ ا َ َي
َ َصوا ْ ِف
ون َ ي
ُ ِّ ِّين أ يح
ضبا ِِّف
يل ٱّلل ِّ َّل يست ِّطيع
ب
س
﴿ل ِّلفق َراءِّ ٱَّل
ِّ
ِّ
ِّ
َي
َ
َ ٱِلاه ُِّل أ َ يغن ِّيَا ٓ َء م َِّن ٱِلا َع ُّفف َت يعر ُف ُهم بس
َ ۡرض َُيي َسبُ ُه ُم ي
ِّ
ِّيم َٰ ُه يم َّل
ٱۡل
ِّ
ِّ
ِّ
ي
َ َي ُ َ ا
ََ ََ ُ ُ ْ ي َي َ ا ا
ٌ ّلل بهِّۦ َعل
﴾٢٧٣ ِّيم
ِّ يسلون ٱّلاس إِّۡلافاُۗ وما تنفِّقوا مِّن خري فإِّن ٱ
]273 :[سورة ابلقرة

Của bố thí là dành cho người nghèo, những ai vì
chính nghĩa của Allah đã bị hạn chế trong việc đi đây
đó trên mặt đất (để tìm kế sinh nhai), những kẻ kém
hiểu biết thấy tư cách của họ kém khiêm tốn tưởng
rằng họ đã đầy đủ không cần gì khác; Ngươi
(Muhammad) có thể nhận biết hoàn cảnh của họ (qua
những nét đặc biệt) trên gương mặt của họ, họ không
trơ trẽn xin xỏ quấy rầy thiên hạ. Bởi thế, bất cư các
vật tốt nào các ngươi tiêu ra cho họ chắc chắn Allah
biết rõ nó. (Chương 2 – Albaqarah, câu 273).
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Z. Quả thật, Muhammad  dạy mọi người đối
mặt với những tai ương và bất hạnh trong cuộc sống của
họ rằng họ phải kiên nhẫn chịu đựng, bởi biết kiên nhẫn
và chịu đưng sẽ giúp họ nghị lực và đức tin vào sự an bài
của cuộc sống để đứng dậy và tiếp tục bước đi trong cuộc
đời.

َ ى َ ُّ َ ا َ َ َ ُ ْ ي َ ُ ْ ا ي َ ا َ َٰ ا ا َ َ َ ا
َ ٱلصَِٰب
ين
﴿يأيها ٱَّلِّين ءامنوا ٱستعِّينوا بِّٱلصِبِّ وٱلصلوة ِّٖۚ إِّن ٱّلل مع
ِّ ِّ
]153 :﴾ [سورة ابلقرة١٥٣

Này hỡi những người có đức tin! Hãy cầu xin sự cứu
giúp (của Allah) bằng sự kiên nhẫn và lễ nguyện
Salah. Quả thật, Allah luôn ở cùng với những ai biết
kiên nhẫn chịu đựng. (Chương 2 – Albaqarah, câu
153).
Và Người  cũng trình bày rõ rằng cuộc sống trên
thế gian này là một sử thử thách từ Allah, Đấng Tối cao:

َي
ي
َ ي ُ ِّ َ ي
ُ َ ََي َُا
كم ب ِّ َ ي
وع َونقص م َِّن ٱۡل يم َو َٰ ِّل
ف وٱِل
﴿وّلبلون
ِّ َشء م َِّن ٱۡلَ يو
ُ ََ ي
ا
َ نفس َوٱثلا َم َرَٰت َوب
َ ٱلصَِٰب
]155 :﴾ [سورة ابلقرة١٥٥ ين
َش
ِّ وٱۡل
ِّ ِّ ِۗ ِّ
ِّ ِّ

Và quả thật TA (Allah) sẽ thử thách các ngươi với
những điều sợ hãi, sự đói khát, mất mát tài sản, thiệt
hại tính mạng và thất bát mùa màng và hoa quả.
Nhưng hãy báo tin vui cho những người biết kiên
nhẫn. (Chương 2 – Albaqarah, câu 155).
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W. Quả thật, Muhammad là người thường nhịn
chay để được gần Allah và lánh xa ham muốn vật chất
trần gian.

ََ َ ُ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ى َ ُّ َ ا
َ لَع اٱَّل
ِّين
لصيام كما كتِّب
ِّ ﴿يأيها ٱَّلِّين ءامنوا كت
ِّ ب عل ييك ُم ٱ
َ َُي ُ ََا ُ َا
]183 : ﴾ [سورة ابلقرة١٨٣ مِّن قبل ِّك يم لعلك يم تتقون

Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc
lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho
những người trước các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ
ngay chính và ngoan đạo. (Chương 2 – Albaqarah, câu
183).
X. Quả thật, Muhammad  đã kêu gọi việc loại
bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc và bộ lạc kể từ
lúc bắt đầu sự truyền bá cho đến khi kết thúc sứ mệnh của
Người, Người đích thực là sứ giả của hòa bình cho mọi
người ở mọi thời đại.

ُ ُ َ َ َ ُ َ َٰ َ َ ي
ُ َ ى َ ُّ َ ا ُ ا َ َ ي
ج َعل َنَٰك يم ش ُعوبا
اس إِّنا خلق َنَٰكم مِّن ذكر وأنَث و
﴿يأيها ٱّل
َ
َ
َََٓ َ ََ َُ ْ ا
ي
ُ َٰ َ َ ا ي
ُ
َ ك يم إ ان ا
ٌ ٱّلل َعل
ِّيم
ارف ٓوا إِّن أك َر َمك يم عِّند ٱّلل ِّ أتقى
وقبائِّل ِلِّ ع
ِّ
ٞ َ
]13 :  ﴾ [سورة اْلجرات١٣ خبِّري

Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa các
ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho
các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận
biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở
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nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi.
Quả thật, Allah là Đấng thông lãm và am tượng mọi
sự việc. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 13).
Và trong các câu kinh khác trong Qur’an:

ُ ا
ْ ُ َ َ ُّ َ ا ُ ا
َ َ
اي
ُ ََ َ
﴿ ى
اس ٱتقوا َر ابك ُم ٱَّلِّي خلقكم مِّن نفس َوَٰح َِّدة َوخل َق
يأيها ٱّل
َ
َ ُ ٓ َ َ َ ٓ َ اُ ْ اَ ا
ا ي
َ م يِّن َها َز يو
ّلل ٱَّلِّي ت َسا َءلون بِّهِّۦ
ج َها َوبَث مِّن ُه َما ا كثِّريا ون ِّساء وٱتقوا ٱ
ُ ََ َ َ ََ يَي َ َ ا ا
]1 :﴾ [سورة النساء١ ٱّلل َكن عل ييك يم َرقِّيبا
وٱۡلرحام إِّن
Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các
ngươi, Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy
nhất (Adam) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y
(Hauwa) rồi từ hai người họ Ngài đã rải ra vô số đàn
ông và đàn bà (trên khắp trái đất). Và hãy kính sợ
Allah, Đấng mà các người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn
nhau và hãy (kính trọng) dạ con bởi vì quả thật Allah
luôn theo dõi các ngươi. (Chương 4 - Annisa’, câu 1).
Còn đối với những gì liên quan đến cách cư xử
trong mối quan hệ giữa con người với nhau cũng như sự
hòa giải giữa những người gây gỗ và tranh chấp nhau thì
Qur’an cũng có nói:

َ يُ ي َ ي
ََ ٓ َ
ٱقتَ َتلُوا ْ فَأ َ يصل ُُِّوا ْ بَيينَ ُه َماَۖ فَإ ۢن َب َغ ي
ت
ان مِّن ٱلمؤمِّن ِّني
ِّ ﴿ِإَون طائِّفت
ِّ
َ َ
َ ا
ي َ َٰ ُ َ َ َ ي ُ ي
َ ى فَ َوَٰتلُوا ْ ٱلاِت َت يبغ
َ
َٰ
َف َء إ ِّ ى
ٓ ِّ َ ِت ت
َٰ ح ا
َل أ يمرِّ ٱّلل ِّ فإِّن
ر
خ
إِّحدىهما لَع ٱۡل
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ ٓ َ ي َ َ ي ُ ْ َ ي َ ُ َ ي َ ي َ ي ُ ٓ ْ ا ا َ ُ ُّ ي ُ ي
َ
٩ س ِّطني
ِّ فاءت فأصل ُِّوا بينهما بِّٱلعد ِّل وأقسِّط َۖوا إِّن ٱّلل ُيِّب ٱلمق
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ُ  ََ ي ُ ْ َيَ َ َ َي ُ ي َ اُ ْ اَ َ اَٞ ا َ يُ ي ُ َ ي
ٱّلل ل َعلك يم
إِّنما ٱلمؤمِّنون إِّخوة فأصل ُِّوا بني أخويكم وٱتقوا
َ َُ ُ
]10 ،9 : ﴾ [سورة اْلجرات١٠ ت يرۡحون
Nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy hòa giải giữa
đôi bên. Nhưng nếu nhóm này áp bức và lấn át nhóm
kia thì hãy đánh nhóm áp bức cho đến khi họ trở về
phục tùng mệnh lệnh của Allah. Bởi thế, nếu họ chiêu
hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công bằng
và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người
công bằng vô tư. Những người có đức tin là anh em
với nhau. Do đó, hãy giải hòa giữa hai anh em của các
ngươi. Hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi được
khoan dung. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 9, 10).
Y. Quả thật, Muhammad  đã trình bày rõ ràng
rằng Nabi Ysa (Jesus)  là một bào thai tinh khiết được
sinh ra một cách kì diệu từ bà Maryam, một người phụ nữ
tốt nhất trong nhân loại. Đồng thời, Muhammad  đã xác
nhận với những người Do thái rằng Nabi Ysa (Jesus) 
là một vị Masih được nói đến trong Tawrah (Kinh Cựu
ước: Torah), và quả thật Người  cũng đã cho biết rằng
Ysa  đã mang đến nhiều phép màu theo ý chỉ của
Allah, trong những phép màu đó tiêu biểu như chữa lành
bệnh, làm cho người mù sáng mắt, làm cho người chết
sống lại, và Nabi Ysa  chưa chết mà được Allah đưa
lên trời. Và Người  cũng thông điệp rằng Nabi Ysa 
sẽ trở lại trần gian vào cận ngày Tận thế để thống lĩnh
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những người có đức tin đi tiêu diệt những điều xấu và tôi
lỗi, và Nabi Ysa  sẽ hủy diệt Masih Dajjal (Antichrist).
Z. Quả thật, Muhammad  cấm giết chóc ngay cả
các tín đồ của Người bị giết cho đến khi có lệnh từ Allah
bảo vùng dậy chiến đấu, và ngay cả khi có lệnh chiến đấu
thì vẫn có những nguyên tắc và giới hạn nhất định (được
nói ở phần trên) và chỉ được phép chiến đấu với những ai
chiến đấu chống lại Islam và những người Muslim.



Muhammad  đã nói gì?
Yusuf Estes
Quả thật, Muhammad đã thiết lập nhiều nguyên
tắc và đạo đức, đồng thời cũng thiết lập các nguyên tắc
nhất định trong các cuộc chinh chiến vượt hơn cả công
ước Genéve trong vấn đề này.
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Hãy xem những gì dưới đây:
Sống là một quyền thiêng liêng cho tất cả và trên
cơ sở này không được phép xâm phạm và làm hại nó
ngoại trừ đối với những ai giao chiến với Islam. Nếu giải
cứu được một sinh mạng xem như đã giải cứu toàn nhân
loại và tương tự nếu hủy diệt một sinh mạng coi như đã
hủy diệt cả toàn nhân loại.
Không áp dụng nguyên tắc diệt chủng đối với bất
kỳ bộ lạc nào, ngay cả khi một số các bộ lạc đã áp dụng
hình thức diệt chủng đối với người Muslim. Thay vào đó,
Muhammad , đã nhiều lần ân xá và bảo vệ chung cho
tất cả bao gồm cả một số người đã vi phạm thỏa thuận với
Người nhiều lần. Người  không cho phép tấn công họ
cho đến khi nào đã chứng minh rõ rằng họ là những kẻ
phản bội hiệp ước và thỏa thuận, họ là những người đang
cố gắng tìm cách hãm hại người Muslim và Thiên Sứ
Muhammad  trong suốt cuộc chiến. Và tất nhiên hoàn
toàn hợp lý rằng có quyền đáp trả lại người Do Thái đã
phản bội người Muslim.
Quả thật, chế độ chiếm hữu nô lệ là một trong
những điều phổ biến ở các quốc gia và các bộ lạc trong
giai đoạn này. Islam đến đã khuyến khích việc giải phóng
nô lệ và dạy con người biết rằng Allah sẽ ban thưởng nếu
họ trả tự do cho nô lệ. Ví dụ cho điều này như người giúp
việc của Thiên sứ Muhammad , Zaid bin Harithah, đã
được Người coi như con trai của Người; Bilal, một nô lệ
đã được Abu Bakr Assiddeeq  mua lại và trả tự do cho
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ông. Mặc dù kẻ thù đã nhiều lần âm mưu ám sát Thiên sứ
 (nổi tiếng nhất trong âm mưu ám sát Người đó là đêm
Người  và Abu Bakr  rời Makkah để đến Madinah và
Ali đã nằm ngủ tại chỗ của Người) nhưng Người 
không cho phép bất cứ ai trong bạn đạo của Người giết
hại bất kỳ một ai đã tham gia trong âm mưu ám sát đó.
Bằng chứng cho điều đó là khi Thiên sứ  vào Makkah
sau khi đã giành được thắng lợi thì lời nói đầu tiên Người
nói với các bạn đạo của Người rằng không được gây hại
cho các bộ lạc và dòng tộc thế này thế này. Và đây là một
trong những hành động nổi bật nhất biểu hiện rõ nhất về
sự tha thứ, bao dung và khiêm nhường.
Quả thật, cuộc chiến quân sự đã bị cấm trong suốt
mười ba năm đầu của sứ mạng Thiên sứ mặc dù người Ả
rập là những người giàu kinh nghiệm trong chiến đấu. Họ
không cần đến việc truyền dạy cách chiến đấu bởi lẽ họ
đã trải một quá trình nội chiến triền miên nhiều thể kỷ
qua. Người  không cho phép đứng lên chiến đấu cho tới
khi Allah thiết lập và định ra các nguyên tắc cho chiến
tranh trong Qur’an, trong đó bao gồm các giới hạn và
quyền nhất định. Quả thật, giáo lý thiêng liêng đã trình
bày rõ ràng và cụ thể chẳng hạn như: ai là người phải bị
tấn công, tấn công thế nào, khi nào và ở mức độ nào và
tiếp tục cuộc chiến đến bao giờ. Và sự tàn phá các cơ sở
hạ tầng bị nghiêm cấm hoàn toàn ngoại trừ trong các
trường hợp được xác định bởi Allah, Đấng Toàn năng, và
trong các trường hợp cụ thể.
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Quả thật, Thiên sứ  luôn hứng chịu từ phía kẻ
thù những lời nhục mạ và xúc phạm nhưng đối với họ
Người chỉ mời gọi đến với sự Chỉ đạo. Và một trong
những ví dụ tiêu biểu nhất về điều đó là cuộc hành trình
của Thiên sứ  đến vùng Ta-if, chẳng những các vị chức
sắc, những người cầm quyền trong vùng không lắng nghe
lời của Người, không tiếp đón Người như một vị khách
mà thay vào đó, họ xúi giục trẻ con và thanh thiếu niên
xua đuổi và ném đá vào Người  khiến Người bị thương
và chảy máu rất nhiều, trong lúc đó, Đại Thiên thần Jibril
xuất hiện để trợ giúp Người trả thù họ, chỉ cần Người
muốn Allah sẽ ra lệnh cho Thiên thần núi tàn phán vùng
đất và làng mạc của họ. Tuy nhiên, thay vì Người  cầu
Allah hủy diệt họ, Người lại cầu xin Allah hướng dẫn họ
đến với sự thờ phượng Ngài duy nhất.
Thiên sứ  đã nói rõ cho chúng ta nghe rằng tất
cả con người đều được sinh ra theo bản năng của Islam
(tức thần phục Allah và tuân theo ý chí và giáo lý của
Ngài), và Allah đã tạo ra mỗi người với hình dáng mà
Ngài đã định đoạt cho họ và tất cả các tinh thần của họ là
do Ngài kiểm soát, rồi sau đó khi họ lớn lên, họ bắt đầu bị
quấy nhiễu đức tin của họ bởi những tác động và ảnh
hưởng của môi trường và xã hội cũng như những dục
vọng của chính bản thân họ.
Thiên sứ của Allah  đã dạy các tín đồ của Người
phải có đức tin nơi Thượng Đế của Adam, Nuh (Noah),
Ibrahim (Abraham), Yaqub (Jacob), Musa (Moses),
Dawood (David), Sulayman (Solomon), Ysa (Jesus) (cầu
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xin Allah ban bằng an và phúc lành cho tất cả họ), phải có
đức tin rằng tất cả họ là các vị Nabi, các vị Thiên sứ của
Allah và cũng là những người bề tôi của Ngài, không
được phân biệt hơn kém giữa họ, và Người  bảo các tín
đồ của Người nói Alayhissalam có nghĩa là (cầu xin bằng
an cho Người) mỗi khi nhắc đến một vị Nabi nào đó trong
số họ. Và quả thật Người  đã thông báo cho họ rằng
Tawrah (Torah: Kinh Cựu ước), Zabur (Psalter: Sách
thánh thi), Injil (New Testament: Kinh Tân ước) đều có
cùng nguồn gốc giống như Qur’an rằng được Allah
truyền khải xuống qua Đại Thiên thần Jibril (Gabriel) ,
và quả thật Người  đã bảo những người Do thái áp dụng
luật theo những gì được ban xuống trong Kinh sách của
họ nhưng vì họ đã thay đổi và bóp méo và che giấu một
số nội dung và điều luật trong Kinh sách của họ, bởi lẽ họ
biết rằng Người  không biết đọc.
Quả thật, Qur’an đã nói về cầu chuyện Fir’aun
(Pharaon) bị nhấn chìm trong biển hồng hải khi hắn rược
đuổi giết Nabi Musa (Moses) , và Allah đã phán rằng
Ngài sẽ giữ lại thân xác của Fir’aun (Pharaon) làm minh
chứng cho hậu thế mai sau. Và trong cuốn sách có nhan
đề “Kinh thánh, Kinh Qur’an và Khoa học”, tiến sĩ
Maurice Bucaille nói rằng đây chính là những gì đã xảy ra
với cơ thể của Pha-ra-ôn được phát hiện ở Ai Cập và hiện
đang được trưng bày cho tất cả mọi người đến xem. Điều
này đã xảy ra hàng ngàn năm trước khi Nabi  xuất hiện
nhưng nó chỉ được chứng minh là sự thật trong vài thập
kỷ sau khi Người qua đời.
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Muhammad  không bao giờ tự xưng với các tín
đồ của Người rằng Người là con của Allah, hoặc thân xác
của Allah hay là thần linh gì cả mà Người luôn khẳng
định Người là một vị Thiên sứ được Allah, Đấng Tối Cao
lựa chọn. Người  nhấn mạnh rằng mọi người phải tôn
vinh một mình Allah duy nhất, không được thề thốt bởi
Người hay bởi bất cứ người bạn đạo nào của Người dưới
mọi hình thức. Bởi đa số người thường tôn vinh một ai đó
đến nỗi đưa người đó lên thành thánh và thần linh của họ.
Và một lý do chủ chốt làm cho Thiên sứ  đoàn
kết loài người lại với nhau đó là mục đích thờ phượng
một mình Allah, một Thượng Đế duy nhất, Thượng Đế
của Adam và các vị Thiên sứ (cầu xin Allah ban bằng an
và phúc lành cho họ), và Người  đã nỗ lực phấn đấu
nhằm đạt được mục tiêu duy nhất đó là làm cho tất cả mọi
người hiểu được các nguyên tắc đạo đức mà Allah đã qui
định và ban xuống cho Người và những tín đồ theo nó.
Và ngày nay sau hơn mười bốn thế kỷ trôi qua,
cuộc sống và giáo lý của Thiên sứ  vẫn còn được lưu
truyền nguyên vẹn không thay đổi, không bị bóp méo,
chỉnh sửa hay thêm bớt, và những gì vẫn không thay đổi
đó sẽ là niềm hy vọng vĩnh hằng để điều trị các chứng
bệnh khác nhau của loài người giống như cả cuộc đời của
Người đã làm. Và đây không phải là lời khẳng định của
Muhammad  hay các tín đồ của Người mà nó là do kết
quả không thể thay đổi đã được lịch sử phân tích và ghi
nhận.
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Muhammad  nói rằng Người là bề tôi của Allah,
là vị Nabi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, và Allah là
Thượng Đế của Adam, Ibrahim, Musa, Dawood,
Sulayman và Ysa con trai của Maryam (cầu xin Allah ban
bằng an và phúc lành cho tất cả họ). Người nói rằng
Qur’an được mặc khải xuống cho Người  từ Allah
thông qua Đại Thiên thần Jibril . Người  bảo mọi
người có đức tin nơi Allah, một mình Ngài duy nhất, đó
là tuân thủ giáo lý của Ngài theo khả năng của họ. Và
Người  đã cấm bản thân Người và những ai theo Người
làm chuyện xấu và gian ác đồng thời dạy họ phương pháp
thích hợp về thức ăn thức uống, các cung cách sinh hoạt
ngay cả cách vào nhà vệ sinh, tất cả đều được mặc khải
xuống từ Allah.

Các tín đồ của Muhammad  nói gì về
Người? Yusuf Estes.
“Tên của Người là Muhammad” (cầu xin Allah
ban bằng an và phúc lành cho Người.)
Trước tiên, có thể bạn là một người Kitô hữu Tin
Lành, Công Giáo, người Do Thái, người vô thần, tôi
không biết, hoặc có thể bạn thuộc về các cộng đồng tôn
giáo khác nhau được phổ biến trong thế giới của chúng ta
ngày nay. Và có thể bạn là một người cộng sản hoặc một
người tin rằng các quyền dân chủ của con người là pháp
luật hiện hành trên trái đất. Dù cá tính của bạn thế nào, tư
tưởng của bạn ra sao, là chính trị, xã hội, hay thói quen
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thì cũng không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng bạn phải hiểu
những gì người khác đang nói về người đàn ông này.
Quả thật, thế giới đã công nhận người đàn ông này
là một trong các vĩ nhân lịch sử. Tuy nhiên, những người
được cho là các vĩ nhân chỉ vĩ đại trong một kía cạnh nào
đó tức họ chỉ vượt trội trong một hay hai lĩnh vực mà
thôi, chẳng hạn về tư tưởng tôn giáo hoặc lãnh đạo quân
sự. Và quả thật, tiểu sử và giáo lý của những vĩ nhân này
qua thời gian đã bị lùi lại sau khi họ đã từng là những chủ
đề nóng được quan tâm chẳng hạn về tư tưởng của họ, nơi
sinh và ngày sinh của họ, cách sống của họ, phong cách
trong cuộc sống của họ, chi tiết về giáo lý của họ, mức độ
thành công hay thất bại của họ, nói một cách khác, con
người không thể cơ cấu lại, hình thành lại hoặc các giáo
lý của những người đàn ông và phụ nữ này một cách
chính xác.
Nhưng đó không phải là trường hợp đối với người
đàn ông này (Muhammad ). Người là người đã thực
hiện và đạt được rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau
của tư tưởng và nhân cách con người. Người  thực sự là
một bóng đèn chiếu sáng trong lịch sử nhân loại. Quả
thật, tài liệu chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống riêng tư cũng
như những lời nói của Người , tất cả đã được duy trì và
lưu giữ một cách trung thực cho đến ngày nay. Các tài
liệu xác thực về Người  được các tín đồ chân thành của
Người lưu giữ và truyền lại kể cả những kẻ thù của Người
cũng thế.
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Muhammad  là một người thầy của tôn giáo, là
một người cải cách xã hội, là một tấm gương đạo đức, là
một biểu mẫu chính quyền, là một người bạn thân yêu, là
một người đồng hành tuyệt vời, là một người chồng tận
tâm và kà một người cha đầy yêu thương. Tất cả những
cao quý đó đều ở trong một con người duy nhất. Không
một ai trong lịch sử nhân loại có thể vượt trội hơn Người
hoặc sánh bằng Người trong bất cứ những khía cạnh khác
nhau của cuộc đời mình, và cũng không có ai đạt được
những gì mà Muhammad  đã đạt được từ một con người
hoàn hảo đầy lòng vị tha.
Người  đã và vẫn là một người đàn ông cao quý
và hiển hách đứng trên mặt đất với bàn chân của mình.
Người  đã truyền bá tôn giáo, thiết lập một nhà nước,
xây dựng một quốc gia, thiết lập luân thường đạo lý, khởi
xướng cải cách xã hội và chính trị, thiết lập cơ sở của một
xã hội mạnh mẽ vững chắc và áp dụng vào thực tế, và
Người  hướng dẫn, thay đổi khuôn mặt của tư tưởng và
hành vi của con người, và tầm ảnh hưởng của Người 
vẫn mãi theo sự tồn tại của thế gian.
Chữ “ ”اإلسالم- “Islam” trong tiếng Ả rập có nghĩa
là “sự quy thuận và phục tùng Allah bằng cả lòng kính
sợ”.
Muhammad  bắt đầu tiếp nhận Sứ mạng Thiên
sứ khi Người vào độ tuổi bốn mươi và qua đời lúc sáu
mươi ba tuổi. Trong thời gian ngắn này, thời gian 23 năm
của sứ mạng Thiên sứ, Người  đã làm thay đổi bộ mặt
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của toàn bộ bán đảo Ả Rập, đưa tôn giáo thờ phượng bục
tượng, thờ đa thần thành tôn giáo chỉ thờ phượng một
Thượng Đế duy nhất; chuyển sự xung đột, chiến tranh nội
bộ giữa các bộ lạc thành sự đoàn kết, gắn bó, và thống
nhất, đưa họ ra khỏi cuộc sống ngu muội, tội lỗi đến với
sự công lý và đạo đức, chuyển đổi cuộc sống từ đời sống
của sự hỗn loạn thành đời sống có tổ chức, nề nếp và trật
tự, và từ cái nghèo cùng cực đến với sự ấm no và an lạc.
Quả thật, toàn bộ lịch sử đã chưa từng chứng kiến
bất cứ một dân tộc nào có sự biến đổi hoàn toàn như thế
trước đó, cũng không thể tưởng tượng được rằng những
thay đổi đáng chú ý đo lại chỉ trong trong thời gian không
quá hai thập kỷ của thời gian như vậy.
Muhammad  là một con người bình thường,
không hơn không kém, nhưng đã gánh vác một sứ mạng
cao cả đó là thống nhất nhân loại hướng về sự thờ phượng
một Thượng Đế duy nhất, dạy họ cách sống một đời sống
cao quý và hạnh phúc và chấn chính lại những gì đã bị
quên lãng trong mệnh lệnh của Allah, Thượng Đế Tối
cao. Quả thật, Người  luôn mô tả bản thân mình là
“người bề tôi và sứ giả của Allah” và đã hành động tất cả
các hành động mình để thể hiện lời nói đó.
Ngày nay, trải qua gần mười bốn thế kỷ, tiểu sử và
giáo lý của Muhammad vẫn còn đứng vững không có sự
thay đổi, không có sự thêm bớt hay sự mất mát nhỏ nào.
Và những gì vẫn không thay đổi đó sẽ là niềm hy vọng
vĩnh hằng để điều trị các chứng bệnh khác nhau của loài
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người giống như cả cuộc đời của Người đã làm. Và đây
không phải là lời khẳng định của Muhammad  hay các
tín đồ của Người mà nó là do kết quả không thể thay đổi
đã được lịch sử phân tích và ghi nhận.
Và ít nhất bạn có thể làm như là một con người
với tư tưởng có sự quan tâm để dừng lại một lát và tự hỏi
mình: Chẳng lẽ thông tin cá biệt và cuộc cách mạng này
không thể xảy ra thực tế ư? Và nếu chúng ta cho rằng
điều đó là đúng trong khi bạn chưa từng biết đến người
đàn ông Muhammad  này, hoặc cũng chưa từng nghe gì
về Người, thì bây giờ không phải là thời gian để chống lại
thách thức này trong một số nỗ lực để tìm hiểu Người
sao?
Nó sẽ không làm bạn hao tốn một điều gì, nhưng
trái lại, nó có thể là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới
cho cuộc sống của bạn.
Chúng tôi mời bạn khám phá và tìm hiểu người
đàn ông tuyệt vời này, Muhammad , người mà không
một người đàn ông nào có thể sánh được.
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Các tín đồ của Muhammad  nói gì về
Người? Yusuf Estes.
Với những phẩm chất và những lời dạy của
Muhammad  được công nhận bởi nhiều người trong
suốt quá trình lịch sử và đã được Allah, Đấng Toàn năng
xác nhận, chúng tôi xin tóm tắt một phần về một số đặc
điểm, nhân cách và đạo đức của Người .
A. Ăn nói mạch lạc: Mặc dù Muhammad  không
có khả năng đọc và viết trong suốt cuộc đời của Người,
nhưng Người đã có thể thông thạo diễn đạt về bản thân
một cách rõ ràng với các ngôn từ trong sáng và thuyết
phục nhất của ngôn ngữ Ả Rập.
B. Dũng cảm và gan dạ: Quả thât, lòng can đảm
và dũng cảm của Muhammad  đã được ca ngợi trong
suốt cuộc đời của Người và sau khi Người qua đời. Dù là
tín đồ của Người hay kẻ thù của Người đều cũng ca ngợi
và khâm phục về tính khí này của Người. Và Người luôn
luôn là một tấm gương phi thường cho người Muslim và
ngay cả người ngoại đạo qua các thời đại.
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C. Sự khéo léo, khôn ngoan: Muhammad  luôn
quan tâm đến cảm xúc của mọi người, Người luôn đặt
cảm xúc của họ trong cảm xúc của mình, và Người là một
vị khách tốt nhất trong việc giải quyết các vấn đề.
C. Chân thành: Quả thật, Muhammad  đã quyết
tâm truyền bá sứ mạng của Người cho toàn thế giới.
D. Văn chương: Quả thật, Muhammad  đã tuyên
bố rằng Người không phải là một nhà thơ, nhưng Người
đã có thể biểu đạt mình qua cách dùng các ngôn từ thật
ngắn gọn nhưng lại chứa đựng đầy đủ ý nghĩa muốn diễn
đạt, Người đã dùng vô cùng chuẩn xác các từ ngữ trong
tiếng Ả Rập và điều đó đã được công nhận bởi hàng triệu
tín đồ Muslim và những người không theo Muslim ở khắp
mọi nơi trong thời hiện đại.
E. Thân thiện: Tất cả những ai từng quen biết
Muhammad  đều nói rằng Người là người thân thiện và
đồng cảm với mọi người nhất.
F. Lòng quảng đại: Quả thật, Muhammad  là
người rộng lượng nhất về các tài sản riêng của Người,
Người không muốn giữ bất kỳ thứ gì cho mình trong khi
có ai đó đang có nhu cầu, quả thật, Người đã hành động
điều này trên tất cả những gì Người có được từ vàng,
bạc, động vật, thực phẩm và đồ uống.
G. Hiếu khách: Quả thật, Muhammad  được biết
là người hiếu khách nhất, và Người đã dạy các bạn đạo
của Người và các tín đồ của Người phải thực sự hiếu
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khách đối với khách của họ và Người nói rằng đó là bản
chất của Islam.
H. Thông minh: Quả thật, nhiều nhà phân tích
nghiên cứu về cuộc đời của Muhammad  đã nói rằng
Người là một người thông minh và khôn ngoan nhất trong
những người đàn ông mà họ từng biết trong nhân loại.
I. Công bằng: Quả thật, Muhammad  là người
tuyệt đối công bằng và ngay thẳng trong tất cả cung cách
đối xử của Người từ quan hệ giao tế, trao đổi buôn bán,
hay trong vấn đề phán xét và phân xử.
K. Phẩm chất cao đẹp: Quả thật, Muhammad  là
người có phẩm chất tốt đẹp và cao quý, Người luôn quan
tâm bất kỳ ai đến gặp Người, Người đã nỗ lực hết mình
trong việc truyền tải thông điệp thờ phượng Đấng Tạo
hóa để thay đổi sự thờ phượng tạo vật cho tất cả nhân loại
chủ yếu bằng những cách truyền bá tốt lành và tôn trọng
người khác.
L. Đầy tình yêu thương: Quả thật, Muhammad 
là người hơn ai hết trong tình yêu dành cho Allah, kế đó
là dành cho những thành viên trong gia đình của Người,
các bạn đạo của Người cùng các tín đồ của Người, ngay
cả đối với những người đã không đón nhận Thông điệp
truyền bá của Người, họ vẫn được bằng an dù không theo
Người.
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M. Vị Thiên sứ nhân từ: Quả thật, Allah đã phán
bảo trong Qur’an rằng Muhammad  được Ngài cử phái
đến là để thương xót cho toàn nhân loại và loài Jinn.
N. Sự thanh cao: Quả thật, Muhammad  là một
người cao quý và phi thường hơn ai hết và tất cả mọi
người đều biết sự thanh cao về con người của Người và
trong sự lãnh đạo của Người.
O. Tawhid (Độc thần): Quả thật, Muhammad 
chỉ thờ phượng một Thượng Đế duy nhất và kêu gọi mọi
người đến với sự tôn thờ Allah duy nhất.
P. Kiên nhẫn và chịu đựng: Quả thật, Muhammad
 là người kiên nhẫn và chịu đựng nhất trong những thử
thách và khổ nạn đã xảy đến cho Người.
Q. Điềm đạm: Muhammad  là người luôn từ
tốn, bình tĩnh và nhẹ nhàng, Người không bao giờ la hét
hay to tiếng hoặc có những cử chỉ gây náo động ở bất kỳ
hoàn cảnh nào.
R. Tháo vát: Quả thật, Muhammad  là người
nhanh trí và tháo vát, điều đó thể hiện qua việc người
luôn xử lý tốt đẹp khi đối mặt với những điều khó khăn
nhất, và những vấn đề phức tạp nhất.
S. Bộc trực: Quả thật, Người  được biết là một
người thẳng thắn và bộc trực, Người luôn thẳng thắn
trong lời nói của mình mà không vòng vo bất cứ sự thật
nào, và Người thường dùng các câu từ ngắn gọn để diễn
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đạt lời nói để khỏi lãng phí quá nhiều thời gian mà không
hiệu quả.

T. Tế nhị: Muhammad  là người tế nhị và đàng
hoàng nhất trong phong cách giao tế và quan hệ với mọi
người, Người không bao giờ làm tổn thương nhân phẩm
của bất kỳ người nào ngay cả những kẻ ngoại đạo đã
nguyền rủa và xúc phạm Người.
U. Nhân vật xuất chúng: Quả thật, Muhammad 
là người phi thường, hình ảnh của Người luôn được biết
đến trên toàn thế giới, Người đã có tầm ảnh hưởng lớn
đến đời sống của nhiều người trong quá khứ, hiện tại và
thậm chí cho đến ngày tận thế.
V. Can đảm và lòng dũng cảm: Quả thật,
Muhammad  là người can đảm và nghĩa hiệp trong tất
cả mọi vụ việc, chẳng hạn như việc đứng ra bảo vệ các
quyền của trẻ mồ côi, quyền lợi của những góa phụ và
việc bảo vệ người nghèo. Người không bao giờ biết chùn
bước khi đối mặt với kẻ thù dù quân số kẻ thù hơn hẳn
quân số của Người trong trận chiến. Người không bao giờ
cảm thấy là một gánh nặng trong việc bảo vệ quyền lợi và
tự do.
W. Wali (người bảo hộ): “Wali” là một từ của
tiếng Ả rập, số nhiều của nó là (Awliya’), và đây là một
từ khó có thể dịch nghĩa của nó sang tiếng Anh mà không
giải thích trước. Bởi lý do này, tôi đã quyết định để nó
như thế theo tiếng Ả rập nguyên thủy và chỉ giải thích
bằng những quan điểm khiêm tốn của tôi về những đức
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tính và nhân cách quan trọng nhất của Nabi Muhammad
. Có một số người nói rằng nó mang nghĩa “thiết bị bảo
vệ”, còn một số khác thì lại nói nó có nghĩa là “những
người thân yêu” hoặc những người này là những người
được tin tưởng hoàn toàn và họ luôn giữ bí mật của bạn
giống như những người Kitô hữu Công giáo làm với giáo
sĩ của họ trong khi một số được gọi là 'những người bạn'
một cách đơn giản. Và khi tôi thảo luận vấn đề với một
trong những vị giáo sư yêu quý của tôi, giáo sự Salim
Marjan đã nhắc nhở tôi rằng từ này nó mang nghĩa gần
với từ “Đồng minh” trong tiếng Anh, và đó là từ tương
đối xác nghĩa nhất bởi bởi vì nó nói lên sự ủng hộ của
một người đối với một người, người này ủng hộ người kia
tức người này là Wali của người đó và đó là cách nói
trong ngôn ngữ Ả rập. Và Allah, Đấng Tối cao, không
bảo chúng ta trong Qur’an rằng chúng ta phải lấy người
Do thái và Thiên chúa giáo làm những người Wali khác
với Allah. Và chúng ta cũng biết rằng những người dân
Kinh sách (Do thái và Thiên chúa giáo) là những người
gần với chúng ta nhất về đức tin Iman nhưng chúng ta
không được phép lấy họ làm những Wali hay “những linh
mục thú tội” hoặc “những đông minh thân cận” hoặc
“một người mà chúng cần phải ủng hộ đến y” thay cho
Allah và Thiên sứ của Ngài. Quả thật, Thiên sứ của Allah
 mới là người xứng đáng cho con người tin cậy và tin
tưởng qua các thời đại, và Người sẽ không bao giờ tiết lộ
những bí mật được gởi gấm nếu như Người là một người
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giám hộ, bởi quả thật, mọi người đã từng tìm thấy rằng
Người mới xứng đáng là người đáng đặt niềm tin.
X. Muhammad  không biết đọc cũng không biết
viết thậm chí không biết viết tên của mình và nếu Người
sống trong thế giới hiện tại của chúng ta thì chắc chắn
Người có để dùng chữ X là chữ ký, còn trong thời của
Người thì Người đã dùng chiếc nhẫn đeo trên ngón út
bàn tay phải của Người để đóng dấu các tài liệu và thư từ
đến các nhà lãnh đạo và người đứng đầu các nước.
Y. Tinh thần ngoan đạo: Quả thật, Muhammad
một mực tuân thủ và nghe theo những gì Allah ra lệnh,
Người không dùng ý kiến riêng của mình tham gia vào
mệnh lệnh của Ngài, riêng đối với những gì liên quan đến
quan điểm và ý kiến của các tín đồ thì Người thường lấy ý
kiến và quan điểm của họ đặt trên ý kiến và quan điểm
của Người.
Z. Tận tâm: Quả thật, Muhammad  là vị Sứ giả
tận lực nhất trong các Sứ giả của Allah trong việc truyền
giáo, đó là «để đạt được bằng an thông qua ý chí của
Allah», và trong những sự tận lực của Người , nổi bật
nhất là sự tận lực của Người trong việc kêu gọi nhân loại
đến với thông điệp «Không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của
Allah» có nghĩa là (Không có Đấng đích thực nào đáng
được thờ phượng mà duy nhất chỉ có Allah và
Muhammad là vị Thiên sứ được Allah cử phái đến cho
nhân loại).
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Chúng ta không thể bỏ lỡ một cơ hội dù là chữ cái
đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Ả Rập và đó là chữ “”أ.
Quả thật, Muhammad  đã làm kinh ngạc vì đã để lại
nguồn giáo lý hàm chứa mọi mặt của đời sống, đó là bức
thông điệp có chứa đầy đủ tất cả các khía cạnh khác nhau
của cuộc sống, từ việc ngủ dậy cho đến bắt đầu giấc ngủ,
từ thuở ban đầu của sự nằm nôi cho đến khi bước chân
xuống ngôi mộ, và nếu nhân loại sống theo con đường
của Người  (tôn giáo của Người) thì họ sẽ đạt được
những thành công lớn nhất trong cuộc sống trần gian và
cả ở cuộc sống Đời sau.



So sánh giữa Ysa (Jesus)  và
Muhammad . Yusuf Estes.
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“Có phải ngươi đang đợi vị Nabi đó không?”
(Sách Phúc âm, John 1:20)
Ai là “vị Nabi đo”?

So sánh giữa Ysa (Jesus)  và Muhammad .
“Đó là một vị Mawasi, tinh thần của sự thật, y là người sẽ
được Allah cử đến với các người với tên của ta, y sẽ dạy
các người tất cả mọi điều, và y sẽ nhắc nhở các ngươi tất
cả những gì ta đã nói với các ngươi” (Kinh thánh - John
14:26).
Allah phán qua lời nói của Ysa (Jesus) con của Maryam:

ي
َ
ُ َ ُ ا
َ ِإَوذ قَ َال ع
ٓ ِّ َِّيَس يٱب ُن َم يريَ َم َيَٰب
ِن إ ِّ يس َرىءِّيل إ ِّ ِّّن َر ُسول ٱّلل ِّ إِّۡليكم
﴿
ي
َ ُّم َصدِّقا ل َِّما َب ي
ني يَ َد ا
َ ِّ َي م َِّن ٱِلا يو َرىَٰةِّ َو ُمب
َشۢا ب ِّ َر ُسول يَأ ِِّت مِّ ۢن َب يعدِّي
ي ُُٓ َيَُ ََا ََٓ ُ ي
ٱۡلَي َنَٰت قَالُوا ْ َه َٰ َذا س ي
ٞ  ُّمبُِّٞر
﴾ [سورة٦ ني
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ٱسمهۥ أۡحدَۖ فلما جاءهم ب
]6 :الصف

Và hãy nhớ rằng khi Ysa, con trai của Maryam, bảo:
“Này hỡi con cháu của Israel! Quả thật, ta chính là Sứ
giả của Allah được phái đến với các người để xác nhận
những điều trong kinh Tawrah được mặc khải trước
ta và để báo tin mừng về một Sứ giả của Allah sẽ đến
sau ta có tên là Ahmad”. Nhưng khi y đến gặp chúng
với những bằng chứng rõ rệt thì chúng lại bảo: “Đây
là một trò phù thủy hiển hiện.. (Chương 61 – Assaf,
câu 6).
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Hỏi linh mục cấp cao và những người Levi (những thành
viên của bộ tộc Levi tiếng Do thái). John, chủ lễ rửa tội:
“Nếu ngươi không phải Ysa (Masih) cũng phải là Elias,
vậy ngươi có phải là vị Thiên sứ đó không?” Kinh thánh –
John 1:20
Khi hỏi các linh mục cao cấp và những người Levi, John,
chủ lễ rửa tội, người đó là ai, đây là câu hỏi một cách kỳ
lạ. Ban đầu thì hỏi ông ta rằng có phải ngươi là Masih
(Ysa hay Yusa’ theo tiếng Hy lạp) và ông đã trả lời rằng
ông không là Masih mà các người đã tìm kiếm. Sau đó,
họ lại hỏi ông ta: Ông có phải là Thiên sứ Elias? Một lần
nữa ông trả lời là không. Và bây giờ đến các phần kỳ lạ
của câu hỏi. Cuối cùng họ cũng hỏi ông rằng ông có phải
là “vị Thiên sứ đó không?”
Ông có phải là Masih (Jesus): Ysa? Không.
Ông có phải là Elias không? Không.
Ông có phải là vị Thiên sứ kia không? Không.
“Christos” là tiếng ngắn gọn của từ Masih bằng tiếng Hy
lạp và nó cũng mang ý nghĩa được dùng trong tiếng Do
thái là từ “Masih”.
Quả thật, những người Do thái trong 2000 năm trước chắc
chắn đã tìm kiếm Masih, người đã được dự đoán trong
các kinh sách của họ và họ luôn biết rõ rằng Người sẽ
xuất hiện và lãnh đạo họ giành thắng lợi trước kẻ thù của
họ và giành lại quyền thống trị trên toàn thế giới. Quả
thật, họ đã bị đàn áp dưới sự thống trị của La Mã, và ngay
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cả các vị vua của Do thái chỉ là những con rối bị những
kẻ ngoại đạo sai khiến và tiêu khiển. Và vì thế, họ sẽ thấy
được mùi vị của hạnh phúc nếu họ nhìn thấy một người
nào đó đến đánh bại đế quốc La Mã cùng với những
người đã giúp đỡ họ trong việc chiếm hữu nô lệ.
Khi hỏi các linh mục và những người Levi, John chủ lễ
rửa tội, nếu ông là Thiên sứ Elias và đã trở lại sau khi
vắng mặt cả trăm năm. Họ phỏng đoán rằng Elias sẽ trở
lại một lần nữa, nhưng một lần nữa, câu trả lời của John
chủ lễ rửa tội là không.
Như vậy, đó là ai? Quả thật, họ đã lấy làm ngạc nhiên từ
người đàn ông sống trong sa mạc này, ông đã từ bỏ sự
giàu có và danh lợi, ông nhịn chay và từ bỏ những thú vui
trần tục.
Sau đó, họ lại hỏi John chủ lễ rửa tội một lần nữa rằng
người đó là ai? Họ nói: «Ông có phải là vị Thiên sứ đó
không?». Nhưng ông vẫn trả lời rằng ông không phải vị
Thiên sứ đó, nhưng ông thông điệp cho họ biết sau người
đó sẽ có một vị khác sớm xuất hiện, ông nói (tức John)
rằng ông không sánh bằng người cột giày cho vị đó.
Như vậy, quả thật đó không phải là những câu trả lời thỏa
đáng. Thế ai là người mà họ đang mong đợi cùng với
Masih? Có phải họ đang mong đợi một người giống như
Muhammad  không? (Có lẽ vậy.)

Ai là vị Thiên sứ đó?
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Hãy tiếp tục đọc và hãy tự biết ai là “vị Thiên sứ đó” và
có những bằng chứng nào khác để chúng ta khám phá
những văn bản kinh thánh khẳng định về ý tưởng này
không.?
Quả thật, những người Muslim trong nhiều thế kỷ đã từng
cho rằng Ysa (Jesus)  là “vị Thiên sứ đó”, người được
nói trong các lời của sách Phúc âm John. Quả thật, Qur’an
đã có đề cập đến các trọng điểm về bức Thông điệp của
Ysa  là báo tin về sự xuất hiện của Muhammad . Do
đó, trong khoảng thời gian ngắn chưa được ba năm thì
cộng đồng của Người  đã bắt đầu cho cuộc thù ghét
hướng về Người, Ysa đã báo tin cho họ về một vị Nabi
tên Ahmad (đó cũng là một danh từ đồng nghĩa với
Muhammad ) và đó là vị Thiên sứ cuối cùng được
Allah cử phải đến và Người sẽ hoàn tất giáo lý của Allah
về lý thuyết lẫn thực hành. Và quả thật Qur’an đã cho biết
dưới lời nói của Ysa :

ي
َ
ُ َ ُ ا
َ ِإَوذ قَ َال ع
ٓ ِّ َِّيَس يٱب ُن َم يريَ َم َيَٰب
ِن إ ِّ يس َرىءِّيل إ ِّ ِّّن َر ُسول ٱّلل ِّ إِّۡليكم
﴿
ي
َ ُّم َصدِّقا ل َِّما َب ي
ني يَ َد ا
َ ِّ َي م َِّن ٱِلا يو َرىَٰةِّ َو ُمب
َشۢا ب ِّ َر ُسول يَأ ِِّت مِّ ۢن َب يعدِّي
ي ُُٓ َيَُ ََا ََٓ ُ ي
ٱۡلَي َنَٰت قَالُوا ْ َه َٰ َذا س ي
ٞ  ُّمبُِّٞر
﴾ [سورة٦ ني
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ٱسمهۥ أۡحدَۖ فلما جاءهم ب
]6 :الصف

Và hãy nhớ rằng khi Ysa, con trai của Maryam, bảo:
“Này hỡi con cháu của Israel! Quả thật, ta chính là Sứ
giả của Allah được phái đến với các người để xác nhận
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những điều trong kinh Tawrah được mặc khải trước
ta và để báo tin mừng về một Sứ giả của Allah sẽ đến
sau ta có tên là Ahmad”. Nhưng khi y đến gặp chúng
với những bằng chứng rõ rệt thì chúng lại bảo: “Đây
là một trò phù thủy hiển hiện.. (Chương 61 – Assaf,
câu 6).
Quả thật, Qur’an đã trình bày rõ rằng tên của Người là
“Ahmad” cũng là một định dạng của “Muhammad” .
Và cách xưng hô này hoàn toàn giống như trong Anh
ngữ, như tên của “Joseph” dưới một định dạng khác được
gọi là “Joe” hoặc “Joy”, tương tự từ Jonathan được viết
tắt là John, Jack hoặc Johnny. Và cũng theo nguyên tắc
như vậy trong ngôn ngữ Ả rập tên Muhammad, Ahmad và
Hamd đều giống nhau, và có thể hiểu như thế này “Người
luôn ca ngợi Allah, hoặc người được khen ngợi, hoặc
người khen ngợi và những ý nghĩa khác mang cùng một
nội dung Hamd.
Ông Abdullah Yusuf Ali trong bản dịch của Kinh Koran
sang tiếng Anh rằng, có đề cập: «Ahmad hoặc
Muhammad hoặc Mahmoud, là một bản dịch của các
Periclytos từ tiếng Hy Lạp, và từ này đã được dịch trong
sách Phúc âm của John chiều 2:16 hiện tại, 15: 26, và 16:
7, có nghĩa là 'Mawasi' cũng có thể có nghĩa là người ủng
hộ hoặc một luật sư, và là một người được sử dụng để
giúp đỡ và mang lại sự thoải mái cho người khác, hoặc
bạn bè thân thích. Và Muhammad  đã được biết đến từ
khi mới sinh ra là người mang lại sự thoải mái và yên
bình cho gia đình và bạn bè và người lạ, tất cả đều như
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nhau, và đặc biệt trong việc kết nối các mối quan hệ họ
hàng và tình huynh đệ.
Và một trong các biệt danh được gọi cho Muhammad 
trong Kinh Thánh, hoặc ít nhất những gì đã được để lại
trong một từ tiếng Anh «Tinh thần của sự thật», và từ
chân thành trong tiếng Ả Rập hoàn toàn mang nghĩa của
từ đó và nó là một trong các tên nổi tiếng của Muhammad
 đối với những người tưng biết đến sự chân thành và
trung thực của Người.
Và trong Kinh Tân Ước, theo John, và Ysa (Jesus) đã hứa
với họ rằng người «Mawasi» hoặc «vị giúp đỡ và làm
giảm đau khổ cho người khác» hoặc «người ủng hộ» sẽ
đến được nói ở bốn chỗ (John 14:16, 2:26, 15: 26, 16:7).
Và như được biết rằng Ysa  không còn trong thời kỳ
của cuộc sống của họ và Người cũng không cho biết bất
kỳ vị Thiên sứ nào khác ngoài vị đó, bởi vậy, các nhà tư
tưởng sau này đã nói rằng Ysa  không phải là người
muốn nói sẽ xuất hiện, mà Người sẽ trở lại bằng linh hồn.
Và điều này khiến một số Thiên Chúa giáo tin rằng Người
là linh hồn của Chúa sẽ hạ trần gặp các tông đồ vào ngày
lễ hội thu hoạch (Chương 2) để chứng kiến và chỉ cho họ
thấy họ toàn bộ sự thật và linh hồn của Người sẽ mãi mãi
không bao giờ sẽ chết (John 3:16) và sẽ sống sự sống đời
đời. Một số người khác cũng bổ sung vài câu kinh (Xem
chú thích trên các phiên bản tiêu chuẩn sửa đổi cho các
Kinh Thánh) cho đến phần cuối của Mark (16) rằng linh
hồn sẽ xuống với họ theo dạng thức mà họ tưởng tượng
rồi họ sẽ có thể nói chuyện bằng những ngôn ngữ mới,
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bắt rắn, đặt tay trên những người bệnh để chữa lành
bệnh, và uống chất độc mà không ảnh hưởng gì đến họ
(Luke 23: 17 - 18).
Và một trong các điểm cũng đáng chú ý nữa, người
“Mawasi” hoặc “người giám hộ” hoặc “tinh thần của sự
thật” sẽ ở cùng với chúng tôi từ bây giờ trở đi. Như đã
được biết hiện nay rằng tất cả mọi người có thể nhìn thấy
ảnh hưởng của Muhammad  về bức thông điệp “thờ
phượng một Thượng Đế duy nhất, không tổ hợp với Ngài
một điều gì” và đó là những gì vẫn còn mãi sau khi Người
 qua đời.


Bạn có biết người đó là ai không? Yusuf
Estes
Miêu tả tóm tắt về Thiên sứ của Allah,
Muhammad .
Có thể bạn là một Tin lành Kitô giáo, Công giáo hay
Người Do Thái, có thể bạn là một người vô thần hoặc
những người không tin vào siêu nhiên hoặc bạn có thể
thuộc về bất kỳ các cộng đồng tôn giáo trong thế giới hiện
đại. Và có thể bạn là người cộng sản hay người tin rằng
dân chủ là cơ sở của con người trên trái đất. Dù hiểu biết
của bạn thế nào, bạn là người có niềm tin chính trị, truyền
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thống xã hội, thì không có nghi ngờ gì nữa khi nói rằng
bạn biết về người đàn ông này: Muhammad .
Quả thật, không có nghi ngờ gì nữa khi nói Người là một
vĩ nhân đã đặt chân trên trái đất này một cách hiển hách.
Quả thật, Người đã kêu gọi đến với Islam, thiết lập nhà
nước, xây dựng cộng đồng, thiết lập các nguyên tắc đạo
đức, điều chỉnh và cải thiện rất nhiều cho các điều luật
chính trị và xã hội, xây dựng xã hội mạnh mẽ và hiệu quả,
Người đã mang giáo lý của Người thay đổi cuộc sống
nhân loại cho đến ngày tận thế.

Muhammad .
Người sinh ra tại bán đảo Ả rập năm 570 tây lịch, bắt đầu
Sứ mạng Thiên sứ và truyền bá tôn giáo đích thực của
Allah, Islam, khi Người vào độ tuổi 40 và rời khỏi thế
gian của chúng ta khi Người được 63 tuổi.
Chỉ trong thời gian 23 năm của sứ mạng Thiên sứ, Người
đã thay đổi toàn bộ bán đảo Ả Rập, đưa tôn giáo thờ
phượng bục tượng, thờ đa thần thành tôn giáo chỉ thờ
phượng một Thượng Đế duy nhất; chuyển sự xung đột,
chiến tranh nội bộ giữa các bộ lạc thành sự đoàn kết và
thống nhất, đưa họ ra khỏi cuộc sống ngu muội, tội lỗi
đến với nền công lý và đạo đức, chuyển đổi cuộc sống từ
đời sống của sự hỗn loạn thành đời sống có tổ chức và trật
tự, và từ cái nghèo cùng cực đến với sự ấm no và an lạc.
Quả thật, thế giới đã công nhận Người là một trong các vĩ
nhân lịch sử, tuy nhiên, những vĩ nhân đó chỉ vĩ đại trong
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một kía cạnh nào đó tức họ chỉ vượt trội trong một hay
hai lĩnh vực mà thôi, chẳng hạn về tư tưởng tôn giáo hoặc
lãnh đạo quân sự. Và quả thật, tiểu sử và giáo lý của
những người vĩ nhân này qua thời gian đã bị lùi lại sau
khi họ đã từng là những chủ đề được quan tâm chẳng hạn
về từ tương của họ, nơi sinh và ngày sinh của họ, cách
sống của họ, phong cách trong cuộc sống của họ, chi tiết
về giáo lý của họ, mức độ thành công hay thất bại của họ,
nói một cách khác, con người không thể cơ cấu lại, hình
thành lại hoặc các giáo lý của những người đàn ông và
phụ nữ này một cách chính xác.
Nhưng đó không phải là trường hợp với người đàn ông
này (Muhammad ), người đã thực hiện và đạt được rất
nhiều trong các lĩnh vực khác nhau của tư tưởng và nhân
cách con người, Người  thực sự là một bóng đèn chiếu
sáng trong lịch sử nhân loại. Quả thật, tài liệu chi tiết nhỏ
nhất của cuộc sống riêng tư cũng như những lời nói của
Người , tất cả đã được duy trì và lưu giữ một cách trung
thực cho đến nay. Các tài liệu xác thực về Người  được
các tín đồ chân thành của Người lưu giữ và truyền lại kể
cả những kẻ thù của Người cũng thế.
Muhammad  là một người thầy của tôn giáo, một người
cải cách xã hội, một tấm gương đạo đức, một biểu mẫu
chính quyền, một người bạn thân yêu, một người đồng
hành tuyệt vời, một người chồng tận tâm và một người
cha đầy yêu thương, tất cả những cao quý đó đều ở trong
một con người duy nhất. Không một ai trong lịch sử nhân
loại có thể vượt trội hơn Người hoặc sánh bằng Người
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trong bất cứ những khía cạnh khác nhau của cuộc đời
mình, và cũng không có ai đạt được những gì mà
Muhammad  đã được từ một con người hoàn hảo đầy
lòng vị tha.
Muhammad  là một con người bình thường, không hơn
không kém, nhưng đã gánh vác một sứ mạng cao cả đó là
thống nhất nhân loại hướng về sự thờ phượng một
Thượng Đế duy nhất, dạy họ cách sống một đời sống cao
quý và hạnh phúc và chấn chính lại những gì đã bị quên
lãng trong mệnh lệnh của Allah, Thượng Đế Tối cao. Quả
thật, Người  luôn mô tả bản thân mình là “người bề tôi
và sứ giả của Allah” và đã hành động tất cả các hành
động mình để thể hiện lời nói đó.
Ngày nay, trải qua gần mười bốn thế kỷ, tiểu sử và giáo lý
của Muhammad vẫn còn đứng vững không có sự thay đổi,
thêm bớt hay sự mất mát nhỏ nào. và những gì vẫn không
thay đổi đó sẽ là niềm hy vọng vĩnh hằng để điều trị các
chứng bệnh khác nhau của loài người giống như cả cuộc
đời của Người đã làm. Và đây không phải là lời khẳng
định của Muhammad  hay các tín đồ của Người mà nó
là do kết quả không thể thay đổi đã được lịch sử phân tích
và ghi nhận.
Và ít nhất bạn có thể làm như là một con người với tư
tưởng có sự quan tâm để dừng lại một lát và tự hỏi mình:
Chẳng lẽ thông tin cá biệt và cuộc cách mạng này không
thể xảy ra thực tế ư? Và nếu chúng ta cho rằng điều đó là
đúng trong khi bạn chưa từng biết đến người đàn ông
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Muhammad  này, hoặc cũng chưa từng nghe gì về
Người, thì bây giờ không phải là thời gian để chống lại
thách thức này trong một số nỗ lực để tìm hiểu Người
sao?
Nó sẽ không làm bạn hao tốn một điều gì, nhưng trái lại,
nó có thể là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho cuộc
sống của bạn.
Chúng tôi mời bạn khám phá và tìm hiểu người đàn ông
tuyệt vời này, Muhammad , người mà không một người
đàn ông nào có thể sánh được.
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