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Giới Thiệu Về Muhammad – Thiên sứ của 

Allah 

Muhammad con trai ông Abdullah bin Abdul-

Muttalib  (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 “  ُمَحّمد” “Muhammad” được biến 

thể từ tiếng “َحْمد” “Hamd” 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  (Giê-

su)  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). 

                                                           
(1) 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

 có nghĩa là Kafir mà bất kỳ người Muslim nào nhìn thấy đều ” ف ر

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: 

َِّك ﴿ َِّبَدن يَك ب ِّ َويَم ُنَنج 
َِّمني َخليَفَك َءايَة    فَٱۡلي َُكوَن ل  [29سورة يونس: ] ﴾ِلِّ
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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 

ُد ِِلِ ِمْسِب اهلِل َوا َمح اَلُم لََعَ  ،ْلح اَلُة َوالسَّ ِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل والصَّ َورَُسوح
 َعلَيحِه وََسلََّم.

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 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

22 

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: 

يَك لََك َصَدقٌَة »  خى
َ
ُمَك ِفى وَْجهى أ  رواه الرتمذي «تَبَسُّ

 “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: 

َة  ﴿ ريَسليَنََٰك إَِّّلا رَۡحي
َ
ِّليَعَٰلَمِّنَي  َوَمآ أ  [107سورة األنبياء: ] ﴾ ١٠٧ل 

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: 

َسُن  ﴿ حي
َ
َ أ ِتِّ ِهِّ

ِّٱلا ُهم ب
ي ل  [125سورة انلحل: ] ﴾َوَجَٰدِّ

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: 

َياُرُكْم » َياُرُكْم خى ْحَسُنُهْم ُخلًُقا وَخى
َ
ىيَمانًا أ ْكَمُل الُْمْؤمىنىنَي إ

َ
أ

ْم ُخلًُقا ىهى ىنىَسائ  رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح «ل
“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: 

ىَك اْْلَاَب » ْع َذل ضى
َ
ْئَت فَأ إىْن شى

َنَّةى فَ بَْوابى اْلْ
َ
ْوَسُط أ

َ
ُ أ وى اْحَفْظهُ الَْواِلى

َ
 «أ

 .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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ىنََّها» َرى َفَقاَل  .«رَْْحَةٌ  يَا اْبَن َعْوٍف إ خح
ُ
تحبََعَها بِأ

َ
صَّل اهلل عليه  -ُثمَّ أ

، وُل إىالَّ َما يَْرََض َربَُّنا، َوالَ َنقُ إىنَّ الَْعنْيَ تَْدَمُع، َوالَْقلَْب ََيَْزنُ » وسلم
ىبَْراهىيُم لََمْحُزونُوَن  ىفىَراقىَك يَا إ ا ب

ىنَّ  ي.رواه ابلخار «َوإ
“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: 

بىيكى َكْرٌب َبْعَد اْْلَْومى لَيَْس لََعَ »
َ
 «أ

“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:  

َف َكبىريىنَالَيَْس مىنَّا َمْن لَْم يَرَْحْم َصغىرَينَ »  صحيح حديث «ا َويَْعرىْف ََشَ
 .صحيح حسن حديث الرتمذي قال و والرتمذي داود أبو رواه

“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 Al-

Ass 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: « َْرَحُم الَ يُْرَحُم َمْن الَ ي»  “Ai 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 
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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: 

ْعتَ  إىنَّ اللَ »
َ
ْو أ

َ
َنََّة أ ىَها اْلْ وَْجَب لََها ب

َ
ىَها مىَن انلَّارى قَْد أ  رواه مسلم «َقَها ب

“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: 

نَ إِ »
َ
اَلةِ َوأ قُومُ إََِل الصَّ

َ
ِبى ِّنى أل َمُع بَُكاَء الصَّ سح

َ
َل ِفيَها، فَأ َطوى

ُ
نح أ

َ
ِريُد أ

ُ
، ا أ

ُز ِِف َصاَلِِت َكَراهِ  ََتَوَّ
َ
هِ فَأ مى

ُ
ُشقَّ لََعَ أ

َ
نح أ

َ
 .ابلخاري رواه «يََة أ

“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). 
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- 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: 

َياُرُكْم » َياُرُكْم خى ْحَسُنُهْم ُخلًُقا وَخى
َ
ىيَمانًا أ ْكَمُل الُْمْؤمىنىنَي إ

َ
أ
ى  ْم ُخلًُقا ل ىهى  .رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح «نىَسائ

“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: 

ْو َغرْيَهُ »
َ
َ مىْنَها آَخَر أ ىْن َكرىهَ مىْنَها ُخلًُقا َرَضى  «الَ َيْفَرْك ُمْؤمىٌن ُمْؤمىَنًة إ

 .مسلم رواه
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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: 

ْنَيا َمَتاٌع وََخرْيُ َمَتاعى اِلُّ » َةُ اِلُّ اِلى ةُ الصَّ
َ
 .مسلم رواه «ْنَيا الَْمْرأ

“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: 

عىي» ُج َحقَّ الضَّ َحرى
ُ
ةى اللَُّهمَّ إىِّنى أ

َ
 رواه ابن ماجه «َفنْيى اْْلَتىيمى َوالَْمْرأ

“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: 

ىنََّما » ىُق الرىَجالى إ  .رواه أبو داود «النىَساُء َشَقائ
“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 

không đọc Qur’an: ﴿  يم ﴾ِإَوناَك لََعََلَٰ ُخلٍُق َعظِّ  Và quả thật, 

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: 

َحبَّ »
َ
ثَرىهى َمْن أ

َ
 ََلُ ِفى أ

َ
، َويُنَْسأ ْن يُبَْسَط ََلُ ِفى رىْزقىهى

َ
َهُ أ ْل رَْحى  «، فَلَْيصى

 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 

khi câu kinh 92 của chương A’li-Imran: ﴿ َٰ ا َحِتا لَن َتَنالُواْ ٱليِبِّ
ا ُُتِّبُّوَن   ْ مِّما ﴾تُنفُِّقوا  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. 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: 

ىحٌ » ىَك َماٌل َراب َرى بٍَخ، َذل
َ
ىِّنى أ ْعُت َما قُلَْت، َوإ ىٌح، َوقَْد َسمى ىَك َماٌل َراب ، َذل

ىنَي  ْن ََتَْعلََها ِفى األْقَرب
َ
 «أ

“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: 

ْرَصَد اللُ »
َ
ْخَرى فَأ

ُ
ًخا ََلُ ِفى قَْريٍَة أ

َ
نَّ رَُجالً َزاَر أ

َ
ََلُ لََعَ َمْدرََجتىهى َملًًَك  أ

ْيَن تُرىيُد قَ 
َ
ََت َعلَْيهى قَاَل أ

َ
ا أ . قَاَل َهْل فَلَمَّ هى الَْقْريَةى ًخا ِلى ِفى َهذى

َ
رىيُد أ

ُ
اَل أ

ْحَببُْتُه ِفى اللى 
َ
ِّنى أ

َ
ىْعَمٍة تَُربَُّها قَاَل الَ َغرْيَ أ .  لََك َعلَْيهى مىْن ن َعزَّ وََجلَّ
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إىِّنى َرُسوُل اللى 
نَّ اللَ  قَاَل فَ

َ
ىأ ىَْلَْك ب ْحَببَْتُه فىيهى  إ

َ
َحبََّك َكَما أ

َ
 رواه «قَْد أ

 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: 

ْن تَُزوَرنَا »
َ
ا تَُزوُرنَاَما َيْمَنُعَك أ ْكََثَ مىمَّ

َ
  «؟ أ

“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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َِّكَۖ ََلُۥ ﴿ رِّ َرب  مي
َ
ِّأ  ب
ُل إَِّّلا ينَا َوَما َخليَفنَا وَ َوَما نَتَََنا ييدِّ

َ
َ أ َ َما َبنيي َما َبنيي

َِّك   َٰل  [64سورة مريم: ] ﴾َذ
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: 

نَا َوََكفىُل اْْلَ »
َ
َنَّةى َهَذَذاأ َشا «تىيمى ِفى اْلْ

َ
َطىَوأ حوُسح بَّابَِة َوال جَ َر بِالسَّ  ، َوفَرَّ

 رواه ابلخاري. بَيحنَُهَما

“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: 

ْسذى » ْطعىمى الْمى
َ
ْن يَلىنَي قَلُْبَك فَأ

َ
َرْدَت أ

َ
ىْن أ َس اْْلَتىيمى إ

ْ
  «نَي َواْمَسْح َرأ

 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: 

بَاَها »
ْ
ىَْلَْها َمْن يَأ تىيَها َويُْدََع إ

ْ
َمةى ُيْمَنُعَها َمْن يَأ َعامى َطَعاُم الَْوْلى ََشُّ الطَّ

ْعَوةَ َفَقْد َعََص اللَ َوَمْن لَْم ُُيىبى   .مسلم رواه «وََلُ َوَرسُ  اِلَّ
“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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إىنََّما تُْرَزقُوَن َوتُ ا»
َعَفاءَ فَ ىُكمْ ْبُغوِنى الضُّ ىُضَعَفائ وَن ب  داود أبو رواه «ْنََصُ

 .جيد بإسناد

“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: 

ِقيَل َوَمنح يَا رَُسوَل  .«ْؤمىنُ الَ يُ  ، َواللى الَ يُْؤمىنُ  ، َواللى الَ يُْؤمىنُ  َواللى »
َمُن َجارُهُ »قَاَل  اهللِ 

ْ
ىى الَ يَأ ىَقهُ اَّلَّ ِلم   ِرَوايَة   ِفح  وَ  متفق عليه. «بََوائ الَ » لُِمسح
َنََّة َمْن الَ  ىَقهُ يَْدُخُل اْلْ َمُن َجارُهُ بََوائ

ْ
 .« يَأ

“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: 

ىاللى » رى فاَلَ يُْؤذى َجارَهُ َواْْلَوْ  َمْن ََكَن يُْؤمىُن ب ، َوَمْن ََكَن يُْؤمىُن مى اآلخى
ىاللى  رى فَلُْيْذرىْم َضْيَفهُ  َواْْلَْومى  ب ىاللى اآلخى رى  ، َوَمْن ََكَن يُْؤمىُن ب َواْْلَْومى اآلخى

َْصُمْت فَلْ  ْو ْلى
َ
 متفق عليه. «َيُقْل َخرْيًا أ

“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: 

ىَذا َطَبْخَت مَ » بَا َذرٍّ إ
َ
ْ َماَءَها َوَتَعايَا أ ْكَثى

َ
 .مسلم رواه «َهْد جىريَانََك َرقًَة فَأ

“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: 

ىَك » ْهَل َبْيٍت مىْن جىريَان
َ
ْ َماَءهُ ُثمَّ اْنُظْر أ ْكَثى

َ
ىَذا َطَبْخَت َمَرقًا فَأ إ

ىَمْعُروٍف فَ  ْبُهْم مىْنَها ب صى
َ
 «أ

“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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ْنَد اللى » ْصَحابى عى
َ
ْنَد اللى  َخرْيُُهمْ  َخرْيُ األ ىريَانى عى

ْ
بىهى وََخرْيُ اْل ىَصاحى  ل

َارىهى   رواه الرتمذي وقال حديث حسن. «َخرْيُُهْم ْلى
 “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: 

ِبى ُهَرْيَرةَ  اللَُّهمَّ »
َ
مَّ أ

ُ
 «اْهدى أ

“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: 

« 
ُ
َمااللَُّهمَّ َحبىْب ُعَبْيَدَك َهَذا وَأ ىَْلْهى َبادىَك الُْمْؤمىنىنَي وََحبىْبُهْم إ ُه إىَِل عى  «مَّ

“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). 

 

   

 

 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

48 

 

 

 

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: 

َم اللُ » ى  رَحى ىَذا بَاَع ، َوإ ىَذا اْقَتَض رَُجالً َسْمًحا إ  رواه «َذا اْشََتَى ، َوإ
 .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: 

مىنيُ »
َ
ُدوُق األ ُر الصَّ َهَداءى  َمَع انلَّبىيىنَي اتلَّاجى يقىنَي َوالشُّ دى  رواه «َوالصى

 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: 

ْرَبٌع َمْن ُكنَّ »
َ
ىًصاأ ٌة مىْنُهنَّ ، َوَمْن ََكنَْت فىيهى َخْصلَ فىيهى ََكَن ُمَنافىًقا َخال

َث  ىَذا َحدَّ ىَذا ََعَهَد  ََكنَْت فىيهى َخْصلٌَة مىَن انلىَفاقى َحَّتَّ يََدَعَها إ َكَذَب َوإ
ىَذا َخاَصمَ َغَدرَ  َن َخانَ  ، َوإ ىَذا اْؤتُمى  رواه ابلخاري ومسلم.  «فََجَر َوإ

“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: 

نَا َتَعاَِل: قَاَل اللُ »
َ
َياَمةى  ثاَلَثٌَة أ ْعَطى ِبى ُثمَّ ، َخْصُمُهْم يَْوَم الْقى

َ
رَُجٌل أ

كَ  ، َورَُجٌل َغَدرَ 
َ
جىريًا فَاْستَْوََف َل َثَمَنهُ بَاَع ُحرًّا فَأ

َ
َجَر أ

ْ
مىْنُه ، َورَُجٌل اْسَتأ

ْجرَهُ 
َ
 .ابلخاري رواه «، َولَْم ُيْعطى أ

“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:  

ىاْسمى اللى » ىاللى قَا ِفى َسبىيلى اللى  اْغُزوا ب ىلُوا َمْن َكَفَر ب اْغُزوا َو الَ  ت
ًدا ُروا َوالَ َتْمُثلُوا َوالَ َتْقُتلُوا َوْلى  .مسلم رواه «َتُغلُّوا َوالَ َتْغدى

“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). 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

52 

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: 

« 
َ
لُوا َبنْيَ أ ورى ، نْبىَياءى اللى الَ ُتَفضى ىنَُّه ُيْنَفُخ ِفى الصُّ ، َفَيْصَعُق َمْن ِفى فَإ

ىالَّ َمْن َشاَء اللُ  ْرضى ، إ
َ
َمَواتى َوَمْن ِفى األ ْخَرى السَّ

ُ
، ، ُثمَّ ُيْنَفُخ فىيهى أ

َل َمْن بُعىَث فَ  وَّ
َ
ُكوُن أ

َ
ىالَْعْرشى فَأ ٌذ ب َب إىَذا ُموََس آخى ُحوسى

َ
ْدرىى أ

َ
، فاَلَ أ

ىَصْعقَ  ْم بُعىَث َقْبلى تىهى يَوْ ب
َ
ورى أ  .اْلخارى رواه «َم الطُّ
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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: 

ُد ِِلِ » َمح نحَقَذُه ِمَن انلَّارِ ا اْلح
َ
ى أ ِ  .ابلخاري رواه «َّلَّ

“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:  

َث َكَذَب ، َوإِذَ » حُمنَافِِق ثاََلٌث إَِذا َحدَّ خح آيَُة ال
َ
تُِمَن ا وََعَد أ لََف ، َوإَِذا اؤح

 رواه ابلخاري ومسلم. «َخانَ 

“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:  

َلْحَ » اةى اْلْ ىلشَّ َياَمةى َحَّتَّ ُيَقاَد ل ْهلىَها يَْوَم الْقى
َ
ىَِل أ ُُقوَق إ اءى مىَن تَلَُؤدُّنَّ اِلْ

اةى الَْقْرنَاءى   .مسلم رواه «الشَّ

“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). 
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- 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: 

ْيُتُه ِفى انلَّارى ِفى بُ »
َ
 إىِّنى َرأ

ْو َعَباَءةٍ لََكَّ
َ
 .مسلم رواه «ْرَدٍة َغلََّها أ

“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:  

الََح فَلَيَْس مىنَّا » َنا فَلَيَْس مىنَّاَمْن َْحََل َعلَْيَنا السى  رواه مسلم «َوَمْن َغشَّ
“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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فاَلَ َجَعلَْتُه فَْوَق »
َ
َعامى ََكْ يََراهُ انلَّ  أ رواه  «اُس َمْن َغشَّ فَلَيَْس مىّنى الطَّ

 .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: 

ْرَبٌع َمْن ُكنَّ »
َ
ىًصاأ ، َوَمْن ََكنَْت فىيهى َخْصلٌَة مىْنُهنَّ فىيهى ََكَن ُمَنافىًقا َخال

ى  َث َكَذَب َوإ ىَذا َحدَّ ََعَهَد  َذاََكنَْت فىيهى َخْصلٌَة مىَن انلىَفاقى َحَّتَّ يََدَعَها إ
ىَذا َخاَصمَ َغَدرَ  َن َخانَ  ، َوإ ىَذا اْؤتُمى  .رواه ابلخاري ومسلم   «فََجَر َوإ

“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: 

ىنَّ الرَُّجَل » َنَّةى ، َوإ ى إىَِل اْلْ َّ َيْهدى ىنَّ الِْبى ى ، َوإ ىَِل الِْبى ى إ ْدَق َيْهدى إىنَّ الصى
ْنَد اَْلَْصُدُق َحَّتَّ  ى إىَِل  للى يُْكَتَب عى َب َيْهدى ىنَّ الَْذذى يًقا ، َوإ دى صى

ىنَّ الُْفُجو ُب ،الُْفُجورى ، َوإ ىنَّ الرَُّجَل َْلَْذذى ىَِل انلَّارى ، َوإ ى إ َحَّتَّ  َر َيْهدى
ْنَد ا ابًاللى يُْكَتَب عى  عليه متفق «َكذَّ

“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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ىهى َشيًْئا اْعُبُدوا اللَ » ، َواتُْرُكوا َما َيُقوُل آبَاُؤُكْم، وَْحَدهُ، َوالَ تُْْشىُكوا ب
لَةى  ْدقى َوالَْعَفافى َوالصى الَةى َوالصى ىالصَّ ُمُرنَا ب

ْ
 .عليه متفق «َويَأ

“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: 

يىَبُة َصَدقَةٌ » ىَمُة الطَّ  .عليه متفق «َوالََْك

“Và một lời tốt đẹp là một sự bố thí.” (Albukhari, 

Muslim). 

- Ông Ibnu Umar  thuật rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ىَذا ََكنُوا ثاَلَثٌَة فاَلَ يَتَنَ »  .عليه متفق «اََج اْثَنانى ُدوَن اثلَّالىثى إ

“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: 

 رواه مالك ف املوطأ «تََناََج اْثَنانى ُدوَن َواحىدٍ الَ يَ »
“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  
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- Ông Ibu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói với Ashajji Abdul-Qais: 

ىلُْم َوا إىنَّ فىيَك َخْصلََتنْيى َُيىبُُّهَما اللُ »
ْ

نَاةُ اِل
َ
 مسلم. رواه «أل

“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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ْمرى ُُكىهى  إىنَّ اللَ »
َ
 متفق عليه. «َرفىيٌق َُيىبُّ الرىْفَق ِفى األ

“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 لََعَ الُْعْنفى  إىنَّ اللَ » ى لََعَ الرىْفقى َما الَ ُيْعطى َرفىيٌق َُيىبُّ الرىْفَق َويُْعطى
َواهُ  ى لََعَ َما سى  .مسلم رواه «َوَما الَ ُيْعطى

“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: 

ْو َذنُوًبا مىْن َماءٍ َدُعوهُ َوَهرىيُقوا لََعَ »
َ
ى َسْجالً مىْن َماٍء، أ إى  بَْوَلى

نََّما بُعىْثُتْم ، فَ
ىينَ  ىينَ  ،ُميَِّسى  .ابلخاري رواه «َولَْم ُتْبَعُثوا ُمَعِّسى
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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: 

َحٍد وَ  إىنَّ اللَ »
َ
َحٌد لََعَ أ

َ
ْن تََواَضُعوا َحَّتَّ الَ َيْفَخَر أ

َ
ىَِلَّ أ ْوََح إ

َ
الَ َيْبِغى أ

َحدٍ 
َ
َحٌد لََعَ أ

َ
 .مسلم رواه «أ

“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: 

ىانلَّارى إىالَّ َربُّ انلَّارى » َب ب
ْن ُيَعذى

َ
ىنَُّه الَ يَنَْبِغى أ  بإسناد داود أبو رواه «إ

 .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: 

نَ »
َ
الَةى وَأ ىَِل الصَّ قُوُم إ

َ
ى إىِّنى أل بى ْسَمُع بَُكاَء الصَّ

َ
َل فىيَها، فَأ َطوى

ُ
ْن أ

َ
رىيُد أ

ُ
، ا أ

ُز ِفى َصالََتى َكَراهى  ََتَوَّ
َ
هى فَأ مى

ُ
ُشقَّ لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
 .ابلخاري رواه «َيَة أ

“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: 

هْ »
َ
ىَِل أ ُعوا إ ْم َوَعلىُموُهْم َوُمُروُهْم ارْجى قىيُموا فىيهى

َ
 َصاَلةً  َوَصلُّْوالىيُكْم فَأ

ْ  َكَذا نْيَ  فى ْ  َكَذا َوَصلُّْوا َكَذا حى نْيَ  فى ْيُتُموِنى َكَذا،  حى
َ
َوَصلُّوا َكَما َرأ

َحُدكُ 
َ
الَةُ فَلُْيَؤذىْن لَُكْم أ إىَذا َحََضَتى الصَّ

َصلى ، فَ
ُ
ْم َوْْلَُؤمَُّكْم أ

كْ 
َ
 .عليه متفق «َِبُُكمْ أ

“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: 

ُع اثْ يَتَْبُع الَْميىَت ثاَلَثَةٌ » ْهلُُه َوَماَُلُ َنانى َويَْبََق َمَعُه وَاحىدٌ ، َفرَيْجى
َ
، يَتْبَُعُه أ

ْهلُُه َوَماَُلُ، َويَْبََق َعَملُ وََعَملُهُ 
َ
ُع أ  .عليه متفق «هُ ، َفرَيْجى
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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: 

هى ِفى اْْلَ » ىْصَبَعُه َهذى َحُدُكْم إ
َ
َرةى إىالَّ مىْثُل َما َُيَْعُل أ ْنَيا ِفى اآلخى مى َما اِلُّ

عُ  ىَم يَرْجى  .مسلم رواه «فَلَْيْنُظْر ب

“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: 

ْنَيا َُيىبََّك اللُ » ْندَ َهْد فىيَما وَازْ  اْزَهْد ِفى اِلُّ  «انلَّاُس  َك انلَّاسى َُيىبُّ  عى
 .حسنة بأسانيد غريه و ماجه رواه ابن حسن حديث

“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 

Qur’an: ﴿  َُٰكُم ٱِلاََكثُُر يَهى ل
َ
﴾١أ  Việc tom góp của cải (làm 

giàu) làm cho các ngươi bận tâm (Chương 102 – 

Attakathur, câu 1). Người  nói: 

ىَك إىالَّ  -قَاَل  -َيُقوُل اْبُن آَدَم َماِلى َماِلى » َوَهْل لََك يَا اْبَن آَدَم مىْن َمال
بْلَْيَت 

َ
ْو لَبىْسَت فَأ

َ
ْفَنْيَت أ

َ
َكلَْت فَأ

َ
ْمَضْيَت  َما أ

َ
ْقَت فَأ ْو تََصدَّ

َ
 رواه «أ

 .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: 

ََخَّ مىْن ُدََع الَ تَنَْس »
ُ
ىَك َنا يَا أ َْشى » رواية ويف «ئ

َ
ىَك أ ََخَّ ِفى ُدََعئ

ُ
  «ْكَنا يَا أ

 .صحيح حسن حديث قال و الرتمذي و داود أبو رواه صحيح حديث
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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: 

ْم َوَعلىُموُهْم َوُمُروُهْم » قىيُموا فىيهى
َ
ْهلىيُكْم فَأ

َ
ىَِل أ ُعوا إ  َصاَلةً  َوَصلُّْواارْجى

ْ  َكَذا نْيَ  فى ْ  َكَذا َوَصلُّْوا َكَذا حى نْيَ  فى ْيُتُموِنى َوَصلُّوَكَذا،  حى
َ
ا َكَما َرأ

 
ُ
َحُدكُ َصلى أ

َ
الَةُ فَلُْيَؤذىْن لَُكْم أ إىَذا َحََضَتى الصَّ

ْم َوْْلَُؤمَُّكْم ، فَ
ْكَِبُُكمْ 

َ
 .عليه متفق «أ

“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: 

ىَْلْهى َمْعُروٌف َفقَ » لىهى َجَزاَك اللُ َمْن ُصنىَع إ ىَفاعى بْلََغ ِفى  رْيًاخَ  اَل ل
َ
َفَقْد أ

 .صحيح حسن حديث قال و الرتمذي رواه «اثلََّناءى 
“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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ْعَطاِّنى ثُلُ »
َ
مََّّتى فَأ

ُ
لُْت َرِّبى َوَشَفْعُت أل

َ
ًدا إىِّنى َسأ مََّّتى فََخَرْرُت َساجى

ُ
َث أ

مََّّتى 
ُ
ْعَطاِّنى ثُلَُث أ

َ
مََّّتى فَأ

ُ
لُْت َرِّبى أل

َ
َسى فََسأ

ْ
ىَرِّبى ُثمَّ َرَفْعُت َرأ ُشْذًرا ل

مََّّتى 
ُ
لُْت َرِّبى أل

َ
َسى فََسأ

ْ
ىَرِّبى ُشْذًرا ُثمَّ َرَفْعُت رَأ ًدا ل فََخَرْرُت َساجى

ْعَطاِّنى اثلُّلَُث اآلخَ 
َ
ىَرِّبى َر فََخَررْ فَأ ًدا ل  .داود أبو رواه «ُت َساجى

“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: 

ْنَد اللى » نَي عى طى ىَر مىْن  إىنَّ الُْمْقسى لُوَن ِفى  :نُورٍ لََعَ َمَناب ىيَن َيْعدى اَّلَّ
ْم َوَما َولُوا ْهلىيهى

َ
ْم وَأ هى  .مسلم رواه «ُحْذمى
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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: 

حَّ » إىنَّ الشُّ
حَّ فَ َياَمةى َواتَُّقوا الشُّ لَْم ُظلَُماٌت يَْوَم الْقى إىنَّ الظُّ

لَْم فَ اتَُّقوا الظُّ
ْهلََك َمْن ََكَن َقْبلَُكْم َْحَلَُهْم لََعَ 

َ
ْن َسَفُذوا دىَماَءهُ  أ

َ
ْم وَاْسَتَحلُّوا أ

 .204، رياض الصاْلني مسلم رواه «ََمَارىَمُهمْ 
“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: 

َماالً فَُسلىَط لََعَ َهلََذتىهى ِفى  َسَد إىالَّ ِفى اثْنََتنْيى رَُجٌل آتَاهُ اللُ الَ حَ »
َقى ، َورَُجٌل آتَاهُ اللُ  ىْذَمةَ  اِلْ

ْ
ىَها َويَُعلىُمَها، َفهْ اِل  .عليه متفق «َو َيْقضى ب

“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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َى اللُ  فََواللى » ْن َيْهدى
َ
نْ  أل

َ
ًدا َخرْيٌ لََك مىْن أ ىَك رَُجالً َواحى يَُكوَن لََك  ب

 .عليه متفق «ُْحُْر انلََّعمى 
“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: 

َل اللُ » لًْما َسهَّ ىَِل  َوَمْن َسلََك َطرىيًقا يَلَْتمىُس فىيهى عى ىهى َطرىيًقا إ ََلُ ب
َنَّةى   .مسلم رواه «اْلْ

“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: 

ىَتْقَوى ا» يُكْم ب وصى
ُ
إىنَُّه َمْن  للى أ

يًّا فَ ىْن َعْبًدا َحبَشى اَعةى َوإ ْمعى َوالطَّ َوالسَّ
ىُسنََّّتى وَُسنَّةى يَعىْش مىْنُكْم َبعْ  ى فََسرَيَى اْختىالَفًا َكثىريًا َفَعلَْيُكْم ب دى
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ذى  ىانلََّواجى وا َعلَْيَها ب ىَها َوَعضُّ ُذوا ب يَن َتَمسَّ دى يىنَي الرَّاشى ُلََفاءى الَْمْهدى اْلْ
ىدْ  ىنَّ ُُكَّ َُمَْدثٍَة ب ُمورى فَإ

ُ
ىيَّاُكْم َوَُمَْدثَاتى األ ىْدَعٍة ضَ َوإ  ب

 «الَلَةٌ َعٌة َوُُكَّ
 .صحيح حسن حديث قال الرتمذي و و داود أبو رواه

“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: 

 .عليه متفق «َك يْ لى ا يَ مَّ  مى ُُكْ ، وَ َك نى يْ مى يَ َسمى الل، وُُكْ بى »
“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: 

بُ » نى اَْشَ ًدا َكُْشْبى اْْلَعىريى َولَكى ُبوا َواحى وا الَ تَْْشَ وا َمْثَّن َوثاُلََث وََسمُّ
ْنُتْم 

َ
ىَذا أ ْبُتْم َواْْحَُدوا إ ْنُتْم ََشى

َ
ىَذا أ َهَذا َحِديٌث  َل الرتمذيقَا «.َرَفْعُتمْ إ

 َحَسٌن.
“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: 

ُل اللَ »
َ
ْسأ

َ
ْنَدهُ َسْبَع مىَراٍر أ َجلُُه َفَقاَل عى

َ
 َمْن ََعَد َمرىيًضا لَْم ََيَُْضْ أ

ْن يَْشفىَيَك إىالَّ ََعفَاهُ اللُ 
َ
يمى أ يَم َربَّ الَْعْرشى الَْعظى ىَك  الَْعظى مىْن َذل

 اْلاكم قال و .حسن حديث قال و الرتمذي و داود أبو رواه «الَْمَرضى 
 .ابلخاري رشط لَع صحيح .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: 

« 
َ
 «بىيكى َكْرٌب َبْعَد اْْلَْومى لَيَْس لََعَ أ

“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: 

ىُكْم قَْوًما لَيَْس لَُهْم َماٌل » ىْخَوان نَْصارى إىنَّ مىْن إ
َ
رىيَن َواأل يَا َمْعَْشَ الُْمَهاجى

نَا مىْن  َحدى
َ
وى اثلَّالَثََة َفَما أل

َ
ىَْلْهى الرَُّجلنَْيى أ َحُدُكْم إ

َ
رَيةٌ فَلَْيُضمَّ أ َوالَ َعشى

وح  «لُُه إىالَّ ُعْقَبٌة َكُعْقَبةى ْهٍر ََيْمى َظ 
َ
ِ أ ُت إََِلَّ اثحننَيح . فََضَممح َحِدِهمح

َ
ِِن أ َيعح

َحِدِهمح ِمنح مَجََِّل 
َ
بَِة أ بٌَة َكُعقح  .داود أبو رواه .ثاََلثًَة قَاَل : َما َِل إاِلَّ ُعقح

“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 لََعَ » ْو ِفى ُسوقىَنا َوَمَعُه َنْبٌل فَلُْيْمسى
َ
نَا أ دى َحُدُكْم ِفى َمْسجى

َ
ىَذا َمرَّ أ إ

َحًدا مىَن 
َ
يَب أ ْن يُصى

َ
هى أ ىَكفى ىَها ب ىَصال ءٍ ن ىََشْ نَي مىْنَها ب  متفق «الُْمْسلىمى

 .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 
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1- Muhammad  là một người dâng lễ 

nguyện Salah 

Từ lời nói của Muhammad  

- Thiên sứ của Allah  nói:  

ُدلُُّكْم لََعَ َما َيْمُحو ا»
َ
الَ أ

َ
ََطايَ  للُ أ

ْ
ىهى اْل رََجاتى ب ىهى اِلَّ الُوا قَ  «.ا َويَْرَفُع ب

َُطا إىَِل ». قَاَل رَُسوَل اهللِ بَََّل يَا  ةُ اْلْ ىْسَباُغ الُْوُضوءى لََعَ الَْمًَكرىهى َوَكَْثَ إ
الَةى َبْعَد ا دى َوانْتىَظاُر الصَّ َباُط الَْمَساجى الَةى فََذلىُكُم الرى  رواه مسلم. «لصَّ

“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:  

لحُت انلَِّبَّ 
َ
َحبُّ  -صَّل اهلل عليه وسلم  -َسأ

َ
ىُّ الحَعَمِل أ

َ
قَاَل  إََِل اهللِ  أ

الَةُ لََعَ َوْقتىَها» ىُّ قَاَل «الصَّ
َ
ْ ». قَاَل ُثمَّ أ ىرُّ ال يْنى ُثمَّ ب َ ىُّ قَاَل «َواِلى

َ
. قَاَل ُثمَّ أ

َهاُد ِفى َسبىيلى اللى » ى
ْ

 .عليه متفق «اْل
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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: 

حىبُّ »
ُ
فاَلَ أ

َ
ُكوَن َعْبًدا َشُذوًرا أ

َ
ْن أ

َ
 .عليه متفق «أ

“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: 

نْ »
َ
ىالَّ أ نُوَب إ ، َت قُلى اللَُّهمَّ إىِّنى َظلَْمُت َنْفِسى ُظلًْما َكثىريًا َوالَ َيْغفىُر اَّلُّ

كَ فَاْغفى  ْندى َرةً مىْن عى ىنَّ ْر ِلى َمْغفى نَْت الَْغُفوُر الرَّ ، وَارَْْحّْنى إ
َ
يمُ َك أ  متفق «حى

 .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: 

ىََلَ إىالَّ اللُ » َلىيمُ  الَ إ يُم اِلْ ىََلَ إىالَّ اللُ الَْعظى ،  ، الَ إ ْرضى
َ
َمَواتى وَاأل َربُّ السَّ

يمى   .عليه متفق «َربُّ الَْعْرشى الَْعظى
“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: 

َباتى رَ » لَُك ُموجى
َ
ْسأ

َ
الََمَة مىْن اللَُّهمَّ إىِّنى أ ىَك َوالسَّ ىَم َمْغفىَرت ْْحَتىَك َوَعَزائ

ىرٍّ   ب
ىثٍْم َوالَْغنىيَمَة مىْن ُُكى  إ

ىاَْلّنةى وانلَّجاةَ مىَن انلّارى ُُكى  رواه «وَالَفْوَز ب
 .مسلم رشط لَع صحيح حديث قال و اهلل عبد أبو اْلاكم

“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 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

86 

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: 

يمِّ  ١حٓم ﴿ َِّن ٱلراِنَٰمۡح ٱلراحِّ َٰتُُهۥ قُريَءانًا  ٢تََنِّيٞل م  لَتي َءاَي ِّ كَِّتَٰٞب فُص 
لَُموَن  م  َيعي َِّقوي ِّي  ا ل  ا  ٣َعَرب ير  ا َونَذِّ ري  ََثُُهمي َفُهمي ََّل بَشِّ كي

َ
َرَض أ عي

َ
فَأ

َمُعوَن  ُعونَآ إَِّۡليهِّ  ٤يَسي ا تَدي ِّما ناة  م  كِّ
َ
ٓ أ ِّنَا َوقيرٞ  َوقَالُواْ قُلُوبُنَا ِفِّ ٓ َءاذَان َوِفِّ

َٰمِّلُونَ  َملي إِّنانَا َع نَا۠ بَََشٞ  ٥ َومِّۢن بَيينِّنَا َوبَيينَِّك حَِّجاٞب فَٱعي
َ
قُلي إِّناَمآ أ

ِّثيلُُكمي يُوَحى  ُۗ  م  فُِّروهُ تَغي تَقِّيُموٓاْ إَِّۡليهِّ وَٱسي ٞد فَٱسي َِّلَٰهٞ َوَٰحِّ َِّلَُٰهُكمي إ ناَمآ إ
َ
إََِّلا أ
ِّكِّنَي  ِّليُمَشي ِّ ُهمي  ٦َوَوييٞل ل  َرة ِّٱٓأۡلخِّ َكوَٰةَ وَُهم ب تُوَن ٱلزا ِّيَن ََّل يُؤي

ٱَّلا
  ٧َكَٰفُِّروَن 

َ
َٰلَِّحَٰتِّ لَُهمي أ ْ ٱلصا ْ وََعمِّلُوا ِّيَن َءاَمنُوا ُ إِّنا ٱَّلا ٌر َغريي جي

نُون   ِّ  ٨َممي ۡرَض ِفِّ يَويَمنيي
َ ِّي َخلََق ٱۡلي ِّٱَّلا ُفُروَن ب ِّناُكمي َِلَكي ئ

َ
۞قُلي أ

َِّك رَبُّ ٱليَعَٰلَمِّنَي  َٰل ا  َذ نَداد 
َ
ۥٓ أ َ مِّن  ٩َوََتيَعلُوَن ََلُ وََجَعَل فِّيَها َرَوَِٰسِّ

 
َ
ٓ أ ََٰتَها ِفِّ قيَو

َ
َر فِّيَهآ أ ََٰرَك فِّيَها َوقَدا ِّلِّنَي فَويقَِّها َوَب آئ ِّلسا

ياام  َسَوآء  ل 
َ
بََعةِّ أ  ١٠ري

وي 
َ
ِّيَا َطويًًع أ ۡرضِّ ٱئيت

َ ِّۡلي َ ُدَخاٞن َفَقاَل لََها َول َمآءِّ َوِهِّ ََِّل ٱلسا تََوىى إ ُثما ٱسي
ِّعِّنَي  تَيينَا َطآئ

َ
ا قَاَِلَآ أ َُٰهنا َسبيَع َسَمَٰوَ  ١١َكريه  ويَحَٰ اَفَقَضى

َ
ِّ َوأ ت  ِفِّ يَويَمنيي

 ِّ
يُر  ِفِّ ُك  دِّ َِّك َتقي َٰل ا  َذ ظ  في َِّمَصَٰبِّيَح وَحِّ نييَا ب َمآءَ ٱدلُّ رََها  َوَزياناا ٱلسا مي

َ
َسَمآٍء أ
َعزِّيزِّ ٱليَعلِّيمِّ 

ِّثيَل َصَٰعَِّقةِّ  ١٢ٱلي تُُكمي َصَٰعَِّقة  م  نَذري
َ
رَُضواْ َفُقلي أ عي

َ
ِّني أ فَإ
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ييدِّ  ١٣ًَعد  َوَثُموَد 
َ
ِّ أ َّلا إِّذي َجآَءتيُهُم ٱلرُُّسُل مِّۢن َبنيي

َ
فِّهِّمي أ

يهِّمي َومِّني َخلي
ِّهِۦّ  تُم ب

لي ريسِّ
ُ
َِّمآ أ ِّناا ب نَزَل َمَلىئَِّكة  فَإ

َ
َۖ قَالُواْ لَوي َشآَء َربَُّنا َۡل َ بُُدٓواْ إَِّّلا ٱّللا َتعي

ِّ َوقَالُواْ َمني  ١٤َكَٰفُِّروَن  َق 
ِّ ٱۡلي َِّغريي ۡرضِّ ب

َ واْ ِفِّ ٱۡلي َِبُ تَكي ا ًَعدٞ فَٱسي ما
َ
فَأ

َشدُّ مِّناا 
َ
َۖ َوََكنُواْ أ َشدُّ مِّنيُهمي قُواة 

َ
ِّي َخلََقُهمي ُهَو أ َ ٱَّلا نا ٱّللا

َ
اْ أ َو لَمي يََروي

َ
َۖ أ قُواةً

ُدوَن أَِب َُ ي َۡ َٰتَِّنا  َِّسات   ١٥َي ياام  َّنا
َ
ٓ أ ا ِفِّ ََص  ا ََصي  ُ َنا َعلَييهِّمي رِّي

ريَسلي
َ
فَأ

ني  ِّ ٱدلُّ َيَوَٰة ِّزييِّ ِفِّ ٱۡلي
يَقُهمي َعَذاَب ٱۡلي ُذِّ ِّ َۖ وَُهمي ّل  َزىَٰ خي

َ
ِّ أ َرة َۖ َولََعَذاُب ٱٓأۡلخِّ يَا

وَن  يُهَدىَٰ  ١٦ََّل يُنََصُ ْ ٱليَعََمَٰ لََعَ ٱل بُّوا َُ تَ ا َثُموُد َفَهَدييَنَُٰهمي فَٱسي ما
َ
َوأ

بُوَن  سِّ َِّما ََكنُواْ يَكي ُهونِّ ب
ي َعَذابِّ ٱل

َخَذتيُهمي َصَٰعَِّقُة ٱلي
َ
ِّيَن  ١٧فَأ َوََنايينَا ٱَّلا

ِّ إََِّل ٱّلاارِّ َفُهمي يُوزَُعوَن  ١٨اْ َيتاُقوَن َءاَمنُواْ َوََكنُو َدآءُ ٱّللا عي
َ
َويَويَم ُُييََشُ أ

َِّما  ١٩ بيَصَٰرُُهمي وَُجلُوُدُهم ب
َ
ُعُهمي َوأ ى إِّذَا َما َجآُءوَها َشهَِّد َعلَييهِّمي َسمي َحِتا

َملُوَن  َِّم َشهِّدتُّمي َعلَيينَ  ٢٠ََكنُواْ َيعي ُلُودِّهِّمي ل ُ َوقَالُواْ ِلِّ نَطَقنَا ٱّللا
َ
َۖ قَالُوٓاْ أ ا

ة  ِإَوَۡليهِّ تُريَجُعوَن  َل َمرا وا
َ
ٖۚ وَُهَو َخلََقُكمي أ ء  نَطَق ُكا ََشي

َ
ِّٓي أ َوَما  ٢١ٱَّلا

بيَصَٰرُُكمي َوََّل 
َ
ُعُكمي َوََّلٓ أ َهَد َعلَييُكمي َسمي ن يَشي

َ
وَن أ ُ تَِتِّ ُكنتُمي تَسي

 َ نا ٱّللا
َ
ن َظنَنتُمي أ َملُوَن ُجلُوُدُكمي َوَلَٰكِّ ا َتعي ِّما ا م  لَُم َكثِّري   ٢٢ ََّل َيعي

َِّن  تُم م  ُي بَ صي
َ
َُٰكمي فَأ ريَدى

َ
ُِّكمي أ َِّرب  ِّي َظنَنتُم ب

َٰلُِّكمي َظنُُّكُم ٱَّلا َوَذ
ِّيَن  تِّبُواْ َفَما ُهم  ٢٣ٱليَخَِٰسِّ تَعي َۖ ِإَون يَسي اُهمي ى ل واْ فَٱّلااُر َمثيو  ُ ِبِّ فَإِّن يَصي
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تَبِّنَي  ُمعي
ي َِّن ٱل يهِّمي َوَما ۞َوقَ  ٢٤م  ييدِّ

َ
َ أ ا َبنيي نَا لَُهمي قَُرنَآَء فََزيانُواْ لَُهم ما ياضي

ن ِّ  ِّ
َِّن ٱِلي َمم  قَدي َخلَتي مِّن َقبيلِّهِّم م 

ُ
ٓ أ ُل ِفِّ َفُهمي وََحقا َعلَييهُِّم ٱليَقوي

َخلي
ِّيَن  ِۖ إِّناُهمي ََكنُواْ َخَِٰسِّ نسِّ ِّ

ْ  ٢٥َوٱۡلي َمُعوا ِّيَن َكَفُرواْ ََّل تَسي لَِّهََٰذا  َوقَاَل ٱَّلا
لِّبُوَن  ْ فِّيهِّ لََعلاُكمي َتغي ِّيَن َكَفُرواْ  ٢٦ٱليُقريَءانِّ َوٱليَغويا يَقنا ٱَّلا فَلَنُذِّ

َملُوَن  ْ َيعي ِّي ََكنُوا  ٱَّلا
َ
وَأ سي
َ
زِّيَناُهمي أ ا َوَّلَجي يد  َِّك َجَزآُء  ٢٧َعَذاب ا َشدِّ َٰل َذ

 ِّ ُلي َۖ لَُهمي فِّيَها َداُر ٱۡلي ِّ ٱّلااُر َدآءِّ ٱّللا عي
َ
َِّما ََكنُواْ أَِبأ ُدونَ  َجَزآَءۢ ب َُ ي َۡ َٰتِّنَا   َي
نسِّ  ٢٨ ِّ

ِّ َوٱۡلي ن  ِّ
نَا مَِّن ٱِلي َضَّلا

َ
يينِّ أ

َ رِّنَا ٱَّلا
َ
ٓ أ ْ َربانَا ِّيَن َكَفُروا َوقَاَل ٱَّلا

َفلِّنَي  سي
َ َُكونَا مَِّن ٱۡلي قيَدامِّنَا ۡلِّ

َ
ِّيَن قَالُواْ َربُّنَا  ٢٩ََنيَعليُهَما َُتيَت أ إِّنا ٱَّلا

 ُ ْ َوََّل َُتيَزنُواْ ٱّللا َّلا َُفَافُوا
َ
َِّكُة أ َمَلىئ

ي ُل َعلَييهُِّم ٱل  تَتَََنا
ْ تََوَُٰموا  ُثما ٱسي

ِتِّ ُكنتُمي تُوَعُدوَن 
َناةِّ ٱلا ِّٱِلي  ب

ْ وا ُ يَشِّ ب
َ
َيَوَٰةِّ  ٣٠َوأ َآؤُُكمي ِفِّ ٱۡلي ۡلِّ وي

َ
ََّنيُن أ

 ٓ تَهِّ ِِّۖ َولَُكمي فِّيَها َما تَشي َرة نييَا َوِفِّ ٱٓأۡلخِّ نُفُسُكمي َولَُكمي فِّيَها َما ٱدلُّ
َ
 أ

ُعوَن  ِّني َغُفور  راحِّيم   ٣١تَدا  م 
ن َدًَعٓ إََِّل  ٣٢نُُزَّل  ِّما َّل  م  َسُن قَوي حي

َ
َوَمني أ
لِّمِّنَي  يُمسي ا َوقَاَل إِّناِنِّ مَِّن ٱل  ُ ِّ وََعمَِّل َصَٰلِّ ََسنَُة   ٣٣ٱّللا تَوِّي ٱۡلي َوََّل تَسي

ِّٱلا  َفعي ب ِّئَُة  ٱدي ي  ََٰوةٞ َوََّل ٱلسا ِّي بَيينََك َوبَيينَُهۥ َعَد ِّذَا ٱَّلا َسُن فَإ حي
َ
َ أ ِتِّ ِهِّ

ٌّ َۡحِّيٞم  ناُهۥ َوِلِّ
َ
ََٰهآ إَِّّلا ذُو  ٣٤َكأ ى واْ َوَما يُلَقا ِّيَن َصَِبُ ََٰهآ إَِّّلا ٱَّلا ى َوَما يُلَقا

يم   ٍ َعظِّ َِّۖ  ٣٥َحظ  ِّٱّللا تَعِّذي ب  فَٱسي
غٞ ييَطَٰنِّ نَزي ا يََنََغناَك مَِّن ٱلشا  إِّناُهۥ ِإَوما
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مِّيُع ٱليَعلِّيُم  ُس وَٱليَقَمُر  ََّل  ٣٦ُهَو ٱلسا مي يُل َوٱّلاَهاُر َوٱلشا َٰتِّهِّ ٱۡلا َومِّني َءاَي
َقَمرِّ َوْۤاوُدُجۡسٱ

ِّلي ميسِّ َوََّل ل ِّلشا ُجُدواْ ل ِّي َخلََقُهنا إِّن ُكنتُمي  ِۤهَّلِل تَسي ٱَّلا
بُُدوَن  واْ فَ  ٣٧إِّيااهُ َتعي َِبُ تَكي ِّنِّ ٱسي يلِّ فَإ

ِّٱۡلا ۥ ب وَن ََلُ ُُ ِّ َِّك يَُسب  ِّيَن عِّنَد َرب 
ٱَّلا

 [83 - 1سورة فصلت: ]  ﴾٣٨ُموَن  َوٱّلاَهارِّ وَُهمي ََّل يَسي 
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 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

96 

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 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

98 

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: 

 َوََّل تَهِّنُواْ ِفِّ ﴿
ي
ِّناُهمي يَأ لَُموَن فَإ

ي
ِۖ إِّن تَُكونُواْ تَأ لَُموَن َكَما ٱبيتَِّغآءِّ ٱليَقويمِّ

ُ َعلِّيًما َحكِّيًما  ِّ َما ََّل يَريُجوَنُۗ َوََكَن ٱّللا لَُموَنَۖ َوتَريُجوَن مَِّن ٱّللا
ي
 ﴾١٠٤تَأ
 [104سورة 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: 

بَا بَْكرٍ »
َ
ىاثْننَْيى ا يَا أ ُُهَما للُ َما َظنَُّك ب  .متفق عليه «ثَاثلى

“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: 

ُ َورَُسوَُلُۥ ﴿ ْ َهََٰذا َما وََعَدنَا ٱّللا َزاَب قَالُوا حي
َ مِّنُوَن ٱۡلي يُمؤي ا رََءا ٱل َولَما

ٓ إِّيَمَٰن   ۥ  َوَما َزاَدُهمي إَِّّلا ُ َورَُسوَُلُ لِّيم  وََصَدَق ٱّللا سورة ] ﴾٢٢ا ا َوتَسي
 [22األحزاب: 

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 – Al-

Ahzab, 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: 

َرٞض ِإَوذي َيُقو﴿ ِّهِّم ما ِّيَن ِفِّ قُلُوب
يُمَنَٰفُِّقوَن وَٱَّلا ا وََعَدنَا ٱ ُل ٱل ُ ما ّللا

ۥٓ إَِّّلا ُغُرور    [12سورة األحزاب: ] ﴾١٢ا َورَُسوَُلُ

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: 

لَُمونَ ﴿ ََثَ ٱّلااسِّ ََّل َيعي كي
َ
نا أ ِۦّ َوَلَٰكِّ رِّه مي

َ
ى أ ُ ََغلٌِّب لََعَ سورة ] ﴾َوٱّللا

 [12يوسف: 
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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: “ اَلُم َعلَيحُكمح  Assalamualaykum” có“ ”السَّ

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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ْتَبَع الَْذيىُس َمْن َداَن َنْفَس »
َ
ُز َمْن أ ىَما َبْعَد الَْمْوتى َوالَْعاجى َل ل ُه َوَعمى

 .قَاَل َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ َرَواه الرِتِمِذي َو  «.َنْفَسُه َهَواَها َوَتَمّنَّ لََعَ 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: 

َعَة فىيُكمْ » َ وَن الَصُّ َُعهُ الرىَجاُل. «.؟َفَما َتُعدُّ ِى الَ يَْصح قَاَل  قَاَل قُلحنَا اَّلَّ
ْنَد الَْغَضبى لَيَْس » ىى َيْملىُك َنْفَسُه عى ىَك َولَذىنَُّه اَّلَّ ىَذل  رواه مسلم. «.ب

“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:  

َناَعةُ »  «َيْفّنى  الَ  َكْنٌ  القى
“Sự biết hài lòng là khó báu vô tận” 

4- Nabi Muhammad  nói: 
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يَحةا» يُن انلَّصى ى » :قَاَل  ؟لَِمنح  :قُلحنَا «ِلى ةى  ِلى ىمَّ ئ
َ
ى َوألى ىرَُسوَلى ىهى َول َولىذىَتاب

تىهىمْ   .رواه ابلخاري ومسلم « الُْمْسلىمىنَي وَََعمَّ
“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: 

رْيىُكْم مىْن ََشى »
َ ُُكْم ِبى ْخِبى

ُ
الَ أ

َ
. قَاَل فََسَكتُوا َفَقاَل َذلَِك ثاََلَث «مْ كُ أ

ات  َفَقاَل رَُجٌل بَََّل  نَا. قَاَل  هللِ يَا رَُسوَل ا َمرَّ نَا ِمنح رَشى ِ ريح
نَا ِِبَ ِِبح خح

َ
أ

ُكْم َمْن الَ يُْرََج َخرْيُهُ » َخرْيُُكْم َمْن يُْرََج َخرْيُهُ َويُْؤَمُن ََشُّهُ َوََشُّ
ِمِذي َو  «.َوالَ يُْؤَمُن ََشُّهُ  َُد َو الرِتح محح

َ
 .قَاَل َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ َرَواُه أ

“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: 

يَمانى » ََياُء مىَن اإلى  رواه مسلم. «اِلْ
“Tính mắc cỡ là một phần của đức tin Iman.” 
(Muslim). 

7- Ông Ibnu Abbas   thuật lại, Nabi  nói: 

ىْعَمَتانى » َما َمْغُبونٌ  ن ةُ  انلَّاسى  مىنْ  َكثىريٌ  فىيهى حَّ  رواه «َوالَْفَراغُ  الصى
 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: 

 مسند أمحد. «ُجلى رىْفُقُه ِفى َمعىيَشتىهى مىْن فىْقهى الرَّ »
“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: 

نَاةُ مىَن ا»
َ
ْيَطانى  للى األ  رواه الرتمذي «َوالَْعَجلَُة مىَن الشَّ
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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: 

َث َكَذَب آيَُة الُْمَنافى » ىَذا َحدَّ ىَذا َوعَ قى ثاَلٌَث إ ْخلََف ، َوإ
َ
َن َد أ ىَذا اْؤتُمى ، َوإ

 رواه ابلخاري ومسلم. «َخانَ 

“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: 

ىْذَمُة َضالَُّة الُْمْؤمىنى فََحْيُث »
ْ

ىَمُة اِل ىَها الََْك َحقُّ ب
َ
رواه  «وََجَدَها َفُهَو أ

 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:  

قى َتْمَرةٍ اتَُّقوا ا» ىشى ىْن لَمْ نلَّاَر َولَْو ب بىََكىَمٍة َطيىَبةٍ  ، فَإ
 متفق عليه. «ََتىْد فَ
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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: 

َرةى » ْنَيا َواآلخى ْهلى اِلُّ
َ
ْخالقى أ

َ
ُدلُُّكْم لََعَ َخرْيى أ

َ
ال أ

َ
ْن   ؟أ ْن َتْعُفَو َعمَّ

َ
أ

َي َمْن َحَرَمَك  َل َمْن َقَطَعَك، َوُتْعطى  اجلامع. «َظلََمَك َوتَصى
“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: 

َنُكْم » َحاسى
َ
َياَمةى أ ىُكْم مىّنى ََمْلىًسا يَْوَم الْقى ْقَرب

َ
ىَِلَّ وَأ َحبىُكْم إ

َ
إىنَّ مىْن أ

ْخالَقًا
َ
 رواه أمحد والرتمذي. «أ

“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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ى »  رواه أمحد. «َرَفَعُه اللُ  َمْن تََواَضَع ِلى
“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: 

حَ »
ُ
ُم َعلَْيهىنَّ وَأ ْقسى

ُ
يًثا فَاْحَفُظوهُ ثاَلَثٌَة أ ثُُكْم َحدى َما َنَقَص ». قَاَل «دى

 َعلَْيَها إىالَّ َزاَدهُ اللُ  َماُل َعْبٍد مىْن َصَدقٍَة َوالَ ُظلىَم َعْبٌد َمْظلىَمًة فََصَِبَ 
لٍَة إىالَّ َفَتَح اللُ 

َ
زًّا َوالَ َفَتَح َعْبٌد بَاَب َمْسأ ىَمًة  عى ْو َُك

َ
َعلَْيهى بَاَب َفْقٍر أ

يًثا فَاْحَفُظوهُ  ثُُكْم َحدى َحدى
ُ
ْرَبَعةى َنَفٍر » قَاَل  «ََنَْوَها وَأ

َ
ْنَيا أل ىنََّما اِلُّ إ

َُه  َماالً  َعْبٍد َرَزقَُه اللُ  ُل فىيهى رَْحى لًْما َفُهَو َيتََّقى فىيهى َربَُّه َويَصى َوعى
ى  فَْضلى الَْمَنازىلى وََعْبٍد َرَزقَُه اللُ  َويَْعلَُم ِلى

َ
ىأ ا َفَهَذا ب لًْما َولَْم  فىيهى َحقًّ عى

ىعَ  لُْت ب نَّ ِلى َماالً لََعمى
َ
َملى فاُلٍَن يَْرُزْقُه َماالً َفُهَو َصادىُق انلىيَّةى َيُقوُل لَْو أ

ْجُرُهَما َسَواٌء وََعْبٍد َرَزقَُه اللُ 
َ
ىنىيَّتىهى فَأ لًْما َفُهَو  َفُهَو ب َماالً َولَْم يَْرُزْقُه عى

َُه َوالَ  ُل فىيهى رَْحى لٍْم الَ َيتََّقى فىيهى َربَُّه َوالَ يَصى ىَغرْيى عى ى ب ََيْبىُط ِفى َماَلى
ى    َيْعلَُم ِلى

َ
ىأ ا َفَهَذا ب َماالً َوالَ  ْخَبثى الَْمَنازىلى وََعْبٍد لَْم يَْرُزقُْه اللُ فىيهى َحقًّ

ىنىيَّتىهى  ىَعَملى فاُلٍَن َفُهَو ب لُْت فىيهى ب نَّ ِلى َماالً لََعمى
َ
لًْما َفُهَو َيُقوُل لَْو أ عى

 رواه الرتمذي،  أمحد وابن ماجه. «فَوىْزُرُهَما َسَواٌء 
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“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: 

مَ » ى ال ُتْظهىرى الشَّ  اتَة ب
َ
 رواه الرتمذي «َك يْ لى تَ بْ ويَ  افىَيُه اللُ عَ يُ فَ  َك يْ خى أ

“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: 

  أحبُّ انلاسى إِل اللى »
َ
ى  مْ ُعهُ فَ نْ أ  وَ  اسى لنَّ ل

َ
 حَ أ

َ
ى مَ عْ بُّ اأْل وٌر   اللى َِل الى إ ُُسُ

لُهُ    مٍ لى ْس  مُ لََعَ  تُْدخى
َ
ُف عَ  وْ أ   هُ نْ تَْكشى

َ
  هُ نْ َتْقضى عَ  وْ ُكْرَبًة أ

َ
 وْ َديْناً أ

 َعً وَ ُجوْ  هُ نْ َتْطُرُد عَ 
َ
 ألى

َ
َ مْ ْن أ   عَ  مَ َشى

َ
ْ لى ْس  المُ َخى أ  اجَ حَ  مى ِفى

َ
ىَِلَّ مى حَ ٍة أ  نْ بُّ إ

 
َ
  نْ أ

َ
ْ ذى تَ عْ أ  تَهُ رَ وْ  اللُ عَ ََتَ سَ  َبهُ ضَ فَّ غَ كَ  نْ مَ ًرا وَ هْ دى شَ جى ْس ا المَ ذَ هَ  َف ِفى

َ وَ  َكَظَم َغْيَظهُ  نْ مَ وَ    اءَ شَ  وْ ل
َ
َيهُ  نْ أ ْمضَ  ُيْمضى

َ
 مَ  اهُ أ

َ
َم وْ رىًضا يَ  َبهُ لْ الُل قَ  َل

  عَ  مَ ََش مَ  نْ مَ ةى وَ امَ يَ القى 
َ
ْ لى ْس المُ  هى يْ خى أ  ََلُ يَّ هَ تَ تَ  َّتَّ ٍة حَ اجَ حَ  مى ِفى

َ
  أ

َ
َت بَ ثْ أ

ُد وْ يَ  َمهُ دَ الُل قَ  د العمَل كما ُيْفسى َم تَزىلُّ األقداُم وإنَّ ُسوَء اْلُلُق َْلُْفسى
 .جامع األحاديث «اْللُّ العسَل 

“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: 

َما» هى يْنى وََسَخُطُه فى َسَخطى َ  ابليهيق «رىَضا الرَّبى فى رىَضا الَْواِلى
“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 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

120 

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: 

نَبى »
ُ
الَ أ

َ
ىرى أ ْكَِبى الَْذَبائ

َ
ىأ . قَاَل  لحنَا بَََّل يَا رَُسوَل اهللِ ثاََلثًا. قُ  «ُئُكْم ب

ىاللى » اُك ب َْشَ يْنى اإلى َ الَ ». َوََكَن ُمتَِّكئًا فََجلََس َفَقاَل  «، وَُعُقوُق الَْواِلى
َ
أ

ورى َوشَ َوقَوْ  ورى ُل الزُّ الَ َوقَْوُل َهاَدةُ الزُّ
َ
ورى  ، أ ورى َوَشَهاَدةُ الزُّ . َفَما َزاَل  «الزُّ
ُكُت   رواه ابلخاري ومسلم.. َيُقولَُها َحَّتَّ قُلحُت اَل يَسح

“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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ىالَْعْرشى َتُقوُل َمْن َوَصلَّنى َوَصلَُه اللُ » ُم ُمَعلََّقٌة ب َوَمْن َقَطَعّنى  الرَّحى
 رواه مسلم. «للُ َقَطَعُه ا

“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: 

  َس يْ لَ »
َ
  نْ مى  دحَ أ

ُ
ْ مَّ أ  نَ ث بَ اَل ل ثَ وْ عُ يَ  تى

َ
 اَل ثَ  وْ ات أ

َ
 نُ سى حْ يُ ات فَ وَ خَ ث أ

ى  ى  نَّ هى َْلْ إ  ابليهيق. «ارى انلّ  نَ ا مى َْت سَ   كن ََلَ الَّ إ
“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: 

ْدَخلَُه اللُ »
َ
ْحَسَن أَدَبُهنَّ أ

َ
ْنَفَق َعلَْيهىنَّ وَأ

َ
 َوَمْن ََعَل ثاَلَث بناٍت فَأ
 
َ
َنََّة، َفَقاَل رَُجٌل مىَن األ وى اثْنََتنْيى اْلْ

َ
؟ قَاَل:أ وى اثْنََتنْيى

َ
: أ أخرجه  «ْعرَابى

 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: 

نَا َوََكفىُل اْْلَ »
َ
َنَّةى َهَذَذاأ َشا «تىيمى ِفى اْلْ

َ
َطىَوأ حوُسح بَّابَِة َوال َج ، َر بِالسَّ َوفَرَّ

 رواه ابلخاري. بَيحنَُهَما

“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: 

لَْطانى  َعةُ َطا» َبٌة، السُّ لَْطانى  َطاَعةَ  تََركَ  َوَمنْ  َواجى  تََركَ  َفَقدْ  السُّ

ْ َنْهيىهى  َوَدَخَل  وََجلَّ  َعزَّ  اللى  َطاَعةَ   «فى
“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”. 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

123 

2- Thiên sứ Muhammad  nói: 

« ٌّ َر َعلَْيُكْم َعْبٌد َحبََشى مى
ُ
ىْن أ يُعوا َوإ طى

َ
ََع  اْسَمُعوا وَأ ْطَرافى  َُمَدَّ

َ
 «أل

“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: 

مََّّتى َتَهاُب »
ُ
يَْت أ

َ
ىَذا َرأ ْن َتُقولَ  إ

َ
ىَم لل أ ال ىمُ يَا ظَّ َع مىْنُهمْ  َظال  رواه  «َفَقْد تُُودى

 املستدرك ف اْلاكم
“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 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: «  َمْن الَ يَرَْحُم الَ يُرَْحُم»  “Ai không biết yêu thương sẽ 

không được yêu thương.” (Albukhari, Muslim). 

Cái xấu của việc cầu xin 

1- Thiên sứ Muhammad  nói: 
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ُل ََجًْرا فَلْ »
َ
إىنََّما يَْسأ

ًا فَ ْمَوالَُهْم تََكَثُّ
َ
َل انلَّاَس أ

َ
ْو َمْن َسأ

َ
يَْسَتقىلَّ أ

 ْ ىيَْسَتْذَثى  رواه مسلم. «ل

“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: 

ىاللى » نَْزلََها ب
َ
ىانلَّاسى لَْم تَُسدَّ فَاَقُتُه َوَمْن أ نَْزلََها ب

َ
َصاَبْتُه فَاقٌَة فَأ

َ
 َمْن أ

ْوَشَك اللُ 
َ
ىَمْوٍت  أ ا ب ىمَّ ىالْغىَّن إ   ََلُ ب

َ
ٍل أ ٍل ََعجى ًّن ََعجى  داود أبو رواه «ْو غى

 صحيح. حديث حسن : وقال والرتمذي
“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: 

 رواه الرتمذي. «غىرَينَا َويَُوقىْر َكبىرَينَارَْحْم َص لَيَْس مىنَّا َمْن لَْم يَ »
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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: 

رْ »
َ
ْهَل األ

َ
ُوَن يَرَْْحُُهُم الرَّْْحَُن ارَْْحُوا أ َماءى ضى يَ الرَّاْحى  «رَْْحُْكْم َمْن ِفى السَّ

 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: 

ىلُْمْؤمىنى ََكْْلُنْ » َصابِِعهِ  .«َيانى يَُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضاالُْمْؤمىُن ل
َ
َ أ . وََشبََّك َبنيح

 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: 

هى » ْمُس َصَدقٌَة مىْنُه لََعَ َنْفسى  لََعَ ُُكى َنْفٍس ِفى ُُكى يَْوٍم َطلََعْت فىيهى الشَّ

بُو َذر  . «
َ
ُق  يَا رَُسوَل اهللِ  :قَاَل أ تََصدَّ

َ
َن أ يح

َ
َواٌل قَاَل ِمنح أ مح

َ
» َولَيحَس نَلَا أ
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َدقَةى اتلَّْذبىرَي وَُسْبَحاَن اللى  بَْوابى الصَّ
َ
نَّ مىْن أ

َ
ى  أل َْمُد ِلى ىََلَ إىالَّ  َواِلْ َوالَ إ

ْسَتْغفىُر اللَ  اللُ 
َ
ىالَْمْعُروفى َوَتْنََه َعنى الُْمْنَذرى َوَتْعزىُل  وَأ ُمُر ب

ْ
َوتَأ
ْوَكَة َعْن َطرىيقى انلَّ  ُع الشَّ ْعََم َوتُْسمى

َ
ى األ ََجَر َوَتْهدى اسى َوالَْعْظَم َواِلْ

لَّ لََعَ َحاَجٍة ََلُ قَْد َعلىْمَت  بَْكَم َحَّتَّ َيْفَقَه َوتَُدلُّ الُْمْسَتدى
َ
َصمَّ َواأل

َ
األ

ةى  دَّ ىشى ىَِل اللَّْهَفانى الُْمْسَتغىيثى َوتَْرَفُع ب ةى َساَقْيَك إ دَّ ىشى َمًَكَنَها َوتَْسََع ب
َك ذىرَ  َدقَةى مىْنَك لََعَ َنْفسى بَْوابى الصَّ

َ
ىَك مىْن أ عىيفى ُُكُّ َذل اَعْيَك َمَع الضَّ

ْجٌر 
َ
َك َزوَْجَتَك أ َاعى ٌر ِِف  «.َولََك ِفى َجى جح

َ
بُو َذر  َكيحَف يَُكوُن َِل أ

َ
قَاَل أ

َوِِت َفَقاَل رَُسوُل  يَْت لَْو ََكَن لََك » -صَّل اهلل عليه وسلم- اهللِ َشهح
َ
َرأ

َ
 أ

ْدَرَك َورََجْوَت َخرْيَهُ فَ 
َ
ىهى َوَِلٌ فَأ ُب ب ُكْنَت ََتْتَسى

َ
. قَاَل  «.َماَت أ قُلحُت َنَعمح

نَْت »
َ
نَْت َهَدَيَتهُ »َخلََقُه. قَاَل  قَاَل بَِل اهللُ  «.َخلَْقَتهُ فَأ

َ
 قَاَل بَِل اهللُ  «.فَأ

نَْت تَْرُزقُهُ »َهَداُه. قَاَل 
َ
ىَك فََضْعُه »ُزقُُه. قَاَل ََكَن يَرح  اهللُ قَاَل بَِل  «.فَأ َكَذل

إىْن َشاءَ اللُ 
ى وََجنىْبُه َحَراَمُه فَ ىنْ  ِفى َحالََلى ْحَياهُ َوإ

َ
ْجرٌ  أ

َ
َماتَُه َولََك أ

َ
 «َشاءَ أ

 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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اَراٍت  يَا ََعى » ىاللَّْيلى : ثاََلُث َكفَّ الَةُ ب َعامى َوالصَّ ىْطَعاُم الطَّ الَمى َوإ ىْفَشاءُ السَّ إ
 «َوانلَّاُس نىَياٌم 

“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.” 

6- Thiên sứ Muhammad  nói: 

ْقَرَبكُ  إىنَّ »
َ
وَْجَبُكمْ  َغداً  مىّنى  مْ أ

َ
َّ  أ َصَدقُُكمْ  ََعَ

َ
ىَساناً، َشَفاَعة: أ د ل

َ
 وَأ

ْحَسُنُكم وَ  الََمانَتكم، اّكم
َ
ْقَرُبُكمْ  خلقاً، أ

َ
 «انلَّاسى  مىنَ  وَأ

“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: 

ْن »
َ
ىوَْجٍه َطلٍْق الَ ََتْقىَرنَّ مىَن الَْمْعُروفى َشيًْئا َولَْو أ َخاَك ب

َ
رواه  «تَلََْق أ

 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: 

« 
َ
نْ ْحبىْب َحبىيَبَك َهْونًا َماأ

َ
بْغىْض ، وَ يَُكوَن بَغىيَضَك يَْوًما َما ، َعَِس أ

َ
أ

ْن يَُكوَن َحبىيَبَك يَْوًما َمابَغىيَضَك َهْونًا َما
َ
املعجم الكبري  «، َعَِس أ

 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: 

ىّمَعة ، يقول: أنا مع انلاس ، إىن أْحَسَن انلاُس » ال يُكْن أَحُدُكْم إ
ُنوا أنفسكم إن أحسن  أحسنُت. وإن أساءوا أسأُت ، ولكن َوطى

نُ  انلاُس   أخرجه الرتمذي. «وا ، وإن أساءوا أن ال تظلىُمواأن َُتْسى
“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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لْ » ىنَّ  ًما َسلََك اللُ َمْن َسلََك َطرىيًقا يَبَْتِغى فىيهى عى َنَّةى َوإ ىهى َطرىيًقا إىَِل اْلْ ب
ىَم لَيَْسَتْغفىُر ََلُ  ىنَّ الَْعال ىَطالىبى الْعىلْمى َوإ ْجنىَحَتَها رىًضا ل

َ
ىَكَة تَلََضُع أ الَْمالَئ

ىمى  ىيَتاُن ِفى الَْماءى َوفَْضُل الَْعال
ْ

ْرضى َحَّتَّ اِل
َ
َمَواتى َوَمْن ِفى األ َمْن ِفى السَّ

ىرى الَْذَواكىبى إىنَّ الُْعلََماَء َوَرثَُة لََعَ  ىدى َكَفْضلى الَْقَمرى لََعَ َسائ َعاب
 الْ

ثُوا الْعىلَْم َفَمْن  ىنََّما َورَّ ثُوا دىيَناًرا َوالَ دىْرَهًما إ نْبىَياَء لَْم يَُورى
َ
نْبىَياءى إىنَّ األ

َ
األ
خَ 

َ
َظٍّ َوافىرٍ أ َخَذ ِبى

َ
ىهى أ  رواه الرتمذي.  «َذ ب

“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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رىيَضٌة لََعَ ُُكى ُمْسلىمٍ »
 ابليهيق رواه حديث «  َطلََب الْعىلْمى فَ

“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: 

ىْذَمُة »
ْ

ىَمُة اِل ىَها َضالَُّة الُْمْؤمىنى فََحْيُث الََْك َحقُّ ب
َ
رواه  «وََجَدَها َفُهَو أ

 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: 

ىلىَجاٍم مىْن نَارٍ  َمْن ُسئىَل » َياَمةى ب َم يَْوَم الْقى ى
ْ

ْل
ُ
لٍْم َيْعلَُمُه فََذَتَمُه أ  «َعْن عى

 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:  

َوانَُكمح » يحِديَُكمح  ، َجَعلَُهُم اهللُ َحَولُُكمح  إِنَّ إِخح
َ
ُخوهُ ََتحَت أ

َ
، َفَمنح ََكَن أ

ُكُل  يَِدهِ 
ح
ا يَأ ُه ِممَّ ِعمح ُه مِ فَلحيُطح ا يَلحبَُس ، َويُلحِبسح َكلىُفوُهمح َما تُ ، َوال مَّ

ِلبُُهمح  ِعينُوُهمح َعلَيحهِ َيغح
َ
ِلبُُهمح فَأ تُُموُهمح َما َيغح  متفق عليه. «، فَإِنح ََكَّفح

“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: 

تحَك انلَّارُ » وح لََمسَّ
َ
َعلح لَلََفَحتحَك انلَّاُر أ َما لَوح لَمح َتفح

َ
 رواه مسلم. « أ
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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: 

َشدُّ َما لَقىيُت مىْنُهْم يَْوَم قىيُت مىْن قَْومىكى َما لَقىيُت لََقْد لَ »
َ
، َوََكَن أ

َل بْنى َعْبدى لَُكٍَل ، فَلَْم  ىْذ َعَرْضُت َنْفِسى لََعَ ابْنى َعْبدى يَاْلى الَْعَقَبةى  إ
نَا َمْهُموٌم لََعَ وَ 

َ
َرْدُت ، فَاْنَطلَْقُت وَأ

َ
ىَِل َما أ ْسَتفىْق ُُيىْبّنى إ

َ
ْجَهى ، فَلَْم أ

ىَقْرنى اثلَّ  نَا ب
َ
َسى إىالَّ وَأ

ْ
، فََرَفْعُت َرأ نَ َعالىبى

َ
إىَذا أ

َظلَّْتّنى ، فَ
َ
ىَسَحابٍَة قَْد أ ، ا ب

ِْبىيُل َفَناَداِّنى َفَقاَل إىنَّ اللَ  إىَذا فىيَها جى
َع قَْوَل قَْومى  َفَنَظْرُت فَ َك قَْد َسمى

وا َعلَْيَك  َ ، وَ لََك َوَما َردُّ ىَبالى تلى
ْ

ىَْلَْك َملََك اْل ْئَت قَْد َبَعَث إ ىَما شى ُمرَهُ ب
ْ
أ

َّ فىيهىمْ  ىَبالى ، فََسلََّم لََعَ
ْ

ىَك ، َفَناَداِّنى َملَُك اْل ُد، َفَقاَل َذل  ُثمَّ قَاَل يَا َُمَمَّ
ْئَت  ْطبىَق عَ فىيَما شى

ُ
ْن أ

َ
ْئَت أ ىْن شى ْخَشبنَْيى ، إ

َ
ُّ لَْيهىمى األ صل  -، َفَقاَل انلَّبى

رىَج اللُ  -الل عليه وسلم 
ْن َُيْ

َ
رُْجو أ

َ
ىهىْم َمْن َيْعُبُد اللَ  بَْل أ ْصالَب

َ
 مىْن أ

ىهى َشيًْئاوَحْ   رواه ابلخاري. «َدهُ الَ يُْْشىُك ب
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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: 
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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: 

ى » َْمُد ِلى ى  اِلْ ْنَقَذهُ مىَن انلَّارى اَّلَّ
َ
 .ابلخاري رواه «ى أ

Hình ảnh thứ tư:  

Ông Abdullah bin Amru  thuật lại, Thiên sứ của 

Allah  nói:  

َيََها َْلُوَجُد مىْن  َنْفساً َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا » ىنَّ رى ، َوإ َنَّةى لَْم َُيىْد رىيَح اْلْ
رَيةى  ْرَبعىنْيَ َمسى

َ
 رواه ابلخاري. «ََعماً  أ

“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 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

136 

Allah và những người đi với y điều tốt lành. Sau đó 

Người  nói: 

ىاْسمى اللى » ىاللى  ِفى َسبىيلى اللى  اْغُزوا ب ىلُوا َمْن َكَفَر ب اْغُزوا َو الَ  قَات
ىَذا لَقىيَت َعُدوََّك مىَن  ًدا َوإ ُروا َوالَ َتْمُثلُوا َوالَ َتْقُتلُوا َوْلى َتُغلُّوا َوالَ َتْغدى

َصاٍل  ىَِل ثاَلَثى خى ْو خىالٍَل  -الُْمْْشىكىنَي فَاْدُعُهْم إ
َ
يَُّتُهنَّ َما  -أ

َ
فَأ

ىَِل ا َجابُوَك فَاْقَبْل مىْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم ُثمَّ اْدُعُهْم إ
َ
َجابُوَك أ

َ
إىْن أ

إلىْسالَمى فَ
ىَِل َدارى  لى مىْن َدارىهىْم إ ىَِل اتلََّحوُّ فَاْقَبْل مىْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم ُثمَّ اْدُعُهْم إ
رىيَن  ىلُْمَهاجى ىَك فَلَُهْم َما ل ىْن َفَعلُوا َذل نَُّهْم إ

َ
ُْهْم أ ْخِبى

َ
رىيَن وَأ الُْمَهاجى

رىينَ  نَُّهْم  َوَعلَْيهىْم َما لََعَ الُْمَهاجى
َ
ُْهْم أ ْخِبى

َ
لُوا مىْنَها فَأ ْن َيَتَحوَّ

َ
بَْوا أ

َ
ىْن أ فَإ

ْعَرابى الُْمْسلىمىنَي َُيْرىى َعلَْيهىْم ُحْكُم اللى 
َ
ىى َُيْرىى  يَُكونُوَن َكأ اَّلَّ

ْن ُُيَاهىُدوا
َ
ىالَّ أ ءٌ إ ءى ََشْ  لََعَ الُْمْؤمىنىنَي َوالَ يَُكوُن لَُهْم ِفى الَْغنىيَمةى وَالََْفْ

َجابُوَك فَاْقَبْل 
َ
إىْن ُهْم أ

ْزيََة فَ ى
ْ

بَْوا فََسلُْهُم اْل
َ
إىْن ُهْم أ

نَي فَ َمَع الُْمْسلىمى
ىاللى  بَْوا فَاْسَتعىْن ب

َ
َت  مىْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم فَإىْن ُهْم أ ىَذا َحاََصْ ىلُْهْم. َوإ َوقَات

َة اللى  ْن ََتَْعَل لَُهْم ذىمَّ
َ
َراُدوَك أ

َ
ْصٍن فَأ ْهَل حى

َ
َة نَبىيىهى فاَلَ ََتَْعْل لَُهْم  أ َوذىمَّ

َة اللى  ىَك  ذىمَّ ْصَحاب
َ
َة أ َتَك َوذىمَّ نى اْجَعْل لَُهْم ذىمَّ َة نَبىيىهى َولَكى َوالَ ذىمَّ

ْن ُُتْفىُروا 
َ
ْهَوُن مىْن أ

َ
ىُكْم أ ْصَحاب

َ
ْن ُُتْفىُروا ذىَمَمُكْم َوذىَمَم أ

َ
إىنَُّكْم أ

فَ
َة اللى  َة رَ  ذىمَّ ْن ُتْنىلَُهْم َوذىمَّ

َ
َراُدوَك أ

َ
ْصٍن فَأ ْهَل حى

َ
َت أ ىَذا َحاََصْ ى. َوإ ُسوَلى
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نْزىلُْهْم لََعَ  فاَلَ ُتْنىلُْهْم لََعَ ُحْكمى اللى  اللى لََعَ ُحْكمى 
َ
ْن أ َولَكى

يُب ُحْكَم اللى  تُصى
َ
ىنََّك الَ تَْدرىى أ َك فَإ ْم الَ  ُحْذمى

َ
ْم أ  رواه مسلم. «فىيهى

“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 Thama-

mah 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: 

« ْ ْمَواُل ال
َ
الَ الَ ََتىلُّ أ

َ
َهاأ َقى يَن إىالَّ ِبى  .حسن بسند داود أبو رواه «ُمَعاهىدى

“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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ىَساَحتىهىمْ  لََعَ رىْسلىَك » ُْهْم مَّ اْدُعُهْم إىَِل اإلىْسالَمى ، ثُ َحَّتَّ َتْنىَل ب ْخِبى
َ
، وَأ

ىَما ٌد خَ  ، فََواللى هىمْ َُيىُب َعلَيْ  ب ىَك رَُجٌل َواحى ْن ُيْهَدى ب
َ
رْيٌ لََك مىْن ُْحْرى أل

 مسلم. و ابلخاري رواه «انلََّعمى 
“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:  

انً » ْبَعْث لَعَّ
ُ
ىنََّما بُعىْثُت رَْْحَةً إىِّنى لَْم أ  .مسلم رواه «ا َوإ

“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: 

ِبى ُهَرْيَرةَ  ُهمَّ اللَّ »
َ
مَّ أ

ُ
 «اْهدى أ

“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: 

َبادىَك الُْمْؤمى » ُه إىَِل عى مَّ
ُ
َمااللَُّهمَّ َحبىْب ُعَبْيَدَك َهَذا وَأ ىَْلْهى  «نىنَي وََحبىْبُهْم إ

“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: 

ىهىمْ  ُهمَّ اللَّ »  رواه ابلخاري ومسلم. «اْهدى َدْوًسا َوائْتى ب
“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: 

تيُل َما َحراَم رَ ﴿
َ
ْ أ ا ِّهِۦّ َشيي قُلي َتَعالَوي  ب

ْ ُِّكوا َّلا تَُشي
َ
َۖ أ َۖ بُُّكمي َعلَييُكمي ا

 ِّ َسَٰن  َوب يينِّ إِّحي َ َٰدلِّ َو
َلََٰدُكم ٱلي وي

َ
ْ أ تُلُوٓا َۖ َوََّل َتقي َلَٰق  ا ِّني إِّمي زُقُُكمي  م  يُن نَري َّنا
َٰحَِّش  ْ ٱليَفَو َربُوا َۖ َوََّل َتقي تُلُواْ ِإَويااُهمي َما َظَهَر مِّنيَها َوَما َبَطَنَۖ َوََّل َتقي

ِّهِۦّ لََعلاُكمي ٱّلا  َُٰكم ب ى َٰلُِّكمي وَصا ٖۚ َذ ِّ َق 
ِّٱۡلي  ب

ُ إَِّّلا ِتِّ َحراَم ٱّللا
َس ٱلا في
قِّلُوَن   [151سورة األنعام : ] ﴾١٥١َتعي
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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: 

                                                           
(2) 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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َسَٰنِّ ِإَويتَآي  إِّنا ٱ﴿ ِّحي
لِّ وَٱۡلي ِّٱليَعدي ُمُر ب

ي
َ يَأ ََبَٰ َويَنيَهَٰ َعنِّ  ّللا ُقري

 ذِّي ٱلي
ُرونَ  ٖۚ يَعُِّظُكمي لََعلاُكمي تََذكا ِّ َغي

ُمنَكرِّ َوٱۡلي
ي َشآءِّ َوٱل ُي سورة ]  ﴾ ٩٠ ٱليَف

 [90انلحل : 
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: 

ِّنَُة ﴿ َي 
دِّ َما َجآَءتيُهُم ٱۡلي وتُواْ ٱليكَِّتََٰب إَِّّلا مِّۢن َبعي

ُ
ِّيَن أ َق ٱَّلا  ٤َوَما َتَفرا

 َ بُُدواْ ٱّللا َعي مُِّرٓواْ إَِّّلا ۡلِّ
ُ
ةَ َوَمآ أ لَوَٰ ِّيَن ُحنََفآَء َويُقِّيُمواْ ٱلصا نَي ََلُ ٱدل  ُُميلِّصِّ

َِّمةِّ  َقي 
َِّك دِّيُن ٱلي َٰل َكوَٰةَ  َوَذ تُواْ ٱلزا  [5 ،4سورة ابلينة: ] ﴾٥َويُؤي
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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: 

َِّكلَِّمَٰت  ِإَوذِّ ٱبيتَََلى إِّبيَرَٰهِّ ﴿ ِّلنااسِّ  َم َربُُّهۥ ب َۖ قَاَل إِّّن ِّ َجاعِّلَُك ل ُهنا َتما
َ
فَأ

َۖ إَِّمام   َٰلِّمِّنَي  ا دِّي ٱلظا ِۖ قَاَل ََّل َيَناُل َعهي ِّياِتِّ ِإَوذي َجَعليَنا  ١٢٤قَاَل َومِّن ذُر 
َييَت َمثَابَة   ن   ٱۡلي مي

َ
ِّلنااسِّ َوأ َقامِّ إِّبيَرَٰهِّ ل  ُِّذواْ مِّن ما ِۖ ا َوٱُفا

نَآ  َم ُمَصَل   وََعهِّدي
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ِّلطا إََِّلى إِّبيَرَٰهِّ  َ ل َِّرا بَييِتِّ ن َطه 
َ
َمَٰعِّيَل أ عِّ َم ِإَوسي كا ِّفِّنَي وَٱليَعَٰكِّفِّنَي َوٱلرُّ آئ

ُجودِّ  َعلي َهََٰذا بََلً  مُ ِإَوذي قَاَل إِّبيَرَٰهِّ  ١٢٥ ٱلسُّ ِّ ٱجي لَُهۥ ا َءامِّن  رَب  هي
َ
ُزقي أ ا َوٱري

رِّٖۚ قَاَل َوَمن َكَفَر  َويمِّ ٱٓأۡلخِّ
ِّ وَٱۡلي ِّٱّللا مَِّن ٱثلاَمَرَٰتِّ َمني َءاَمَن مِّنيُهم ب

ُِّعُهۥ قَلِّيَّل   َمت 
ُ
رُي  ثُ فَأ يَمصِّ ِّئيَس ٱل ۥٓ إََِّلَٰ َعَذابِّ ٱّلاارِِّۖ َوب هُ َطرُّ ضي

َ
ِإَوذي  ١٢٦ما أ

نَت  مُ يَريَفُع إِّبيَرَٰهِّ 
َ
َٓۖ إِّناَك أ َمَٰعِّيُل َربانَا َتَقبالي مِّناا َييتِّ ِإَوسي ٱليَقَواعَِّد مَِّن ٱۡلي

مِّيُع ٱليَعلِّيُم  ِّ لََك َومِّن ذُ  ١٢٧ٱلسا لَِّمنيي نَا ُمسي
َعلي ة  َربانَا وَٱجي ما

ُ
ٓ أ َِّنا ِّيات  ر 

لَِّمة   سي َٓۖ  مُّ َكنَا َوتُبي َعلَييَنا رِّنَا َمنَاسِّ
َ
يُم  لاَك َوأ نَت ٱِلاوااُب ٱلراحِّ

َ
 ١٢٨إِّناَك أ

ُِّمُهُم َربانَا َوٱبيَعثي فِّيهِّمي رَُسوَّل   َٰتَِّك َويَُعل   َعلَييهِّمي َءاَي
ْ ِّنيُهمي َيتيلُوا  م 

 َۖ ِّيهِّمي
َمَة َويَُزك  ِّكي َكِّيمُ  ٱليكَِّتََٰب وَٱۡلي َعزِّيُز ٱۡلي

نَت ٱلي
َ
وََمن يَريَغُب  ١٢٩إِّناَك أ

ِّلاةِّ إِّبيَرَٰهِّ  َۖ ِإَوناُهۥ َعن م  نيَيا َطَفييَنَُٰه ِفِّ ٱدلُّ ۥ  َولََقدِّ ٱصي َسُه َم إَِّّلا َمن َسفِّهَ َنفي
نَي  ُِّ َٰلِّ ِّ لَمَِّن ٱلصا َرة لَمي  ١٣٠ِفِّ ٱٓأۡلخِّ سي

َ
َۖ قَاَل أ لِّمي سي

َ
ۥٓ أ ۥ َربُُّه ِّذي قَاَل ََلُ ِّ إ َِّرب  ُت ل

َِّهآ إِّبيَرَٰهِّ  ١٣١ٱليَعَٰلَمِّنَي  َٰ ب َطََفَٰ  مُ َووََّصا َ ٱصي ا إِّنا ٱّللا َٰبَِنِّ ُقوُب َي ِّيهِّ َويَعي بَن
لُِّموَن  سي نتُم مُّ

َ
ِّيَن فَََّل َتُموُتنا إَِّّلا َوأ  - 124سورة ابلقرة: ] ﴾١٣٢لَُكُم 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: 

ا َيبيلَُغنا ﴿ َسَٰنًا  إِّما يينِّ إِّحي َ َٰدلِّ َو
ِّٱلي  إِّيااهُ َوب

ٓ ْ إَِّّلا بُُدٓوا َّلا َتعي
َ
َوقَََضَٰ َربَُّك أ

ف   
ُ
اُهَمآ أ ُهَما فَََّل َتُقل ل َ وي لِكِّ

َ
َحُدُهَمآ أ

َ
َهريُهَما َوقُل َوََّل َتني  عِّنَدَك ٱليكَِِّبَ أ

َّل   اُهَما قَوي  [23سورة اإلرساء: ] ﴾٢٣ا  َكرِّيم  ل
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 – Al-

Isra’, 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: 

يلِّ َوٱّلاَهارِّ سِّ   ﴿
ِّٱۡلا َٰلَُهم ب َو مي

َ
ِّيَن يُنفُِّقوَن أ رُُهمي فَ  ا وََعََّلنِّيَة  ٱَّلا جي

َ
لَُهمي أ

ِّهِّمي َوََّل َخويٌف َعلَييهِّمي َوََّل ُهمي َُييَزنُوَن   [.274]ابلقرة:  ﴾٢٧٤عِّنَد َرب 

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: 

َمويُءۥَدةُ ُسئِّلَتي ﴿
ي ي ِّ ذَۢنب  قُتِّلَتي  ٨ِإَوذَا ٱل

َ
ِّأ  [9، 8سورة اتلكوير: ] ﴾٩ب

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. 

ِّيَن ﴿ َها ٱَّلا يُّ
َ
أ ِّ َيى ْ ٱلن  ن تَرِّثُوا

َ
ْ ََّل َُيِّلُّ لَُكمي أ َۖ َوََّل َسآَء َكريه  َءاَمُنوا ا

َشة   ُِّ َِّفَٰ تِّنَي ب
ي
ن يَأ
َ
ٓ أ َِّبعيضِّ َمآ َءاتَييُتُموُهنا إَِّّلا َهُبواْ ب َذي ُضلُوُهنا ِلِّ ٖۚ  َتعي ِّنَة  بَي   مُّ

ْ َشيي  رَُهوا ن تَكي
َ
ُتُموُهنا َفَعََسى أ ٖۚ فَإِّن َكرِّهي ُروفِّ َمعي

ي ِّٱل وُهنا ب ُ ا وًََعِشِّ
َعَل ٱ ُ فِّيهِّ َخريي  َوَيجي  [19: سورة النساء] ﴾١٩ ا ثِّري  ا كَ ّللا

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. 

َُٰموَن لََعَ ﴿ َِّجاُل قَوا َٰ ٱلر  َضُهمي لََعَ ُ َبعي َل ٱّللا َِّما فَضا َِّسآءِّ ب َِّمآ  َبعيض   ٱلن  َوب
ِّهِّمي   َٰل َو مي

َ
نَفُقواْ مِّني أ

َ
َٰنِّ  أ َٰلَِّحَُٰت َق َِّما َحفَِّظ  َتٌَٰت َحَٰفَِّظَٰتٞ فَٱلصا َغييبِّ ب

ِّلي ل 
عِّ  َمَضاجِّ

ي ُجُروُهنا ِفِّ ٱل َِٰتِّ َُفَافُوَن نُُشوزَُهنا فَعُِّظوُهنا وَٱهي
ُ  َوٱلا ٱّللا
 ِّ َ ََكَن َعلِّي   َوٱضي ُۗ إِّنا ٱّللا نَُكمي فَََّل َتبيُغواْ َعلَييهِّنا َسبِّيًَّل َطعي

َ
ِّني أ َۖ فَإ ا بُوُهنا

 [34سورة النساء: ] ﴾٣٤ا َكبِّري  
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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: 

ِّهِۦّ َشيي ﴿  ب
ْ ُِّكوا َّلا تَُشي

َ
َۖ أ تيُل َما َحراَم َربُُّكمي َعلَييُكمي

َ
ْ أ ا َۖ قُلي َتَعالَوي ا

 ِّ َسَٰن  َوب يينِّ إِّحي َ َٰدلِّ َو
َلََٰدُكم ٱلي وي

َ
ْ أ تُلُوٓا َۖ َوََّل َتقي َلَٰق  ا ِّني إِّمي يُن نَري  م  زُقُُكمي َّنا
َٰحَِّش  ْ ٱليَفَو َربُوا َۖ َوََّل َتقي تُلُواْ ِإَويااُهمي َما َظَهَر مِّنيَها َوَما َبَطَنَۖ َوََّل َتقي

ِّهِۦّ لََعلاُكمي  َُٰكم ب ى َٰلُِّكمي وَصا ٖۚ َذ ِّ َق 
ِّٱۡلي  ب

ُ إَِّّلا ِتِّ َحراَم ٱّللا
َس ٱلا ٱّلافي
قِّلُوَن   [151سورة األنعام : ] ﴾١٥١َتعي

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. 

َر وَ ﴿ ييَطَُٰن يَعُِّدُكُم ٱليَفقي ُ يَعُِّدُكم ٱلشا َشآءِِّۖ َوٱّللا ُي ِّٱليَف ُمرُُكم ب
ي
َيأ

فَِّرة   غي ُۗ  ما َّل  ِّنيُه َوفَضي ٌع َعلِّيمٞ  َوٱم  ُ َوَٰسِّ  [268سورة ابلقرة: ] ﴾٢٦٨ ّللا
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). 

َٰحَِّش َما َظَهَر مِّنيَها َوَما ﴿ َ ٱليَفَو ِّ  إِّناَما َحراَم َرَب 
َ بَ قُلي َغي ثيَم َوٱۡلي ِّ

َطَن وَٱۡلي
ِّهِۦّ ُسليَطَٰن    ب

ِّلي ِّ َما لَمي ُيََن  ِّٱّللا ُِّكواْ ب ن تَُشي
َ
ِّ َوأ َق 

ِّ ٱۡلي َِّغريي ن َتُقولُواْ لََعَ ب
َ
ا َوأ

لَُموَن ٱ ِّ َما ََّل َتعي  [ 33سورة األعراف : ] ﴾ ٣٣ّللا
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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). 

َشة  ﴿ ُِّ َٰ َۖ إِّناُهۥ ََكَن َف َِّنى َربُواْ ٱلز   اإلرساء: سورة] ﴾٣٢ آءَ َسبِّيَّل  وَسَ  َوََّل َتقي
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). 

َِّكة  ﴿ وي ُمَشي
َ
وي  ٱلزااّنِّ ََّل يَنكُِّح إَِّّلا َزانِّيًَة أ

َ
َهآ إَِّّلا َزاٍن أ ُُ انِّيَُة ََّل يَنكِّ َوٱلزا

ِّٞك   يمُ  ُمَشي َِّك لََعَ ٱل َٰل َِّم َذ مِّنِّنيَ وَُحر   [3 :انلورسورة] ﴾٣ ؤي
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). 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

161 

ِّيَن ﴿ مٞ ُُيِّ إِّنا ٱَّلا ۡلِّ
َ
ِّيَن َءاَمنُواْ لَُهمي َعَذاٌب أ َشُة ِفِّ ٱَّلا ُِّ يَع ٱليَفَٰ ن تَشِّ

َ
 بُّوَن أ

لَُموَن  نتُمي ََّل َتعي
َ
لَُم َوأ ُ َيعي ِّٖۚ َوٱّللا َرة نييَا َوٱٓأۡلخِّ  [19 سورةانلور:] ﴾٩ِفِّ ٱدلُّ

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). 

﴿ ُّ َها ٱّلابِّ يُّ
َ
ِّ  َيىأ ِّٱّللا َن ب

ِّكي ن َّلا يَُشي
َ
ى أ نََك لََعَ ِّعي مَِّنَُٰت ُيَباي ُمؤي

ي إِّذَا َجآَءَك ٱل
َتَٰن  َشيي  ِّبُهي تِّنَي ب

ي
َلََٰدُهنا َوََّل يَأ وي

َ
تُليَن أ نِّنَي َوََّل َيقي َن َوََّل يَزي ِّقي ا َوََّل يَِسي

ينََك ِفِّ  ريُجلِّهِّنا َوََّل َيعيصِّ
َ
يهِّنا َوأ ييدِّ

َ
َ أ َِتِّينَُهۥ َبنيي ُهنا َيفي ِّعي ُروف  َفَباي  َمعي

يمٞ  َ َغُفورٞ راحِّ َ  إِّنا ٱّللا فِّري لَُهنا ٱّللا تَغي  [12 سورةاملمتحنة:] ﴾َوٱسي

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. 

ِّي َيتََخباُطُه ﴿ ْ ََّل َيُقوُموَن إَِّّلا َكَما َيُقوُم ٱَّلا ا ِّبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ي
ِّيَن يَأ ٱَّلا

ناُهمي قَالُوٓ 
َ
ِّأ َِّك ب َٰل ِّ  َذ يَمس  ييَطَُٰن مَِّن ٱل ُ ٱلشا َحلا ٱّللا

َ
ُْۗ َوأ ا ِّبَوَٰ َييُع مِّثيُل ٱلر 

اْ إِّناَما ٱۡلي
ْ  َفَمن َجآَءهُۥ َمويعَِّظةٞ  ا ِّبَوَٰ َييَع وََحراَم ٱلر 

ِّ  ٱۡلي ِّهِۦّ فَٱنتََهَٰ فَلَُهۥ َما م  ب  ن را
َحَُٰب ٱّلاارِِّۖ ُهمي فِّيَها  صي

َ
ْوَلىئَِّك أ

ُ
َِّۖ َوَمني ًَعَد فَأ ۥٓ إََِّل ٱّللا ُرهُ مي

َ
َسلََف َوأ

وَن َخَٰ  ُ ُ ََّل ُُيِّبُّ ُكا  ٢٧٥لِّ ِۗ َوٱّللا َٰتِّ َدَق َبِّ ٱلصا  َويُري
ْ ا ِّبَوَٰ ُ ٱلر  ُق ٱّللا َُ َيمي

ثِّيٍم 
َ
اٍر أ لَوَٰةَ  ٢٧٦َكفا قَاُمواْ ٱلصا

َ
َٰلَِّحَٰتِّ َوأ ِّيَن َءاَمنُواْ وََعمِّلُواْ ٱلصا إِّنا ٱَّلا

ِّهِّمي َوََّل  رُُهمي عِّنَد َرب  جي
َ
َكوَٰةَ لَُهمي أ ْ ٱلزا َخويٌف َعلَييهِّمي َوََّل ُهمي وََءاتَُوا
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ِّبَ  ٢٧٧َُييَزنُوَن  َ مَِّن ٱلر  َ َوذَُرواْ َما بَِقِّ ِّيَن َءاَمنُواْ ٱتاُقواْ ٱّللا
َها ٱَّلا يُّ

َ
اْ إِّن وى َيىأ
مِّنِّنَي  ؤي َريب   ٢٧٨ُكنتُم مُّ نُواْ ِبِّ

ذَ
ي
َعلُواْ فَأ َِّن ٱ فَإِّن لامي َتفي ِّۖۦَ ِإَون م  ِّ َورَُسوَلِّ ّللا

لَُموَن تُبيتُمي فَلَ  لُِّموَن َوََّل ُتظي َٰلُِّكمي ََّل َتظي َو مي
َ
]سورة  ﴾٢٧٩ُكمي رُُءوُس أ

 [.172 - 172ابلقرة: 
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. 

ِِّۖ قُلي فِّيهِّمَ يَسي ﴿ يَمييِسِّ رِّ َوٱل َمي
ِّلنااسِّ  آ إِّثيمٞ لُونََك َعنِّ ٱۡلي َكبِّريٞ َوَمَنَٰفُِّع ل
َِبُ  كي

َ
ُۗ َويَسي ِإَوثيُمُهَمآ أ عِّهَِّما َِّك مِّن نافي َٰل َٰ ُۗ َك َو ا يُنفُِّقوَنَۖ قُلِّ ٱليَعفي

لُونََك َماذَ
ُروَن  ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَٰتِّ لََعلاُكمي َتتََفكا ُ ٱّللا ِّ  [219ابلقرة:  سورة] ﴾ ٢١٩يُبنَي 

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. 

ٞس ﴿ َٰمُ رِّجي َل زي
َ نَصاُب وَٱۡلي

َ ُ وَٱۡلي يَمييِسِّ ُر وَٱل َمي ِّيَن َءاَمنُوٓاْ إِّناَما ٱۡلي َها ٱَّلا يُّ
َ
 َيىأ

ِّني َعمَ  وَن  لِّ م  ُُ لِّ ِّبُوهُ لََعلاُكمي ُتفي تَن ييَطَٰنِّ فَٱجي إِّناَما يُرِّيُد   ٩٠ٱلشا
 ِّ يَمييِسِّ رِّ وَٱل َمي

َضآَء ِفِّ ٱۡلي َغي ََٰوةَ َوٱۡلي ن يُوقَِّع بَيينَُكُم ٱليَعَد
َ
ييَطَُٰن أ ٱلشا

نتَُهوَن  نتُم مُّ
َ
ِِّۖ َفَهلي أ لَوَٰة ِّ وََعنِّ ٱلصا رِّ ٱّللا

ُكمي َعن ذِّكي  سورة] ﴾٩١َويَُصدا

 [ 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. 

﴿ 
َ
يبُواْ َيىأ ن تُصِّ

َ
ْ أ ِّنَبَإ  َفتَبَيانُوٓا ُقۢ ب ْ إِّن َجآَءُكمي فَاسِّ ِّيَن َءاَمنُوٓا َها ٱَّلا يُّ

َٰ َما َفَعليتُمي َنَٰدِّمِّنيَ  واْ لََعَ ُُ بِّ َٰلَة  َفتُصي ََه   [6سورة اْلجرات: ] ﴾٦قَويَمۢا ِبِّ

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 – Al-

Hujurat, câu 6). 
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َخري قَويمٞ ﴿ ِّيَن َءاَمنُواْ ََّل يَسي َها ٱَّلا يُّ
َ
ا َيىأ ن يَُكونُواْ َخريي 

َ
ٍم َعََسى أ ِّن قَوي م 

َۖ َوََّل تَليمُِّزٓواْ  ِّنيُهنا ا م  ن يَُكنا َخريي 
َ
َِّسآٍء َعََسى أ ِّن ن  َِّسآءٞ م  ِّنيُهمي َوََّل ن م 

 ٖۚ يَمَٰنِّ ِّ
َد ٱۡلي ُم ٱليُفُسوُق َبعي سي ِّئيَس ٱِلِّ ِۖ ب َوَٰبِّ

لي
َ ِّٱۡلي نُفَسُكمي َوََّل َتَنابَُزواْ ب

َ
أ

َٰلُِّموَن َوَمن لامي َيتُبي فَ  ْوَلىئَِّك ُهُم ٱلظا
ُ
ِّبُواْ  ١١أ تَن ِّيَن َءاَمنُواْ ٱجي َها ٱَّلا يُّ

َ
َيىأ

تَب  ْ َوََّل َيغي ُسوا ِّثيٞمَۖ َو ََّل ََتَسا ِّ إ ن  ِّ إِّنا َبعيَض ٱلظا ن  َِّن ٱلظا ا م  َكثِّري 
خِّيهِّ َمييت ا 

َ
ُكَل َۡليَم أ

ي
ن يَأ

َ
َحُدُكمي أ

َ
ُُيِّبُّ أ

َ
ًضا  أ باعيُضُكم َبعي

يمٞ فََكرِّهي  َ تَوااٞب راحِّ َ  إِّنا ٱّللا  - 22سورة اْلجرات: ] ﴾١٢تُُموهُ  َوٱتاُقواْ ٱّللا
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 – Al-

Hujurat, 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. 

ة  ﴿ َ َرةٌ إََِّلَٰ َمييَِسَ  ِإَون ََكَن ذُو ُعِسي ٞ لاُكمي  ة ٖۚ َفنَظِّ قُواْ َخريي ن تََصدا
َ
إِّن َوأ

لَُموَن  َٰ ُكُّ َنفيس  ا تُريَجُعوَن فِّيهِّ إََِّل َوٱتاُقواْ يَويم   ٢٨٠ُكنتُمي َتعي َِّۖ ُثما تَُوِفا  ٱّللا
لَُموَن  ا َكَسبَتي وَُهمي ََّل ُيظي  [281،  280ابلقرة:  سورة] ﴾٢٨١ما

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. 

َهري ﴿ َتِّيَم فَََّل َتقي ا ٱۡلي ما
َ
 [2سورة الضىح: ] ﴾٩فَأ

Còn đối với trẻ mồ côi thì chớ nên bạc đãi chúng. 
(Chương 93 – Dhuha, câu 9). 

ْ ِفِّ ﴿ وا ُ َصِّ حي
ُ
ِّيَن أ ِّليُفَقَرآءِّ ٱَّلا ب   ل تَطِّيُعوَن َضي ِّ ََّل يَسي ا ِفِّ َسبِّيلِّ ٱّللا

ۡرضِّ 
َ يَمَُٰهمي ََّل ٱۡلي ِّسِّ رُِّفُهم ب نِّيَآَء مَِّن ٱِلاَعفُّفِّ َتعي غي

َ
َاهُِّل أ َُييَسبُُهُم ٱِلي

َاف  يَسي  ُۗ َوَما تُنفُِّقواْ مِّني لُوَن ٱّلااَس إِّۡلي ِّنا ٱ َخريي  ا ِّهِۦّ َعلِّيٌم فَإ َ ب   ﴾٢٧٣ّللا

 [273ابلقرة:  سورة]

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. 

ِّيَن ﴿ َِٰبِّ َ َمَع ٱلصا ِّٖۚ إِّنا ٱّللا لَوَٰة ِّ وَٱلصا ِبي ِّٱلصا تَعِّينُواْ ب ِّيَن َءاَمنُواْ ٱسي
َها ٱَّلا يُّ

َ
َيىأ
 [153ابلقرة:  سورة]  ﴾١٥٣

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: 

ء  ﴿ ََِّشي َويفِّ َوٱِليُ  َوَّلَبيلَُوناُكم ب َِّن ٱۡلي َٰلِّ  َوَنقيص  وعِّ م  َو مي
َ َِّن ٱۡلي م 

ِّيَن  َِٰبِّ ِّ ٱلصا ِّ ِۗ َوبََش  نُفسِّ وَٱثلاَمَرَٰتِّ
َ  [155ابلقرة:  سورة]  ﴾١٥٥َوٱۡلي

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. 

ِّيَن َءاَمنُواْ ُكتَِّب ﴿ َها ٱَّلا يُّ
َ
ِّيَن َعلَييُكُم ٱَيىأ يَاُم َكَما ُكتَِّب لََعَ ٱَّلا ِّ لص 

 [183: سورة ابلقرة] ﴾ ١٨٣مِّن َقبيلُِّكمي لََعلاُكمي َتتاُقوَن 

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. 

نََثَٰ وََجَعليَنَُٰكمي ُشُعوب ا ﴿
ُ
ِّن ذََكر  َوأ َنَُٰكم م  َها ٱّلااُس إِّناا َخلَقي يُّ

َ
َيىأ

َ َعلِّيٌم  َُٰكمي  إِّنا ٱّللا تيَقى
َ
ِّ أ َرَمُكمي عِّنَد ٱّللا كي

َ
ْ  إِّنا أ ََعاَرفُوٓا َِّل ِلِّ َوَقبَآئ

 [13:  جراتاْل سورة] ﴾ ١٣َخبِّريٞ 

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: 

ِّن نافيس  ﴿ ِّي َخلََقُكم م  َها ٱّلااُس ٱتاُقواْ َرباُكُم ٱَّلا يُّ
َ
وََخلََق  َوَٰحَِّدة   َيىأ
ِّسَ ثِّري  ا كَ َزويَجَها َوبَثا مِّنيُهَما   مِّنيَها  ِّهِۦّ وَٱتاُقواْ ٱ آء   ا َون ِّي تََسآءَلُوَن ب

َ ٱَّلا ّللا
َ ََكَن َعلَييُكمي رَقِّيب   ريَحاَم  إِّنا ٱّللا

َ  [1سورة النساء: ] ﴾١ا َوٱۡلي
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: 

ِّۢن َبَغتي ِإَو﴿ َۖ فَإ  بَيينَُهَما
ْ وا ُُ لِّ صي

َ
ْ فَأ تََتلُوا مِّنِّنَي ٱقي يُمؤي َِّفتَانِّ مَِّن ٱل ن َطآئ

ِّ  فَإِّن  رِّ ٱّللا مي
َ
َء إََِّلى أ ٓ َٰ تََفِّ ِتِّ َتبيغِّ َحِتا

َرىَٰ فََوَٰتِّلُواْ ٱلا خي
ُ َُٰهَما لََعَ ٱۡلي َدى إِّحي

طُ  قيسِّ
َ
لِّ َوأ ِّٱليَعدي واْ بَيينَُهَما ب ُُ لِّ صي

َ
طِّنَي فَآَءتي فَأ سِّ يُمقي َ ُُيِّبُّ ٱل َْۖ إِّنا ٱّللا  ٩وٓا
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َ لََعلاُكمي  ْ ٱّللا َخَوييُكمي  وَٱتاُقوا
َ
َ أ ْ َبنيي وا ُُ لِّ صي

َ
ٞ فَأ وَة مِّنُوَن إِّخي يُمؤي إِّناَما ٱل

 [10، 9:  اْلجرات سورة] ﴾١٠تُريَۡحُوَن 
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. 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

182 

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 



Muhammad – Thiên sứ của Allah là ai? 
 

191 

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: 

ِّ إَِّۡليُكم ﴿ ىءِّيَل إِّّن ِّ رَُسوُل ٱّللا َر ٓ إِّسي َٰبَِنِّ يََم َي ِإَوذي قَاَل عِّيََس ٱبيُن َمري
ِتِّ مِّۢن َبعي 

ي
ِّرَُسول  يَأ ۢا ب َ ِّ َٰةِّ َوُمبََش  َرى َ يََديا مَِّن ٱِلاوي َِّما َبنيي ق ا ل  ِّ َصد  دِّي مُّ

بِّنٞي  رٞ مُّ ُي َِّنَٰتِّ قَالُواْ َهََٰذا سِّ َي 
ِّٱۡلي ا َجآَءُهم ب َُدَۖ فَلَما ۡحي

َ
ۥٓ أ ُمُه سورة ] ﴾٦ٱسي
 [6الصف: 

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 : 

ِّ إَِّۡليُكم ﴿ ىءِّيَل إِّّن ِّ رَُسوُل ٱّللا َر ٓ إِّسي َٰبَِنِّ يََم َي ِإَوذي قَاَل عِّيََس ٱبيُن َمري
دِّي  ِتِّ مِّۢن َبعي

ي
ِّرَُسول  يَأ ۢا ب َ ِّ َٰةِّ َوُمبََش  َرى َ يََديا مَِّن ٱِلاوي َِّما َبنيي ق ا ل  ِّ َصد  مُّ

بِّنٞي ٱ رٞ مُّ ُي َِّنَٰتِّ قَالُواْ َهََٰذا سِّ َي 
ِّٱۡلي ا َجآَءُهم ب َُدَۖ فَلَما ۡحي

َ
ۥٓ أ ُمُه سورة ] ﴾٦سي
 [6الصف: 

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. 

 

   

 

 

 

 


