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Lời Mở Đầu 
 

ّ َ�ْعَدُه  َِ
ىَ
َ
َْدُد َوَ وَْهَدُه َولصّاَمُو َولصّالَمُ  َىحَح َمْ  ن

ْ
لَل

يَْ   ِّ  يَْوَ  ل
َ
ْب بََْْهَالاِإ إَ 

ُْ َََع
َََه َوَمْ  رَ ْح َْ ّما َ�ْعدُ ، َوَ َ  َِ َ َو

َ
 : 

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng duy nhất, cầu 
xin bình an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng, cho gia 
quyến, cho bằng hữu và những ai noi theo tấm gương 
cao quí của Người cho đến Ngài tận thế, và sau đó: 

Đây là quyển sách tóm lược những Hadith quan 
trọng từ quyển Riyadh Al-Saaliheen, bằng sự tuyển 
chọn rất kỹ càng và đã được giới U’lama học giả 
chuyên môn chứng thực về tính chính xác của Hadith. 

Mục đích của việc rút gọn quyển sách này là 
nhằm tạo sự dễ dàng thuận lợi cho cộng đồng Muslim 
hiểu rõ hơn về Sunnah của Nabi , về tiểu sử của 
Sahabah  và có thể mang theo trên người đến bất cứ 
đâu bạn ở. Cầu xin Allah – Đấng Tối Cao Vĩ Đại, Đấng 
Hùng Mạnh và Rộng Lượng – ban phúc lành cho những 
ai bỏ công tuyên truyền quyển sách này dù bằng bất cứ 
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phương diện nào, xin hãy ban ân phước đó được lưu 
truyền cho hậu thế kể cả sau khi người tuyên truyền đã  
khuất bóng.  

Sheikh Ibnu Al-Qaiyim  nói: “Việc truyền bá 
kêu gọi mọi người quay về với Allah là nhiệm vụ của 
giới Thiên Sứ Rasul và truyền nhân của họ. Giới truyền 
nhân này là hậu duệ thừa kế sứ mạng tiếp tục truyền bá 
tôn giáo cho nhân loại. Đây là sứ mạng cao quí mà 
chính Allah đã hạ sắc lệnh cho Nabi Muhammad  
phải truyền đạt lại hết tất cả mọi điều được mặc khải, 
Ngài hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng và sự truyền 
bá đó được toàn vẹn. Tương tự những ai đứng ra truyền 
bá tôn giáo này sẽ được Ngài bảo vệ, sự an toàn của y 
tùy thuộc vào sự phục vụ của họ cho tôn giáo. Ngoài ra 
Nabi  còn ra lệnh tất cả tín đồ phải tuyên truyền lại 
cho các tín đồ khác dù chỉ là một câu kinh hoặc một 
Hadith. Cho nên, việc tuyên truyền Sunnah này cho 
cộng đồng Islam tốt hơn nhiều so với việc dùng tên bắn 
vào cổ kẻ thù, bởi việc truyền bá đúng đường lối của 
Sunnah chỉ có hậu duệ giới Nabi mới làm được còn 
những người khác thì không. Cầu Allah ban cho chúng 
ta là hậu duệ đích thực của Nabi và Rasul.” Trích từ 
quyển Jala Al-Afhaam trang 581. 
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 سالب ل  لصاح  لصاهيب
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất 
Mực Khoan Dung 

1- CHƯƠNG THÀNH TÂM & CÁCH 
ĐỊNH TÂM TRONG TẤT CẢ MỌI VIỆC 

LÀM, LỜI NÓI VÀ SỰ SUY NGHĨ 
 

Allah phán: 

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحَنَفآَء َوُ�قِيُمواْ ] َّ واْ ٱ ُُ ُُ ۡۡ َ ِِ  ّّ ِرُوٓواْ �ِ
ُ
َوَاآ م

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ  َّ ُُواْ ٱل ۡۡ  ٥البينة:  ٥Zٱلّصلَٰوةَ َوُ�

Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, 
triệt để thuần phục Ngài một cách chính trực rồi 
dâng lễ Salah một cách chu đáo và xuất tiền thuế 
Zakat. Đấy là một tôn giáo đúng đắn. Al-Baiyinah: 
5 (chương 98), Allah phán ở chương khác: 

َّۡقَوٰى ] َناُ�ُ ٱ ََ ن  ِِ ٰ ََ ا َو ََ ُُ ٓ َّ دَِاا ا َو ََ ُوُر ُُ  َ َّ َناَ  ٱ ََ لَن 
مۚۡ  ُِ  ٣٧الحج:  Zِان
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Không phải thịt cũng không phải máu của vật giết 
tế đến với TA mà đến với TA là lòng kính sợ của các 
người. Al-Haj: 37 (chương 22), Allah phán ở chương 
khác: 

لَُم َاا ِ� ] ۡۡ ۗ َوَ� ُ َّ ُُ ٱ لَۡم ۡۡ ََ وُُ  ُُ ُۡ ُُ ۡو 
َ
ۡم م ُُ

وِِ ُُ ُُ ُۡفواْ َاا ِ�  ُُ   ِ� ۡۡ ُُ
ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ َّ ِِ  َوٱ ض
َ ۡۡ ِِ َوَاا ِ� ٱ ٰ ََ ٰ ََ ّّ يٞو ٱل ُِ َُ ٢  Z  :آل عمران

٢٩ 

Hãy nói đi (Muhammad): “Dù cho các người có 
giấu giếm hay tiết lộ điều gì nằm trong lòng của các 
người thì Allah biết rõ tất cả, Ngài còn thấu đáo tin 
thông hết tất cả mọi sự việc trong các tầng trời và 
trái đất. Allah là Đấng có khả năng trên tất cả.” Ali 
I’mraan: 29 (chương 3). 

1- Từ thủ lĩnh của những người có đức tin ông 
Abu Hafs U’mar bin Khattaab bin Nufail bin Abdul 
U’zza bin Riyaah bin Abdullah bin Qurt bin Razaah bin 
U’dy bin Ka’b bin Lu-ay bin Al-Ghalib Al-Qura-shy 
bin Al-A’dwy  kể: Tôi đã nghe Rasul  nói:  

َدا(( َّ ْىَداُل  إَ
َ
َدا بَالّّياَت  لأل َّ ّ  َوَِ ُُ َدْ  َكىَْت ، ىََوى َما لْشَائِ  َل ََ

 
َ
َارُُه إَ  ْْ  ل َ َِ

َ
َارُُه إَ  ْْ َْ

 َكىَْت  َم ْ ، وَ  َورَُووَ َ ل َ  َورَُووَ َ فَ
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َارُهُ  ْْ َِ  ُ ا َْيَاَِ َْ وْ  يَُايَُ
َ
وِ   

َ
ا لْشَا  َْ َارُهُ  ،َ�نَْكُح ْْ َْ

  فَ
َ
اَجاَ  َما إَ  َِ 

)) إََلْهَ 
“Quả thật, mọi việc làm bắt đầu bằng sự định tâm 
và mỗi việc làm của con người được tính toán bằng 
sự định tâm của y. Cho nên, ai đã di cư vì Allah và 
Rasul của Ngài thì sự di cư đó thuộc về Allah và 
Rasul của Ngài và ai đã di cư chỉ vì lợi ích trần gian 
hoặc chỉ để được cưới vợ thì y chỉ được hưởng 
những gì đã định tâm trong cuộc di cư đó.” Hadith 
do hai Imam chuyên môn Hadith ghi lại, ông Abu 
Abdullah Muhammad bin Isma-il bin Ibrahim bin Al-
Mughee-rah bin Bardiz-bah Al-Bukhary 1/2 (1) và ông 
Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaaj bin Muslim Al-
Qu-shay-ry Al-Naisabury 6/48 (1907). 

 

2- Từ Mẹ của nhóm người có đức tin bà Um 
Abdullah A’-y-shah  dẫn lời Nabi  rằng: 

ْب  َْ َ ّوص
َ
ُُ بََ َْال ُُ رَض 

َ
ََ َمَ  لأل َكْعَََة فََْال َكىُول بَََيَْدل

ْ
((يْغُوو َجيْ ا لل

بْ )) َِ َِخَا  و

“Đoàn binh tấn công Ka’bah, khi đến vùng Bayda 
tất cả mọi người bị tiêu diệt sạch sành sanh không 
ngoại trừ một ai.” Tôi hỏi Người: Thưa Rasul, tại sao 
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lại hủy diệt hết mọi người ở trên vùng đất đó vậy, bởi 
trong số họ có người không phải là quân binh. Nabi  
đáp: 

ََّيارَْبْ )) َُّب ُ�ََْعوُوَإ َعَ  ْب  َِ َِخَا ْب َو َْ َ ّوص
َ
ُُ بََ َْال ُُ ))  

“Mọi người bị hủy diệt hết tất cả, sau đó được phục 
sinh sống lại dựa vào sự định tâm của mỗi người 
(mà bị phân xử).” Hadith do Al-Bukhary 3/86 (2118) 
và Muslim 8/168 (2884) ghi lại, lời trong Hadith này là 
của Al-Bukhary. 

 

3- Bà A’-y-shah  thuật lời Nabi  rằng: 

، َوََِال لْوتُنَْفْاُ�ْب 
ََّيةا ادا َو َْ ْ  َج َِ

َاَو َ�ْعَد للَفرَْح، َولَ ْْ َِ  
َ
((ن

ارَْت َدلَر إوَم ِ . فاىَْفُاول)) َْ ا  َْ َّ
َ
َاَو َمْ  َمّكَة أل ْْ َِ  َوَمعناُه : ن 

“Không còn di cư kể từ khi Makkah đã được chiếm 
lĩnh, nhưng vẫn còn thánh chiến và sự định tâm. 
Một khi các người được kêu gọi thánh chiến thì hãy 
đứng lên.” Hadith do Al-Bukhary 5/72 (3900) và 
Muslim 6/28 (1864) ghi lại. 

Ý nghĩa: câu “Không còn di cư” tức không còn 
di cư từ Makkah đến nơi khác nữa bởi Makkah đã là 
vùng đất Islam rồi.  
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4- Ông Abu Abdullah Jaabir bin Abdullah Al-
Ansaary  kể: Trong một trận chiến cùng Nabi , 
Người nói:  

ُ�ْب َشَالًل ، َوَن َطَعْعرُْب َولَديا ، إّن َكىُول  ْ َْ  َما 
((إَّإ بَالَدينََة صَاََجان 

ُ�وُ�ْب ف لألْجاَ ))  ُب لصَْدَاُض )) َو� رَوليَة: ((إّن َفَ ُْ َمَعِْب َهَََال
“Quả thật ở Madinah có nhóm đàn ông, cho dù các 
người có đi quảng đường dài hoặc băng ngang sa 
mạc thì họ vẫn sát cánh bên các người, nhưng nay 
họ đã bị bệnh.” Có đường truyền khác ghi rằng: “Thì 
họ sẽ cùng các người chia ân phước.” Hadith do 
Muslim 6/49 (1911) ghi lại. 

Có đường truyền khác do Al-Bukhary 4/31 
(2838) ghi rằng: Ông Anas  nói: Chúng tôi quay trở 
về cùng với Nabi  từ trận chiến Tabuk, Người nói: 

ْب  ُِ  َو
ّ
ْعَا  َوَن َولديا ، إَن َِ  َخلَْفنَا باصَْدَدينََة َما َولَْكنَا 

َْْولما 
َ
((إَّإ  
ُب للُعْذرُ ))،َمَعنَا ُْ   َهَََال

“Quả thật, nhóm người ở lại Madinah cho dù chúng 
ta có đi qua thung lũng hoặc băng qua sa mạc thì họ 
sẽ vẫn đi tháp tùng với chúng ta, nay họ có lý do 
vắng mặt.”  
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5- Cha của Yazeed ông Ma’n bin Yazeed bin Al-
Akhnas , ông cùng với cha và ông nội là những vị 
Sahabah, ông kể: (Cha tôi) ông Abu Yazeed lấy vài 
Dinaar (đồng tiền vàng) đi bố thí nhưng lại đặt bên 
cạnh một người đàn ông ở Masjid. (Tưởng cha bỏ quên 
nên) tôi bước đến nhặc vài Dinaar đó mang đến cho cha 
thì bị cha quở trách: Thề bởi Allah, cảnh cáo con mơ 
tưởng đến số tiền này. Thế là cha đi thưa chuyện với 
Nabi , Người đáp:  

َخْذَت يَا َمْع ُ ))
َ
  ((صََك َما ىََو�َْت يَا يََو�ُد، َوصََك َما  

“Này Yazeed, ông sẽ được thưởng với ý định mà ông 
đã định tâm còn Ma’n sẽ được thưởng với những gì 
đã lấy.” Hadith do Al-Bukhary 2/138 (1422) ghi lại. 

 

6- Cha của Ishaaq ông Sa’d bin Abi Waqqaas 
Maalik bin Uhaib bin Abdul Manaaf bin Zuhrah bin 
Kilaab bin Murrah bin Ka’b bin Lu-ay Al-Qurashy Al-
Zuhry , ông là một trong mười người được báo trước 
là được vào thiên đàng mà không có sự tính sổ, ông kể: 
Nabi  đã đến thăm tôi trong lần Haj từ biệt, lúc đó tôi 
đang bệnh nặng. Tôi nói với Người: Thưa Rasul của 
Allah, nay tôi đã bệnh nặng như Người đã thấy, tài sản 
tôi có rất nhiều nhưng chỉ có một đứa con gái duy nhất 
thừa kế, tôi muốn bố thí hai phần ba trong tổng số tài 
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sản đó, Người nghỉ sao ? Người đáp: “Không được.” 
Tôi tiếp: Vậy phân nữa thì sao, thưa Rasul ? Người đáp: 
“Vẫn không được.” Tôi tiếp: Vậy một phần ba có 
được không, thưa Rasul ? Người đáp:  

 ََ ْغَنيَا
َ
ََرََك   ًا - إَىَّك إَْإ رََذْر َوَر ََ ْو َك

َ
ًا -   ((لُّلُُث َولُّلُُث َكَو

َََفَقة   ، َوَِىَّك لَْ  ُ�نَْفَق 
ََ ْب َةلَة  َ�رََكّفُفْوَإ لّلا ُِ ْإ رََذَر

َ
ا َمْ    ًْ َخ

رََك ))
َ
َْعُي َف َفّ لْشَا 

َ
َّ َما ع ا َه َْ َجْاَت َعلَيْ

ُ
  
ّ
ا وَجَه لَ  إَن َْ  رََْرَ  بَ

“Một phần ba ư, một phần ba nhiều lắm – lớn lắm – 
quả thật, anh để cho con cái của anh là những người 
giàu sẽ tốt hơn nhiều để chúng là những kẻ nghèo 
khổ phải xòe tay xin xỏ người khác. Và bất cứ việc 
bố thí nào mà anh đã bố thì nhằm làm hài lòng 
Allah chắc chắn anh sẽ được Ngài ban thưởng trọng 
hậu kể cả thức ăn mà vợ anh ăn cũng được ban 
thưởng.” Tôi bảo: Thưa Rasul, vậy tôi sẽ truyền lại cho 
bạn bè tôi sau này. Người tiếp:  

 لرَْدْدَت بََه 
ّ
رَْعَدَي َىَدم  رََْرََ  بََه وَْجَه لَ  إَن ََ  َُ َلّ

ُ
((إَىَّك لَْ  ل

ّ بََك  ََ َْْول ا َوُ�
َ
َّ يَتْرََفَ  بََك   َُ َه َلّ

ُ
ْإ ل

َ
، َولََعلَّك   َعة  َْ َدرَجة  َوَر

ْىَقابَْْب، 
َ
ْب َعَ   ُِ ْب وَن رَُاّد ُْ َاَ� ْْ َِ َحاَز  ْْ

َ
َِ َأل ْش

َ
ّب   ُْ َِخُاْوإَ . لصلّ

َ  لَلا�َُس َوعُد ْ�ُ  َخْولَةَ )) َِ
 لَ
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“Chắc chắn những gì anh truyền đạt lại nhằm để hài 
lòng Allah thì anh sẽ được nâng cao địa vị và hi 
vọng rằng những gì anh để lại sẽ giúp ích được 
nhóm (Muslim) và sẽ gây hại được nhóm (Kafir) 
khác. Cầu xin Allah giúp cho các bằng hữu của Bề 
Tôi sớm hoàn thành việc di cư và xin chớ làm điều 
đó trở thành vô vọng với họ, bởi ông Sa’d bin 
Khawlah là người đáng thương.” Ông đã bị Nabi  
khiển tránh vì đã chết ở Makkah. Hadith do Al-
Bukhary 1/22 (56) và Muslim 5/71 (5) (1628) ghi lại. 

 

7- Ông Abu Hurairah Abdur Rahmaan bin Sakhr 
 dẫn lời Nabi  rằng: 

ْ  ينُْظُا  َِ
َوَر�ْب، َولَ ُْ  

َ
 إَ 

َ
ْب، َون ُِ ْجَالاَم

َ
  
َ
 َ�نُْظُا إَ 

َ
((إَّإ لَ  ن

بْ )) ُِ ْىَداَل
َ
ْب َو  ُِ  ُْلُو�َ

َ
 إَ 

“Quả thật Allah không hề nhìn vào diện mạo và 
tướng tá của các người, nhưng Ngài sẽ nhìn vào (sự 
định tâm của) con tim và hành động của các người.” 
Hadith do Muslim 8/11 (34) (2546) ghi lại. 

 

8- Ông Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash-a’ry 
 kể: Có người hỏi Rasul  về việc thánh chiến có 
người chiến đấu rất hùng dũng, có người chiến đấu rất 
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nhiệt huyết và có người đi chiến đấu để tỏa vẻ anh 
hùng, trong số họ ai mới là người chiến đấu vì chính 
nghĩa của Allah ? Rasul  đáp: 

ََيَْي ل َ )) َ للُعلْيَا، فََْو َف َو َِ ََدُة لَ  
ََ َُكْوَإ  ََ  ((َمْ  َْارََي 

“Ai chiến đấu là để nêu cao danh nghĩa của Allah, y 
chính là người thánh chiến vì chính nghĩa của 
Allah.” Hadith do Al-Bukhary 1/42 (123) và Muslim 
6/46 (149) (150) (1904) ghi lại. 

 

9- Cha của Bakrah ông Nufai-e’ bin Al-Haarith 
Al-Thaqafy  dẫn lời Nabi  rằng: 

َقارَُي َولصَْدْقرُوُل َف لّلارَ ))
ْ
َدا فَال َْ ََا لصُدْالَلَداَإ سََاليَْفي

ْ
  ((إََال لَ

“Một khi hai người Muslim cầm kiếm chiến đấu 
nhau thì người bị giết và hung thủ đều vào hỏa 
ngục.” Tôi hỏi: Thưa Rasul, hung thủ bị vào hỏa ngục 
là phải còn người bị sát hại thì tại sao ? Người đáp:  

ََهَ )) اَه َْ  َطرَْي 
  ((إَىُّه َكَإ َهَا�ْاا  َعَ

“Bởi vì nó có ý định giết chết đối phương.” Hadith do 
Al-Bukhary 1/14 (31) và Muslim 8/169 (14) (15) 
(2888) ghi lại. 
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10- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng: 

َمرََه َف ُووََْه َوَ�يَْرَه بَْضعا   َْ َمُو لصاُّجَي َف َجَاَعِة رََو�ُْد َعَ  َْ ))
َُّب   ، ََ و ُُ ْهَالَ  لصُْو

َ
 فََ
َ
َ ُّ ْب إََال رََو ُِ َهَد

َ
ّإ  
َ
، وََاصََك   وََعَو�َ  َدرََجة 

ُْط  َُ  لصّاَموُ : صَْب 
ّ
ُوُه إَن َْ  لصّاَمَو، َن َ�نْ

ّ
 يَُا�ُد إَن

َ
َد ن َْ َل لصَْدْال

َ
 

َّ يَْدُخَي  ا َخَعيةَةا َه َْ ، وَُهّط َىنُْه بَ
ا َدرََجةا َْ ُ بَ

َ
 ُرفََ   

ّ
ُخْعَوو  إَن

 َ َِ َد َكَإ َف لصّاَمَو َما َكىََت لصّاَمُو  َْ َد، فَََْال َدَخَي لصَدْال َْ لصَْدْال
ي  َ

ّ
َْلَالَه لَ َْ ْب َما َدلَ  ف  ُْ َهَد

َ
ُة يَُالّوَإ َعَ   َِ ََُالُه، َولصَدم َ

ْ َُ
ّب رُْب َعلَيَه، َما  ُْ ُ، لصلّ

َ
ّب لْغَفْا   ُْ ّب لرَْحُْه، لصلّ ُْ ََيَه، َ�ُقْوصُوَإ : لصلّ  َّ َْ

ََيهَ )) ََيَه، َما صَْب ُ َْدْث   صَْب يُؤَْا 

“Lễ Salah của người đàn ông cùng tập thể (ân 
phước được) nhân lên hơn hai mươi lần so với lễ 
Salah (một mình) tại chợ hoặc tại nhà của y. Thế đó, 
cứ mỗi lần các người lấy nước Wudu thật hoàn hảo, 
rồi tìm đến Masjid để hành lễ Salah, y rời khỏi nhà 
chỉ vì mục đích hành lễ Salah thì cứ mỗi bước đi y 
bước sẽ được nâng lên một cấp và xóa đi một tội lỗi, 
cứ thế cho đến khi bước vào Masjid. Sau khi bước 
vào Masjid cho dù hành lễ Salah gì cũng đều được 
ban ân phước, còn Thiên Thần thì luôn cầu xin cho 
những ai ngồi lại để hành lễ Salah với những câu: 
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“Cầu xin Allah thương xót, tha thứ, chấp nhận xám 
hối của y” cứ thế miễn sao y không quấy rầy người 
khác hoặc vẫn còn nước Wudu.” Hadith do Al-
Bukhary 1/129 (477) và Muslim 2/128 (272) (273) 
(649) ghi lại. 

 

11- Cha của Al-A’bbaas ông Abdullah bin 
A’bbaas bin Abdul Muttalib  kể: Rasul  được mặc 
khải từ Thượng Đế - Đấng Hồng Phúc & Tối Cao – 
rằng:  

َُّب َ�ّ�َ َاصََك (( ََالنَاَت َولصّاليّةَاَت 
ْ
ّب َبََالنَِة ،إَّإ لَ  َكرََب لل َِ َدْ   ََ  
ا  َْ ا َكرَََ َْ ُ َعنَْدُه َهَالنَة  َكَشلَة  ل ُ فَلَْب َ�ْعَدلْ

َ
ا وَ  ،   َْ َعَدلَ ََ ا  َْ ّب بَ

َِ إَْإ 
ا  َْ  ل ُ َكرَََ

َ
ُِ إَ  ْع َُ  َوََْ  َما ََة 

َ
ُ َعنَْدُه َعْوَ َهَالنَاِت إَ 

َ
  
وِ  ًَ َعاِ  َكَو ُْ

َ
ا .  َْ ا َكرَََ َْ ّب سََاليّةَِة فَلَْب َ�ْعَدلْ َِ ُ َعنَْدُه ل ُ  َوَِْإ 

َ
  

ا وَ َهَالنَة  َكَشلَة   َْ ا َكرَََ َْ َعَدلَ ََ ا  َْ ّب بَ
َِ ُ َويّةَة  َولَهَدو  ل ُ إَْإ 

َ
  (( 

“Quả thật, Allah đã qui định mọi điều tốt và điều 
xấu rồi diễn giải rõ ràng về chúng, cho nên ai dự 
định làm điều tốt nhưng chưa làm sẽ được Allah viết 
cho y một điều tốt hoàn hảo và nếu ai dự định làm 
điều tốt rồi thực hiện luôn dự định đó sẽ được Allah 
viết cho y từ mười cho đến bảy trăm điều tốt nhân 
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lên rất nhiều. Còn nếu ai dự định làm điều xấu 
nhưng chưa làm sẽ được Allah viết cho y một điều 
tốt hoàn hảo và ai dự định làm điều xấu rồi làm điều 
xấu đó thì chỉ bị Allah viết cho một điều xấu.” 
Hadith do Al-Bukhary 8/128 (6491) và Muslim 1/83 
(131) (207) (208) ghi lại. 

 
12- Cha của Abdur Rahmaan ông Abdullah bin 

U’mar bin Al-Khattaab  kể: Chính tai tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

ََْعلََق ثََمثَُة (( َّ َََفاِ ل ْب َه ُِ بُ َولِ َشّدْ  َكَإ َطَْلَ  َغِر ُِ
َ
ََيُت إَ   لصَْد

َغارَ 
ْ
ُب لل َْ

ََََي فََالّدْت َعلَيْ
ْ
ْرَاوا َمَ  لل َْ ََدرَْت 

ْ
َقاصُول.فََدَخلُوُه، فَاَ ََ  : 

ْإ رَْدُعول ل
َ
َذهَ لصّاْرَاَو إَّن   َِ ْب َمْ   ُِ ي َْ

 بََااَلَح  َ إَىُّه َن ُ�نْ
بْ  ُْ َقاَل رَُجيا َمنْ ََ بْ .  ُِ ْىَداَل

َ
ًَلَإ، :  ََ يَْراَإ َك

َِ بََولَإ 
َ
ّب َكَإ َل   ُْ  لصلّ

َِ َف َطلََب  ى 
َ
نََ ََ ِْم  َوَن َمان ، 

َ
َدا   ُْ ََُق َطَْلَ ْغ

َ
اَ َوُ�نُْت َن   َْ َّ  لص

َدا  ُْ َدا َ�َُوَط ُْ َ َّ ىَاَما، فََحلََُْت ص َدا َه َْ
ُرْ  َعلَيْ

َ
ا، فَلَْب   يَْوم 

ََوُْت 
ْو َمان ، فَلَ

َ
ِْم   

َ
َدا   ُْ َََق َطَْلَ ْغ

َ
ْإ  
َ
ُت   ِْ َدا ىَا ََدْ�َ َوَ�َا ُْ وََجْدُ�

فَ
ُا ، فَاْوتَيَْقَظا  ْْ َف

ْ
َّ بََاَق لل َدا َه ُْ َْرََظُا لْوتَيَقاَه

َ
َقَدُ  َعَ يََدّى  

ْ
َولل

َفّاْج  ََ َك  َْ ََ وَْج َعلُْت َاصََك لبَْرَغا
ََ ّب إَْإ ُكنُْت  ُْ َدا، لصلّ ُْ َ�ا َ�َُوَط فََوَ
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يْة ا َن �َْالرََعيُعوَإ  َِ ََْفاََجْت  َذهَ لصّاْرَاَو، فَا َِ ََيَه َمْ     ُْ
َ
َىّنا َما َ
ُُاوجَ 

ْ
ََ : َوَْاَل لآلَخاُ .لل َهّب لّلا

َ
ّب َكىَْت َل بَنُْت َىَب َكىَْت   ُْ  لصلّ

ا َونَةا َمَ   َْ صَّدْت بَ
َ
  َّ ا، فَاْمرَنََعْت َمّح َه َْ ْفَال ََ ا َىْ   َْ رَْدُ�

َ
، فََ ّ

َ
إَ 

َ بَيَْح  َّ َ
ُ
ْإ ل

َ
�َ  َوَما ََة َدينَاِر َعَ   ا َعْوَ َْ ْىَعيْرُ

َ
رَْح فََ ََ ا َْ لصّالتََ�، فَ

ا َْ َّ إََال ََْدرُْت َعلَيْ َفَعلَْت َه
ََ ا،  َْ ْفَال ََ ْإ : َْالَْت .َوَ�ْ�َ 

َ
َهّي صََك  

ُ
 َن  

فُْت  ا، فَاىَْصَ َْ رََحاّْجُت َمَ  لصُْوُْوَ  َعلَيْ ََ َاَ�َب إَّن َبَّقهَ . 
ْ
ِّ لل َ�ُف

ّب  ُْ ا، لصلّ َْ ْىَعيْرُ
َ
ى   َ

ّ
َب لَ َِ َّ ُت ل

ْ
ّ َورََا�

َ
ََ إَ  َهّب لّلا

َ
ا َوَ َ   َْ َىنْ

ََيهَ .    ُْ
َ
َك فَافُْاْج َىّنا َما َ َْ ََ وَْج َعلُْت َاصََك لبَْرَغا

ََ إَْإ ُكنُْت 
ا. َوَْاَل  َْ ُُاوَج َمنْ

ْ
ْب َن �َْالرََعيُعوَإ لل ُْ َّ

َ
� َ ًْ ََْفاََجَت لصّاْرَاُو، َ� فَا

َ رَُجِي :لُّاَلُث  ًْ ْب، َ� ُِ ْجَا
َ
ْب   ُْ ْىَعيْرُ

َ
ََ فََ َجَال

ُ
َجْاُت  

ْ
ِّ لْورََ ّب إَ ُْ

 لصلّ
ْشَولُل، 

َ
َّ َكُثَْت َمنُْه لأل ْجَاُه َه

َ
وَّدْاُت   ََ َب  َِ ُ وََا

َ
ى   َ

ّ
َّ لَ َولَهِد رََا

َِ َ�ْعَد َه�ِ  ََ ا َْ
َقاَل .فَ ََ ُ  َ  يَا َىََْد ل: 

َ
ُقلُْت   ََ ْجَاى. 

َ
  ّ
َ
ّد إَ 

َ
  : ّ ُُ  

َقاَل  ََ َغنََب َولصّاَطيَق . 
ْ
ََقَا َولل

ْ
َّ َمَ  لَببََي َولل ْجَا

َ
 يَا َىََْد :َما رََاى َمْ   

ُّه فَاْورَاَُْه  َُ َخَذُه 
َ
َوُئ بََك . فََ ْْ ْورَ

َ
ِّ َن   ُقلُْت إَ

ََ  . َِ  
َوئْ ْْ لَ  َن ََْالرَ
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َك  َْ ََ وَْج َعلُْت َاصََك لبَْرَغا
ََ ّب فََْْإ ُكنُْت  ُْ يْة ا، لصلّ َِ ّْ َمنُْه  ُ ُْ فَلَْب َ�

وإَ  َُ ََْفاََجَت لصّاْرَاُو فََراَُجول َ�ْد ََيهَ . فَا   ُْ
َ
 ))فَافُْاْج َىّنا َما َ

“Trước thời các người có ba người đàn ông đi 
đường vào một hang núi để qua đêm vì trời đã tối. 
Sau khi họ vào hang thì đột nhiên một tản đá to từ 
phía trên núi lăn xuống lắp miệng hang lại làm họ 
kẹt bên trong. Tất cả ba người đều bảo: “Sẽ chẳng 
có ai giúp nổi chúng ta thoát khỏi tản đá kia ngoài 
việc chúng ta phải cầu xin Allah với những việc làm 
tốt của chúng ta!”. Thế là một người trong bọn họ 
khấn nguyện nói: “Lạy Thượng Đế! Bề tôi đã từng có 
cha mẹ già sống chung và lúc nào bề tôi cũng chu đáo 
trong việc phục dịch chăm sóc cho họ, bề tôi chưa bao 
giờ nghỉ ngơi cho đến khi nào họ đã ngủ, có lần bề tôi 
dắt sữa mang lên cho cha mẹ bề tôi dùng nhưng họ 
đã ngủ, bề tôi không muốn phá giấc ngủ của họ và 
cũng không muốn ai trong gia đình dùng bữa trước 
họ nên bề tôi đã cầm nồi sữa trên tay và đứng đợi đến 
khi cha mẹ con thức dậy trong khi các con của bề tôi 
cứ khóc la dưới chân. Lạy Thượng Đế, bề tôi  đã làm 
thế vì chỉ muốn làm Ngài hài lòng thì xin Ngài hãy 
cứu bề tôi thoát khỏi tản đá kia!” Dứt lời, tản đá 
nhích khỏi hang một ít nhưng họ vẫn chưa thể ra 
được. Người thứ hai cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế! 
Bề tôi đã từng yêu mến người em gái họ đến điên 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

19 

 

cuồng nhưng nàng ấy đã từ chối bề tôi. Sau một thời 
gian, nàng đến tìm bề tôi vì gặp khó khăn, bề tôi đã 
đưa cho nàng một trăm hai mươi Dinar(

0F

1) với điều 
kiện là nàng phải trao thân cho bề tôi, bề tôi đã vào 
cuộc đến lúc bề tôi ngồi hẳn bên trên đùi nàng thì 
nàng bảo: “Hãy kính sợ Allah, hãy đừng tháo chiếc 
nhẫn khi không phải là chủ nhân của nó!”. Thế là bề 
tôi lập tức rời nàng và bỏ đi và bỏ luôn số vàng đã 
đưa cho nàng. Lạy Thượng Đế, bề tôi đã làm thế vì 
muốn làm đẹp lòng Ngài thì xin Ngài hãy giúp bề tôi 
thoát khỏi tản đá kia!”. Dứt lời, tản đá tiếp tục nhích 
thêm một ít nhưng họ vẫn chưa thể ra ngoài. Người 
thứ ba tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế, bề tôi 
đã từng thuê các nhân công và đã trả tiền công cho 
họ nhưng có một nhân công bỏ đi mất mà chưa lấy 
tiền công, bề tôi đã dùng tiền công đó của y đầu tư và 
đã cho ra rất nhiều tài sản. Sau một thời gian, người 
nhân công đó quay lại, y bảo: Này, người bề tôi của 
Allah! Hãy trả tiền công cho tôi. Bề tôi bảo: Những gì 
anh nhìn thấy trước mặt anh từ đàn lạc đà, bò, cừu và 
những nô lệ đều từ tiền công của anh. Y bảo: Này 
người bề tôi của Allah! Anh không đùa với tôi đấy 
chứ. Bề tôi bảo: Tôi không đùa với anh đâu. Thế là, y 
lấy đi tất cả không để lại một thứ gì. Lạy Thượng Đế, 
bề tôi đã làm thế vì chỉ muốn làm hài lòng Ngài thì 
                                                           

(1) 120 Dinaar tương dương khoảng 14 cây vàng. 
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xin Ngài hãy cứu bề tôi thoát khỏi tản đá kia!”. Dứt 
lời, tản đá lăn ra khỏi miệng hang và ba người đi 
ra.” Hadith do Al-Bukhary 3/104 (2215) và Muslim 
8/89 (100) (2743) ghi lại.  

Qua Hadith khuyến khích việc cầu xin Allah khi 
gặp phải hoạn nạn dựa vào những việc làm đức hạnh đã 
làm trước đó, cũng trong Hadith nói về phúc đức việc 
hiếu thảo bậc song thân, phục vụ họ, tôn trọng hơn bao 
người khác, cũng trong Hadith khuyến khích cố gắng 
giữ thân trong trắng không phạm quan hệ tình dục tiền 
hôn nhân và cũng trong Hadith khuyên cộng đồng luôn 
uy tín trong quan hệ đặc biệt về lĩnh vực liên quan đến 
tiền bạc và trao trả vật sở hữu lại cho chủ nhân thật sự 
của nó. (Trích từ Daleel Al-Faaliheen 1/86) 
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2- CHƯƠNG SÁM HỐI 

 

Giới U’lama học giả Islam nói: Sự sám hối là 
đều bắt buộc mỗi khi phạm tội dù tội nhỏ hay lớn. Để 
được Allah chấp nhận sự sám hối cần phải có ba điều 
kiện sau: 

Thứ nhất: Từ bỏ ngay tội lỗi đã phạm. 

Thứ hai: Hối hận với việc đã làm. 

Thứ ba: Khẳng định với lòng rằng sẽ không 
quay lại tái phạm. Nếu thiếu một trong ba điều kiện này 
thì sự sám hối vô nghĩa. 

Nếu là đắc tội với con người với nhau thì ngoài 
ba điều khoản trên cần phải thêm điều khoản thứ tư là 
phải trải lại hiện vật cho chủ nhân nếu lấy tài sản hoặc 
xin lỗi nếu nói xấu, chửi mắng.   

Vì vậy, bắt buộc người Muslim phải sám hối hết 
tất cả tội lỗi đã phạm dù nhỏ hay lớn, nếu chỉ sám hối 
một vài tội thì xóa được vài tội và những tội lỗi không 
sám hối vẫn phải bị gánh chịu.  

Dựa vào những bằng chứng thiết thực từ 
Qur’an, Sunnah và sự thống nhất của cộng đồng Islam 
rằng bắt buộc người Muslim phải sám hối mỗi khi 
phạm tội, Allah phán:  
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ُُۡفلُِحوَ  ] ۡم  ُِ ّل َۡ ِاُنوَ  لَ ۡۡ َُ ٱلُۡم يه
َ
ا ي  ۡ ِي َِ  ِ َّ ُٓٓواْ �َِٱ ٱ  ٣Zَوُُو

 ٣١النور: 
Và hỡi những người có đức tin! Hãy quay về sám 
hối với Allah tất cả mọi tội lỗi đã phạm đi để may ra 
các người được chiến thắng. Al-Nur: 31 (chương 
24), Allah phán ở chương khác: 

ِ  ٱۡسَتۡغفُِوواْ ]
َ
ُِۡ َوم َِ ُٓٓواْ �ِ ُُّم ُُو ۡم  ُِ ّٓ َِ Z  :3هود 

Và các người hãy cầu xin Thượng Đế của các người 
tha thứ tội lỗi và hãy quay về sám hối với Ngài. 
(Chương 11 – Hud, câu 3), Allah phán ở chương khác: 

ا] َٓة  َُّصوح  ِ َُۡو َّ ُٓٓواْ �َِٱ ٱ ِيَن َءاَاُنواْ ُُو ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََZ  :8  التحريم 

Này hỡi những người có đức tin, hãy thật thành 
tâm quay về sám hối với Allah. Al-Tahreem: 8 
(chương 66). 

13- Ông Abu Hurairah  kể: Chính tai tôi nghe 
được Rasul  nói rằng: 

َثَ َمْ  َوََْعَ�  ْْ
َ
َْوَ   

ْ
ُِ إََلَْه َف لل رُو

َ
ْورَْغَفُا لَ  َو 

َ َ
ِّ أل ((َولَ  إَ

 َشّاو  ))



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

23 

 

“Thề bởi Allah chứng giám, quả thật mỗi ngày Ta 
cầu xin Allah tha thứ tội lỗi và sám hối với Ngài bảy 
mươi lần.” Hadith do Al-Bukhary 8/83 (6307) ghi lại. 

 

14- Ông Al-Aghar bin Yasaar Al-Muzny  dẫn 
lời Rasul  rằng:  

ُِ َف للَوَ   َ  رُو
َ
  ِّ ، رُوُ�ول إَ  لَ  ولْورَْغَفُاوُه، فََْ

َُ ا لّلا َْ �ّ
َ
 ََة ل((يَا �
 َشّاوِ ))

“Này hỡi mọi người, các người hãy quay về mà sám 
hối với Allah và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi đi. Quả 
thật, Ta sám hối (với Allah) một trăm lần mỗi 
ngày.” Hadith do Muslim 8/72 (41) (42) (2702) ghi lại. 

 

15- Cha của Hamzah ông Anas bin Maalik Al-
Ansaary  – người hầu của Rasul  – dẫn lời Rasul  
rằng: 

لُّه  َُ
َ
ًهَ َوَْْد   ْب َوَقَط َعَ بََع ُْ َهَد

َ
فَْاُ  بَرَْوَ�َة َىََْدهَ َمْ   

َ
   ُ))

رِْض فََموِ ))
َ
 َف  

“Allah rất vui vẻ trước sự sám hối của một bề tôi 
trong các người giống như sự vui vẻ của y tìm được 
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con lạc đà bị thất lạc khi đang ở trên vùng sa mạc 
bao la.” Hadith do Al-Bukhary 8/84 (6309) và Muslim 
8/93 (7) (8) (2747) ghi lại. 

Có đường khác do Muslim ghi rằng: 

ْب َكَإ َعَ  ُْ َهَد
َ
ُِ إََلَْه َمْ     بَرَوَ�َة َىََْدهَ َهَ� َ�رُْو

ّد فَاَها  َِ
َ
   ُ))

�ََس 
َ
لبُه فََ ا َطَعاُمُه َوَفَ َْ ََْفلَرَْت َمنُْه وََعلَيْ رِْض فََمِو، فَا

َ
َرلَهلَرَه بََ

ََيْنََدا  ََ �ََس َمْ  َرلهلَرَه، 
َ
ا َوَْْد   َْ َ  َف َهلّ َْ َع ُْ َاو  فَا َْ َِ َل 

َ
ا، فََ َْ َمنْ

ّدَو  َِ َُّب َْاَل َمْ   ا،  َْ َعاَش َ َِ َخَذ 
َ
َو بَْا َْا ََدة  َعنَدُه، فََ ُِ َو َكَذصََك إَْا  ُِ

ّدَو للَفَاَ  )) َِ  َمْ  
َ
ْخَعَ

َ
ىَا َرّ�َك !  

َ
ىَْت َعََدي َو 

َ
ّب   ُْ  للَفَاَ  : لصلّ

“Allah sẽ vui vẻ tột cùng khi một bề tôi trong các 
người sám hối với Ngài, giống như sự vui vẻ của một 
người đang bị lạc mất lạc đà ở trên vùng sa mạc bao 
la. Tất cả thức ăn và thức uống đều trên lưng con 
lạc đà đó, y rơi vào tuyệt vọng vô cùng, bước từng 
bước nặng nề đến ngồi ngã lưng dưới góc cây mà 
nghỉ mát. Đang giữa lúc không còn tia hi vọng tìm 
con lạc đà kia, bổng thấy nó đứng ngay trước mặt y, 
vội vàng đứng dậy nắm lây dây cương mừng ríu rít 
mà nói: “Lạy Allah, Ngài là bề tôi của ta và ta là 
thượng đế của Ngài!” sự phạm thượng này là do 
mừng rỡ tột cùng mà thốt lên.” 
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16- Ông Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash-
a’ry  dẫn lời Nabi  rằng: 

اَر، َوَ�َُْالُط  َْ َُ لّل َِ ُشَء  يََُْالُط يََدُه بَاصلّيَْي َلَرُو
َ
((إَّإ لَ  َ�َعا 

ْدُس َمْ  َمْغَا�َْا)) َّ َّ َ�ْعلَُ  لص َُ لصلّيَْي، َه َِ ُشَء اَر َلَرُو َْ  يََدُه بَاّل

“Quả thật, Allah Đấng Tối Cao luôn rộng đôi tay cả 
ngày lẫn đêm để chấp nhận sám hối của những ai đã 
phạm tội dù ngày hay đêm, cứ thế cho đến khi mặt 
trời mọc ở hướng tây.” Hadith do Muslim 8/99 - 100 
(2759) ghi lại. 

 

17- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng: 

َِ لُ  َعلَيهَ )) ا رَا َْ ْدُس َمْ  َمْغَا�َ َّ ْإ َ�ْعلَُ  لص
َ
َِ َطََْي    ((َمْ  رَا

“Ai sám hối trước khi mặt trời mọc lên ở hướng tây 
sẽ được Allah chấp nhận sự sám hối đó.” Hadith do 
Muslim 8/73 (2703). 

 

18- Cha của Abdur Rahmaan ông Abdullah bin 
U’mar bin Al-Khattaab  dẫn lời Nabi  rằng: 

َعََْد َما صَْب ُ�َغاَْغاْ ))((إَّإ لَ  
ْ
  َ�ْقََُي رَْوَ�َة لل
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“Quả thật, Allah - Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao - 
luôn chấp nhận sự sám hối của bề tôi miễn sao cái 
chết vẫn chưa lên đến cổ họng y.” Hadith do Ibnu 
Maajah (4253) và Al-Tirmizy (3537) ghi lại, và Al-
Tirmizy nói: Hadith Hasan. 

 

19- Ông Zir bin Hubaish kể: Tôi đến gặp ông 
Safwaan bin A’ssaan  để hỏi ông về việc chùi lên 
Khuf (thay vì rửa chân): 

- Ông Safwaan hỏi lại tôi: Ông đến đây với mục 
đích gì, hỡi Zir ?  

- Tôi đáp: Để học hỏi kiến thức Islam.  

- Ông Safwaan nói tiếp: Quả thật, Thiên Thần 
luôn xòe cánh che chở bao bọc cho những người học 
hỏi về kiến thức Islam bởi họ hài lòng về sự học hỏi đó.  

- Tôi hỏi: Trong lòng tôi thường liên tưởng về 
việc chùi lên Khuf sau khi đại tiện hoặc tiểu tiện, bởi 
ông là một trong số bằng hữu của Nabi  nên tôi tìm 
đến hỏi rằng ông có nghe Nabi  nói gì về điều này 
không ? 

- Ông Safwaan đáp: Có, trước kia Rasul  đã ra 
lệnh cho chúng tôi đừng gỡ Khuf ra mỗi khi đi du hành 
với thời gian là ba ngày ba đêm (chỉ chùi lên) sau mỗi 
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lần tiểu tiện hoặc trung tiện hoặc đại tiện hoặc sau khi 
thức dậy ngoại trừ bị Junub thì phải gỡ ra để tắm gội. 

- Tôi hỏi: Vậy, ông có nghe Người nói gì về tình 
yêu không ? 

- Ông Safwaan đáp: Có, trong một lần chúng tôi 
đi du hành cùng với Rasul , bổng có tiếng gọi của 
người Ả Rập gọi Người bằng giọng rất lớn: Này hỡi 
Muhammad. Rasul  cũng đáp lại cũng với giọng rất 
như  y: “Hãy lại đây”(

1F

1). 

- Ông Safwaan bảo y: Khốn khổ thay cho ông, 
hãy nói nhỏ tiếng thôi ông đang đối diện với Nabi , 
chính Allah cấm nói chuyện như thế với Người. 

- Người Ả Rập đáp: Thề bởi Allah chứng giám, 
tôi không xuống giọng. Người Ả Rập tiếp tục nói: Có 

                                                           

(1)  Sở dĩ Nabi  đáp lại lớn tiếng là thể hiện sự thương xót, nhân 
từ đối với y bởi trong Qur’an Allah đã hạ lệnh cấm người 
Muslim nói chuyện lớn tiếng hơn Người với câu: 

ِِ ٱَِّ�ِّ ]  ۡو َُ  ََ ۡم ََۡو ُِ َُٰ ََ ُۡ َ
ٓواْ م ُۡ ََ َّ َُۡو ِيَن َءاَاُنواْ  ِّ ا ٱ ََ َه َ

ّ ُ ََZ  :2 الحجرات 

Này hỡi những người có đức tin, các người không được nói 
chuyện cao giọng hơn Nabi. Al-Hujuraat: 2 (chương 49), bởi 
một khi nói chuyện cao giọng hơn giọng Nabi  là phạm đại tội 
làm cho việc hành đạo bị hủy bỏ nhưng không hề hay biết gì như 
được nhắc ở cuối câu kinh trên. (Trích từ Al-Nihaayah 5/284). 
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một người thương yêu một nhóm người khác và mơ 
ước được ở cùng họ nhưng lại không được ? 

- Nabi  đáp: 

َهّب يَوَ  للَقيَاَمةَ ))
َ
َُ َمَ  َمْ     ((لصَدْا

“Mọi người sẽ được ở cùng với người mình thương 
vào ngày phán xét.” 

Ông Safwaan kể tiếp: Sau khi người Ả Rập ra đi 
Nabi  kể cho chúng tôi nghe về một cánh cửa nằm ở 
hướng tây có khoảng rộng mà một người cưỡi (lạc đà 
hoặc ngựa) phải mất bốn mươi năm hoặc bảy mươi năm 
(mới đến được cạnh cửa bên kia) – ông Sufyaan một 
trong những người truyền lại Hadith nói: cánh cửa nằm 
ở hướng Al-Shaam – cánh cửa đó đã được Allah tạo ra 
từ khi trời đất được tạo ra để đón nhận sự sám hối, cánh 
cửa đó sẽ không bao giờ đóng lại cho đến khi mặt trời 
mọc ở hướng tây. Hadith do Ibnu Maajah (226), Al-
Tirmizy (3535) và Al-Nasaa-y 1/83 và 98 ghi lại. Ông 
Al-Tirmizy nói: Hadith Hasan Saheeh. 

 

20- Cha của Sa-i’d ông Sa’d bin Maalik bin 
Sinaan Al-Khudry  dẫn lời Nabi  rằng:  
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َل 
َ
ََْفالا ، فََالَ ََيَدْ  َكَإ َطَْلَِْب رَُجيا َطرََي ََْالَعة  وََْالَعْ�َ  ((َكَإ 

َقاَل : إَىُّه َطرََي ََالَعة  
ََ رَاهُ . 

َ
ِب، فََ َِ رَْض، فَُدّل َعَ َرل

َ ْ
َي لأل ِْ

َ
َىْ   ْعلََب  

َقرَلُه فََكّدَي بَه  َ  ََ  ،
َ
َقاَل : ن ََ ُ َمْ  رَوَ�ِة؟ 

َ
ْي   َْ ََ ََْفالا   ، لوََْالَعْ�َ   َة 

َقاَل : إَىُّه َطرََي 
ََ رَْض، فَُدّل َعَ رَُجِي َةصَبِ . 

َ ْ
َي لأل ِْ

َ
ْعلََب  

َ
َل َىْ   

َ
َُّب َوَ

َََعْب، َوَمْ  َ ُْوُل بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ل َ  َقاَل :  ََ ُ َمْ  رَْوَ�ِة؟ 
َ
ْي   َْ ََ ََْفِس   ََة 

 
َ
ىَاوا  َ�ْعَُُدْوَإ لَ  َ�َعا 

ُ
ا   َْ رَْض َكَذل َوَ�َذل فََّْإ بَ

َ
  
َ
َعَلْق إَ 

َْ َّْوَ�َة؟ َل ل
ََْعلََق  ، فَا َِ رُْض ُوو

َ
ا   َْ َّ َك فََْ َُ ْر

َ
  
َ
 رَاَْجْ  إَ 

َ
ْب، َون ُْ فَاْىََُد لَ  َمَع

ُة  َِ ََيَْه َشَم َ رَاُه لصَْدوُْت، فَاْخرََاَدْت 
َ
َُ للّعَا�َق   َّ إََال ىََا َه

ََ رَا ََا ،  ُة لصاّْحَةَ : َجا َِ َقالَْت َشَم َ ََ  . َِ َعَذل
ْ
ُة لل َِ لصاّْحََة َوَشَم َ

َِ : إَىُّه صَْب َ�ْعَدْي  َعَذل
ْ
ُة لل َِ ، َوَْالَْت َشَم َ

َ
 لَ  َ�َعا 

َ
َََه إَ   بََقل

ََم  ُمْق
بْ  ُْ َعلُوُه بَيْنَ َْ َِدَ�َ فَ ْوَرَو  ُْ ْب َشلَكا َف  ُِ رَا

َ
ل  َطّط، فََ ًْ ْي َهَكدا  -  َخ

َ
  -

َقاُوول  ََ  . ُ
َ
َو   ُْ ََ  َِ ْد

َ
َدا َكَإ   َْ يَّر

َ
� 
َ
ْ�َ فََْ 

َُ ْر
َ ْ
َقاَل : َْيُالول َما َ�ْ�َ لأل ََ

ُة لصاّْحَةَ )) َِ َقَََضرُْه َشَم َ ََ َرلَد، 
َ
رَْض للَّ   

َ ْ
 لأل

َ
 إَ 

َِ ْد
َ
  فَوََجُدوُْه  

“Vào thời trước các người có một người đàn ông đã 
giết chết chín mươi chín mạng người, y đi tìm người 
hiểu biết nhất trong vùng về đạo để tư vấn và y 
được chỉ đến một thầy tu. Thế là y tìm đến vị thầy tu 
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và bảo: Quả thật tôi đã giết chết chín mươi chín 
mạng người, vậy tôi còn có thể quay đầu xám hối 
không? Vị thầy tu nói: Không. Dứt lời y giết luôn vị 
thầy tu và thế là y đã giết trọn cả một trăm mạng 
người. Sau đó, y lại đi tìm người hiểu biết nhất khác 
trong vùng và y được chỉ đến một vị học giả A'lim 
(về tôn giáo), y nói với vị học giả: Quả thật tôi đã 
giết một trăm mạng người vậy tôi có còn cơ hội quay 
đầu xám hối không? Vị học giả đáp: Có, anh hãy 
đến vùng đất thế này, thế này, bởi người dân ở đó 
thờ phượng Allah, anh hãy thờ phượng Allah cùng 
với họ và đừng trở lại vùng đất trước kia của anh 
nữa vì đó là vùng đất tội lỗi của anh. Nghe lời vị học 
giả, y ra đi để đến vùng đất mà vị học giả đã tư vấn 
cho y nhưng khi đến giữa đường thì số mạng của y 
đã hết. Thế là có sự tranh chấp giữa hai nhóm Thiên 
Thần Độ lượng và Thiên Thần Hình phạt, bên Độ 
lượng thì bảo: y đã quay đầu xám hối với Allah 
bằng cả trái tim của y, bên Hình phạt lại nói: quả 
thật hắn đã chưa làm một điều tốt nào cả. Allah cử 
một vị Thiên Thần khác với hình dáng con người 
đến làm trọng tài cho họ và bảo: Các vị hãy đo 
khoảng cách xem y nằm gần vùng đất nào nhất thì y 
sẽ thuộc về vùng đất đó. Kết quả là sau khi đo đạc, 
họ thấy y đang ở gần vùng đất mà y muốn đi đến 
hơn, vậy là các vị Thiên Thần bên Độ Lượng được 
quyền bắt linh hồn y.” Hadith do Al-Bukhary 4/211 
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(3470) và Muslim 8/103 (46, 47, 48, 2766) ghi lại. Có 
đường truyền Saheeh khác ghi rằng: 

ا)) َْ َل ِْ
َ
َعَي َمْ    ُْ ْبِ فَ ََ َ  س

َِ َْْا
َ
 للَقْاَ�َة لصّااَلََة  

َ
 ((فََ َإ إَ 

“Xóm đức hạnh kia gần với người đàn ông là một 
gang tay nên y được công nhận là người của xóm 
đó.” Và cũng có đường truyền Saheeh khác ghi rằng: 

ْإ َ�َقّاَ�، 
َ
َذهَ   َِ  

َ
ْإ َ�ََاَعَدي، َوَِ 

َ
َذهَ   َِ  

َ
 إَ 

َ
ْوَهللا لُ  َ�َعا 

َ
((فََ

(( ُ
َ
ُغَفَا   ََ ْبِ  ََ َ  س

َِ َْْا
َ
َذهَ   َِ  

َ
وََجُدوُه إَ 

دا، فَ ُْ  َوَْاَل : َْيُالول َما بَيْنَ

“Allah Đấng Tối Cao hạ lệnh cho vùng đất (tội lỗi) 
tránh xa ra và ra lệnh cho vùng đất (muốn đến) lại 
gần hơn, Ngài phán bảo (các Thiên Thần): Các 
ngươi hãy đo khoảng cách giửa y và hai cái làng kia 
xem. Kết quả là y chết nằm gần hơn làm muốn đến 
so với làng muốn ra đi là một gang tay, thế là y được 
tha thứ tội lội.” Cũng có đường truyền ghi rằng: 

ا)) َِ َْو
َ
ى بََاْدرَهَ َ

َ
نََ ََ )) 

“Khoảng cách trên lệch khoảng lồng ngực.” 

 

21- Ông Abdullah bin Ka’b bin Maalik kể: 
Trước khi bị mù ông Ka’b bin Maalik  là thủ lĩnh của 
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bộ tộc mình, tôi đã được nghe ông kể về ba người đàn 
ông đã không tham chiến trong trận chiến Tabuk. Ông 
kể: Tôi luôn sát cánh với Nabi  mỗi lần Người xuất 
binh đánh trận ngoại trừ hai trận chiến là trận chiến 
Tabuk và trận chiến Badr. Lý do trận chiến Badr xảy ra 
là Nabi  dẫn theo vài trăm người Muslim chỉ muốn 
chặn đường đoàn thương hành của Quraish để lấy lại 
những gì thuộc về người Muslim đã bị họ lấy. Cuối 
cùng Allah đã đưa nhóm người Muslim và kẻ thù phải 
đụng trận ở Badr mà không hề có hẹn trước, nhưng bất 
cứ ai không tham chiến trận này đều không bị Allah bắt 
tội. Trận chiến này đã được người đời ca tụng và nhắc 
đến mãi, riêng tôi đã không tham chiến nhưng không 
cảm thấy hối tiếc bởi trước kia tôi đã tham gia cuộc 
giao ước Islam sống chết có nhau với Nabi  trước đó 
(ở Mina), nếu có đổi lại không tham dự cuộc giao ước 
Islam để được tham gia trận chiến Badr tôi cũng không 
muốn. Còn câu chuyện của tôi ở trận Tabuk như sau: 
Tôi chưa từng cảm thấy thoải mái, thú vị và nhẹ nhàn 
như lúc mọi người chuẩn bị cho trận chiến, có Allah 
chứng giám trước đó tôi chưa từng sở hữu được hai con 
lạc đà dùng để cưỡi ngoại trừ lúc đó. Tôi rất tiếc nuối 
những gì có được còn Rasul  và mọi người đang xôn 
xao chuẩn bị xuất binh ra chiến trường nơi xa xôi dưới 
cái nắng đốt cháy da thịt, mọi người một ngày kéo đến 
càng đông mỗi người đều mang phần đến góp trận 
chiến thêm tốt đẹp hơn, họ đều nói lên nguyện vọng 
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được tham chiến sát cánh bên Nabi  và họ muốn 
Người viết cho họ một quyển sách để học thuộc lòng(

2F

1). 

- Ông Ka’b nói: Rất ít người có ý định vắng mặt 
trong trận chiến bởi lúc này mặc, bởi thiết nghĩ việc 
vắng mặt đó sẽ không sau dấu được lời mặc khải vẫn 
không ngừng truyền xuống cho Rasul . Trong lúc, 
Rasul  đang chuẩn bị xuất trận, lại là lúc mùa màng 
đang lúc thu hoạch rầm rộ làm cho tôi cũng phải hướng 
về mùa màng. Thấy Rasul  và mọi người chuẩn bị 
hành trang lên đường thì tôi cũng vội quay về nhà 
chuẩn bị nhưng khi về đến nhà tôi không làm được gì 
cả, tôi tự nhủ: Mình có thể từ từ chuẩn bị cũng được 
mà. Thế là ngày qua ngày nhìn mọi người chuẩn bị mà 
tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì cho cuộc xuất quân cả. 
Sau khi Rasul  xuất binh tôi vội quay về nhà chuẩn bị 
hành lý nhanh nhanh có lẻ sẽ đuổi kịp họ, ôi ước chi tôi 
đã làm thế. Âu đó cũng là số phận đã an bày. Sau khi 
đoàn quân ra đi tôi quay về nhà cảm thấy rất buồn bã, 
thấy bản thân mình thật hèn nhát hoặc giống như những 
người yếu đuối bất lực được Allah cho không tham 
chiến. Chuyện của tôi không hề được Rasul  nhắc, 

                                                           

(1) Ý mọi người muốn Rasul  viết cho họ một quyển kinh sách 
để học thuộc lòng. Người đầu tiên phát minh ra quyển sách đó 
là U’mar bin Al-Khattaab . 
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mãi khi đã đến Tabuk trong lần ngồi cùng mọi người 
thì Người lên tiếng hỏi:  

َعَي َكْعُب ْ�ُ  َماصَِك ؟)) ََ  ((َما 

“Ka’b bin Maalik đã làm gì vậy ?”   

- Rasul  dứt lời thì một người thuộc bộ tộc 
Salamah lên tiếng: Thưa Rasul của Allah, có lẽ ông ta 
đang mãn nguyện với bộ đồ mới mua từ xứ Yamen thì 
phải. 

- Ông Mu-a’z bin Jabal ngắt lời người đàn ông 
kia: Thật tệ hại thay lời nói phiến diện của ông, thề bởi 
Allah minh chứng chúng tôi chỉ biết toàn điều tốt đẹp 
về ông ấy. Rasul  im lặng không nói lời nào, lúc đó từ 
xa có một người phóng ngựa làm bụi bay trắng cả bầu 
trời, Rasul  lên tiếng: 

بَا َخيْوََدةَ ))
َ
   ْ ُْ )) 

“Mong rằng đó là Abu Khaithamah.” Thật đúng như 
lời Người đón, ông ta chính là Abu Khaithamah Al-
Ansaary, người đã bố thí một Sa’ chà là (khoảng 2,4 kg 
chà là) khi bị nhóm đạo đức giả nói gièm pha về ông. 

Ông Ka’b kể tiếp: Khi tôi nhận được tin Rasul 
 đang trên đường quay về từ Tabuk, tôi trở nên lo lắng 
vô cùng lo lắng và muốn tìm lý do nào đó để được khỏi 
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bị khiển trách, thế là tôi hội ý gia đình tìm cách giúp 
tôi. Nhưng nhận được tin xác thực là ngày mai Rasul  
về đến Madinah thì làm cho mọi ý nghĩ xấu đó đều biến 
mất, bởi tôi biết được rằng nói dối sẽ không qua mặt 
được Người. Ngày mai rồi cũng đến tôi lấy hết can đảm 
tìm gặp Nabi  để tạ tội, vừa trở về Madinah Người 
bước vào Masjid hành lễ Salah hai Rak-at và ngồi lại 
với mọi người, nhưng ngồi chưa được bao lâu thì 
những người không tham chiến kéo nhau đến tạ tội 
cùng Người họ gồm khoảng tám mươi mấy người, họ 
thề thốt rằng lý do họ vắng mặt không tham chiến là 
thật. Rasul  chấp nhận lý do họ đưa ra và cầu xin 
Allah tha thứ cho họ còn thật hư ra sao Người phó thác 
cho Allah định đoạt. Sau đó tôi đến, Người nhìn tôi 
mĩm cười với vẻ giận và bảo:  

 ((َ�َعاَل ))

“Ông lại đây.” Tôi đi đến ngồi xuống trước mặt Người, 
Người hỏi tôi:  

َّ ؟)) َا ْْ ْ  ََْد لْ�رَْعَت َه ُِ صَْب رَ
َ
 ((َما َخلَّفَك ؟  

“Điều gì làm cho ông không tham chiến, chẳng phải 
ông đã mua được vật cưỡi rồi sao ?”  

- Ông Ka’b nói: Thưa Rasul của Allah, thề bởi 
Allah chứng giám nếu trước đó tôi không thường xuyên 
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ở bên cạnh Người mà ở cùng với nhóm người chỉ yêu 
thích cuộc sống trần gian này là tôi đã diện được lý do 
để không tham chiến rồi, bởi tôi rất giỏi trong việc biện 
minh bào chữa. Nhưng tôi không làm thế, thề bởi Allah 
minh giám tôi nhận biết được rằng nếu ngày hôm nay 
tôi nói dối với Nabi để được Nabi hài lòng về lý do đưa 
ra thì chắc chắn tôi sẽ bị Allah vạch trần sự thật mà báo 
cho Nabi biết, rồi Nabi sẽ giận tôi hơn, còn nếu tôi nói 
sự thật thì tôi hy vọng Allah sẽ ban cho kết quả mỹ 
mãn. Thề bởi Allah chứng minh tôi không hề có lý do 
để vắng mặt không tham chiến, thưa Rasul tôi chưa 
từng được an nhà sung túc cho đến lúc không tham 
chiến với Nabi trong trận chiến vừa qua. 

- Nghe xong Rasul  nói: 

ََيَْك )) َّ َ�ْقَضَ لُ   ُقْب َه ََ َدَق،  َْ َقْد  ََ َذل  َِ  (( ّما 

“Quả người này đã nói thật lòng, thôi hãy đứng dậy 
đi chờ đợi sự phân xử của Allah dành cho ông.” Tôi 
đứng dậy ra về thì có nhóm người thuộc dòng tộc 
Salamah theo sau tôi và họ nói: Thề bởi Allah chứng 
giám, chúng tôi chưa từng biết anh đã từng phạm tội, 
tại sao anh không diện lý do giống như những người 
trước đó diện lý do để được Rasul  cầu xin Allah tha 
thứ cho anh. 
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- Ông Ka’b nói: Thề bởi Allah minh chứng, 
dường như lúc đó tôi muốn siêu lòng mà quay lại nói 
dối với Rasul , nhưng tôi không làm vậy. Tôi rạng hỏi 
họ: Có ai nói thật như tôi đã nói ?  

- Nhóm người Salamah nói: Có hai người đến 
gặp Rasul  và nói giống như anh đã nói và họ được 
đáp lại giống như đã nói với anh vậy. 

- Ông Ka’b hỏi tiếp: Hai người đó là ai ? 

- Nhóm người Salamah đáp: Là Muraa-rah bin 
Al-Rabee’ Al-A’mry và Hilaal bin Umayyah Al-
Waaqify. 

- Ông Ka’b nói tiếp: Đó là hai người đàn ông 
ngoan đạo đức hạnh đã từng tham chiến trận Badr, hai 
người họ là tấm gương đáng quí để noi theo. Nghe 
được nhắc đến hai người họ tôi bỏ ngay ý định quay lại. 

 Sau đó Rasul  hạ lệnh không cho tất cả mọi 
người nói chuyện với bất cứ ai trong ba người chúng tôi 
đã không tham chiến. Thế là mọi người liền quay mặt 
hửng hờ với tôi, lúc đó tôi cảm thấy dường như trái đất 
này cũng quay mặt bỏ luôn tôi, nó trở nên rất eo hẹp 
không còn chổ nào để tôi đặt chân nữa, thời gian đó kéo 
dài năm mươi ngày. Suốt khoảng thời gian đó hai người 
bạn của tôi tự giam mình trong nhà mà khóc sám hối, 
riêng tôi thì hoạt bát và kiên cường hơn họ nên tôi 
quyết định cùng hành lễ Salah với mọi người ở Masjid 
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và đi loanh quanh giữa chợ nhưng không một người 
nào nói chịu nói chuyện với tôi. Thấy vậy, tôi tìm đến 
gặp Rasul  lúc đó người đang ngồi sau khi hành lễ 
Salah xong, tôi chào hỏi người bằng lời Salam và nhìn 
vào miệng Người xem có nhép miệng để đáp lại tôi lời 
Salam không, nhưng Người không nhúc nhích môi. Sau 
đó tôi đứng hành lễ Salah gần nơi Người và lén nhìn 
trộm người xem người có nhìn tôi không, hành lễ xong 
tôi quay mặt về phía Người thì bị Người ngoãnh mặt 
nơi khác. Đến lúc không còn một người nào kể cả 
Rasul  cũng chẳng màng đến sự có mặt của tôi. Thấy 
vậy, tôi tìm đến ngôi vườn của Abu Qataadah con 
người chú bác tôi và là người thân tính nhất của tôi. Tôi 
bắt đầu bằng lời Salam nhưng thề bởi Allah chứng 
giám ông không hề đáp lại tôi lời Salam đó. 

- Tôi nói với ông: Này Abu Qataadah, thề bởi 
Allah minh chứng ông có biết rằng tôi rất yêu thương 
Allah và Rasul  của Ngài không ? Nhưng ông im lặng 
không nói lời nào, tôi lặp lại lẫn nữa ông cũng lặng 
câm. Thấy vậy tôi lặp lại lần nữa thì ông lên tiếng nói: 
Chỉ có Allah và Rasul của Ngài mới rõ. Lời nói lạnh 
lùng đó làm tôi rơi nước mắt quay mặt ra về. 

Một ngày đang đi trên chợ của Madinah bổng 
có một thương buôn lương thực của Madinah người 
Nabaty từ Al-Shaam đến, ông nói: Mọi người hãy chỉ 
giúp tôi tìm Ka’b bin Maalik. Mọi người chỉ ông đến 
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gặp tôi, ông đưa cho tôi bức thư của Quốc Vương 
Ghassaan. Trong thư ghi rằng: “Quả thật Trẫm nhận 
được tin là Người Bạn của ông (ám chỉ Rasul ) bỏ 
mặt ông và Allah đã không cho ông một chổ để nựa tựa 
quả là rất nhục nhã, nay ông đã không còn chổ đứng 
nữa thì hãy đến với Trẫm đi.” Đọc xong bức thư tôi tự 
nhủ đây quả là sự thử thách khác từ Allah, thế là tôi vội 
thẩy bức thư dơ bẩn kia vào lò mà đốt. 

Đến ngày thứ bốn mươi Rasul  phái người đến 
báo tin cho tôi rằng: Quả thật Rasul  hạ lệnh cấm anh 
gần gủi vợ anh. 

- Lấy làm ngạc nhiên tôi hỏi: Tôi sẽ phải thôi vợ 
mình hay phải làm sao ? 

- Người báo tin đáp: Không phải làm thế, Người 
chỉ cấm anh gần gủi với vợ anh thôi. Rồi ông ta cũng 
tìm đến hai người bạn cùng số phận của tôi mà báo lời 
lẽ tương tự. 

- Tôi nói với vợ mình rằng: Bây giờ tốt nhất em 
hãy về nhà cha mẹ sống tạm đi, anh chờ đợi Allah phân 
xử anh xong thì tính tiếp. 

Vợ của ông Hilaal bin Umayyah đến gặp Rasul 
mà nói: Thưa Rasul của Allah, quả thật ông Hilaal bin 
Umayyah là một người đã cao tuổi nhưng lại không có 
ai bên cạnh chăm sóc, xin Nabi cho tôi được ở bên cạnh 
ông để tiện việc chăm sóc ông ? 
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- Rasul  đáp: 

ْ  َن َ�ْقَاَ�ّنَك )) َِ
 ((َن، َولَ

“Không cấm, nhưng bà đừng để ông ta gần gủi bà.” 

- Vợ ông Hilaal đáp: Thề bởi Allah minh chứng, 
ông ta chưa hề có bất cứ hành động nào kể từ ngày hôm 
đó đến nay ngoài việc khóc sướt mướt cho đến tận hôm 
nay. 

- Người thân của tôi gợi ý rằng: Hãy đến xin 
phép Rasul  cho vợ được phép chăm sóc anh giống 
như vợ của ông Hilaah đã xin phép vậy ? 

- Ông Ka’b đáp: Tôi sẽ không xin phép đâu, vả 
lại tôi cũng không biết dùng lời lẽ nào để nói chuyện 
với Người nữa trong khi tôi vẫn là một trai tráng mạnh 
khỏe. Tôi ở trên hoàn cảnh đó đến mười ngày tròn, thế 
là đủ năm mươi ngày kể từ ngày Rasul  cấm mọi 
người nói chuyện với tôi. 

Vào sáng ngày thứ năm mươi, sau khi hành lễ 
Salah Al-Fajr tại nhà tôi ngồi lại tưởng niệm Allah mà 
cảm thấy lòng mình bị chật hẹp và trái đất này không 
còn nơi để tôi dung thân. Trong lúc thật bi quan đó, 
bổng có tiếng gọi thật lớn phát ra từ ngọn núi Sale’ mà 
hét rằng: “Này hỡi Ka’b bin Maalik, ông có tin mừng 
rồi đó”, thế là tôi vội vàng cúi mọp đầu quỳ lạy tạ ơn 
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Allah và tự hiểu được rằng Allah đã ban cho tôi lối 
thoát. Đúng, chính Nabi  đứng ra loan báo tin tức 
Allah đã chấp nhận sự sám hối của ba người chúng tôi 
sau khi Người hành lễ Salah Al-Fajr. Rasul  vừa dứt 
lời thì mọi người kéo nhau đến loan báo tin cho tôi 
cùng hai người bạn cùng số phận với tôi, có người đi 
bộ, có người chạy và có người thì cưỡi ngựa tranh nhau 
chạy đến báo tin. Người đầu tiên đến báo tin cho tôi 
chính là người mà tôi nghe được tiếng của ông từ xa ở 
trên núi, đáp lại sự nhiệt tình của ông tôi vội cởi bộ đồ 
đang mặc trên người mà tặng ngay cho ông, vả lại lúc 
đó tôi không có gì ngoài bộ quần áo đang mặc và tôi 
mượn một bộ quần áo khác mặc rồi đi tìm Nabi , mọi 
người kéo đến gặp tôi từng nhóm người một để chúc 
mừng tôi được Allah chấp nhận sự sám hối, họ nói: 
Chúc mừng Allah đã chấp nhận sám hối của anh. Sau 
đó tôi bước vào Masjid, gặp Nabi  và mọi người đã 
ngồi sẵn đó. Thấy tôi bước vào ông Talhah bin 
U’baidillah(

3F

1) đứng dậy đi nhanh đến bắt tay và chúc 
                                                           

(1) Giới U’lama học giả Islam nói: Việc đứng dậy được chia làm 
ba loại: Đứng dậy đi đến người khác, đứng dậy do tôn trọng 
người bước vào và đứng vì tôn trọng người đang ngồi. Việc 
đứng thứ nhất được phép bởi Nabi  đã từng bảo mọi người 
rằng: “Mọi người hãy đứng dậy đến với thủ lĩnh của các 
người đi.” Tức đi đến ông Sa’d bin Mu-a’z. Việc đứng thứ hai 
là thói quen để chào đón người bước vào nếu không đứng dậy 
được xem là xem thường người khác, phong tục này có thể làm 
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mừng cho tôi, lúc đó chỉ có ông Talhah là người duy 
nhất trong số người Al-Muhaajireen đứng dậy chúc 
mừng tôi - hành động này làm tôi nhớ mãi về ông -. 

- Ông Ka’b kể tiếp: Tôi đến chào Salam cho 
Rasul , vẻ mặt Người lúc đó rất rạng rỡ mà nói với tôi 
rằng:  

ّمَك ))
ُ
رَْك   َ

َ
َ يَوِ  َشّا َعلَيَْك ُمْذ َوِ

ًْ َ َِ سَْوْ 
َ
 )) 

“Báo cho ông điều tốt lành, quả thật hôm nay là 
ngày tốt lành nhất từ khi mẹ ông sinh ông ra.” 

- Ông Ka’b hỏi: Thưa Rasul, việc này từ đến từ 
Rasul hay đến từ Allah ? 

- Rasul  đáp:  

 ))((َن، بَْي َمْ  َعنَْد ل  

“Không, điều này đến từ Allah Đấng Hùng Mạnh & 
Tối Cao.” Vẻ mặt Rasul  lúc đó quả thật sáng ngời 
tựa như mặt trăng rằm. Sau khi tôi ngồi xuống trước 
mặt Người và nói: Thưa Rasul, để thể hiện sự sám hối 

                                                                                                            
nhưng tốt nhất nên bỏ. Việc đứng thứ ba là đứng kế bên một 
người đang ngồi để thể hiện sự sùng kín, đây là điều bị cấm. 
(Trích từ bộ phân tích Riyadh Al-Saaliheen của Shaikh Ibnu 
U’thaimeen 1/148 – 149. 
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tôi sẽ bố thí hết tài sản của tôi vì Allah và vì Rasul của 
Ngài. 

- Rasul  đáp:   

ا صََك )) ًْ َو َخ ُْ ََ َِ َماصََك  ْشَالَك َعلَيَْك َ�ْع
َ
 )) 

“Anh hãy giử lại một phần tài sản đi sẽ tốt hơn cho 
anh.” 

- Ông Ka’b nói: Vậy tôi sẽ giử lại phần mà tôi 
được chia ở Khaybar. Thưa Rasul của Allah, quả thật 
Allah Đấng Tối Cao ban cho tôi lối thoát là do bởi tôi 
thật thà, để chứng minh sự sám hối thật sự là từ nay trở 
đi tôi sẽ không bao giờ nói dối. Thề bởi Allah minh 
chứng tôi chưa từng thấy việc tốt đẹp nào bằng việc 
Allah thử thách tôi bằng lời lẽ thật sự mà tôi đã nói lúc 
đó. Thề bởi Allah minh chứng từ đó đến nay tôi chưa 
từng cố ý nói dối dù là một lời, mong rằng Allah sẽ cho 
tôi được nói thật mãi suốt quãng đời còn lại của tôi.  

Allah phán về sự sám hối của ba người họ như 
sau: 

وُُ ِ� ] ُۡ َُ ُّ ِيَن ٱ ِّ ََصاِِ ٱ
َ ۡۡ ِٰروِ�َن َوٱ َٰ ِ َوٱلُۡم ُ َ�َ ٱَِّ�ّ َّ ّلَقُ ُّاَ� ٱ

ُِ َاا َ�َد يََِ�ُغ ُُلُوُ� ََوِ�قٖ  ۡۡ ةِ ِاۢن َ� َ�ۡ ُۡ ُُّم َُاَ� َساَعةِ ٱۡل ۡم  َُ  ّاِۡن
ۥ  ُُ َِۡمۚ �َِّ َُِءوٞف َعلَۡي َِۡم  ِ ِِّحيٞم ب  ١  ُ ّّ ِيَن ُلّلُِفواْ َح ِّ َِةِ ٱ ٰ َوَ�َ ٱََّث
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ۡم  َُ ُّ َُف
َ
َِۡم م َُۡت َوَضاَُۡت َعلَۡي َُِح ُِ بَِما  ض

َ ۡۡ َُِم ٱ �َِذا َضاَُۡت َعلَۡي
 َ َّ ْۚ �ِّ  ٱ ُٓٓوا َُتو ِِ َِۡم  ُُّم َُاَ� َعلَۡي  ُِۡ َِ ِ� ٓ ّّ ِ� ِ َّ  ِاَن ٱ

َ
ّّ َرۡلَرن   

َ
َوَانهٓواْ م

َّّواُ� ٱلوِّحيُم  َو ٱ وَُواْ َاَع ١َُ ُُ َ َو َّ ُقواْ ٱ ُّ ِيَن َءاَاُنواْ ٱ ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََ  

 �َِ� ُِ ٰ َّ  119 - 117 التوبة: ١Zٱل

Quả thật, Allah đã chấp nhận sự sám của Nabi, của 
nhóm người Al-Muhaajireen (dân di cư từ Makkah) 
và nhóm người Al-Ansaar (thị dân Madinah), họ là 
những người sát cánh với Nabi trong khoản khắc 
khó khăn nhất (trong sự nghiệp lập đạo pháp) dừng 
như trong số họ có người muốn từ bỏ nhưng họ đã 
kịp thời quay lại sám hối. Quả thật, Allah rất mực 
Bao Dung, Nhân Từ đối với họ * Và cuối cùng Ngài 
(Allah) cũng tha thứ cho ba người (Ka'b, Muraarah 
và Hilaal) khỏi bị án treo vì đã không tham chiến 
(trận Tabuk). Họ cảm thấy vằng vặt lương tâm) đến 
mức trái đất tuy rộng thênh thang nhưng bỗng 
nhiên trở thành chật hẹp vô cùng đối với họ. Và họ 
nhận thấy rằng không còn chỗ nào để chạy trốn 
khỏi Allah trừ phi chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài 
quay lại tha thứ cho họ để cho họ có dịp ăn năn, hối 
cải. Bởi vì Allah là Ðấng Ðoái Thương Tha Thứ, Rất 
Mực khoan Dung * Này hỡi những người có đức tin, 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

45 

 

hãy luôn kính sợ Allah mà làm người chân thật. Al-
Tâubah :117 - 119 (chương 9). 

- Ông Ka’b kể: Chưa có hồng phúc nào vĩ đại 
bằng việc Allah đã hướng dẫn tôi đến với Islam và sau 
đó là việc Ngài ban cho tôi không nói dối để lừa gạt 
Rasul , nếu không tôi đã là người bị diệt vong, bởi 
Allah đã phán về việc trừng trị những kẻ nói dối một 
hình phạt rất khủng khiếp với lời phán: 

ۡمۖ ] َُ وُِضواْ َ�ۡن ۡۡ ُ َِ َِۡم  ۡ َِ ِ ُُۡتۡم � ۡم �َِذا ٱََقلَ ُِ ِ لَ َّ َسَيۡحلُِفوَ  بِ�
ِِۡجٞسۖ  ۡم  َُ َّ ۡمۖ �ِ َُ ۡعوُِضواْ َ�ۡن

َ
وَ ََن

ۡ
آَءۢ بَِما َ�َُواْ  َوَان ََ ّنُم َج ََ ۡم َج َُ ٰ ٰ

ُُوَ   ِّ ِۡ ۡم ََِِّ  ٩يَ َُ ۡمۖ ََِِ  َُۡوَضۡواْ َ�ۡن َُ َۡضۡواْ َ�ۡن ََ ۡم لِ ُِ ۡلُِفوَ  لَ ََ  
قَِ�  ِّ َّ يَۡوَ�ٰ َعِن ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَ�ٰ  َ َّ  96 - 95 التوبة: ٩Zٱ

(Những kẻ đạo đức giả) sẽ lấy danh nghĩa của 
Allah ra thề thốt một khi các người tìm đến chúng 
để các ngươi khỏi khiển trách chúng. Vì vậy, các 
ngươi hãy bỏ mặc chúng đi bởi chúng là những kẻ ô 
uế bẩn thỉu và nơi ở dành cho chúng chính là hỏa 
ngục, đó là phần thưởng dành cho những gì chúng 
đã thu gom được * Chúng thề nguyền thế để các 
ngươi hài lòng về chúng, nếu các ngươi hài lòng về 
chúng thì chắc chắn Allah sẽ không bao giờ hài lòng 
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về nhóm người hư đốn chuyên làm sai quấy. Al-
Tâubah: 95 - 96 (chương 9). 

Ông Ka’b kể: Chúng tôi ba người không làm 
giống như những kẻ đã đến gặp Rasul  để thề nguyền 
rồi được Người chấp nhận lý do chúng đưa ra và Người 
đã cầu xin Allah tha thứ cho họ, còn chúng tôi đã bị 
Rasul  bỏ mặc chờ lệnh Allah phân xử. Cuối cùng 
chúng tôi cũng chờ đợi được với lời phán của Allah 
rằng: Và cuối cùng Ngài (Allah) cũng tha thứ cho 
ba người (Ka'b, Muraarah và Hilaal) khỏi bị án treo 
vì đã không tham chiến (trận Tabuk). Chúng tôi 
được thế là do sự thật thà của chúng tôi nên được Allah 
đoái hoài và đã chấp nhận sự sám hối.(4F

1) Hadith do Al-

                                                           

(1)  Qua Hadith có rất nhiều bài học quí báu: 

- Ưu tiên cho cộng đồng Islam chúng ta hưởng được chiến lợi 
phẩm. 

- Đối với thủ lĩnh nên dùng những từ đa nghĩa khi xuất binh để kẻ 
gián điệp không hiểu được chiến sự. 

- Được phép xin lỗi những gì đã qua và nói trả việc nói xấu người 
Muslim khác. 

- Ân phước của sự thật thà và phải thường xuyên như thế cho dù 
có sự khó khăn chịu đựng. 

- Khuyến khích nên hành lễ Salah hai Rak-at tại Masjid mỗi khi 
vừa trở về quê hương. 
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Bukhary 3/6 (4418) và Muslim 8/105 (53, 54, 55 và 
                                                                                                            

- Khuyến khích lánh xa nhóm người chuyên làm điều sai quấy tội 
lỗi, không đáp lại họ lời Salam và không quan hệ với họ để 
trừng trị họ. 

- Khuyến khích thương hại bản thân mỗi khi phạm tội lỗi. 

- Việc nhìn vào vật gì đó không làm hư lễ Salah. 

- Bắt buộc tuân phục Allah và Rasul  của Ngài hơn của tình cảm 
nào khác. 

- Được phép đốt những loại giấy có ghi Đại Danh Allah nếu đó là 
cần thiết. 

- Allah không bao giờ đẩy con người rơi vào tuyệt vọng hoàn 
toàn. 

- Khuyến khích dùng những ngôn từ gợi tình cảm khi nói chuyện 
với vợ. 

- Khuyến khích loan bao tin tốt lành và chúc mừng những ai được 
Allah ban cho ân phúc tốt lành đó. 

- Khuyến khích nên trọng thưởng cho người báo tin vui. 

- Được phép mượn quần áo người khác để mặc. 

- Khuyến khích đứng dậy đến chào hỏi chúc mừng những người 
ngoan đạo hiền lương. 

- Khuyến khích bắt tay nhau khi mỗi lần gặp nhau và đây cũng là 
Sunnah chính thống. Ngoài ra Imam Al-Nawawy còn liệt kê 
thêm ba mươi bảy bài học quí báu khác được rút ra từ Hadith 
này. Bạn có thể tham khảo thêm ở bộ sách Shar-h Saheeh 
Muslim của Imam Al-Nawawy 9/88 (2769). 
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2769/6 (4418) và Muslim 8/105 (53, 54, 55 và 2769) 
ghi lại. 

Có đường truyền khác: Quả thật, Nabi  đã xuất 
binh ở trận Tabuk là vào ngày thứ năm và đó là ngày 
mà Người lựa chọn cho mỗi lần rời khỏi nhà của mình. 

Có đường truyền khác: Người chỉ quay về nhà 
là vào buổi sáng và việc làm đầu tiên sau khi về đến 
quên hương là đến thẳng Masjid mà hành lễ Salah hai 
Rak-at rồi ngồi lại cùng mọi người. 

 

22- Cha của Nujaid ông I’mraan bin Al-Husain 
Al-Khuzaa-y’  kể: Có một người phụ nữ từ Juhainah, 
cô đã mang thai do phạm Zina(

5F

1) đến gặp , cô bảo: 
Thưa Rasul của Allah, tôi đã phạm giới luật xin hãy 
trừng trị tôi. Thế là Nabi  cho gọi người bảo hộ của cô 
đến và bảo:  

ْهَال ْ 
َ
رََ� )) (( 

ْ
َعْت فََ َُ ا، فَََْال َو

َْ  إََلْ

“Hãy đối xử tốt(
6F

2) với cô ta, sau khi sinh nở dắt đến 
gặp Ta.” Người bảo hộ đã làm y như lời Nabi  căn 

                                                           

(1) Zina là quan hệ tình dục tiền hôn nhân. 

(2) Imam Al-Nawawy nói: “Có hai lý do mà Nabi  ra lệnh người 
bảo hộ đối xử tốt với cô ta: Thứ nhất: Người sợ do vì việc làm 
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dặn. Sau khi sinh nở xong Người ra lệnh cho cô ăn mặc 
kín đáo rồi ra lệnh mọi người ném đá trừng trị tội đã 
phạm. Sau khi cô chết Người hành lễ Salah cho cô thì 
U’mar bảo: Thưa Rasul, sao lại hành lễ Salah cho 
người đã phạm Zina ? Rasul  đáp: 

ْب،  ُْ َي لصَْدَدينََة صَوََوَعرْ ِْ ((لََقْد رَابَْت رَْوَ�ة  صَْو َُْالَدْت َ�ْ�َ َوََْعَ� َمْ   
فَضَي َمْ   ْإ َجاَدْت بَنَْفَالْا َوَ 

َ
ْي وََجْدَت   َِ   ؟!))َو

“Quả thật, cô ta đã sám hối rất thật lòng. Nếu sự 
sám hối đó đem chia cho bảy mươi người của thị 
dân Madinah thì sự sám hối sẽ bao trùm họ, ông có 
thấy điều nào tốt đẹp hơn việc cô ta đem bản thân 
mình trang hoàng tốt đẹp vì Allah Đấng Hùng 
Mạnh & Tối Cao chăng ?” Hadith do Muslim 5/120 
(1696) ghi lại. 

 

23- Con trai ông A’bbaas  kể: Chính Rasul  
đã nói rằng:  

                                                                                                            
ô nhục của cô ta mà người thân sẽ hành hạ cô ta, nên Người ra 
lệnh họ phải đối xử tốt với cô ta. Thứ hai: Thương xót cô ta, 
bởi chính việc làm này của cô sẽ không tránh khỏi việc đàm 
tiếu của dư luận xã hội nên người đã cấm mọi người đàm tiếu 
dèm pha.” Trích từ bộ sách Shar-h Saheeh Muslim 6/182 
(1696). 
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ُ َولَديَاَإ، َولَْ  
َ
وَإ   ُِ ِب  َهّب  ْإ ي َِ َِدَ  َولَديا  َمْ  َا ّإ َنبَْ  

َ
((صَْو  

(( َِ ُِ لُ  َعَ َمْ  رَا ، َوَ�رُْو ُِ ل َ ُّ  لل
ّ
 فَاُه إَن

َ ََ  َ�ْد

“Chắc chắn khi con người sở hữu được một thung 
lũng vàng, y sẽ mơ ước được sở hữu thêm thung 
lũng vàng thứ hai, và sẽ không có gì nhét đầy miệng 
của con người ngoại trừ đất. Allah sẽ chấp nhận sám 
hối đối với ai biết quay lại sám hối.” Hadith do Al-
Bukhary 8/115 (6436) và Muslim 3/100 (1049). 

Ý nghĩa là thật đáng trách những ai có lòng 
tham về cuộc sống trần gian này, chỉ biết kiếm cho thật 
nhiều của cải mà không hề thấy thỏa mãn cho đến khi 
cái chết bất ngờ chụp đến, lúc đó chỉ có đất mới nhét 
đầy bao tử y. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim  4/141 
(1094)). 

 

24- Ông Abu Hurairah  kể: Chính Rasul  đã 
nói rằng: 

َخَا 
ْ
َدا لآل ُِ َهد

َ
 رَُجلَْ�َ َ�ْقرُُي  

َ
 إَ 

َ
((يَْضَحُك لُ  ُوََْحاىَُه َوَ�َعا 

ُِ لُ  َعَ  َُّب يرُو يُْقرَُي،  ََ ََيَي لَ   َذل ف َو
َِ يَْدُخَمَإ للَّنَة، ُ�َقارَُي 

دُ )) َْ َْ  للَقارََي فَيُْالَلُب فَيُْالتَ
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“Allah Đấng Vinh Quang & Tối Cao hài lòng với hai 
người giết hại lẫn nhau và cả hai đều được vào thiên 
đàng. Một người tử trận vì chiến đấu chính nghĩa 
của Allah, và người giết hại được Allah hướng dẫn 
vào Islam và anh dũng hi sinh vì chính nghĩa của 
Ngài sau đó.” Hadith do Al-Bukhary 4/28 (2826) và 
Muslim 6/40 (128 và 129). 

 

 
 

3- CHƯƠNG SỰ KIÊN NHẪN 
 

Allah phán rằng: 

[ َ َّ ُقواْ ٱ ُّ ابُِوواْ َوٱ َِ ابُِوواْ َو َُ واْ َو ُ ُِ ُۡ ِيَن َءاَاُنواْ ٱ ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََ

ُُۡفلُِحوَ   ۡم  ُِ ّل َۡ   200 آل عمران:   ٢Zلَ

Này hỡi những người có đức tin, hãy kiên nhẫn, 
hãy kiên trì kiên nhẫn, hãy đoàn kết lại và luôn kính 
sợ Allah, mai ra các ngươi được chiến thắng. Ali 
I’mraan: 200 (Chương 3), Allah phán ở chương khác: 
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ءٖ ] م �َِ�ۡ ُِ ُۡلَُوَّ َ ََ ََۡقٖص  ّاَِن ٱۡ�َۡوِف َوٱۡ�ُوِع َو ِٰ  َو ََ ۡا
َ ۡۡ  ّاَِن ٱ

ِ�َن  ُِ ٰ َّ ِ ٱل ِ ّّ َ ِِ  َو� ٰ ََ َُفِس َوٱََّم
َ ۡۡ  155البقرة:  ١Zَوٱ

Và chắc chắn rằng các ngươi sẽ bị thử thách phần 
nào đó từ sự sợ hãi, đói khát, mất mát tài sản, mùa 
màng và nguy hiểm đến tính mạng. Và Ngươi 
(Muhammad) hãy báo tin vui cho những người biết 
kiên nhẫn (vượt qua thử thách) Al-Baqarah: 155 
(chương 2), Allah phán ở chương khác: 

اٖ� ] َّ م بَِغۡ�ِ ِح َُ ۡجَو
َ
وَ  م ُ ُِ ٰ َّ ّّ ٱل َما يَُو َّ ِ�١ Z  :١٠الزمر 

Chắc chắn những người kiên nhẫn sẽ được ban 
thưởng vô giới hạn Al-ZU’mar: 10 (chương 39), 
Allah phán ở chương khác: 

ُروِِ ]
ُ ۡۡ َِۡم ٱ َفَو �ِّ  َ�ٰلَِك لَِمۡن َع ََ َ َو َُ َُ  43الشورى:  ٤Zَولََمن 

Và ai có lòng kiên nhẫn và bao dung thì quả là 
người có quyết tâm rất cao Al-Shuro: 43 (chương 
42), Allah phán ở chương khác: 

َ َاَع ] َّ ِإ �ِّ  ٱ ِ َوٱلّصلَٰوة ُۡ ِيَن َءاَاُنواْ ٱۡسَتِۡيُنواْ بِ�لّص ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََ

ِ�َن  ُِ ٰ َّ   ١٥٣البقرة:  Z  ١ٱل
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Này hỡi những người có đức tin, hãy cầu xin sự 
giúp đỡ bằng lòng kiên nhẫn và bằng lễ nguyện 
Salah, quả thật, Allah luôn ở bên cạnh những người 
kiên nhẫn. Al-Baqarah: 153 (chương 2), Allah phán ở 
chương khác: 

ُۡلَُواْ ] ََ ِ�َن َو ُِ ٰ َّ ۡم َوٱل ُِ يَن ِان ُِ َِ ٰ ََ لََم ٱلُۡم ۡۡ ََ  ٰ ّّ ۡم َح ُِ ُۡلَُوَّ َ ََ َو
ۡم  ُُ َِ َُا ۡل

َ
 31 محمد: ٣Zم

Và chắc chắn TA (Allah) sẽ thử thách các người 
cho đến khi phân biệt rõ ràng ai mới là người chiến 
đấu anh dũng và một lòng kiên nhẫn, và sẽ thử 
thách các người về thông tin giữa các người. 
Muhammad: 31 (chương 47). Ngoài ra còn có rất nhiều 
câu kinh khác nói về ân phước của việc kiên nhẫn. 

 

 25- Cha của Maalik ông Al-Haarith bin A’sim 
Al-Ash-a’ry  dẫn lời Nabi  rằng:  

يَداإَ (( َ
ْ
ْعُا لب َِ وُر  ُْ َْدُد ،للّع

ْ
 لصَْدَ�لإَ َوَ  َولل

ُ ََ  وَُوََْحاَإ لَ  ، َ�ْد
َْدُد 
ْ
رَْض إَ  َ�ْدَآل َوَ َولل

َ ْ
 َما َ�ْ�َ لصّالَداَولَت َولأل

ُ ََ ْو َ�ْد
َ
 َولصّاَمُو ،  

اإا ،ىُورا  َِ َا ، َولصّاَدَُْة بُْا يَا َُ ْو َعلَيَْك ، َولصّاْبُ 
َ
ةا صََك   ّْ ُقْاُِإ ُه

ْ
 ، َولل

ا َْ ْو ُشو�َُق
َ
ا   َْ ُدْعَرُق ََ ََْفَالُه  ََايَ ا  ََ ََ َ�ْغُدو   لّلا

ّ ُُ(( 
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“Sự sạch sẽ là một nữa của đức tin, lời 
Alhamdulillah (tạ ơn Allah) sẽ làm đầy cán cân, lời 
Sub ha nal lah (Vinh quang thay Allah) và 
Alhamdulillah làm đầy khoảng trống giữa trời đất, 
lễ Salah là ánh sáng, sự bố thí là vật chứng, sự kiên 
nhẫn là hào quang, Qur'an là nhân chứng cho bạn 
hoặc chống đối lại bạn(

7F

1), tất cả mọi người cứ mỗi 
sáng đem thân mình ra bán có người cứu vớt thân 
mình và có người hủy hoại thân mình.” Hadith do 
Muslim 1/140 (223) ghi lại. 

 

26- Cha của Sa-e’d ông Sa’d bin Maalik bin 
Sinaan Al-Khudry  kể: Có một số người Al-Ansaar 
đến xin Rasul  thì Người cho họ, họ xin tiếp nữa và 
Người tiếp tục cho đến khi Người hết sạch không còn 
gì cả. Sau khi không còn gì để cho nữa thì Người mới 
nói với họ rằng: 
                                                           

(1) Qur’an sẽ là nhân chứng biện minh nếu người đọc Nó biết thi 
hành theo mọi lệnh và tránh xa những điều cấm, ngược lại sẽ là 
nhân chứng chống đối nếu không làm theo thiên lệnh và cũng 
không tránh xa điều cấm kị. (Trích từ Daleel Al-Faaliheen 
1/171). Điều này không phải dành riêng cho những ai đọc 
Qur’an mà là qui tắc chung cho bộ giáo lý Islam tức những ai 
biết giáo lý và làm theo sẽ được biện minh, ngược lại chỉ biết 
mà không làm theo sẽ bị chống đối. (Trích từ Fat-h Zil Jalaal 
Wal Ikraam 1/41. 
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 ُْ ْب، َوَمْ  �َْالرَْعَف ُِ ِ فَلَْ   ّدَخَاُه َىنْ
ًْ ْ  َعنَْدي َمْ  َخ ُِ ((َما يَ

يَُعْفُه لُ ، َوَمْ  �َْالرَْغَ  ُ�ْغَنَه لُ ، َوَمْ  َ�رََاّبْ يَُاّبُْه ل ُ . َوَما 
ل  َو وَْوَ  َمَ  لصّاْبَ )) ًْ َ  َخ َهدا َىَعا

َ
ْعَعَ   

ُ
  

“Những gì ở nơi Ta có tốt thì các người cũng chẳng 
dự trữ được nhưng ai cầu xin sự tha thứ sẽ được 
Ngài tha thứ, ai cầu xin giàu có Ngài ban cho giàu 
có, ai một lòng kiên nhẫn chịu đựng thì Allah sẽ hổ 
trợ thêm lòng kiên trì và không một phần thưởng 
nào tốt lành và bao la cho bằng phần thưởng dành 
cho sự kiên nhẫn.”(

8F

1) Hadith do Al-Bukhary 2/151 
(1469) và Muslim 3/102 (124, 1053) ghi lại. 

 

27- Cha của Yahya ông Suhaib bin Sinaan  
dẫn lời Rasul  rằng: 

                                                           

(1) Qua Hadith khuyến khích mọi người quyết kiên trì chịu đựng, 
kiên nhẫn nếu gặp phải cuộc sống thiếu thốn và những điều 
không ưa thích khác. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim của 
Imam Al-Nawawy 4/145 (1053)). 
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َهِد إَّن 
َ
ًا َولَيَْس َاصََك َأل ُ خ

َ
ُّه   َُ ْشَا لصُْدْؤَمَ  إَّإ  ْشَاُه 

َ
َا  َأل َْ ((َع

 َُ ل ّ ََ اَ�رُْه  َْ
َ
ُ، َوَِْإ  

َ
َكَا فَ َإ َخًل    َِ  َُ ل ّ َْ اَ�رُْه  َْ

َ
صَلُْدْؤَمَ  : إَْإ  

(( ُ
َ
ل    ًْ َبَ فَ َإ َخ َْ 

“Thật là lạ lẫm thay hành động của người có đức 
tin, tất cả hành động của họ đều tốt lành, không 
phải mỗi người đều có được chỉ có người có đức tin 
mới làm được: Một khi họ gặp được điều vui vẻ 
thích thú thì họ tạ ơn, còn khi gặp phải trắc chở nạn 
kiếp thì họ luôn kiên nhẫn chịu đựng, cả hai đều tốt 
cho họ.” Hadith do Muslim 8/227 (2999) ghi lại. 

 

28- Ông Anas  kể: Khi Nabi  chuyển cơn 
bệnh nặng thì Faatimah  nói với Người rằng: Ôi bệnh 
của cha đau đớn làm sao ! Nabi đáp lại con gái: 

َْو َ ))
ْ
ِا َ�ْعَد لل �َيَك َكْا

َ
 ((لَيَْس َعَ  

“Sau ngày hôm nay là cha không còn đau đớn nữa.” 
Sau khi người qua đời thì bà bảo tiếp: Hỡi cha yêu! cha 
đã đáp lại lời kêu gọi của Thượng Đế, hỡi cha yêu! 
Thiên đàng Al-Fir-daws là nơi ở của cha, hỡi cha yêu! 
Rồi Jibreel  sẽ loan báo cái chết của cha. Khi mọi 
người đang chôn cất Nabi  thì bà lại bảo: Chẳng lẻ 
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mọi người lại đành lòng lấp đất lên người của Rasul ?! 
Hadith do Al-Bukhary 6/18 (4462) ghi lại. 

 

29- Cha của Zaid ông Usaa-mah bin Zaid bin 
Haari-thah , ông là người hầu của Rasul , ông và 
cho ông là hai người được Nabi  rất thương yêu, ông 
kể: Con gái của Nabi  (bà Zaynab ) sai người báo 
cho tôi biết rằng con trai tôi đang hấp hối, tôi vội quay 
về. Lúc đó Rasul  bảo người đến truyền lời Salam đến 
chúng tôi và Người bảo:  

َخذَ  َما َوَ  إَإّ ((
َ
   ُ

َ
ْىَعى َما َو 

َ
   ّ ُُ َِ َو َجِي  َعنَْدهُ   َشْ

َ
ًّ  بََ   ...ُشَال

َْحتَالْب  فَلْرَْاَبْ 
ْ
 ))َوَ

“Quả thực, những gì Allah lấy và ban phát đều là 
của Ngài, tất cả đều được Ngài đặt trong giới hạn 
nhất định ... Vì thế, hãy kiên nhẫn, chịu đựng may 
ra được tính đấy là điều tốt.” (bà Zaynab ) sai 
người đến truyền lời với Nabi  rằng: Con thề bởi 
Allah chứng giám rằng muốn cha đến đây. Thế là Nabi 
 cùng Sa’d bin U’baadah, Mu-a’z bin Jabal, Ubai bin 
Ka’b, Zaid bin Tha-bit và một số đàn ông khác đến. 
Mọi người vội bồng em bé đưa cho Nabi , Người đặt 
nó vào lòng và lúc đó đứa bé đang giẫy giụa, lúc đó làm 
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mắt Người rơi lệ khóc. Thấy vậy, ông Sa’d hỏi: Thưa 
Rasul, như thế này là sao? Người đáp: 

َِ َعََاَدهَ ))  َف ُْلُو
َ
ا لُ  َ�َعا  َْ َذهَ رَْحَةا َجَعلَ َِ )) 

“Đó là sự thương xót được Allah tạo ra đặt để trong 
tim của bầy tôi Ngài.” Có đường truyền khác ghi rằng: 

ََ َمْ  َعََاَدهَ، َوَِىّدا يَاَْهُب لُ  َمْ  َعََاَدهَ  ا
َِ َِ َمْ   ((َف ُْلُو

(( ََ  لصاَّحا

“Trong con tim của bầy tôi nào Ngài muốn và Allah 
chỉ thương xót những bầy tôi nào có lòng thương 
xót.” Hadith do Al-Bukhary 2/100 (1284) và Muslim 
3/39 (923) ghi lại. 

- Lý do ông Sa’d hỏi Nabi  là do ông tưởng 
rằng tất cả cách khóc và nước mắt chảy ra trong lúc này 
là Haram và ông tưởng rằng Nabi  đã quên nên nhắc 
nhở. Thấy vậy Nabi  báo cho ông biết rằng việc lòng 
cảm động trước việc gì đó dẫn đến tự khóc không phải 
là điều Haram, ngược lại nó chính là lòng thương xót 
vốn có trong lòng người, chỉ có việc khóc lóc kể lễ than 
van mới là điều Haram. (Trích từ Shar-h Saheeh 
Muslim của Imam Al-Nawawy 4/9 (923). 

- Hadith là bằng chứng bắt buộc phải kiên nhẫn 
bởi Nabi  đã bảo rằng: “Vì thế, hãy kiên nhẫn, chịu 
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đựng may ra được tính đấy là điều tốt.” Đây là lời 
chia buồn tốt nhất trong mọi câu dùng để chia buồn, 
hơn cả câu mà một số U’lama dùng để chia buồn đó là 
câu:  

، َوَ�َفَا صََديَّرَك )) َّ ََ ْهَالَ  َعَول
َ
، َو  َّ ْجَا

َ
ْىَظَب لُ   

َ
 )) 

“Cầu xin Allah nhân lên phần thưởng cho anh, Ngài 
sẽ thay đổi cho anh được tốt đẹp hơn và tha thứ cho 
người quá cố.” Bởi đây là câu nói được Nabi  lựa 
chọn, vả lại người thân của người chết cũng cảm thấy 
an ủi hơn nhiều khi nghe câu nói này. 

- Cách chia buồn đúng theo Islam là như thế này 
chứ không phải là hành động thiếu kiến thức Islam của 
một số người Muslim cho rằng phải tổ chức tiệc chia 
buồn, phải có ghế bàn, thức ăn uống long trọng .v.v... 
mà ý nghĩa thật sự của việc chia buồn là củng cố ý trí 
của gia đình người chết để họ kiên cường chịu đựng 
vượt qua khó khăn này. (Trích từ Shar-h Riyadh Al-
Saaliheen 1/91 – 92. 

 

30- Ông Husaib  dẫn lời Nabi  rằng: 

ُ َواَهاا فَلَّدا َكَبَ َْاَل 
َ
َإ   ََ ََيَدْ  َكَإ ََْلَِْب َو ((َكَإ َشَلكا 

َعلّْدُه لصّالْحاَ 
ُ
ّ ُغمما   

َ
ِّ َْْد َكَبُْت فَاْ�َعْث إل ََعَث إََلَْه .صَلَدَلَك : إ ََ  
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َقَعَد إََلَْه وََوَدَ   ََ  ، َِبا  ُ�َعلُّدُه، َوََإ ف َطَا�َقَه إََال َولََك َرل
ُغَمما 

َل لصّالاَهَا، َشّا باصّالَِب َوَطَعَد إََلْه، فََْال 
َ
َإ إََال  

ََ ََُه، َو َْ َمُه فََْع َُ

يَت  ََ َقاَل : إََال َخ
ََ َب،  َِ  لصّال

َ
َ  َاصََك إَ 

ََ َ�ُه، فَ َ ََ َل لصّالاَهَا 
َ
 

ُقْي : َهَََالَ�  ََ لََك،  ِْ
َ
يَت   ََ َ�، َوَِال َخ ِْ

َ
ُقْي : َهَََالَ�   ََ لصّالاَهَا، 

َل َعَ َدلبِّة َعَظيَدِة َْْد َهَََالَت  لصّالاَهاُ .
َ
 َاصََك إَْا  

َو َعَ ُِ ََيْنََدا  ََ

ُب  فَْضُي ؟ فَََخَذ  َِ َ  لصّال
َ
َقاَل : للَْوَ   ْعلَُب لصّالاهُا  فَْضُي   ََ  ، ََ لّلا

َهّب إََلَْك َمْ   ْشَا 
َ
َب   َِ ّب إْإ َكَإ  ْشُا لصّال ُْ

َقاَل : لصلّ ََ ال ،  َْ َه
َقرَلَْا  ََ ا  َِ ، فََاَما َُ َّ يَدَض لّلا لبَّة َه ِّ لصّالاَهَا فَاْطرُْي َِذهَ ل

ىَْت 
َ
ْي ُ�َ�ّ  

َ
ُب :   َِ ُ لصّال

َ
َقاَل   ََ ْخَبَهُ . 

َ
َب فََ َِ َل لصّال

َ
، فََ َُ وَشَل لّلا

، فَْإ  ََ رَى، َوِىَّك َوتَُْرَ
َ
َّ َما   ْشَا

َ
ََ َمْ    َوَ   فَْضُي َمّ� َْْد بَلَ

ْ
لل

 ّ َ ََ بْاَص، .لْ�رَُليَت فََم رَُدّل 
َ
َدَه َولأل ْْ َُ لأل  َوََإ للُغمُ  ُ�ْبى

ْدَولَ. فََالَدَ  َجَليسا صَلَدَلَك َكَإ َْْد 
َ
ََ َمْ  َوا ََا لأل َوُ�َدلوَي لّلا

ىَْت 
َ
ْجُ  إَْإ  

َ
نَا صََك   ُِ ا  َِ َقاَل : َما  ََ ِو،  ًَ َدليا َكو َْ رَاُه بَ

َ
، فََ َعَ�َ

، فَْْإ َِمنَْت 
َ
َِ لُ  َ�َعا  َدا �ََ

َّ
 إَ
َِ  َهدل 

ِْ َ  
َ
ِّ ن َقاَل : إَ

ََ َفيتََ�،  َِ

 ،
َ
َفاُه لُ  َ�َعا  ََ  فَ

َ
، فَََمَ  بَاَ  َ�َعا  َّ َفا ََ  َدَعوُت لَ  فَ

َ
بَاَ  َ�َعا 
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ُ لصَْدَلُك : َمْ  رَّد 
َ
َقاَل   ََ َلُس،  ََ لَس إََلَْه َكَدا َكَإ  َْ َل لصَدَلَك فَ

َ
فََ

ِّ َغًي ؟ َْاَل : َرّ� َوَرّ�َك  َّ ؟ َْاَل : َرّ�، َْاَل : َوصََك َر َعلَيَْك بََصَ
ََ بالُغَمَ ،  َّ َدّل َعَ للُغمَ ، فََج َخَذُه فَلَْب يََوْل ُ�َعّذبُُه َه

َ
لُ ، فََ

َدَه  ْْ
َ
َُ لأل َّ َما ُ�ْبَى ََ َمْ  َوْحَا ، َْْد بَلَ ْي ُ�َ�ّ

َ
ُ لصَدَلُك :  

َ
َقاَل   ََ

بَْاَص 
َ
َِ لُ   َولأل َدا �ََ

َّ
، إَ
َهدل 

َ
  َِ

ِْ َ  
َ
ِّ ن َقاَل : إَ

ََ َوَ�ْفَعُي وَ�ْفَعُي ! 
ََ باصّالَِب  َّ َدّل َعَ لصّالَِبف فََج َخَذُه فَلَْب يََوْل ُ�َعّذبُُه َه

َ
 . فََ

َ
َ�َعا 

ارَ  ََ ، فََدَة بَاصَدتْ َِ
َ
ُ : لرَجْ  َىْ  َدينَك، فََ

َ
اُر ف  فَقيَي   ََ َ  لصَدتْ َُ فَُو

ََ َبَليَس لصَدَلَك فََقيَْي  َِ َُّب  ّقاُه،  َِ َّ َوَطَ   ّقُه َه ََ َمْفَاَق َر َوَه، فَ
ّقُه بََه  ََ اُر ف َمْفَاَق َر َوَه، فَ ََ َ  لصَدتْ َُ ، فَو َِ

َ
ُ : َلرَْجْ  َىْ  َديَنَك، فََ

َ
 

 ، َِ
َ
ُ : َلرَْجْ  َىْ  َديَنَك، فََ

َ
ََ بالُغَمَ  فََقيَي   َِ َُّب  ّقاُه،  َِ َّ َوَطَ   َه

 َجَََي َكَذل َوَ�َذل 
َ
َُول بََه إَ  َِ َقاَل : َلْا

ََ َحابََه،  ْْ
َ
َفِا َمْ    ََ  

َ
َعُه إَ 

ََ فََد
َعُدول بََه للََََي، فَََْال بَلَْغرُْب َاْرَورَُه فََْْإ رََجَ  َىْ  َديَنَه َوِّن 

ْْ فَا
َفَنيْْب بََدا  ْْ

َ
ّب   ُْ َقاَل : لصلّ ََ َُول بََه فََاَعُدول بََه للََََي،  َِ فَاْطاَُهوهُ . فََذ

َقاَل  ََ  لصَدَلَك، 
َ
َِ إَ  ََ َ�ْد ُب للََُي فََالَقُعول، وَجا َْ  ب

َُ ةَْت، فَاََج َِ
َعُه  ََ ، فََد

َ
ََيُْب لُ  َ�َعا  َقاَل : َكَفا ََ َحابَُك ؟  ْْ َعَي   ََ ُ لصَدَلُك : َما 

َ
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لُوُه ف ُْْاُْوِر ورَوَّوُعول بََه  َُول بََه فَاْحَ َِ َقاَل : لْا ََ َحابََه  ْْ
َ
َفِا َمْ    ََ  

َ
إَ 

ّب  ُْ َقاَل : لصلّ ََ َُول بََه،  َِ لَلْحَا، فَْْإ رَجَ  َىْ  َديَنَه وَِّن فَاَْْذفُوهُ . فََذ
 َِ َغَاُْول، وََجاَ َ�ْد ََ ْت بَُْب لصّالفينَُة 

َ
َفَ َِ ةَْت، فاىْ َِ َفنيْْب بََدا 

ْْ  
ََيُْب  َقاَل : َكَفا ََ َحابَُك ؟  ْْ َعَي   ََ ُ لصَدَلُك : َما 

َ
َقاَل   ََ  لصَدَلَك . 

َ
إَ 

َّ بَهَ .  َّ َ�ْفَعَي َما ُِشُا َقاَل صَلَدَلَك : إىَّك صَْالَت بََقارََ� َه ََ  . 
َ
لُ  َ�َعا 

َعيِد َولَهِد ورَْالََُُ� َعَ  َْ ََ َف  َْدُ  لّلا
َ
َو ؟ َْاَل : ع ُِ َْاَل : َما 

َُّب   ََ َََد للَقْو َب ف َك
ْْ َ  لصّال َُ َُّب  دا  َمْ  َكنَاىََ ،  ْْ َُّب ُخْذ َو َجْذِ ، 

َعلَْت َاصََك َطرَلْرَ�،  ََ ّب لْرَم�، فَْىَّك إََال 
َُ ِّ للُغَمَ ،  ُْْي : سْالب ل  ر

دا   ْْ َخَذ َو
َ
َُّب   لَََُه َعَ َجْذِ ،  َْ َعيِد َولَهِد، َو َْ ََ ف  َدَ  لّلا َْ فَ

 ِّ َُّب َْاَل : سَالَب لَ  ر  ، ََ َََد للَقْو َب ف َك
ْْ َ  لصّال َُ َُّب َو َمْ  َكنَاىََرَه، 

َداَت،  ََ ْدَغَه  ُْ َ  يََدُه ف  َُ ْدَغَه، فََو ُْ َُّب َرَماُه فَوَطَ  َف  للُغمَ ، 
يَْت َما 

َ
َر 
َ
  : ُ
َ
َ لصَدَلُك فََقيَي   َِ

ُ
ِّ للُغمَ ، فََ َُ : َِمّنا بََا َقاَل لّلا ََ

َشَا 
َ
َُ . فََ َّ . َْْد َِمَ  لّلا َْذُر َْْد َولَ  ىََوَل بََك َهَذُر

َ
ُكنَْت ُ

ْخُدوَد بَفْولهَ لصّالَكَك فَُرّدْت 
ُ
ا للًّلُإ َوَْاَل : َمْ  صَْب  بَاأل َْ َ  في َ

َْ و ُ
 َّ َفَعلُول َه ََ ُ : لْرََحْب 

َ
ْو َطيَي  

َ
ا،   َْ ي ََ َْْحُدوُه 

َ
يَاْجْ  َىْ  َديَنَه فََ
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ا  َْ َ َقاَل ص ََ ا،  َْ رََقاَعَالْت  ْإ َ�َقَ  في ََ ا،  َْ َ ّ ص َِ
َْ ا  َْ َت لْشَا وا َوَمَع ََ َجا

َبي فََْىَّك َعَ للَّق !))
ْْ ّمْه َل

ُ
 للُغم ُ : يَا  

“Có một ông vua (tàn bạo) trị vì trước các người, 
bên cạnh ông có một phù thủy trợ giúp đắc lực. Đến 
khi phù thủy đó già yếu thì bảo với vua rằng: “Thưa 
Bệ hạ, nay thần đã già yếu thần muốn tìm một đứa trẻ 
để truyền đạt lại cho y phép thuật của thần.” Thế là 
vua tuyển chọn một cậu bé trai gởi đến phù thủy để 
học phép thuật. Trên đường từ nhà cậu bé đến phù 
thủy học phép thuật gặp phải một ông cha (theo đạo 
Thiên Chúa) đang giảng đạo, cậu bé ngồi xuống lắng 
nghe rất chăm chú bởi lời nói của vị Cha xứ đó làm 
cậu say sưa. Cứ thế mỗi lần đi đến phù thủy học 
phép thuật thì cậu bé đều ngồi lại lắng nghe Cha xứ 
giảng đạo, cho nên mỗi lần đến thầy phù thủy đều bị 
đánh. Cậu ta bèn thưa chuyện với Cha xứ thì được 
ông chỉ rằng: “Khi con sợ bị thầy phù thủy khiển 
trách thì nói là do gia đình làm con bị trể nảy và khi 
về đến nhà thì nói là do thầy phù thủy dạy nhiều làm 
trể nảy.”(

9F

1)   

                                                           

(1) Lý do Cha xứ cho phép cậu bé nói dối nhằm bảo vệ cậu bé 
được bình an trước sự đánh đập của thầy phù thủy, bởi nếu 
không làm thế thì sự việc sẽ trở nên tệ hại hơn là cậu sẽ không 
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(Từ đó cậu bé không còn bị ăn đòn roi của 
thầy), một hôm cậu thấy một con vật khổng lồ bị 
mọi người bao vây thì cậu tự nói: “Hôm nay là cơ 
hội để mình thử xem Cha xứ và thầy phù thủy ai tài 
hơn ?” dứt lời cậu bé nhặt lấy cục đá và nói: “Lạy 
Allah, nếu kiến thức của Cha xứ làm Ngài hài lòng 
hơn thầy phù thủy đã dạy thì xin Ngài hãy giết chết 
con vật này đi để mọi người được bình an.” Cầu xin 
xong cậu ném cụt đá vào con vật làm con vật chết 
tươi và mọi người giải tán. Cậu bé đem câu chuyện 
kể cho Cha xứ nghe thì ông bảo: “Này con trai, ngày 
nay con đã tài giỏi hơn ta rồi và những gì con đạt 
được hơn sự mong đợi của ta, chắc chắn rồi con sẽ bị 
tra xét, nhớ lúc đó chớ nói là do ta truyền cho con.” 
Từ đó cậu bé hành nghề lang y chuyên chữa những 
căn bệnh mù bẩm sinh và bệnh bạch tạng bằng 
những loại thuốc cậu kiếm được. Việc chữa bệnh 
của cậu nhanh chóng được truyền đến hoàng cung, 
trong hoàng tộc có người bị mù nên ông ta vội tìm 
đến cậu bé để chữa bệnh mù. Ông ta mang rất nhiều 
quà đến tặng đến gặp cậu bé và nói: “Tất cả số quà 
này là của cậu nếu cậu chữa cho tôi sáng mắt.” Cậu 
bé đáp: “Tôi không thể chữa cho bất cứ ai khỏi bệnh 
được, việc chữa khỏi bệnh là do Allah duy nhất làm, 

                                                                                                            
được tiếp tục đến học với ông. (Trích từ Daleel Al-Faaliheen 
1/187). 
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nếu ông tin tưởng vào Allah thì tôi sẽ cầu xin Allah 
giúp ông sáng mắt.” Vị hoàng gia đó liền tin tưởng 
và được Allah ban cho sáng mắt. Sáng mắt quay về 
ông đến ngồi bên cạnh vui như bao ngày ông ngồi, vị 
vua hỏi ông: “Ai đã làm cho ông sáng mắt vậy ?” Ông 
hoàng gia đáp: “Thượng Đế của tôi.” Vị vua hỏi: 
“Vậy, ông có Thượng Đế khác ngoài ta hay sao ?” 
Ông hoàng gia đáp: “Đúng, Thượng Đế của tôi và 
cũng là Thượng Đế của đức vua chính là Allah.” Vua 
liền tức giận mà hành hạ ông cho đến khi ông khai 
ra cậu bé. Thế là cậu bé bị đem đến trình diện vua 
và vua nói: “Này con trai, chẫm nghe được là phép 
thuật của con đã chữa được bệnh mù bẩm sinh, bệnh 
bạch tạng và con đã làm như vậy như vậy v.v...” Cậu 
bé đáp: “Tôi không thể chữa cho bất cứ ai khỏi bệnh 
được, việc chữa khỏi  là do Allah duy nhất làm” Thế 
là cậu bé cùng chung số phận bị đánh đập cho đến 
khi khai ra vị Cha xứ. Vị Cha xứ được mang trình 
trước vua và vua bảo: “Ông hãy bỏ đạo của ông đi.” 
Cha xứ nhất quyết không chịu, vua hung tàn ra lệnh 
mang cây cưa đến đặt ngay cổ mà cưa cho đến khi 
đầu lìa khỏi cổ. Kế tiếp, vua mang ông hoàng gia ra 
và bảo: “Ông hãy bỏ đạo của ông đi.” Vị hoàng gia 
cũng nhất nhất không chịu bỏ đạo và ông cũng bị 
vua dùng cưa mà cưa ông đứt đầu. Kế tiếp vua 
mang cậu bé ra bảo: “Con hãy bỏ đạo của con đi.” 
Cậu bé cũng không chịu. Thế là vua ra lệnh cho 
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quân lính mang cậu bé lên ngọn núi này, núi này 
(tức ngọn núi cao nhất), các người kéo nó lên đỉnh 
núi nếu nó đồng ý bỏ đạo thì thôi còn không thì ném 
nó xuống. Trong lúc mọi người đem cậu bé lên núi 
thì cậu cầu xin rằng: “Lạy Allah, xin hãy bảo vệ bề 
tôi với những gì Ngài muốn.” Thế là núi rung lên 
làm cho quân lính rơi hết xuống đất.(10F

1) Cậu bé quay 
lại tìm vị vua hung tàn, thấy cậu bé vua hỏi: “Cậu đã 
làm gì với quân lính ta ?” Cậu bé đáp: “Chính Allah 
đã bảo vệ tôi.” Thế rồi vua hạ lệnh cho tốp quân 
khác: “Chúng bây mang nó lên bè, khi ra giữa biển 
nếu nó chịu bỏ đạo thì thôi còn không thì ném nó 
xuống biển.” Lúc quân lính chở cậu bé ra biển thì 
cậu cầu xin: “Lạy Allah, xin hãy bảo vệ bề tôi với 
những gì Ngài muốn.” Thế là thuyền chao đảo làm 
đám quân lính rơi hết xuống biển mà chết chìm. 
Cậu bé quay lại tìm vua hung tàn, thấy cậu bé vua 
hỏi: “Cậu đã làm gì với quân lính ta ?” Cậu bé đáp: 
“Chính Allah đã bảo vệ tôi.” Cậu bảo tiếp: “Ông 
không thể giết được tôi đâu cho đến khi ông chịu làm 
theo lời tôi căn dặn.” Vua hỏi: “Vậy phải làm sao ?” 
Cậu bé đáp: “Vua hãy tập trung tất cả quần chúng 

                                                           

(1) Ý nghĩa: Allah sẽ luôn giúp đỡ bảo vệ cho những ai một lòng 
phó thác cho Ngài, để được thế cần phải thật thành tâm hành 
đạo và bám chặt lấy Ngài duy nhất, nhưng ngày nay sự việc đã 
đảo ngược. Cầu xin Allah được bình an. 
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lại một nơi rộng lớn, kế tiếp trói tôi vào thân cây to. 
Sau đó, lấy một cây tên của tôi đặt vào cây cung và 
nói: Nhân danh Allah Thượng Đế của cậu bé này(

11F

1), 
rồi dương tên bắn thẳng vào tôi. Khi nào ông làm thế 
mới giết được tôi.” Vua liền ra lệnh tập trung tất cả 
dân chúng lại, mang cậu bé ra cột vào thân cây, lấy 
một cây tên của cậu bé và đặt vào cây cung và nói: 
“Nhân danh Allah Thượng Đế của cậu bé này.” dứt 
lời vua bắt tên. Cây tên lao thẳng cắm vào màng tan 
cậu bé, cậu bé dùng tay cầm vào cây tên mà chết. 
Thấy vậy thiên hạ đồng nói: “Chúng tôi đã tin tưởng 
vào Thượng Đế của cậu bé này.” Có người đến báo 
tin cho vua rằng: “Điều mà Bệ Hạ cấm mọi người, 
thề bởi Allah chứng giám nay cả thiên hạ đã tin 
tưởng vào Allah.” Vua hung tàn ra lệnh cho đào một 
cái hầm dài rồi đốt lửa xung quanh miệng hầm và 
bảo: “Ai không chịu bỏ đạo quay lại thì bị ném vào 
hầm lửa.” Lúc đó có lời đáp: “Bệ hạ cứ làm đi.” Cứ 
thế lần lựa từng người bị ném vào hầm lửa kia cho 
đến lúc có một phụ nữ đang bồng đứa bé trên tay, 
bà ta lưỡng lựa không giám mạnh dạng bước vào 

                                                           

(1) Ngụ ý của cậu bé muốn tuyên truyền với tất cả thần dân rõ về 
thuyết Tawhid (thuyết độc thần về Allah) và khẳng định với 
thiên hạ rằng ngoài Allah không một ai lại có khả năng giúp đỡ 
hoặc sát hại một ai khác. Vậy, mà vị vua hung tàn không thấu 
hiểu, vì vua là kẻ ngu si đần độn. 
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lửa thì (Allah cho) đứa bé trên tay bà nói: “Này mẹ 
yêu, mẹ hãy kiên nhẫn đi, bởi mẹ đang bước trên 
chân lý.”“ Hadith do Muslim 8/229 (3005). 
 

31- Ông Anas  kể: Có lần Nabi  đi đường 
thấy một phụ nữ ngồi khóc cạnh bên mộ, Người bảo:  

َبَي)) ْْ َِ لَ  َول
 ((َلرّ

“Này cô, hãy kính sợ Allah và hãy kiên nhẫn.” Người 
phụ nữ phẫn nộ quát: Ông hãy đi chổ khác đi, ông 
không gặp phải đau khổ như tôi nên không biết được. 
(Lúc sau) có người bảo cô ta: Người đó chính là Nabi 
. Cô ta vội tìm đến trước nhà Nabi  nhưng không 
thấy người canh cửa, cô bước vào nói với Nabi : Tôi 
không hề biết Người là Nabi. Người đáp: 

(( 
َ
ْو�
ُ
َدا لصّاْبُ َعنَْد لصّاْدَمَة لأل َّ  ((إَ

“Sự kiên nhẫn là ở lần va chạm đầu tiên.”(
12F

1) Hadith 
do Al-Bukhary 2/99 (1283) và Muslim 3/40 (15 & 926) 

                                                           

(1) Imam Al-Nawawy nói: “Ý nghĩa Hadith là giáo dục người 
Muslim  phải luôn ra lệnh nhau làm thiện và cấm nhau làm sai 
trái đối với bất cứ ai, phải xin lỗi với người bị xúc phạm do vô 
tình, Nabi   là một Người rất giản dị và đây cũng là đặc tính 
mà người làm chức vụ phải học hỏi noi theo là khi không cần 
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ghi lại. Có đường truyền khác do Muslim ghi: “Người 
phụ nữ khóc vì mất đứa con trai.” 

 

32- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Nabi  rằng: 

َا إََال َطََْضُت   : َما َلَعََْدي لصُدْؤَمَ  َعنَْدي َجَول
َ
((َ�ُقوُل لُ  َ�َعا 

َفّيهُ  َُّب لْهتََالََُه إّن للَّنةَ )) َْ َْيَا  ِّ َي ل ِْ  َمْ   

“Allah phán rằng: Bất cứ một bề tôi có đức tin nào 
của TA, một khi người thân của y ở trần gian bị TA 
rút hồn và y biết kiên nhẫn chịu đựng thì y sẽ được 
ban cho thiên đàng.”(

13F

1) Hadith do Al-Bukhary 8/112 
(6424) ghi lại. 

                                                                                                            
người canh gác cửa thì chớ bắt ai đó đứng để ra oai.” (Trích từ 
Shar-h Saheeh Muslim 4/11 (926). 

(1) Hadith này được giới U’lama học giả Islam gọi là Hadith Al-
Qudsy, bởi Nabi tiếp nhận lời phán trực tiếp từ Allah. Người 
thân tức là người được người nào đó lựa chọn và xem trọng 
như cha mẹ, con cái, anh chị em, chú bác, bạn bè... quan trọng 
đó là người rất quan trọng với ai đó. Một khi người thân bị 
Allah Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao rút hồn (tức ban cho y chết) 
và người còn sống biết kiên nhẫn chịu đựng thì phần thưởng 
của người kiên nhẫn đó không gì ngoài thiên đàng. (Trích từ 
Shar-h Riyadh Al-Saaliheen của Sheikh Ibnu U’thaimeen 
1/101. 
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33- Bà A’-y-shah  kể: “Bà từng hỏi Nabi  
về người mắc bệnh truyền nhiễm thì được Người báo 
cho biết rằng: Đó chính là hình phạt mà Allah muốn 
gởi xuống để trừng trị kẻ nào Ngài muốn và Ngài biến 
căn bệnh đó thành sự thương xót đối với người có đức 
tin. Bởi bất cứ một bề tôi nào mắc phải bệnh truyền 
nhiễm, luôn kiên nhẫn sinh sống trên quê hương nhà và 
luôn thấu hiểu rằng những gì mình mắc phải là do 
Allah đã sắp đặt sẵn thì y sẽ được Ngài ban cho phần 
thưởng như ban cho người chết vì thánh chiến.” Hadith 
do Al-Bukhary 4/213 (3474) ghi lại. 

 

34- Ông Anas  kể: Chính tôi nghe được Rasul 
 nói rằng: 

رُُه ((إَّإ لَ   ُْ ََيََتَيَه فََاَبَ َعّو  َْاَل : إََال لْ�رَلَيُْت َىََْدي َبَ
َدا للَّنةَ )) ُْ  َمنْ

“Chính Allah đã phán rằng: Một khi TA thử thách 
một bề tôi nào đó của TA bằng người tri kỷ của y 
nhưng y biết kiên nhẫn chịu đựng thì chắc chắn TA 
sẽ ban cho hai người họ ở chung trong thiên đàng.” 
Hadith do Al-Bukhary 7/151 (5653) ghi lại. 
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35- Ông A’ta bin Abu Rabaah kể: Con trai ông 
A’bbaas  nói với tôi rằng: Ông có muốn tôi chỉ cho 
ông một người phụ nữ, bà là người của thiên đàng ? 
Tôi đáp: Rất muốn. Ông kể: Người phụ nữ da đen này 
đã từng đến gặp Nabi  và bà bảo: Quả thật tôi bị 
chứng động kinh và mỗi khi lên cơn thì quần áo bị tuột 
ra, xin Nabi hãy cầu xin Allah cho tôi lành bệnh. Nabi 
 đáp: 

  ْإ 
َ
ةَْت َدَعوُت لَ  َ�َعا  َِ َبَت َوصََك للَّنُة، َوَِْإ  َْ ةَْت  َِ ((إَْإ 

ََيَك ))  ُ�َعا

“Nếu bà biết kiên nhẫn chịu đựng thì bà được thưởng 
thiên đàng còn nếu muốn thì tôi sẽ cầu xin Allah 
Đấng Tối Cao, Ngài sẽ ban cho bà khỏi bệnh.” Bà 
đáp: Vậy tôi sẽ kiên nhẫn. Bà nói tiếp: Tôi bị tuột quần 
áo mỗi lần lên cơn, xin hãy cầu xin Allah ban đừng cho 
tôi bị thế mỗi khi lên cơn. Thế là Nabi   cầu xin cho 
bà. Hadith do Al-Bukhary 7/150 – 151 (5652) và 
Muslim 8/16 (2576) ghi lại. 

 

36- Cha của Abdur Rahman ông Abdullah bin 
Mas-u’d  kể: Tôi lắng nghe Rasul  kể truyện về một 
vị Nabi , khi vị Nabi đó bị cộng đồng mình đánh đến 
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chảy máu mặt vậy mà tay vừa lau máu trên mặt còn 
miệng thì cầu xin:  

 َ�ْعلَُدوإَ ))
َ
ْب ن ُْ َّ ّب لْغَفْا َلَقوَ�، فََْ

ُْ  ((لصلّ

“Lạy Thượng Đế, xin hãy tha thứ cho cộng đồng bề 
tôi, bởi họ là nhóm người thiếu hiểu biết.” Hadith do 
Al-Bukhary 4/213 (3477) và Muslim 5/179 (1792) ghi 
lại. 

 

37- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry và Abu 
Hurairah  đồng kể: Nabi  đã từng nói:  

َب، َوَن َهَوِإ،  َِ ِب، َوَن  َْ ((َما يُايُب لصُدْالَلَب َمْ  ىََاِب، َوَن َو
ا َمْ   َْ ّفَا لُ  بَ

َْ  
ّ
ا إَن َْ اُك ََ ُ وَ�ُة � َّ َّ لص ، َوَن َ�َب، َه َوَن  َاى 

 َخَعاياهُ ))

“Bất cứ người Muslim nào bị phải mệt nhọc, bệnh 
hoạn, buồn phiền, đau khổ, nạn kiếp, tai ương và kể 
cả bị đạp phải gai mà lại không được Allah dùng đó 
mà tha thứ tội lỗi đã qua.”(

14F

1) Hadith do Al-Bukhary 
7/148 (5641) và Muslim 8/16 (52 & 2573) ghi lại. 

                                                           

(1) Tai ương gồm có hai mặt: Một mặt: Một khi người bị nạn liền 
nghĩ về phần thưởng của Allah và biết kiên nhẫn chịu đựng thì 
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38- Con trai ông Mas-u’d  kể: Tôi đến gặp 
Nabi  lúc đó người bị sốt rất cao, tôi nói: Thưa Rasul, 
quả thật là Người bị sốt rất cao. Người đáp: 

بْ )) ُِ وَْعُك َكَدا يُوَعُك رَُجمَإ َمن
ُ
  ِّ َجْي، إَ

َ
 ))  

“Đúng vậy, nhưng sự sốt của Ta bằng sự sốt của hai 
người đàn ông cộng lại.” Con trai ông Mas-u’d  nói 
tiếp: Vậy là Nabi được đến hai phần ân phước ? Người 
đáp: 

ا  َْ َدا فَّوَط ََ ْوَكةا  َِ ا ى، 
َ
َجْي، َاصََك َكذصََك، َما َمْ  ُشْالَلِب يَُايَُُْه  

َ
 ))

َاُو  َْ َّ ُّط لص
َ
ا َويّةَارََه، وَُهّعْت َىنُْه ُاىُوُ�ُه َكَدا ُ َْ ّفَا لُ  بَ

َْ  
ّ
إَن

ا)) َْ  َوَرَط

                                                                                                            
sẽ được thưởng hai điều: Được tha thứ tội lỗi và gia tăng ân 
phước. Mặt khác: Gặp phải tai ương y không màng đến gì mà 
chỉ cản thấy lòng khó chịu và không hề có ý định kiên nhẫn hay 
nghĩ về phần thưởng từ Allah gì cả. Lúc này y chỉ được Allah 
tha thứ cho tội lỗi đã qua. Tóm lại, cả hai trường hợp đều là mặt 
tốt cho người gặp nạn kiếp tai ương. Là một người Muslim nên 
luôn luôn ghi nhớ rằng dù có đạp phải gai thì hãy liên tưởng 
ngay về phần thưởng mà Allah đã chuẩn bị cho nạn kiếp đó. 
(Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen 1/109). 
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“Đúng rồi, sự thật là như vậy đó. Bất cứ một người 
Muslim nào bị gặp phải nạn kiếp dù chỉ đạp phải 
gai hoặc những gì to tác hơn thì y sẽ được Allah xí 
xóa tội lỗi do bởi nạn kiếp đó và tội lỗi đó được xóa 
đi giống như tút lá cây trên cành vậy.” Hadith do Al-
Bukhary 7/149 (5648) và Muslim 8/14 (45 & 2571) ghi 
lại. 

 

39- Ông Abu Hurairah  thuật lại lời Nabi  
rằng:  

ل  يَُاْب َمنْهُ )) ًْ  ((َمْ  يُاََد لُ  بََه َخ

“Nếu Allah muốn người nào được tốt đẹp, Ngài sẽ 
thử thách y.” Hadith do Al-Bukhary 7/149 (5645) ghi 
lại. 

 

40- Ông Anas  dẫn lời Nabi  rằng:  

بْ  َ�رََدّنَ�ّ  نَ (( ُْ َهُد
َ
َ  لصَْدوَْت    َُ َ  ُمرََدنّي ا بُدّ  نَ  َكإَ  فََْإْ  ،بَهَ  ىََوَل  ص

بّ  :فَلْيَُقْي  ُْ ْهَيَ�  لصلّ
َ
َيَاوُ  َكىَْت  َما  

ْ
ل   لل ًْ  َكىَْت  إََال َورََوّفَ�  َل  َخ

ل   لصَْوفَاوُ  ًْ  ))َل  َخ
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“Đừng ai trong các người nghĩ đến cái chết khi gặp 
phải tai nạn. Nếu bị bắt buộc phải nghĩ đến thì hãy 
cầu xin:  

بّ (( ُْ ْهَيَ�  لصلّ
َ
َيَاوُ  َكىََت  َما  

ْ
ًْ ل لل  لصَْوفَاوُ  َكىََت  إََال َورََوّفَ�  ،َل  َخ

ًْ ل  ))َل  َخ
Lạy Allah! Hãy ban cho bề tôi sức sống nếu cuộc 
sống tốt hơn (cái chết), ngược lại nếu cái chết thoải 
mái, nhẹ nhỏm hơn thì hãy cho bề tôi được chết.” 
Hadith do Al-Bukhary 7/156 (5671) và Muslim 8/64 
(10 & 2680) ghi lại. 

(Phiên âm: Ol lo hum ma ah yi ny ma ka na til ha ya tu 
khoi ran ly, wa ta waf fa ny i za ka na til wa fa tul khoi 
ran ly) 

 

41- Ông Abu Abdullah Khabbaab bin Al-Arath 
 kể: Chúng tôi đến than van với Rasul  (việc chúng 
tôi bị Quraish hành hạ) trong lúc người đang nằm dưới 
bóng mát Ka’bah, Người lấy áo khoác sọc của Mình 
làm gối lót đầu. Chúng tôi nói: Chẳng lẽ Nabi lại không 
muốn trợ giúp chúng tôi mà cầu xin Allah ban cho sự 
chiến thắng ? Nabi  đáp:  
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َعُي  ْْ يُ ََ رَْض 
َ ْ
ُ َف لأل

َ
يُْحَفُا   ََ ْب يُؤَْخُذ لصاُّجُي  ُِ ((َْْد َكَإ َمْ  َطَْلَ

ُط  ََ ، َوُ�ْد َعُي ىَْاَفْ�َ
ْْ يُ ََ ُ  َعَ َر َوَه  َُ يُو ََ اَر  ََ َُّب يُْؤَ  بَاصَدتْ ا،  َْ ي ََ

َْده َوَىْظَدَه، َما يَُاّدُه اصََك َىْ  َديَنَه، 
َ
اَا للَديَد َما ُدوَإ ل ََ بَْش

 
َ
ََ إَ  نَْعا َْ ًَ لصّالكُب َمْ   َّ �َال ْشا َه

َ
َذل لأل َِ َولَ  َلَُرّدّ  ل  

ْب  ُِ َّ ُْب َعَ َ�نََدَه، َولََكّن  لَ  َول
ّ
َاُ  إَن َُ َشوَت َن  َ َْ َه

لُْوإَ ))   َْ ََْالرَْع
“Quả thật những thế hệ trước các người, trong họ có 
người bị bắt ném xuống hầm đã được đào sẵn rồi bị 
dùng cưa mà cưa từ trên đầu (xuống chân) đến đứt 
ra làm đôi và có người bị dùng bàn cuốc sắt mà cuốc 
lên thịt lồi cả xương ra, vậy mà vẫn không ngăn cản 
được việc họ bám lấy tôn giáo (Islam) của họ. Ta thề 
bởi Allah minh giám rằng sứ mạng truyền bá này 
của Ta sẽ được Allah ban cho hoàn thành để cho 
người đi đường từ (thủ đô Yamen) San-a’ đi đến 
Hadramawt (vùng xa xôi nhất của Yamen) mà vẫn 
không sợ hãi phải một ai chỉ ngoại trừ Allah và chỉ 
sợ chó sói tấn công đàn cừu của mình. Nhưng các 
người quá vội vã đi.” Có đường truyền khác ghi rằng: 

ّدو  )) َِ  �َ�َ َو ُمرَوَّودا بُاَْدو  َوَْْد لََقيْنَا َمَ  لصُدْوَ ُِ  ((َو
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“Trong khi người dùng áo khoác lót đầu nằm còn 
chúng tôi thì đang bị Đa Thần Quraish đàn áp rất 
dữ dội.” Hadith do Al-Bukhary 4/244 (3612) và 5/56 
(3852) ghi lại. 

 

42- Con trai ông Mas-u’d  kể: Vào ngày chiến 
thắng ở trận Hunain Rasul  đã rất mạnh tay phân 
phát chiến lợi phẩm, Người chia cho Al-Aqra’ bin 
Haabis, cho U’yainah bin Husn mỗi người một trăm 
con lạc đà. Tương tự Người chia cho các quí tộc của Ả 
Rập cũng rất thẳng tay. Lúc đó có người nói rằng: Thề 
bởi Allah chứng giám sự phân chia này không hề công 
bằng tí nào, y chỉ muốn danh tiếng chứ không muốn 
Allah. Tôi nói: Thề bởi Allah chứng giám tôi sẽ trình 
việc này cho Rasul  nghe. Thế là tôi tìm đến Nabi  
mà kể hết lời lẽ người đàn ông đã nói. Nghe xong mặt 
của Người đỏ bừng lên giống như tấm vải được nhuộm 
đỏ và nói:  

ُ ؟))
ُ
َدْ  َ�ْعَدُل إََال صَْب َ�ْعَدَل لُ  َورَُوو 

ََ ))   

“Thế còn ai mới công bằng nếu Allah và Rasul của 
Ngài không công bằng ?” Rasul  nói tiếp: 

َذل فََاَبَ )) َِ َثَ َمْ   ْْ
َ
وَاَي بََ

ُ
 ((يَاَْهُب لُ  ُشوَ  َْْد  
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“Cầu xin Allah thương xót cho (Rasul) Musa, Người 
đã bị xúc phạm nhiều hơn thế này nữa mà Người 
vẫn kiên nhẫn chịu đựng.” Tôi nói: Đây quả là tội lỗi, 
từ nay tôi sẽ không bao giờ bẩm báo những chuyện 
tương tự.(15F

1) Hadith do Al-Bukhary 4/115 (3150) và 
Muslim 3/109 (140 & 1062) ghi lại. 

 
43- Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng:  

َرلَد لُ  
َ
ىْيا، َوََِال  

ِّ ُعُقوَ�َة َف ل
ْ
ُ لل
َ
َي   ّْ ًَ َع َ

ْ
َرلَد لُ  بََعََْدهَ لل

َ
((إََال  

َّ يَُولَفَ بََه يَْوَ  للَقيَاَمةَ )) َََه َه
ْشَالَك َىنُْه بَذىْ

َ
 بََعََْدهَ لصّوّ  

“Một khi Allah muốn cho một bề tôi nào đó được tốt 
đẹp Người sẽ vội trừng phạt y ở cuộc sống trần gian 
(mỗi khi phạm tội), còn Ngài muốn bề tôi bất hạnh 

                                                           

(1) Hadith là bằng chứng cho phép người Imam, người lãnh đạo tự 
do thưởng cho những ai nhận thấy làm thế là tốt đẹp, cho dù sự 
tưởng thưởng đó có vượt mức thường lệ miễn sao mang lại kết 
quả tốt cho Islam, chứ không phải ỉ quyền rồi thưởng trọng hậu 
cho người thương yêu và không ban thưởng đối với người 
không thích. Bởi chính Imam và người lãnh đó sẽ hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước Allah nên y có quyền thưởng phạt tùy ý 
miễn sao mang lại kết quả mỹ mãn cho Islam. Đối với ai chống 
đối thì chính y đã làm phải điều bất công với bản thân mình. 
(Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen của Ibnu U’thaimeen 
116/1). 
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Ngài sẽ không trừng trị y bởi những tội lỗi đã phạm 
cho đến khi ngày tận thế được thiết lập Ngài sẽ 
trừng trị y.” Hadith do Al-Tirmizy (2396) ghi lại.  

Nabi  nói ở Hadith khác: 

َهّب َْْوما  
َ
 إََال  

َ
، َوِّإ لَ  َ�َعا  ََ ََ َمَ  َعَظَب لَلَم ((إَّإ َعَظَب للََول

ا، َوَمْ  َوَرَط فَلَُه لصّالْرُط )) َُ َ فَلَُه لصّا ََ َدْ  َر ََ ْب،  ُِ  لْ�رََم

“Quả thật phần thưởng vĩ đại sẽ tương ứng với sự 
thử thách vĩ đại, một khi Allah thương yên nhóm 
người nào thì Ngài sẽ thử thách họ, ai hài lòng về sự 
thử thách đó sẽ được Ngài hài lòng và ai bất mãn 
chống đối sẽ bị Ngài khinh rẻ.” Hadith do Ibnu 
Maajah (4031) ghi lại và Al-Tirmizy nói Hadith Hasan 
Ghareeb. 

  

44- Ông Anas  kể: Lúc con trai của ông Abu 
Talhah bệnh nặng và rêu vì đau, phải lúc ông có chuyện 
cần ra ngoài, trong lúc ông vắng nhà thì con trai ông 
qua đời. Sau khi qua về ông hỏi vợ là bà Um Sulaim 
cũng là mẹ đẻ của đứa bé: Con trai đã làm gì ? Bà đáp: 
Nó vẫn nằm chổ cũ.  Dứt lời bà dọn cơm tối cho chồng 
và ông đã ăn no nê, xong hai người cùng nhau chăn gối. 
Sau trận mây mưa kết thúc bà lên tiếng: Ông hãy đem 
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con đi chôn cất đi. Sáng đến ông tìm đến Rasul  mà 
kể hết mọi chuyện, Rasul  hỏi:  

َعّاْورُُب لصلّيْلََة ؟))
َ
 )) 

“Có phải hai người vừa chăn gối đêm hôm qua ?” 
Đúng vậy, ông đáp. Rasul  tiếp 

َدا)) ُْ َ ّْ ص ّب بَاَر ُْ  ((لصلّ

“Lạy Allah, xin ban hồng phúc cho hai người họ.” 
Thế là bà Um Sulaim thụ thai và hạ sinh một bé trai. 
ông Abu Talhah đưa đứa bé cho tôi (Anas) và bảo: Ông 
hãy bế đứa bé đến gặp Nabi . Và ông Abu Talhah gởi 
theo Anas vài trái chà là khô. Khi đến gặp Rasul  thì 
Người hỏi:    

َا ؟)) َمَعُه َش
َ
 )) 

“Trên người đứa bé có gì không ?” Ông Anas đáp: Dạ 
có vài trái chà là khô. Thế là người lấy vài trái chà là đó 
cho vào miệng mà nhai, rồi Người lấy số chà là vừa 
nhai xong cho vào miệng đứa bé mà chà đều và Người 
đặt tên cho bé là Abdullah. (Hadith do Al-Bukhary 
7/109 (5470) và Muslim 6/174 (23 & 2144) ghi lại.) 

Theo đường truyền khác của Al-Bukhary: Ông 
Ibnu U’yainah nói: Một người đàn ông dân Al-Ansaar 
đã kể rằng: “Tôi đã thấy được chín người con trai của 
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ông Abdullah, tất cả họ là những người thuộc lòng 
Qur’an.” 

Theo đường truyền khác do Muslim ghi lại: Khi 
con trai của ông Talhah và bà Um Sulaim qua đời thì bà 
Um Sulaim mới bảo gia đình bà: Mọi người không ai 
được phép báo tin này cho Abu Talhah, chính tôi sẽ là 
người báo tin cho ông ta. Abu Talhah quay về sau khi 
xong việc ở bên ngoài, bà dọn cơm tối cho ông ăn uống 
no nê và chiêu đãi ông rất đàng hoàng mà trước kia 
chưa từng, xong cơm nước ông cùng bà chăn gối. Sau 
khi thấy ông đã ăn uống no nê, thỏa mãn và thoải mái, 
bà bảo: Này ông, ông nghĩ sao về một nhóm người cho 
một nhóm người khác mượn một vật, nhóm người cho 
mượn quay lại đòi vật cho mượn, vậy nhóm người 
mượn có quyền không trả không ? Ông Abu Talhah 
đáp: Tất nhiên là không rồi ? Bà bảo: Vậy ông hãy 
chuẩn bị tâm lý đây con trai ông đã chết. Ông liền nổi 
giận mà quát: Bà bỏ mặt tôi đến khi bị dơ bẩn thế này 
rồi mới báo cho tôi biết là con trai tôi đã chết ? Thế là 
ông đi thẳng đến gặp Rasul  mà kể hết những gì đã 
xảy ra. Ông dứt lời thì Rasul  nói: 

َّ لُ  َف َلْلََرُكَدا))  ((بَاَر

“Cầu xin Allah ban hồng phúc cho hai bạn trong 
đêm qua.” 
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Ông Anas  kể tiếp: Thế là bà thụ thai.  

Trong một lần Rasul  đi du hành thì vợ chồng 
bà cũng đi theo và lúc này bà gần đến ngày sinh nở. 
Theo thói quen Rasul  không vào Madinah vào ban 
đêm nhưng khi mọi người quay về gần đến Madinah thì 
bà Um Sulaim lại chuyển dạ đau bụng thì chồng bà ông 
Abu Talhah ở lại xem chừng vợ còn Rasul  thì cứ 
thẳng hướng Madinah mà bước. Ông Abu Talhah thấy 
vậy mới nói: Thưa Thượng Đế bề tôi, Ngài đã biết được 
rằng bề tôi rất yêu thích được đi cùng với Rasul , nếu 
Người ra thì bề tôi ra theo và nếu Người vào thì bề tôi 
vào theo, nhưng bây giờ bề tôi lâm cảnh như này. Bà 
Um Sulaim lên tiếng bảo chồng: Này Abu Talhah, tôi 
cũng cảm thấy giống như ông cảm nhận vậy, thôi chúng 
ta cùng đi. Thế là chúng tôi tiếp tục lên đường và khi 
đến được Madinah thì cũng lúc bà chuyển dạ mạnh và 
hạ sinh một bé trai. Mẹ tôi bảo tôi: Này Anas, không ai 
được phép cho đứa bé bú trước khi mang nó đến trình 
Rasul . Sáng hôm sau tôi bồng đứa bé đến gặp Rasul 
 ... và Hadith được kể đến cuối. 

 

45- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:  

ََْفَالُه َعنَْد  ي َ�ْدَلُك  َ
ّ
َديُد لَ ََ َدا لص َّ َديُد باصّصََعَة، إ َّ ((لَيَْس لص

 للَغَضَب ))



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

83 

 

“Sức mạnh không phải chứng minh bằng cơn thịnh 
nộ đổ trúc lên mọi người mà nó được chứng minh 
bằng sự kềm chế bản thân lúc nổi giận.”(

16F

1) Hadith do 
Al-Bukhary 8/34 (6114) và Muslim 8/30 (107  & 2609) 
ghi lại.   

 

46- Ông Sulaymaan bin Surad  kể: Lúc tôi 
đang ngồi cùng với Nabi  thì có hai người đàn ông 
chửi nhau qua lại, một trong hai người mặt đỏ và gân 
cổ nổi lên, Rasul  nói: 

ُعوُا بَاَ  
َ
ُد، صَْو َْاَل :   َ

ََ َب َىنُْه َما  َِ َ
َ
ا َ َْ َ ََدة  صَْو َْاص ََ ْعلَُب 

َ َ
ِّ أل ((إَ

دُ )) َ
ََ َب منُْه َما  َِ يَعاَإ لصاَّجيَب، َا َّ   َمَ  لص

                                                           

(1) Nabi  đã giải thích rất rõ ràng rằng sức mạnh thật sự của con 
người không phải chứng minh bằng cơn thịnh nộ đùn đùn mà 
sức mạnh thật sự là kềm chế được bản thân lúc đang nổi giận. 
Hadith khuyên mọi người tự quản lý bản thân không cho xảy ra 
những hành động sai trái lúc giận. Khi gặp phải cơn giận dữ 
hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shaytaan đáng bị nguyền 
rủa (tức nói câu: A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ra jim) và 
thay đổi động tác, nếu đang đứng thì ngồi xuống, đang ngồi thì 
nằm, nếu thấy rất khó chịu trong người thì rời khỏi nơi đang 
giận kẻo xảy ra việc khôn lường trước được rồi hối hận là đã 
quá muộn. (Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen của Ibnu 
U’thaimeen 1/124 – 125). 
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“Quả thật, Ta biết được một câu nói nếu y nói ra là 
sẽ thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nếu y nói:  

يَعاَإ لصاَّجيبَ )) َّ ُعوُا بَاَ  َمَ  لص
َ
 )) 

(A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ra jim) 

là y thoát được những gì đang gặp phải.” Thế là mọi 
người đến nói với y: Rasul  bảo anh nói: “A u’ zu bil 
la hi mi nash shay to nir ra jim.” Hadith do Al-
Bukhary 4/150 (3282) và Muslim 8/30 (109 & 2610) 
ghi lại. 

 

47- Ông Mu-a’z bin Anas  tường thuật lại lời 
Nabi  rằng:  

ْإ ُ�نَْفَذُه، َدَةُه لُ  ُوََحاىَُه  
َ
َو َْاَدرا َعَ   ُِ ((َمْ  َكَظَب َغيظا ، َو

َُه َمَ  للُوَر للَعَ�  ًّ َ ُُ  َّ ََ للَم ََق يَوَ  للَقياَمَة َه َوَ�َعا  َعَ ُرُ و
(( ََ ا َِ  َما 

“Ai gặp phải cơn thịnh nộ nhưng lại có khả năng 
kềm chế và giải tỏa được nó. Vào ngày phán xử cuối 
cùng Allah sẽ cho gọi y ra trình diện trước toàn thể 
nhân loại và cho y toàn quyền lựa chọn phụ nữ Hoor 
Al-i’n tùy thích.” Hadith do Abu Dawood (4777) và 
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Ibnu Maajah (4186) và Al-Tirmizhi (2021) và ông nói: 
Hadith Hasan Ghareeb. 

 

48- Ông Abu Hurairah  kể: Có một người đàn 
ông nói với Nabi  rằng: Xin hãy cho tôi lời khuyên. 
Người đáp: 

 َ�ْغَضْب ))
َ
 ((ن

“Đừng có giận.” Ông ta lặp đi lặp lại lời yêu cầu rất 
nhiều lần nhưng Rasul vẫn nói: “Đừng có giận.” 
Hadith do Al-Bukhary 8/35 (6116). 

 

 

49- Ông Abu Hurairah  thuật lại, Nabi  nói: 

 َّ هَ َوَماَ َ َه َ
َ
ََْفَالَه َوَوِ َُ بَاصُْدؤَمَ  َولصُدْؤَمنََة َف  ((َما يََولُل لَلَم

 َوَما َعلَيَه َخَعيةَةا ))
َ
 يَلَْا لَ  َ�َعا 

“Bề tôi có đức tin nam và nữ vẫn còn bị thử thách 
mãi về bản thân, con cái và tài sản y, cho đến khi 
trực diện với Allah Đấng Tối Cao trong khi y không 
còn bất cứ tội lỗi nào.” Hadith do Al-Tirmizhi (2399) 
ghi lại.  
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50- Con trai ông A’bbaas  kể: Ông Uyainah 
bin Hisn đến gặp người anh em họ là ông Al-Hur bin 
Qais, một trong những người có quan hệ gần rủi với 
U’mar, ông thuộc lòng và am tường Qur’an và là một 
cố vấn của U’mar, lúc đó ông là người trung niên hoặc 
là một thiếu niên gì đó. Ông Uyainah nói với ông Al-
Hur: Này người anh em của ta, anh có quan hệ với thủ 
lãnh hãy xin phép cho tôi được gặp mặt ông ta. Ông 
Uyainah được gặp mặt U’mar qua lời nói hộ của ông 
Al-Hur. Khi đối diện với U’mar ông Uyainah nói: Tôi 
cảnh cáo ông hỡi con trai của Al-Khattaab, thề có Allah 
làm chứng ông đã không chia cho chúng tôi phần nhiều 
và cũng không đối xử công bằng với chúng tôi. Lời nói 
vừa rồi làm U’mar nổi giận muốn cho ông ta một trận 
thỏa đáng. Thấy vậy, ông Al-Hur lên tiếng: Thưa thủ 
lĩnh, chính Allah đã phán bảo Nabi  của Ngài rằng: 

َِلَِ� ] ٰ ََ ِۡ َعِن ٱۡل ۡعوِ
َ
ۡوِف َوم ُۡ ُرۡو بِ�ۡل

ۡ
ۡفَو َوم َۡ األعراف:  ١Zُلِذ ٱۡل

١٩٩ 

Hãy lượng thứ và chỉ thị làm điều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dốt. (Chương 7 – Al-
A'raf, câu 199), đây quả là kẻ ngu dốt thiếu hiểu biết. 
U’mar dừng ngay ý định trừng phạt khi nghe câu Kinh 
vừa đọc. Hadith Al-Bukhary 6/76 (4642). 
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51- Con trai ông Mas-u’d  thuật lại lời Rasul 
rằng:  

ُشورا ُ�نَْكُاوىَْا !)
ُ
ثََاوا َو 

َ
ا َورَكوُإ َ�ْعَدي   َْ َّ  ((إَ

“Sau khi Ta mất các người sẽ gặp phải với những 
việc ít kỷ, tư lợi và nhiều vấn đề tai hại khác xảy ra 
làm các người phải phản đối.” Thưa Rasul, xin hãy 
dạy chúng tôi phải làm sao? Người đáp: 

بْ  ُِ ي لَ َ
ّ
صُوَإ ل  لَ

َ
ْب، َوََالَ ُِ ي َعلَيْ َ

ّ
َّق لَ

ْ
 ))((رُؤَّدوَإ لل

“Hãy làm tròn nhiệm vụ của các người và cầu xin 
Allah những gì thuộc về mình.” Hadith do Al-
Bukhary 4/241 (3603) và Muslim 6/71 (1843) ghi lại. 

 

52- Cha của Yahya ông Usaid bin Hu-dhair  
kể: Có một người đàn ông Al-Ansaar đến nói với Rasul 
 rằng: Thưa Rasul, chẳng lẽ Rasul không muốn sai 
khiến tôi giống như đã sai khiến người đàn ông đó vậy? 
Rasul  đáp: 

ْب َورَلَْقوَإ َ�ْعَدي ُِ َّ رَلَْقوَى َعَ للَوَْض )) ((إَىّ َبُول َه ْْ ثََاو  فَا
َ
  

“Sau khi Ta mất các người phải đối đầu với tư lợi vì 
bản thân, nhưng các người hãy kiên nhẫn đi cho đến 
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khi gặp Ta tại Al-Hawdh.(17F

1)” Hadith do Al-Bukhary 
5/41 (3792) và Muslim 6/19 (1845) ghi lại. 

 

53- Cha của Ibrahim ông Abdullah bin Abu 
Awfa  kể: Trong một số ngày Rasul  đối đầu với kẻ 
thù, Người chờ đợi đến trưa sau mặt trời nghiên bóng 
Người đứng dậy nói:  

ََيََة، فَََْال  صُول لَ  للَعا
َ
ََ للَعُدّو، َولْوَ  َ�رََدّنول َلَقا

َ
، ن َُ ا لّلا َْ ((يَا �ّ�

َْت َهَمَل لصّاليُوَ  ))
َ
ّإ للَّنَة ُ

َ
ُبول، َولْعلَُدول   ْْ ْب فَا ُِ  لََقيْرُُدو

                                                           

(1) Al-Hawdh: Trong thời gian phán xét cuối cùng tất cả mọi người 
đều có chung cảm giác lo lắng, sợ hãi, bồn chồn... sức nóng 
làm cho mồ hôi của mỗi người chảy ra rất nhiều mà chưa từng 
xảy ra trước đó bao giờ. Bấy giờ có một vùng nước rất to lớn 
dành riêng cho Nabi , có chiều dài và chiều ngang là bằng 
một tháng (đi bộ hoặc cưỡi ngựa), nguồn nước được cung cấp 
bởi nguồn nước từ sông Al-Kawthar, một con sông của thiên 
đàng, nước chứa có màu trắng hơn sữa, ngọt hơn mật ong, 
thơm hơn mùi xạ hương, trong nó có những cái tách mút nước 
long lanh sáng chói tựa như những ngôi sao trên bầu trời và có 
rất nhiều, ai uống được một ngụm nước đó sẽ không cảm thấy 
khát sau đó. Cầu xin Allah ban cho toàn thể người Muslim 
được uống nước từ Al-Hawdh đó. (Trích từ Shar-h Riyadh Al-
Saaliheen của Ibnu U’thaimeen 1/128. 
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“Này hỡi mọi người, cấm các người mơ ước được 
đối diện với kẻ thù, các người hãy cầu xin Allah 
được bình an. Nếu như gặp phải kẻ thù của các 
người thì hãy cố kiên nhẫn(

18F

1) và biết rằng thiên đàng 
luôn nằm dưới bóng mát của gương đao.” Sau đó 
Rasul  nói tiếp: 

ْب  ُْ َوْش ِْ ، َل َِ اَرَ  لألْهَول
َِ ، َو َِ َْاَي لصّالَحا

ُْ ، َو َِ َل لصَكرَا َ
ْْ ّب ُم ُْ ((لصلّ

ىَا َعلَيْْبْ ))  َولىُصْ

“Lạy Allah, Đấng mặc khải Thiên Kinh, Đấng di 
chuyển mây, Đấng xé nát kẻ thù, xin hãy hủy diệt 
(kẻ thù) và ban cho chúng tôi sự chiến thắng trước 
(kẻ thù).” Hadith do Al-Bukhary 4/62 (2966) và 
Muslim 5/143 (1742) ghi lại.  

 

                                                           

(1) Ai ao ước gặp kẻ thù ngoài mục đích thánh chiến là bị cấm, nếu 
vì mục đích thánh chiến nêu cao danh nghĩa Islam là điều được 
phép làm, vả lại còn khuyên khích. Trong Hadith còn khuyến 
khích mọi người cầu xin Allah được mạnh khỏe và bình an, khi 
trực diện kẻ thù thì hãy kiên trì chiến đấu, đối với thủ lĩnh hãy 
lựa chọn thời khắc thích hợp để giải thích rõ rãng tỉ mỉ cho 
quân lính rõ về ý nghĩa thánh chiến và cũng trong Hadith được 
phép cầu xin Allah dẹp tan quân thù. (Trích từ Shar-h Riyadh 
Al-Saaliheen 1/131). 
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4- CHƯƠNG SỰ GIÁM SÁT 
 

Allah phán: 

َُُقوُم ] ِي يََوَٰٰك ِحَ�  ِّ يَن ٢ٱ ُِ ِٰر َّ ََُك ِ� ٱل َقله َُ  الشعراء: ٢Z َو
218 - 219 

Và hãy phó thác cho Đấng Toàn Năng, Đấng rất 
mực khoan dung. Ngài thấy Ngươi (Muhammad) 
khi Ngươi đứng (dâng lễ Salah Tahajjud ban đêm) 
và cả những hành động của Ngươi cùng với những 
người quỳ lại. Bởi vì quả thật, Ngài là Đấng toàn 
thính, Đấng toàn tri Al-Shu-a'-ro: 218 – 219 (chương 
26), Allah phán ở chương khác: 

َن َاا ُكنُتمۚۡ ] َۡ َ
ۡم ي ُِ َۡ َو َا َُ  4 الحديد:  Zَو

Và Ngài luôn bên cạnh các ngươi dù các ngươi ở 
đâu.(19F

1) Al-Hadeed: 4 (chương 57), Allah phán ở 
chương khác:  

                                                           

(1) Ông Al-Tabary nói trong bộ Tafseer 22/387 của ông về câu 
kinh này như sau: Ngài thấy được tất cả những gì các người 
làm từ hành động, việc làm, sự di chuyển và ăn ngủ trong khi 
Ngài luôn ngự trị trên ngai vương tận trên bảy tầng trời. 
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ءٞ �ِّ  ٱ] َّ َ�َۡ�ٰ َعلَۡيُِ َ�ۡ  َ مَ َّ ّّ َّ ِ� ٱل ِِ َو ض
َ ۡۡ آل  ٥Zآءِ  ِ� ٱ

 5عمران: 

Chắc chắn không một vật (hay việc gì) ở trong đất 
và cả trên trời lại có thể giấu che được Allah. 
(Chương 3 – Ali I’mraan, câu 5), Allah phán ở chương 
khác: 

ادِ ] َُ َّٓك َ�ِ�لِۡمۡو َِ   ِّ�١Z  :14الفجر 
Chắc chắn Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) 
hằng theo dõi chúng. Al-Fajr: 14 (chương 89), Allah 
phán ở chương khác: 

[ ُِ و ُُ ِۡ� ٱلصه ُُ ۡ�ُ�ِ َوَاا 
َ ۡۡ لَُم َلآَِِنَة ٱ ۡۡ ََ١Z  :19غافر 

Ngài am tường mọi việc gian xảo trong mắt chúng 
và những điều dối trá giấu kín trong lòng chúng. 
Ghaafir: 19 (chương 40). Ngoài ra còn có rất nhiều câu 
kinh khác mang ý nghĩa tương tự. 

54- Hadith đầu tiên cho chủ đề này là: Ông 
U’mar bin Al-Khattaab  kể: Trong khi chúng tôi đang 
ngồi cùng Nabi  bổng có một người đàn ông xuất 
hiện quần áo trắng tinh, tóc thì đen huyền, không có 
dấu hiệu nào cho thấy ông ta là khách đi đường và 
chúng tôi cũng không biết ông ta là ai. Ông ta đến ngồi 
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đối diện với Nabi  mông đặt lên hai bàn chân, hai đầu 
gối thì chạm vào hai đầu gối Nabi  đôi bàn tay thì đặt 
lên hai đùi(

20F

1) rồi nói: hỡi Muhammad! Hãy nói cho tôi 
biết Islam là gì ? 

- Nabi  đáp:  

ْإ ((
َ
َد   َْ َْ َ ْإ َ

َ
هَ َن لبَْوَمُ    ـٰ لإَلَ ّإ ُمَّدد 

َ
 ل َ  رَُووُل   إَّن لُ  َو 

َيَْت إَْإ 
ْ
ّّ لل ُ

َ
َورَُقيَب لصّاَمَو َورُْؤَلَ لصّوَكَو َورَُاوَ  َرَشَضاَإ َوُ

ََيم    .))لْورََعْعَت إََلَْه َو

“Anh hài lòng tuyên thệ La i la ha il lol lóh và 
Muhammad ro su lul loh (tức không có Thượng Đế 
nào xứng đáng đươc thờ phụng mà chỉ có Allah và 
Muhammad là Thiên Sứ của Allah), rồi dâng lễ 
Salah thật chu đáo, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay 
tháng Romadon và hành hương nếu hội tụ đủ khả 
năng thì hãy tìm đường đến đấy hành hương.” 

- Người đàn ông nói: anh nói là sự thật. 

                                                           

(1) Giới U’lama học giả Islam nói: Ông ta tự đặt đôi bàn tay lên 
hai đùi mình chứ không phải đặt lên đùi của Nabi , ông ngồi 
với tư thế đó thể hiện sự tôn trọng của một học trò trước một 
người thầy để được nghe rõ ràng nhất nhứng gì thầy nói ra. 
(Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen của Ibnu U’thaimeen 
1/182). 
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- Ông U’mar kể: chúng tôi lấy làm ngạc nhiên 
vì ông ta hỏi rồi xác nhận đấy là sự thật. 

- Người đàn ông nói tiếp: hãy nói cho tôi biết về 
Iman (đức tin).  

- Nabi  đáp:  

)) َِ ْإ رُْؤَمَ  
َ
َْوَ  لآلَخَا َورُْؤَمَ  ل َ  

ْ
َََه َورُُوَلَه َولل َرَه َوُ�رُ

َِ  َوَشَم َ
هَ  َهَ َوَفّ

ًْ َقَدَر َخ
ْ
 ))بَال

“Là anh tin tưởng nơi Allah, vào các Thiên Thần 
của Ngài, vào các kinh sách của Ngài, vào các Thiên 
Sứ của Ngài, vào ngày tận thế và vào định mệnh tốt 
xấu.” 

- Người đàn ông tiếp: hãy nói cho tôi biết về 
tính Ehsaan. 

- Nabi  đáp:  

ىَّك ((
َ
ْإ َ�ْعََُد لَ  َكَ

َ
   َّ ْ  رََالُه فََْىُّه يََال

ُِ  ))رََالُه فََْْإ صَْب رَ

“Là anh tôn thờ Allah như thể nhìn thấy Ngài còn 
nếu không nhìn thấy Ngài thì quả thật Ngài luôn 
nhìn thấy anh.” 

- Người đàn ông tiếp: hãy báo cho tôi biết khi 
nào sẽ tận thế ? 
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- Nabi  đáp:  

ْعلََب َمْ  لصّالا ََي ((
َ
ا بََ َْ  ))َما لصَْدْالةُوُل َىنْ

“Tôi không biết, vấn đề đó người hỏi biết rõ hơn 
tôi.” 

- Người đàn ông tiếp: hãy báo cho tôi biết các 
dấu hiệu để nhận biết về nó. 

- Nabi  đáp:  

)) ََ ا َّ ََ لص َعالََة رََة
ْ
ُعَالَو لل

ْ
َُفاَو لل

ْ
ْإ رََاى لل

َ
ا َو  َْ َمُة َرّ�رَ

َ
ْإ رََاَ لأل

َ
 

ُتْيَاإَ 
ْ
 ))َ�رََعاَوصُوَإ َف لل

“Những nhà thủ lĩnh xuất thân từ những người mẹ 
là nô lệ, rồi sẽ thấy những người chân không giầy, 
thân không quần áo, những người nghèo khổ không 
có gì để ăn, những người chăn cừu tranh nhau xây 
dựng nhà cửa (ai đẹp hơn, ai cao hơn).” 

- U’mar kể tiếp: rồi người đó ra đi, sau thời gian 
dài, Nabi  hỏi tôi:  

رَْدرَي َمْ  لصّالا َُي ((
َ
  ؟))يَا ُىَدُا  

“Hỡi U’mar anh có biết người hỏi là ai không ?” 

- U’mar đáp: chỉ có Allah và Thiên Sứ của Ngài 
mới biết. 
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- Nabi  tiếp:  

بْ (( ُِ ْب َدينَ ُِ ْب ُ�َعلُّد ُْ رَا
َ
�ُي    ))فََْىُّه َجْبَ

“Đấy là Đại Thiên Thần Jibreel  đã đến với các 
anh để dạy các anh về tôn giáo của các anh.”(

21F

1) 
Hadith do Muslim 1/28 (1 & 8) ghi lại. 

 

55- Hadith thứ hai: Cha của Zar ông Jundab bin 
Junaa-dah và Cha của Abdur Rahman ông Mu-a’d bin 
Jabal , đồng thuật lại lời Rasul  rằng: 

)) ََ ا وََخاَلَق لّلا َْ ََالنََة َ�ْدُح
ْ
ََْ  لصّاليّةََة لل

رْ
َ
لرَّق لَ  َهيْوَُدا ُكنَْت َو 

ُلُِق َهَالِ   َِ(( 

“Hãy kính sợ Allah ở bất cứ nơi nào bạn ở, hãy làm 
việc thiện lành mạnh sẽ xóa bỏ đi những gì bất lành 
trước đó và con người được tạo ra với khối óc tốt 

                                                           

(1) Qua Hadith khuyên giới U’lama và những người có kiến thức 
về Islam, một khi không biết về vấn đề nào thì trả lời thẳng 
thắng là không biết. Tất cả những Iman, Islam và Ihsaan còn 
được gọi là tôn giáo, trong Hadith hàm chứa rất nhiều thể loại 
như giáo dục, định nghĩa, đạo đức... và đây chính là nguồn gốc 
của Islam. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim của Imam Al-
Nawawy 1/148). 
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lành.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại (1987) từ Abu Zar 
và Mu-a’d, ông nói: Hadith Hasan Saheeh. 

 

56- Hadith thứ ba: Con trai ông A’bbaas  kể: 
Vào một ngày tôi ngồi sau lưng Nabi  Người nói:  

ََداِت (( ََ َعلُّدَك 
ُ
  ِّ  لْهَفْظ لَ  ، لْهَفْظ لَ  َ َْفْظَك :يَا ُغَمُ  إَ
َك  َِ َا

ُ
ْدُه ع َ

َ
ْل لَ  َوََِال لْورََعنَْت فَاْورََعْ  بَاَ  ،ع

َ
َت فَاْوَ

ْ
ل
َ
 إََال َوَ

 َِ  
َّ ْإ َ�نَْفُعو

َ
ّمَة صَْو لْجرََدَعْت َعَ  

ُ ْ
ّإ لأل

َ
َِ َولْعلَْب    َشْ

ّ
َّ إَن  صَْب َ�نَْفُعو

َِ َْْد َكرَََُه لُ  صََك  ْ َِ َ َِ صَْب ،س ْ َِ َ  س
َّ و ّ َُ ْإ يَ

َ
 َوصَْو لْجرََدُعول َعَ  

َِ َْْد َكرَََُه لُ  َعلَيَْك  ْ َِ َ  س
ّ
َّ إَن و ّ َُ َْْمُ  وََجّفْت ،يَ

َ ْ
 ُرفََعْت لأل

 ُُ  ))لصّاُح

“Này cậu bé, Ta dạy cậu một vài điều: Hãy tôn 
trọng (mệnh lệnh) của Allah(

22F

1) sẽ được Ngài bảo vệ  
cậu, hãy tôn trọng (mệnh lệnh) của Allah, Ngài sẽ 
luôn ở trước mặt cậu, một khi cậu cầu xin hãy cầu 
xin Allah, một khi cần cứu giúp hãy cầu cứu Allah, 
hãy biết rằng nếu toàn thể cộng đồng tập hợp lại 
hồng giúp cậu việc gì sẽ không giúp được gì ngoại 
                                                           

(1) Tức làm hết tất cả lệnh phải làm và tránh xa những điều Haram. 
(Shar-h Riyadh Al-Saaliheen của Ibnu U’thaimeen 1/258). 
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trừ những điều đã được Allah định sẵn cho cậu, còn 
nếu họ hợp lại âm mưu hại cậu thì sẽ không hại 
được gì ngoại trừ điều nào đã bị Allah định sẵn cho 
cậu, một khi viết được nâng lên là mực đã khô.(23F

1)” 
Hadith do Al-Tirmizhi (2516) ghi lại và nói: đây là 
Hadith Hasan Saheeh và theo đường truyền khác do 
Ahmah 1/307 ghi rằng:  

َماَشَك ((
َ
ْدُه   َ

َ
ََ َ�ْعَافَْك َف ،لْهَفْظ لَ  ع  َ�َعّاْ  إََلَْه َف لصاَّخا

ّدوَ  َّ إّ ْعلَبْ ، َوللص
َ
ابََك صَْب    َْ

َ
ْ  َلَُايَََك َوَما   ُِ َّ صَْب يَ

َ
ْخَعَ

َ
 َما  

ْ  َلُْرَعةََك  ُِ إّ ْعلَبْ ، َوليَ
َ
َفَاَج َمَ  ، لّلْصَ َمَ  لصّاْبَ   

ْ
ّإ لل

َ
 َو 

 َِ َكْا
ْ
ُعْسَ �ُْسل  ،لل

ْ
ّإ َمَ  لل

َ
 )) َو 

“Hãy tôn trọng (mệnh lệnh) của Allah, Ngài sẽ luôn 
ở trước mặt cậu, hãy thi hành nhiệm vụ với Allah 
lúc thoải mái Ngài sẽ biết cậu lúc hoạn nạn, khó 
khăn. Hãy biết rằng lỗi lầm của cậu không gây hoạn 
nạn cho cậu và hoạn nạn cậu gặp phải không phải vì 
lỗi lầm của cậu, hãy biết rằng chiến thắng đi cùng 
với nhẫn nại, sự vui vẻ luôn đi cùng với đau khổ và 
khó khăn luôn đi cùng với dễ dàng.” 

 
                                                           

(1) Tức một khi bút ngưng viết về định mệnh thì mực tức khắc sẽ 
khô. (Trích từ Daleel Al-Faaliheen 1/288). 
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57- Hadith thứ tư: Ông Anas  nói: “Các người 
làm chuyện tài trời mà xem như nó nhỏ như sợi lông mi 
còn chúng tôi trong thời của Rasul  xem đó là sự hủy 
diệt chúng tôi.” Hadith do Al-Bukhary 8/128 (6492) ghi 
lại. 

 

58- Hadith thứ năm: Ông Abu Hurairah  dẫn 
lời của Nabi  rằng: 

َُ َما َهّاَ  ل   َ لصَدْا َِ   ْإ يََ
َ
ُو ل  َ�َعا  ًَ  َ�َغاُر، وََغ

َ
((إّإ ل  َ�َعا 

 َعلَيهَ ))

“Quả thật, Allah thấy rất khó chịu đối với người nào 
vi phạm vào lệnh cấm của Ngài.(24F

1)” Hadith do Al-
Bukhary 7/45 (5223) và Muslim 8/101 (2761) ghi lại. 

 

                                                           

(1) Hadith khẳng định bản tính khó chịu của Allah và đây cũng là 
đường lối của nhóm Sunnah và Jamaa-a’h. Bắt buộc người 
Muslim phải công nhận những thuộc tính mà đã được xác định 
qua những Hadith Saheeh nhưng chỉ trên mặt tốt đẹp xứng 
đáng thuộc về Allah và không được phép so sánh thuộc tính 
của Allah như thuộc tính của tạo vật, tức sự khó chịu, sự giận 
dữ, sự vui vẻ của Allah hoàn toàn không giống như sự khó 
chịu, sự giận dữ, sự vui vẻ của tạo vật. (Trích từ Shar-h Riyadh 
Al-Saaliheen của Ibnu U’thaimeen 1/262). 
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59- Hadith thứ sáu: Ông Abu Hurairah  thuật 
rằng ông đã nghe Nabi  nói:  

لَ�يَي  بََح  َف  ثََمثَة   ((إَإّ  َ ْْ بَْاَص  إَ
َ
َْْا َ   

َ
ًَ  َو  ْى

َ
إْ  َوَ  بََدل َو 

َ
  

ْب، ُْ َََعَث  يََْرََليَ بْ  ََ َْ ، إََلْ َل  َشلَ  
َ
بَْاَص  فََ

َ
َقاَل :. لأل ّي  ََ

َ
   َِ َهّب  َشْ

َ
  

ا  َهَال ا  صَْوإا  َْاَل : إََلَْك؟
ْ
، وََجا َُ  ََْذَرَ�  َْدْ  َهَال ا  َْاَل :. لّلا

َدَالَحُه، َب  ََ َِ ْعَعىَ  َىنُْه، فََذ
ُ
ل َهَالن ا صَْوى ا فََ  

ْ
َقاَل :. َهَالن ا وََجا ّي  ََ

َ
  

َهّب  لصَْدالَ 
َ
ْعَعىَ  لَببَُي  َْاَل : إََلَْك؟  

ُ
ََ  ىَاَْة   فََ ل َقاَل . ُعَوَ ََ  ُّ  ُ�ََاَر

ا صََك  َْ ي ََ  .

َل 
َ
َْْا َ . َو 

َ
َقاَل : لأل ّي  ََ

َ
   َِ َهّب  َشْ

َ
َعاا  َْاَل : إََلَْك؟   َِ ،  َهَال ا

ُب  َِ َذل، َىّح  َوَ�ْذ َُ  ََْذَرَ�  َْدْ  َِ َدَالَحهُ  َْاَل :. لّلا َب، ََ َِ  فََذ
ْعَعىَ 

ُ
ل َو  َعا  ّي  َْاَل :. َهَالن ا َِ

َ
َهّب  لصَْدالَ  فََ

َ
ََقاُ  َْاَل : إََلَْك؟  

ْ
 َْاَل . لل

ْىَعاهُ 
َ
ُّ  َوَْاَل  َهاَشم ، َ�َقَاو   فََ ا صََك  ُ�ََاَر َْ ي ََ  .

َل 
َ
ًَ  َو  ْى

َ
َقاَل : لأل ّي  ََ

َ
   َِ َهّب  َشْ

َ
ّ  ل ُ  يَُادّ  َْاَل : إََلَْك؟  

َ
 بََصَي، إَ 

بَْصُ 
ُ
ََ  بَهَ  فََ َدَالَحُه، َْاَل :. لّلا هُ  إََلْهَ  ل ُ  فََادّ  ََ ّي  َْاَل :. بََصَ

َ
 لصَْدالَ  فََ

َهّب 
َ
َغنَبُ  َْاَل  إََلَْك   

ْ
ْىَعاهُ . لل

َ
او   فََ ل، َِ  َِ َّ  َول ىَْر

ُ
َذلَإ، فََ َِ  َ

ّ
َذل، َوَوِ َِ 

َذل فََ إَ  َْ َ َذل إَبَِي، َم ْ  َولدِ  ص َْ َ َذل َ�َقِا، َم ْ  َولدِ  َوص َْ َ َغنَبَ  َم َ  َولدِ  َوص
ْ
.  لل
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َل  إَىّهُ  َُبّ 
َ
بَْاَص   

َ
وَررَهَ  َف  لأل يْئََرهَ  ُْ َِ َقاَل  َو ، رَُجيا  ََ  َ�َقّعَعْت  َشْالَك�ا

 َ َََاُل  َِ
ْ
  فَمَ  َوَفَاى، َف  لل

َ
َْو َ  بََمغ

ْ
صَُك  بََك، َُبّ  بَا َ  إَنّ  لل

َ
ْوَ
َ
ى   َ

ّ
 بَاَ

 َّ ْىَعا
َ
ََال َ  لصلّْوإَ   

ْ
َ  لل

ْ
ا َ
ْ
ََال َ  َولل

ْ
ً ل َولصَْداَل  لل َُ  بََع َ�ََلّ

َ
 َف  َعلَيْهَ   

َقاَل . َوَفَاي ََ : ُ
َ
ُُقوَق  إَإّ   

ْ
وا  لل ًَ َقاَل . َكَو ََ  ُ

َ
   ِّ

َ
ْعَافَُك، َكَ

َ
صَبْ   

َ
  

 ْ ُِ بَْاَص  رَ
َ
   َّ َُ  َ�ْقَذُر ً ل لّلا َّ  فََق ْىَعا

َ
َقاَل : ل ُ  فََ  َوَرثُْت  لََقدْ  ََ

َقاَل :. َكبَاِ  َى ْ  َلَ بَاِ  َّ  َكَاب ا ُكنَْت  إَإْ  ََ َ ًّ   ل ُ  فََا
َ
  ُكنَْت . َما إَ 

َل 
َ
َْْا َ  َو 

َ
وَررَهَ  َف  لأل يْئََرَه، ُْ َِ َقاَل  َو ََ  ُ

َ
َذل، َْاَل  َما َموَْي    َْ َ  َعلَيْهَ  فََادّ  ص

َذل َعلَيْهَ  رَدّ  َما َموَْي  َقاَل  َِ َّ  َكَاب ا ُكنَْت  إَإْ  ََ َ ًّ   ل ُ  فََا
َ
.  ُكنَْت  َما إَ 

َل 
َ
ًَ  َو  ْى

َ
وَررَهَ  َف  لأل َقاَل  ُْ ََيِي  َولْ� ُ  َشْالَك�ا  رَُجيا  ََ  َوَ�َقّعَعْت  َو

 َ َََاُل  َِ
ْ
  فَمَ  َوَفَاي، َف  لل

َ
َْو َ  بََمغ

ْ
صَُك  بََك  َُبّ  بَاَ ، إَنّ  لل

َ
ْوَ
َ
ى   َ

ّ
 بَاَ

َّ  َعلَيَْك  رَدّ  او   بََصَ َِ  َُ َ�ََلّ
َ
ا   َْ َقاَل :. َوَفَاي َف  بَ ًَ  ُكنُْت  َْدْ  ََ ْى

َ
  

ً ل لُ  بََصَي، فََادّ  َقدْ  َوفََق ََ ، َِ ْ�نَا
َ
ةَْت، َما فَُرذْ     نَ  فََول َ  َِ

 َّ ُد َْ ْج
َ
َْو َ   

ْ
َِ  لل َخْذرَهُ  سََشْ

َ
َقاَل :. َوَ    ْشَالْك  ََ

َ
َدا َماصََك،   َّ  فََْ

َقدْ  لْ�رَُليرُْب، اَهََيَْك )) َعَ  وََوَرَط  َىنَْك  ل ُ  رََضَ  ََ َْ 

“Quả thật có ba người thuộc dòng dõi Israeel: người 
thứ nhất bị cùi, người thứ hai bị hói đầu và người 
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thứ ba bị mù. Allah muốn thử nghiệm họ nên Ngài 
đã phái một vị Thiên Thần đến với họ. Vị Thiên 
Thần đến gặp người thứ nhất, bị cùi và bảo: Ngươi 
mong ước điều gì? Y bảo: một làn da tốt đẹp và 
không còn bị thiên hạ ghê tởm nữa. Vị Thiên Thần 
vuốt nhẹ vào y lập tức y được ban cho một làn da 
đẹp. Vị Thiên Thần hỏi y tiếp: Ngươi mong muốn có 
tài sản gì? Y bảo: Lạc đà. Tức khắc y được ban cho 
một con lạc đà mang thai và được vị thiên thân cầu 
phúc: Cầu xin Allah ban phúc cho ngươi.  
Kế đến vị Thiên Thần đến gặp người thứ hai, bị hói 
đầu và bảo: Ngươi mong ước điều gì? Y bảo: Một 
mái tóc đẹp và không còn bị thiên hạ chế giễu. Vị 
Thiên Thần vuốt một cái lập tức y được ban cho một 
mái tóc đẹp. Vị Thiên Thần bảo: Người mong muốn 
loại của cải nào? Y bảo: Bò. Tức khắc y được ban 
cho một con bò mang thai và vị Thiên Thần cũng 
cầu phúc cho ông: Cầu xin Allah ban phúc cho ông.  
Tiếp tục vị Thiên Thần đến gặp người thứ ba, bị mù 
và bảo: Ngươi mong ước điều gì? Y bảo: Mong 
Allah cho tôi được sáng mắt(

25 F

1) để được nhìn thấy 

                                                           

(1) Chúng ta cùng suy nghĩ về câu nói của người mù, ông ta chỉ 
yêu cầu duy nhất là được sáng mắt để nhìn mọi người, còn hai 
người hói đầu và bệnh cùi thì lại ngụ ý muốn điều gì đó lớn lao 
hơn, vì thế mà người bị cùi mới nói: Muốn được làn da và màu 
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như mọi người. Vị thiên thân vuốt nhẹ vào y và y 
được sáng mắt trở lại. Vị Thiên Thần bảo: Ngươi 
mong có loại tài sản nào? Y nói: Dê. Liền lúc đó y 
được ban cho một con cừu có mang. Qua một thời 
gian, lạc đà, bò và dê của cả ba đã sản sinh cho họ 
rất nhiều, mỗi người đếu sỡ hữu một thung lũng vật 
nuôi, ngươi thứ nhất một thung lũng lạc đà và người 
thứ hai một thung lũng bò và người thứ ba một 
thung lúng dê.  
Lúc bấy giờ, vị thiên thân hóa thân thành người bị 
cùi đến gặp người thứ nhất và bảo: Tôi là người đàn 
ông đang gặp khó khăn, tôi không có phương tiện 
cho chuyến lộ hành của mình, tôi không thể mong ai 
ngoài Allah và sau đó là ngài, với những gì mà ngài 
được ban cho từ mau da, lan da tốt đẹp và nhiều của 
cải thì xin ngài hãy bố thí cho tôi một con lạc đà để 
tôi dùng làm phương tiện đi đường. Y bảo: Sự thỉnh 
cầu quá nhiều. Vị Thiên Thần nói: Dường như tôi có 
biết ông, chẳng phải trước đây ông từng bị cùi và bị 
mọi người ghê tởm, ông còn bị nghèo khổ nhưng 
Allah đã ban cho ông. Y bảo: Quả thật ta đã thừa kế 
tài sản to lớn này là từ sự nổ lực của chính ta. Vị 

                                                                                                            
da đẹp, còn ông bệnh đầu hói thì nói: Muốn được mái tóc đẹp. 
Riêng ông mù chỉ thỉnh cầu được sáng mắt mà nhìn đời, điều 
này nói lên bản tính giản dị của ông. 
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Thiên Thần bảo: Nếu ông nói dối chắc chắn Allah sẽ 
làm ông trở lại thành người trước đây.  
Tiếp tục vị Thiên Thần đến gặp người thứ hai trong 
bộ dáng bị hói đầu của ông ta trước kia, vị Thiên 
Thần cũng hỏi xin tương tự như người người thứ 
nhất nhưng được ông ta trả lời tương tự như người 
thứ nhất và vị thiên thân bảo: Nếu ông nói dối chắc 
chắn Allah sẽ làm ông trở lại thành người trước đây.  
Tiếp sau đó, vị Thiên Thần đến gặp người thứ ba đó 
là người đã từng mù trước kia, vị thiên thân cũng 
hóa thân thành ngươi mù và bảo: Tôi là khách lỡ 
đường đang gặp khó khăn và tôi không thể mong ai 
ngoài Allah và sau đó là ngài, với những gì tốt đẹp 
mà Allah đã ban cho ngài thì xin ngài hãy bố thí cho 
tôi một con dê để tôi dùng cho chuyến lộ hành. 
Người mù nói: Thật ra tôi đã từng bị mù nhưng 
được Allah ban cho nhìn thấy trở lại, do đó, ông cứ 
lấy tùy thích những gì ông cần và để lại những gì 
ông không cần và tôi thề bởi Allah rằng những gì 
mà ông lấy đi ngày hôm nay đều là của Allah. Vị 
Thiên Thần bảo: Ngươi hãy giữ lấy tài sản của 
ngươi bởi quả thật ngươi chỉ bị thử lòng và thực sự 
Allah đã hài lòng về ngươi nhưng Ngài đã phẫn nộ 
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đối với hai người bạn của ngươi.”(
26F

1) Al-Bukhary 
4/208 (3464) và Muslim 8/213 (2964) ghi lại. 

 

60- Ông Abu Hurairah  thuật lại lời Nabi :  

 َ�ْعَنيهَ ((
َ
ََ رَْاُكُه َما ن َدْا

ْ
 ))َمْ  ُهْالَ  إَْوَمَ  لص

“Islam tốt đẹp nhất của một người là bỏ đi điều gì vô 
nghĩa.” Hadith do Ibnu Maajah (3976) và Al-Tirmizhi 
(2317) ghi lại. 

 

 
 
 

                                                           

(1) Ý nghĩa Hadith: Quả thật việc tạ ơn hồng phúc là lý do làm cho 
hồng phúc được trường tồn và tăng trưởng, qua Hadith chứng 
minh trong những tạo hóa của Allah có Thiên Thần và họ có 
phép màu biến hóa thành loài người, qua Hadith cho phép con 
người có quyền lựa chọn những gì do Thiên Thần mang đến, 
đồng thời trong Hadith xác định Allah có thuộc tính hài lòng và 
phẩn nộ. (Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen của Ibnu 
U’thaimeen 1/266 – 267. 
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5- CHƯƠNG LÒNG KHẲNG ĐỊNH & PHÓ 
THÁC(

27F

1) 
 

Allah phán:  

َُِسوُ�ُۥ ] ُ َو َّ ََا ٱ َُ َٰذا َاا وََع ََ اَ� َُالُواْ  ََ ۡح
َ ۡۡ ِاُنوَ  ٱ ۡۡ ََِءا ٱلُۡم َولَّما 

ٰن   ََ ٓ �ِي ّّ ۡم �ِ َُ ََاَد ۥۚ َوَاا  َُِسوُ�ُ ُ َو َّ ََ ٱ َُ َُ ا َو لِيم  ّۡ َ األحزاب:  ٢Zا َو�
٢٢  

Và khi những người có đức tin thấy liên quân (của 
địch), họ nói: “Ðây là điều mà Allah và Sứ Giả của 
Ngài đã hứa với chúng tôi, bởi vì Allah và Rasul của 
Ngài luôn nói sự thật.” Và điều đó chỉ làm tăng thêm 
đức tin và sự tuân phục của họ (đối với Allah). Al-
Ahzaab: 22 (chương 33), Allah phán ở chương khác: 

                                                           

(1) Lòng khẳng định: Là sự tin tưởng và công nhận rất mãnh liệt 
giống như tận mắt nhìn thấy được những gì do Allah và Rasul 
 của Ngài đá báo. 

Sự phó thác: Là sự nương tựa của một bề tôi vào Thượng Đế 
Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao được thể hiện ở ngoại hình bên 
ngoài lẫn nội tâm bên trong, và hiểu được rằng chỉ Ngài duy 
nhất mới có khả năng mang lại lợi ích hoặc che chở nạn kiếp. 
(Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen của Ibnu U’thaimeen 
1/283). 
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ۡم ] َُ ۡم ََ�ۡلَشۡو ُِ واْ لَ ُۡ َ َِ  ُۡ ُم ٱَّاُس �ِّ  ٱَّاَس َُ َُ َ ِيَن َُاَ  ل ِّ ٱ
ٰن   ََ ۡم �ِي َُ اَد ََ بَُنا ٱََ ّۡ ُۡ ا َوَُالُواْ َح َم ٱلَۡوُِي ۡۡ ِ ُ َوَ َمةٖ ١َّ ۡۡ ِ ُُواْ بِن   ََ�ََقلَ

ٖۡ ّاَِن ٱ ِ َوََۡض ۡم ُس َّ َُ ّۡ َّ ۡم ََ واْ وٓءٞ  ّلۡم  ُۡ َُ ُّ ُ ُذو  َوٱ َّ ِۗ َوٱ َّ َٰ  ٱ ََ ِِۡض
ٍۡ َعِظيٍ�   ١٧٤ - ١٧٣ آل عمران: ١Zََۡض

Đối với những người được thiên hạ báo hung tin 
rằng: “Quả thật, những người (Đa Thần) đã tập 
trung đến tấn công quý vị, các người hãy sợ chúng.” 
Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm Ðức Tin của họ 
bởi vì họ đã đáp: “Allah đủ giúp chúng tôi (chống lại 
kẻ thù) bởi vì Ngài là Ðấng Bảo Trợ Ưu Việt.” * 
(Những người Muslim) đã trở về nhà với Ân Huệ và 
Thiên Lộc của Allah. Họ đã không gặp điều rủi ro 
nào, và họ đã làm theo sự hài lòng của Allah. Và 
Allah có Vô Vàn Thiên Lộc Vĩ Ðại. Ali I’mraan: 173 
- 174 (chương 3), Allah phán ở chương khác: 

[ ۡ َّ َ�ٰ بُِِۦ بُِذَُوِ� َوََُو َُ ِۦۚ َو ُ ُِ ُِّۡح ِ�َۡم ُِ وََس ُمو ََ  َّ ِي  ِّ ِّ ٱ ََ َ�َ ٱۡل
َُادُِِۦ َلُِ� ا   58 الفرقان: ٥Zِع

Và Ngươi (Muhammad) hãy phó thác cho Đấng 
Sống Mãi không bao giờ chết, hãy tán dương ca 
tụng bằng câu Alhamdulillah (tạ ơn Allah) và chỉ 
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cần Ngài duy nhất là thừa khả năng thấu hiểu tội lỗi 
của bầy tôi Ngài. Al-Furqaan: 58 (chương 25), Allah 
phán ở chương khác: 

ِاُنوَ  ] ۡۡ ِ ٱلُۡم
َّ ِ ََۡلَيَتَو َّ  ١١ إبراهيم: ١Zَوَ�َ ٱ

Thế nên hãy phó thác hết cho Allah nếu các người 
là nhóm người tin tưởng (vào Ngài). Ibrahim: 11 
(chương 14), Allah phán ở chương khác: 

[ ِۚ َّ ۡ َ�َ ٱ َّ َتَو ََ ََۡاَت   ١٥٩آل عمران:  Zَََِِذا َع

Đến một khi Ngươi có quyết định rồi thì hãy phó 
thác cho Allah. Ali I’mraan: 159 (chương 3), Allah 
phán ở chương khác: 

ُبۚ ] ِّ ۡتَ ََ  َّ ُُ ِاۡن َحۡيُث  ُۡ َُ  ٣الطالق:  Z َوَ�ۡو

Và ai phó thác cho Allah, thì Ngài sẽ làm cho y đầy 
đủ. (Chương 65 – At-Talaq, câu 3) tức chỉ cần Ngài 
duy nhất là thừa khả năng giúp đỡ mọi việc. Allah phán 
ở chương khác: 

ۡم �َذا ُُلَِيۡت ] َُ ُٓ ُ وَِجلَۡت ُُلُو َّ ِيَن �َِذا ُذكَِو ٱ ِّ ِاُنوَ  ٱ ۡۡ َما ٱلُۡم َّ ِ�
ٰن   ََ ۡم �ِي َُ ُۡ ََاَد ۥ  ُُ َِۡم َءاَ�ُٰت َِۡم َعلَۡي ِ ّٓ َِ  ٰ ُوَ  ا َوَ�َ َّ َتَو ََ٢Z  :2 األنفال 
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Chỉ có những người có đức tin thật thụ, mỗi khi 
nghe được lời tụng niệm Allah thì làm cho con tim 
họ rung động đến khiếp sợ, và khi các câu Kinh 
(hoặc các dấu hiệu) được nhắc đến thì làm cho họ 
gia tăng thêm niềm tin và chỉ vì Thượng Đế mà họ 
phó thác mọi việc. Al-Anfaal: 2 (chương 8). Ngoài ra 
còn có rất nhiều câu Kinh khác nhắc đến việc phó thác 
và ân phước của việc làm cao quí này. 

61- Hadith thứ nhất: Con trai ông A’bbaas  
thuật lại lời Rasul  rằng: 
ّ َوَمَعُه  َِ يُط، َولّل

َِ ّ َوَمَعُه لصّا َِ َا يُْت لّل
َشُب، فَ

ُ
ّ لأل َ ََ ْت  َُ ((ُعَا

َهدا إَْا ُرفََ  َل َوَولدا َعَظيبا 
َ
ّ لَيَْس َمَعُه   َِ لصاُّجُي َولصاُّجمَإ، َولّل

 
َ
ُظْا إَ 

َْ َ  ل َِ
َذل ُشوَ  َوَْوُمُه، َولَ َِ ّمَ  فََقيَْي َل : 

ُ
ْب   ُْ َّ

َ
َظنَنُْت � ََ

َخَا، 
ْ
فَُق لآل

ْ
 لأل

َ
ُظْا إَ 

َْ ، فََقيَي َل : ل نََظْاُت فََْال َوولدا َعَظيبا
ََ فَُق، 

ُ ْ
لأل

فا  
ْ
ل
َ
ْب َوَُْعوَإ   ُْ ّمرَُك َوَمَع

ُ
َذهَ   َِ ، فََقيَي َل :  فَََْال َوَولدا َعظيبا

(( ِِ  َعَذل
َ
ِِ َون ًَ َهَالا َّنَة بََغ

ْ
 يَْدُخلُوَإ لل

“Ta được trưng bày cho nhìn thấy rất nhiều cộng 
đồng, Ta thấy được có Nabi ở cùng với nhóm 
khoảng mười người trở lại, có Nabi chỉ ở cùng với 
một, hai người đàn ông, có Nabi không có ở cùng 
một ai hết. Bổng Ta thấy được một số lượng người 
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rất nhiều cứ tưởng đó là cộng đồng của Ta nhưng có 
lời bảo: “Đó là Musa và cộng đồng của Người, nhưng 
Ngươi hãy nhìn lại kia xem.” Thế là Ta nhìn theo lời 
chỉ kia thì thấy được số người rất đông, có lời bảo 
tiếp: “Ngươi hãy nhìn tiếp kia xem.” Theo lời chỉ đó 
Ta cũng thấy được số lượng người đông đúc tương 
tự. Có lời bảo tiếp: “Đấy là cộng đồng của Ngươi, 
trong số họ có bảy mươi ngàn(

28F

1) người được phép vào 
thiên đàng không có sự tính toán cũng như không có 
sự trừng phạt.”“ Đến đây Rasul  đứng dậy bước vào 
nhà. Thế là mọi người cùng nhau bàn tán nói về bảy 
mươi ngàn người vừa được nghe, có người nói: Chắc 
họ là nhóm người bằng hữu của Rasul  thì phải. Có 
người bảo: Chắc họ là những người được sinh ra là 
Muslim và đến chết không phạm tội Shirk với Allah. Có 
người thì dự đón khác... Lúc sau Rasul  bước ra và 
bảo: 

ََيَه ؟)) وَإ  ُُ ُو
َ
َي ل

ّ
 ((َما لَ

                                                           

(1) Có đường truyền khác ghi rằng: Bên cạnh mỗi một người trong 
bảy mươi ngàn người thì có bảy mươi ngàn người, vậy tổng số 
lượng người là: 70.000 nhân 70.000 bằng 4.900.000.000 người, 
tức có được bốn tỉ chín trăm triệu người được vào thiên đàng 
không có sự tính sổ và hình phạt. (Trích từ Shar-h Riyadh Al-
Saaliheen 1/290). 
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“Các người đang bàn tán điều gì vậy ?” Mọi người kể cho 
Người nghe những gì họ bàn tán. Nghe xong Rasul  bảo: 

ُوإَ  ًّ  َ�رََع
َ
ُْوَإ، َون َُ  �َْال

َ
 يَْاُْوَإ، َون

َ
يَ  ن َ

ّ
ُب لَ ُِ ْب ، (( َْ  َرّ�

وََعَ
وإ))

ُ َّ  َ�رَو

“Họ là những người không phán thổi(
29F

1) cho người 
khác, cũng khồng yều cầu hoặc nhờ cậy người khác 
thổi cho mình khi bệnh hoạn và cũng không tin và 
mê tín dị đoan, họ chỉ biết mỗi Allah duy nhất mà 
phó thác.” Rasul  vừa dứt lời thì ông U’kkaa-shah 
bin Muhsin đứng dậy nói: Thưa Rasul, xin hãy cầu xin 
Allah ban cho tôi là người trong số họ. Rasul  đáp: 

بْ )) ُْ ىَْت َمنْ
َ
 )) 

“Ông là người trong số họ.” Tiếp theo một người đàn 
ông khác đứng dậy nói: Thưa Rasul, xin hãy cầu xin 
Allah ban cho tôi là người trong số họ. Rasul  đáp: 
                                                           

(1) Shaikh Ibnu U’thaimeen nói: “Tác giả nói: Đây là Hadith được 
thống nhất giữ hai học giả Al-Bukhary và Muslim nhưng cần 
phải chú thích rõ ràng hơn rằng lời nói trong Hadith là do 
Muslim ghi lại chứ không phải của Al-Bukhary, bởi câu 
“không phán thổi” thật sự không do Rasul  nói, bởi ý nghĩa 
của câu là không có đọc (Qur’an hoặc Sunnah) thổi lên người 
bệnh trong khi Rasul  đã từng đọc thổi điều trị cho người 
bệnh.” Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen 1/290. 
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ةُ )) َِ ا ُعّ  َْ  ((َوَََقَك بَ

“U’kkaa-shah đã nói trước ông rồi.” Hadith do Al-
Bukhary 7/163 (5705) và Muslim 1/37 (220 &374) ghi 
lại. 

 

62- Hadith thứ hai: Cũng do con trai ông 
A’bbaas  thuật lại lời Rasul  rằng: 

بّ (( ُْ َْ  صََك  لصلّ
َ
ُت  وََعلَيَْك  ،َِمنُْت   َو�ََك ،صَْدُت ـ 

ْ َّ َََُْت  َوََِلَْك  ،رََو
َ
 ، 

ْدُت  َو�ََك  َْ ُعوُا بََعّورََك . َخا
َ
ّب   ُْ هَ نَ لصلّ ـٰ ىَْت  إَنّ   إَلَ

َ
  ْإ رَُضلَّ�،  
�ُْس َ�ُدْورُْوإَ 

ْ
ّ  َولب َ

ْ
 َ�ُدوُت، َولل

َ
َي ن

ّ
َاّ لَ

ْ
ىَْت لل

َ
 (( 

“Lạy Allah! Vì Ngài bề tôi phủ phục, vì Ngài bề tôi 
tin tưởng, vì Ngài bề tôi phó thác, vì Ngài bề tôi sám 
hối và vì Ngài bề tôi thánh chiến. Lạy Allah bề tôi 
cầu xin bởi sự hùng mạnh của Ngài, Ngài là Đấng 
Thượng Đế duy nhất xứng đáng được thờ phụng, 
xin hãy che chở bề tôi khỏi lầm lạc, bởi Ngài Đấng 
Sống Vĩnh Cữu không bao giờ chết còn loài người 
và ma quỉ đều phải chết.” Hadith do Al-Bukhary 
9/143 (7383) và Muslim 8/80 (68 &2717) ghi lại, lời 
Hadith là của Muslim và Al-Bukhary cũng lựa chọn lời 
nói này. 
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63- Hadith thứ ba: Cũng do con trai ông 
A’bbaas  kể rằng: Câu:  

 ))َهْالَُنَا لُ  َوىَْعَب لصَوَ�يُي ((

“Allah thừa khả năng giúp đỡ chúng tôi (chống lại kẻ 
thù), bởi vì Ngài là Đấng bảo trợ Ưu Việt.” được Nabi 
Ibrahim  nói lúc bị ném vào lửa, còn Nabi 
Muhammad  nói vào lúc thiên hạ báo hung tin rằng: 
“Quả thật, những người (Đa Thần) đã tập trung đến 
tấn công quý vị, các người hãy sợ chúng.” Nhưng điều 
đó chỉ làm tăng thêm Ðức Tin của họ bởi vì họ đã đáp: 
“Allah đủ giúp chúng tôi (chống lại kẻ thù) bởi vì Ngài 
là Ðấng Bảo Trợ Ưu Việt.” Hadith do Al-Bukhary 6/48 
(4563 & 4564) ghi lại. 

Có đường truyền khác cũng do Al-Bukhary ghi 
lại từ con trai ông A’bbaas  đã kể rằng: Lời nói cuối 
cùng mà Nabi Ibrahim nói khi bị ném vào lửa là câu: 

َ لُ  َوىَْعَب لصَوَ�يُي (( َِ  ))َهْال

 

64- Hadith thứ tư: Ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Nabi  rằng: 

(( ًَ فْةََدَو للّع
َ
ْب َموُْي   ُْ فْةََدُ�

َ
َْْول ا  

َ
 ((يَْدُخُي للَّنَة  
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“Con tim của những người vào thiên đàng giống 
như con tim của chú chim vậy.” Hadith do Muslim 
ghi lại 8/149 (27 & 2840) ghi lại. 

Ý nghĩa của Hadith: Họ luôn một lòng phó thác 
cho Allah và con tim họ rất nhân từ khoan dung. 

 

65- Hadith thứ năm: Được truyền lại từ ông Jaa-
bir  rằng: Có lần ông đi chiến đấu cùng Nabi , được 
ghi nhận là tại Najd. Khi Người quay về chúng tôi cùng 
về với Người, đến giữa trưa mọi người đến được thung 
lũng có rất nhiều cây cối toàn gai. Đoàn quân dừng 
chân thì mọi người mạnh ai nấy tìm chổ có bóng mát 
mà nghỉ. Riêng Rasul  cũng tìm đến một bóng cây có 
bóng mát to nhất mà máng kiếm của Người lên thân 
cây gai rồi nằm nghỉ. Lúc chúng tôi thiếp được tí thì 
nghe được tiếng gọi của Rasul , lúc đó bên cạnh 
người là một người Ả Rập du mục, Người kể:  

َو َف يََدهَ  ُِ َِ َو ىَا ىَا َبا فَاْوتَيَقْظُت َو
ّ َويْ َ ََ ََا  َُ َذل لْخ َِ ((إَّإ 

لْرا ، َْاَل : َمْ  َ�ْدنَُعَك َمّ� ؟ ُْلُْت : ل  - ثمثا  -)) َْ 

“Người đàn ông này đã lấy kiếm của Ta lúc Ta đang 
ngủ, khi thức dậy thi y bảo: Ai sẽ bảo vệ ông thoát 
khỏi tay ta. Ta bảo: Allah - lặp lại ba lần -.” Rasul 
không phân xử người Ả Rập du mục đó, ngược lại cho 
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phép ông ta ngồi. Hadith do Al-Bukhary 4/47 (2910) và 
5/147 (4136) và Muslim 2/214 (311 & 843) và 7/62 
(13, 14 & 843) ghi lại. 

Theo đường tryền khác ông Jaabir  kể rằng: 
Lúc chúng tôi cùng Rasul  đến Zaat Al-Raqa’, tại đó 
có một cây có tán rất to chúng tôi nhường cho Rasul  
ngồi nghĩ dưới nó. Không lâu sau có một người đàn 
ông Đa Thần đến lấy kiếm của Rasul  đang treo trên 
cây và y bảo với Rasul : Ngươi có sợ ta không? Rasul 
 đáp: “Không.” Vậy ai sẽ bảo vệ người trước ta, 
người đàn ông nói tiếp. Rasul  đáp: “Allah.” 

Theo đường truyền khác của Abu Bakr Al-
Ismaa-i’-ly trong bộ Saheeh của ông: Người Đa Thần 
hỏi Rasul : Ai bảo vệ người khỏi ta? Rasul  đáp: 
“Allah”, Rasul dứt lời thì kiếm trên tay ông Đa thần 
cũng rơi xuống đất, Rasul  lượm kiếm lên và hỏi 
ngược lại:  

 ((َمْ  َ�ْدنَُعَك َمّ� ؟))

“Ai sẽ bảo vệ ông trước Ta.” Người Đa Thần đáp: 
Hãy là người đối đáp tốt đẹp hơn. Rasul  hỏi ông 

ُد  ْإ  َْ َْ َ هَ نَ (( َ ـٰ ِّ رَُووُل لَ  ؟))إَنّ   إَلَ
َ
  لُ  َو�

“Ông có công nhận Allah là Thượng Đế duy nhất 
xứng đáng được thờ phụng và Ta là Rasul của Ngài 
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không ?” Người đàn ông đáp: Không, nhưng tôi sẽ cam 
kết với Ông rằng từ nay tôi sẽ không chống đối lại Ông 
cũng như không là đồng minh với những ai chống đối 
Ông. Thế là Rasul  thả ông Đa Thần đó. Người Đa 
Thần đến gặp đồng minh của mình và bảo: Tôi trở về 
với các người từ một người đàn ông tốt nhất nhân loại.  

 
66- Hadith thứ sáu: Ông U’mar  kể: Tôi nghe 

được Rasul  nói rằng:  

 ، َ ًْ ْب َكَدا يَْاُرُق للّع ُِ ََه صََاَرَْ َّ وَإ َعَ لَ  َهّق رََو
ُ َّ ْب َ�رََو ُِ ىّ

َ
((صَْو �

 َ�ْغُدو َخَاْا  َورَُاوُ  بََعاىا  ))

“Nếu các người phó thác cho Allah một cách toàn 
tâm, chắc chắn Ngài sẽ ban bổng lộc cho các người 
giống như đã ban cho loài chim vậy, mỗi sáng ra đi 
bụng đói đến tối về bụng lại no tròn.” Hadith do Ibnu 
Maajah (4164) và Al-Tirmizhi (2344) ghi lại và nói: 
Hadith Hasan Saheeh. 

 

67- Hadith thứ bảy: Cha của U’maa-rah ông Al-
Barra bin A’zib  thuật lại lời Rasul  rằng: 
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ََْفَء  ّب  ْولَدُت  ُْ ُقْي : لصلّ ََ َك،  َِ  فََال
َ
َو�َْت إَ 

َ
((يَا فُمُإ، إََال  

ُت َهْاي 
ْ
لَ
َ
ْشاي إَلَْك، َو 

َ
إَلَْك، َووَّجُْت وَْجَي إَلَْك، َوفَوُُّت  

ا َمنَْك إَّن إَلَْك، ِمنُْت  َْ  َوَن َمنْ
َ
َ َْ  َشلْ

َ
إَلَْك رَغََة  َورَََِة  إَلَْك، ن

رَْولَْت . فََْىَّك إَْإ َمّت َمْ  
َ
ي   َ

ّ
ََيَّك لَ

َتف َوىَ
ْ
ي  ىَْول َ

ّ
رَابََك لَ َِ بَ

ََْت َخًل  )) َْ
َ
ََْحَت   ْْ  َللََرَك َمّت َعَ للَفْعَاَو، َوَِْإ  

“Này ông kia, khi ông lên giường nằm ngủ thì hãy 
nói: 

ْشَاي 
َ
ُت   ُْ ُْْت وَْجَي إََلَْك، َوفَّو ََْفَء إََلَْك، َووَّج ّب  ْولَْدُت  ُْ لصلّ

 َّ  َوَن َمنْ
َ
َ َْ  َشلْ

َ
ََة  إََلَْك، ن ِْ َاي إََلَْك َرْ�ََة  َوَر ْْ ُت َه

ْ
ََ
ْ
ل
َ
 إََلَْك، َو 

َ
  

َت 
ْ
ي  ىَْول َ

ّ
رَابََك لَ َِ رَْولَْت ،َمنَْك إَّن إََلَْك، ِمنُْت بَ

َ
ي   َ

ّ
ََيَّك لَ

  َوىَ

(Ol lo hum ma as lam tu naf sy i lay ka, wa waj jah tu 
waj hy i lay ka, wa faw wadh tu am ry i lay ka, wa al ja 
tu zoh ry i lay ka ragh ba tan wa roh ba tan i lay ka, la 
mal ja a wa la man kho a min ka il la i lay ka, a man tu 
bi ki taa bi kal la zhi an zal ta, wa na bi yi kal la zhi ar 
sal ta) 

Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi xin trình lên Ngài bản 
thân bề tôi, gương mặt của bề tôi xin hướng về Ngài, 
công việc của bề tôi xin phó thác cho Ngài, lưng bề 
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tôi xin được dựa vào Ngài với lòng kỳ vọng và sợ 
hãi, không có chổ dựa nào và cũng không có chổ 
nương tựa ngoại trừ nương tựa vào Ngài, bề tôi đã 
tin rồi vào Thiên Kinh (Qur’an) mà Ngài đã mặc 
khải và đã tin tưởng vào Nabi (Muhammad) mà 
Ngài đã phái đến.} 

Nếu ông có chết trong đêm đó thì ông đã chết trên 
Islam và nếu ngủ đến sáng thì ông thức dậy trong sự 
tốt đẹp.”(

30F

1) Hadith do Al-Bukhary 1/71 (247) và 9/174 
(7488) và Muslim 8/78 (57, 58 & 2710) ghi lại. 

Theo đường truyền khác trong hai bộ Saheeh 
Al-Bukhary và Muslim ông Al-Barra kể: Rasul  đã 
nói với tôi rằng: 

ْ  َعَ  َْ َع ُْ َُّب ل َّ صَلّاَمَو،  ََ و ُُ  ُو
ْ
َ ُّ رََو ََ َعَك  َْ َ�يَْت َشْض

َ
((إََال  

يَدَ ، َوُْْي ...
َ
ّقَك لأل َِ((  

“Khi ông muốn lên giường ngủ thì hãy lấy nước 
Wudu giống như lấy để hành lễ Salah, lên giường 

                                                           

(1) Trong Hadith hàm chứa ba điều Sunnah nên làm, nhớ đây chỉ là 
khuyến khích chứ không bắt buộc: Lấy nước Wudu khi muốn 
ngủ, ngủ nằm nghiên bên phải và tụng niệm Allah trước khi 
ngủ, nếu có tận số thì đã tụng niệm Allah trước khi chết. (Trích 
từ Shar-h Saheeh Muslim 9/31 (2710). 
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nằm nghiên về bên phải và nói: . . .” lời cầu xin như 
trong Hadith trên, Người nói tiếp: 

َِخَا َما َ�ُقوُل ))((   ّ ُْ  َولْجَعلْ

“Hãy nói lời cầu xin đó cuối cùng trước khi ngủ.” 

 

68- Hadith thứ tám: Ông Abu Bakr Al-Siddeeq 
Abdullah bin Usman bin A’mir bin U’mar bin Ka’b bin 
Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Lu-ay bin 
Ghaalib Al-Qurashy Al-Taimy  – ông và cha mẹ ông 
đều là Sahabah  – ông kể: Lúc tôi cùng Rasul  ở 
trong hang núi, tôi cúi đầu xuống thấy chân bọn Đa 
Thần giáo đứng ngoài miệng hang, tôi lên tiếng: Thưa 
Rasul, nếu họ cúi xuống là bọn họ nhìn thấy chúng ta 
rồi. Rasul  đáp: 

َدا)) ُْ ُ َُ بَا بَِِا بَاثتَْ�َ لُ  ثَا
َ
 ((َما َهّنَك يَا  

“Này Abu Bakr, ông đừng tưởng chỉ có hai chúng ta 
đây, Allah là Đấng thứ ba cùng với chúng ta.” 
Hadith do Al-Bukhary 4/5 (3653) và Muslim 7/108 (1 
& 2381) ghi lại. 

 

69- Hadith thứ chín: Mẹ của cộng đồng có đức 
tin bà Um Salamah và tên thật của bà là Hind bintu Abu 
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Umayyah Huzaifah Al-Makhzoo-miyah  kể: Cứ mỗi 
lần rời khỏi nhà là Rasul  lại cầu xin câu:  

ُت  ،ل َ   َ ـسَْس ((
ْ َّ  ُ   إَىَّـ  ّ ـلّوُ  ،ل َ  ىـَعَي  رََو

َ
إْ  بََك  واُ ـ 

َ
َض   

َ
 ّل ـ 

وْ 
َ
َض   

ُ
وْ  ّل ـ 

َ
َرّل   

َ
وْ   

َ
َرّل   

ُ
وْ   

َ
ْهَي   

َ
وْ   َ ـ 

َ
ْهَي   

ُ
وْ   َ ـ 

َ
ْجهَ   

َ
وْ  َل ـ 

َ
ْهَ     َل ـَُ

 ))ّي ـَعَي 

(Bis mil lah, ta wak kal tu a’ lol loh, ol lo hum ma in ny 
a u’ zhu bi ka anh a dhil aw u dhol aw azil aw u zal aw 
azzh lim aw uzzh lam aw aj hal aw yuj hal a’ lay ya) 

“Nhân danh Allah, bề tôi phó thác cho Ngài. Lạy 
Allah! Bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi lầm 
lạc hoặc bị làm cho lầm lạc hoặc làm sai hoặc bị 
hướng dẫn sai hoặc làm điều bất công hoặc bị đàn 
áp làm điều bất công hoặc làm điều ngu muội hoặc 
bị hướng dẫn làm điều ngu đần.” Hadith do Abu 
Dawood (5094), Ibnu Maajah (3884), Al-Tirmizhi 
(3427) và Al-Nasaa-y 8/268 và 285 ghi lại bằng đường 
truyền Saheeh và Al-Tirmizhi nói: Đây là Hadith Hasan 
Saheeh và lời của Hadith do Abu Dawood ghi lại. 

 

70- Hadith thứ mười: Ông Anas  thuật lại 
lời Rasul  rằng: “Ai ra khỏi nhà và nói: 
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ُت  ،ل َ   َ ـسَْس ((
ْ َّ   ))بَا َ  إَنّ  ّووَ ُـق  َونَ  ْوَل ـ َ  نَ وَ  ،ل َ  ىـَعَي  رََو

(Bis mil lah, ta wak kal tu a’ lol loh, wa la haw la wa la 
qu wa ta il la bil lah) 

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, bề tôi phó thác 
cho Ngài, không có sự chuyển động nào chuyển 
động và cũng không có quyền lực nào phát huy 
ngoại trừ Allah muốn.} 

Lúc đó có lời bảo: “Ngươi đã được bảo vệ, đã được 
hướng dẫn và Shaytaan không đến gần ngươi 
được.” Hadith do Abu Dawood (5095), Al-Tirmizhi 
(3426) và Al-Nasaa-y trong Al-Kubra (9917) ghi lại, 
Al-Tirmizhi nói: Đây là Hadith Hasan Ghareeb. 

Riêng Abu Dawood thì ghi nhận thêm rằng: 
“Lúc đấy Shaytaan nói với nhau: “Làm sao mày hại 
được đối với người đã được hướng dẫn và được bảo 
vệ.”“ 

 

71- Ông Anas  kể: Trước kia có hai anh em 
sống trong thời của Nabi , một trong hai người họ 
thường đến với Nabi  còn người kia thì lo làm ăn. 
Lần nọ, người lo làm ăn đến than phiền với Nabi  về 
người anh em mình thì được Người khuyên bảo:  
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 ((لََعلَّك رُْاَرُق بَهَ ))

“Hi vọng rằng cậu sẽ được ban cho bổng lộc qua 
việc bương trải đó.” Hadith do Al-Tirmizhi (2345) ghi 
lại và nói: Đây là Hadith Hasan Saheeh. 

 

 

 

6- CHƯƠNG VIỆC NGOAN ĐẠO(
31F

1) 

 

Allah phán: 

[ َِ ِرۡو
ُ
 112 هود: Zََ�ۡسَتقِۡم َكَمآ م

(Này Muhammad) Ngươi được lệnh phải ngoan 
đạo. Hud: 112 (chương 11), Allah phán ở chương 
khác: 

                                                           

(1) Ngoan đạo là luôn bám lấy, luôn kiên định trên tôn giáo của 
Allah Đấng Hiển Vinh & Tối Cao và luôn hành đạo một cách 
thành tâm. (Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen 1/302). 
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[ ّّ َ
ُة ي ََ ِ ِ ُ َٓ َُِم ٱلَۡم ُ  َعلَۡي ّ َّ ُُّم ٱۡسَتَمُٰمواْ َُتَ  ُ َّ ٓهَنا ٱ َِ ِيَن َُالُواْ  ِّ �ِّ  ٱ

وَ   ُُ ِّ ُكنُتۡم ُُوَع واْ بِ�ۡ�َّنةِ ٱّل ُ ِّ ۡ �
َ
َُواْ َوي ََ ۡ َۡ  َّ َاَُواْ َو  َ�ُۡن ٣َُ

ا َاا �َۡشَتِ�ٓ  ََ ۡم َِي ُِ ِّ ٱ�ِلَوةِ� َولَ َيا َو َۡ ََيٰوةِ ٱ�ه ُۡ ۡم ِ� ٱ ُُ ُُ ٓ َا ِِ ۡو
َ
م

ُعوَ   ُّ ا َاا َُ ََ ۡم َِي ُِ ۡم َولَ ُِ ُّ َُف
َ
ِِّحيٖ� ٣م ُفوِٖ  ََ ّ  ّاِۡن  َُ َُ ٣Z 

 32 - 30فصلت: 

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi 
là Allah” (một cách thật lòng) rồi đứng vững như 
bàn thạch (trong việc tôn thờ Allah), các Thiên 
Thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Chớ lo sợ cũng 
chớ buồn phiền mà hãy vui vẻ lên với tin mừng về 
thiên đàng (hạnh phúc) mà qúi vị đã được hứa” * 
Chúng tôi là thân tính của các người trong cuộc 
sống trần gian và ở ngày sau. Trong (thiên đàng) các 
người tự do lựa chọn món ăn ưa thích và tự do yêu 
cầu mọi điều các người muốn * Phần thưởng đó là 
do Đấng Độ Lượng Khoan Dung trọng đãi. Fussilat: 
30 (chương 41), Allah phán ở chương khác: 

ۡم ] َُ  َّ َِۡم َو ُُّم ٱۡسَتَمُٰمواْ َََ� َلۡوٌف َعلَۡي  ُ َّ ٓهَنا ٱ َِ ِيَن َُالُواْ  ِّ �ِّ  ٱ
َُوَ   ََ ۡ آَءۢ بَِما َ�َُواْ ١ََ ََ ا َج ََ ُٰب ٱۡ�َّنةِ َ�ِٰ�ِيَن َِي ََ ُۡ َ

َُِِك م َٓ ْو
ُ
 م

َملُوَ   ۡۡ ََ١Z :14 - 13 األحقاف 
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Quả thật, đối với những ai tuyên bố Thượng Đế 
của chúng tôi là Allah và ngoan đạo thì chắc chắn y 
sẽ không gặp phải sợ hãi và cũng không buồn phiền 
* Họ là những người bạn vĩnh cữu của thiên đàng, 
đó chính là phần thưởng dành cho những gì họ đã 
làm. Al-Ahqaaf: 13 - 14 (chương 46). 

72- Cha của A'mr có lời đồn là cha của A'mroh 
ông Sufyaan bin Abdullah  kể: Tôi nói: Thưa Rasul! 
Hãy nói với tôi một điều trong Islam rồi tôi sẽ không 
hỏi ai ngoài Nabi. Người đáp:  

َُّب لْورََقبْ ((  ))ُْْي َِمنُْت بَاَ  

“Hãy nói: tôi đã tin tưởng rồi và hãy là người ngoan 
đạo.” Hadith do Muslim 1/47 (38) ghi lại.  

Ý nghĩa Hadith: Tức một lòng tin rằng Allah 
luôn hiện hữu, hài lòng về các Đại Danh và Thuộc Tính 
của Ngài, hài lòng mọi giáo lý của Islam, công nhận 
mọi thông tin tư Ngài là thật và thi hành mọi giáo lý đó 
vui vẻ tự nguyện. (Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen 
1/304). 

 

73- Ông Abu Hurairah  thuật lại lời Rusul : 

ْب بََعَدَلهَ )) ُِ َهدا َمنْ
َ
َو   ُْ ىُّه لَْ  َ�نْ

َ
 ((َْاَرُ�ول وََوّدُدول، َولْعلَُدول �
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“Các người hãy là người giản dị và ngoan đạo, hãy 
biết một điều rằng tất cả mọi người không ai thoát 
được hình phạt bằng việc hành đạo của mình đâu.” 
Mọi người hỏi: Thưa Rasul, kể cả Rasul cũng thế à ?, 
Người đáp: 

َ لُ  بَاََحِة َمنُه َوفَْضِي )) َِ ْإ َ�رََغّدَد
َ
  
ّ
 إَن

َ
 ((َون

“Cả Ta cũng thế, nhưng có điều Allah đã bao trùm 
lên ta cái áo cứu rỗi và ân phước của Ngài.”(

32F

1) Hadith 
do Al-Bukhary 7/157 (5673) và Muslim 8/141 (76 & 
2816) ghi lại. 

 

 

 
 
 
                                                           

(1) Qua Hadith: Là một người Muslim chớ có tự mãn về việc hành 
đạo của mình cho dù có hành đạo ra sao, cũng trong Hadith 
khuyến khích mọi người cố gắng nhiều hơn nữa việc tụng niệm 
Allah và cầu xin lòng thương xót của Ngài và cũng trong 
Hadith nói lên bản tính hiếu học của các vị Sahabah. (Trích từ 
Shar-h Riyadh Al-Saaliheen 1/306). 
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7- CHƯƠNG SUY NGHĨ(
33F

1) VỀ SỰ VĨ ĐẠI 
TRONG TẠO HÓA CỦA ALLAH, SỰ 
ĐIÊU TÀN CỦA TRẦN GIAN, HOÀN 

CẢNH CỦA NGÀY TẬN THẾ, SỰ LƠ LÀ 
CỦA BẢN THÂN ĐỂ KHÍCH LỆ BẢN 

THÂN LÀM NGƯỜI NGOAN ĐẠO 
 

Allah phán: 

ُُّم ] َٰدٰى  ََ ٰ َوَُ ََ ِۡ ِ َا ّ َِ َُُقوُرواْ    
َ
ةٍ� م َُ ِٰح ََ ِ م ب ُِ ِعُظ

َ
َمآ م َّ ِ�

 ْۚ ُووا َّ َتَف َُZ :46 سبأ 

Ta chỉ muốn khuyến cáo các người một điều duy 
nhất, rằng các người hãy đứng lên từng cặp hoặc 
từng người mà suy nghĩ. Saba: 46 (chương 34), Allah 
phán ở chương khác: 

                                                           

(1) Suy nghĩ: Là con người dùng đầu óc của mình để suy luận lợi 
hại của một sự việc, từ đó rút ra kết luận cuối cùng. Đây cũng 
là việc làm được Allah ra lệnh. (Trích từ Shar-h Riyadh Al-
Saaliheen 1/307). 
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اِِ �َ�ٰٖت �ِّ  ِ� ] ََ ِۡ َوٱَّ ۡ ِّ ِِ َوٱۡلتَِثِٰ  ٱ ض
َ ۡۡ ِِ َوٱ ٰ ََ ٰ ََ ّّ  َلۡلِق ٱل

 
ُ

ِ ۡلَ�ِٰب ّۡ
َ ۡۡ َ َُِ�ٰم  ١ْوِ� ٱ َّ ِيَن يَۡذُكُووَ  ٱ ِّ ا  ٱ ود  ُۡ َِۡم ا َوُ� ِ ٰ ُجُنوٓ َوَ�َ

َٰذا َ�ِٰو�   ََ َّٓنا َاا َللَۡقَت  َِ  ِِ ض
َ ۡۡ ِِ َوٱ ٰ ََ ٰ ََ ّّ ُووَ  ِ� َلۡلِق ٱل َّ  َوَ�َتَف

ٰنَ  ََ ُۡ  ١٩٠آل عمران:  Zكَ ُس

Quả thật, trong việc tạo hóa ra các tầng trời và trái 
đất, sự khác nhau trong việc luân chuyển ngày đêm 
chính những dấu hiệu dành cho người hiểu biết * 
Họ là những người thường tụng niệm Allah trong 
mọi hoàn cảnh lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, họ 
nghiềm ngẫm về việc tạo hóa các tầng trời và đất rồi 
bảo: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, chắc chắn Ngài đã 
tạo hóa ra chúng vô mục đích. Vinh Hiển và Quang 
Vinh thay Ngài.” Ali I’mraan: 190 – 191 (chương 3), 
Allah phán ở chương khác: 

ِۡ َكۡيَ  ُللَِقۡت ] ِ ب َََ� يَنُظُووَ  �َِٱ ٱۡ�ِ
َ
َمآءِ َكۡيَ  ١م ّّ  �َٱ ٱل

َۡۡت  َُۡت ١َُِِ َُاِ  َكۡيَ  َُِص ِِ َكۡيَ  ١ �َٱ ٱۡ�ِ ض
َ ۡۡ  �َٱ ٱ

ََت ُاَذّكِٞو ٢ُسِوَحۡت 
َ
َمآ م َّ  21 - 17الغاشية:   ٢Z َََذّكِۡو �ِ

Chẳng lẻ các ngươi không chịu nhìn vào đám lạc 
đà được tạo hóa ra sao ư ? * Nhìn vào bầu được 
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dựng lên thế nào ư ? * Nhìn vào các dãy núi được 
sắp xếp ra sao ư ? * Và nhìn vào mặt đất được trải 
rộng thế nào hay sao ? * Hãy suy nghĩ đi 
(Muhammad), Ngươi chỉ là một người nhắc nhở. 
Al-Ghaashiyah: 17 - 21 (chương 88), Allah phán ở 
chương khác: 

[ ْ َينُظُووا ََ  ِِ ض
َ ۡۡ ُ�واْ ِ� ٱ ِّ َ ََلَۡم �

َ
 10 محمد: Z۞م

Chẳng lẽ, bọn chúng không chịu đi chu du thiên hạ 
mà xem. Muhammad: 10 (chương 47). Ngoài ra còn 
có rất nhiều câu kinh mang ý nghĩa tương tự. 
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8- CHƯƠNG NHANH NHẸN HÀNH ĐẠO, 
KHUYẾN KHÍCH HƯỚNG ĐẾN VIỆC 

HÀNH ĐẠO BẰNG SỰ NĂNG NỔ, 
KHÔNG DO DỰ 

 

Allah phán: 

إ ] ِِ ٰ ََ  148 البقرة:  Zََ�ۡستَُُِقواْ ٱۡ�َۡي

Các người hãy thi đua nhau làm việc thiện. Al-
Baqarah: 148 (chương 2), Allah phán ở chương khác: 

ُِِعٓواْ �َِٱٰ َاۡغفَِو�ٖ ] ا ۞وََسا ََ ۡم وََجّنٍة َعۡوُض ُِ ِ ّٓ ِّ ُِ  ّاِن  ٰ ََ ٰ ََ ّّ ٱل
ِۡ لِۡلُمّتقَِ�  ُّ ِع

ُ
ُِ م ض

َ ۡۡ  ١٣٣آل عمران:  Z ١َوٱ

Và hãy chạy đua thật nhanh đến với sư tha thứ từ 
Thượng Đế của các người và Thiên Ðàng có khoảng 
rộng bằng các tầng trời và trái đất gộp lại, được 
chuẩn bị sẵn cho những người ngay chính sợ Allah 
Ali I’mraan: 133 (chương 3). 

74- Hadith thứ nhất: Ông Abu Hurairah  dẫn 
lời Rasul  rằng: 
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ْىَداَل فَرَنا  َكَقَعَ  لصلّيَْي لصُدْظَلَب، يُْاَُح لصاُّجُي ُشْؤَمنا  
َ
((بَاَدُرول بَاأل

ََيُ  َدينَُه بَعَاِض َمَ   ، يَ
 وُ�اَُح َكفَال 

َوُ�ْدَء َكفَال ، َوُ�ْدَء ُشؤَمنا 
َْيَا)) ِّ  ل

“Các người cố tranh thủ hành đạo trước khi sự thử 
thách (tội lỗi) lan tràn khắp nơi tựa như màn đêm 
bao trùm vậy (điển hình như) một người có đức tin 
lúc sáng nhưng đến chiều lại phủ nhận đức tin và 
ngược lại có niềm tin vào buổi chiều thì sáng hôm 
sau lại phủ nhận, y mang tôn giáo ra bán vì lợi ích 
trần gian.” Hadith do Muslim 1/76 (118) ghi lại. 

 

75- Hadith thứ hai: Cha của Siroo-a’h ông 
U’qbah bin Al-Haa-rith  kể: Có lần tôi đứng hành lễ 
Salah sau lưng Nabi  tại Madinah vào giờ Salah Al-
A’sr. Vừa chào Salam xong là Người vội vàng đứng 
dậy chen mọi người mà đi thẳng vào nhà của một trong 
số các bà vợ Mình. Hành động đó làm mọi người không 
khỏi ngạc nhiên, chóc lát Người bước ra thấy mọi 
người nhìn Rasul  đầy nghi vấn, Người lên tiếng: 

َََالَ� فَََشْاُت 
ْإ َ ْ

َ
ُت   ِْ  َمْ  رَْبِ َعنَْدىَا فََكَا

يْةا  َِ ((َاَكْاُت 
 بََقْالَدَرهَ ))
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“Ta bổng nhớ đến một số vàng bạc bố thí ở trong 
nhà, Ta không thích để nó lâu trong nhà nên ra lệnh 
phân chi nó đi.”(

34F

1) Hadith do Al-Bukhary 1/215 (851) 
và 20/140 (1430) ghi lại. 

Theo đường truyền khác ghi rằng: 

بَيّرَهُ ))
ُ
ْإ  
َ
ُت   ِْ  ((ُكنُْت َخلّْفُت َف لَليَْت رَْبل  َمَ  لصّاَدََْة فََكَا

“Ta để số vàng bạc thu được từ tiền bố thí trong nhà 
và Ta không thích để nó qua đêm.”  

 

76- Hadith thứ ba: Ông Jaa-bir  kể: Trong trận 
chiếu Uhud có một người đàn ông nói với Nabi  rằng: 
Thưa Rasul, nếu tôi hi sinh lúc chiến đấu, vậy sau khi 
chết tôi sẽ ở đâu ? Người đáp:  

 ((َف للَّنةَ ))

                                                           

(1) Qua Hadith: Được phép chen giữa mọi người đi ra khỏi Masjid 
sau cuộc lễ Salah, đặc biệt là khi có chuyện cần. Ngược lại 
không được phép che giữa mọi người trước lễ Salah bắt đầu bởi 
đều này gây phiền toái đến mọi người, cũng trong Hadith 
chứng minh rằng Nabi  cũng như bao người khác lúc quên 
lúc nhớ, và cũng trong Hadith khuyến khích mọi người thực 
hiện càng nhanh càng tốt việc tín nhiệm được mọi người giao 
phó. 
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“Trong thiên đàng.” Thế là người đàn ông đó vứt bỏ 
những trái chà là đang cầm trên tay mà xông pha chiến 
đấu đến đến tử trận. Hadith do Al-Bukhary 5/121 
(4044) và Muslim 6/43 (143 & 1899) ghi lại. 

 

77- Hadith thứ tư: Ông Abu Hurairah  kể: Có 
người đàn ông đến gặp Nabi  và nói: Thưa Rasul, để 
được ân phước nhiều nhất trong bố thí thì cần bố thí 
trong lúc nào ? Người đáp: 

َغَ ، َوَن 
ْ
َفْقَا َورََُشُي لل

ْ
َْش لل ، لَ َحيْحا َِ َحيْحا  َْ ىَْت 

َ
ْإ رََاّدَق َو 

َ
 ))

ْي  َْ َّ إََال بَلََغَت للُلُقْوَ  ُْلَْت َلُفَمِإ َكَذل َوَلُفَمِإ َكَذل، َوَْْد  رُد َه
 َكَإ َلُفَمإِ ))

“Bố thí trong lúc anh mạnh khỏe, có tính keo kiệt sợ 
phải nghèo khổ, mơ ước được giàu hơn nữa và lúc 
trong lòng không muốn bố thí. Chớ để đến lúc cái 
chết lên đến tận cổ rồi mới nói: cái này là của người 
này, cái này là của người này.” Hadith do Al-Bukhary 
2/137 (1419) và Muslim 3/93 (1032) ghi lại. 

 

78- Hadith thứ năm: Ông Anas  kể: Trong 
trận chiến Uhud, Rasul  giơ thanh kiếm lên và nói:  
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َذل ؟)) َِ ُخُذ مّ� 
ْ
 ((َمْ  يََ

“Ai muốn lấy kiếm này của Ta ?” mọi người đều giơ 
tay lên và nói: tôi, tôi. Rasul  nói tiếp:  

َدْ  يََُخُذُه َبَّقَه ؟)) ََ )) 

“Ai nhận lấy nó cho thật xứng đáng ?” tất cả mọi 
người đều rút tay lại thì cha của Dujaa-nah ông Simaak 
bin Kha-ra-shah  nói: Tôi sẽ lấy nói bằng danh nghĩa 
xứng đáng. Thế là ông nhận lấy thanh kiếm để chém 
đầu bọn Đa Thần giáo. Hadith do Muslim 7/151 (128 & 
2470) ghi lại. 

 

79- Hadith thứ sáu: Ông Al-Zubair bin U’dy kể: 
Chúng tôi đến gặp ông Anas bin Maalik than phiền về 
sự bất công của ông Al-Hajjaaj (bin Yusuf vị thủ lĩnh 
nổi tiếng) thì ông Anas bảo: Tôi nghe được Rasul  nói 
rằng: 

ُبول ْْ َّ رَلَْقول ،((ل ي بَعَدُه َفّ َمنُْه َه َ
ّ
 َولَ

ّ
َِ َرَماإا إَن  يََ

َ
 فََْىُّه ن

بْ )) ُِ  َرّ�

“Các người hãy kiên nhẫn đi và rồi sẽ đến một thời 
khắc và những thời khắc liên tiếp theo sau toàn xảy 
ra điều tệ hại và tệ hại hơn cho đến khi các người 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

133 

 

trình diện Thượng Đế.” Hadith do Al-Bukhary 9/61 
(7068) ghi lại. 

 

80-  Hadith thứ tám: Cùng do ông Al-Zubair  
kể: Vào một ngày trong trận chiến Khaibar, Rasul  
nói:  

ْعَعَ�ّ ((
ُ َ
َذهَ أل َِ ّب ل  َ ُ 

ُ  َ  لصّاليََة رَُجم 
َ
 ))يَفرَُح لُ  َعَ يََديهَ   َورَُوو 

“Ta sẽ giao cờ lệnh cho người thương yêu Allah và 
Rasul của Ngài, y sẽ được Allah ban cho chiến thắng 
vinh quang.” Ông U’mar  nói: Tôi chưa từng muốn 
là người cầm lệnh nhưng ngày hôm đó lại rất muốn vô 
cùng và ước mơ mình là người được cầm cờ lệnh đó. 
Rasul  cho gọi Aly bin Abu Taalib và đưa cờ lệnh cho 
ông, bảo:  

َّ َ�ْفرََح لُ  َعلَيَْك ))  رَلْرََفْت َه
َ
 ((لْشَ  َون

“Hãy tiến thắng và chớ quay lại cho đến khi Allah 
ban cho con sự chiến thắng.” Thế là Aly quay đi vài 
bước và đứng lại hỏi nhưng không quay đầu lại: Thưa 
Rasul, bằng danh nghĩa nào tôi đi chiến đấu ? Người 
đáp: 
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ُْب  ((َْارَلْ
َ
ْإ ن

َ
ُدول   َْ َْ َ � َّ هَ  َه ـٰ ل رَُووُل لَ  إَلَ ّإ ُمَّدد 

َ
 لُ  َو 

ّ
 إَن

َعلُول ََ َقدْ فَََْال  ََ  َبَّق َّ ول َم ْ َمنَ ُ   
ّ
ْب إَن ُْ َ ْشَولص

َ
ْب َو  ُِ ََ ْب هَ  َدَما ُْ  وََهَالاُ�

 ))َعَ ل َ 

“Chiến đấu với mọi người cho đến họ chấp nhận 
Allah duy nhất để tôn thờ và Muhammad là Rasul 
của Ngài. Khi họ chấp nhận làm thế thì con bị cấm 
xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của họ ngoại 
trừ vì quyền lợi (của Islam) và sự thanh toán của họ 
do Allah định đoạt.” Hadith do Muslim 7/121 (2405) 
ghi lại. 
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9- CHƯƠNG JIHAAD (THÁNH CHIẾN) 

  

Allah phán:  

[ ِ ِّ نَِ� َوٱ ِّ َ لََمَع ٱلُۡمۡح َّ ُُلََناۚ �ّ  ٱ ۡم ُس َُ ّن ََ ُِ َۡ َ ََ واْ َِيَنا  ُُ ََ يَن َهٰ
٦Z  :٦٩العنكبوت  

Và đối với những ai chiến đấu vì chính nghĩa của 
TA (Allah) thì chắc chắn sẽ được TA hướng dẫn đến 
với con đường chính nghĩa của TA. Và quả thật 
Allah luôn sát cánh với nhóm người đức hạnh. Al-
A’nkaboot: 69 (chương 29), Allah phán ở chương khác: 

َقُِ� ] ِۡ َُِيَك ٱ
ۡ
ٰ يَن ّّ َّٓك َح َِ  ُۡ ُُ  ٩٩ الحجر: Z ٩َوٱۡ�

Và hãy tôn thờ Thượng Đế của Ngươi cho đến khi 
cái chết đến với Ngươi Al-Hijr: 99 (chương 15), 
Allah phán ở chương khác: 

ُِۡ َُۡبتِي�  ] َِ ِ� ۡۡ َِّٓك َوَُبَّت َِ  8 المزمل:  ٨Zَوٱۡذُكوِ ٱۡسَم 

Và hãy tán dương Thượng Đế Của Ngươi 
(Muhammad) và hãy hết lòng thờ phụng Ngài. Al-
Muzzammil: 8 (chương 73), Allah phán ở chương khác: 
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� يََوُُۥ ] ٍ� َلۡ�  ِّ َِۡقاَ  َذ ۡۡ ِا َم ۡۡ ََ َمن  ََ٧Z  :٧الزلزلة 

Đối với ai từng làm việc tốt đẹp nào dù nhỏ như hạt 
cải cũng sẽ được thấy nó. Al-Zalzalah: 7 (chương 
99), Allah phán ở chương khác: 

[ � َو َلۡ�  َُ  ِ َّ َُ ٱ وُُ ِعن ُُ ِ
ََ م ّاِۡن َلۡ�ٖ  ُِ ِّ َُف

َ
ِۡ ُرواْ  ِ ُّ َق ُُ َوَاا 

ِِّحيُمۢ  ُفوِٞ  ََ  َ َّ ۖ �ِّ  ٱ َ َّ ۚ� َوٱۡسَتۡغفُِوواْ ٱ ۡجو 
َ
ۡ�َظَم م

َ
٢٠المزمل:   ٢Zَوم  

Và những điều tốt đẹp nào mà bản thân các người 
kính dâng lên thì các ngươi sẽ thấy được nó nơi 
Allah, phần thưởng dành cho nó là rất tốt đẹp và vĩ 
đại. Các người hãy cầu xin Allah tha thứ tội lỗi đi, 
quả thật Ngài rất độ lượng, khoan dung. (Chương 
73 – Al-Muzzammil, câu 20), Allah phán ở chương 
khác: 

َ بُِِۦ َعلِيٌم  ََِِّ  ٱَلۡ�ٖ َوَاا ُُنفُِقواْ ِاۡن ] َّ٢Z  :273البقرة 

Và những gì tốt đẹp mà bản thân các người bố thí, 
quả thật Allah luôn thấu hiểu am tường về chúng. 
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 273), còn có rất nhiều 
câu Kinh khác liên quan đến chủ đề. 

81- Hadith thứ nhất: Ông Abu Hurairah  thuật 
lại lời Rasul :  
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 إَّإ ل َ ((
َ
َِ : َْاَل  َ�َعا  َْا

ْ
َْرُُه بَال َِا َقْد  ََ  َوَما . َمْ  َةَدى َل َوَلّا 
ُت َعلَيْهَ  ُْ َ َُ َْ ّ َشّدا ل

َ
َهّب إَل

َ
  َِ ْ َِ َ ّ َىََْدي س

َ
َِ إَل  َوَما يََولُل .َ�َقّا

َّهُ  َه
ُ
  َّ ّ بَاّلَولفََي َه

َ
ُِ إَل ْهَََْرُُه ُكنُْت َوْدَعُه ،َىََْدي َ�رََقّا

َ
 فَََْال  

ي �َْالَدُ  بَهَ  َ
ّ
ي ُ�ََْصُ بَهَ ،لَ َ

ّ
ُه لَ ا، َوَ�َصَ َْ  ، َوَ�َدُه للَّ  َ�ََْعُ  بَ

ا َْ َِ بَ ْعَعيَّنهُ .َورَْجلَُه للَّ  َ�ْد
ُ َ
لََ� أل

َ
َِ ، َوَِْإ َوَ  َولََئْ لْورََعاَا

َىيَذىّهُ 
ُ َ
 ))أل

“Quả thật, Allah đã phán bảo: “Ai chống đối lại 
Waly (tức người được Allah bảo hộ) thì Ngài sẽ công 
khai chiến đấu với y. Không điều gì mà bề tôi TA 
dâng hiến được TA yêu thích bằng điều TA bắt buộc 
họ làm. Và bề tôi của TA không ngừng dâng hiến cho 
TA bằng nhiều điều khuyến khích cho đến khi TA 
thương yêu y, một khi TA yêu thương y thì TA bảo vệ 
sự nghe, sự thấy, tay và chân của khi không làm điều 
Haram (bị cấm). Nếu y cầu xin TA điều gì chắc chắn 
TA sẽ đáp lại ngay cho y và nếu y cầu xin TA che chở 
chắc chắn TA che chở cho y ngay.” Hadith do Al-
Bukhary 8/131 (6502) ghi lại. 

 

82- Hadith thứ hai: Ông Anas  kể rằng Nabi 
 đã nhận được lời phán từ Thượng Đế rằng:  
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 ّ
َ
َِ إل ، َوََِال َ�َقّا

 
ْبل  َ�َقّا�ُْت إََلَْه َاَرلة َِ  ّ

َ
َعَُْد إل

ْ
َِ لل ((إََال َ�َقّا

ْاَولَة  )) َِ َِ  رَيْرُُه  َِ َ�ْد ، َوََِال  رَا
 
 َ�َقّا�ُْت َمنُْه بَاة

 
 َاَرلة

“Khi bề tôi TA đến gần TA một gang tay thì TA sẽ 
đến gần y một cánh tay, khi y đến gần TA một cách 
tay thì TA sẽ đến gần y một giang tay và nếu y đi bộ 
đến Ta thì TA sẽ chạy chậm đến y.”(

35 F

1) Hadith Al-
Bukhary 9/191 (7536) ghi lại. 

 

83- Hadith thứ ba: Con trai ông A’bbaas  dẫn 
lời Rasul  rằng: 

(( 
ُ
ََ : لصّاّحُة، َوللَفَالغ ا َمَ  لّلا ًْ َدا َكَو َْ

يْ ََ  ((ىَْعَدرَاَإ َمْغَُْوإا 

“Có hai điều mà đa số mọi người sử dụng không 
chính đáng: Sức khỏe và sự rảnh rỗi.” Hadith do Al-
Bukhary 8/109 (6412) ghi lại. 

 

84- Hadith thứ tư: Bà A’-y-shah  kể: Trước 
kia Rasul  đứng hành lễ Salah trong đêm đến xưng 
                                                           

(1) Ý nghĩa chữ đến gần là hành đạo kính dâng lên Ngài, thi hành 
những nhiệm vụ bắt buộc và khuyến khích thì sẽ được Allah 
ban cho bề tôi đó sự kiên định trên tôn giáo. (Trích từ Al-Fat-h 
13/628 (7536) của Học giả chuyên Hadith Ibnu Hajar. 
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tấy cả chân, thấy vậy tôi nói: Tại sao lại phải làm như 
vậy trong khi Allah đã tha thứ cho Chàng tất cả tội dù 
quá khứ hay tương lai. Người đáp:  

ُكْورل  (( َِ وَإ َىَْدل   ُْ
َ
ْإ  
َ
َهّب  

ُ
فََم  

َ
 (( 

“Vì lẽ đó mà Ta muốn mình là một bề tôi biết tạ ơn 
Ngài.” Hadith do Al-Bukhary 6/169 (4837) và Muslim 
8/141 (81 & 2820) ghi lại. Theo đường truyền khác do 
Al-Bukhary 6/169 (4836) và Muslim 8/141 (79, 80 & 
2819) ghi lại từ Al-Mughee-rah bin Shua’bah. 

 

85- Hadith thứ năm: Bà A’-y-shah  kể: Trước 
kia, mỗi khi bước vào mười ngày (cuối tháng 
Ramadan) Rasul  thức hành lễ trọn đêm và đánh thức 
gia đình cùng hành đạo và Người không gần gủi (các bà 
vợ). Hadith do Al-Bukhary 3/61 (2024) và Muslim 
3/175 (7 & 1174) ghi lại.  

 

86- Hadith thứ sáu: Ông Abu Hurairah  thuật 
lại lời Rasul :  

 َ ُُ َُ َو�   لَ  َمَ  لصُدْؤَمَ  لصّضعي
َ
َهّب إَ 

َ
ًا َو  ((لصُدْؤَمُ  للَقوَّي َخ

ابََك  َْ
َ
وْ . َوِْإ   َْ ًا . لْهاَْص َعَ َما َ�نَْفُعَك، ولْورََعْ  بَاَ  َوَن َ�ْع َخ
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ْ  ُْْي : ََْدُر لُ ،  َِ
َعلُْت َكَإ َكَذل َوَ�َذل، َولَ ََ  ِّ َا فََم َ�ُقْي صَْو   َش

ََ فَعَي  ا َِ يَعاإَ ))،َوَما  َّ   فّْإ صَْو َ�ْفرَُح َىَدَي لص

“Người có đức tin có niềm tin Iman mạnh được 
Allah yêu thương hơn người có niềm tin Iman yếu, 
nhưng cả hai đều tốt đẹp.(36F

1) Cố gắng làm mọi điều có 
lợi cho bản thân, chớ có lười biếng, song cầu xin 
Allah ban thành công. Một khi gặp phải điều gì chớ 
nói: Nếu như tôi làm thế này thì sự việc đã là như 
vậy... ngược lại hãy nói: ( ََ فَعَي  ا َِ  Qa da) (ََْدُر لُ ، َوَما 
rul loh wa maa shaa a fa a’l) những gì Allah định 
đoạt thì đã thành. Bởi chữ nếu là cánh cửa mở lối 
cho Shaytaan (thêu dệt suy nghĩ xấu).” Hadith do 
Muslim 8/56 (34 & 2664) ghi lại. 

 
87- Hadith thứ bảy: Cũng do Abu Hurairah  

thuật lại lời Rasul :  

َََت للَّنُة بَاصَدَ رَهَ )) َْ ولَت، وَُه َْ
َّ َََت لّلاُر باص َْ  ((ُه

                                                           

(1) Iman Al-Nawawy nói: Ý nghĩa việc cả hai người mạnh yếu đều 
tốt đẹp là bởi cả hai có cùng chung quan điểm là niềm tin 
Iman. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 8/382 (2664). 
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“Bị đẩy vào hỏa ngục là do dục vọng, sở thích và 
được vào thiên đàng bởi những điều không thích, 
không ưa.” Hadith do Al-Bukhary 8/127 (6487) và 
Muslim 8/143 (2823) ghi lại. 

 

88- Hadith thứ tám: Cha của Abdullah ông 
Huzaifah bin Al-Yamaan  kể: Vào một đêm nọ tôi 
đứng hành lễ Salah cùng Nabi , Người bắt đầu bằng 
chương Al-Baqarah, tôi nói trong lòng: Chắc Người sẽ 
Ru-kua’ ở câu Kinh một trăm, nhưng cũng qua. Tôi 
bảo: Sẽ Ru-kua’ ở cuối chương, nhưng không Người 
tiếp tục đọc tiếp chương Al-Ni-sa, xong đến chương Ali 
I’mraan. Mỗi lần đọc qua câu Kinh Allah ra lệnh tán 
dương là Người tán dương, đọc qua câu Kinh nhắc đến 
hạnh phúc là người cầu xin, đọc qua câu Kinh nhắc về 
hành phạt là người van xin che chở. Sau đó Người Ru-
kua’ và nói:  َُوََْحاَإ َرّ�َ للَعَظيب))(( (

37F

1) (Sub ha na rab bi 
yal a’ zeem), Người đã Ru-kua’ lâu như đứng đọc 
Qur’an vậy, rồi Người nói: 

                                                           

(1) Ý nghĩa: Hiễn vinh thay Thượng Đế của bề tôi Đấng Vĩ Đại 
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َدُه، َرّ�نَا صََك للَْددُ )) )((َوَدَ  لُ  صََدْ  َحَ
38F

1) (Sa mi A’l lo hu li 
manh ha mi dah, rab ba naa la kal hamd), rồi Người 
đứng ngược trở lại với thời gian tương ứng như Ru-
kua’, rồi Người quỳ lại và nói: (( َْع

َ
)((ُوََْحاَإ َرّ�َ لأل

39F

2) 
Người quỳ lạy với thời gian tương ứng với lúc đứng 
vậy. Hadith do Muslim 2/186 (203 & 772) ghi lại. 

 

89- Hadith thứ chín: Con trai ông A’bbass  
kể: Vào một đêm nọ tôi đứng hành lễ Salah cùng với 
Nabi , Người đứng lâu đến nổi tôi nẩy sinh ý định 
xấu. Có người hỏi: Vậy ý định đó là gì ? Tôi muốn bỏ 
ngồi xuống bỏ mặt Người hành lễ một Mình. Con trai 
ông A’bbaas  đáp. Hadith do Al-Bukhary 2/64 (1135) 
và Muslim 2/186 (204 & 773) ghi lại.                          

 

90- Hadith thứ mười: Ông Anas  dẫn lời 
Rasul  rằng:  

                                                           

(1) Ý nghĩa: Allah hằng nghe thấy lời tụng niệm kính dâng Ngài, 
lạy Thượng Đế kính dâng lên Ngài lời tạ ơn. 

(2) Ý nghĩa: Hiễn vinh thay Thượng Đế của bề tôi Đấng Tối Cao. 
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َْنَاَإ َوَ�ََْا  َْجُ  ل ًَ ََ ُ َوَىَدلُُه، 
ُ
لُُه َوَما  ِْ

َ
((يَتََُْ  لصَديَْت ثََمثَةا :  

ُ، َوَ�ََا َعدلُهُ ))
ُ
لُُه َوَما  ِْ  َولَهدا : يَاَْجُ   

“Có ba điều đi theo người chết (đến một phần): Gia 
đình, tài sản và việc đã làm. (Đến mộ) thì hai điều 
quay về còn một điều ở lại, hai điều quay về là gia 
đình và tài sản còn điều ở lại là hành động đã làm.” 
Hadith do Al-Bukhary 8/134 (6514) và Muslim 8/211 
(5 & 2960) ghi lại. 

 

91- Hadith thứ mười một: Con trai ông Mas-u’d 
 dẫn lời Nabi  rằng:  

ََْعَلَه، َولّلاُر َموُْي َاصََك ))  َّ ل ْب َمْ  َفَ ُْ َهَد
َ
  
َ
ُِ إَ  َْْا

َ
 ((للَّنُة  

“Thiên đàng gần với các người hơn cả hai chiếc dép 
phải trái và hỏa ngục cũng tương tự thế.” Hadith do 
Al-Bukhary 8/127 (6488) ghi lại. 

 

92- Hadith thứ mười hai: Cha của Firaas ông 
Rabee-a’h bin Ka’b Al-Aslamy  người hầu của Rasul 
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, ông là một trong số người Al-Suffah(
40F

1) kể: Có một 
đêm nọ tôi ở bên cạnh Rasul để phục dịch Người và 
mang nước Wudu đến cho Người, Rasul  bảo tôi: 

 ((َولَْ� ))

“Ta cho phép ông yêu cầu Ta điều gì đó.” Tôi bảo: 
Tôi muốn là một người ở cận kề bên Nabi  trong 
thiên đàng. Rasul  nói tiếp: 

ًَ اصََك  َو َغ
َ
 )) ؟(( 

“Còn yêu cầu gì nữa không ?” Tôi chỉ cần bấy nhiêu 
thôi, ông nói. Rasul  khuyên: 

ودَ )) ُْ َو لصّال ْثَ َِ ْفَالَك بَ
ََ َعّ� َعَ 

َ
 ((فََ

“Thế thì ông hãy quỳ lạy cho thật nhiều (tức hành lễ 
Salah).” Hadith do Muslim 2/52 (226 & 489) ghi lại. 

 

93- Hadith thứ mười ba: Cha của Abdullah – 
còn được gọi là Cha của Abdur Rahmaan ông 

                                                           

(1) Al-Suffah: Là những người nghèo di cư từ Makkah đến sinh 
sống ở Madinah, họ không có nhà cửa để ở mà sống tạm dưới 
bóng mát của Masjid Nabi. (Trích từ Al-Nihaa-yah 3/37). 
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Thawbaan  – là người hầu của Rasul  kể: Chính tôi 
nghe được Rasul  nói rằng: 

وْدَ  ُْ َو لصّال ْثَ َِ َعَك ،((َعلَيَْك بَ ََ  َر
ّ
َدو  إَن ْْ َد َوَ َو ُْ  فََْىَّك لَْ  ََْال

ا َخَعيْةَة  )) َْ ، وََهّط َىنَْك بَ
ا َدرَجة  َْ  لُ  بَ

“Anh hãy quỳ lạy thật nhiều. Quả thật, cứ mỗi lần 
anh quỳ lạy thì Allah sẽ nâng anh lên một cấp và 
xóa đi cho anh một tội lỗi.” Hadith do Muslim 2/51 
(225 & 488) ghi lại. 

 

94- Hadith thứ mười bốn: Cha của Safwaan ông 
Abdullah bin Busr Al-Aslamy  dẫn lời Rasul  rằng: 

ََ َمْ  َطاَل ُىُداُه، وََهُالَ  َىَدلُهُ )) ًُ لّلا  ((َخ

“Người tốt đẹp nhất là người sống thọ và luôn hành 
đạo.” Hadith do Al-Tirmizhi (2329) ghi lại và ông nói: 
Hadith Hasan.   

 

95- Ông Anas  kể: Bác (chú) tôi ông Anas bin 
Al-Nadhr nói trong trận chiến Badr: Thưa Rasul, tôi đã 
vắng mặt trong trận chiến đầu tiên khi Rasul  đánh 
trận với bọn Đa Thần. Nếu như Allah cho tôi cơ hội 
đụn trận với bọn Đa Thần lại thì Allah sẽ thấy được tôi 
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sẽ đối xử sao với chúng. Vào trận chiến Uhud, lúc phe 
Muslim thất thế thì ông nói: Lạy Allah bề tôi xin lỗi về 
việc làm những người Muslim bỏ chạy và xin Ngài 
minh giám là bề tôi vô can với bọn người Đa Thần. Dứt 
lời ông tấn công vào Đa Thần thì gặp được ông Sa’d 
bin Mu-a’d thì ông bảo: Này Sa’d bin Mu-a’d, thề bởi 
Chủ Nhân của Ka’bah quả thật tôi đang ngửi được mùi 
thơm(

41F

1) của thiên đàng đến từ ngoài núi Uhud. Ông 
Sa’d kể: Thưa Rasul, tôi không thể làm giống như ông 
ta đã làm. Ông Anas kể: Chúng tôi đếm được trên 
người của ông Anas bin Al-Nadhr tám mươi mấy vết 
do kiếm chém hoặc do thương đâm hoặc do tên bắn, 
ông đã bị bọn Đa Thần phanh thây mà không ai có thể 
nhận dạng được ngoại trừ em gái ruột của ông nhận biết 
qua các đầu ngón tay của ông. Ông Anas kể chúng tôi 
nghĩ rằng câu Kinh sau đây mặc khải là vì ông ta bởi rất 
giống hoàn cảnh của ông ta: 

َِِجا ٞ ] ِانَِ�  ۡۡ واْ ٱّاَِن ٱلُۡم ُُ ََ ٰ ُُواْ َاا َ� َُ َُ م ّان   َُ ُِ� ََِمۡن َ َعلَۡي َّ

ي�   ُِ ُۡ َُ لُواْ  ُّ م ّان يَنَتِظُوۖ َوَاا بَ َُ ۥ َوِاۡن ُُ َُ ۡ�َ ٰ َٰ َُ ٢Z  :23األحزاب  

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Có một số Hadith khác xác minh rằng 
mùi thơm của thiên đàng bay xa với thời gian năm trăm năm. 
(Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 7/44 (1903). 
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Trong số người có đức tin có những người đàn ông 
giữ đúng lời hứa đã giao kèo với Allah, có người đã 
hoàn tất lời hứa (hi sinh vì đạo), có người đang chờ 
đợi (đến lượt) và tất cả họ đều không có ý định thay 
đổi (lời giao kèo đó) tí nào. Al-Ahzaab: 23 (chương 
33).  Hadith do Al-Bukhary 4/23 (2805) và Muslim 
6/45 (148 & 1903) ghi lại. 
 

96- Hadith thứ mười sáu: Cha của Mas-u’d ông 
U’qbah bin A’mr Al-Ansaa-ry Al-Badry  kể: Khi câu 
Kinh nói về ân phước việc bố thí thì trong chúng tôi có 
người vác trên vai cả đóng đồ để bố thí, người đó lại bị 
chỉ trích rằng: Kẻ khoe khoan và có người khác chỉ bố 
thí được một Sa’ thì bị nói: Quả thật, Allah rất giàu có 
không cần đến một Sa’ này của anh đâu. Lời chỉ trích 
đó bị Allah giáo dục rằng: 

[ َّ ِيَن  ِّ ِٰت َوٱ ََ َُ ِانَِ� ِ� ٱلّص ۡۡ وَ  ٱلُۡمّووِِّ�َ� ِاَن ٱلُۡم َُ ِيَن يَۡلِم ِّ ٱ
ۡم َعَذاٌ�  َُ َ ۡم َول َُ ُ ِاۡن َّ َو ٱ ِِ ۡم َس َُ ُووَ  ِاۡن َِ ّۡ ۡم ََََ َُ َُ َۡ ّّ ُج وَ  �ِ ُُ ِ َِ

ٌم  ِِ
َ
 79  التوبة:٧Zم

Đối với những kẻ chế nhạo những người có đức có 
lòng hảo tâm bố thí rộng rãi và những người không 
có gì để bố thí ngoại trừ những gì họ có thể, chúng 
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sẽ bị Allah trả lại chúng lời chế nhạo và ban cho 
chúng một hình phạt đau đớn (ở đời sau). Al-
Tawbah: 79 (chương 9). Hadith do Al-Bukhary 2/136 
(1415) và Muslim 3/88 (72 & 1018) ghi lại. 

 

97- Hadith thứ mười bảy: Từ ông Sa-e’d bin 
Abdul Azeez, học lại từ ông Rabee-a’h bin Yazeed, học 
lại từ ông Abu Idrees Al-Khawlaa-ny, học lại từ Cha 
của Zar ông Jundab bin Junaa-dah , dẫn lời Rasul  
kể về lời phán của Allah Đấng Hồng Phúc & Tối Cao 
rằng:  

ا (( ْب ُمَّام  ُِ ََْفَء وََجَعلْرُُه بَيْنَ ِّ َهّاْمُت للّظلَْب َعَ  يَا َعََاَدي إَ
ُدوَى ،فََم َ�َظاصَُدول ْْ َدْ�رُُه فَاْورَ َِ  َمْ  

ّ
اّل إَن َُ ْب  ُِ ّ َُ  يَا َعََاَدي 

بْ  ُْ َد ِْ
َ
ْطَعْدرُُه فَاْورَْعَعُدوَى ، 

َ
 َمْ   

ّ
ْب َجا َ ا إَن ُِ ّ َُ  يَا َعََاَدي 

بْ  ُِ ْطَعْد
ُ
 َمْ  َكَالْورُُه فَاْورَْكُالوَى ، 

ّ
ْب َةِر إَن ُِ ّ َُ  يَا َعََاَدي 

بْ  ُِ ُال ْْ
َ
ْغَفُا ، 

َ
ىَا  
َ
اَر َو  َْ َْعةُوَإ بَاصلّيَْي َولّل

ُ
ْب ل ُِ  يَا َعََاَدي إَىّ

بْ  ُِ ْغَفْا لَ
َ
ا فَاْورَْغَفُاوَى   يع  َِ َجَ ىُو َّ ْب لَْ  ،ل ُِ  يَا َعََاَدي إَىّ

رَنَْفُعوَى  ََ ََْفَع  وَى َولَْ  َ�َْلُُغول  ّ َُ رَ ََ ّي  ََ  يَا َعََاَدي صَْو ،َ�َْلُُغول 
ْ�َا َْلَْب رَُجِي 

َ
ْب َكىُول َعَ   ُِ ْب وََجّن ُِ َِخَاُ�ْب َوَِ�َْال ْب َو

ُِ ّولَ
َ
ّإ  
َ
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يْة ا َِ ْب َما َرلَد َاصََك َف ُشلَْك  ُِ ْب ،َولَهِد َمنْ ُِ ّولَ
َ
ّإ  
َ
 يَا َعََاَدي صَْو  

َا َْلَْب رَُجِي َولَهِد َما  َْ فْ
َ
ْب َكىُول َعَ   ُِ ْب وََجّن ُِ َِخَاُ�ْب َوَِ�َْال َو

يْة ا َِ ََ َاصََك َمْ  ُشلَْك  َق َِخَاُ�ْب ،ََ ْب َو ُِ ّولَ
َ
ّإ  
َ
 يَا َعََاَدي صَْو  

 ّ ُُ ْىَعيُْت 
َ
صُوَى فََ

َ
َعيِد َولَهِد فََالَ َْ ْب َْاُشول َف  ُِ ْب وََجّن ُِ َوَِ�َْال

َُ لصَْدْريَُط   َكَدا َ�نُْق
ّ
ََ َاصََك َشّدا َعنَْدي إَن َق ََ َُه َما  ََ

َ
إَ�َْالاِإ َشْالَ

َْحاَ 
ْ
ْدَخَي لل

ُ
َُّب ،إََال   ْب  ُِ ا لَ َْ ْهَاي

ُ
ْب   ُِ ْىَدالُ

َ
  َ َِ َدا  َّ  يَا َعََاَدي إَ

َ َاصََك  ًْ ًْ ل فَلْيَْحَدْد لَ  َوَمْ  وََجَد َ� َدْ  وََجَد َخ ََ ا  َِ ْب إَيّا ُِ َوفّي
ُ
 

ََْفَالهُ   
ّ
  ))فََم يَلُوَمّ  إَن

“Hỡi các bề tôi của TA! Quả thật, TA đã cấm bản 
thân của TA làm điều bất công rồi TA qui định nó 
điều Haram (bị cấm) vì thế các ngươi chớ có bất 
công lẫn nhau. Hỡi các bề tôi của TA! Tất cả mọi 
ngươi đều lầm lạc ngoại trừ người nào được TA 
hướng dẫn, vì thế hãy cầu xin TA đi TA sẽ dẫn dắt 
các ngươi. Hỡi các bề tôi của TA! Tất cả mọi người 
đều đói lã ngoại trừ ai được TA ban cho thức ăn, bởi 
thế hãy cầu xin TA đi TA sẽ ban cho các ngươi thức 
ăn. Hỡi các bề tôi của TA! Tất cả mọi người đều lõa 
thể ngoại trừ ai được TA ban cho quần áo, bởi thế 
hãy cầu xin TA đi TA sẽ ban cho quần áo. Hỡi các 
bề tôi của TA! Tất cả mọi người đều phạm lỗi cả 
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ngày lẫn đêm và TA là Đấng tha thứ tất cả tội lỗi, 
bởi thế hãy cầu xin TA đi TA sẽ tha thứ cho các 
ngươi. Hỡi các bề tôi của TA! Các ngươi không có 
khả năng gây hại cũng không có khả năng giúp ích 
được TA. Hỡi các bề tôi của TA! Nếu tất cả các 
ngươi từ người đầu tiên của nhân loại cho đến người 
cuối cùng gồm loài người và loài ma quỉ thống nhất 
nhau ở trên con tim của một người duy nhất qui 
phục TA cũng không thêm được gì cho giang sơn 
của TA cả. Hỡi các bề tôi của TA! Nếu tất cả các 
ngươi từ người đầu tiên của nhân loại cho đến người 
cuối cùng gồm loài người và loài ma quỉ thống nhất 
nhau ở trên con tim của một người duy nhất chống 
đối TA thì cũng không làm cho giang sơn TA mất đi 
điều gì. Hỡi các bề tôi của TA! Nếu tất cả các ngươi 
từ người đầu tiên của nhân loại cho đến người cuối 
cùng gồm loài người và loài ma quỉ cùng một lúc cầu 
xin TA thì TA sẽ đáp lại từng người một lời cầu 
khẩn của y thì chẳng hề thiệt hại gì cho TA, việc đó 
giống như cây kim(

42F

1) được đưa vào biển vậy. Hỡi các 
bề tôi của TA! Chẳng qua tất cả là việc làm của các 
ngươi được TA thu gom lại cho các người (không 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Giới U’lama giải thích rằng đặt thí dụ 
như thề dễ đi vào trí nhớ nhất, còn ý nghĩa là Allah không hề bị 
hau mòn đi bất cứ điều gì. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 
8/310 (2577). 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

151 

 

thêm không bớt) rồi TA ban thưởng cho các người 
về nó, vì vậy ai thấy được điều tốt lành thì hãy tạ ơn 
Allah còn ai thấy chỉ toàn điều bất lành thì chớ có 
trách móc ai mà hãy trách móc bản thân mình.” 
Hadith do Muslim 8/17 (55 & 2577) ghi lại. 

Ông Sa-e’d kể: Lúc ông Abu Idrees kể về 
Hadith này ông ngồi đặt mông trên hai lòng bàn chân. 
Hadith do Muslim ghi lại. 

Imam Ahmad bin Hambal nhận xét về Hadith 
này như sau: Quần chúng ở Al-Shaam truyền lại Hadith 
này quả là rất có giá trị. (Trích từ Al-Azkaar (1127)). 

 

 

 

10- CHƯƠNG CÓ RẤT NHIỀU CÁCH 
LÀM VIỆC THIỆN 

 

Allah phán: 

لُواْ ِاۡن َلۡ�ٖ ] َۡ ۡف َُ َ بُِِۦ َعلِيمٞ  ََِِّ  ٱَوَاا  َّ ٢Z      :215 البقرة 
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Và bất cứ điều tốt nào các ngươi đã từng làm thì 
Allah luôn am tường về chúng. Al-Baqarah: 215 
(chương 2), Allah phán ở chương khác: 

لُواْ ِاۡن َلۡ�ٖ ] َۡ ۡف َُ ُُ ٱَوَاا  لَۡم ۡۡ ََ   ۗ ُ َّZ  :197(البقرة( 

Và bất cứ việc tốt đẹp nào mà các ngươi đã làm thì 
Allah luôn tận tường về chúng. (Chương 2 – Al-
Baqarah, câu 197), Allah phán ở chương khác: 

� يََوُُۥ ] ٍ� َلۡ�  ِّ َِۡقاَ  َذ ۡۡ ِا َم ۡۡ ََ َمن  ََ٧Z  :٧الزلزلة  

Đối với ai từng làm việc tốt đẹp nào dù nhỏ như hạt 
cải cũng sẽ được thấy nó. Al-Zalzalah: 7 (chương 
99), Allah phán ở chương khác: 

ُِۦۖ ] ِّ ا ََلَِنۡف َۡ َ�ٰلِح   15 الجاثية: Zَاۡن َعِم

Ai đã làm việc thiện thì bản thân sẽ được nhờ. Al-
Jaa-thiyah: 15 (chương 45). Ngoài ra còn có rất nhiều 
câu Kinh khác mang ý nghĩa tương tự. 

Còn Hadith thì nhiều vô số, đây xin liệt kẻ một 
vài Hadith điển hình: 

98- Hadith thứ nhất: Cha của Zar ông Jundab 
bin Junaa-dah   kể: Tôi đã hỏi Rasul  rằng: Thưa 
Rasul, việc làm nào tốt đẹp nhất ? Người đáp: 
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ََيَلهَ )) اُد َف َو َْ  ((لَبْ�َداُإ بَاَ  َولَل

“Niềm tin vào Allah và thánh chiến vì chính đạo của 
Ngài.” Tôi hỏi tiếp: Giải phóng nô lệ nào tốt nhất ? 
Người đáp: 

ا َْ ََْفُال
َ
َََدنا  )) ((  ا  َِ َثَ ْْ

َ
ا َو  َْ َل ِْ

َ
 َعنَْد  

“Người nô lệ đang ở trong nhà và bản thân y có giá 
trị nhất.” Tôi hỏi tiếp: Nếu tôi không làm được vậy thì 
sao ? Người đáp: 

ْخَاَق ))
َ
ْو رَْانَُ  َأل

َ
اىَعا    َْ  ((رَُعُ� 

“Anh hãy giúp đỡ người nghèo (người thiếu thốn) 
hoặc giúp đỡ người mất sức lao động.” Tôi hỏi tiếp: 
Thưa Rasul, nếu như tôi không có khả làm một số việc 
đó ? Người bảo:  

 ََ َّ َعَ  لّلا ُّ َفّ ُِ ََْفَالَك ))،((رَ َدَْةا َمنَْك َعَ  َْ ا  َْ َّ   فََْ

“Anh đừng gây phiền, gây hại đến người khác, quả 
thật điều đó là sự bố thí của anh cho chính bản thân 
anh.” Hadith do Al-Bukhary 3/188 (2518) và Muslim 
1/26 (84) ghi lại. 
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99- Hadith thứ hai: Cũng do ông Abu Zar  
dẫn lời Rasul  rằng:  

ََيَحِة   ََْال
ّ ُُ َدْةا : فَ َْ ْب  ُْ َهَد

َ
ّ ُوَمَ� َمْ    ُُ ((يُْاَُح َعَ 

ِو  َ ًْ ََ
ِْ ّ رَ ُُ ، َو َدَْةا َْ َليْلَِة  ْْ �َ ّ ُُ َدَْة، َو َْ َْديَْدِو 

َ
ُ ّ ُُ ، َو َدَْةا َْ

 َُ َْوى َُ ، َو َدَْةا َْ ََْيا َعَ  لصُدنَْكَا  ، َو َدْةا َْ ْشاا بَاصَْدْعُاوَْ  
َ
، َو  َدَْةا َْ

َدا َمَ  لصّضَح )) ُْ َعرَاَإ يَاَ�ُع
ْ
 َمْ  َاصََك َر�

“Cứ mỗi sáng tất cả các khớp xương cần đền sự bố 
thí: Mỗi lời tụng niệm  َ ُوََْحاَإ ل (Sub ha nol loh) là sự 

bố thí,  َللَْدُد َو (Alhamdulillah) là sự bố thí,  ُ ل 
ّ
َ إَن

َ
 إَ 

َ
 ن

(La i la ha il lol loh) là sự bố thí,  َُب
ْ
ْ
َ
 Allahu) لُ   

Akbar) là sự bố thí, khuyên bảo là thiện là sự bố thí 
và ngăn cản làm sai quấy cũng là bố thí. Tất cả chỉ 
cần hành lễ Salah hai Rak-at vào buổi sáng là đủ.” 
Hadith do Muslim 2/158 (720) ghi lại. 

 

100- Hadith thứ ba: Cũng do Abu Zar  dẫn lời 
Rasul  rằng:  
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ا فَوََجْدُت َف َمَاَوَ   َْ ا وََويّةُ َْ ّمَ  َهَالنُ
ُ
ْىَداُل  

َ
  ّ َ ََ ْت  َُ ((ُعَا

ا  َْ َ ْىَداص
َ
  ََ َاى ُ�َداُا َعَ  للّعا�َق، َووََجْدُت ف َشَالاوَى

َ
ا لأل َْ َ ْىَداص

َ
 

(( ُ ََ  رُْد
َ
َد ن َْ ْوُإ ف لصَدْال ُِ

 لّلَراَعُة رَ

“Ta được trưng bày cho xem về việc làm tốt và xấu 
của tín đồ trong cộng đồng Ta. Ta thấy được trong 
số việc tốt mà họ đã làm là xóa đi vật gây hại đến 
người khác nằm ở trên đường (như gai, miễn chai...) 
và trong số việc làm xấu(

43F

1) mà họ đã làm là nhổ 
nước bọt trong Masjid mà không chịu vùi lấp nó đi.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

 

101- Hadith thứ tư: Cũng từ ông Abu Zar  kể: 
có nhóm bằng hữu (nghèo) nói với Nabi : Thưa Rasul 
của Allah! Những người giàu đã lấy hết ân phước rồi, 
họ dâng lễ Salah, họ nhịn chay như chúng tôi vậy 
nhưng họ lại có thêm tiền để bố thí (chúng tôi thì 
không). Nabi  nói:  

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Đây là hành động xấu thiếu văn hóa 
đáng bị khiển trách, chẳng những người nhổ nước bọt bị khiển 
trách mà cả những ai thấy nước bọt đó mà không chịu vùi lắp 
đi hoặc chùi lau hoặc tẩy đi cũng cùng số phận. (Trích từ Shar-
h Saheeh Muslim 3/37 (553). 
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ََيَحِة  ّي ََْال
ُِ
ْب َما رََاّدُْوَإ بَهَ : إَّإ بَ

ُِ َولَيَس َْْد َجَعَي لُ  لَ
َ
 ))

َليْلَِة  ْْ �َ ّ ُُ ، َو َدَْة  َْ َْديَْدِو 
َ
ُ ّ ُُ ، َو َدَْة  َْ ِو  َ ًْ ََ

ِْ ّ رَ ُُ ، َو َدْة  َْ

، َوَ�  َدَْةا َْ ، َوىَيا َعَ  لصُدنَْكَا  َدَْةا َْ ْشاا باصَدْعُاوَْ  
َ
، َو  َدَْة  َْ

َدَْةا )) بُْض َ  َْ ْب  ُْ َهَد
َ
  

“Chẳng lẽ, Allah đã không ban cho mọi người cái để 
bố thí hay sao? Quả thật, mỗi lời  َ ُوََْحاَإ ل (Sub ha 

nol loh) là sự bố thí, mỗi lời  َُب
ْ
ْ
َ
 là (Allahu Akbar) لُ   

sự bố thí, mỗi lời  َللَْدُد َو (Alhamdulillah) là sự bố thí, 

mỗi lời  ُ ل 
ّ
َ إَن

َ
 إَ 

َ
 ,là sự bố thí (La i la ha il lol loh) ن

kêu gọi mọi người làm việc thiện là sự bố thí, ngăn 
cản mọi người làm điều ác là sự bố thí, giải tỏa sinh 
lý (với vợ)(

44F

1) là sự bố thí.” Họ hỏi tiếp: Thưa Rasul của 
Allah! Ai giải tỏa sinh lý với vợ cũng có ân phước nữa 
à ? Nabi  đáp:  

ا  َْ َع َُ َكَذصََك إََال َو
اَإ َعلَيَه َوْررا ؟ فَ َْ

َ
ا ف َهالِ    َْ َع َُ ْ�رُْب صَْو َو

َ
َر 
َ
 ))

ْجاا ))
َ
  ُ
َ
 َف للَمَل َكَإ  

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Việc quan hệ vợ chồng vẫn có thể trở 
thành việc hành đạo miễn có định tâm hoàn thành nghĩa vụ vợ 
chồng. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 4/100 (1006). 
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“Mọi người nghĩ sao nếu để cô ta làm điều Haram 
(tức ngoại tình) thì y thoát khỏi tội lỗi chăng ? 
Tương tự thế nếu để cô ta làm điều Halah thì y sẽ 
được ân phước.” Hadith do Muslim 3/82 (1006) ghi 
lại. 

 

102- Hadith thứ năm: Cũng từ ông Abu Zar  
kể: Nabi  bảo tôi rằng: 

َّ بَوَْجِه َطَليِق )) َخا
َ
يْةا  َوصَْو  ْإ رَلَْا   َِ َْقَاّإ َمَ  لصَدعُاوَ  

َ
ُ 

َ
 ((ن

“Chớ có khinh khi việc làm thiện tí nào và khi gặp 
mọi người thì gương mặt hãy tươi tắn lên.” Hadith 
do Muslim 8/37 (2626) ghi lại. 

103- Hadith thứ sáu: Ông Abu Hurairah  thuật 
lại lời Nabi :  

ْدُس (( َّ ََيَه لص  يَْوِ  َ�ْعلُُ  
ّ ُُ َدَْةا  َْ ََ َعلَيَْه   ُوَمَ� َمْ  لّلا

ّ ُُ: 
َدَْةا  َْ ْو ،َ�ْعَدُل َ�ْ�َ لَنثْتَْ�َ 

َ
ا   َْ رَْحَدلُُه َعلَيْ ََ  َورَُعُ� لصاُّجَي َف َدلبَّرَه 

َدَْةا  َْ ا َمرَاَعُه  َْ ُ َعلَيْ
َ
   ُ ََ َدَْةا ،رَْا َْ ََدُة للّعيََُّة  َِ

ْ
ّ ُخْعَوِو ، َولل ُُ  َو

َدَْةا  َْ  لصّاَمَو 
َ
ا إَ  َْ ي ََ َدَْةا ،َ�ْد َْ َاى َىْ  للّعَا�َق 

َ ْ
 )) َورَُديُط لأل

“Tất cả mỗi khớp xương trên cơ thể con người đều 
phải được bố thí vào tất cả mỗi ngày kể từ khi mặt 
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trời mọc: Công bằng giữa hai người là sự bố thí, 
giúp người khác lên vật cưỡi (lạc đà, ngựa...) hoặc 
giúp để hành lý của người lên vật cưỡi là sự bố thí, 
lời nói tốt đẹp là sự bố thí, mỗi bước đi đến dâng lễ 
Salah là sự bố thí, nhặt vật hại ra khỏi đường đi là 
sự bố thí.” Hadith do Al-Bukhary 4/68 (2989) và 
Muslim 3/83 (1009) ghi lại. 

Theo đường truyền khác ghi từ bà A’-y-shah  
dẫn lời Rasul  rằng: 

َدْ  (( ََ َِدَ  َعَ َوتَّ� َوثََمثََدا ََة َمْفَاِي   إَ�َْالاِإ َمْ  بََح 
ّ ُُ إَىُّه ُخَلَق 

ََِّّرَ للهََ وَ َ َدَ لللهَ وَهَلَّلَ لللهَ وََََِّ َ لللهَ وَلَْتَغْ َرَ لللهَ وَ َرَ  
َشَا 
َ
ََ َو  ا َىْ  َطَا�َق لّلا ْو َىْظد 

َ
ْوَكة    َِ ْو 

َ
  ََ َىْ  َطَا�َق لّلا

ََ َىْ  ُمنَْكِا َعَدَد رَلَْك لصّالتَّ� َولَُّمثََدا ََة  ََ ْو 
َ
بََدْعُاوِ   

ََْفَالُه َعَ  لّلارَ   ))لصّالَمَ� فََْىُّه َ�ْدَش يَْوَمةَِذ َوَْْد رَْهَوَ  

“Quả thật mỗi người trong số con cháu của Adam 
được tạo hóa cho ba trăm sáu chục đốt xương: Đối 
với những ai nói  َُب

ْ
ْ
َ
 للَْدُد َوَ  ,(Allahu Akbar) لُ   

(Alhamdulillah),  ُ ل 
ّ
َ إَن

َ
 إَ 

َ
 ,(La i la ha il lol loh) ن

 As tagh fi rul) لْورَْغَفَا ل َ  ,(Sub ha nol loh) ُوََْحاَإ ل َ 
loh), nhặt đá hoặc gai hoặc xương trên đường (để 
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mọi người khỏi dẫm phải) hoặc kêu gọi làm thiện 
hoặc ngăn cản làm tội lỗi với số lượng ba trăm sáu 
mươi lần thì ngày hôm đó y đã kéo được bản thân y 
ra khỏi hỏa ngục.” Hadith do Muslim 3/82 (1007) ghi 
lại. 

  

104- Hadith thứ bảy: Cũng từ ông Abu Hurairah 
 thuật lại lời Nabi :  

َّدا َغَدل  َُ ُ ف للَّنَة ىُُون  
َ
َعّد لُ   

َ
ْو َرلَ ،  

َ
د   َْ  لصَدْال

َ
((َمْ  َغَدل إَ 

ْو َرل َ ))
َ
  

“Mỗi sáng hoặc mỗi chiều ai đi đến Masjid y sẽ được 
Allah chuẩn bị sẵn cho một bữa tiệc thịnh soạn trên 
thiên đàng.” Hadith do Al-Bukhary 1/168 (622) và 
Muslim 2/132 (669) ghi lại. 

 

105- Hadith thứ tám: Cũng từ ông Abu Hurairah 
 thuật lại lời Nabi : 

ا َوصَْو فَاَْوَ  ِاوِ )) َْ َْقَاّإ َجاَروا َلَاَررَ
َ
ََ لصُدْالَلَداَت، َن ُ  ((يَا �ََالا

“Này hỡi phụ nữ Muslim, là xóm giềng với nhau 
cấm các cô khinh thường lẫn nhau, hãy trao tặng 
nhau gì đó cho dù món quà có nhỏ như móng chân 
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dê.” Hadith do Al-Bukhary 3/201 (2566) và Muslim 
3/93 (1030) ghi lại. 

 

106- Hadith thứ chín: Cũng từ ông Abu 
Hurairah  thuật lại lời Nabi : 

يَداُإ بَْض ا وََوَُْعوإَ (( َ
ْ
ْو بَض ا  لب

َ
ْعََة  :َوّرْوإَ وَ   ُِ   

َ
ا َْْوُل ْعَم  فََ َِ: 

َ
 ن
ْعََةا َمْ   ُِ  َُ َيَا

ْ
َاى َىْ  للّعَا�َق َولل

َ ْ
ا إََماَطُة لأل َِ ْدىَا

َ
 لُ  َو 

ّ
َ إَن

َ
إَ 

يَداإَ  َ
ْ
 ))لب

“Đức tin gồm có bảy mươi mấy hoặc sáu mươi mấy 
nhánh, nhánh cao nhất là câu La i la ha il lol loh 
(tức không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ 
phụng chỉ ngoại trừ Allah), nhánh thấp nhất là nhặt 
điều gây hại (như miễn chai, gai...) nằm trên đường 
và sự hổ thẹn là một nhánh của đức tin.” Hadith do 
Muslim 1/9 (9) và Muslim 1/46 (35 & 58) ghi lại. 

 

107- Hadith thứ mười: Cũng từ ông Abu 
Hurairah  thuật lại lời Nabi : 

َل  َ َْ ََ رَّد َعلَيَه للَعَعُ ، فَوََجَد بَْئل   ِْ ((بَينَدا رَُجيا يَدِ بََعَا�ِق ل
ُي للّثَى َمَ  للَعَعَ ،  ُْ ُث يَ َْ با يَلْ

ْ ََ ّب َخَاَج فَََْال 
َُ  ، َِ ا فََوَ َْ ي ََ
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ي َكَإ َْْد  َ
ّ
ُب َمَ  للَعَعَ  َموُي لَ

ْ َِ َذل لص َِ  ََ َقاَل لصاُّجُي : لََقْد بَلَ ََ

 ، َّ َرَ�َ َُّب  ْشَالَكُه بََفيَه َه   َ  ُخّفُه َما
َ ََ َد ََ َل لَلْئَ  َ َْ ََ ََ َمّ�  بَلَ

(( ُ
َ
َغَفَا   ََ  ،ُ

َ
َكَا ل    ََ َب، فَ

ْ َِ  فََالَا لص

“Có một người đang đi trên đường cảm thấy rất 
khát nước và tìm gặp được một cái giếng nước thế là 
ông ta xuống giếng uống nước. Khi quay trở lên ông 
bắt gặp một con chó đang ăn đất do quá khát nước, 
ông tự nhủ: Con chó đang khát nước giống như 
mình khát nước khi nảy. Thế là ông quay xuống 
giếng dùng dép lê đang mang mà múc đầy nước đem 
lên cho con chó uống. Với cử chỉ đó Allah đã cám ơn 
và tha thứ tội lỗi cho y.” Sahabah hỏi: Thưa Rasul, 
chúng ta giúp động vật cũng có ân phước nữa à ? Người 
đáp:  

ْجاا ))
َ
ََِد َرْطََِة    َك

ّ ُُ  ((َف 

“Trong tất cả mọi vật đều được hưởng ân phước.”(
45 F

1) 
Hadith do Al-Bukhary 1/54 (173), 3/147 (2363) và 
4/211 (2467) và Muslim 7/44 (153, 155 và 2244) ghi 
lại. 
                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Trong Hadith khuyến khích mọi người 
đối xử tốt với động vật mà chúng ta không có lệnh giết chúng. 
(Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 7/408 (2244). 
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Theo đường truyền riêng của Al-Bukhary ghi 
rằng:  

ْدَخلَُه للَّنةَ ))
َ
ُ، فََ

َ
َغَفَا   ََ  ،ُ

َ
َكَا لُ    ََ  ((فَ

“Với cử chỉ đó Allah đã cám ơn và tha thứ tội lỗi, rồi 
ban cho ông ta vào thiên đàng.” 

Theo đường truyền khác do cả hai Imam đồng 
ghi lại rằng: 

رُْه بََ ّ 
َ
ُُ بََاَ�ّيِة َْْد َكَد َ�ْقرُلُُه للَعَعُ  إَْا َر  با يَُعي

ْ ََ َمْ   ((بَيْنََدا 
ا  َْ َ ُغَفَا ص ََ ُ بََه فََالَقرُْه 

َ
ََعْت ُشوَْْا فَاْورََقْت   َْ ََ لَ�يَْي،  َ ْْ َ�َغايَا بََ� إَ

 بَهَ ))

“Có con chó đi quanh quẩn cái giếng nước và sắp bị 
cái khát giết chết, bổng một cô gái điếm bắt gặp 
hoàn cảnh đó liền dùng dép lê đang mang mà múc 
nước cho con chó uống, thế là cô được tha thứ tội lỗi 
bởi cử chỉ của cô.” 

 

108- Hadith thứ mười một: Cũng từ ông Abu 
Hurairah  thuật lại lời Nabi : 
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َا  ْْ ا َمْ  َه َْ َاِو َطَعَع َْ َِ ((لَقْد َر يُْت رَُجم  َ�رََقلُّب ف للَّنَة ف 
 للَعَا�َق َكىَْت رُؤَاي لصُدْالَلَد�َ ))

“Ta thấy được một người đàn ông đang hưởng lạc 
trên thiên đàng bởi y đã chặt bỏ một cây nằm cản 
trên đường gây hại đến người Muslim.” Hadith do 
Al-Bukhary 1/167 (652) và Muslim 6/51 (1914), 8/34 
(127, 128, 129 và1914) ghi lại. 

Có đường truyền khác ghi rằng: 

َذل  َِ  ّ�َ َ
ْ
َ
ُ َ
َقاَل : َولَ  أل ََ َا َطَا�ِق،  ْْ َاِو َعَ َه َْ َِ ((َشّا رَُجيا بَُغْاَ  

دَخَي للَّنةَ ))
ُ
ْب، فََ َْ  َعَ  لصُدْالَلدَ� ن يُؤَاي

“Một người đàn ông đang đi bắt gặp một nhánh cây 
nằm trên đường, ông ta bảo: Thề bởi Allah, rằng bề 
tôi sẽ kéo nó ra khỏi đường để không gây hại cho 
người Muslim khác. Thế là ông ta được ban cho 
thiên đàng.” 

Có đường truyền khác ghi rằng: 

ّخَاُه 
َ
ِّ َعَ للّعَا�َق فََ ْو َِ ((بَيْنََدا رَُجيا َ�ْدِ بََعَا�ِق وََجَد ُغْاَ  

(( ُ
َ
َغَفَا   ََ  ،ُ

َ
َكَا لُ    ََ  فَ
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“Có một người đàn ông đang đi thì bắt gặp một 
nhánh cây gai, ông ta liền lấy đặt lên lề. Thế là ông 
được Allah cám ơn và tha thứ tội lỗi.” 

 

109- Hadith thứ mười hai: Cũng từ ông Abu 
Hurairah  thuật lại lời Nabi :  

ىَْاَت ُغَفَا 
َ
َل للُُدَعَة فَاْورََدَ  َو 

َ
َُّب    ، ََ و ُُ ْهَالَ  لصُو

َ
 فََ
َ
َ ُّ ((َمْ  رََو

َقْد  ََ ُ َما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ للُُدَعَة َوَرَ�اَدُو ثََمثََة �يّاِ ، َوَمْ  َشّس للََاا 
َ
 

 لََغا))

“Ai lấy nước Wudu hoàn chỉnh, xong đến Masjid 
hành lễ Salah Jum-a’h (ngày thứ sáu) và im lặng 
(trong suốt thời gian đọc thuyết giảng) y sẽ được tha 
thứ tội lội đến thứ sáu tuần sau và thêm ba ngày 
nữa, còn ai làm gì khác thì đã thất bại.”(

46F

1) Hadith do 
Muslim 3/8 (27 & 857) ghi lại. 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Trong Hadith khuyến khích lấy nước 
Wudu thật đầy đủ, hoàn chỉnh tức rửa tất cả đều ba lần (ngoại 
từ vuốt đầu chỉ một lần) cho nước thắm đều, kỷ các phần cơ thể 
lấy Wudu, bắt đầu từ bên phải, làm hết tất cả Sunnah của Wudu, 
cũng trong Hadith khuyến khích nên hành lễ Salah Sunnah trước 
khi Imam lên đọc thuyết giảng và cũng trong Hadith cấm mọi 
người làm bất cứ hành động nào khác như nói chuyện... trong 
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110- Hadith thứ mười ba: Cũng từ ông Abu 
Hurairah  thuật lại lời Nabi : 

ُه َخَاَج َمْ   َْ َغَالَي وَْج ََ و لصُدؤَمُ  
َ
َعَُْد لصُدْالَلُب،  

ْ
 لل
َ
َ ُّ ((إََال رََو

 ، ََ َِخَا َطْعَا لصَدا ْو َمَ  
َ
  ، ََ ا بََعيتَيَه َمَ  لصَدا َْ َََظَا إََلْ ّ َخَعيةَِة  ُُ َه  َْ وَْج

ا يََدلُه َمَ   َْ رْ ََ ّ َخَعيةَة َكَإ َ�َع ُُ فَََْال َغَالَي يََديَْه َخَاَج َمْ  يََديَه 
ّ َخَعيةَِة  ُُ ، فَََْال َغَالَي رَْجلَيَه َخاََجْت  ََ َِخَا َطْعَا لصَدا ْو َمَ  

َ
  ، ََ لصَدا

ُْاَج ىََقّيا  َمَ   َُ  َّ ََ َه َِخَا َطْعَا لصَدا ْو َمَ  
َ
  ََ ا رَْجَمُه َمَ  لصَدا َْ رْ ََ َش

(( َِ ىُو
َّ  ل

“Khi một người Muslim hoặc một người có đức tin 
lấy nước Wudu, lúc y rửa mặt thì những tội lỗi do 
mắt y nhìn được rơi xuống cùng với nước hoặc được 
rơi theo đến giọt nước cuối cùng, lúc y rửa tay thì tội 
lỗi do tay gây ra được rơi xuống cùng với nước hoặc 
được rơi theo đến giọt nước cuối cùng, lúc y rửa 
chân thì mọi tội lỗi do chân gây ra được rơi xuống 
cùng với nước hoặc được rơi theo đến giọt nước cuối 
cùng cho đến khi y trở thành một người sạch tội 
hoàn toàn.” Hadith do Muslim 1/148 (32 & 244) ghi 
lại. 

                                                                                                            
suốt thời gian thuyết giảng. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 
3/328 (857). 
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111- Hadith thứ mười bốn: Cũng từ ông Abu 
Hurairah  thuật lại lời Nabi : 

 َرَشَضاَإ 
َ
 للُُدَعَة، َوَرَشَضاُإ إَ 

َ
((لصّالََولُت للَْدُس، َوللُُدَعُة إَ 

ّ  إََال لْجرُتََََت لصَكََا َاُ )) ُْ ّفالتا صََدا بَيْنَ َِ  ُم

“Giữa năm buổi lễ Salah hằng ngày, từ thứ sáu này 
đến thứ tới và từ Ramadam này đến Ramadan tới 
tội lỗi giữa chúng đều được xóa bỏ ngoại trừ những 
tội lỗi lớn.” Hadith do Muslim 1/144 (16 & 233) ghi 
lại. 

 

112- Hadith thứ mười lăm: Cũng từ ông Abu 
Hurairah  thuật lại lời Nabi : 

رََجاَت ؟)) ِّ ُ  بََه ل ََ ْب َعَ َما َ�ْدُحو لُ  بََه للََعايَا َوَ�ْا ُِ ُدلّ
َ
  
َ
ن
َ
 )) 

“Chẳng lẽ mọi người không muốn Ta chỉ cho một 
điều sẽ được Allah xóa đi tội lỗi và cấp bậc được 
nâng lên hay chăng ?” Sahabah đáp: Chúng tôi muốn, 
thưa Rasul. Người bảo: 

 لصَدَالاَجَد، َولىَْرَظاُر 
َ
ُو للَُعا إَ   لصَدَ رَهَ، َوَ�ْثَ

ََ َعَ و ُُ  لصُو
ُ
((إَْوََاغ

ُب لصّاَ�اُا )) ُِ  لصّامَو َ�ْعَد لصّامَو فََذَل



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

167 

 

“Lấy nước Wudu cho thật hoàn chỉnh cho dù có 
muốn hay không(

47F

1), bước thật nhiều bước đến 
Masjid và sau buổi Salah chờ đến buổi Salah khác. 
Đấy chính là nhứng điều tốt đẹp nhất.” Hadith do 
Muslim 1/151 (251) ghi lại. 

 

113- Hadith thứ mười sáu: Ông Abu Musa Al-
Ash-a’ry  thuật lại lời Nabi : 

َّ للَبَْديَْ  َدَخَي للَّنةَ )) َْ  ((َمْ  

“Ai hành lễ Salah Al-Bardain được vào thiên đàng.” 
Hadith do Al-Bukhary 1/150 (574) và Muslim 2/114 
(635) ghi lại. 

Và Salah Al-Bardain là hai lễ Salah Al-Fajr và 
Al-A’sr. 

 

114- Hadith thứ mười bảy: Cũng từ ông Abu 
Musa Al-Ash-a’ry  thuật lại lời Nabi : 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Tức lấy đúng theo Sunnah và cho dù bản 
thân không muốn do thời tiết quá rét hoặc đang bị bệnh... 
(Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 2/122 (251). 
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ُ َموُْي َما َكَإ َ�ْعَدُي ُمَقيدا  
َ
ْو َوافََا ُكَرَب  

َ
((إََال َشاََض للَعَُْد  

َحيحا  )) َْ 

“Khi một bề tôi bị bệnh hoặc đi du hành xa thì y sẽ 
được ghi chép việc hành đạo của y giống như đang 
mạnh khỏe ở nhà.” Hadith do Al-Bukhary 4/70 (2996) 
ghi lại. 

 

115- Hadith thứ mười tám: Ông Jaabir  thuật 
lại lời Nabi : 

َدَْةا )) َْ ّ َمْعُاوِ   ُُ )) 

“Tất cả việc thiện, việc tốt đẹp là sự bố thí.” Hadith 
do Al-Bukhary 8/13 (6021) ghi lại. 

 

116- Hadith thứ mười chín: Cũng từ ông Jaabir 
 thuật lại lời Nabi : 

، َوَما  َدَْة  َْ  ُ
َ
َي َمنُْه   َْ

ُ
َُ َغاْوا  إَّن َكَإ َما   ((َما َمْ  ُشْالَلِب َ�ْغَا

َدَْة  )) َْ  ُ
َ
َهدا إّن َكَإ  

َ
، َوَن يَْاَرُ ُه   َدَْة  َْ  ُ

َ
َق َمنُه   َ

ُْ 

“Khi người Muslim trồng một cây nào đó thì bất cứ 
ai ăn nó, ai trộm nó hoặc ai làm tổn hại đến nó thì 
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giống như người trồng đã bố thí.” Hadith do Muslim 
5/27 (7, 8, 10 & 1552) ghi lại. 

Theo đường truyền khác ghi rằng: 

ا إّن  ًْ َي َمنُْه إ�َْالاإا َوَن َدلبّةا َوَن َط ُْ
ْ
يََ ََ َُ لصُدْالَلُب َغاْوا   ((فََم َ�ْغَا
 يَوَ  للَقيَامةَ ))

َ
َدْة إَ  َْ  ُ

َ
 َكَإ  

“Khi người Muslim gieo trồng một cây nào đó thì cứ 
ai ăn nó hoặc động vật hoặc chim chóc ăn nó thì 
giống như người trồng đã bố thí cho đến ngày tận 
thế.” Theo đường truyền khác:  

َي َمنُه إ�َْالاإا َوَن  ُْ يََ ََ  ،
 
َُ ُشْالَلبا َغاوا ، َوَن يَوَرُ  َررة ((َن يَغَا

َدَْة  )) َْ  ُ
َ
، إّن َكىَْت   َا   َدلبَةا َوَن َش

“Khi người Muslim gieo trồng một loại cây nào đó 
thì cứ mỗi ai hoặc động vật hoặc bất cứ gì ăn nó thì 
giống như y đã bố thí.” Hadith do Al-Bukhary 3/135 
(2320)  

 

117- Hadith thứ hai mươi: Cũng từ ông Jaabir 
 kể: Dòng tộc Salamah muốn dời nhà cửa họ đến gần 
Masjid hơn. Biết được tin đó Nabi  hỏi họ: 

د ؟)) َْ َِ لصَدال ْا
ْب رَُا�ُدوَإ  ْإ رَتْرََقلُول ُْ ُِ  ((إَىُّه َْْد بَلََغ� �ىّ
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“Ta đã nghe được rằng các người định dời nhà đến 
gần Masjid phải không ?” Họ đáp: Đúng vậy, thưa 
Rasul. Người tiếp: 

رَْب  ِْ ْب، َديَاَرُ�ْب رُ ُْ رَْب ِثَاُر ِْ ((بََ� َوَلَدَة، َديَاَرُ�ْب، رُ
بْ )) ُْ   ِثَاُر

“Này dòng tộc Salamah, các người hãy ở lại đó đi, 
bởi mỗi bước đi của các người (đến Masjid) đều 
được một ân phước.” Hadith do Muslim 2/131 (279, 
280, 664 & 665) ghi lại. 

Theo đường truyền khác: 

ّي َخعَوِو َدرََجة  )) ُِ  ((إّإ بَ

“Quả thật, mỗi bước đi của các người là được nâng 
một cấp.” Hadith do Al-Bukhary 3/29 (1887) ghi lại từ 
ông Anas . 

 

118- Hadith thứ hai mươi mốt: Cha của Al-
Munzir ông Ubai bin Ka’b  kể: Có một người đàn 
ông không biết rằng nhà người kia xa Masjid hơn nhà 
mình, vì vậy mỗi buổi Salah ông đều đến trể. Thấy vậy, 
ông nhà gần mới nói: Này ông bạn nếu, ông mua một 
con lừa thì sẽ cưỡi được nó trong lúc lạnh và cả lúc 
nóng. Ông nhà xa đáp: Tôi không thể vui vẻ được nếu 
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nhà tôi nằm bên cạnh Masjid, bởi tôi muốn mỗi bước đi 
của tôi từ nhà đến Masjid hoặc từ Masjid trở về nhà đều 
được ghi chép lại hết. Nghe vậy Rasul  lên tiếng: 

ّهُ )) َُ  ((َْْد َجََ  لُ  صََك اصََك 

“Chắc chắn Allah sẽ gom hết tất cả mọi điều đó cho 
anh.”(

48F

1) Hadith do Muslim ghi lại. 

Theo đường truyền khác: 

 ((إَّإ صََك َما لْهتََالََْت ))

“Chắc chắn anh sẽ được như điều anh đã nghĩ.” 
Hadith do Muslim 2/130 (663) ghi lại. 

 

119- Hadith thứ hai mươi hai: Cha của 
Muhammad Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  dẫn 
lời Rasul  rằng: 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Qua Hadith chứng thực rằng mỗi bước từ 
Masjid về nhà vẫn được ân phước giống như bước đi từ nhà 
đến Masjid. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 3/146 (663). 
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، َما َمْ  َةَشِي َ�ْعَدُي  َ
ْْ ا َمَنيَحُة للَع َِ ْعَم

َ
ْرَ�ُعوَإ َخْالَة  :  

َ
 ))

ا  َْ ْدَخلَُه لُ  بَ
َ
ا، إَّن   َِ ا ورَْاَديَق َشوُْعوَد َْ ََ ثََولبَ اف رََجا

َْ َْالَِة َمنْ َِ
 للَّنةَ ))

“Có bốn mươi điều: Điều tốt đẹp nhất trong tất cả là 
tặng người khác con dê, nhưng chỉ mong muốn 
được ân phước và một lòng tin tưởng lời hứa (của 
Allah và Rasul của Ngài), y sẽ được Allah ban cho 
vào thiên đàng bởi việc làm đó.” Hadith do Al-
Bukhary 3/217 (2631) ghi lại. 

 

120- Hadith thứ hai mươi ba: Ông A’dy bin 
Haatim  kể: Chính tôi nghe được Rasul  nói rằng: 

ّق  ََ َ  َ�ْدَاوِ )) ((لّ�ُقول لّلاَر َوصَْو س

“Hãy sợ lửa của hỏa ngục cho dù nó có nhỏ như 
nửa(

49F

1) hạt chà là.” Hadith do Al-Bukhary 2/136 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Qua Hadith khuyến khích việc bố thí dù 
sự bố thí có ít ỏi vẫn là l ý do thoát khỏi hỏa ngục, và cũng 
trong Hadith khuyến khích ăn nói tốt đẹp lịch sự vì đây cũng là 
lý do được bảo vệ khỏi hỏa ngục. (Trích từ Shar-h Saheeh 
Muslim 4/109 (1016). 
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(1417), 9/181 (7512) và Muslim 3/86 (67, 68, và 1016) 
ghi lại. 

Theo đường truyền khác cũng do hai Imam 
Hadith ghi lại, Rasul  đã nói rằng: 

 ، ُّدُه َرّ�ُه لَيَْس بَينَُه َوَ�يْنَُه رَاُْجَاإا َِ َهِد إَّن َويُ
َ
ْب َمْ    ُِ ((َما َمنْ

َ  َمنُْه فََم يََاى إَّن 
َ
َ ِْ
َ
ْ�َدَ  َمنُْه فََم يََاى إّن َما َّْدَ ، َوَ�نُْظُا  

َ
يَنُْظُا   ََ

َه، فَاّ�ُقول  َْ ََ وَْج ّدَ ، َوَ�نُظُا َ�ْ�َ يََديَه فََم يََاى إّن لّلار رَلَْقا
َما َْ

ََدِة َطيََّةِ )) َِ ََ
ْد فَ َ

ََ َدْ  صَْب  ََ ّق َ�ْدَاِو،  ََ َ  لّلاَر َوصَو س

“Mỗi người trong các người đều được nói chuyện 
trực tiếp với Thượng Đế, giữa y và Ngài không có 
người thông dịch. Y nhìn qua bên phải và bên trái 
chỉ toàn những gì y đã từng làm, khi nhìn ở trước 
mặt chỉ thấy lửa hỏa ngục đang trực diện trước mặt 
y. Thế nên, các người hãy sợ lửa hỏa ngục cho dù có 
nhỏ như nửa trái chà là, còn ai không có (gì để bố 
thí) thì hãy nói chuyện lễ độ nhã nhặn.” 

 

121- Hadith thứ hai mươi tư: Ông Anas  dẫn 
lời Rasul  rằng:  
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ْو 
َ
ا،   َْ يَحَدَدُه َعلَيْ ََ لََة،  ْْ

َ
َي لأل ُْ ْإ يََ

َ
َْض َعَ  للَعََْد   ًَ ((إَّإ لَ  لَ

ا)) َْ يَْحَدَدُه َعلَيْ ََ َ�َة،  َِ لصّوْ  �َْوَ

“Quả thật, Allah sẽ rất hài lòng đối với một bề tôi 
khi ăn dù là một miếng và khi uống dù chỉ một 
ngụm, xong y biết tạ ơn Ngài.”(

50F

1) Hadith do Muslim 
8/87 (2734) ghi lại. 

 

122- Hadith thứ hai mươi lăm: Ông Abu Musa 
 dẫn lời Rasul  rằng: 

َدَْةا )) َْ َّ ُشْالَلِب 
ُُ  ((َعَ 

“Bắt buộc tất cả người Muslim phải bố thí.” Tôi hỏi: 
Đối với người không có thì sao ? Người đáp: 

ََْفَالُه َوَ�رََاّدُق )) يَنَْفُ   ََ  ((َ�ْعَدُي �َيََديَْه 

“Y phải bỏ sức ra lao động chân chính bằng chính 
đôi tay y rồi dùng đó mà bố thí.” Tôi hỏi: Đối với 
người mất sức lao động thì sao ? Người đáp: 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Qua Hadith khuyến khích người Muslim 
sau khi ăn hoặc uống dù ít hay nhiều phải nói lên câu 
Alhamdulillah. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 9/45 (2734). 
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وَ  )) ُْ  ((يَُعُ� َال للَاَجَة لصَدلْ

“Hãy giúp đỡ người cần sự trợ giúp.” Tôi hỏi: Nếu 
một người không có khẳ năng nữa thì sao ? Người đáp: 

(( َ ًْ  ((يََُشُا بَالْعُاوَ   َو للَ

“Hãy khuyên bảo mọi người làm thiện hoặc làm 
tốt.” Tôi hỏi: Nếu có người vẫn không làm thì sao ? 
Người đáp: 

َدَْةا )) َْ ا  َْ َّ ، فََْ  ((ُ�ْدَالُك َعَ  لصّوّ

“Thì chớ có gây hại, gây phiền hà đến người khác, 
đó cũng chính là sự bố thí.” Hadith do Al-Bukhary 
8/13 (6022) và Muslim 3/83 (1008) ghi lại. 
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11- CHƯƠNG BẢO VỆ VIỆC THIỆN ĐÃ 
LÀM 

 

Allah phán: 

َ  ِاَن ] ََ ِ َوَاا ََ َّ وِ ٱ
ُۡ ِ ِِ ۡم  َُ ُٓ َۡشَع ُُلُو َُ   

َ
ِيَن َءاَاُنٓواْ م ّّ ِ ِ  ل

ۡ
لَۡم يَن

َ
۞ي

َُِم  َواَ  َعلَۡي ََ  ُۡ ُۡ ََِ�َٰب ِان َ� وُُواْ ٱۡل
ُ
ِيَن م ِّ وَُواْ َك� ُِ َّ يَ َّقِ َو ُۡ ٱ

ۡمۖ  َُ ُٓ ۡت ُُلُو َّ َق ََ  ُُ َا
َ ۡۡ  16 الحديد: Zٱ

Rằng nhóm người có đức tin, con tim của họ không 
biết sùng kính, kiếp sợ trước lời nhắc nhở của Allah 
và lời mặc khải chân lý của Ngài hay chăng? Chớ có 
làm như những kẻ (Do Thái và Thiên Chúa) được 
ban cho Kinh Sách trước kia, do thời hạn quá dài 
nên làm cho con tim họ trở nên hư đốn. Al-Hadeed: 
16 (chương 57), Allah phán ở chương khác: 

ۡلَنا ِ� ُُلُوِ� ] َۡ ۖ وََج َۡ ِ�ي ُُ ٱۡ�ِ ۡيَ�ٰ َُ َوَ�ّفۡيَنا بََِِۡ� ٱبِۡن َرۡوَ�َم َوَءا
 ّّ َِۡم �ِ ا َعلَۡي ََ ٰ�َُۡ ا َاا َكَت ََ ُعو َُ َُاَِّية  ٱۡ�َت َۡ َِ ۚ َو َة  َۡ َِ ََة  َو

ۡ
م َِ وُُ  ُۡ َُ ُّ ِيَن ٱ ِّ ٱ

اۖ  ََ ِ ا َحّق َِِ�يَت ََ ََِعۡو َما  ََ  ِ َّ ِٰ  ٱ ََ  27 الحديد: Zٱبۡتَِغآَء ِِۡض
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Và tiếp theo TA cử phái Ysa con trai Mar-yam và 
ban cho Y Kinh Injeel (Tân Ước), TA đã đặt để vào 
lòng những người noi theo (Ysa) sự thiện cảm và 
biết thương xót. Bọn họ tự lập ra tu viện (không lập 
gia) với mục đích muốn làm hài lòng Allah nhưng 
TA không hề bảo chúng phải làm thế và chúng cũng 
chẳng chăm lo chu đáo những điều mà đáng lẽ ra đó 
là nhiệm vụ. Al-Hadeed: 27 (chương 57), Allah phán 
ở chương khác: 

ََ�ٰث  ]
َ
ُِ ُُّوٍ� م ۡۡ ا ِاۢن َ� ََ َ ل َۡ ََ َََقَضۡت   ِّ وَُواْ َك�ّل ُِ َُ َّ النحل:  Zاَو

92 

Và các người chớ có xử sự như một phụ nữ cứ mỗi 
lần kết xong cuộc chỉ hoàn chỉnh thì lại tháo ra. Al-
Nahl: 92 (chương 16), Allah phán ở chương khác: 

َقُِ� ] ِۡ َُِيَك ٱ
ۡ
ٰ يَن ّّ َّٓك َح َِ  ُۡ ُُ  ٩٩ الحجر: Z ٩َوٱۡ�

Và hãy tôn thờ Thượng Đế của Ngươi cho đến khi 
cái chết đến với Ngươi. Al-Hijr: 99 (chương 15). 

123- Ông U’mar bin Al-Khattaab  thuật lại lời 
Rasul  rằng:  

ُه َما َ�ْ�َ  ((َمْ  ىَاَ  َىْ  َهْو�َهَ 
َ
َقَا  ََ َِ َمنُْه،  ْو َىْ  َش

َ
َمَ  لصلّيَي،  

ُه َمَ  لصلّيَي ))
َ
َدا ََْا  َّ

َ
ُ َكَ

َ
َا، ُكَرَب   ْْ َمَو  للّظ َْ َا َو ْْ َمَو للَف َْ 
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“Trong đêm ai đọc một Hizb (phân đoạn) nào đó 
(trong Qur’an) rồi ngủ hoặc chỉ đọc được một phần 
trong phân đoạn rồi ngủ, sau đó đọc lại giữa khoảng 
Salah Al-Fajr và Salah Al-Zuhr xem như là y đã đọc 
được trọn phân đoạn đó trong đêm.”(

51 F

1) Hadith do 
Muslim 2/171 (142 & 747) ghi lại.     

 

124- Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  
thuật lại lời Rasul  rằng: 

َّ َطيَاَ   َ َُ ََ ْ  َموَْي فَُمِإ، َكَإ َ�ُقوُ  لصلّيَي  ُِ ((يَا َىََْد لَ ، َن رَ
 لصلّيَي ))

“Này Abdullah, chớ có làm như người đàn ông kia 
đã thức trong đêm nhưng lại bỏ không hành lễ 
Qiyaam.” Hadith do Al-Bukhary 2/68 (1152) và 
Muslim 3/164 (185 & 1159) ghi lại. 

 

125- Bà A’-y-shah  kể: Trước kia, nếu Rasul 
 không dâng lễ Salah (Sunnah) trong đêm được do bị 
quá mệt hoặc lý do nào đó thì Người hành lễ bù lại vào 
                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Qua Hadith khuyến khích không nên bỏ 
những việc thiện muốn làm nó, nếu lỡ không làm kịp thì làm lại 
bù. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 3/226 (747). 
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hôm sau mười hai Rak-at. Hadith do Muslim 2/171 
(140 & 746) ghi lại. 

 

 

 

12- CHƯƠNG KHUYẾN KHÍCH BẢO VỆ 
SUNNAH & CUNG CÁCH CỦA SUNNAH 

 

Allah phán: 

[ ْۚ وا َُ ُُ ََ�ََت ۡم َ�ۡن ُِ ٰ ٮ ََ ََ ُذوُُ َوَاا  ُِ ُم ٱلّوُسوُ  ََ ُِ ٰ الحشر:  Zَوَاآ َءاَُٮ
٧ 

Và vật gì do Rasul ban cho các người thì hãy nhận 
nó và vật gì bị Rasul cấm các người thì hãy tránh xa 
nó ngay. Al-Hashr: 7 (chương 59), Allah phán ở 
chương khác: 

َوُى ] ََ ۡ ّّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ ٣َوَاا يَنِوُق َعِن ٱل َو �ِ َُ   ِۡ� ٤Z  :٣النجم – 
٤ 

Y (Muhammad) không nói theo sở thích * Mà quả 
thật (Qur’an) là điều mặc khải đã được mặc khải.  
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Al-Najm: 3 – 4 (chương 53), Allah phán ở chương 
khác: 

ۡم ] ُِ ُ َوَ�ۡغفِۡو لَ َّ ُم ٱ ُِ ُۡ ُِۡ َُ  ِِ و ُۡ ِ ُُّ�ََ َ َّ ُهوَ  ٱ ِ ُۡ ۡۡ �ِ  ُكنُتۡم  ُُ
مۚۡ  ُِ َٓ  ٣١آل عمران:  Zُذَُو

Hãy bảo họ (Muhammad)! “Nếu các người thực sự 
yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ được 
Allah yêu thương và tha tội cho các người.” Ali 
I’mraan: 31 (chương 3), Allah phán ở chương khác: 

َُِسوِ  ٱ] ۡم ِ�  ُِ ُۡ َ�َ  لَ َنةٞ ّلَق َّ ۡسَوةٌ َح
ُ
ِ م َّ  َ َّ لَِّمن َ�َ  يَوُۡجواْ ٱ

َۡوَم ٱ�ِلوَ  ِۡ  ٢١األحزاب:  Zَوٱ

Chắc chắn trong các ngươi có vị Rasul của Allah, Y 
là một gương đạo đức mẫu mực cho những ai hy 
vọng về (cuộc gặp gỡ) với Allah và ngày (phán xử) 
cuối cùng. Al-Ahzaab: 21(chương 33), Allah phán ở 
chương khác: 

َّ يُ ] َِّٓك  َِ َّ َََ� َو ُُّم  ۡم  َُ ََۡن َرَو بَ ََ ُِموَك َِيَما  َّ َ َُ  ٰ ّّ ُِۡاُنوَ  َح

َِۡم َحَوج   ِّ َُف
َ
واْ ِ�ٓ م ُُ ِ ا َِ لِيم  ّۡ َ ّلُِمواْ � َّ ُ النساء:  ٦Zا ّرِّما ََُضۡيَت َو�

٦٥ 
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TA (Allah) thề bởi Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng 
cho đến khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra 
phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng 
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà 
Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. Al-
Nisa: 65 (chương 4), Allah phán ở chương khác: 

ءٖ ] ََۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ َوٱلّوُسو ِ  ََُودهوُُ �َِٱ ٱََِِ  ََُ�ٰ َّZ  :٥٩النساء 

Một khi các người có sự bất đồng ý kiến về bất cứ 
việc gì thì hãy cùng nhau quay trở lại với Allah (qua 
Qur'an) và Rasul (Muhammad qua Sunnah của 
Người). Al-Nisa: 59 (chương 4), Allah phán ở chương 
khác: 

[ ۖ َ َّ اَع ٱ ََ َ
ُۡ م َق ََ  ٨٠النساء:  Zّان يُِوِع ٱلّوُسوَ  

Ai tuân lệnh Rasul thì quả chắc đã tuân lệnh 
Allah. Al-Nisa: 80 (chương 4), Allah phán ở chương 
khác: 

َتقِيٖ� ] ّۡ ٖٖ اه ٰ ََ ُِ ٓي �َِٱٰ  ُِ َۡ َ ََ ِ ٥�ََّك  َّ ِٖ ٱ ٰ ََ ُِ  Z :52 الشورى 
 -53 

Và Ngươi (Muhammad) sẽ phải hướng dẫn (nhân 
loại) đến với con đường chân lý * Đó là con đường 
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dẫn đến Allah. Al-Shura: 52 - 53 (chương 42), Allah 
phán ở chương khác: 

ِيَن ُ�َالُِفوَ  َ�ۡن ] ِّ ۡم ََۡلَيۡحَذِِ ٱ َُ َُ ۡو يُِصي
َ
ۡم َِۡتَنٌة م َُ َُ   ُُِصي

َ
ۡروُِِۦٓ م

َ
م

ٌم  ِِ
َ
 ٦٣النور:  ٦Zَعَذاٌ� م

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh 
lệnh của Ngươi (Muhammad) nên biết rằng: nếu 
làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải 
một hình phạt đau đớn. Al-Noor: 63 (chương 24), 
Allah phán ở chương khác: 

ّن ِاۡن ] ُِ ِ ٰ ِ� ُ�ُيوُ ََ ۡت َُ َ َوٱۡذُكۡوَ  َاا  َّ إ �ِّ  ٱ َمةِ َۡ ِ ُۡ ِ َوٱ َّ َءاَ�ِٰت ٱ
ا  ا َلُِ�   34 األحزاب: ٣Zَ�َ  لَِويف 

Và các cô hãy ghi nhớ mà làm theo mọi điều được 
xướng đọc trong nhà của mình từ Thiên Kinh 
Qur’an và Sunnah. Quả thật, Allah là Đấng Tinh 
Tế, Am Tường vạn vật. Al-Ahzaab: 34 (chương 33). 

Ngoài ra còn có rất nhiều câu Kinh mang ý 
nghĩa tương tự. 

126- Hadith thứ nhất: Ông Abu Hurairah  dẫn 
lời Nabi  rằng: 
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ْب  َْ َ ُو ُوَؤلص ْب َكْثَ
ُِ لََك َمْ  َكَإ َطَْلَ ِْ َدا   َّ ْب، إَ ُِ رُ

ْ
((َدُعوَى َما رََا�

وُه، َوََِال 
َ فَاْجرَتََُ ْب َىْ  َشْ ُِ يْرُ َْ ََ ْب، فَََْال  َْ ََيَا َ

ىْ
َ
ْب َعَ   ُْ َُ َولْخَرَم

رُول َمنُْه َما لْورََعْعرُبْ ))
ْ
ْب بََْشِا فََ ُِ   َشْارُ

“Những gì Ta để lại cho các người thế là đủ, quả 
thật các thế hệ trước các người đã bị diệt vong là do 
bởi họ hỏi nhiều và dám đôi co với các vị Nabi của 
họ. Thế nên, một khi Ta cấm các người điều gì thì 
hãy tránh xa ngay và khi Ta ra lệnh các người làm 
điều gì thì hãy làm bằng khả năng của các người.” 
Hadith do Al-Bukhary 9/116 (7288) và Muslim 7/91 
(131 &1337) ghi lại. 

 

127- Hadith thứ hai: Cha của Najeeh ông Al-
I'rbaadh bin Sariyah  kể: Rasul của Allah đã căn dặn 
chúng tôi một điều làm rung động cả con tim và rơi cả 
nước mắt, khi đó chúng tôi mới nói: Thưa Rasul, dường 
như đây là lời dặn dò cuối cùng thì phải, xin cho chúng 
tôi lời khuyên đi. Nabi  nói:  

ْب بَرَْقوَى ل َ (( ُِ ي َْ و
ُ
   ْب  َولصّالْدَ  َوللّعاَعَة َوَِْإ ُِ ّمَا َعلَيْ

َ
رََ

ْب ،َىَْدا  ُِ ً لفََس  فََْىُّه َمْ  يََعْ  َمنْ ْب يََاى لْخَرَمف ا َكَو ُِ َعلْيْ ََ  ،
ا بَاّلَولَجذَ سَُالتَّ  وَُوّنةَ  َْ َديَّ� َعّضول َعلَيْ ْْ َديَ  لصَْد َِ ََ لصّال ُلََفا

ْ
،  لل
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ُشوَر فََْإّ 
ُ ْ
ْب َوُمَْدثَاَت لأل ُْ ّ بَْدَعةِ َوَِيّا ُُ ، َو ّ ُمَْدثَِة بَْدَعةا ُُ   

َملَةا  َُ(( 

“Ta khuyên mọi người hết lòng kính sợ Allah Đấng 
Tối Cao và Hùng Mạnh, hãy tuân lệnh và nghe theo 
lời của vị thủ lĩnh cho dù thủ lĩnh đó xuất thân từ 
người đầy tớ. Những ai trong các ngươi sống (thọ) sẽ 
thấy nhiều sự tranh cải bất đồng. Ta chỉ thị cho các 
ngươi phải tuân theo đường lối Sunnah của Ta, và 
tuân theo sự hướng dẫn của những vị Khaleefah 
(thủ lĩnh) sau Ta. Bám chặt lấy nó và kiên quyết 
trung thành với nó. Và cảnh cáo các người bịa đặt 
ra các cái tân, bởi vì nó là sự đổi mới (Bid-a'h) và 
mọi sự đổi mới sẽ dẫn đến lầm đường lạc hướng.” 
Hadith do Abu Dawood (4607), Ibnu Maajah (43) và 
Al-Tirmizhi (2676) ghi lại và nói: (Hadith Hasan 
Saheeh). 
 

128- Hadith thứ ba: Ông Abu Hurairah  dẫn 
lời Nabi  rằng: 

(( َِ ّمَ  يَْدُخلُوَإ للَّنَة إَّن َمْ   
ُ
  ّ ُُ )) 
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“Tất cả tín đồ trong cộng đồng Ta đều được vào 
thiên đàng, chỉ ngoại trừ kẻ tự cấm.” Mọi người lên 
tiếng hỏi: Ai lại tự cấm mình thưa Rasul ? Người đáp: 

(( َِ َقْد   ََ  َِ َطاَعَ� َدَخَي للَّنَة، َوَمْ  َعَاا
َ
 ((َمْ   

“Ai tuân lệnh Ta thì y được vào thiên đàng và ai bất 
tuân Ta thì y đã tự cấm.” Hadith do Al-Bukhary 
9/114 (7280) ghi lại. 

 

129- Hadith thứ tư: Cha của Muslim, có sử ghi 
là cha của Iyaas ông Salamah bin A’mr bin Al-Akwa’ 
 kể: Có một người đàn ông ngồi ăn bằng tay trái cùng 
với Rasul , Người bảo ông ta: 

ْ �َيََديَنَك )) ُُ )) 

“Anh hãy ăn bằng tay phải.” Người đàn ông đáp: Tôi 
không thể. Rasul  tiếp: 

 لورََعْعَت ))
َ
 ((ن

“Ông sẽ chẳng bao giờ có thể.” Người đàn ông đó vì 
tự cao nên mới bất tuân lời Rasul , từ đó ông ta không 
có khả năng đưa tay lên tới miệng mình. Hadith do 
Muslim 6/109 (107 & 2021) ghi lại. 
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130- Hadith thứ năm: Cha của Abdullah ông Al-
Nu’maan bin Basheer  kể: Chính tai tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

بْ )) ُِ َِ ْو َلَُراَلَفّ  لُ  َ�ْ�َ وُُجو
َ
ْب،   ُِ ُفوفَ ُْ  ((لَتَُالّوّإ 

“Các người phải xếp hàng cho thật thẳng tấp hay 
các người muốn Allah thay đổi mặt các người thành 
dạng khác.”(

52F

1) Hadith do Al-Bukhary 1/184 (717) và 
Muslim 2/31 (127, 128 & 436) ghi lại. 

Theo đường truyền khác của Muslim ghi rằng: 
Trước kia Rasul  chỉnh hàng ngủ (để hành lễ Salah) 
tựa như người vót mũi tên bằng cây vậy, cho đến khi 
thấy được tất cả chúng tôi đều thẳng hàng. Một ngày nọ 
khi Người chuẩn bị Takbeer thì thấy một ngươi đàn ông 
đứng ưỡn ngực ra khỏi hàng thì Người lên tiếng: 

بْ )) ُِ َِ ْو َلَُراَلَفّ  لُ  َ�ْ�َ وُُجو
َ
ْب   ُِ ُفوفَ ُْ  ((َعََاَد لَ ، لَتَُالّوّإ 

“Này hỡi bầy tôi của Allah, các người phải xếp hàng 
cho thật thẳng tấp hay các người muốn Allah thay 
đổi mặt các người thành dạng khác.” 
 
                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Qua Hadith khuyến khích mọi người tự 
chỉnh đốn hàng ngủ. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 2/334 
(436). 
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131- Hadith thứ sáu: Ông Abu Musa  kể: Có 
một ngôi nhà ở Madinah bị cháy trong đêm, nghe được 
tin đó Rasul  bảo:  

بْ )) ُِ ا َىنْ َِ ْب، فَََْال ىَْدرُْب، فََْطَفةُو
ُِ َذهَ لّلاَر َعُدّو لَ َِ  ((إَّإ 

“Quả thật, lửa là kẻ thù của các người, một khi các 
người ngủ thì hãy đập tắt nó.” Hadith do Al-Bukhary 
8/81 (6294) và Muslim 6/107 (101 & 2016) ghi lại. 

 

 132- Hadith thứ bảy: Cũng do Abu Musa  
dẫn lời Rasul  rằng: 

)) َِ ا َْ
َ
َعلَْب َكَدوََي َ�يِْث  

ْ
َدى َولل ُْ ْ إَّإ َموََي َما َ�َعوََح لُ  بََه َمَ  لص

 َ َُ
ْ
ىََْرََت لل

َ
ََ فََ ََلََت لصَْدا

ا َطا ََفةا َطيََّةا َْ َْ ا فََ ىَْت َمنْ  ُ ْر
َ
  

َ
َب   َْ ُع

ْ
 َولل
 ََ ا لّلا َْ َفَ  لُ  بَ

نَ ََ  ََ ْشَالَكَت لصَْدا
َ
  ُِ َجاَد

َ
ا   َْ َإ َمنْ ََ ًَ َو َكَو

ْ
 ،لل

َدا َ َ  َّ ْخَاى إَ
ُ
ا   َْ َِ َطا ََفة  َمنْ ا َْ

َ
ا وََوَقْول َورََعْول َو  َْ ُ�ول َمنْ فََوَ

ُقَه َف َديَ  لَ   ََ  فََذصََك َموَُي َمْ  
 
َ ََ ََُت 

َ  َوَن رُتْ َطيَعاإا َن ُ�ْدَالُك َما
َعَلَب وََعلّبَ  ََ َفَعُه بََدا َ�َعوََح لُ  بََه  ََ ا ،َو و 

ْ
ْ  بََذصََك َر  ََ  َوَموَُي َمْ  صَْب يَْا

رَْولُْت بَهَ 
ُ
ى   َ

ّ
َدى لَ  لَ ُِ  ))َوصَْب َ�ْقََْي 

“Hình ảnh việc Allah đặt sứ mạng cho Ta mang theo 
sự chỉ đạo và kiến thức giống như hình ảnh một cơn 
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mưa trúc xuống đất. Có loại đất mầu mỡ thì rút 
ngay lượng mưa vào lòng rồi cho mọc lên vô số cây 
cối, cỏ, hoa màu; có loại đất thì giử lại lượng nước 
mưa đó và Allah dùng lượng nước đó cho con người 
sử dụng trong sinh hoạt và tưới tiêu; có loại đất 
khác xua tan hết lượng nước đó cũng không cho 
mọc lên cỏ cây. Tương tự thế, trong nhân loại có 
người thấu hiểu được chỉ đạo Islam, họ thu thập 
những gì được mặc khả cho Ta giúp ích bản thân 
mình và truyền đạt lại cho người khác; có người 
chẳng ngóc đầu lên nổi và cũng chẳng tiếp thu sự chỉ 
đạo của Allah đã mặc khả cho Ta.” Hadith do Al-
Bukhary 1/30 (79) và Muslim 7/63 (15 & 2282) ghi lại. 

 

133- Hadith thứ tám: Ông Jaabir  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َفَالُش 
ْ
ُِ َولل َعَي للَنَاَد َْ ْوََْد ىَارل  فَ

َ
ْب َكَدوََي رَُجِي   ُِ ((َموََ� َوَموَلُ

َْرُْب 
َ
َوُ�ْب َعَ  لّلاَر، َو  َْ َِخذا َبُ ىَا 

َ
ا، َو  َْ ّ  َىنْ ُْ َو يَُذّ� ُِ ا َو َْ ي ََ َ�َقْعَ  

 َ�َفلّرُوَإ َمْ  يََدّي ))

“Hình ảnh Ta và hình ảnh các người giống như hình 
ảnh một người đàn ông đứng đuổi bầy côn trùng và 
bầy thiêu thân cứ mãi bay vào ngọn lửa do chính 
ông ta nhúm lên còn Ta thì cứ nắm lấy lưng quần 
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các người kéo lại sợ các người rơi vào lửa nhưng các 
người cứ muốn chạy vào.”(

53F

1) Hadith do Muslim 7/64 
(19 & 2285) ghi lại. 

 

134- Hadith thứ chín: Cũng do ông Jaabir  kể: 
Rasul  đã bảo phải liếm các ngón tay và miệng dĩa 
chén sau khi ăn và bảo: 

َ�ةُ )) ا للَبَ َْ �ّ
َ
 رَْدُروَإ َف �

َ
ْب ن ُِ  ((إَىّ

“Chắc chắn các người không biết được Barakah 
(hồng phúc) nằm trong (thức ăn nào).” Hadith do 
Muslim 6/114 (133, 134, 135 & 2033) ghi lại. 

Theo đường truyền khác cũng của Muslim thì 
ghi: 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Rasul  đã so sánh những người tiền 
Islam và những người chống đối Islam chuyên làm tội lỗi và 
làm theo dục vọng bị rơi vào lửa hỏa ngục vào ngày sau trong 
khi đó luôn có lời nói lẫn hành động khuyến cáo chúng về hỏa 
ngục giống như hình ảnh của bầy thiêu thân cứ mãi bay vào 
lửa ngọn ở trần gian, bởi đó là sở thích và sự kém cỏi nhận 
thức của chúng. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 8/44 (2285). 
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ا َمْ   َْ ا، فَلْيَُدْط َما َكَإ بَ
َِ ْب فَلْيََُخْذ ُْ َهَد

َ
((إََال َوَطَعْت لُْقَدُة  

 َ�ْدَالْح يََدُه بَاصَْدنَْديَي 
َ
يَعاَإ، َون َّ ا صَل َْ ا َوَن يََدْى َْ لْ ُْ

ْ
ََ
ْ
َاى، َول

َ
 

َ�ةُ )) ّي َطَعاَمَه للَبَ
َ
ابََعُه فََْىُّه َن يَْدرَي َف   َْ

َ
َّ يَلَْعَق    َه

“Khi miếng ăn của các người bị rơi, hãy lượm nó 
lên, phủi đi những chất dơ dính phải rồi ăn nó chớ 
có bỏ nó cho lũ Shaytaan; và chớ có chùi tay bằng 
khăn (vội vã sau khi ăn xong) mà hãy liếm các ngón 
tay đó, bởi chắc chắn các người không biết được ở 
trên loại thức ăn nào có chứa Barakah (hồng 
phúc).” 

Theo đường truyền khác cũng của Muslim thì 
ghi: 

 َّ َىََه، َه َِ َِ َمْ   ّ َش ُُ ْب َعنَْد  ُْ َهَد
َ
  ُ َُ يَعاَإ َ ْ َّ ((إَّإ لص

ْب لصلّْقَدُة فَلْيَُدْط َما  ُْ َهَد
َ
ُه َعنَْد َطَعاَمَه، فََْا َوَقَعْت َمْ    َ َُ ْ َ

يَعاإَ )) َّ ا صَل َْ ا َوَن يََدْى َْ لْ ُْ َاى، فَلْيََ
َ
ا َمْ    َْ  َكَإ بَ

“Chắc chắn lũ Shaytaan lũ ở xung quanh các người 
trong mọi việc làm của các người, kể cả lúc các 
người ăn uống. Một khi miếng ăn của các người bị 
rơi, hãy lượm nó lên, phủi đi những chất dơ dính 
phải rồi ăn nó chớ có bỏ nó cho lũ Shaytaan.” 
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135- Hadith thứ mười: Con trai ông A’bbaas  
kể: Rasul  đã đứng lên khuyên bảo chúng tôi rằng: 

 ُهَفاو  ُعَالو  ُغْان  
َ
 لَ  َ�َعا 

َ
ْوُرْوَإ إَ 

َُ ْب َمْ ُِ ، إَىّ َُ ا لّلا َْ   ((يَا �ّ�

ّوَ  َلۡلقٖ ]
َ
ََآ م

ۡ
ي َُ ا َعلَۡيَناۚٓ �َِّا ُكّنا َ�ِٰۡلَِ� َكَما بَ  ُ ۥۚ وَۡع ُُ ُُ ِي  Z ١ َۡه

يُْب  )١٠٤األنبياء: ( َِ َس يَوَ  للَقيَاَمَة إَبَْال ِْ ّوَل للََم ََق يُ
َ
 َوَِّإ  

َ
ن
َ
  ،

ُْوُل : 
َ
َداَل، فََ َّ ْب َالَت لص َْ يُؤَْخُذ بَ

ََ ّمَ  
ُ
َُ بَاََجاِل َمْ    ا َْ  َوَِىُّه َويُ

َ
ن
َ
 

ُْْوُل َكَدا 
َ
َّ . فََ ْهَدثُول َ�ْعَد

َ
يَُقاُل : إَىَّك َن رَْدرَي َما  

ََ َحاَز .  ْْ   ِّ يَا َر

َعَُد لصّااَلحُ : 
ْ
واْ ]َْاَل لل ُُ ُُ ِ  ٱۡ�

َ
َِ بُِِۦٓ م َرۡوَُ

َ
ّّ َاآ م ۡم �ِ َُ َ َاا ُُۡلُت ل

  ُ َِي ََ َِۡم  نُت َعلَۡي ُُ ۡمۚ َو ُِ ّٓ َِ ِ َو ّّ َِ  َ َّ َِۡمۖ ََلَّما ٱ ا ّاا ُدۡاُت َِي
َِۡمۚ  ََت ٱلّو�ِيَب َعلَۡي

َ
َِ ُكنَت م ۡيتَ َّ ءٖ ََُو ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ََت َ�َ
َ
ٌُ َوم َِي ََ  ١ 

َُاُدَكۖ �   ۡم ِع َُ َّ ِ ۡم ََِ َُ �ۡ ّذِ َۡ ُُ َِيُم �ِ   َ ُۡ َُ ٱ �َِ َۡ ََت ٱۡل
َ
ۡم ََََِِّك م َُ َ َُۡغفِۡو ل

١Z ْب صَْب يََولصُول ُشْارَّديَ  َعَ ) 118 – 117لمائدة: (ا ُْ َّ يَُقاُل َل : إ ََ

بْ )) ُْ ْب ُمنُْذ فَاَرْطرَ َْ   ْىَقابَ

“Này hỡi mọi người, chắc chắn các người sẽ phải 
trình diện Allah với hình dạng chân không giầy, lõa 
thể, không cắt da qui đầu Giống như việc TA 
(Allah) đã khởi tạo nó ra lần đầu rồi TA sẽ tái tạo sự 
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tạo hóa nó lại. (Ðó là) một Lời hứa mà TA bắt buộc 
phải thực hiện. Chính TA sẽ làm điều này. Al-
Ambiya: 104 (chương 21), người đầu tiên được ban 
cho quần áo mặc vào ngày tận thế chính là Nabi 
Thân Tín Ibrahim , kế tiếp những người đàn ông 
của cộng động Ta được mang đến họ bị túm lấy từ 
bên tay trái, Ta mới lên tiếng: Thưa Thượng Đế, họ 
là bằng hữu của bề tôi. Có lời đáp bảo: Người không 
biết được họ cải cách tôn giáo như thế nào sau khi 
Ngươi chết đâu. Thế là Ta nói giống như bề tôi đức 
hạnh (Ysa) đã thưa: Bề tôi chỉ ra lệnh họ làm mọi 
điều mà Ngài đã hạ lệnh cho bề tôi là hãy tôn thờ 
Allah Thượng Đế của Ta và của các người, bề tôi sẽ 
là nhân chứng trong suốt thời gian sống bên họ. Còn 
sau khi Ngài ban cho bề tôi chết thì chính Ngài là 
Đấng Giám Sát họ và Ngài là nhân chứng cho tất cả 
mọi việc * Nếu Ngài có trừng phạt họ thì họ cũng là 
bầy tôi của Ngài và nếu Ngài dung thứ cho họ thì 
quả thật chính Ngài là Đấng Hùng Mạnh Sáng 
Suốt. Al-Ma-i-dah: 117 - 118 (chương 5), có lời đáp 
bảo Ta: Từ khi Người giã từ cỏi đời bọn chúng đã 
dần dần phản đạo.”(

54F

1) Hadith do Al-Bukhary 4/169 
(3349) và Muslim 8/157 (58 & 2860) ghi lại. 
                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Ý nghĩa Hadith là con người rồi sẽ được 
phục sinh giống hệt như lúc y sinh ra không bị thiếu mất bộ 
phận nào cả. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 9/166 (2860). 
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136- Hadith thứ mười một: Cha của Sa-e’d 
Abdullah bin Mughaffal  kể: Chính Rasul  cấm 
nhặt hạt sỏi nhỏ (đá nhỏ) mà ném, Người nói: 

 
ُ
  ((إَىُّه َن َ�ْقرُُي لصّايَْد، َوَن َ�نَْكَ

ُ
َسُ  للَعُدّو، َوَِىُّه َ�ْفَقَ ِْ ، َوَ� للَعْ�َ

 لصّال ّ ))

“Điều đó không săn được thú cũng chẳng giết được 
kẻ thù mà nó chỉ làm cho đuôi mắt và gãy răng.” 
Hadith do Al-Bukhary 8/60 (6220) và Muslim 6/72 (56 
& 1954) ghi lại. 

Theo đường truyền khác: Có người bà con gần 
của con trai ông Mughaffal nhặt viên sỏi mà ném thì bị 
ông ngăn cản và nói: Quả thật Rasul  đã cấm làm thế 
với câu: 

يدل  )) َْ ا َن رََايُد  َْ َّ  ((إَ

“Quả thật điều đó không săn được thú.” Sau đó 
người bà con gần đó lại tiếp tục nhặt sỏi ném thì ông 
quát: Tôi đã nói với anh rằng chính Rasul  cấm làm 
thế, vậy mà anh còn làm nữa à? Tôi sẽ không bao giờ 
nói chuyện với anh đâu.(55 F

1)    
                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Qua Hadith là cần xa lánh với những kẻ 
làm Bid-a’h, người hư đốn và người khinh rẻ Sunnah một khi 
biết rõ. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 7/94 (1954). 
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137- Ông A’bis bin Rabi-a’h kể: Tôi thấy 
U’mar bin Al-Khattaab  hôn cục đá đen và bảo: Ta 
biết được rằng ngươi chỉ là cục đá chẳng mang lợi ích 
hay làm hại được gì, nếu không từng thấy Rasul  hôn 
ngươi, ta cũng chẳng hôn ngươi làm gì.(56F

1) Hadith do 
Al-Bukhary 2/183 (1597) và Muslim 4/67 (251 & 
1270) ghi lại. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) Học giả chuyên Hadith Ibnu Hajar nói: Qua Hadith ra lệnh tất 
cả tín đồ phải chấp nhận mọi giáo lý trong tôn giáo và làm theo 
thật tốt giáo lý đó cho dù chưa hiểu được ý nghĩa. (Trích từ bộ 
Al-Fat-h 3/584 (1597). 
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13- CHƯƠNG BẮT BUỘC LÀM THEO 
GIÁO LÝ CỦA ALLAH, ĐÁP LẠI LỜI 

MỜI GỌI ĐẾN VỚI GIÁO LÝ ĐÓ HOẶC 
ĐƯỢC LỆNH LÀM THIỆN HOẶC BỊ 

CẤM LÀM TỘI LỖI 
 

Allah phán: 

َّ يُ ] َِّٓك  َِ َّ َََ� َو ُُّم  ۡم  َُ ََۡن َرَو بَ ََ ُِموَك َِيَما  َّ َ َُ  ٰ ّّ ُِۡاُنوَ  َح

َِۡم َحَوج   ِّ َُف
َ
واْ ِ�ٓ م ُُ ِ ا َِ لِيم  ّۡ َ ّلُِمواْ � َّ ُ النساء:  ٦Zا ّرِّما ََُضۡيَت َو�

٦٥ 

TA (Allah) thề bởi Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng 
cho đến khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra 
phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng 
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà 
Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. Al-
Nisa: 65 (chương 4), Allah phán ở chương khác: 

َم ] ُِ َۡح ِِ َُِسوِ�ِۦ  ِ َو َّ ِانَِ� �َِذا ُدُعٓواْ �َِٱ ٱ ۡۡ َما َ�َ  َُۡوَ  ٱلُۡم َّ ِ�
ُم ٱلُۡمۡفلُِحوَ   َُ َُِِك  َٓ ْو

ُ
َناۚ َوم ۡۡ ََ َ

َنا َوم ۡۡ ُقولُواْ َسِم ََ   
َ
ۡم م َُ ََۡن  النور:  ٥Zبَ

 51 
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Quả thật, câu nói của những người có đức tin khi 
được kêu gọi đến với Allah và Rasul của Ngài để 
phân định (đúng sai) giữa họ là: “Chúng tôi xin nghe 
và vâng lệnh.” Và đó chính là những người thành 
đạt. Al-Noor: 51 (chương 24). 

138- Ông Abu Hurairah  kể: Khi Rasul  
được mặc khải cho câu Kinh: 

ۡو ]
َ
ۡم م ُِ ِّ َُف

َ
واْ َاا ِ�ٓ م ُُ ُۡ ُُ   �  ِِ ض

َ ۡۡ ِِ َوَاا ِ� ٱ ٰ ََ ٰ ََ ّّ ِ َاا ِ� ٱل ّ ِ َّ

 ۖ ُ َّ م بُِِ ٱ ُِ ُۡ َاِس َُ ُۡفوُُ  ُُ
Z :284 البقرة 

Allah sở hữu tất cả vạn vật trong các tầng trời lẫn 
dưới đất và cho dù các người có làm bất cứ điều gì 
có công khai hay giấu giếm thì đều bị Allah mang ra 
tính sổ. Al-Baqarah: 283 (chương 2), thì làm cho giới 
Sahabah rất hoang mang, họ liền cưỡi (lạc đà, ngựa) 
đến gặp Rasul  và nói: Thưa Rasul, với những loại 
hành đạo như Salah, thánh chiến, nhịn chay, bố thí thì 
chúng tôi có khả năng làm chứ còn câu Kinh vừa mặc 
khả cho Rasul thì chúng tôi không thể làm được. Rasul 
 lên tiếng bảo: 

ْب َوَدْعنَا (( ُِ َكرَاَ�ْ�َ َمْ  َطََْل
ْ
ُي لل ِْ

َ
ْإ َ�ُقوصُول َكَدا َْاَل  

َ
رَُا�ُدوَإ  

َ
 

 ًُ َطْعنَا ُ�ْفَالىََك َرّ�نَا َوََِلَْك لصَْدَا
َ
 ))وََعَايْنَا بَْي ُْوصُول َوَدْعنَا َو 
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“Các người định nói giống như hai nhóm người 
được ban cho Kinh Sách (Do Thái & Thiên Chúa) là 
chúng tôi đã nghe nhưng bất tuân chăng? Không, 
các người hãy nói: Chúng tôi đã nghe rồi (lời mặc 
khải) và xin tuân lệnh (nhất nhất làm theo). Xin hãy 
dung thứ cho bầy tôi, hỡi Thượng Đế và cuối cùng 
bầy tôi sẽ phải trở về trình diện Ngài.” Mọi người 
liền nói theo chúng tôi đã nghe rồi (lời mặc khải) và xin 
tuân lệnh (nhất nhất làm theo). Xin hãy dung thứ cho 
bầy tôi, hỡi Thượng Đế và cuối cùng bầy tôi sẽ phải trở 
về trình diện Ngài và họ trở nên kính cẩn, khiêm 
nhường hơn. Với hoàn cảnh đó Allah mặc khải xuống 
câu Kinh khác: 

[ ُِۡ َِ ِ�  َََِ
ُ
ِ َءاَاَن ٱلّوُسوُ  بَِمآ م َّ ِاُنوَ ۚ ُ�  َءاَاَن بِ� ۡۡ ُِِّٓۦ َوٱلُۡم ِّ ِان 

 ُٖ َح
َ
َُ َ�ۡ�َ م َفّوِ َُ  َّ ُُِسلُِِۦ  ُتُُِِۦ َو ُُ تُِِۦ َو ََ ِ ِ ُ َٓ ِهُسلُِۦِۚ َوَُالُواْ َوَا  ّاِن 

َۡك ٱلَۡمِصُ�  َِ َّٓنا � َِ ۡفَواَََك  َُ َناۖ  ۡۡ ََ َ
َنا َوم ۡۡ  ٢٨٥البقرة:  ٢Zَسِم

Rasul (Muhammad) đã tin tưởng vào điều đã được 
mặc khải xuống cho Người từ Thượng Đế của Người 
và những người có đức tin (cũng tin tưởng như 
Người). Tất cả đều tin tưởng vào Allah, vào các 
Thiên Thần của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, 
vào các Rasul của Ngài, bầy tôi không hề kỳ thị, 
không phân biệt bất cứ ai trong số Rasul đó, bầy tôi 
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đã nghe rồi (lời mặc khải) và xin tuân lệnh (nhất 
nhất làm theo). Xin hãy dung thứ cho bầy tôi, hỡi 
Thượng Đế và cuối cùng bầy tôi sẽ phải trở về trình 
diện Ngài. Al-Baqarah: 285 (chương 2). Khi mọi 
người tuân và làm theo sắc lệnh được ban thì Allah mặc 
khải xuống câu Kinh khác xóa bỏ đi giáo lý của câu 
Kinh ban đầu: 

ا َاا ] ََ َُۡت وََعلَۡي َّ ا َاا َك ََ َ اۚ ل ََ َۡ ّّ وُۡس ا �ِ  ّ ۡف ََ  ُ َّ ّلُِ  ٱ َِ َّ يُ

 ۚ ََا
ۡ
ۡلَوّ

َ
ۡو م

َ
ََنآ م ِّ ّ اِلۡذََآ �ِ  َ َۡ ُُ َّ َّٓنا  َِ َُۡتۗ  َّ تَ ُۡ  ٢٨٦البقرة:  Zٱ

Allah không bắt một ai gánh nặng trách nhiệm quá 
khả năng của mình. Mỗi người hưởng được phúc về 
điều tốt mà y đã làm ra và chịu phạt về tội y đã gây 
ra. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt 
tội bầy tôi nếu bầy tôi có quên lãng hay sai lầm. Al-
Baqarah: 286 (chương 2), Rasul  đáp: “Dạ.”  

ۡۡ َعلَۡيَنآ �ِۡ�  ] ِۡم َۡ  َّ َّٓنا َو َّٓنا َِ َِ ُۡلَِناۚ  ِيَن ِان َ� ِّ ۥ َ�َ ٱ ُُ َۡلَت ََ ا َكَما 
َا بُِِۦۖ  ََ اََُة  ََ  َّ َّمِۡلَنا َاا  ُۡ  َّ  Zَو

Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi gánh 
vác công việc cực nhọc như Ngài đã bắt các thế hệ 
trước đã gánh vác. Rasul  đáp: “Dạ.” 
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َّٓنا ] َا بُِِۦۖ َِ ََ اََُة  ََ  َّ َّمِۡلَنا َاا  ُۡ  َّ  Zَو

Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi làm 
công việc vượt quá khả năng mình. Rasul  đáp: 
“Dạ.” 

ََا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ] ََت َرۡولَٮَٰنا ََ�َُ�ۡ
َ
َۡناۚٓ م ََ ِۡ َا َوٱ ََ فِۡو  َۡ َوٱۡ�ُ  َ�ّنا َوٱ

 ٢Zٱۡلَ�ٰفِوِ�َن 

Xin hãy lượng thứ, bao dung và thương xót bầy tôi 
(nếu có sai lầm thiếu xót). Chính Ngài là Đấng Bảo 
Hộ cho bầy tôi, xin ban cho bầy tôi sự chiến thắng 
trước bọn Kafir. Rasul  đáp: “Dạ”. Hadith do 
Muslim 1/80 (125 & 199) ghi lại. 
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14- CHƯƠNG CẤM LÀM BID-A’H VÀ 
CẢI CÁCH GIÁO LÝ 

 

Allah phán:  

[ ۖ ُۡ ٰ ّّ ٱلّضَث َّقِ �ِ ُۡ َُ ٱ ۡۡ َماَذا َ� ََZ  :32يونس 

Tất cả mọi thần linh ngoài Ngài đều là hư cấu. 
Yunus: 32 (chương 10), Allah phán ở chương khác: 

إ ] ءٖ ََِ�ِٰب ِان َ�ۡ َنا ِ� ٱۡل َۡ  38  األنعام:Zّاا ََّو

Tất cả mọi việc (dù ở trần gian hay ngày sau) đều 
được nhắc trong Qur’an không thiếu thứ chi. Al-
An-a'm: 38 (chương 6), Allah phán ở chương khác: 

ءٖ ] ََۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ َوٱلّوُسو ِ  ََُودهوُُ �َِٱ ٱََِِ  ََُ�ٰ َّZ  :٥٩النساء 

Một khi các người có sự bất đồng ý kiến về bất cứ 
việc gì thì hãy cùng nhau quay trở lại với Allah (qua 
Qur'an) và Rasul (Muhammad qua Sunnah của 
Người). Al-Nisa: 59 (chương 4), Allah phán ở chương 
khác: 
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َتقِيم  ] ّۡ ِٰ� ُر ََ ُِ َٰذا  ََ   ّ
َ
ََ ا ََ�ُّبِ َوم َتَفّو ََ  َۡ ُُ ّه واْ ٱل ُۡ َّ َُّتُِ ُعوُُۖ َو

ۡم َعن َسبِيلُِۦِۚ  ُِ ِ  )153 (األنعام: Zب

Và đây (tôn giáo Islam) là con đường chính đạo của 
TA (Allah) nó luôn thẳng tăm tắp, các ngươi hãy 
bước theo nó, chớ bước theo những con đường khác 
nó sẽ đưa các ngươi bị lệch khỏi con đường chính 
đạo đó. (Chương 6 – Al-An’am, câu 153), Allah phán 
ở chương khác: 

ۡم ] ُِ ُ َوَ�ۡغفِۡو لَ َّ ُم ٱ ُِ ُۡ ُِۡ َُ  ِِ و ُۡ ِ ُُّ�ََ َ َّ ُهوَ  ٱ ِ ُۡ ۡۡ �ِ  ُكنُتۡم  ُُ
مۚۡ  ُِ َٓ  ٣١آل عمران:  Zُذَُو

Hãy bảo họ (Muhammad)! “Nếu các người thực sự 
yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ được 
Allah yêu thương và tha tội cho các người.” Ali 
I’mraan: 31 (chương 3). 

Còn nói về Hadith thì nhiều vô số, nhân đây xin 
dẫn vài Hadith tiêu biểu: 

139- Bà A’-y-shah  thuật lại lời Nabi :  

َذل َما لَيَْس (( َِ ْشَاىَا 
َ
ْهَدَث َف  

َ
َو رَدّ َمنْهُ َمْ    ُْ ََ  (( 
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“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức 
trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm 
đó bị trả lại y.” Hadith do Al-Bukhary 3/241 (2697) và 
Muslim 5/132 (17, 18 & 1718) ghi lại. 

Theo đường truyền riêng của Muslim Nabi  
nói:  

َو رَدّ (( ُْ ََ ْشُاىَا 
َ
 ))َمْ  َعَدَي َىَدم  لَيَْس َعلَيَْه  

“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc 
làm đó của y bị trả lại.”(

57F

1)    

 

140- Ông Jaabir  kể: Trước kia, khi đứng nói 
thuyết giảng cặp mắt Rasul  đỏ lên, nói giọng rất 
hùng hồn và tính khí thì rất mạnh mẽ giống như là 
người đang đứng trước đoàn quân, Người bảo: 

بْ )) ُْ ْب َوَشّالا ُِ ََّح َْ )) 

“Bình minh đã bao trùm các người.” Người nói: 

ارَ�َ )) َْ ىَا َولصّالاَعُة َك
َ
 ((بَُعوُْت  

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Hadith là một trong những qui tắc vĩ đại 
của tôn giáo Islam, là một trong số câu nói súc tích của Rasul 
. Hadith dõng dạc phủ nhận tất cả việc Bid-a’h và cải cách 
giáo lý Islam. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 6/213 (1718). 
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“Ta và giờ tận thế được mặc khải giống như hai 
ngón tay này.” Thế là Người giơ hai ngón trỏ và ngón 
giữa lên. Người nói: 

ّما َ�ْعُد 
َ
ُِ لَ  وَ ((  ََديَث َكرَا

ْ
َدَق لل ْْ

َ
َ إَّإ   ًْ ْدُي ُمَّددِ َخ َِ ْدَي  َْ ْ   لص

 ّ ُُ َملَةا َو َُ ّ بَْدَعِة  ُُ ّ ُمَْدثَِة بَْدَعةا َو ُُ ا َو َْ ُشوَر ُمَْدثَاُ�
ُ ْ
 َوَفّ لأل

َملَِة َف لّلارَ  َُ(( 

“Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh 
Sách của Allah và sự hướng dẫn tốt nhất chính là sự 
hướng dẫn của Muhammad . Còn điều tồi tệ nhất 
chính là điều mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới 
(trong tôn giáo) là Bid-áh, mọi điều Bid-áh là sự lầm 
đường lạc lối và tất cả sự lầm đường lạc lối sẽ ở 
trong hỏa ngục.” Người nói: 

 َّ َلَه، َوَمْ  رََا ِْ
َ
ََ  فَ
َّ َمان  ََْفَالَه، َمْ  رََا ّي ُشؤَمِ  َمْ   ُِ  بَ

َ
ْو�
َ
ىَا  
َ
 ))

 
 
يَاة َُ ْو 

َ
ّ )) َديْنا    َ ََ ّ َو

َ
 فََْل

“Ta ưu tiên hơn bao người có đức tin khác, ai để lại 
tài sản (sau chết) thì nó thuộc gia đình y và ai bỏ lại 
nợ nầy hoặc người thân thì đó là nhiệm vụ và trách 
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nhiệm của Ta.”(
58F

1) Hadith do Muslim 3/11 (43 & 867) 
ghi lại. 

 

 
 

15- CHƯƠNG AI TẠO DỰNG RA MỘT SỰ 
VIỆC (ĐƯỜNG LỐI) TỐT HOẶC XẤU 

 

Allah phán: 

ُقولُوَ  ] ََ ِيَن  ِّ ۡ�ُ�ٖ َوٱ
َ
ِّ�ٰتَِنا ُُّوةَ م ِّ ِٰجَنا َوُذ َٰ َۡ َ

َا ِاۡن م ََ ۡب  ََ َّٓنا  َِ 
ۡلَنا  َۡ ا َوٱۡج  74 الفرقان: ٧Zلِۡلُمّتقَِ� �َِااا 

Và những ai cầu xin: “Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin 
ban cho vợ chồng, con cái (người thân) của bầy tôi là 
                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Qua Hadith khuyến khích người nói 
thuyết giảng chú tâm nhiều hơn đến bài thuyết giảng, khi thuyết 
giảng giọng phải to chuẩn, khuyến khích nói câu “Ammaa 
Ba’d” trong các bài thuyết giảng như khuyên nhủ, thứ sáu, hai 
ngày tết và lúc viết sách. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 
3/339 (867). 
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những ngoan đạo và xem việc tôn thờ Ngài là niềm 
vui, là lẽ sống và xin hãy biến bầy tôi thành Imam 
(chỉ đạo) những người sùng đạo (đến chân lý chính 
thống).” Al-Furqaan: 74 (chương 25), Allah phán ở 
chương khác: 

ِِّمة  ]
َ
ۡم م َُ ۡلَ�ٰ َۡ ۡروََِاوََج

َ
وَ  بِن ُُ َۡ ََ  Z  :73 األنبياء 

Và TA (Allah) đã biến họ thành cấp lãnh đạo 
hưỡng dẫn mọi người bằng sự chỉ đạo của TA. Al-
Ambiya: 73 (chương 21).  

141- Cha của A’mr ông Jareer bin Abdullah  
kể: Vào lúc giữa trưa, chúng tôi đang ở bên cạnh Rasul 
 thì có một nhóm người không mặc quần áo mà chỉ 
khoác áo choàng bằng lông thú sọc rách ở phần trên, 
mang kiếm, đa phần họ là dân Mudhar nhưng đúng hơn 
là tất cả họ đến từ Mudhar. Thấy họ Rasul  liền thay 
đổi sắc mặt do hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu của họ. 
Người bước vào nhà rồi bước trở ra và bảo ông Bilaal 
gọi Azan và Iqaamah, hành lễ Salah xong Người đứng 
dậy đọc thuyết giảng nói:  

َّۡفٖس ](( م ّاِن  ُِ ِي َللََق ِّ ُم ٱ ُِ ّٓ َِ ُقواْ  ُّ ا ٱَّاُس ٱ ََ َه َ
ّ ُ ةٖ ََ َُ ِٰح َٰ  

ا  ََ َما  وََللََق ِاۡن َُ َّٓث ِاۡن ا َو ََ وَۡج ۚ ا َوََِس ُِ�  ا كَ ََ ُقواْ ٱآء  ُّ ِي  َوٱ ِّ َ ٱ َّ
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َِ�ِيب   ۡم  ُِ َ َ�َ  َعلَۡي َّ َِۡحاَمۚ �ِّ  ٱ
َ ۡۡ آَءلُوَ  بُِِۦ َوٱ َّ َ  ١النساء:  Z ١ا �

[ �ُٖ َاۡت لَِغ ُّ ََۡفٞس ّاا َُ َنُظۡو  َۡ َ َو َّ ُقواْ ٱ ُّ ِيَن َءاَاُنواْ ٱ ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََZ 

اَ   ،18 الحشر: َْ َدَه، َمْ  ثَو�ََه، َمْ   َِ رََاّدَق رَُجيا َمْ  َدينَارَهَ، َمْ  َدْر
اَ  َ�ْدَاهَ َوصَْو سََّق رَدَاوِ  َْ  ))بُّاهَ، َمْ  

“Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi từ một người 
(là Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là 
Hawwa). Rồi từ (Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra 
khắp thiên hạ rất nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy 
hãy kính sợ Allah và chớ đoạn tuyệt quan hệ dòng 
tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám sát mọi (lời nói và 
hành động) của các ngươi. Al-Nisa: 1 (chương 4), 
Này hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah 
và tự nhìn lại những gì mình đã từng làm để xây 
dựng cho mai sau (tức ngày tận thế). Al-Hashr: 18 
(chương 59) mỗi người hãy bố thí đồng vàng, đồng 
bạc, áo quần, một Sa’ lúa mạch, một Sa’ chà là hoặc 
chỉ là nữa trái chà là.” Rasul  dứt lời thì một người 
đàn ông dân Al-Ansaar mang đến một bọc đồ gần như 
khiên không nổi, tiếp theo mọi người lần lượt mang đến 
những gì có thể mang đến, dường như ngày hôm đó là 
ngày bố thí lương thực và quần áo vậy. Với hoàn cảnh 
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đó làm cho gương mặt Rasul  dần dần tươi tắn sáng 
ngời lên, Người nói: 

ا  َْ ْجُا َمْ  َعَدَي بَ
َ
ا، َو  َِ ْجُا

َ
((َمْ  َوّ  َف لبَْوَمَ  ُوّنة  َهَالنَة  فَلَُه  

، َ�ْعَدُه، َا ُجورَِْب َش
ُ
ََ َمْ    ْإ َ�نُْق

َ
  ًَ َوَمْ  َوّ  َف لبَْوَمَ   َمْ  َغ

 ًَ ا َمْ  َ�ْعَدهَ، َمْ  َغ
َْ
ا، َوَوْرُر َمْ  َعَدَي بَ

َِ ُوّنة  َويّةَة  َكَإ َعلَيَه َوْرُر
َا )) ََ َمْ   ْوَرلرَِْب َش ْإ َ�نُْق

َ
  

“Ai khởi xướng ra một việc làm tốt đẹp trong Islam. 
Sau đó được mọi người noi theo, thì y được hưởng 
tất cả những phúc đức của ai làm theo cho đến ngày 
tận thế không hề thiếu sót. Ngược lại, ai tạo ra việc 
làm xấu trong Islam, sau đó được mọi người noi 
theo thì y phải gánh chịu tất cả tội lỗi của những ai 
làm theo cho đến ngày tận thế không hề thiếu sót.”(

59F

1) 
Hadith do Muslim 3/86 (69 & 1017) ghi lại. 

 

142- Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Qua Hadith khuyến khích sáng tạo điều 
thiện tốt đẹp (nhưng phải phù hợp với điều kiện Islam) và 
khuyến cáo tạo ra điều xấu xa tội lỗi trái ngược với giáo lý. 
(Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 4/110 (1017). 
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ّوَل َكْفيا 
َ
َِدَ  لأل ََْفِس ُ�ْقرَُي ُهلْدا  إَّن َكَإ َعَ لبَْ   َمْ   ((لَيَْس َمْ  

ىُّه َكَإ  ّوَل َمْ  َوّ  للَقرَْي ))
َ
ا، َأل َْ  َدَش

“Mạng người bị giết bất công đầu tiên là (Haa-beel 
con thứ) do chính (anh cả Qaa-beel) con trai đầu 
lòng của thủy tổ Adam sát hại, y sẽ gáng tội lỗi đó 
bởi chính y là người đầu tiên tạo ra việc giết người.” 
Hadith do Al-Bukhary 9/127 (7321) và Muslim 5/106 
(27 & 1677) ghi lại. 

 

 
 

16- CHƯƠNG VỀ BẰNG CHỨNG CHO 
VIỆC THIỆN & LỜI KÊU GỌI ĐẾN VỚI 

CHÂN LÝ HOẶC LẦM LẠC 
 

Allah phán:  

َِّٓكۖ ] َِ  87  القصص: Zَوٱۡدُع �َِٱٰ 
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Và hãy kêu gọi (nhân loại) trở về với Thượng Đế 
Ngươi (Muhammad). Al-Qasas: 87 (chương 28), 
Allah phán ở chương khác: 

َنةِ� ] َّ َ ُۡ َمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱ َۡ ِ ُۡ َِّٓك بِ� َِ  ِۡ  ١٢٥النحل:  Zٱۡدُع �َِٱٰ َسبِي

(Hỡi Muhammad) hãy mời gọi mọi người đến với 
con đường (Islam) của Thượng Đế Ngươi bằng sự 
sáng suốt và bằng lời khuyên nhã nhặn. Al-Nahl: 
125 (chương 16), Allah phán ở chương khác: 

َّۡقَوٰىۖ ] ِ َوٱ ّ ُِ اَوَُواْ َ�َ ٱۡل َۡ َُ  ٢المائدة:  Zَو

Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và 
kính sợ Allah. Al-Ma-i-dah: 2 (chương 5), Allah phán 
ở chương khác: 

ّاةٞ ]
ُ
ۡم م ُِ ن ّاِن ُِ َ َۡ ُرُووَ  َو

ۡ
ُعوَ  �َِٱ ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�ن ُۡ ُووِف  يَ ۡۡ بِ�لَۡم

ُم ٱلُۡمۡفلُِحوَ   َُ َُِِك  َٓ ْو
ُ
إ َوم وِ

ََ ۡوَ  َعِن ٱلُۡمن ََ  (آل عمران: Z ١َوَ�ۡن

104( 

Và cộng đồng các người hãy cử ra một nhóm người 
đứng ra kêu gọi mọi người đến với việc thiện, hãy ra 
lệnh làm tốt lành và ngăn chặn làm tội lỗi sàm bậy. 
Đấy mới chính là nhóm người thành đạt. Ali 
I’mraan: 104 (chương 3). 
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143- Cha của Mas-u’d ông U’qbah bin A’mr 
Al-Ansaary Al-Badry  thuật lời Rasul : 

ْجَا فَاَعَلهَ ))
َ
ِ فَلَُه َموُْي  

ًْ  ((َمْ  َدّل َعَ َخ

“Ai hướng dẫn người khác đến với tốt lành thì y 
được ân phước giống như người làm nó.” Hadith do 
Muslim 6/41 (133 & 1893) ghi lại. 

 

144- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َََعه، َن 
ْجَا َموُْي  ُجوَر َمْ  رَ

َ
ُ َمَ  لأل

َ
، َكَإ   َدى  ُِ  

َ
((َمْ  َدَة إَ 

َملَِة، َكَإ َعلَيَه َمَ   َُ  
َ
، َوَمْ  َدَة إَ 

يةا  َِ َُ اصََك َمْ   ُجورَِْب  َ�نُْق
يةا  )) َِ ْب  َْ َُ َاصََك َمْ  ِثَاَش َََعُه، َن َ�نُْق

 لبثَْب َموُْي ِثَاَ  َمْ  رَ

“Ai kêu gọi đến với chân lý, y sẽ được ân phước và 
tất cả ân phước của những ai noi theo sau đó không 
thề thiếu xót tí nào. Còn ai kêu gọi đến với lầm lạc 
Bid-a’h, y sẽ phải gánh tội và tất cả tội lỗi của những 
ai làm theo sau đó không hề thiếu xót tí nào cả.” 
Hadith do Muslim 8/62 (16 & 2674) ghi lại. 
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145- Cha của Al-A’bbaas ông Sahl bin Sa’d Al-
Saa-a’dy  kể: Vào một ngày trong trận chiến Khaibar, 
Rasul  nói:  

ْعَعَ�ّ ((
ُ َ
َذهَ أل َِ ُ ّب لَ  ، يَفرَُح لُ  َعَ يََديهَ  رَُجم   َغدل   لصّاليَةَ  

 ُ
ُ
َُّه لُ  َورَُوو  ُ، وُ َ

َ
 ))َورَوو 

“Sáng mai, Ta sẽ giao cờ lệnh cho người mà Allah sẽ 
ban sự vinh quang trên tay y, y biết thương yêu 
Allah và Rasul của Ngài và Allah và Rasul của Ngài 
cũng yêu thương y.” Ðêm đó, những mọi người ngủ 
không yên cứ bàn luận rằng sẽ được giao cờ lệnh. Sáng 
dậy, mọi người liền kéo đến gặp Rasul  và mong rằng 
chính mình là người được nhận lá cờ đó, nhưng Rasul 
hỏi:  

َز َطاَلِب ؟))
َ
ّ لْ�ُ     َ

ََ   َ�ْ
َ
 )) 

“Aly bin Abu Taalib đâu rồi ?” Những người có mặt 
đồng trả lời: “Thưa, ông ấy than rằng bị đau mắt.” 
Người hạ lệnh: 

رَْولُول إََلْهَ ))
َ
 ((فََ

“Hãy cho gọi nó đến đây.” Sau đó, họ cho người đi 
mời Aly  đến. Khi gặp Aly Rasul  phun nước bọt 
vào mắt ông và cầu xin với Allah cho ông ta lành bệnh. 
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Trong chớp nhoáng, mắt của Aly lành lặn như cũ.  
Rasul  đưa cờ lệnh cho Aly thì ông hỏi lại: Có phải 
chiến đấu đến khi nào họ chịu qui phục (Allah) giống 
như chúng ta? Rasul  đáp: 

 لبْوَمَ ، 
َ
ْب إَ  ُْ ّب لْدُى

َُ َل سََالاَهَرْْب،  َ
ْْ �َ َّ َُْفْذ َعَ رَْوَلَك َه ((ل

ْإ 
َ َ
ََيَه، فََولَ  أل  

َ
ْب َمْ  َهّق لَ  َ�َعا  َْ

ُب َعلَيْ َ
ََ ْب بََدا  ُِ ْخَبْ

َ
َو 

ًا صََك َمْ  ُحَْا لّلَعب)) َدَي لُ  بََك رَُجم  َولَهدل  َخ ْْ �َ 

“Hãy từ từ, trước tiên đón quân trong khu vực của 
họ, kế tiếp kêu gọi họ vào Islam và báo cho họ biết 
những gì Allah yêu cầu ở họ. Ta thề bởi Allah chứng 
giám chỉ cần Allah ban cho ngươi hướng được một 
người đàn ông duy nhất vào Islam thì sẽ tốt cho 
ngươi hơn tất cả tài sản ở trần gian này.” Hadith do 
Al-Bukhary 5/171 (4210) và Muslim 7/121 (34 & 
2406) ghi lại. 

 

146- Ông Anas  kể: Có một chàng thanh niên 
từ Aslam nói: Thưa Rasul, quả thật tôi rất muốn đi 
chiến đấu nhưng lại không có gì để chuẩn bị cả. Người 
bảo: 

َداََض (( ََ َو  ّْ َ
َ
 فََْىُّه َْْد َكَإ ع

 ))َل َْت فَُمىا 
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“Hãy đi đến gặp người đàn ông kia, ông ta đã chuẩn 
bị đầy đủ nhưng đã bị bệnh.” Cậu thanh niên tìm đến 
người đàn ông đó và nói: Rasul  gởi đến ông lời 
Salam và bảo ông đưa cho tôi hành trang chiến đấu mà 
ông đã chuẩn bị sẵn. Người đàn ông xoay qua bảo cô 
gái: Này cô hãy lấy hết hành trang mà tôi đã chuẩn bị 
sẵn, hãy đưa hết cho cậu ta, không được để lại bất cứ 
gì. Thế bởi Allah chứng giám cô không được để lại bất 
cứ thứ gì, cầu xin Allah ban hồng phúc cho cô. Hadith 
do Muslim 6/41 (134 & 1894) ghi lại.  

 

 

 

17- CHƯƠNG GIÚP ĐỠ NHAU LÀM VIỆC 
THIỆN & KÍNH SỢ ALLAH 

 

Allah phán: 

َّۡقَوٰىۖ ] ِ َوٱ ّ ُِ اَوَُواْ َ�َ ٱۡل َۡ َُ  ٢المائدة:  Zَو
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Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và 
kính sợ Allah. Al-Ma-i-dah: 2 (chương 5), Allah phán 
ở chương khác: 

[  ِ�َۡۡ َٰن لَِ� ُلۡ�ٍ ١َوٱۡل ََ َ ِيَن َءاَاُنواْ وََعِملُواْ ٢ �ِّ  ٱۡ�ِ ِّ ّّ ٱ ِ� 
 ِ ُۡ ۡواْ بِ�لّص َُ َّقِ َوََُوا ُۡ ۡواْ بِ� َُ ِٰت َوََُوا ََ ِ ٰل َّ  ٣ – ١العصر:  ٣Zٱل

(TA Allah) Thề bởi thời gian. Quả thật, con người 
chắc chắn sẽ đi vào thua thiệt. Ngoại trừ những ai có 
đức tin và làm việc thiện rồi khuyên bảo nhau tôn 
trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn. Al-
A’sr 1 – 3. Imam Al-Shafi-y’ nói: Quả thật mọi người 
hoặc đa số nhân loại rất lơ là không quan tâm suy nghĩ 
đến chương kinh này. Trích từ Mukhtasar Tafseer của 
Ibnu Katheer 3/643. 

 

147- Cha của Abdur Rahmaan ông Zaid bin 
Khaalid Al-Juhany  dẫn lời Rasul  rằng: 

َُ َغر�ا  َف  َقْد َغَول، َوَمْ  َخلَ ََ ََيَي لَ    ف َو
َو َغَر�ا  ّْ ((َمْ  َج

َقْد َغَول)) ََ  ًِ
َ َِ َلَه  ِْ

َ
  

“Ai trang bị hành trang cho lính đánh trận vì chính 
nghĩa của Allah thì giống như y đã ra trận và ai 
không thể tham chiến vì giúp đỡ gia đình điều tốt 
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đẹp thì giống như y đã ra trận” Hadith do Al-
Bukhary 4/32 (2843) và Muslim 6/41 (135 & 1895) ghi 
lại. 

 

148- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  kể: 
Rasul  cử một toán quân tấn công bộ tộc Lehyaan ở 
Huzhail, Người nói: 

َدا)) ُْ َدا َولألْجُا بَيْنَ ُِ َهُد
َ
 رَُجلَْ�َ  

ّ ُُ  ((َلَتَََْعْث َمْ  

“Cứ mỗi hai người đàn ông thì một người xuất trận 
(và một người giúp gia đình điều tốt đẹp) thì ân 
phước giữa hai người họ được chia đều.” Hadith do 
Muslim 6/42 (137 & 1896) ghi lại.  

 

149- Con trai ông A’bbaas  kể: Rasul  gặp 
được một lữ đoàn cưỡi lạc đà (cưỡi ngựa) tại Al-
Rawha, Người hỏi:  

 ((َمَ  للَقْوُ  ؟))

“Các người là ai ?” Lữ đoàn đáp: Chúng tôi là những 
người Muslim. Thế ông là ai? Họ hỏi lại. Người đáp: 

 ((رَُووُل ل ))
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“Rasul của Allah.” Bổng có một người phụ nữ trong lữ 
đoàn giơ cao một đứa bé lên mà hỏi: Đứa bé này làm 
Haj có được không ? Người đáp: 

ْجاا ))
َ
َََعْب، َوصََك   )) 

“Được và cô được hưởng ân phước.” Hadith do 
Muslim 4/101 (409 & 1336) ghi lại. 

 

150- Ông Abu Musa Al-Ash-a’ry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

يُْععيَه َكَشم  ُشَوّفال   ََ َشَا بََه 
ُ
ي يُنَفُذ َما   َ

ّ
((للَاَرُإ لصُدْالَلُب لألَمُ� لَ

َهُد لصُدرََاّدَطْ�َ ))
َ
ُ بََه،  

َ
َشَا  

ُ
ي   َ

ّ
 لَ

َ
ُعُه إَ 

ََ يَْد ََ ََْفُالُه   َطيََّة  بََه 

“Thủ kho Muslim chân chính là người làm tròn 
trọng trách được giao một cách thật thà, hài lòng và 
xuất kho không gian lận thì giống như y đã bố thí.” 
Hadith do Al-Bukhary 2/142 (1438) và Muslim 3/90 
(79 & 1023) ghi lại. 
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18- CHƯƠNG KHUYÊN BẢO 

 

Allah phán: 

[ ٞ ِاُنوَ  �ِۡلَوة ۡۡ َما ٱلُۡم َّ ِ�Z  :١٠الحجرات 

Chỉ có những người có đức tin mới là anh em của 
nhau. Al-Hujuraat: 10 (chương 49), Allah kể về lời 
nói của Nabi Nooh : 

مۡ ] ُِ ََصُح لَ
َ
 62األعراف:  Zَوم

Và Ta đã hết lời khuyên bảo các người. Al-A'raaf: 
62 (chương 7), Allah kể về lời nói của Nabi Hood :  

ِاٌ� ]
َ
ٌح م ُِ ۡم ََا ُِ ََا۠ لَ

َ
 68األعراف:  ٦Zَوي

Và Ta là người khuyên bảo các người thật lòng. 
Al-A'raaf: 68 (chương 7). 

151- Hadith thứ nhất: Cha của Ruqaiyah ông 
Tameen bin Aws Al-Daa-ry  dẫn lời Rasul  rằng: 

يُ  لّلَايَحةُ (( ِّ  ))ل

“Tôn giáo là lời khuyên bảo.” Chúng tôi hỏi: vì ai 
thưa Rasul? Người đáp:  
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بْ ((َوَ  َْ  َّدَة لصُْدْالَلَدَ� وََةّمَر
َ
 )) َوَلَكرَابََه َوصَاَُووَ َ َوَأل

“Vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì Rasul của Ngài, 
vì những Imam của người Muslim và vì toàn thể 
người Muslim.”(

60F

1) Hadith Muslim  1/53 (55 & 95) ghi 
lại. 

152- Hadith thứ hai: Ông Jareer bin Abdullah  
kể: “Lúc gia nhập Islam tôi đã cam đoan với Rasul  
là phải hành lê Salah, xuất Zakat bắt buộc và khuyên 
bảo tất cả anh em Muslim.” Hadith do Al-Bukhary 
1/139 (524) và Muslim 1/54 (56 & 97) ghi lại. 

 

153- Hadith thứ ba: Ông Anas  dẫn lời Rasul 
 rằng: 
                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Khuyên bảo vì Allah là một lòng hướng 
niềm tin về Ngài, lánh xa mọi điều Shirk (tổ hợp) và không 
chống đối bất cứ tính cách nào của Ngài đồng thời miêu tả các 
tính cách trên mặt hoàn chỉnh; khuyên bảo vì Kinh Sách của 
Ngài là một lòng tin rằng Qur’an là lời phán của Allah; 
khuyên bảo vì Rasul của Ngài là tin tưởng vào sứ mạng và tất 
cả mọi điều Người truyền đạt; khuyên bảo vì những Imam của 
người Muslim là trợ giúp họ hoàn thành trọng trách và tuân 
lệnh họ; còn khuyên bảo vì toàn thể người Muslim là hướng 
dẫn họ làm điều lợi ích ở trần gian và ngày sau, khuyên bảo họ 
hành đạo với khả năng có thể. (Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 
1/248 - 250 (55). 
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ّب َلَْفَالهَ (( َخيَه َما ُ َ
َ
ّب َأل َ ُ َّ ْب َه ُْ َهُد

َ
 يُْؤَمُ   

َ
 ))ن

“Không trở thành được người có đức tin hoàn thiện 
cho đến khi các bạn thương mến người anh em 
(Muslim) khác như thể thương bản thân mình.” 
Hadith do Al-Bukhary 1/10 (13) và Muslim 1/49 (45 & 
71) ghi lại. 

 

 
 

19- CHƯƠNG RA LỆNH LÀM THIỆN & 
CẤM LÀM TỘI LỖI 

 

Allah phán:  

ّاةٞ ]
ُ
ۡم م ُِ ن ّاِن ُِ َ َۡ ُرُووَ  َو

ۡ
ُعوَ  �َِٱ ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�ن ُۡ ُووِف  يَ ۡۡ بِ�لَۡم

ُم ٱلُۡمۡفلُِحوَ   َُ َُِِك  َٓ ْو
ُ
إ َوم وِ

ََ ۡوَ  َعِن ٱلُۡمن ََ  (آل عمران: Z ١َوَ�ۡن

104( 

Và cộng đồng các người hãy cử ra một nhóm người 
đứng ra kêu gọi mọi người đến với việc thiện, hãy ra 
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lệnh làm tốt lành và ngăn chặn làm tội lỗi sàm bậy. 
Đấy mới chính là nhóm người thành đạt. Ali 
I’mraan: 104 (chương 3), Allah phán ở chương khác: 

ُووِف ] ۡۡ ُرُووَ  بِ�لَۡم
ۡ
ۡلوَِجۡت لِلّناِس َُن

ُ
ّاٍة م

ُ
ۡوَ  َعِن  ُكنُتۡم َلۡ�َ م ََ ۡن َُ َو

وِ 
ََ  )110 (آل عمران: Zٱلُۡمن

Các người đã là cộng đồng tốt đẹp nhất (trong 
nhân loại) do các người ra lệnh nhau làm thiện và 
cấm nhau làm tội lỗi. Ali I’mraan: 110 (chương 3), 
Allah phán ở chương khác: 

َِلَِ� ] ٰ ََ ِۡ َعِن ٱۡل ۡعوِ
َ
ۡوِف َوم ُۡ ُرۡو بِ�ۡل

ۡ
ۡفَو َوم َۡ األعراف:  ١Zُلِذ ٱۡل

١٩٩  

Hãy lượng thứ và chỉ thị làm điều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dốt. (Chương 7 – Al-
A’raaf, câu 199), Allah phán ở chương khác: 

ٖضإ  ] ۡۡ َآُء َ� ِِ ۡو
َ
ۡم م َُ ُض ۡۡ ِاَ�ُٰت َ� ۡۡ ِاُنوَ  َوٱلُۡم ۡۡ ُووِف َوٱلُۡم ۡۡ ُرُووَ  بِ�لَۡم

ۡ
 يَن

وِ 
ََ ۡوَ  َعِن ٱلُۡمن ََ  ٧١التوبة:  Zَوَ�ۡن

Những người có đức tin nam và nữ họ là những 
người bảo hộ lẫn nhau, họ ra lệnh nhau thi hành 
điều thiện, điều ân phước và ngăn cản nhau làm 
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điều tội lỗi. Al-Tawbah: 71 (chương 9), Allah phán ở 
chương khác: 

اِ  َداوُۥَد وَِعََ� ] َّ ِ ٰ ل َ�َ َۡ ُءِي ََ ٓ �ِۡس َِ َفُوواْ ِاۢن بَ َُ ِيَن  ِّ لَُِۡن ٱ
وَ   ُُ َت ۡۡ ََ ۡوَ  َعن ٧ٱبِۡن َرۡوَ�َمۚ َ�ٰلَِك بَِما َعَصواْ ّوَ�َُواْ  ََ َّ يَتََنا  َ�َُواْ 

وٖ 
ََ ن لُوَ   َف اه َۡ ۡف ََ  78المائدة:  ٧Zَعلُوُُۚ َ�ِۡئَس َاا َ�َُواْ 

(Allah) dùng miệng của Dawood và Ysa con trai 
Mar-yam nguyền rủa những kẻ vô đức tin trong con 
cháu Israa-el, do bởi mọi việc bất tuân lệnh mà 
chúng đã chống đối * Bọn chúng đã không cấm cản 
điều sàm bậy tội lỗi, ngược lại chúng còn làm. Quả 
là xấu xa thay cho những gì chúng đã hành động. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 78), Allah phán ở 
chương khác: 

َمن َش ] ََ ۡمۖ  ُِ ِ ّٓ ِّ َقه ِان  ُۡ ِۡ ٱ ُفۡوۚ َوُُ ِۡ آَء ََۡلَي ََ ِان َوَان  ۡۡ  Zآَء ََۡلُي
 ٢٩الكهف: 

Và hãy bảo (hỡi Muhammad) mọi chân lý là đến từ 
Thượng Đế của các ngươi. Thế nên, ai muốn tin thì 
tin còn không cứ việc phủ nhận nó. Al-Kahf: 29 
(chương 18), Allah phán ở chương khác: 

َروُ ] ۡۡ ۡع بَِما ُُ َُ ُۡ �ََZ :٩٤ الحجر 
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(Hỡi Muhammad) hãy công bố những điều mà 
Ngươi đã được truyền. Al-Hijr: 94 (chương 15), 
Allah phán ở chương khác: 

َذاِ� ] َۡ ِ ِيَن َالَُمواْ ب ِّ َلۡذََا ٱ
َ
وٓءِ َوم ّه ۡوَ  َعِن ٱل ََ ۡن ََ ِيَن  ِّ �َۡيَنا ٱ

َ
م

ُقوَ   ُّ ۡف ََ  165 األعراف: ١Zَ� ِٔي� بَِما َ�َُواْ 

Lập tức TA (Allah) cứu vớt những người ngăn cấm 
làm điều sàm bậy tội lỗi và gián một hành phạt thật 
khủng khiếp lên những kẻ bạo ngược chuyên làm tội 
lỗi, bất công. Al-A'raaf: 165 (chương 7). 

Ngoài ra còn có rất nhiều câu Kinh khác mang ý 
nghĩa tương tự. 

154- Hadith thứ nhất: Cha của Sa-e’d ông Al-
Khudry  kể: Tôi đã nghe Rasul  nói:  

ُْه �َيََدهَ (( ًّ ل فَلْيَُغ ى ُمنَْكا 
َ
َََلَالاىَهَ ، َمْ  َر 

 فََْْإ صَْب ،فََْْإ صَْب �َْالرََعْ  فَ
يَداإَ  َ

ْ
ُُ لب َع ُْ

َ
َََه وََاصََك  

َََقلْ
 ))�َْالرََعْ  فَ

“Ai trong các người nhìn thấy điều Haram thì hãy 
thay đổi bằng tay mình, nếu không có khả năng thì 
bằng cái lưỡi, còn không có khả năng thì bằng con 
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tim và đó là sự yếu đuối nhất(
61F

1) của đức tin.” Hadith 
do Muslim 1/50 (49 & 78) ghi lại. 

  

155- Hadith thứ hai: Con trai ông Mas-u’d  
dẫn lời Rasul  rằng:  

ّمَرَه َهَولَرّ�وَإ 
ُ
ُ َمْ   

َ
ّمة َطََْ� إَّن َكَإ  

ُ
َ َ�َعوَُه لُ  َف   َِ

((َما َمْ  ىَ
ُُ َمْ   ْلُ

َ
ا ل َْ َّ ّب إَ

َُ ْشَاهَ، 
َ
ِا يََُخُذوَإ سَالتَّرَه َوَ�ْقرَُدوَإ بََ َحا ْْ

َ
َو 

 يُْؤَشاوَإ، 
َ
ْب ُخلُو ا َ�ُقوصُوَإ َما َن َ�ْفَعلُوَإ َوَ�ْفَعلُوَإ َما ن َِ َ�ْعَد

 ، َو ُشؤَم ا ُْ ََ َََه 
ْب بََقلْ ُِ َد َِ ، َوَمْ  َجا َو ُشْؤَم ا ُْ ََ ْب �َيََدهَ  ُِ َد َِ َدْ  َجا ََ

يَداَإ  َ
ْ
ََ اصََك َمَ  لب ، َولَيَْس َوَرل َو ُشؤَم ا ُْ ََ ْب بََلَالاىََه  ُِ َد َِ َوَمْ  َجا

َُّة َخاَْدلِ ))  َه

“Bất cứ vị Nabi nào được lãnh sứ mạng trước Ta 
đều được nhóm thân tín đắt lực và bạn bè tiếp nhận 
đường lối và thi hành theo mệnh lệnh của Họ. Sau 
đó họ truyền lại cho các hậu duệ sau này, họ chỉ nói 
mà chẳng làm và toàn làm khác với sắc lệnh được 
truyền. Vì vậy, ai chống đối lại họ bằng hành động 
thì y là người có đức tin, ai chống đối lại họ bằng 
                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Ngụ ý là có được kết quả rất là ít. (Trích 
từ Shar-h Saheeh Muslim 1/238 (49). 
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con tim thì y là người có đức tin, ai chống đối lại họ 
bằng lời nói thì y là người có đức tin, ngoài ra không 
ai có niềm tin nữa cả dù chỉ nhỏ bằng hạt bụi.” 
Hadith do Muslim 1/50 (50 & 80) ghi lại. 

 

156- Hadith thứ ba: Cha của Al-Waleed ông 
U’baa-dah bin Al-Saamit  kể: “Lúc vào Islam chúng 
tôi đã cam kết với Rasul  là phải tuân lệnh và thi 
hành (sắc lệnh Người và cấp lãnh đạo sau Người) 
trong mọi lúc khó khăn cũng như thuận lợi, lúc thích 
cũng như không thích, tuyệt đối không được kháng lệnh 
cho đến khi thấy được bằng chứng rõ ràng (không suy 
luận) về hành động ngoại đạo của cấp lãnh đạo nhằm 
làm bằng chứng trước Allah và luôn luôn nói năn thật 
thà bộc trực không sợ bất cứ thế lực nào khác hoặc bất 
cứ ai.” Hadith do Al-Bukhary 9/59 (7055) & 96 (7199) 
và Muslim 6/16 (41 & 1709) ghi lại. 

 

157- Hadith thứ tư: Ông Al-Nu’maan bin 
Basheer  dẫn lời Rasul  rằng: 

ُدول َعَ  َْ ا، َكَدوََي َْوِ  لْورَ َْ ي ََ ((َموَُي للَقا ََب َف ُهُدوَد لَ  َولصَولَْ  
يَ  َف  َ

ّ
َإ لَ ََ ا، َو َْ ْوَفلَ

َ
ْب   ُْ ا َوَ�ْعُض َِ ْعَم

َ
ْب   ُْ َوَفينَِة فََااَر َ�ْعُض
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ىّا 
َ
َقاصُول: صَْو � ََ ْب،  ُْ ََ َشّاول َعَ َمْ  فَْوَط ا إََال لْورََقول َمَ  لصَدا َْ ْوَفَل

َ
 

َرلُدول 
َ
ْب َوَما   ُِ ََنَا َخْاْا  َوصَْب ىُؤَْا َمْ  فَْوَطنَا، فََْْإ رََاُ�و َخَاْطنَا َف ىََاي
َْول َجيعا  ))

َ
َْول َوَ

َ
ْب َ َْ يَْدي

َ
َخُذول َعَ  

َ
يْعا ، َوَِْإ   لَُكول َجَ َِ 

“Hình ảnh của người bảo vệ bộ giáo luật của Allah 
và hình ảnh người vi phạm, giống như nhóm người 
bắt thăm lên tàu, thế là nhóm người ở phần trên tàu 
và nhóm khác ở tầng đáy tàu. Cứ mỗi lần nhóm ở 
đáy tàu muốn lấy nước thì phải lên trên làm phiền 
những người ở trên, thế là họ tự bảo nhau: Sao 
chúng ta không chịu đục một lổ ở chổ chúng ta mà 
lấy nước tránh được làm phiền những người ở trên. 
Nếu bỏ mặt nhóm người ở tầng dưới toại nguyện thì 
tất cả mọi người đều chết và nếu quyết tâm cấm cản 
họ thì tất cả đều bình an.” Hadith do Al-Bukhary 
3/182 (2493) ghi lại. 

 

158- Hadith thứ năm: Mẹ của nhóm người có 
đức tin, mẹ của Salamah bà Hind bint  Abu Umayyah 
Huzaifah  dẫn lời Rasul  rằng: 

َقْد  ََ َدْ  َكَاَه  ََ رَْعَافُوَإ وُ�نَْكُاوَإ،  ََ  َُ َشَال
ُ
ْب   ُِ ((إَىُّه �ُْالرَْعَدُي َعلَيْ

َ َورَاَ� َ )) ََ ْ  َمْ  َر َِ
َقْد َوَلَب، َولَ ََ َا  َِ ىْ

َ
 بََاَئ، َوَمْ   
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“Rồi các người sẽ bị thống lãnh bởi cấp lãnh đạo 
làm lẽ phải và làm tội lỗi xấu xa. Đối với ai bực bội 
trong lòng (với tội lỗi đó) thì y là người vô can, còn 
ai chống đối ra mặt thì y là người bình an, nhưng 
riêng kẻ hài lòng mà làm theo (mới là thất bại).” Mọi 
người liền hỏi: Thế có cần đấu tranh với họ không, thưa 
Rasul? Người đáp:  

ُب لصّاموَ )) ُِ ي ََ َْاُشول 
َ
، َما  

َ
 ((ن

“Không, miễn sao họ vẫn còn hành lễ Salah cùng các 
người.” Hadith do Muslim 6/23 (63 & 1854) ghi lại. 

Ý nghĩa Hadith: Đối với ai trong lòng cảm thấy 
bực bội khó chịu về hành động sai quấy của cấp lãnh 
đạo nhưng bất lực không làm gì được thì y vô can 
không phạm phải tội lỗi đó và đã làm được nhiệm vụ 
của người Muslim, còn ai phản kháng với khả năng có 
thể thì y bình an không bị trừng phạt bởi tội lỗi đó, còn 
riêng kẻ hài lòng mà làm theo thì y là kẻ tội phạm bất 
tuân. 

 

159- Hadith thứ sáu: Mẹ của nhóm người có 
đức tin, mẹ của Al-Hikam bà Zaynab bint Jahsh  kể: 
Có lần Rasul  hoảng hốt bước vào nhà bà mà nói: 
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هَ َن (( ـٰ ، فَُرَح للَْوَ  َمْ   إَّن ل ُ إَلَ َِ َ َُ َِ َمْ  َفَ ََْد لْط  صَلَْعَا
، َو�ْيا

ُجوَج َموَي َِذهَ ))
ْ
ُجوَج َوَمَ

ْ
  رَْدَ  يََ

“La i la il lal lah (không có Thượng Đế nào xứng 
đáng được thờ phượng ngoại trừ Allah), thật khốn 
khổ thay cho quần chúng Ả Rập bởi nạn kiếp đang 
dần tiến đến họ, ngày hôm nay bức tường nhốt 
Yajooj và Majooj đã bị lủn như thế này đây.” Người 
dùng ngón cái và ngón trỏ kết thành một lỗ tròn, tôi 
hỏi: Thưa Rasul, chẳng lẽ những người ngoan đạo trong 
chúng ta cũng bị hủy diệt luôn ư? Người đáp:  

َعْب، إََال َكُثَ للَََُث ))
ََ )) 

“Đúng vậy, nếu như tội lỗi ngày càng gia tăng.” 
Hadith do Al-Bukhary 4/168 (3346) và Muslim 8/166 
(2 & 2880) ghi lại. 

 

160- Hadith thứ bảy: Cha của Sa-e’d ông Al-
Khudry  dẫn lời Rasul  rằng: 

ََ َف للّعُاَْاَت !)) ْب َوللُلُو ُْ  ((إَيّا

“Ta khuyến cáo các người ngồi ở các nẻo đường !” 
mọi người hỏi: Thưa Rasul, nếu như có việc bắt buộc 
chúng tôi phải ngồi. Người đáp: 
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ْىُعول للّعَا�َْق َهّقهُ ))
َ
َلَس، فََ ْْ بَيْرُْب إَّن لصَد

َ
 ((فَََْال  

“Nếu như có việc bắt buộc phải ngồi thì các người 
hãy ngồi cho đúng cách.” Mọi người hỏi tiếp: Như thế 
nào gọi là đúng cách, thưa Rasul ? Người đáp: 

ْشُا بَاصَدْعُاوَ ، 
َ ْ
َاى، َورَّد  لصّالَمَ ، َولأل

َ
ُّ لأل ، َوَ� ِّ لَلَصَ ((َغ
 َولّلُي َعَ  لصُدنَْكاَ ))

“Là hạ thấp cái nhìn xuống, không gây hại người 
khác, đáp lại lời Salam, ra lệnh làm thiện và ngăn 
cấm làm tội lỗi.” Hadith do Al-Bukhary 8/63 (6229) và 
Muslim 6/165 (114 & 2121) ghi lại.  

161- Hadith thứ tám: Con trai ông A’bbaas  
kể: Có lần Rasul  bắt gặp người đàn ông đeo nhẫn 
vàng, Người liền nắm lấy chiếc nhẫn cởi ra và bảo:  

ا ف يََدهَ !))      َْ
َعلُ ْْ يَ ََ  َجَْاِو َمْ  ىَاِر 

َ
ْب إَ  ُْ َهُد

َ
 ((َ�ْعَدُد  

“Sao các người lại ưa thích lấy một cục than hồng 
của hỏa ngục mà đeo vào tay mình vậy.” Sau khi 
Rasul  bước đi mọi người trả lại cho người đàn ông 
đó và nói: Hãy cầm lấy nó mà sử dụng trong vấn đề 
khác. Người đàn ông đáp: Không, tôi sẽ không bao giờ 
lấy nó lại trong khi do chính tay Rasul  đã cởi nó ra. 
Hadith do Muslim 6/149 (52 & 2090) ghi lại. 
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162- Hadith thứ chín: Cha của Sa-e’d ông Al-
Hasan Al-Basry kể: Ông A’-izh bin A’mr đến gặp 
U’baidullah bin Ziyaad mà nói: Này con trai bé bổng, ta 
đã nghe được Rasul  nói rằng: 

ََ للَُعَدةُ ))  ((إَّإ َفّ لصّاَة

“Quả thật, những người tàn nhẫn với vật nuôi là 
đồng bọn của những kẻ trong hỏa ngục.” Con hãy coi 
chừng kẻo giống như họ. U’baidullah trả lời: Ông hãy 
ngồi xuống đi, thực ra ông cũng chỉ là tên vô danh tiểu 
tốt trong đám Sahabah của Muhammad  mà thôi. Ông 
A’-izh điềm đạm nói: Chẳng lẽ, trong số họ lại có 
người vô danh tiểu tốt ư, quả thật những kẻ vô danh 
tiểu tốt như vậy chỉ có trong nhóm người thời sau họ 
hoặc khác họ mà thôi! Hadith do Muslim 6/9 (23 & 
1830) ghi lại. 

 

163- Hadith thứ mười: Ông Huzaifah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ْو 
َ
ُوّإ َىْ  لصُدنَْكَا   َْ َنْ ََ ُشُاّإ بَاصَدْعُاوَ ، َو

ْ
ََ ََ ََْفَء �َيََدهَ،  ي  َ

ّ
((َولَ

َُّب رَْدُعْوىَُه فَم  ْب َعَقابا  َمنُْه  ُِ ّ  لُ   ْإ َ�ََْعَث َعلَيْ َِ َِ َلُو
بْ )) ُِ ُِ لَ ا َْ  �ُْالرَ
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“Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta, rằng các người 
phải ra lệnh làm thiện và ngăn cấm làm tội lỗi hay 
các người muốn bị Allah gián một hình phạt khủng 
khiếp lên đầu các người và rồi lời khẩn cầu của các 
người không được đáp lại.” Hadith do Al-Tirmizhi 
(2169) ghi lại và nói (Hadith Hasan). 

 
164- Hadith thứ mười một: Cha của Sa-e’d ông 

Al-Khudry  dẫn lời Rasul  rằng: 

ََدُة َعْدِل َعنَْد ُولَْعاِإ َجا اِ )) ََ اَد  َْ فَْضُي لَل
َ
 )) 

“Thực ra, việc thánh chiến tốt nhất là dám nói lời 
công bằng trước tên hung quân.” Hadith do Abu 
Dawood (4344), Ibnu Maajah (4011) và Al-Tirmizhi 
(2174) ghi lại và ông nói: (Hadith Hasan). 

 

165- Hadith thứ mười hai: Cha của Abdullah 
ông Taariq bin Shihaab Al-Bajaly Al-Ahma-sy  kể: 
Có một người đàn ông chân đứng trên tấm da hỏi Rasul 
 rằng: Việc thánh chiến nào mới tốt nhất? Người đáp:  

ََدُة َهَق َعنَْد ُولَْعاِإ َجا اِ )) ََ ))       

“Là lời nói chân lý trước tên hung quân.” Hadith do 
Al-Nasaa-y 7/161 ghi lại. 
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166- Hadith thứ mười ba: Ông Abu Bakr Al-
Siqqeed  nói: Này hỡi mọi người, các người đã từng 
đọc qua câu Kinh: 

ِينَ ] ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََ ّۡ م ّان َض ُُ ه ُّ َّ يَ ۡمۖ  ُِ َّ َُف

َ
ۡم م ُِ  َءاَاُنواْ َعلَۡي

ُتمۚۡ  َۡ َُ َت َۡ  105 المائدة: Z�َِذا ٱ

Này hỡi những người có đức tin, các người hãy tự 
bảo vệ thân mình, những kẻ lầm lạc không gây hại 
được các người đâu miễn các người biết tự hướng 
mình đến chân lý. Al-Ma-i-dah: 105 (chương 5) và 
chính ta đã nghe được Rasul  nói rằng: 

ُب  ُْ ْإ َ�ُعّد
َ
َك   َِ ْو

َ
ُخُذول َعَ يََديَْه  

ْ
ُول للّظاصََب فَلَْب يََ

َ
ََ إََال َر  ((إَّإ لّلا
ِِ َمنْهُ ))  لُ  بََعَقا

“Quả thật, đối với những ai nhìn thấy kẻ đang làm 
điều bất công (điều tội lỗi) mà không chịu ngăn cản 
y (dù là lời nói hay hành động), e rằng Allah sẽ gián 
xuống hình phạt cho y mù cặp mắt (ở trần gian hoặc 
ngày sau hoặc cả hai).” Hadith do Abu Dawood 
(4338), Ibnu Maajah (4005), Al-Tirmizh (3057) và Al-
Nasaa-y trong bộ Al-Kubra (11157) ghi lại. 
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20- CHƯƠNG TÔN TRỌNG NHÂN 
QUYỀN NGƯỜI MUSLIM, PHÂN TÍCH 

QUYỀN LỢI, THÔNG CẢM VÀ THƯƠNG 
XÓT HỌ 

 

Allah phán:  

َو َلۡ�ٞ ] َُ ََ  ِ َّ ِٰت ٱ ََ ۡم ُحُو ّظِ َۡ َُ َُ َوَان  ُِِّٓۦۗ  ّ�ُۥ ِعن َِZ :30 الحج 

Và đối với ai biết tôn trọng sắc lệnh cấm của Allah 
thì y sẽ được phần tốt đẹp (và vô số) nơi Thượng Đế 
y. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 30), Allah phán ở 
chương khác: 

َُۡقَوى ٱۡلُقلُوِ� ] ا ِان  ََ َّ ِ ََِ ِ َّ َُِِو ٱ َٰ ََ ۡم  ّظِ َۡ َُ  الحج: ٣Zَ�ٰلَِكۖ َوَان 

32 
Đó (là nghi thức Haj). Và đối với ai tôn trọng sắc 
lệnh thi hành của Allah, chính điều đó làm cho con 
tim biết kính sợ. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 32), 
Allah phán ở chương khác: 

ِانَِ� ] ۡۡ  88الحجر:  ٨Zَوٱۡلفِۡض َجَناَحَك لِۡلُم
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(Ngươi Muhammad) hãy rủ lòng thương của Ngươi 
cho nhóm người có đức tin. Al-Hijr: 88 (chương 15), 
Allah phán ở chương khác: 

ادٖ ] َّ ۡو ََ
َ
ََۡفٍس م � بَِغۡ�ِ  ۢ َّ ۡف ََ  َۡ َۡ َان َ�َت َما َ�َت َّ َ

ّ ََ ََ ِِ ض
َ ۡۡ  ِ� ٱ

ِيع   َِ ۡحَيا ٱَّاَس ٱَّاَس 
َ
َمآ م َّ َ

ّ ََ ا ََ ََ ۡحَيا
َ
ِيع  ا َوَاۡن م َِ ۚ�Z  :32المائدة 

Đối với ai giết một sinh mạng vô tội không phải là 
tên sát nhân cũng không phải là tên hủy hoại trái 
đất, giống như y đã hủy toàn cầu, ngược lại ai cứu 
sống một mạng người thì giống như y đã cứu sống 
toàn cầu vậy. Al-Maa-i-dah: 32 (chương 5). 

167- Ông Abu Musa  thuật lời Rasul  rằng: 

ّد َ�ْعُضُه َ�ْعَضا  )) َُ َ  ((لصُدْؤَمُ  صَلُْدْؤَمَ  َكُلتْيَاَإ �

“Người có đức tin đối với người có đức tin giống 
như dãy nhà tập thể cùng chống chịu cho nhau.” Và 
Người khép các ngón tay mình lại. Hadith do Al-
Bukhary 3/169 (2446) và Muslim 8/20 (65 & 2585) ghi 
lại. 

 

168- Cũng do ông Abu Musa  thuật lời Rasul 
 rằng:  
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َِ َمْ  َشَالاَجَدىَا َََْيا فَلْيُْدَالْك،  ((َمْ  َشّا َف َشْ ْوَولَْنَا، َوَمَعُه 
َ
ْو  
َ
 

ا  َْ َهف  ْإ يَُايَب  َهدل  َمَ  لصُدْالَلَدَ� َمنْ َفّ َِ ا ب َْ َ ِْ َعَ ىََااص ََ ْو َلَْق
َ
 

(( َِ ْ َِ َ  س

“Ai đi ngang qua các Masjid hoặc các chợ của chúng 
ta và trên tay y cầm cung tên thì hãy bắt y cho cung 
tên kia vào bao kẻo làm gây hại điều gì đó đến người 
Muslim khác.” Hadith do Al-Bukhary 9/62 (7075) và 
Muslim 8/33 (124 & 2615) ghi lại. 

 

169- Ông Al-Nu’maan bin Basheer  thuật lời 
Rasul  rằng: 

ْْب َوَ�َعاُطَفْْب، َموَُي للََالَد إََال  ْب ورََالُحَ َِ ((َموَُي لصُدْؤَمنَ� َف رََولّد
(( ًّ َا وللُ َْ ُ َوا َُا للََالَد بَاصّال

َ
َْ َمنُْه ُعْضوا رََدلَ    رَ ِْ  ل

“Hình ảnh người có đức tin giàu tình cảm, có lòng 
thương người và biết thông cảm giống tựa một cơ 
thể có bộ phận bị đau thì những bộ phận khác trở 
nên thao thức và nóng sốt (vì lo lắng).” Hadith do Al-
Bukhary 8/11 (6011) và Muslim 8/20 (66 & 2586) ghi 
lại. 
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170- Ông Abu Hurairah  kể: Nabi  hôn 
(cháu ngoại) Al-Hasan bin Aly, lúc đó ông Al-Aqra’ 
bin Haabis nhìn thấy và thốt: Quả thật, tôi có đến mười 
đứa con nhưng tôi chưa từng hôn đứa nào cả. Nghe 
được lời lẽ đó Rasul  quay lại nhìn y mà bảo:  

 يَاَْهْب َن يُاَْهْب !))
َ
 ((َمْ  ن

“Ai không biết thương người thì cũng chẳng được 
người thương.” Hadith do Al-Bukhary 8/8 (6011) và 
Muslim 7/77 (65 & 2318) ghi lại. 

 

171- Bà A’-y-shah  kể: Một nhóm người Ả 
Rập đến gặp Rasul  và hỏi: Các người có hôn con cái 
của các người không? Rasul đáp: “Có.” Họ nói tiếp: 
Còn chúng tôi thì không hề hôn chúng. Rasul  nói:  

ب لصاّْحََة !)) ُِ ْشَلُك إَْإ َكَإ لُ  ىََوَ  َمْ  ُْلُو�َ
َ
َو  
َ
 )) 

“Ngươi tưởng rằng Ta có thể ngăn cản nếu như 
Allah muốn lấy bản tính nhân đạo ra khỏi con tim 
ngươi chăng !” Hadith do Al-Bukhary 8/9 (5998) và 
Muslim 7/77 (64 & 2317) ghi lại. 

 

172- Ông Jareer bin Abdullah  thuật lại lời 
Rasul  rằng: 
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ََ َن يَاَْحُْه ل ُ ))  ((َمْ  َن يَاَْهب لّلا

“Ai không có tình thương người thì chẳng được 
Allah thương y.” Hadith do Al-Bukhary 141/9 (7376) 
và Muslim 7/77 (66 & 2319) ghi lại. 

 

173- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 َُ ب لصّضَعي َْ ََي ، فََّْإ 
ُْ ََ فَلْيَُرّف ْب صَلّنا ُْ َّ  َهُد َْ ((إََال 

(( ََ ا َِ ْب َلَْفَالَه فَلْيَُعّوْل َما  ُْ َّ  َهُد َْ ، َوََِال 
ًَ ََ  َولصّالَقيَب َولصَك

“Khi các người (làm Imam) dẫn lễ Salah thì hãy rút 
ngắn buổi lễ, bởi trong số người hành lễ có người 
yếu, người bệnh, người già còn khi đứng hành lễ 
một mình thì tự do hành lễ dài thế nào tùy thích.” 
Hadith do Al-Bukhary 1/180 (703) và Muslim 2/43 
(185 & 718) ghi lại. 

Có đường truyền ghi rằng: 

 ((وََال للَاَجةَ ))

“Và có người bận việc.”  
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174- Bà A’-y-shah  kể: Trước kia Rasul  tự 
bỏ đi vài việc làm mà Người rất yêu thích làm nó do sợ 
điều đó trở thành đều bắt buộc mọi người sau này. 
Hadith do Al-Bukhary 2/62 (1128) và Muslim 2/156 
(77 & 718) ghi lại. 

 

175- Cũng do bà A’-y-shah  kể: Nabi  cấm 
nhịn chay liên tiếp (hai ngày hoặc vài ngày) đó là sự độ 
lượng dành cho họ. Mọi người hỏi: Nhưng Nabi  thì 
lại nhịn thường xuyên ? Người đáp: 

�َيُت ُ�ْعَعُدَ� َرّ� َو�َالَقي�))
َ
  ِّ ْب، إَ ُِ يْئََر َْ ّ صَْالُت َك َِ  ((إَ

“Quả thật Ta không hề giống như các người, bởi 
Allah đã ban cho Ta sự mạnh mẽ giống như người 
ăn uống bình thường.” Hadith do Al-Bukhary 3/48 
(1964) và Muslim 3/134 (61 & 1150) ghi lại. 

 

176- Cha của Qataadah Al-Haarith bin Rabee-y’ 
 thuật lời Rasul  rằng: 

 ََ ا َِ ا، فََْوَدُ  بُ َْ ي ََ َطّوَل 
ُ
َر�ُد  ْإ  

ُ
 لصّاَمَو، َو 

َ
وُ  إَ 

ُْ
َ َ
ِّ أل ((إَ

ّمهَ ))
ُ
ّق َعَ   ُِ

َ
ْإ  
َ
يَةا   َِ َمِ َكَال َْ َّوَر ف 

َ
ع
َ
ِّ فََ  لصّا
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“Khi Ta đứng dẫn lễ Salah là Ta có ý định kéo buổi 
lễ cho thật dài, bổng Ta nghe được tiếng khóc của 
trẻ nhỏ, thế là Ta rút ngắn liền buổi lễ không thích 
gây khó khăn cho người mẹ đứa bé đó.” Hadith do 
Al-Bukhary 1/181 (707) ghi lại. 

 

177- Ông Jundab bin Abdullah  thuật lời 
Rasul  rằng:  

ُب لُ  َمْ   ُِ َو ف َاّمَة لَ  فََم َ�ْعلََُّن ُْ ََ َمَو لصّاََْح  َْ  َّ َْ ((َمْ  
َُّه َعَ  ُِ َُّب يَ ُه، 

ْ
َِ يُْدَر� ْ َِ َ ، فََْىُّه َمْ  َ�ْعلَُُْه َمْ  اّمَرَه س َِ ْ

َِ
َ َاّمَرَه س

ّنبَ )) َْ َه َف ىَاَر َج َْ  وَْج

“Ai đã hành lễ Salah Al-Fajr là y đã nằm trong sự 
đảm bảo của Allah. Thế nên, đừng ai làm bất công 
với y, ai dám làm bất công với y là đã xâm phạm 
đến sự đảm bảo của TA thì kẻ xâm phạm phải bị úp 
mặt vào hỏa ngục.” Hadith do Muslim 2/125 (262 & 
657) ghi lại. 

 

178-  Con trai ông A’bbaas  thuật lại lời 
Rasul  rằng: 
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 َ�ْظَلدُه، َوَن �ُْالَلُدهُ . َمْ  َكَإ َف َهاَجَة ((
َ
ُخو لصُدْالَلب، ن

َ
لصُدْالَلُب  

، فَّاَج لُ   َخيَْه، َكَإ لُ  َف َهاَجَرَه، َوَمْ  فَّاَج َىْ  ُشْالَلب ُكْاَ�ة 
َ
 

َُه لُ   َُ َ ُشْالَلدا  َو َُ َِ يَوَ  للَقيَاَمَة، َوَمْ  َو  َمْ  ُكَا
ا ُكْاَ�ة  َْ َىنُْه بَ
 ))يَوَ  للَقياَمةَ 

“Người Muslim là anh em của người Muslim, thế 
nên chớ gây bất công, chớ gây hại đến người Muslim 
khác. Ai sát cánh giúp đỡ người anh em lúc khó 
khăn thì Allah sẽ sát cánh giúp đỡ lại lúc y khó 
khăn. Ai giúp người Muslim thoát khỏi nạn kiếp thì 
Allah sẽ giúp y thoát khỏi nạn kiếp trong những 
kiếp nạn của ngày phán xét và ai giấu che người 
Muslim sẽ được Allah dấu che y vào ngày sau.” 
Hadith do Al-Bukhary 3/168 (2442) và Muslim 18/8 
(58 &2589) ghi lại. 

 

179- Ông Abu Hurairah  thuật lại lời Rasul : 

ُخو لصُْدْالَلبَ ((
َ
ُ  :لصُْدْالَلُب  

ُ
ُْذ  َُ َذبُُه ، َوَن  ِْ ُوىُُه ، َوَن يَ َُ ّ ، َن  ُُ

نَا لصُْدْالَلَب َعَ لصُْدْالَلَب َهَال ا  ُِ ا َِ َّْقَوى  ُ وََدُمُه ل
ُ
ُه َوَما  ُُ  ،َعْا

َخاُه لصُْدْالَلبَ 
َ
ْإ َ َْقَا  

َ
 ))َبَْالَب لْشَاِئ َمْ  لصّوّ  
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“Người Muslim là anh em với người Muslim, thế 
nên chớ lường gạt, chớ dối trá và khinh thường 
người Muslim khác. Người Muslim bị cấm xâm 
phạm đến danh dự, đến tài sản và sinh mạng người 
Muslim khác. Sự kính sợ là ở đây (tức ở con tim) mỗi 
người phải gánh chịu tội lỗi về mức độ khinh 
thường người anh em Muslim của mình,” Hadith do 
Abu Dawood (4882), Ibnu Maajah (3933) và Al-
Tirmizhi (1927) ghi lại. 
 

180-  Cũng do ông Abu Hurairah  thuật lại lời 
Rasul :  

َاَوُدول((
َ
ُ 

َ
ول،ن َُ  َ�نَاَج

َ
 َ�ََاَغُضول، َون

َ
 رََدلبَُاول، َون

َ
ََْ  ، َون  يَ

َ
 َون

 ِِ  َ�يَْ  َ�ْع
ْب َعَ ُِ ُخو ،َ�ْعُض

َ
 َوُ�وىُول َعََاَد لَ  إَْخَولى ا لصُْدْالَلُب  

 َ�ْظَلُدهُ :لصُْدْالَلبَ 
َ
 َ َْقُاهُ ، ن

َ
ُ ، َون

ُ
ُْذ  َُ  

َ
نَا،  َون ُِ ا َِ َّْقَوى  ًُ  -ل ََ ُ  َو�

ْدرَهَ ثََمَث َشّالِت  َْ  
َ
َخاُه  -إَ 

َ
ْإ َ َْقَا  

َ
 َبَْالَب لْشَاِئ َمْ  لصّوّ  

هُ ،لصُْدْالَلبَ  ُُ ُ وََعْا
ُ
ّ لصُْدْالَلَب َعَ لصُْدْالَلَب َهَال ا َدُمُه َوَما  ُُ  (( 

“Các người chớ có đố kỵ lẫn nhau, chớ có gây hại 
lẫn nhau, chớ có ganh ghét lẫn nhau, chớ có xoay 
lưng cho nhau, chớ có giành mối mua bán lẫn nhau 
mà hãy là anh em trong tôn giáo, người Muslim là 
anh em với người Muslim, thế nên chớ bất công, chớ 
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khinh thường, chớ hạ thấp người Muslim khác. Sự 
kính sợ là ở đây – Người chỉ vào ngực mình ba lần – 
mỗi người phải gánh chịu tội lỗi về mức độ khinh 
thường người anh em Muslim của mình, người 
Muslim bị cấm xâm phạm đến sinh mạng, tài sản và 
danh dự người Muslim khác.” Hadith do Muslim 8/10 
(32 & 2546) ghi lại. 
 

181- Ông Anas bin Maalik  dẫn lời Nabi  
rằng: 

ّب َلَْفَالهَ (( َخيَه َما ُ َ
َ
ّب َأل َ ُ َّ ْب َه ُْ َهُد

َ
 يُْؤَمُ   

َ
 ))ن

“Không trở thành được người có đức tin hoàn thiện 
cho đến khi các bạn thương mến người anh em 
(Muslim) khác như thể thương bản thân mình.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 

182- Cũng từ ông Anas bin Maalik  dẫn lời 
Nabi  rằng: 

َّ  لىُْصْ (( َخا
َ
ا   وْ  َهاصَد 

َ
ا    ))َمْظلُوم 

“Hãy giúp đỡ người anh em của anh là kẻ bạo ngược 
hoặc là người bị đàn áp.” Có người đàn ông hỏi: Thưa 
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Rasul của Allah! Tôi sẽ giúp đỡ y khi bị đàn áp và khi y 
là kẻ bạo người thì làm sao giúp đỡ y ? Nabi  đáp: 

ُوهُ ((  ُْ ْ
َ
ْو رْدنَُعهُ  - ُ

َ
هُ  َاصََك  فََْإّ  للّظلْبَ  َم ْ  -    ))ىَْصُ

“Anh ngăn cản không cho y làm điều bạo ngược thì 
đó chính là sự giúp đỡ y.” Hadith do Al-Bukhary 9/28 
(6952) ghi lại. 

 

183- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Nabi  rằng: 

((َهّق لصُدْالَلب َعَ لصُدْالَلب َخْسا : رَّد لصّالمَ ، َوَىيَاَدُو لصَدا�ِ، 
ديُت  َْ َ ْعَوو، وَ ِّ  للَعاَطَس )) َولّ�ََاُ  للَنَا ََو، َوَِجابَُة ل

“Nhiệm vụ của một người Muslim đối với người 
Muslim khác gồm năm điều: Đáp lại lời Salam, 
thăm viếng lúc bị bệnh, đi theo xác y (đến mộ), đáp 
lại lời kêu gọi và cầu xin hồng phúc cho y khi y nhảy 
mũi.” Hadith Al-Bukhary 2/90 (1240) và Muslim 3/7 
(4, 5 & 2162) ghi lại. 

Theo đường truyền riêng của Muslim ghi rằng: 
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 َّ َاللّْب َعلَيَه، َوََِال َدَة
 لصُدْالَلب َوّت : إََال لََقيرَُه فَ

((َهّق لصُدْالَلب َعَ
ّدرُْه،  ََ ، َوََِال َىَعَس فََحَدَد ل  فَ

ُ َجَُْه، َوََِال لْوتَنَْاَحَك فَاىَْاْح  َ
َ
فََ

ََْعهُ ))
ُعْدُه، َوََِال َماَت فَارّ

ََ  َوََِال َشاََض 

“Nhiệm vụ của một người Muslim đối với người 
Muslim khác gồm sáu điều: Khi gặp nhau hãy chào 
Salam, khi được mời thì đáp lại lời mời đó, khi anh 
ta xin lời khuyên thì hãy khuyên bảo, khi anh ta 
nhảy mũi và nói Alhamdulillah thì hãy cầu xin hồng 
phúc cho anh ta, khi bị bệnh thì hãy thăm viếng anh 
ta và khi qua đời thì hãy theo xác anh ta (đến mộ)” 

 

184- Cha của U’maarah Al-Bara bin A’zib  
kể: Rasul  của Allah bảo chúng tôi bảy điều và cấm 
chúng tôi bảy điều. Người bảo chúng tôi phải thăm 
viếng người bệnh, đi theo xác chết (đến mộ), cầu xin 
hồng phúc cho người nhảy mũi, tin vào lời người thề 
thốt (bằng danh nghĩa Allah), giúp người bị bất công, 
đáp lại lời mời, lan truyền lời chào Salam. Và Người đã 
cấm chúng tôi đeo nhẫn bằng vàng, cấm uống bằng vật 
dụng bạc, cấm ngồi trên vải lót yên ngựa (hoặc nệm) 
được dệt bằng tơ lụa, cấm mặc đồ dệt lẫn ít tơ lụa, cấm 
sử dụng tơ lụa, cấm mặc vải gấm và tất cả áo quần 
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bằng tơ. Hadith do Al-Bukhary 2/90 (1239) và Muslim 
6/135 (3 & 2066) ghi lại. 

 

  

 

21- CHƯƠNG HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ 
VÀ KẾT NỐI THÂN TỘC 

 

Allah phán: 

واْ ٱ] ُُ ُُ ۡ� ٔ  ۞َوٱۡ� ََ واْ بُِِۦ  ُُ
ِ ّۡ ُ � َّ َ َو ٰن  �ۖ َّ ََ يِۡن �ِۡح َ�ِٰ ََ ا َوِِٓذي َوِٓ�ۡل

ََ�َٰ�ٰ وَ  ِۡ ٰ َوٱ َّ ٰ َوٱۡ�َاِِ ٱۡ�ُُنِب ٱۡلُقۡو َّ َِِ� َوٱۡ�َاِِ ذِي ٱۡلُقۡو ٰ ََ ٱلَۡم
ۡمۗ  ُِ ُٰن ََ يۡ

َ
ۡت ي ََ ِۡ َوَاا َرلَ بِي ّّ النساء:  Zَوٱلّصاِحِب بِ�ۡ�َبِب َوٱبِۡن ٱل

٣٦ 

Hãy tôn thờ Allah (duy nhất) và tuyệt đối không 
được tôn thờ bên cạnh Ngài bất cứ cái gì (với ai) và 
hãy ăn ở đàng hoàng tử tế với cha mẹ, với bà con 
thân tộc, với trẻ mồ côi, với người nghèo, với láng 
giềng thân tộc, với láng giềng không thân tộc, với 
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vợ, với người lở đường và với nô lệ. Al-Nisa: 36 
(chương 4), Allah phán ở câu Kinh đầu: 

ُقواْ ٱ] ُّ ۡم َوٱ ُِ َ َ�َ  َعلَۡي َّ َِۡحاَمۚ �ِّ  ٱ
َ ۡۡ آَءلُوَ  بُِِۦ َوٱ َّ َ ِي � ِّ َ ٱ َّ

 ١النساء:  Z ١ا َِ�ِيب  

Hãy kính sợ Allah Đấng mà vì Ngài các ngươi yêu 
cầu lẫn nhau và (hãy) tôn trọng tình dòng tộc (chớ 
cắt đứt quan hệ họ hàng). Quả thật, Allah luôn quan 
sát các ngươi. Al-Nisa: 1 (chương 4), Allah phán ở 
chương khác: 

[ َۡ َُ   يُو
َ
ُ بُِِۦٓ م َّ َرَو ٱ

َ
ِيَن يَِصلُوَ  َاآ م ِّ  21الرعد:  Zَوٱ

Họ là những người biết thiết chặt (mối quan hệ 
thân tộc) điều mà Allah đã ra lệnh. (Chương 13 Al-
Ra'd, câu 21), Allah phán ở chương khác: 

ن  ] ّۡ يُِۡ ُح َ�ِٰ ََ ِ َٰن ب ََ َ ۡيَنا ٱۡ�ِ ُّ   )8 (العنكبوت: Z�ۖ َوَو

Và TA (Allah) đã di huấn cho nhân loại rằng phải 
ăn ở đàng hoàng tử tế với cha mẹ. (Chương 29. Al-
A’nkaboot, câu 8), Allah phán ở chương khác: 
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ُۡلَُغّن ] ََ ٰن اۚ �ِّاا  ََ يِۡن �ِۡح َ�ِٰ ََ ٓ �ِيّاُُ َوِٓ�ۡل ّّ ٓواْ �ِ ُُ ُُ ۡۡ َُ  ّّ َ
ٓهَك ي َِ  ٰ َٰ ۞َوَُ

ّفٖ 
ُ
َمآ م َُ ّ َُُقۡ ل َما َََ�  َُ َ ِِ ۡو 

َ
َمآ م َُ ُُ َح

َ
َ م َُ َِ َك ٱۡل َُ َُنۡ ِعن  َّ َما  َو َُ ۡو ََ

  ّ َما َُۡو َُ ّ ا َوُُۡ ل َما ٢ َكوِ�م  َُ َ َةِ َوُُۡ  َوٱۡلفِۡض ل َۡ ّ ِ ِاَن ٱلّو ِه َجَناَ  ٱ
غِ�   َُ َّٓياِ�  َِ َما َكَما  َُ ۡ ََ ِۡ  ٢٤ – ٢٣اإلسراء:  Z ٢ا ِّّ�ِ ٱ

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã quyết 
định rằng các người chỉ được phép thờ phụng Ngài 
duy nhất và ăn ở đàng hoàng tử tế với cha mẹ. Nếu 
một trong hai người (cha mẹ) hoặc cả hai người (cha 
mẹ) sống với Ngươi đến tuổi già, chớ nói tiếng Uf 
(lời tỏ vẽ vô lễ) với hai người họ, cũng chớ xua đuổi 
họ. Ngược lại, hãy nói năn với cha mẹ bằng lời lẽ tôn 
kính * Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với cha 
mẹ và (hãy cầu nguyện) thưa: “Lạy Thượng Đế của 
bề tôi! Xin Ngài hãy rũ lòng thương xót cha mẹ bề tôi 
giống như việc chăm sóc bề tôi lúc hãy còn thơ ấu.” 
Al-Isra: 23 – 24 (chương 17), Allah phán ở chương 
khác: 

ۡيَنا ٱۡ�ِ ] ُّ نٖ َوَو َۡ ٰ َو ن ا َ�َ َۡ ۥ َو ُُ اه
ُ
ُُ م َلَۡت ََ يُِۡ  َ�ِٰ ََ ِ َٰن ب ۥ ِ� ََ ُُ ٰلُ ََ ِ  َوَ

يَۡك  َ�ِٰ ََ ۡو ِٱ َولِ َُ َۡ ِ  ٱ
َ
 ١٥ - ١٤لقمان:  Zَ�َاۡ�ِ م
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Và TA đã truyền lệnh cho con người về việc hiếu 
thảo với cha mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau 
yếu này chồng lên đau yếu khác; và cho y bú sữa và 
dứt sữa y trong vòng hai năm; bởi thể hãy tạ ơn TA 
và biết ơn cha mẹ của ngươi. Al-Isra: 14 (Chương 
17). 

185- Cha của Abdur Rahmaan ông Abdullah bin 
Mas-u’d  kể: Tôi đã hỏi Nabi  rằng: Việc hành đạo 
nào được Allah yêu thích nhất? Người đáp: 

ا)) َْ  ((لصّاَمُو َعَ َوَْْر

“Hành lễ Salah đúng giờ giấc đã định.” Tôi hỏi tiếp: 
kế tiếp là gì? Người đáp: 

يَْ  )) َ َِ  ((بَّا لصَول

“Hiếu thảo với cha mẹ.” Tôi hỏi tiếp: kế tiếp là gì? 
Người đáp: 

ََيَي ل َ )) اُد َف َو َْ  ((لَل

“Thánh chiến vì chính nghĩa của Allah.”  Hadith do 
Al-Bukhary 4/17 (2782) và Muslim 1/62 (85 & 137) 
ghi lại. 
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186- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

يُْعَرَقهُ )) ََ َ�ُه  َ
َُ َْ ، فَيَ

 
َدُه َشْدلُوَ َ

ََ ْإ 
َ
ل  إَّن   َِ ا َول

َ
َْوي َوِ ََ  

َ
 ((ن

“Khi cha là nộ lệ thì sự hiếu thảo của con cái không 
được dừng lại ở điểm cư xử tốt mà phải chuộc thân 
cho cha được tự do.” Hadith do Muslim 4/218 (25 & 
1510) ghi lại. 

 

187- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َخاَ ((
ْ
َْوَ  لآل

ْ
يَْفهُ  َمْ  َكَإ يُْؤَمُ  بَاَ  َولل َُ  َوَمْ  َكَإ يُْؤَمُ  ،فَلْيُْكَاْ  

َخَا 
ْ
َْوَ  لآل

ْ
َْوَ  ،فَلْيََاْي  رََحَهُ بَاَ  َولل

ْ
 َوَمْ  َكَإ يُْؤَمُ  بَاَ  َولل

َخاَ 
ْ
ْو َلَْاُدْت  لآل

َ
ًْ ل    ))فَلْيَُقْي َخ

“Ai là người tin tưởng nơi Allah và ngày phán xét 
hãy tiếp đón khách thật đàng hoàng tử tế, ai là 
người tin tưởng nơi Allah và ngày phán xét hãy kết 
nối tình thân tộc và ai là người tin tưởng nơi Allah 
và ngày phán xét chỉ nói lời tốt đẹp hoặc giữ im 
lặng.” Hadith do Al-Bukhary 8/39 (6138) và Muslm 
1/49 (47 &74) ghi lại. 
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188- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng:  

ْب َْاَمَت لصاَّهُب،  ُْ  َمنْ
َ
َّ إََال فََاغ  َخلََق للَلَْق َه

َ
((إَّإ لَ  َ�َعا 

 َ�ْ َُ َما رَْا
َ
َََعْب،   َذل ُمَقاُ  للَعا ََذ بََك َمَ  للَقَعيعَة، َْاَل :  َِ َقالَْت :  ََ

ََ ، َْاَل : فََذصََك  ْطَعَ  َمْ  َطَعَعَك ؟ َْالَْت : بَ
َ
لََك، َو  َْ َي َمْ  َو َْ

َ
ْإ  
َ
 

  ))صََك 

“Quả thật Allah là Đấng Tạo Hóa ra vạn vật. Sau 
khi vạn vật được tạo hóa xong thì Tình Thân Tộc 
đứng dậy nói: Có phải bề tôi sẽ ở vị trí kết nối hoặc 
cắt đứt quan hệ với vạn vật ? Allah đáp: Đúng thế, 
chẳng lẽ ngươi không hài lòng rằng TA sẽ quan hệ 
với ai quan hệ với ngươi và cắt đứt quan hệ với ai 
cắt đứt ngươi? Tình Thân Tộc đáp: Bề tôi muốn thế. 
Allah tiếp: Đó chính là vị trí của ngươi.” Sau đó Nabi 
 nói tiếp: 

ئْرُبْ :  َِ واْ ِ� ]((لَْْاُ ول إَْإ  ُُ ِّ ۡف ُُ   
َ
ُۡتۡم م ِّ َُۡتۡم �ِ  ََُو َّ ۡۡ َع ََ ََ

ۡم  ُِ َِۡحاَا
َ
ٓواْ م ُۡ َقّوِ ُُ ِِ َو ض

َ ۡۡ ۡم ٢ٱ َُ ّم َُ َ
ُ ََن َّ ُم ٱ َُ َن َۡ ِيَن لَ ِّ َُِِك ٱ َٓ ْو

ُ
 م

ۡم  َُ َٰو ََ بۡ
َ
ۡ�َ�ُ ي

َ
 23 - 22 محمد:  ٢Zَوم
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“Nếu muốn các người hãy đọc đoạn Kinh sau: Có 
lẽ các người muốn chống lệnh quay lại từ bỏ việc 
(thánh chiến) để rồi các người tàn phá trái đất và 
cắt đứt mọi quan hệ thân tộc (giống như các người 
đã làm thời tiền Islam) chăng? * (Những kẻ làm tội 
lỗi) đó sẽ bị Allah nguyền rủa chúng, làm cho miệng 
chúng bị câm và mắt chúng bị mù. Muhammad: 22 - 
23 (chương 47).” Hadith do Al-Bukhary 8/6 (5987) & 
8/7 (5988) và Muslm 8/7 (16 & 2554) ghi lại. 

Theo đường truyền của Al-Bukhary ghi rằng: 
Allah phán bảo: 

لْرُُه، َوَمْ   َطَعَعَك، َطَعْعرُهُ )) َْ لََك، َو َْ  ((َمْ  َو

“Ai thiết chặt quan hệ với ngươi, TA sẽ thiết chặt 
quan hệ với hắn còn ai cắt đứt quan hệ với ngươi, 
TA sẽ cắt đứt quan hệ với hắn.” 

 

189- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Có 
người đàn ông đến hỏi Rasul : Thưa Rasul, ai sẽ là 
người mà tôi cần đối xử tốt nhất? Người đáp: 

ّمَك ))
ُ
 )) 

“Mẹ anh.” Người đàn ông hỏi tiếp: Sau đó đến ai? 
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ّمَك ))
ُ
 )) 

“Mẹ anh.” Người đàn ông hỏi tiếp: Sau đó đến ai? 

ّمَك ))
ُ
 )) 

“Mẹ anh.” Người đàn ông hỏi tiếp: Sau đó đến ai? 

(( َّ بُو
َ
 )) 

“Cha anh.” Hadith do Al-Bukhary 8/2 (5971) và 
Muslim 8/2 (1, 2 & 2548) ghi lại. 

Theo đường truyền khác người đàn ông hỏi: Ai 
mới là người xứng đáng để tôi cư xử tốt? Người đáp: 

(( َّ َّ  ْدىَا َُّب  ْدىَا  ، َّ بَا
َ
َُّب   ّمَك، 

ُ
َُّب   ّمَك، 

ُ
َُّب    ّمَك، 

ُ
 )) 

“Là mẹ anh, kế tiếp là mẹ anh, kế tiếp cũng là mẹ 
anh, kế tiếp là cha anh, kế tiếp là những ai có quan 
hệ thân tộc gần với anh nhất.” 

190- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng:  

)) ُُ َْ
َ
َُّب رََغبَ ،رََغَب    ، ُُ َْ

َ
َُّب رََغَب   َّ  َم ْ   ْدَر

َ
بَوَ   

َ
َكَبَ يْهَ  

ْ
  َعنَْد لل

َدا ُِ َهُد
َ
َدا   َْ

َيْ ََ ْو 
َ
َّنةَ  

ْ
 )) فَلَْب يَْدُخَي لل
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“Khốn khổ thay, thật là khốn khổ thay, thật là khốn 
khổ thay cho một kẻ khi cha mẹ y đã già hoặc một 
trong hai đã già mà y vẫn không được cho vào thiên 
đàng.” Hadith do Muslim 8/5 (9 & 2551) ghi lại. 

 

191- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Có một 
người đàn ông nói: Thưa Rasul, tôi có bà con thân tộc, 
phần tôi thì luôn thiết chặt mối quan hệ đó nhưng họ lại 
cứ cự tuyệt mãi, tôi cư xử tốt với họ còn họ thì ngược 
đãi tôi, tôi luôn hiểu biết về họ còn họ thì mù tịt về tôi. 
Nghe xong Rasul  nói: 

ْب لصَْدّي، َوَن يََولُل َمَعَك َمَ   ُْ َدا ََُالّف َّ
َ
((لََئْ ُكنَْت َكَدا ُْلَْت، فََكَ

ْب َما ُدْمَت َعَ اصََك )) َْ
ًا َعلَيْ َْ  لَ  َه

“Nếu hoàn cảnh của anh giống như những gì anh 
nói thì anh đã nhét than hồng vào đầy miệng họ và 
Allah sẽ ban cho anh ở trên chân lý miễn anh luôn ở 
trên cương vị đó.” Hadith do Muslim 8/8 (22 & 2558) 
ghi lại. 
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192- Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng: 

ثََاهَ، فَلْيََاْي 
َ
ُ ف  

َ
  
َ
ُ ف َرْرََْه، َوُ�تَْالَ

َ
ْإ يََُْالَط  

َ
َهّب  

َ
((َم   
 رََحَهُ ))

“Ai muốn được bổng lộc phong phú và sống thọ thì 
hãy kết nối tình thân tộc.” Hadith do Al-Bukhary 3/73 
(2067) và 8/8 (21 & 2557) ghi lại. 

 

193- Cũng do ông Anas  kể: Ông Abu Talhah 
là người giàu có nhất trong thị dân Al-Ansaar ở 
Madinah bởi có rất nhiều chà là, tài sản ông yêu thích 
nhất là mãnh đất trực diện với Masjid mang tên 
Bayraha, Nabi  từng đi vào vùng đất đó và uống nước 
tươi mát ở đó. Đến khi Allah mặc khải câu Kinh:  

ُهو َۚ ] ِ ُۡ ٰ ُُنفُِقواْ ِرّما  ّّ ّ َح ُِ ََُنالُواْ ٱۡل  92 آل عمران: Zلَن 

Sẽ chẳng đạt được thiên đàng cho đến khi các 
người bố thí những gì các người yêu thích nhất. Ali 
I’mraan: 92 (chương 3). Lập tức ông Abu Talhah đứng 
dậy đi đến Rasul  và nói: Thưa Rasul, Allah Đấng 
Hồng Phúc & Tối Cao phán rằng:  

ُهو َۚ ] ِ ُۡ ٰ ُُنفُِقواْ ِرّما  ّّ ّ َح ُِ ََُنالُواْ ٱۡل  Zلَن 
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Tài sản làm tôi yêu thích nhất chính là mãnh đất 
Bayraha thì giờ đây nó là vật bố thí vì Allah Đấng Tối 
Cao mong rằng tôi sẽ được thiên đàng và những gì có 
trong nó do chính Allah ban thưởng, Rasul cứ việc 
phân chia giống như Allah đã sai khiến. Rasul  mừng 
rở nói: 

ا، (( َْ ي ََ  َرلبَحا َْْد َوَدْعُت َما ُْلَْت 
، َاصََك َمالا بَِخ، َاصََك َمالا َرلبَحا
َْْا�َ�َ 

َ
ا َف لأل َْ َْعلَ

َ
ْإ ع

َ
رَى  

َ
 ))َو 

“Tốt lắm, đó là tài sản đắt lợi, đó là tài sản đắt lợi, 
Ta đã nghe rồi những lời anh nói và Ta nhận thấy 
anh hãy chia đều cho thân tộc anh đi.” Abu Talhah 
nói: Tôi sẽ làm theo, thưa Rasul. Thế là ông chia mãnh 
đất đó cho thân tộc ông và cho cháu của chú (bác) ông. 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 

194- Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  kể: 
Một người đàn ông đến gặp Nabi  mà nói: Tôi muốn 
tham gia với Nabi trong việc Hijrah (di cư đến 
Madinah) và thánh chiến với mong muốn được phần 
thưởng từ Allah Đấng Tối Cao. Rasul  hỏi lại: 

ّ ؟)) ََ يَْك  َهدا  َ َِ ْي صََك َمْ  َول َْ ََ )) 
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“Song thân của anh còn sống chứ ?” Người đàn ông 
đáp: Vâng, cả hai vẫn còn sống. Rasul  hỏi tiếp: 

 ؟))
َ
رََْرَ  لألْجَا َمَ  ل  َ�َعا  ََ )) 

“Có phải anh muốn được ân phước của Allah 
không?” Người đàn ông đáp: Đúng, tôi muốn. Người 
tiếp: 

َدا)) ُْ ْحََرَ ُْ يَْك، فََْهَالْ   َ َِ  َول
َ
 ((فارَْجْ  إَ 

“Hãy trở về mà hiếu thảo với cha mẹ anh đi.” Hadith 
do Al-Bukhary 4/71 (3004) và Muslim 8/3 (5, 6 & 
2549) ghi lại. 

Theo đường khác cũng do hai Imam Hadith ghi 
rằng: Một người đàn ông đến xin phép được nhập ngủ 
thánh chiến thì Rasul  hỏi rằng: 

َّ ؟)) ل َِ ّ َول ََ
َ
 )) 

“Song thân vẫn còn sống chứ ?” Người đàn ông đáp: 
Vâng, cả hai vẫn còn sống. Người tiếp: 

دْ )) َِ ا َْ َدا فَ َْ َفي
ََ )) 

“Hãy trở về với cha mẹ mà thánh chiến.” (tức cố 
gắng hiếu thảo với song thân). 
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195- Cũng do ông Abdullah bin A’mr bin Al-
A’s  dẫn lời Rasul  rằng: 

ي إََال َطَعَعْت رََحُُه  َ
ّ
َي لَ َْ ّ  لصَْول َِ

، َولَ ََ ُي بَاصُدَ َف َْ ((لَيَْس لصَول
ا)) َْ لَ َْ  َو

“Việc hàn gắn thân tộc không bao gọi là giờ đủ, cứ 
mỗi khi bị đoạn tuyệt thì phải hàn gắn lại.” Hadith 
do Al-Bukhary 8/7 (5991) ghi lại. 

 

196- Bà A’-y-shah  dẫn lời Rasul  rằng: 

لَُه لُ ، َوَمْ   َْ لََ�، َو َْ ((لصاَّهُب ُمَعلَّقةا بَالَعْاَش َ�ُقوُل : َمْ  َو
 َطَعَعَ�، َطَعَعُه ل ُ ))

“Tình thân tộc bám lấy ngai vương (của Allah) mà 
nói: Ai hàn gắn với ta, Allah sẽ hàn gắn với y còn ai 
đoạt tuyệt với ta, Allah sẽ đoạt tuyệt với y.” Hadith 
do Al-Bukhary 8/7 (5989) và Muslim 8/7 (17 & 2555) 
ghi lại. 

 

197- Mẹ của nhóm người có đức tin, bà 
Maymunah bint Al-Haarith  kể: Bà đã phóng thích 
một nữ nô lệ nhưng không xin phép Nabi , đến ngày 
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Rasul  luân phiên đến nhà bà ở thì bà mới nói: Rasul 
của thấy gì khác lạ không, em đã phóng thích nữ tì của 
em rồi ? Rasul  ngạc nhiên hỏi: 

َعلَْت ؟)) ََ َو 
َ
 )) 

“Em đã làm thế à ?” Đúng vậy. Bà đáp. Rasul  tiếp 
lời:  

(( َّ ْجَا
َ
ْىَظَب َأل

َ
ْخَولصََك َكَإ  

َ
ا   َْ ْىَعيَْر

َ
َما إَىَّك صَْو  

َ
 )) 

“Nếu như em mang tặng cho các cậu của em là ân 
phước của em được vĩ đại hơn.” Hadith do Al-
Bukhary 3/207 (2592) và Muslim 3/79 (44 & 999) ghi 
lại. 

 

198- Bà Asma bint Abu Bakr Al-Siqqeed  kể: 
Mẹ ruột tôi lúc bấy giờ vẫn còn theo Đa Thần, có lần bà 
tìm đến tôi yêu cầu giúp đỡ. Tôi đến hỏi ý kiến Rasul 
: Thưa Rasul, mẹ ruột tôi đến muốn được tôi giúp bà, 
vậy tôi được phép hàn gắn tình cảm với bà không ? 
Người đáp: 

ّمَك ))
ُ
  �َ َْ َََعْب،  )) 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

258 

 

“Được, cô hãy hàn gắn với bà ta đi.” Hadith do Al-
Bukhary 3/215 (2620) và Muslim 3/81 (50 & 1003) ghi 
lại. 

 

199- Bà Zaynab Al-Thaqafiyah vợ của 
Abdullah bin Mas-u’d  dẫn lời Rasul  rằng:    

(( ّ ُِ ََ َوصَْو َمْ  ُهَليّ  ((رََاّدْطَ  يَا َمْعَوَ للتَّالا

“Này hỡi các nàng, hãy bố thí đi cho dù phải bố thí 
cả nữ trang đang đeo.” Bà kể kế tiếp: Tôi vội trở về 
tìm Abdullah bin Mas-u’d mà nói: Anh này, Rasul  đã 
ra lệnh cho phụ nữ chúng tôi phải bố thí. Tôi muốn bố 
thí cho anh bởi thu nhập của anh ít ỏi quá. Anh hãy đến 
hỏi Rasul  xem như thế có được không, nếu không 
em sẽ mang đi bố thí cho người khác xứng đáng hưởng 
hơn. Ông Abdullah bảo: Em hãy tự đi hỏi hay hơn anh. 
Bà kể tiếp: Thế là tôi tìm đến nhà Rasul  thì thấy một 
phụ nữ dân Al-Ansaar đang đứng ở cửa, bà có cùng câu 
hỏi với tôi và cả hai chúng tôi cảm thấy hồi hộp. Thấy 
Bilaal bước ra chúng tôi nói với ông ta rằng: Ông hãy 
trở lại báo với Rasul  rằng có hai người phụ nữ đang 
đứng ngoài cửa hỏi Người rằng: Hai người họ có được 
phép bố thí cho chồng và những đứa trẻ mồ cô do hai 
người họ trông coi không ? nhớ đừng báo cho Người 
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chúng tôi là ai. Bilaal quay vào trình lại Rasul  câu 
hỏi. Người hỏi:  

َدا ُِ  ؟)) ((َمْ  

“Hai cô đó là ai ?” Một phụ nữ dân Al-Ansaar và 
Zaynab. Bilaal đáp. Rasul  hỏi tiếp: 

َ ؟)) َِ ّي لصّوَ�اىََب 
َ
 )) 

“Zaynab nào vậy ?” Bilaal đáp: Là vợ của Abdullah. 
Rasul  tiếp: 

ْجُا لصّاَدَْةَ ))
َ
ْجُا للَقَالبََة َو 

َ
ْجَالإَ :  

َ
َدا   ُْ َ  ((ص

“Bà ta hưởng được hai ân phước: Ân phước do thân 
tộc và ân phước bố thí.” Hadith do Al-Bukhary 2/150 
(1466) và Muslim 3/80 (45 & 1000) ghi lại. 

 

200- Ông Abu Sufyaan Sakhr bin Harb kể về 
được đối đoại giữa ông và hoàng đế Hiraql: Hoàng đế 
hỏi ông rằng: (Muhammad) ra lệnh các ngươi làm gì? 
Ông Abu Sufyaan đáp: “Ông ta đã bảo chúng tôi rằng: 

ُ�ول َونَ  وَْهَدهُ  ل َ  لْىَُُدول(( يْةا   بَهَ  َُْوَ بْ  َ�ُقوُل  َما َولرُْاُكول َِ ُْ  ِبَاُ 
ُشُاىَا

ْ
َعَفاَ   َولصّاْدقَ  بَاصّاَموَ  َوَ�َ

ْ
 ))َولصّالَةَ  َولل
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“Các người hãy tôn thờ Allah duy nhất và chớ tôn thờ 
bên cạnh Ngài với bất cứ ai hay vật gì, hãy từ bỏ 
những gì mà tổ tiên của các bạn đã dạy.” 
(Muhammad) ra lệnh chúng tôi phải hành lễ Salah, 
phải thật thà trong lời nói, ăn ở đức hạnh và hàn gắn 
tình thân tộc.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi 
lại. 
 

201- Ông Abu Zar  dẫn lời Rasul  rằng:  

ًَلُا )) ا للَق َْ ي ََ  يُْذَكُا 
ْب َورَْفرَُحوَإ  رُْا  ُِ  ((إَىّ

“Chắc chắn các người sẽ mở được một vùng đất mà 
dân chúng ở đó thường nhắc đến đồng tiền vàng.” 

Theo đường truyền khác: 

ول  ُْ ا للَقًلُا، فَاْورَْو َْ ي ََ  ًّ َ  رْضا �َُال َِ ((َورَْفرَُحوَإ َشْصَ َو
ْب َاّمة  َورََحا  )) ُْ َ ل ف فَّْإ ص ًْ ا َخ َْ َل ِْ  بَ

“Các người sẽ chiếm được Ai Cập, đó chính là mãnh 
đất được mệnh danh là đất vàng, các người hãy cư 
xử tốt tốt với quần chúng ở đó, bởi họ (với chúng ta) 
có sự bảo đảm và tình thân tộc.” 
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Theo đường truyền khác: 

ْو 
َ
ْب َاّمة  َورََحا  ))،   ُْ َ اف فََّْإ ص َْ َل ِْ

َ
  
َ
ْهَالنُْول إَ 

َ
ا، فََ َِ رَرَْحرُُدو َْ ((فَََْال ل
ال  )) ْْ َْ  َو

 َْاَل : ((َاّمة 

“Khi các người chiếm được vùng đất (vàng đó) thì 
hãy cư xử tốt với quần chúng, bởi giữa họ (với 
chúng ta) có sự bảo đảm và tình thân tộc.” Hoặc 
Người đã nói: “tình thân tộc và là con rể (em rể của 
chúng ta).” Hadith do Muslim 7/190 (226, 227 & 
2543) ghi lại. 

 

202- Ông Abu Hurairah  kể: Khi Allah mặc 
khải xuống câu Kinh: 

َُۡوَِٓ� ] َ ۡۡ ِۡ َعِشَ�ََُك ٱ َِذ
َ
 ٢١٤الشعراء:  ٢Zَوم

Và (hỡi Muhammad) hãy khuyến cáo thân tộc gần 
gủi của Ngươi. Al-Shu-a’-ra: 214. Lập tức Rasul  
triệu tập gia quần chúng Quraish gồm người trong thân 
tộc và người ngoài, Người nói: 

ْب َمَ   ُِ َُْفَال
َ
ىَْقُذول  

َ
ْدِس، يَا بََ� َكْعَب بَْ  صَُؤَي،   َِ  ((يَا بََ� َىََْد 

ْب َمَ  لّلارَ .  ُِ َُْفَال
َ
ىَْقُذول  

َ
 َىََْد يَا بََح لّلارَ . يَا بََ� ُشّاَو بَْ  َكْعِب،  
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ْب َمَ  لّلارَ .  ُِ َُْفَال
َ
ىَْقُذول  

َ
ْب يَا بََح َمنَاِ  !   ُِ َُْفَال

َ
ىَْقُذول  

َ
بِ !   َِ ا َِ  

ْب َمَ  لّلارَ .  ُِ َُْفَال
َ
ىَْقُذول  

َ
يَا َمَ  لّلارَ . يَا بََ� َىََْد لصُْدّعَلَب !  

يْةا ، فَاَطَدةُ  َِ ْب َمَ  لَ   ُِ ْشَلُك لَ
َ
  
َ
ِّ ن ْفَالَك َمَ  لّلارَ . فََْ

ََ ىَْقَذي 
َ
  

ا َْ َ َََمص ا بَ
َْ بُلّ
َ
ْب رََح ا َوَ ُِ ّإ لَ

َ
  َ ًْ �َ(( 

“Hỡi con cháu của dòng tộc Shams, hỡi dòng tộc 
Ka’b bin Lu-ay, hỡi dòng tộc Murrah bin Ka’b, hỡi 
dòng tộc Abdul Manaaf, hỡi dòng tộc Haa-shim, hỡi 
dòng tộc Abdul Muttalib hãy tự cứu bản thân các 
người thoát khỏi hỏa ngục. Hỡi con gái Faa-timah 
hãy tự cứu vớt bản thân con khỏi hỏa ngục chứ Ta 
không thể bao che cho các người trước Allah được, 
ngoại trừ chúng ta là dòng họ Ta sẽ đáp lại những gì 
các người xứng đáng hưởng.” Hadith do Muslim 
1/133 (204 & 248) ghi lại. 

 

203- Cha của Abdullah ông A’mr bin Al-A’s  
kể: Tôi nghe được Rasul nói lớn tiếng không chút giấu 
giếm:  

اَلُح لصُدْؤَمنَ�،  َْ َ لُ  َو ِّ َدا َوَل َّ ْوَلَاَ،، إَ
َ
((إّإ َِل بََ� فَُمإ لَيُْالول بََ

ا)) َْ َ ا بََََمص َْ
ْب رََهبا  بُلّ ُْ َ ْ  ص َِ

 َولَ
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“Quả thật, dòng tộc đó không phải là người đại diện 
cho Ta, người đại diện cho Ta là Allah và người đức 
hạnh trong số người có đức tin. Nhưng giữa họ với 
Ta có tình thân tộc Ta sẽ luôn hàn gắn tình thân tộc 
đó.” Hadith do Al-Bukhary 7/8 (5990) và Muslim 
1/136 (215 & 336) ghi lại. 

 
204- Cha của Ayyoob ông Khalid bin Zaid Al-

Ansaary  kể: Có một người đàn ông nói: Thưa Rasul, 
xin hãy báo cho tôi biết việc làm nào (khi làm nó) tôi sẽ 
được vào thiên đàng và kéo tôi ra xa khỏi hỏa ngục. 
Nabi  đáp:  

يةا ، َورَُقيُب لصّاَمَو، َورُؤَل لصّوَكَو،  َِ ُّ بََه  ((َ�ْعَُُد لَ ، َوَن َُْوَ
 ورََاُي لصاّهبَ ))

“Anh hãy tôn thờ Allah và chớ tôn thờ ai hay vật gì 
cùng Ngài, hành lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc và 
hàn gắn tình thân tộc.” Hadith do Al-Bukhary 2/130 
(1396) và Muslim 1/33 (13 & 14) ghi lại.  
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205- Ông Sulaymaan bin A’mir  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

ْد  َ
ََ ، فََْْإ صَْب   َ�ْدِا فََْىُّه بََاَ�ةا

ْب، فَلْيُْفَعْا َعَ ُْ َهُد
َ
َعَا   َْ

َ
((إََال  

ورا )) ُْ َُ فََْىُّه َط ، فَاصَْدا
 َ�ْدال 

“Khi đến giờ xả chay, các người hãy xả chay với chà 
là bởi nó mang lại hồng phúc cho các người. Nếu 
không có chà là thì bằng nước bởi nó là loại tinh 
khiết.” Và Người nói:  

َدَْةا  َْ ، وََعَ َاي لصاَّهَب ثَتْرَاإَ :  َدْةا َْ ((لصّاَدَُْة َعَ لصَدالَكَ� 
لَةا )) َْ  َو

“Bố thí cho người nghèo được một ân phước còn bố 
thí cho thân tộc được hai ân phước: ân phước bố thí 
và ân phước thân tộc.” Hadith do Abu Dawood 
(2355), Ibnu Maajah (1699 & 1844), Al-Tirmizhi (658) 
và Al-Nisaa-y trong bộ Al-Kubra (3320) ghi lại. 

 

206- Con trai ông U’mar  kể: Tôi có vợ và rất 
yêu thương cô ta nhưng cha tôi U’mar không ưa thích 
cô ta và đã ra lệnh cho tôi phải thôi cô ta nhưng tôi cự 
tuyệt. Cha tôi tìm đến Rasul  kể lại sự việc thì Người 
bảo tôi: 
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ا)) َْ  ((َطلّْق

“Hãy thôi cô ta đi.” Hadith do Abu Dawood (5138), 
Ibnu Maajah (2088) và Al-Tirmizhi (1189) ghi lại và 
nói: Hadith Hasan Saheeh. 

 

207- Ông Abu Al-Darda  kể: Có một người 
đàn ông đến gặp tôi và nói: Tôi đã có vợ nhưng mẹ tôi 
lại ra lệnh tôi phải thôi cô ta. Ông Abu Al-Darda nói 
tiếp: Tôi đã từng nghe được Rasul  nói rằng: 

و 
َ
  ، َِ ْ  َاصََك لَلا َُ ةَْت، فََ َِ َِ للَّنَة، فَْْإ  ُ  وَْوُط  بَْول َِ ((لصَول

 لْهَفْظهُ ))

“Song thân là cánh cửa bước vào thiên đàng. Nếu 
muốn thì anh bỏ cánh cửa đó và nếu muốn thì anh 
bảo vệ nó.” Hadith do Ibnu Maajah (2098) và Al-
Tirmizhi (1900) ghi lại và nói: Hadith Saheeh. 

 

208- Ông Al-Barra bin A’zib  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

(( ّ 
ُ
لََة لأل َ

ْْ  ((للَالُة بََد
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“Dì ở cương vị như mẹ.” Hadith do Al-Bukhary 3/241 
(2699) và Al-Tirmizhi (1904) ghi lại và nói: Hadith 
Hasan Saheeh. 

Ở chương này ngoài những Hadith đã nêu trên 
còn rất nhiều Hadith Saheeh khác không được nhắc đến 
do muốn rút gọn, có thể tham khảo thêm các Hadith số 
12, 259 và Hadith quan trọng nhất là Hadith số 438 sẽ 
được nhắc ở chương hi vọng ở phần dưới, và trong 
Hadith có đoạn: Ông A’mr bin A’basah  kể: Tôi đến 
gặp Nabi  tại Makkah lúc Người mới nhận chức 
Rasul, tôi hỏi: Ông là ai vậy? Người đáp:  

(( ِّ  ((ىَ

“Ta là Nabi.” Tôi hỏi tiếp: Nabi là thế nào? Người đáp: 

(( 
َ
 (( رَْولَ� لُ  َ�َعا 

“Chính Allah Đấng Tối Cao đã phong chức cho Ta.” 
Tôi hỏi tiếp: Vậy Ngài đã mặc khải cho ông điều gì? 
Người đáp: 

 َّ ْإ يُوَّهَد لُ  َن �ُْوَ
َ
وثَاَإ، َو 

َ
رَْهاَ  َوَ�ْسَ لأل

َ
رَْولََ� بََالََة لأل

َ
 ))

 بََه َشَ ...))

“Ngài hạ lệnh cho Ta phải hàn gắn tình thân tộc, 
đập phá tất cả bụt tượng và hướng tất cả việc tôn 
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thờ đến Ngài duy nhất, không đồng đẳng với Ngài 
trong việc thờ phụng đó...” rồi Hadith được kể đến 
hết. Allah am tường tất cả. 

 

 

 

22- CHƯƠNG VIẾNG THĂM, KẾT BẠN, 
THƯƠNG YÊU NGƯỜI ĐỨC HẠNH, MỜI 
HỌ ĐẾN NHÀ VÀ THĂM VIẾNG NHỮNG 

NƠI THIÊNG LIÊNG 
 

Allah phán: 

ۡو �ۡذ َُاَ  ُروَ�ٰ لَِفَت ]
َ
بۡلَُغ َ�َۡمَع ٱۡ�َۡحَوۡ�ِن م

َ
ُ ي ّّ بَۡوُ  َح

َ
ٓ ي َّ  ُُ ٰ ٰ

َ ُحُقب   ِٰ ۡر
َ
ََذ  ََلَّما بَلََغا َاجۡ ٦ا م ُّ َما ََ� َُ َُ َيا ُحو ِّ َ ََِما َ َۡنِ َاَع بَ

ۥ ِ� ٱۡ�َۡحوِ َ�َ�   ُُ ُۡ  ٦ا َسبِيلَ آَءََا لََق َُ ََ ُُ َءاَُِنا  ٰ ََا َُاَ  لَِفَتٮ ََلَّما َجاَو
َٰذا َََصب   ََ َوةِ ٦ا لَقِيَنا ِان َسَفوََِا  ِۡ َوۡ�َنآ �َِٱ ٱلّص

َ
ََِءيَۡت �ِۡذ م

َ
 َُاَ  م

ََس ََِِّ�ِ ََِس 
َ
َِ َوَاآ م ُو ُۡ ََذ ىٰ يُت ٱ ُّ ۥۚ َوٱ ۡذُكَوُُ

َ
ۡ  م

َ
ُٰن م ََ ّّ ٱلّشۡي ِ� ُُ َِي
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ۥ ِ� ٱۡ�َۡحوِ َعَرب   ُُ ُ ٦ا َسبِيلَ ا َ�َ ُّ َُ ِۡ ُِۡغإ ََ� ََ  َُاَ  َ�ٰلَِك َاا ُكّنا 
ََِِِما  َة  ٦ا ََُصص  َءاثَا َۡ َِ  ُُ ۡيَ�ٰ َُ َُادََِآ َءا ا ّاِۡن ِع  ُ ُۡ ا َ� َُ  ّاِۡن  ََوََج

َّا ِعۡلم   ُُ ِان ّ�ُ ََا وََعّلۡمَ�ٰ ُِ   ٦ا ِعن
َ
ُ م َك َ�َ ُۡ ِ ُُّ

َ
ۡۡ ي ََ  َُاَ  َ�ُۥ ُروَ�ٰ 

  ُ َۡ ُِ ّلَِمِن ِرّما ُعّلِۡمَت  َۡ  66 - 60 الكهف:  ٦Zا ُُ

Và (hãy nhớ lại) khi Musa bảo học trò (Yuse’ bin 
Noon) của Y rằng: “Ta sẽ không bỏ cuộc mãi cho đến 
lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai vùng biển (biển 
Ba Tư và biển Đông) hoặc Ta sẽ tiếp tục cuộc hành 
trình vô hạn định.” * Nhưng khi hai thầy trò đến chổ 
tiếp nhau của hai biển (thầy trò ngồi nghỉ trên tản 
đá và thiếp đi khi nào không biết). Lúc đó, con cá 
voi(

62F

1) do học trò giữ đã nhảy xuống biển lội tự do 
như lội trong đường hầm riêng * (Tỉnh dậy) thầy trò 
tiếp tục lên đường đến khi mệt lã thì Musa bảo học 
trò: “Con hãy dọn thức ăn trưa cho Ta, quả thật Ta 
rất mệt do chiến đi quá dài này.” * (Yuse’ bin Noon) 
thưa: “Thầy còn nhớ chổ phiếm đá mà chúng ta đã 
                                                           

(1) Rasul Musa  đã tự xưng mình thông thái hơn người. Với bản 
tính tự cao đó đã bị Allah khiển trách và báo cho biết có một 
người khác tài giỏi hơn mình. Allah ra lệnh Người phải tìm đến 
người ấy mà học hỏi thêm, khi đi phải mang theo một con cá 
voi được muối sẵn cho đến khi con cá nhảy vọt xuống biển thì 
đó là địa điểm gặp được cao nhân đó. 
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ngồi ngủ thiếp đi không, tại đó cá voi đã nhảy đi mất 
nhưng trò quên báo với thầy, chắc chắn do Shaytaan 
làm cho trò quên kể chuyện lại cho thầy biết về sự ra 
đi kỳ diệu của cá voi.” * (Musa) bảo: “Đó chính là 
điểm mà Ta muốn đến.” Thế là thầy trò lần theo vết 
cũ mà trở lại phiếm đã lúc nghỉ ngơi để tìm người 
(như đã được Allah chỉ dẫn) * Tại đó hai thầy trò 
gặp được một bề tôi (tên Al-Khudhr) của TA 
(Allah), Y đã được TA ban cho tính biết thương 
người và truyền dạy Y kiến thức cao thâm * Musa 
thỉnh cầu: “Thưa thầy, tôi muốn được đi theo thầy để 
học hỏi kiến thức cao thâm mà (Allah) đã truyền đạt 
cho thầy ?” Al-Kahf: 60 - 66 (chương 18), Allah phán 
ở câu trước: 

وَ  ] ُُ ِ�ِّ يُوِ� َۡ ٰوةِ َوٱۡل َُ م بِ�ۡلَغ َُ ّٓ َِ ُعوَ   ُۡ ِيَن يَ ِّ َك َاَع ٱ َّ ۡف ََ  ۡ ُِ ُۡ َوٱ
َّ ُُِوۡع  َياۖ َو َۡ ََيٰوةِ ٱ�ه ُۡ ُُ َِ�َنَة ٱ ۡم ُُوِ� َُ ُُ َ�ۡيَناَك َ�ۡن ۡۡ َُ  َّ ۥۖ َو ُُ ََ وَۡج

  ٖ ۡرُوُُۥ َُُو
َ
ُُ َوَ�َ  م ٰ َوٰ ََ ََُع  ُّ ۥ َعن ذِۡكوََِا َوٱ ُُ َُ َفۡلَنا َُۡل َۡ َ

  ٢Zا َاۡن م

 28 الكهف:
(Này Muhammad) hãy kiên nhẫn mà ở cùng với 
những ai luôn cầu nguyện (tụng niệm, tán dương) 
Thượng Đế họ vào mỗi sáng và mỗi chiều hồng được 
Ngài hài lòng. Ngươi chớ có ngoảnh mặt với họ hồng 
đeo đuổi sự phồn vinh của cuộc sống trần tục và 
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chắc chắn Ngươi sẽ chẳng thay đổi được gì với 
những kẻ đã bị TA (Allah) đóng chặt con tim chúng 
không cho nghĩ đến lời nhắc nhở TA, bọn chúng chỉ 
biết bù đầu làm theo dục vọng, bọn chúng là những 
kẻ chỉ làm toàn điều thái hóa. Al-Kahf: 28 (chương 
18). 

209- Ông Anas  kể: Ông Abu Bakr nói với 
ông U’mar  sau khi Rasul  qua đời: “Ông hãy cùng 
tôi đến thăm bà Um Ayman giống như Rasul đã thăm 
viếng bà lúc Người sinh thời. Khi hai người vừa đến 
gặp bà thì bà bật khóc mướt.” Abu Bakr và U’mar thấy 
ngạc nhiên nên hỏi bà: “Sao bà lại khóc? Chẳng lẽ bà 
không biết Allah luôn chuẩn bị mọi điều tốt đẹp cho 
Rasul  à?” Bà đáp: “Tôi khóc đây không phải là tôi 
không biết Allah luôn ban điều tốt đẹp cho Rasul , mà 
tôi khóc là vì lời mặc khải đã bị đoạt tuyệt từ bầu trời.” 
Lời lẽ đó đã làm cho Abu Bakr và U’mar rưng rưng 
nước mắt rồi khóc theo bà. Hadith do Muslim 7/144 
(103 & 2454) ghi lại. 
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210- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 َعَ 
َ
َد لُ  َ�َعا  َْ ْر

َ
ْخَاى، فََ

ُ
ُ َف َْْاَ�ِة  

َ
َخا   

َ
ّإ رَُجم  َرلَر  

َ
 ))

خا  َل 
َ
ر�ُد  

ُ
َل َعلَيَه، َْاَل :  ْ�َ  رُا�ُد ؟ َْاَل :  

َ
، فَلَّدا  

 
َمْدرََجَرَه َشلَ 

 ،
َ
ا َعلَيَه ؟ َْاَل : ن َْ ْي صََك َعلَيَه َمْ  ىَْعَدة رَُاّ� َِ َذهَ للَقْاَ�ةَ . َْاَل :  َِ َف 
ّإ لَ  

َ
ِّ رَُووُل لَ  إََلَْك بََ ، َْاَل : فََْ

َ
ْهَََْرُُه َف لَ  َ�َعا 

َ
  ِّ
َ
� َ ًْ �َ

ََيهَ )) ْهَََْرَُه 
َ
ََّك َكَدا   َه

َ
 َْْد  

“Có một người đàn ông đi thăm viếng một người 
anh em của ông ở ngôi làng khác. Thế là Allah cử 
một Thiên Thần đến đón đường ở đầu làng ông 
muốn đến. Vừa đến thì Thiên Thần hỏi: “Anh muốn 
đi đâu ?” Người đàn ông đáp: “Tôi muốn thăm một 
người anh em của tôi trong ngôi làng này.” Thiên 
Thần hỏi: “Nó cần anh đến để dạy dổ nó chăng ?” 
Người đàn ông đáp: “Không, là vì tôi thương yêu nó 
vì Allah.” Thiên Thần tiếp: “Tôi chính là sứ giả của 
Allah đến báo cho anh biết rằng: Quả thật Allah cũng 
rất yêu thương anh giống như anh đã thương yêu 
người anh em của anh vì Ngài.”“ Hadith do Muslim 
8/12 (38 & 2567) ghi lại. 
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211- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ْإ َطََْت، 
َ
ُ َف لَ ، ىَاَدلُه ُمنَادِ : بََ

َ
خا   

َ
ْو َرلَر  

َ
((َمْ  َةَد َشَا�ضا   

ن  )) َ
ْْ َت َمَ  للَّنَة َم

ْ
، َوَ�ََّو  َّ ا ََ َِ َشْد  َوَطا

“Ai viếng thăm người bệnh hoặc viếng thăm người 
anh em của y vì Allah, thì có một người hô to bảo: 
Anh sẽ có cuộc sống tốt đẹp (ở trần gian và ngày 
sau) và đã được trang hoàn sẵn cho anh nơi ở (long 
trọng) ở thiên đàng vĩnh cữu.” Hadith do Inbu 
Maajah (1443) và Al-Tirmizhi (2008) ghi lại và nói: 
Hadith Hasan. Có vài bản in ghi thêm: Ghareeb. 

 

212- Ông Abu Musa Al-As-a’ry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

، َكَحاَشَي لصَدْالَك،  ََ َدا َموَُي للََليَْس لصّااَلَح وََجَليَس لصّالو َّ ((إَ
ْإ رََْرَاَ  َمنُْه، 

َ
ْإ ُ َْذيََك، َوِّما  

َ
، فََحاَشُي لصَْدْالَك : إَّما   ًَ َك

ْ
َوىَافََخ لل

ََيَابََك،  ْإ ُ َْاَق 
َ
ًَ : إَّما   ، َوىَافَُخ لصَك  َطيََّة 

َد َمنُْه َرْ ا  َ
َ
ْإ ع

َ
َوَِّما  

َد َمنُْه َرْ ا  ُمنْتَنَة  )) َ
َ
ْإ ع

َ
 َوَِّما  

“Hình ảnh ngồi cùng với người đức hạnh và ngồi 
cùng xấu xa, giống như hình ảnh một người cầm 
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dầu thơm xạ hương và một người thổi lửa lò rèn. 
Đối với dầu thơm có thể anh sẽ được tặng hoặc anh 
sẽ mua nó hoặc ít ra anh cũng dính lây mùi thơm 
đó. Còn người thổi lửa lò rèn nếu không đốt cháy áo 
anh thì sẽ làm cho người anh dính phải mùi khó 
ngửi đó.” Hadith do Al-Bukhary 7/125 (5534) và 
Muslim 8/37 (146 & 2628) ghi lại. 
 

213- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ا، فَاْهَفْا  َْ يَن َ َِ ا، َو َْ َ ا، َوَلََداص َْ ََ ا، َوَلََال َْ َ ْرَ� ِ : صََداص
َ
ُو َأل
َ
((ُ�نَْكُح لصَدْا 

(( َّ يَ  رََاَ�ْت يََدل ِّ  بََذلَت ل

“Thông thường người ta hỏi cưới phụ nữ bởi bốn 
điều: Tài sản, địa vị, sắc đẹp và ngoan đạo. Còn anh 
hãy chọn phụ nữ ngoan đạo thì sẽ được thoải mái.” 
Hadith do Al-Bukhary 7/9 (5090) và Muslim 4/175 (53 
& 1466) ghi lại. 

 

214- Con trai ông A’bbaas  kể: Rasul  đã 
nói với Đại Thiên Thần Jibreel  rằng: 

َثُ َشّدا رَُووَرىَا ؟)) ْْ
َ
ْإ رَُووَرىَا  

َ
 ((َما َ�ْدنَُعَك  
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“Điều gì đã cấm ông đến thăm Ta nhiều hơn số lần 
đã từng đến.” Lập tức Allah mặc khải câu kinh: 

َِّٓكۖ َ�ُۥ ] َِ ۡروِ 
َ
ّّ بِن ِ�  ُ ّ َّ يَنا َوَاا َلۡلَفَنا َوَاا َ�ۡ�َ َوَاا ََتَ ُِ يۡ

َ
َاا َ�ۡ�َ ي

ٓهَك ََِ�ّ   َِ  )64(مريم:  Z ٦ا َ�ٰلَِكۚ َوَاا َ�َ  

Và (Jibreel) không được phép hạ giới cho đến khi 
Y nhận được trọng trách từ Thượng Đế Ngươi 
(Muhammad). Tất cả trần gian, lẫn ngày sau và tất 
cả vạn vật, mọi việc giữa chúng là do TA (Allah) cai 
trị. Thế nên Thượng Đế của Người chẳng bao giờ bị 
quên lẵng. Maryam: 93 (Chương 19). Hadith do Al-
Bukhary 4/137 (3218) ghi lại. 

 

215- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  dẫn lời 
Nabi  rằng:  

(( ّ َِ
ْي َطَعاَشَك إَّن رَ ُْ

ْ
 رَُااَهْب إَّن ُشْؤَمنا ، َوَن يََ

َ
 ((ن

“Chớ kết bạn thâm giao ngoại trừ là với người có 
đức tin và chớ đãi ăn ngoại trừ là đãi người biết 
kính sợ (Allah).” Hadith do Abu Dawood (4832) và 
Al-Tirmizhi (2395) ghi lại. 
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216- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َاصَُي )) ُُ ْب َمْ   ُْ َهُد
َ
 ((لصاُّجُي َعَ َديَ  َخَليَلَه، فَلْيَنُْظْا  

“Mỗi người sẽ bị ảnh hưởng bởi sự hành đạo của 
người bạn thân, cho nên hãy lựa chọn bạn cho kỷ 
mà kết thân.” Hadith do Abu Dawood (4833) và Al-
Tirmizhi (2378) ghi lại. 

 

217- Ông Abu Musa Al-As-a’ry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َهّب ))
َ
َُ َمَ  َمْ     ((لصَدْا

“Mỗi người sẽ ở cùng với người mình yêu thích (vào 
ngày sau).” 

Có đường truyền khác: Một người hỏi Nabi : 
Một người yêu thích nhóm nào đó và rất muốn được 
mang danh nghĩa của nhóm đó, y sẽ ra sao ? 

َهّب ))
َ
َُ َمَ  َمْ     ((لصَدْا

“Mỗi người sẽ ở cùng với người mình yêu thích (vào 
ngày sau).” Hadith do Al-Bukhary 8/49 (6170) và 
Muslim 8/43 (2641) ghi lại. 
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218- Ông Anas  kể: Một người Ả Rập du mục 
nói với Rasul : Bao giờ tận thế? Người hỏi lại:  

ا ؟)) َْ َ ْعَدْدَت ص
َ
 ((َما  

“Anh đã chuẩn bị gì cho ngày đó ?” Người Ả Rập 
đáp: Tình yêu đối với Allah và Rasul của Ngài. Rasul 
 tiếp: 

ْهََََْت ))
َ
ىَْت َمَ  َمْ   

َ
 )) 

“Anh sẽ được ở cùng với người anh đã yêu thương.” 
Hadith do Al-Bukhary 5/14 (3688) & 8/49 (6171) và 
Muslim 8/42 (161, 164 &2639) ghi lại. 

Theo đường truyền khác của hai Imam Hadith: 
Người Ả Rập du mục đáp: Tôi chẳng chuẩn bị gì nhiều 
như nhịn chay, Salah, bố thí nhưng tôi lại rất yêu 
thương Allah và Rasul của Ngài. 

 

219- Con trai ông Mas-u’d  kể: Một người 
đến hỏi Nabi : Thưa Rasul, nghĩ sau đối với một 
người yêu thích nhóm nào đó và rất muốn được mang 
danh nghĩa nhóm đó ? 

َهّب ))
َ
َُ َمَ  َمْ     ((لصَدْا
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“Mỗi người sẽ ở cùng với người mình yêu thích (vào 
ngày sau).” Hadith do Al-Bukhary 8/49 (6169) và 
Muslim 8/43 (165 & 2640) ghi lại. 

 

220- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َلّيَة  َِ ْب َف للَا ُِ َب َوللَفّضَة، َخيَاُر َِ َّ َُ َمَعاَدإا َكَدَعاَدَإ ل ((لّلا
َدا َ�َعارََ   ََ َّنَدوا،  ُْ ْرَولُ  ُجنُودا 

َ ْ
ول، َولأل ُْ َْوَمَ  إََال فََق

ْ
ْب َف لب ُِ َخيَاُر

(( َُ ا لْخرَلَ َْ ، َوَما َ�نَاَكَا َمنْ َُ ا لْ�رَلَ َْ  َمنْ

“Thế giới loài người là kho tàn giống như kho tàn 
vàng và kho tàn bạc vậy. Người cao quí thời tiền 
Islam vẫn được cao quí trong Islam nếu biết trao dồi 
kiến thức Islam, còn linh hồn tựa như những tân 
binh mới nhập ngũ chỉ biết làm hài lòng chẳng dám 
kháng cự (hay tranh cải).” Hadith do Muslim 8/41 
(160 & 2638) ghi lại. 

 

221- Ông Usair bin A’mr – hay còn gọi là Ibnu 
Jaabir – kể: Trước kia, cứ mỗi lần gặp bất cứ phái đoàn 
nào đến từ Yamen thì ông U’mar  liền đến hỏi: 
“Trong các người có ai là Uwais bin A’mir không?” 
Cho đến khi ông gặp được Uwais , U’mar hỏi để 
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khẳng định: “Có phải anh là Uwais con trai của A’mir 
không?” Uwais đáp: “Đúng rồi .” U’mar tiếp: “Anh ở 
Muraad rồi đến Qaran đúng không?” Uwais đáp: 
“Đúng.” U’mar tiếp: “Anh bị bệnh bạch tạng lan đầy 
người rồi được khỏi bệnh nhưng chỉ còn một chổ nhỏ 
như đồng tiền bạc, phải không?” Uwais đáp: “Đúng.” 
U’mar tiếp: “Anh có người mẹ già, phải không?” Uwais 
đáp: “Đúng.” U’mar tiếp: “Tôi đã nghe được Rasul  
nói rằng: 

َُّب  َي للََدَ  َمْ  ُشَالِد،  ِْ
َ
َو�ُْس ْ�ُ  َةَشِا َمَ   ْمَدلَد  

ُ
ْب   ُِ َِ َعلَيْ ((يََ

ا بَّا  َْ َو بَ
ُِ ُ َولِوا 

َ
ِب،   َِ َ  َدْر َُ  َمنُْه إَّن شْو

َ
َبَ  ََ  ، َمْ  ََْاِإ َكَإ بََه بََاصا

َعْي )) َْ ْإ �َْالرَْغَفَا صََك فَا
َ
بَّاُه، فَََْإ لْورََعْعَت  

َ َ
َْْالَب َعَ لَ  أل

َ
 صَْو  

“Sẽ có một người tên Uwais bin A’mir đến với các 
người từ nước Yamen thuộc xứ Muraad rồi đến 
Qaran, trước bị bệnh bạch tạng lan đầy người rồi 
được khỏi bệnh ngoại trừ một chổ như đồng tiền bạc, 
y có một mẹ già và y rất mực hiếu thảo với bà. Nếu 
như y thề thì chắc chắn Allah sẽ tin và đáp lại lời thề 
đó của y. Nếu như ông có thể gặp được y và nhờ y xin 
tội cho thì hãy làm đi.” Thế anh hãy cầu xin Allah tha 
thứ cho tôi đi. Uwais làm theo”. U’mar tiếp: “Anh định 
đi đâu ?” Uwais đáp: “Đến Al-Kufah.” U’mar hỏi: “Anh 
có muốn tôi viết giấy giới thiệu để được quản lý ở đó 
tiếp đãi không?” Uwais đáp: “Tôi muốn làm một người 
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nghèo khổ không ai biết đến thì tốt hơn.” Năm sau, một 
người cao sang (từ Yamen) đến làm Haj, U’mar chặn 
lại hỏi về Uwais thì được đáp là: “Ông ta đang ở nhà 
nhưng gia đình rất khó khăn thiếu thốn.” U’mar tiếp: 
“Tôi đã nghe được Rasul  nói rằng: 

َُّب  َي للََدَ  َمْ  ُشَالِد،  ِْ
َ
َو�ُْس ْ�ُ  َةَشِا َمَ   ْمَدلَد  

ُ
ْب   ُِ َِ َعلَيْ ((يََ

ا بَّا  َْ َو بَ
ُِ ُ َولِوا 

َ
ِب،   َِ َ  َدْر َُ  َمنُْه إَّن شْو

َ
َبَ  ََ  ، َمْ  ََْاِإ َكَإ بََه بََاصا

َعْي )) َْ ْإ �َْالرَْغَفَا صََك فَا
َ
بَّاُه، فَََْإ لْورََعْعَت  

َ َ
َْْالَب َعَ لَ  أل

َ
 صَْو  

“Sẽ có một người tên Uwais bin A’mir đến với các 
người từ nước Yamen thuộc xứ Muraad rồi đến 
Qaran, trước bị bệnh bạch tạng lan đầy người rồi 
được khỏi bệnh ngoại trừ một chổ như đồng tiền bạc, 
y có một mẹ già và y rất mực hiếu thảo với bà. Nếu 
như y thề thì chắc chắn Allah sẽ tin và đáp lại lời thề 
đó của y. Nếu như ông có thể gặp được y và nhờ y xin 
tội cho thì hãy làm đi.” (Sau khi trở về từ Haj) người 
đàn ông tìm đến Uwais nói: “Xin hãy cầu xin Allah tha 
thứ cho tôi.” Uwais nói: “Anh đã làm một điều mới lạ 
sau chiến đi tốt đẹp này đấy.” Người đàn ông tiếp: “Xin 
hãy cầu xin Allah tha thứ cho tôi.” Uwais hỏi: “Anh đã 
gặp U’mar à?” “Đúng vậy.” Người đàn ông đáp. Thế là 
Uwais cầu xin cho ông ta. Lời đồn đó ngày một bay xa 
và mọi người ùn ùn kéo đến nhờ cậy. Hadith do 
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Muslim 7/188 (223 & 2542) và 189 (224, 225 & 2542) 
ghi lại. 

Theo đường truyền khác cũng của do Muslim 
ghi: Ông Usaid bin Jaabir  kể: Thị dân Al-Kufah đến 
làm khách chổ U’mar, trong họ có một người thuộc số 
người thường chế giễu Uwais. U’mar hỏi họ: “Trong 
các người có ai ở Qaran không?” Thì chính người đàn 
ông chế giễu đó đến, U’mar nói: Chính Rasul  đã 
từng nói:  

، َن يََدُ  بَالََدَ   َو�ْسا
ُ
  : ُ
َ
ْب َمَ  للََدَ  ُ�َقاُل   ُِ ((إَّإ رَُجم  يَََ�ي

  َ َُ ََُه إَّن َشو َِ ، فََْا
َ
ُ ، َْْد َكَإ بََه َ�يَاضا فََدَة لُ  َ�َعا 

َ
   َ
ُ
  َ ًْ �َ

بْ )) ُِ ْب، فَلْيَْالرَْغَفْا لَ ُِ َدْ  لََقيَُه َمنْ ََ َب،  َِ ْر ِّ و ل
َ
ينَاَر   ِّ  ل

“Có một người đàn ông đến từ Yamen được gọi là 
Uwais, tài sản quí nhất của y là người mẹ già ở quên 
nhà. Y từng bệnh bạch tạng lan hết người, y đã cầu 
xin Allah và đã được người ban cho lành bệnh ngoại 
trừ một chổ nhỏ như đồng vàng hay đồng bạc. Ai có 
gặp được y thì hãy nhờ y cầu xin Allah thư thứ tội 
cho các người.” 

Theo đường truyền khác ghi: U’mar kể: Chính 
tôi đã nghe được Rasul  nói rằng: 
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 ، َإ بََه َ�يَاضا ََ وا َو َ َِ ُ َول
َ
، َو  َو�ْسا

ُ
  : ُ
َ
َّابََعَ� رَُجيا ُ�َقاُل   َ ل ًْ ((إَّإ َخ

بْ )) ُِ ُدُاوُه، فَلْيَْالرَْغَفْا لَ ََ 

“Người tốt đẹp nhất trong thời Al-Tabi-e’n (thời sau 
Sahabah) là người đàn ông được gọi là Uwais, y có 
mẹ già và từng bệnh bạch tạng, các người hãy tìm 
đến y mà nhờ y cầu xin Allah tha thứ tội lỗi.” 

222- Con trai ông U’mar  kể: “Trước kia 
Rasul  thường viếng thăm Masjid Quba và hành lễ 
Salah tại đó hai Rak-at, có lần Người cưỡi lạc đà và có 
lần người đi bộ.” Hadith do Al-Bukhary 2/77 (1193 & 
1194) và Muslim 4/127 (516, 521 và 1399) ghi lại. 

Theo đường truyền khác ghi: Trước kia, Rasul 
 thường đến Masjid Quba vào mỗi thứ bảy có khi 
cưỡi lạc đà và có khi đi bộ và Con trai ông U’mar  
cũng làm tương tự. 
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23- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC VIỆC 
THƯƠNG YÊU NHAU VÌ ALLAH & 
KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI LÀM 

THẾ, VIỆC AI ĐÓ BÁO CHO MÌNH BIẾT 
RẰNG ANH TA THƯƠNG MÌNH VÌ 

ALLAH VÀ CÁCH BẠN ĐÁP LỜI 
 

Allah phán: 

ۡمۖ ] َُ ََۡن َآُء بَ ََ ُِ ّفاِِ  َُ آُء َ�َ ٱۡل ُّ َِ
َ
ۥٓ م ُُ َۡ ِيَن َا ِّ ِۚ َوٱ َّ ُِّسوُ  ٱ  ُٞ َّم ده

ۡم ِ�  َُ َ اۖ ِسيَما ٰ ََ ِ َوِِۡض َّ ا يَۡبَتُغوَ  ََۡض�  ّاَِن ٱ  ُ ا ُسّر  ۡ ّك ُِ ۡم  َُ ٰ ََُوٰ
ۡم ِ�  َُ َِلُ إ َوَا ٰٰةِ َِ َّۡو ۡم ِ� ٱ َُ َِلُ إ َ�ٰلَِك َا ُرودِ ّه ثَوِ ٱل

َ
َِم ّاِۡن ي ِ وُُجَو

 ٰ َُُِۥ ََ�ۡسَتۡغلََظ ََ�ۡسَتَوٰى َ�َ ََ ا ۥ َ� َٔ ُُ َٔ �ۡ ََ ۡلَوَج 
َ
ٍع م ِۡ ََ ِۡ َك ِ�ي ٱۡ�ِ

ِيَن َءاَاُنواْ  ِّ ُ ٱ َّ َُ ٱ ۗ وََع َِ ّفا َُ َُِم ٱۡل ِ َغِيَظ ب ِِ اَع  ِّ َه ِرُب ٱل ۡۡ َُ ُسوُُِِۦ 
ا َعِظيَمۢ�  ۡجو 

َ
م ّاۡغفَِوة  َوم َُ ِٰت ِاۡن ََ ِ ٰل َّ  ٢٩الفتح:  ٢Zوََعِملُواْ ٱل

Muhammad là Rasul của Allah, và những người 
(có đức tin) theo Y rất nghiêm khắc với những kẻ 
không có đức tin nhưng lại rất thương yêu lẫn nhau. 
Ngươi (Muhammad) sẽ thấy được họ luôn Ru-kua’, 
luôn quỳ lạy (để hành lễ Salah) nhằm tìm ân phước 
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và làm hài lòng Allah. Dấu vết quỳ lạy hiện rõ ràng 
trên mặt chúng, hình ảnh đó được nhắc trong Kinh 
Al-Tawraah (Cựu Ước) và Kinh Al-Injeel (Tân Ước) 
tựa như hình ảnh một hạt giống đâm chồi sau gieo 
trồng, rồi mạnh mẽ phát triển cao to tươi tốt làm 
đẹp mắt, mát dạ người trồng nhưng lại làm cho 
nhóm ngoại đạo đem lòng thù hận. Allah đã hứa sẽ 
tha thứ và ban thưởng trọng hậu cho những ai tin 
tưởng và luôn hành thiện. (Chương 48 – Al-Fat-h, 
câu 29), Allah phán ở chương khác:  

اَجَو ] ََ ُهوَ  َاۡن  ِ َُ َِۡم  ُۡلِ َٰن ِان َ� ََ ي َِ َوٱۡ�ِ َُوُّءو ٱّ�ا َُ ِيَن  ِّ َوٱ
َِمۡ  ۡ َِ ِ �Z :٩ الحشر 

Và (thị dân Al-Ansaar) đã có nhà cửa (tại 
Madinah) và niềm tin (vào Allah) họ nồng nàn tiếp 
đón và thương yêu những ai di cư đến họ. Al-Hashr: 
9 (chương 59).  

223- Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng: 

ََيَه وََجَد َهمََوَو لَبيَداإَ ((   ّ ُْ وَإ ل:ثََمثا َمْ   ُِ ْإ يَ
َ
   ُ  

 ، َُّه إَّن َوَ ََ َن ُ َ ّب لصَْدْا ْإ ُ َ
َ
َدا، َو  ُِ َهّب إََلَْه َشّدا َوَول

َ
  ُ
ُ
َورَُوو 
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ْفاَ  ُِ
ْ
ْإ َ�ُعوَد َف لل

َ
َاَه   ِْ ْإ يَ

َ
ََْقَذُه َمنْهُ َو 

َ
ْإ  َ�ْعَد إَْا  

َ
َاُه   ِْ  َكَدا يَ

 ))ُ�ْقَذَ  َف لّلارَ 
“Có ba điều ai sở hữu được chúng sẽ thấy được sự 
ngọt ngào của niềm tin Iman: Dành trọn tình 
thương cho Allah và Rasul mà không gì có thể so 
sánh đặng, không yêu thương một người nào đó 
ngoại trừ là vì Allah và ghét cay đắng việc qua lại 
phủ nhận đức tin (vào Allah) sau khi đã là người 
Muslim thuần phục giống như việc sợ hãi bị sa vào 
hỏa ngục.” Hadith do Al-Bukhary 1/10 (16) và Muslim 
1/48 (43 & 67) ghi lại. 

 

224- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 ِّ ا َِ ، َو ُب لُ  َف َهلَّه يَْوَ  َن َهّي إَّن َهلّهُ : إََما ا َةَدلا ُْ ((َوََْعةا يَُظلّ
 َف َعََاَدَو ل  

َ
َ ََ َ � َابّا

َ
، َورَُجيا َْلَُُْه ُمَعلّقا بَاصَدَالاَجَد، َورَُجَمَإ ُ
َف لَ  لْجرََدَعا َعلَيَه وَ�َفّاَْا َعلَيَه، َورَُجيا َدَىرُْه لْشَا وا َالُت ُهْالِ  
ا  َِ ِّ  َخاُ  ل  ، َورَُجيا رََاّدَق بََاَدَِْة، فََْخَفا َقاَل : إَ

ََ وََجَاِل ، 
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ْت  َُ َفا ََ ُ َما ُ�نَْفُق يََدينُُه، َورَُجيا َاَكَا لُ  َخاَلا  
ُ
َدا  َِ َّ َن َ�ْعلََب  َه

 َىيْنَاهُ ))

“Bảy loại người sẽ được Allah che dưới bóng mát 
của Ngài vào ngày mà không có bóng mát nào ngoài 
bóng mát của Ngài: Vị thủ lĩnh liêm chính, thanh 
niên lớn lên trong sự hành đạo tôn thờ Allah, người 
đàn ông luôn tưởng nhớ đến Masjid, hai người 
thương yêu nhau và ghét bỏ nhau chỉ vì Allah, người 
đàn ông bị phụ nữ giàu có và xinh đẹp mời gọi đến 
(quan hệ) nhưng lại bảo: “Quả thật, tôi rất sợ Allah”, 
một người bố thí kín đáo đến nổi tay phải bố thí mà 
tay trái chẳng biết gì và người tưởng nhớ, tụng niệm 
Allah ở nơi vắng vẻ xúc động đến nhỏ lệ.” Hadith do 
Al-Bukhary 2/138 (1423) và Muslim 3/93 (91 & 1031) 
ghi lại. 

 
225- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 

Rasul  rằng: 

ْ�َ  لصُدرََحابّوَإ َبَمَل ؟ للَْوَ  
َ
 َ�ُقْوُل يَْوَ  للَقيَاَمةَ :  

َ
((إَّإ لَ  َ�َعا 

ْب َف َهّ� يَْوَ  َن َهّي إَّن َهّ� )) ُْ َهلّ
ُ
  

“Vào ngày phán xử Alalh phán bảo: “Những ai đã 
thương yêu nhau vì sự Hùng Mạnh của TA đâu rồi, 
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TA sẽ che mát dưới bóng mát của TA mà chẳng có 
bóng mát nào khác ngoài bóng mát của TA trong hôm 
nay.”” Hadith do Muslim 8/12 (37 & 2566) ghi lại. 

 

226- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

 رُْؤَمنُول 
َ
َّ رُْؤَمنُول، َون  رَْدُخلُول للَّنَة َه

َ
ََْفَء �َيََدهَ، ن ي  َ

ّ
((َولَ

ول  َُ فْ
َ
َابََْرُْب ؟  

َ
َعلْرُُدوُه ُ ََ َِ إََال  ْب َعَ َشْ ُِ َوَن  ُدلّ

َ
َابّول،  

َ
ُ َّ َه

بْ )) ُِ  لصّالَمَ  بَيْنَ

“Thề bởi Đấng nắm linh hồn TA trong tay, chẳng ai 
được vào thiên đàng cho đến khi có niềm tin, chẳng 
có được niềm tin cho đến khi thương yêu lẫn nhau. 
Chẳng lẽ các người không muốn Ta chỉ cho một việc 
nếu các người làm nó thì các người sẽ thương yêu 
nhau chăng? Hãy lan truyền nhau lời Salam giữa 
các ngươi.” Hadith do Muslim 1/53 (54 & 94) ghi lại. 

 

227- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng:  
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 َعَ 
َ
َد لُ  َ�َعا  َْ ْر

َ
ْخَاى، فََ

ُ
ُ َف َْْاَ�ِة  

َ
َخا   

َ
ّإ رَُجم  َرلَر  

َ
 ))

خا  َل 
َ
ر�ُد  

ُ
َل َعلَيَه، َْاَل :  ْ�َ  رُا�ُد ؟ َْاَل :  

َ
، فَلَّدا  

 
َمْدرََجَرَه َشلَ 

 ،
َ
ا َعلَيَه ؟ َْاَل : ن َْ ْي صََك َعلَيَه َمْ  ىَْعَدة رَُاّ� َِ َذهَ للَقْاَ�ةَ . َْاَل :  َِ َف 
ّإ لَ  

َ
ِّ رَُووُل لَ  إََلَْك بََ ، َْاَل : فََْ

َ
ْهَََْرُُه َف لَ  َ�َعا 

َ
  ِّ
َ
� َ ًْ �َ

ََيهَ )) ْهَََْرَُه 
َ
ََّك َكَدا   َه

َ
 َْْد  

“Có một người đàn ông đi thăm viếng một người 
anh em của ông ở ngôi làng khác. Thế là Allah cử 
một Thiên Thần đến đón đường ở đầu làng ông 
muốn đến. Vừa đến thì Thiên Thần hỏi: “Anh muốn 
đi đâu ?” Người đàn ông đáp: “Tôi muốn thăm một 
người anh em của tôi trong ngôi làng này.” Thiên 
Thần hỏi: “Nó cần anh đến để dạy dổ nó chăng ?” 
Người đàn ông đáp: “Không, là vì tôi thương yêu nó 
vì Allah.” Thiên Thần tiếp: “Tôi chính là sứ giả của 
Allah đến báo cho anh biết rằng: Quả thật Allah cũng 
rất yêu thương anh giống như anh đã thương yêu 
người anh em của anh vì Ngài.”“ Hadith do Muslim 
8/12 (38 & 2567) ghi lại. 
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228- Ông Al-Barra bin A’zib  dẫn lời Rasul 
 nói với thị dân Al-Ansaar rằng: 

َُّه  َه
َ
ْب   ُْ َّ ، َمْ   َه ْب إَّن ُمنَافَقا ُْ ، َوَن ُ�ََْغُض ْب إَّن ُشؤَم ا ُْ َّ ((َن ُ َ

ْ�َغَضُه ل ))
َ
ْب   ُْ ْ�َغَض

َ
 لُ ، َوَمْ   

“Chỉ có người có đức tin mới biết yêu thương lẫn 
nhau và chỉ có những kẻ đạo đức giả, ngụy Islam 
mới ghét bỏ (người có đứ tin). Cho nên, ai thương 
yêu họ sẽ được Allah thương yêu lại và ai ghét bỏ họ 
sẽ bị Allah ghét bỏ lại.” Hadith do Al-Bukhary 5/39 
(3783) và Muslim 1/60 (75 & 129) ghi lại. 

 

229- Ông Mu-a’z  kể: Tôi nghe được Rasul  
nói rằng: 

بُ ((َْاَل ل   ُْ ََُع ْب َمنَابَُا َمْ  ىُوِر َ�ْغ ُْ
َ  : لصُدرََحابّوَإ َف َجمَل، ص

(( َُ َدل َْ َّ ََّيوَإ َولص  لّل

“Allah phán bảo: “Những ai thương yêu nhau bởi sự 
Hùng Mạnh của TA sẽ được ở trong những tòa lâu 
đài sáng chói ngang hàng với địa vị Nabi và người tử 
vì đạo.”“ Hadith do Al-Tirmizhi (2390) ghi lại. 
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230- Cha của Idrees ông Al-Khawlaany  kể: 
Tôi bước vào một Masjid ở Dimashq, bắt gặp một 
thanh niên tuấn tú trang nhã đang ở cùng với mọi 
người. Mỗi khi họ có việc bất đồng thì kéo nhau đến 
hỏi và nhờ cậu thanh niên đó phân xử. Tôi hỏi về cậu ta 
thì biết được đó là Mu-a’z bin Jabal . Ngày hôm sau 
tôi đến Masjid rất sớm nhưng đã thấy cậu ta còn sớm 
hơn đang hành lễ Salah, tôi chờ cậu ta hành lễ xong rồi 
đến trước mặt cậu ta mà chào hỏi Salam và nói: “Thề 
bởi Allah chứng giám, tôi rất yêu thích cậu vì Allah.” 
Cậu ta rạng hỏi: “Vì Allah à ?” Tôi nói: “Vì Allah.” Cậu 
ta rạng hỏi lại: “Vì Allah thật à ?” Tôi nói: “Vì Allah.” 
Lập tức cậu ta nắm lấy vai tôi mà kéo lại gần hơn và 
nói: Tôi báo cho ông một tin mừng mà tôi đã nghe được 
từ Rasul  rằng: 

اصََالَ� ّف،  َْ ، َولصُدرَ َّ  صَلُْدرََحاّ�ْ�َ َفّ  : وََجََْت َمَ
َ
((َْاَل لُ  َ�َعا 

، َولصُدرَََاَاَلَ� َفّ ))  َولصُدَوَلَوَر�َ  َفّ

“Allah Đấng Tối Cao phán: “Chắc chắn sẽ chiếm 
được tình yêu của TA đối với những ai thương yêu 
nhau, ngồi cùng nhau, thăm viếng nhau và tặng quà 
cho nhau tất cả vì TA.”“ Hadith do Maalik trong Al-
Muwatta (2744) ghi lại bằng đường truyền của Al-
Layth. 
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231- Cha của Karimah ông Al-Miqdaam bin 
Ma’d Yakrab  dẫn lời Rasul  rằng: 

َّهُ )) ىُّه ُ َ
َ
َخاُه، فَليُْرَبُْه �

َ
َهّب لصاُّجُي  

َ
 ((إََال  

“Một khi bản thân thương yêu người anh em của 
mình (vì Allah) thì hãy báo cho y biết tình cảm đó.” 
Hadith do Abu Dawood (5124), Al-Tirmizhi (2392) và 
Al-Nisa-y trong Al-Kubra (10034) ghi lại. 

 

232- Ông Mu-a’z  kể: Rasul  nắm lấy tay tôi 
mà căn dặn: 

يَك يَا ُمَعاُا َن رََدَىّ  َف ُدبَُا  َْ ْو
ُ
َُّب   ََّك،  َه

ُ َ
ِّ أل ((يَا ُمَعاُا، َولَ  إَ

، وَُهْالَ   َّ ْكَا ُِ ، َو َّ َعّ� َعَ َاْكَا
َ
ّب   ُْ َمِو َ�ُقوُل : لصلّ َْ  ّ ُُ

 َعََاَدرََك ))

“Này Mu-a’z, thề bởi Allah chứng giám rằng Ta yêu 
thích cậu, Ta muốn khuyên cậu một điều: Chớ quên 
lời cầu xin sau mỗi lần hành lễ Salah:  

، وَُهْالَ  َعََاَدرََك  َّ ْكَا ُِ ، َو َّ َعّ� َعَ َاْكَا
َ
ّب   ُْ  لصلّ

(Ol lo hum ma a i’n ny a’ la zik ri ka, wa shuk ri ka wa 
hus ni i’ baa da tik) 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

291 

 

“Lạy Allah! Cầu xin hãy giúp đỡ bề tôi luôn (miệng) 
ca tụng, tạ ơn Ngài và luôn làm tốt đẹp trong việc 
thờ phụng Ngài.” Hadith do Abu Dawood (1522) và 
Al-Nisaa-y 3/53 ghi lại. 

   

233- Ông Anas  kể: Có một người đàn ông 
đang ngồi cùng Rasul  thì có một người đàn ông khác 
đi ngang dừng lại nói: Thưa Rasul, tôi rất yêu thích 
người này. Rasul  hỏi lại: 

ْعلَْدرَُه ؟))
َ
 
َ
 )) 

“Anh có báo cho anh ta biết chưa ?” Người đàn ông 
đáp: Chưa. Người tiếp: 

ْعَلْدهُ ))
َ
 )) 

“Hãy báo cho anh ta biết đi.” Thế là người đàn ông 
đến gặp người kia mà nói: Tôi yêu thích anh vì Allah. 
Người kia đáp: Anh sẽ được Đấng mà anh đã yêu thích 
tôi vì Ngài thương lại. Hadith do Abu Dawood (5125) 
và Al-Nisaa-y trong Al-Kubra (10010) ghi lại. 
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24- CHƯƠNG SỢ HÃI 

 

Allah phán: 

ُُوِ  ] ََ ِۡ  )40(البقرة :  ٤Z�ّ�َٰي ََ�

Và các người chỉ riêng TA mà sợ hãi. Al-Baqarah: 
40 (Chương 2), Allah phán ở chương khác: 

[ ٌُ ي ُِ َِّٓك لََش َِ  12بروج: ال Z ١�ِّ  َ�ۡوَش 

Quả thật, sự túm bắt của Thượng Đế Ngươi 
(Muhammad) là rất kinh hoàng. Al-Burooj: 12 
(chương 85), Allah phán ở chương khác: 

مٞ ] ِِ
َ
ۥٓ م ۡلَذُُ

َ
ٰلَِمٌةۚ �ِّ  م ََ  َ ِِ َلَذ ٱۡلُقَوٰى َو

َ
َِّٓك �َِذآ م َِ ۡلُذ 

َ
ٰلَِك م ََ َُ  َو

 ٌُ ي ُِ  َ�ٰلَِك يَۡومٞ  �ِّ  ِ� َ�ٰلَِك �يَة  لَِّمۡن َلاَف َعَذاَ� ٱ�ِلَوةِإ ١ََ
ودٞ  َُ ٖۡ  ١ّ�ُۡموٞع ّ�ُ ٱَّاُس َوَ�ٰلَِك يَۡومٞ ّاۡش َج

َ
ِۡ  ّّ ۥٓ �ِ ُوُُ َّۡلِ  َوَاا َُ

وٖ�  ُُ ۡۡ ََۡفٌس ١ّا ّلُم  َِ َُ َّ  ِِ
ۡ
ِ�ّٞ  يَۡوَم يَن ََ ۡم  َُ ّّ �ِِِۡذَُِۦِۚ ََِمۡن ِ� 

 ُٞ ُقواْ ََِ� ١وََسِۡي ََ ِيَن  ِّ ّاا ٱ
َ
َََِ�ٞ  ََن ا  ََ ۡم َِي َُ َ َِيٌق ٱَّاِِ ل ََ  ١Z َو

 106 - 102 هود:
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Và như thế đó (Muhammad) Thượng Đế của Ngươi 
đã túm lấy một ngôi làng chuyên làm tội lỗi, quả 
thật sự túm lấy của Ngài rất đau đớn và kinh hoàng 
* Hình ảnh đó nhằm làm dấu hiệu cảnh cáo những 
ai biết sợ hãi về sự trừng phạt ở đời sau. Đó là một 
ngày mà tất cả nhân loại đều được tập trung và 
ngày đó tất cả mọi việc đều được phơi bày và có 
nhân chứng để đối chứng * Và TA đã trì hoãn ngày 
đó đến một ngày đã được ấn định * Ngày đó chẳng 
một ai dám lên tiếng nói dù là một lời ngoại trừ kẻ 
nào được lệnh của TA. Thế là trong nhân loại có 
người bất hạnh và có người sung sướng * Đối với 
những kẻ bất hạnh thì bị quẳn vào hỏa ngục, trong 
đó bọn chúng rên rĩ và la hét. Hud: 102 - 106 
(chương 11), Allah phán ở chương khác: 

ُم ٱ] ُُ ُِ ِ ٱلَۡمِصُ� َوُ�َحّذِ َّ ۥۗ �َٱ ٱ ُُ َّ ۡف ََ  ُ َّ٢Z  :28آل عمران 

Và Allah đã khuyến cáo các người hãy biết tự giữ 
lấy thân mình và rồi tất cả phải trở về trình diện với 
Allah. Ali I’mraan: 28 (chương 3), Allah phán ở 
chương khác: 

ِليُِ ءُ يَۡوَم يَفِوه ٱلَۡموۡ ]
َ
�ِيُِ ٣ ِاۡن م

َ
ّاُِِۦ َوم

ُ
َٓنِيُِ ٣ َوم َُتُِِۦ َو  ٣ َوَ�ِٰح

ۡغنِيُِ  َُ   ٞ
ۡ
ن ََ ۡم يَۡوَاِِٖذ  َُ ِ ٱۡروِٕي ّاِۡن

ّ ُُ  ٣٧ - ٣٣عبس:  ٣Zلِ
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Ngày đó mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình * 
Bỏ cả cha mẹ * Bỏ luôn vợ và con cái * Ngày đó, mỗi 
người tự lo âu cho bản thân đủ làm y quên lãng mọi 
chuyện. A'basa: 34 – 37 (chương 80), Allah phán ở 
chương khác: 

ٌء َعِظيمٞ ] اَعةِ َ�ۡ ّّ لََة ٱل ََ ۡ ل ََ ۡمۚ �ِّ   ُِ ّٓ َِ ُقواْ  ُّ ا ٱَّاُس ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََ ١ 

 ٍۡ ۡ ََ  ِِ ۡت َوََُضُع ُ�ه َذا َۡ ضَض
َ
ٍة َ�ّمآ م َۡ ُۡ ُ�ه ُرۡوِض ََ ا َُۡذ ََ ََ يَۡوَم ََُوۡو

 ِ َّ ّن َعَذاَ� ٱ ِِ ٰ ََ َ�َٰوٰى َو ُّ ِ م � َُ ا َوََُوى ٱَّاَس ُسَ�َٰوٰى َوَاا  ََ ۡلَ ََ

 ُٞ ي ُِ ََ ٢Z  :٢ - ١الحج 

Này hỡi loài người! Các người hãy kính sợ Thượng 
Đế của các người, chắc chắn sự rung chuyển của giờ 
(tận thế xảy ra) là sự kiện vô cùng vĩ đại * Ngày mà 
các người sẽ nhìn thấy: mỗi bà mẹ sẽ quên hẵn đứa 
con ruột đang cho bú và những người phụ nữ mang 
thai sẽ bị sảy thai khi nào không biết, cả thiên hạ cứ 
như chìm đấm trong men say trong khi họ không hề 
uống rượu. Tuy nhiên sự trừng phạt của Allah là rất 
khủng khiếp. Al-Haj: 1 – 2 (chương 22), Allah phán 
ở chương khác: 

ُِِّٓۦ َجّنَتاِ  ] َِ  )46(الرحمن:  ٤Zَولَِمۡن َلاَف َاَقاَم 
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Và đối với ai sợ việc đứng trình diện trước Thượng 
Đế của y sẽ có được hai Ngôi vườn Thiên Đàng. Al-
Rahman: 46 (Chương 55), Allah phán ở chương khác: 

آَءلُوَ  ] َّ ٖض يَتَ ۡۡ �َ ٰ ۡم َ�َ َُ ُض ۡۡ �َ َۡ َُ �ۡ
َ
ُۡ ِ�ٓ ٢َوم ُۡ  َُالُٓواْ �َِّا ُكّنا َ�

لَِنا ُرۡشفِقَِ�  َۡ َ
ُموِم ٢م ّّ ُ َعلَۡيَنا َوَوَُٮَٰنا َعَذاَ� ٱل َّ َمّن ٱ ََ  �َِّا ٢ 

ه ٱلوِّحيُم  َُ َو ٱۡل َُ ۥ  ُُ ُعوُُۖ �َِّ ُۡ ََ ُۡ ُۡ  28 - 25الطور:  ٢Zُكّنا ِان َ�

Và mọi người (trong thiên đàng) gặp nhau mà hỏi 
thăm * Họ nói: “Trước kia, chúng tôi ở cùng gia đình 
rất lo lắng, sợ hãi * Nhưng Allah đã ban hồng phúc 
cho chúng tôi và Ngài đã bảo vệ chúng tôi thoát khỏi 
hành phạt đốt cháy của hỏa ngục * Trước kia, chúng 
tôi luôn cầu nguyện Ngài, quả thật Ngài là Đấng Rất 
Mực Nhân Từ Độ Lượng.” Al-Toor: 25 - 28 (chương 
52). 

Ngoài ra còn có rất nhiều câu Kinh tương tự. Về 
Hadith cũng vậy có vô số nhưng chỉ muốn dẫn chứng 
vài Hadih điển hình:  

234- Ông Abdullah bin Mas-u'd  kể: Rasul  
kể cho chúng tôi nghe và Người là người nói đúng nhất, 
chính xác nhất:  
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ا(( ْرَ�َعَ� يَْوم 
َ
ّمَه  

ُ
َْدُ  َخلُْقُه َف َ�ْعَ    َُ ْب  ُْ َهَد

َ
،إَّإ   َُْعَفة  َُّب    

وُإ َعلََقة  َموَْي َاصََك  ُِ وُإ ُشْضَغة  َموَْي َاصََك ،يَ ُِ َُّب يَ َُّب يُاَْوُي ،   
ََيَه لصّاو َ  يَنُْفُخ  ََ ْرَ� ِ ،إََلَْه لصَْدلَُك 

َ
ََداِت : َوُ�ْؤَشُا بََ ََ رِْب    َِ َرْرََْه بَ

ْو َوَعيدا 
َ
  ّ َِ

َِ َجَلَه َوَىَدَلَه َو
َ
 ،َو 

َ
َي ن

ّ
هَ  فََولَ ـٰ ْب إَلَ ُْ َهَد

َ
ُُه إَّإ   ًْ �َ 

َُّب   َاَرل ا 
ّ
ا إَن َْ وُإ بَيْنَُه َوَ�يْنَ ُِ َّ َما يَ َّنَة َه

ْ
َي لل ِْ

َ
َلَْعَدُي بََعَدَي  

ُِ َفَ  َكرَا
ْ
ََُق َعلَيَْه لل اْىَدُي �َْال َْ يَْدُخلُ ََ َي لّلاَر  ِْ

َ
 َوَِّإ ، بََعَدَي  

 
ّ
ا إَن َْ وَإ بَيْنَُه َوَ�يْنَ ُِ َّ َما يَ َي لّلاَر َه ِْ

َ
ْب َلَْعَدُي بََعَدَي   ُْ َهَد

َ
 

ُِ َفَ  َكرَا
ْ
ََُق َعلَيَْه لل ّب �َْال

َُ اْىَدُي َاَرل ا  َْ يَْدُخلُ ََ َّنَة 
ْ
َي لل ِْ

َ
 )) بََعَدَي  

“Quả thật, mỗi người trong các người đều được tạo 
hóa trong bụng mẹ bốn mươi ngày đầu chỉ  bằng 
một giọt (máu), rồi bốn mươi ngày tiếp trở thành 
hòn máu đặc, rồi bốn mươi ngày tiếp trở thành phôi 
thai, rồi sau đó một Thiên Thần được cử phái đến 
thổi linh hồn vào bào thai rồi viết cho bào thai đó 
bốn điều: Bổng lộc, tuổi thọ, việc làm và hạnh phúc 
hoặc bất hạnh. Ta thề bởi Thượng Đế mà không có 
ai khác ngoài Ngài rằng: Mỗi người trong các người 
luôn làm việc làm của nhóm người thiên đàng (thể 
hiện bề ngoài cho mọi người thấy) cho đến khi (cái 
chết) cách y khoảng một cánh tay thì quyển sổ định 
mệnh đã định là y phải làm hành động của nhóm 
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người hỏa ngục rồi bước vào hỏa ngục, và mỗi người 
trong các người luôn làm hành động của nhóm 
người hỏa ngục cho đến khi (cái chết) cách y khoảng 
một cánh tay thì quyển sổ định mệnh đã định là y 
phải làm hành động của nhóm người thiên đàng rồi 
bước vào thiên đàng.” Hadith do Al-Bukhary 9/165 
(7454) và Muslim 8/44 (1 & 2643) ghi lại. 

 

235- Cũng do ông Abdullah bin Mas-u'd  
thuật lại lời Nabi : 

ّنَب يَْوَمةَذِ يُْؤَ  (( َْ ا َوَُْعوَإ َبَ َْ َ َُ َرَما ِ  ص
ْ
ل
َ
ّ َرَماِ  َوَُْعوَإ   ُُ  َمَ  

ا َْ ََ ُّاو ََ َُ َشلَِك 
ْ
ل
َ
 ((  

“Hỏa ngục được đem đến trong ngày phán xử, nó 
gồm có bảy mươi ngàn sợ dây cương mỗi sợ dây 
cương có bảy mươi ngàn Thiên Thần kéo. Hadith do 
Muslim 8/149 (29 & 2842) ghi lại. 

 

236- Ông Al-Nu'man bin Basheer  kể: Tôi đã 
nghe được Rasul  nói: 
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َي لّلاَر َعَذلب ا (( ِْ
َ
َوَإ   ِْ

َ
ََ إَّإ   ْخَ

َ
ُ  َف   َُ يَْوَ  للَقيَاَمَة صَاَُجيا يُْو

َدا َدَماُغهُ ََْدَميَْه َجَْارَاإَ  ُْ ّد َمنُْه َعَذلب ا . َ�ْغَ� َمنْ َِ
َ
ل   َهد 

َ
ّإ  
َ
 َما يََاى  

ْب َعَذلب ا ُْ َُ َو ِْ
َ
 ))َوَِىُّه أل

“Người bị hình phạt nhẹ nhất trong hỏa ngục trong 
ngày tận thế là người đàn ông bị đặt dưới hai bàn 
chân hai cục than hồng, nó làm cho não của y sôi 
sùn sụt, mọi người cứ tưởng rằng hình phạt của y là 
nặng nhất nhưng thật ra hình phạt đó là nhẹ nhất.” 
Hadith do Al-Bukhary 8/144 (6562) và Muslim 1/135 
(213, 363 & 364) ghi lại. 

 

237- Ông Samurah bin Jundab  dẫn lời Nabi 
: 

 ُرْكََتَيَه، 
َ
ُخُذُه إَ 

ْ
ْب َمْ  رََ ُْ  َكْعََيَه، َومنْ

َ
ُخُذُه لّلاُر إَ 

ْ
ْب َمْ  رََ ُْ ((َمنْ

 رَْاَُْورَهَ ))
َ
ُخُذُه إَ 

ْ
ْب َمْ  رََ ُْ َورََه، َوَمنْ ْْ  ُه

َ
ُخُذُه إَ 

ْ
ْب َمْ  رََ ُْ  َومنْ

“(Số người trong hỏa ngục) có người bị đốt đến mắt 
hai mắt cá chân, có người bị đốt đến hai đầu gối, có 
người bị đốt đến ngang lưng quần và có người bị đốt 
đến ngang cổ.” Hadith Muslim 8/150 (33 & 2845) ghi 
lại. 
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238- Con trai ông U’mar  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 
َ
َحَه إَ 

ِْ ْب َف َر ُِ َهُد
َ
َّ يََغيَب   ِّ للَعاصََدَ� َه َُ صََا ((َ�ُقوُ  لّلا

ُاىَيهَ ))
ُ
ىَْااَ   

َ
  

“Ngày mà cả thiên hạ phải đứng trình diện trước 
Đấng Chúa Tể vủ trụ và muôn loài thì có người chảy 
mồ hôi ngập đến ngang đôi tai.” Hadith do Al-
Bukhary 6/207 (4938) và Muslim 8/157 (60 & 2862) 
ghi lại. 

 

239- Ông Anas  kể: Rasul  đã nói bài thuyết 
giảng mà tôi chưa từng nghe tượng tự như thế bao giờ, 
Người nói: 

ْعلَُب، صََضَحْكرُْب ََْليم  َوَلََكيرُْب َكَوًل  ))
َ
 ((صَْو َ�ْعلَُدوَإ َما  

“Nếu như các người thấu hiểu giống như sự Ta thấu 
hiểu là các người cười thì ít còn khóc thì rất nhiều.” 
Hadith do Al-Bukhary 6/68 (4621) và Muslim 7/92 
(134 & 2359) ghi lại. 

 

240- Ông Al-Miqdaad  kể: Chính tai tôi nghe 
được Rasul  nói rằng: 
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ْب َكَدْقَدلَر  ُْ وَإ َمنْ ُِ َّ رَ ْدُس يَْوَ  للَقيَاَمَة َمَ  للَلَْق َه َّ َِ لص ((رُْد
 َميِي )) 

“Mặt trời được kéo thấp xuống chỉ cách đỉnh đầu 
khoảng một mile.” Ông Sulaim bin A’mir người học 
lại Hadith này từ ông Al-Miqdaad nói: “Thề bởi Allah 
chứng giám, tôi không biết một mile mang ý nghĩa đơn 
vị đo (tức là bằng 1609 mét) hay là mang ý nghĩa chất 
nhộm mi mắt.” Người nói tiếp: 

وُإ  ُِ ْب َمْ  يَ ُْ ْب َف للَعَاَق، فََدنْ َْ َ ْىَداص
َ
َُ َعَ َْْدَر   يَُكوُإ لّلا ََ ))

 
َ
وُإ إَ  ُِ ْب َمْ  يَ ُْ

ََتَيَْه، َوَمنْ
ْ
 َر�

َ
ْوُإ إَ  ُِ ب َمْ  يَ ُْ

 َكْعََيَْه، َوَمنْ
َ
إَ 

َاما  ))
ْ
ُدُه للَعَاُق إَل َْ

ْب َمْ  يُلْ ُْ  َهْقَو�َْه، َوَمنْ

“Mỗi người đều ra mồ hôi tùy theo việc làm tội lỗi 
của mình, có người bị ngập đến hai mắt cá, có người 
bị ngập đến ngang lưng quần và có người bị chìm 
lúc trong mồ hôi.” Hadith do Muslim 8/158 (62 & 
2864) ghi lại. 

 

241- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 
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رَْض َوََْعَ� 
َ ْ
ْب َف لأل ُْ َب َعَاُط َِ َّ يَْذ َُ يَوَ  للَقيَاَمَة َه ((َ�ْعَاُق لّلا

بْ )) ُْ ََ َِال  ََ َّ َ�َْلُ ْب َه ُْ ُد َْ
، َوُ�لْ

 
  َاَرلة

“Mồ hôi của con người trong ngày tận thế chảy đầy 
ra đất lan rộng đến bảy mươi cánh tay (tương 
đương 3200 m) và ngập cao đến ngang đôi tai.” 
Hadith do Al-Bukhary 8/138 (6532) và Muslim 8/158 
(61 & 2863) ghi lại. 

 

242- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Khi 
chúng tôi đang ở cùng với Nabi  thì nghe được tiếng 
rơi xuống, khi đó Người hỏi: 

َذل(( َِ    ؟))رَْدُروَإ َما 
“Mọi người có biết vật gì rơi đó không ?” Chỉ có 
Allah và Thiên Sứ của Ngài mới rõ. Chúng tôi đáp. 
Nabi  nói tiếp:  

اا (( َْ َذل َه اُرَ�َ بََه ف لّلارَ  َِ ْْوَي ف لّلارَ   ُمنُْذ َوََْعَ� َخَا�ف  َو َ� ُْ ََ 
ا َْ  َطْعَاِا فََالَدْعرُْب وَْجََرَ

َ
 إَ 

ََ َْرَ َّ ل  ))لآلَإ َه

“Đấy là hòn đá bị ném xuống hỏa ngục cách đây bảy 
mươi năm nó rơi tự do trong lửa đến ngày hôm nay 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

302 

 

nó mới rơi xuống đến đáy hỏa ngục như các người 
đã nghe thấy.” Hadith do Muslim 8/150 (2844) ghi lại. 

 

243- Ông A’dy bin Haatim  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 ، ُّدُه َرّ�ُه لَيَْس بَيْنَُه وَ�يْنَُه رَاُْجَاإا َِ َهِد إَّن َويُ
َ
ْب َمْ    ُِ ((َما َمنْ

َ  َمنُْه فََم يََاى إَّن 
َ
َ ِْ
َ
ْ�َدَ  َمنُْه فََم يََاى إَّن َما َّْدَ ، َوَ�نُْظُا  

َ
يَنُْظُا   ََ

َه، فَاّ�ُقول  َْ ََ وَْج ّدَ ، َوَ�نُْظُا َ�ْ�َ يََديَْه فََم يََاى إّن لّلاَر رَلَْقا
َما َْ

ّق َ�ْدَاوِ )) ََ َ  لّلاَر َوصَْو س

“Tất cả mỗi người trong các ngươi đều bị Allah đơn 
phương vấn đáp, giữa y với Ngài không có người 
thông dịch. Y quay sang nhìn bên phải rồi nhìn bên 
trái không thấy gì ngoài những điều đã từng làm 
trước kia, thế là y nhìn đến phía trước thì thấy lửa 
trực diện trước mắt. Thế nên các người hãy sợ lửa 
hỏa ngục cho dù có nhỏ như nửa trái chà là.” Hadith 
do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 
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244- Ông Abu Zar  dẫn lời Rasul : 

ا  َْ ي ََ ْإ رَةَّط، َما 
َ
ا   َْ َ َُ وَُهّق ص ّطَت لصّالَدا

َ
 رََاْوَإ،  

َ
رَى َما ن

َ
  ِّ ((إَ

 . َولَ  
َ
 َوَ َ�َعا 

رَُه َواَجدل  َْ َُ ا َجَْ ابَ  إَّن َوَشلَكا َول َْ ْرَ�ُ   
َ
   ُ َُ َشو

ْاُ�ْب  ّ ََ ْعلَُب، صََضَحْكرُْب ََْليم  َوَلََكيْرُْب َكَوًل ، َوَما رَ
َ
صَْو َ�ْعلَُدوَإ َما  

 لَ  
َ
ُروَإ إَ 

َ
َْ
َ
 لصّاُعَدلَت ع

َ
َاَْجرُْب إَ 

َ
ََ َعَ للُفُاَش، َول بالتّالا

(( 
َ
 َ�َعا 

“Quả thật, Ta nhìn thấy được những điều mà các 
người không thể nhìn thấy là bầu trời đang than van 
bởi sức nặng nhét đầy trong nó, cứ mỗi khoảng cách 
bốn ngón tay thì có một Thiên Thần đang cúi đầu 
quỳ lạy Allah. Thề bởi Allah chứng giám, nếu các 
người biết được như sự hiểu biết của Ta thì các 
người cười rất ít nhưng sẽ khóc rất nhiều, các người 
sẽ chẳng màng đến việc ân ái với phụ nữ ở trên 
giường, ngược lại các người sẽ chạy hết ra ngoài 
đường mà khẩn cầu van xin Allah Đấng Tối Cao.” 
Hadith do Ibnu Maajah (4190) và Al-Tirmizhi (2312) 
ghi lại. 

 

245- Cha của Barzah ông Nadhlah bin U’baid 
Al-Aslamy  dẫn lời Rasul  rằng: 
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نَاُه؟  َْ
َ
ََيَب   َل َىْ  ُىُدَاهَ 

َ
َّ �ُْالَ  رَُوْوُل ََْدَما َىَِْد يَوَ  للَقيَاَمَة َه

َ
((ن

ََيَه؟ َوَىْ  َماَ َ َمْ   ْ�َ  لْكتََالََُه ؟ َوفيَب  َعَي  ََ ََيَب  َوَىْ  َعلَدَه 
ََيَب  بمُه ؟)) ََْفَقُه ؟ َوَىْ  َجالَدَه    

“Mỗi một người đều bị Allah chấp vấn trong ngày 
tận thế bốn điều: Tuổi đời đã sử dụng ra sao, kiến 
thức (Islam) đã sử dụng như thế nào, tiền bạc thu 
vào và chi ra bằng đường nào và tra khảo về sinh 
trưởng của cơ thể y.” Hadith do Al-Tirmizhi (2417) 
ghi lại và nói Hadith Hasan Saheeh. 

 

246- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

 ََ َََقَب للَقْاَإ، َولْورََدَ  لبَْاَإ َم اَهُب للَقْاَإ ََْد ل َْ ََْعبُ ! َو
َ
  َُ ((َكيْ

يَنُْفخُ )) ََ  يُؤَشُا باّلْفَخ 

“Làm sao có thể hưởng lạc cho được, trong khi 
Thiên Thần thổi còi đã ngặm sẵn còi và đang lắng 
nghe lệnh để thổi.” Thấy Sahabah lo lắng quá độ Rasul 
nói tiếp: 

 ((ُْوصُول: َهْالَُنَا ل  َوىَْعَب لصَوَ�يُي ))
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“Các người hãy nói:  َهْالَُنَا ل  َوىَْعَب لصَوَ�يُي (Has bu nol 
loh wa ne’ mal wa keel)” 

“Allah thừa khả năng giúp đỡ chúng tôi (chống lại 
kẻ thù), bởi vì Ngài là Đấng bảo trợ Ưu Việt.” Hadith 
do Al-Tirmizhi (2431) ghi lại. 

 

247- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 ،  إَّإ َولَْعَة لَ  َغَلَةا
َ
ن
َ
َل .   َ

ْْ ََ لصَد َّ بَلَ ْدلَ
َ
، َوَمْ    َّ ْدلَ

َ
((َمْ  َخاَ   

َن إَّإ َولَْعَة ل  للَّنةُ ))
َ
  

“Ai sợ hãi đi lúc chạng vạng nhưng nếu dám đi lúc 
chạng vạng đó sẽ đến được nhà. Chẳng phải món 
hàng của Allah vô cùng đắt giá sao và chẳng phải 
món hàng đó chính là thiên đàng.” Hadith do Al-
Tirmizhi (2450) ghi lại và nói: Hadith Hasan Ghareeb. 

(Ý nghĩa Hadith khuyến khích người Muslim cố 
gắng hành lễ Salah Sunnah trong đêm cho thật nhiều, 
cố gắng bám lấy Islam cho dù có gặp phải sóng gió thì 
sẽ đạt được món hàng của Allah chính là thiên đàng). 
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248- Bà A’-y-shah  kể: Chính tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

َُ يَْوَ  للَقيَاَمَة ُهَفاو  ُعَالو  ُغْان  ))  ((ُ َْوُ لّلا

“Nhân loại được phục sinh vào ngày phục sinh dưới 
hình dạng chân không giầy dép, lõa thể không quần 
áo cũng chẳng được cắt da qui đầu.” Nghe xong tôi 
liền hỏi: Thưa Rasul, vậy lúc đó nam nữ sẽ nhìn qua lại 
với nhau rồi. Người tiếp:  

ْب َاصََك )) ُْ ّد َْ ْإ يُ
َ
ّد َمْ    َِ

َ
َشُا  

َ
ُة، لأل ََ َ  ((يَا ة�

“Này A’-y-shah, có vấn đề khác long trọng hơn cả 
việc ngắm nhìn đó.” 

Có đường truyền khác ghi: 

(( ِِ  َ�ْع
َ
ْب إَ  ُْ ْإ َ�نُْظَا بَعُض

َ
ّب َمْ    َِ

َ
ْشُا  

َ
 ((لأل

“Có một chuyện khác trịnh trọng hơn cả việc mọi 
người nhìn qua lại nhau.” Hadith do Al-Bukhary 
8/136 (6527) và Muslim 8/156 (56 & 2859) ghi lại. 
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25- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC VIỆC HI VỌNG 
 

Allah kể về lời nói của một bề tôi đức hạnh: 

َُادِ ] َ بَِصُ�ۢ بِ�ۡلِۡ َّ ِۚ �ِّ  ٱ َّ ۡروِٓي �َِٱ ٱ
َ
ُِ م ََّوِ

ُ
ُ ٤َوم َّ ُُ ٱ ٰ  َََوَُٮ

 ْۖ ُووا ََ ِِ َاا َا ا  45 - 44غافر:  Zَسّ�ِ َٔ

Tôi phó thác mọi việc của tôi cho Allah. Quả thật, 
Ngài thấy rất rõ ràng mọi hành động của nhân loại 
* Thế là, Allah giải cứu y (cùng với Musa) thoát 
khỏi mọi điều xấu do kẻ thù lập mưu hảm hại (ở 
trần gian và thoát khỏi hỏa ngục ở ngày sau). 
Ghaafir: 44 - 45 (chương 40). 

249- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ىَا َمَعُه َهيُْث يَْذُكُاَى، ((َْاَل لُ  
َ
ىَا َعنَْد َهّ  َىََْدي َز، َو 

َ
  :

َُه بالَفَمَو، َوَمْ  
ّ
اَ َُ ُد  َ

ََ ْب  ُْ فَْاُ  بَرَْوَ�َة َىََْدهَ َمْ   َهَد
َ
َولَ ، َوُ  

، َ�َقّا�ُْت 
 
ّ َاَرلة

َ
َِ إَل ، َوَمْ  َ�َقّا

 
ْبل ، َ�َقّا�ُْت إََلَْه َاَرلة َِ  ّ

َ
َِ إل َ�َقّا

ْاَوُل )) َِ
ُ
ْطََلُْت إََلَْه  

َ
  َِ ّ َ�ْد

َ
، َوََِال  ْطَََي إَل

 
 إََلَْه بَاة

“Allah phán: TA sẽ giống như những gì bề tôi TA 
nghỉ về TA và TA sẽ ở cùng với y bất cứ đâu miễn y 
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nhắc đến TA. Thề bởi Allah chứng giám, Allah sẽ 
vui vẽ tột đỉnh đối với một bề tôi qua lại sám hối 
giống như sự mừng rỡ của người tìm được con vật 
cưỡi chở hết lương thực thức uống sau khi đã lạc 
mất trên vùng đất chết. Ai đến gần TA một gang 
tay, TA sẽ đến gần y một cánh tay; ai đến gần TA 
một cánh tay, TA sẽ đến gần y một dang tay; và khi 
y đi bộ đến TA, TA sẽ chạy bộ đến y.” Hadith do Al-
Bukhary 9/147 (7405) và Muslim 8/91 (1 & 2675) ghi 
lại. 

 

250- Ông Jaabir bin Abdullah  kể: Tôi nghe 
được Rasul  nói trước Người chết ba ngày:  

َو ُ َْالُ  للّظّ  بَاَ   ُِ ْب إَّن َو ُْ َهُد
َ
 ))((َن َ�ُدوَ�ّ   

“Các người chớ có chết cho đến khi các người luôn 
nghĩ tốt về Allah Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao.” 
Hadith do Muslim 8/165 (82 & 2877) ghi lại. 

 

251- Ông Anas  kể: Tôi nghe được Rasul  
nói rằng: 
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َِدَ  إَىَّك َما َدَعْورََ� َورََجْورََ� َ�َفْاُت صََك َعَ َما َكَإ (( َّ َم ْ يَا لْ�َ  

بَاَل 
ُ
  
َ
َُّب لْورَْغَفْارََ� ،َون  ََ َِدَ  صَْو بَلََغْت ُاىُوُ�َك َىنَاَإ لصّالَدا  يَا لْ�َ  

َُّب ،َ�َفْاُت صََك  رَْض َخَعايَا 
َ ْ
َِ لأل رَيْرََ� بَُقَال

َ
َِدَ  إَىَّك صَْو    يَا لْ�َ  

ا َمْغَفَاو   َْ َك بَُقَالبَ
رَيْرُ
َ َ
يْة ا أل َِ ُّ َز   َُْوَ

َ
 ))لََقيتََ� ن

“Allah phán bảo: Hỡi con cháu Adam! Cứ mỗi khi 
các người cầu xin TA và kỳ vọng vào TA thì TA sẽ 
tha thứ tất cả cho các người mà không hề lưỡng lự. 
Hỡi con cháu Adam! Nếu tội lỗi của các người có 
cao bằng trời rồi cầu xin TA tha thứ TA sẽ tha thứ 
cho các ngươi. Hỡi con cháu Adam! Nếu tội lỗi của 
các ngươi to bằng quả đất rồi đến trình diện TA 
không phạm tội tổ hợp TA thì TA sẽ ban cho các 
ngươi sự tha thứ bằng quả đất đó.” Hadith do Al-
Tirmizhi (2540) ghi lại. 
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26- CHƯƠNG PHỐI HỢP GIỮA SỢ HÃI 
VÀ HI VỌNG 

 

Hãy biết rằng một bề tôi ngoan đạo lúc khỏe 
mạnh phải có hội đủ sự sợ hãi và sự hi vọng, cả hai đều 
ngang nhau, còn trong lúc bệnh hoạn thì nghiên hẳn về 
phía hi vọng. Đây chính là qui tắc được rút ra từ Qur’an 
và Sunnah, ngoài ra những bằng chứng khác cũng thể 
rất rõ việc này. Allah phán: 

وَ  ] ّّ ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ ِ� ِ َّ َو ٱ َۡ َاُن َا
ۡ
  )99(األعراف :  ٩Zَََ� يَن

Ai dám dửng dưng trước hình phạt (và khả năng 
vô biên) của Ngài thì đó là nhóm người thất bại 
hoàn toàn. Al-A’raaf: 99 (Chương 7), Allah phán ở 
chương khác: 

ۡوِ  ] ِّ واْ ِان  ُّ َٔ َۡ ْ َّ َُا ِليُِ َو
َ
واْ ِان يُوُسَ  َوم ُّ ّّ َتَح ََ ُُواْ  ََ ّ ٱۡذ َِ َُ ٰ �َ

ّّ ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَ�ٰفُِووَ   ِ� ِ َّ ۡوِ  ٱ ِّ َۡ َُٔس ِان  ْ َّ يَا ۥ  ُُ َِّ� ِۖ َّ يوسف:  Z ٨ٱ
87 

(Ya’qoob bảo): Này các con yêu của cha, hãy đi 
thăm dò tin tức của Yusuf và em trai (Bin Yamin) 
của nó, các con chớ thất vọng về Allah. Quả thật, chỉ 
có nhóm người Kafir (ngoại đạo) mới thất vọng về 
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Allah thôi. Yusuf: 87 (chương 12), Allah phán ở 
chương khác: 

َوده ] ّۡ َ ٞۚ يَۡوَم َُۡبَيضه وُُجوُٞ َو�  )106 (آل عمران: Zوُُجوُ

Vào ngày tận thế có người gương mặt sáng chói và 
có người gương mặt đen xì. Ali I’mraan: 106 
(chương 3), Allah phán ở chương khác: 

ۥ لََغُفوِٞ ] ُُ َّٓك لََ�ِ�ُع ٱۡلَِۡقاِ� �َّ َِ ِِّحيمٞ �ِّ     ١Z :167 األعراف 

Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rất 
nhanh chóng trong việc trừng phạt và Ngài luôn là 
Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoang Dung. Al-
A'raaf: 167 (chương 7), Allah phán ở chương khác: 

َِ لَِ� ََِۡيٖ� ] بَۡوا
َ ۡۡ َِ لَِ� َجِحيٖ� ١�ِّ  ٱ االنفطار:   ١Z �ّ  ٱۡلُفّرا

13 - 14 

Quả thật, những người ngoan đạo đức hạnh luôn 
được ở (thiên đàng vĩnh cữu để) hưởng phúc * Và 
những kẻ đốn mạc (chuyên làm tội lỗi) thì phải bị 
đầy vào hỏa ngục suốt đời. Al-Infitaar: 13 - 14 
(chương 82), Allah phán ở chương khác: 
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ۥ ] ُُ َِٰ�ُن ََ َُُقلَۡت َا ّاا َان 
َ
اِضَيةٖ ٦ََن ِّ َو ِ� ِعََشةٖ  َُ ََ ّاا َاۡن ٧ 

َ
 َوم

ۥ  ُُ َِٰ�ُن ََ اوَِ�ةٞ ٨َلّفۡت َا ََ ۥ  ُُ اه
ُ
ُۡ ٩  ََن َٰٰك َاا ََِي َِ ۡد

َ
ٌِ ١ َوَاآ م  ََا

 11 - 6القارعة:  ١Zَحاِاَي� 

Đối với những ai có được bàn cân (việc thiện) nặng 
trĩu * Thì y được hưởng thụ thỏa mãn (trong thiên 
đàng vĩnh cửu) * Và kẻ nào có được bàn cân (việc 
thiện) nhẹ bổng * Thì y bị quẳng vào Hawiyah * Và 
điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết được Hawiyah 
là gì ? * (Đó là) hỏa ngục cháy dữ dội. Al-Qaari-a’h: 
6 – 11. 

Ngoài ra còn có rất nhiều câu Kinh khác nói 
phối hợp giữa sợ hãi và hi vọng. 

252- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 ، َهدا
َ
((صَْو َ�ْعلَُب لصُْدؤَمُ  َما َعنَْد ل  َمَ  للُعُقوَ�َة، َما َطَدَ  َبَّنَرَه  

 َوصَْو َ�ْعلَُب لصَ فَُا َما َعنَْد ل  َمَ  لصاّْحََة، َما َطنََط َمْ  َجّنَرَه  َهدا ))

“Nếu người có Muslim có đức tin thấy được hình 
phạt kinh khủng của Allah thì chẳng ai dám màng 
đến thiên đàng của Ngài cả. Và nếu những kẻ Kafir 
(ngoại đạo) thấy được sự rộng lượng bao dung của 
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Ngài thì chẳng ai lại thất vọng về thiên đàng của 
Ngài.” Hadith do Muslim 8/97 (23 & 2755) ghi lại. 

 

253- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْب،  َْ ْىنَاَْ
َ
َو لصاَّجاُل َعَ  

َ
  َُ ا لّلا َْ َنَاَرُو َولْهرََدلَ

ْ
َعَت لل َُ ((إََال ُو

اَلَِة،  َْ  َ ًْ ، َْالَْت : َّْدُشوَى َّْدُشوَى، َوَِْإ َكىَْت َ� اَلَة  َْ فََْْإ َكىَْت 
َِ إَّن  ّ َشْ ُُ ْورَْا  َْ ا ؟ �َْالَدُ   َْ َُوَإ بَ

َِ ْ�َ  رَْذ
َ
ا !   َْ َْالَْت : يَا َو�ْلَ

َعَق )) َْ  لب�ْالاُإ، َوصَْو َوَدَعُه 

“Khi mọi người hoặc nhóm người đàn ông khiên xác 
chết trên vai họ để đi chôn. Nếu xác chết thuộc 
nhóm ngoan đạo sẽ lên tiếng: “Các người hãy mang 
ta đi nhanh lên, đi nhanh hơn nữa.” Còn nếu xác 
chết không thuộc nhóm tội lỗi sẽ lên tiếng: “Ôi thật 
khổ thân cho tôi, họ đang khiên tôi đi đâu đây?” Lời 
than van đó được tất cả vạn vật nghe thấy ngoại trừ 
loài người, nếu như họ cũng nghe thấy được là họ đã 
ngất xỉu té lăn (xuống đất).” Hadith do Al-Bukhary 
2/124 (1380) ghi lại. 
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254-  Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 َّ ل ْب َمْ  َفَ ُْ َهَد
َ
  
َ
ُِ إَ  َْْا

َ
 ََْعَلَه، َولّلاُر َموُْي َاصََك )) ((للَّنُة  

“Thiên đàng gần với các người hơn cả sự gần nhau 
của hai chiếc dép trong cùng một đôi, và hỏa ngục 
cũng tương tự.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

 

 

 

27- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC CHO BẢN 
TÍNH GIẢN DỊ Ở TRẦN GIAN, KHUYẾN 

KHÍCH ÍT QUAN TÂM ĐẾN SỰ PHỒN 
VINH CỦA TRẦN GIAN VÀ ÂN PHƯỚC 

DÀNH CHO SỰ NGHÈO KHÓ 
 

Allah phán: 

َمآءِ ََ�ۡلَتلََط بُِِۦ ] ّّ ُُ ِاَن ٱل ۡلَ�ٰ ََ َ
َ
َيا َكَمآٍء م َۡ ََيٰوةِ ٱ�ه ُۡ ُۡ ٱ َِ َما َا َّ ِ�

ضِ 
َ ۡۡ ِِ ٱ َلَذ

َ
ُ �َِذآ م ّّ ُٰم َح َٰ َۡ

َ ۡۡ ُۡ ٱَّاُس َوٱ ُُ ۡ
ِِ ِرّما يَن ض

َ ۡۡ ُِ ٱ َُا ََ
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  �ۡ َِ ۡرُوََا 
َ
آ م ََ ٰ َُٮ

َ
آ ي ََ وَ  َعلَۡي ُِ ُِ ٰ ََ ۡم  َُ َّ َ

آ ي ََ لُ َۡ َ
ّ�َنۡت َوَاّن م َّ ا َوٱ ََ ََ َُۡلُو

  ِ ا ََ ََ ۡو 
َ
َُۡغَن م   ّلۡم 

َ
ا َكن  ُ ا َحِصي ََ ۡلَ�ٰ َۡ ُۡ ا َََر َفّصِ َُ ٰلَِك  ََ ۡرِسإ َك

َ ۡۡ بِ�
ُووَ  ٱ�َ�ِٰت لَِقۡو�ٖ  َّ َتَف ََ  ٤Z  :24 يونس 

(Những kẻ đam mê trần gian, hãy nhìn đây) cuộc 
sống trần gian giống như hình ảnh TA ban một cơn 
mưa (phù sa) từ trời xuống một mãnh vườn rồi nó 
dung hòa với đất đai. Từ đó mọc lên vô số hoa mầu 
cung cấp lương thực cho loài người và động vật, đến 
khi mảnh vườn khoác lên mình những món trang 
sức xinh đẹp bởi hoa mầu và cây trái xum xuê thì 
những chủ vườn lại đâm ra suy nghĩ, tất cả là do 
công sức chăm sóc tưới tiêu của họ bấy lâu và nay 
họ xứng đáng được hưởng thành quả này. (Nhưng 
chưa kịp thu hoạch) thì TA hạ lệnh (bão táp, khí 
lạnh) vào một buổi sáng hoặc chỉ là một chiều tàn 
phá tất cả hoa màu và cây trái đó, làm mãnh vườn 
trở thành điêu tàn tựa như chưa từng xanh tươi 
trước đó bao giờ. Thế đó, TA đã phân tích những 
dấu hiệu rõ ràng như thế để cho nhóm người có khối 
óc, biết mà suy nghĩ. Yunus: 24 (Chương 10), Allah 
phán ở chương khác: 
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ََيٰوةِ ] ُۡ َۡ ٱ َِ م ّا َُ َ ِۡ� ل ۡۡ َمآءِ َوٱ ّّ ُُ ِاَن ٱل ۡلَ�ٰ ََ َ
َ
َيا َكَمآٍء م َۡ ٱ�ه

ِشيم   ََ ََُح  ُۡ َ
ِِ ََن ض

َ ۡۡ ُِ ٱ َُا ََ وُُ ٱلّوَِ�ُٰحۗ َوَ�َ  ٱََ�ۡلَتلََط بُِِۦ  ُِ ُ ا َُۡذ َّ

ءٖ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ا َ�َ  ِ ُِ ۡقَت َياۖ  ٤ اه َۡ ََيٰوةِ ٱ�ه ُۡ ٱلَۡماُ  َوٱۡ�َُنوَ  َِ�َنُة ٱ

َِّٓك ثََوا�   َِ  َُ ُٰت َلۡ�ٌ ِعن ََ ِ ٰل َّ َر�  َوٱۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱل
َ
 ٤Zا وََلۡ�ٌ م

 46 - 45 الكهف:
(Này Muhammad) hãy loan báo với nhân loại rằng: 
“Hình ảnh của cuộc sống trần gian giống như hình 
ảnh TA ban một cơn mưa (phù sa) từ trời xuống đất 
rồi nó dung hòa với đất đai. Từ đó mọc lên vô số hoa 
mầu cây trái. (Nhưng không bao lâu) tất cả dần dần 
héo khô thành rơm rác vỡ vụng và bị gió thổi tung 
bay đi khắp nơi. Riêng Allah mới là Đấng thực sự có 
khả năng trên tất cả vạn vật.” * (Hãy biết rằng) tài 
sản và con cái chỉ là những món trang sức nhằm 
trang hoàng cuộc sống trần gian này thêm đẹp. (Tất 
cả rồi sẽ tiêu tan) chỉ còn mỗi việc hành đạo tốt đẹp 
(phù hợp Qur’an và Sunnah) mới tồn tại và rất có giá 
trị đối với Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), nhờ 
đó (mà người ngoan đạo) được tưởng thưởng và ước 
mơ thỏa thích. Al-Kahf: 45 - 46 (chương 18), Allah 
phán ở chương khác: 
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ۡم ] ُِ ََۡن ََُفاُلُوۢ بَ وٞ َوَِ�َنةٞ َو َۡ َ َيا لَِۡٞب َول َۡ ََيٰوةُ ٱ�ه ُۡ َما ٱ َّ َ
ٱۡعلَُمٓواْ ي

ۥ  ُُ َُاُُ ََ  َِ ّفا َُ ۡعَرَب ٱۡل
َ
ۡيٍث م ََ  ِۡ َِ ُِ� َكَم ٰ ََ ۡو

َ ۡۡ ِٰ  َوٱ ََ ۡا
َ ۡۡ اثُٞو ِ� ٱ َِ َوَُ

ِّ ٱ�ِلَوةِ َعَذاٞ�  اۖ َو ٰم  ََ وُ  ُح ُِ ُُّم يَ  � ُُ ُرۡصَفّو  ٰ ٰ َ ََ ََ َِيُج  ُُّم يَ

ّّ َاَ�ُٰع ٱۡلُغُووِِ  َيآ �ِ َۡ ََيٰوةُ ٱ�ه ُۡ ٰٞ ۚ َوَاا ٱ ََ ِ َوِِۡض َّ ُٞ َوَاۡغفَِوةٞ ّاَِن ٱ ي ُِ ََ

٢Z  :20الحديد 

Nên biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là trò vui 
chơi, thú tiêu khiển, một sự tô điểm và khoe khoang 
tâng bốc lẫn nhau và tranh đua làm giàu và sinh con 
đẻ cải, hình ảnh của nó giống như hoa màu (đâm trổ 
xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát dạ người trồng; 
rồi nó bắt đầu héo hon, ngươi (hỡi người!) thấy nó 
vàng úa; rồi khô khan và vỡ vụn. Nhưng ở Đời sau, 
sẽ có một sự  trừng phạt khủng khiếp (đối với những 
kẻ tội lỗi) và sự tha thứ và hài lòng của Allah (dành 
cho những người có đức tin và làm việc thiện). Và 
đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ tạm 
bợ đầy đối trá. (Chương 57 – Al-Hadid, câu 20), 
Alllah phán ở chương khác: 

[ ِِ ٰ ََ ََ ّ�َِن لِلّناِس ُحبه ٱلّش آءِ َوٱۡ�َنَِ� َوٱۡلَقَ�ِٰو�ِ َُ َّ ِ ِاَن ٱلّن
َۡوِث   ُۡ ِٰم َوٱ َٰ َۡ

َ ۡۡ ّوَاةِ َوٱ َّ ِۡ ٱلُۡم ِب َوٱۡلفِّضةِ َوٱۡ�َۡي ََ ِّ ٱلُۡمَقنَوَوةِ ِاَن ٱ
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ُن ٱۡلَ� َٔاِ�  ّۡ ُُۥ ُح َُ ُ ِعن َّ َياۖ َوٱ َۡ ََيٰوةِ ٱ�ه ُۡ  آل  ١Zَ�ٰلَِك َاَ�ُٰع ٱ

 14عمران: 

Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ 
nữ, con cái, kho tàng vàng bạc chất đống, giống 
ngựa tốt, gia súc, và đất đai trồng trọt mầu mỡ. Đó 
là sự hưởng thụ của đời sống trần tục này trong khi 
Allah có ở nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn. A’li 
Imraan: 14 (Chương 3), Allah phán ở chương khác: 

[ َّ َيا َو َۡ ََيٰوةُ ٱ�ه ُۡ ُم ٱ ُِ َُُغّوَّ  �َََ ۖ ِ َحّقٞ َّ َُ ٱ ا ٱَّاُس �ِّ  وَۡع ََ َه َ
ّ ُ ََ

 ُِ ِ ٱۡلَغُوو َّ م بِ� ُِ ُغّوَّ ََ٥Z :5 فاطر 

Này hỡi loài người, chắc chắn lời hứa hẹn của 
Allah sẽ xảy ra. Cho nên các người chớ có bị (lũ 
Shaytaan) lấy trần gian đi lừa gạt các người và làm 
các người quên bẵng việc tuân lệnh Allah và noi 
theo (Rasul Muhammad). Faa-tir: 5 (chương 35), 
Allah phán ở chương khác: 

ََّ�ثُُو  ] ُم ٱ ُِ ٰ ٮ ََ ۡ ل
َ
ُُُم ٱلَۡمَقابَِو ١ي ِۡ َُ  ٰ ّّ لَُموَ  ٢ َح ۡۡ َُ ّ َسۡوَف  َِ  

لَُموَ  ٣ ۡۡ َُ ّ َسۡوَف  َِ ُُّم  َقِِ� ٤  ِۡ لَُموَ  ِعۡلَم ٱ ۡۡ َُ ّ لَۡو  َِ  ٥Z 
 5 - 1تكاثر: ال
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Việc tom góp (tài sản và con cái) để làm giàu đã 
làm các người luôn bận tâm * Cho đến khi các 
người bị chôn vùi xuống nấm mộ * Nhất định (nhóm 
Kafir) sẽ sớm biết điều đó * Rồi nhất định (nhóm 
Muslim) cũng sẽ sớm biết * Phải chi các người hiểu 
biết rõ ràng (về nơi các người sẽ đến là các người đã 
toàn tâm hành đạo vì ngày sau rồi). Al-Takaa-thur: 
1 - 5 (chương 102), Allah phán ở chương khác: 

وٞ ] َۡ َ ّّ ل َيآ �ِ َۡ ََيٰوةُ ٱ�ه ُۡ ِٰذُِ ٱ ََ َِ ٱ�ِلَوةَ لَِ�َ َوَاا   َولَِۡٞبۚ �ّ  ٱّ�ا
لَُموَ   ۡۡ ََ ََيَواُ ۚ لَۡو َ�َُواْ  ُۡ  64 العنكبوت:  ٦Zٱ

Chẳng qua cuộc sống trần gian chỉ là để nô đùa và 
tiêu khiển còn ở ngày sau mới là nơi sinh sống vĩnh 
viễn (hưởng thụ hoặc bị trừng phạt muôn đời). Giá 
như mọi người thấu hiểu được vấn đề. Al-
A’nkaboot: 64 (chương 29). 

Còn nói về Hadith thì vô số, nhưng sẽ dẫn 
chứng một phần nào thôi. 

255- Ông A’mr bin A’wf  kể: Rasul  cử ông 
Abu U’baidah bin Al-Jarraah  đến Al-Bahrain để thu 
gom tiền thuế thân. Xong nhiệm vụ quay về với số tiền 
thu gom được. Quần chúng Al-Ansaar nhận được tin 
quay về của Abu U’baidah lấy làm hớn hở đồng kéo 
đến hành lễ Salah Al-Fajr cùng Rasul . Xong lễ 
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nguyện Người quay sang phía Sahabah và được đồng 
báo tin cho Rasul về sự trở lại mỹ mãn, làm người hài 
lòng mĩm cười khi nhìn thấy họ, Người nói: 

َْحَا�َْ  ؟)) 
ْ
َِ َمَ  لل ْ َِ َ َدَ  س

بَا ُىََيَْدَو َْ
َ
ّإ  
َ
ْب َوَدْعرُْب   ُِ ُهّن

َ
  )) 

“Ta nghĩ chắc mọi người đã nghe được tin Abu 
U’baidah mang gì về từ Al-Bahrain thì phải ?” Mọi 
người đồng đáp: Đúng rồi, thưa Rasul. Người tiếp: 

ْب،  ُِ ْخَش َعلَيْ
َ
َفْقَا  

ْ
ْب، فََولَ  َما لل ُْ ّملُْول َما �َُسّ

َ
ول َو  سَْوُ

َ
 ))

ْب َكَدا سَُالَعْت َعَ َمْ  َكَإ  ُِ َْيَا َعلَيْ ِّ ْإ رََُْالَط ل
َ
ْخَش  

َ
َولََكّ�  

بْ )) ُْ لََكرْ ِْ
َ
ْب َكَدا   ُِ َلَك ْْ رُ ََ ا،  َِ ا َكَدا َ�نَافَُالو َِ رَنَافَُالو ََ ْب،  ُِ  َطَْلَ

“Hãy vui vẻ lên đi và hãy lấp đầy những gì các 
người đang mơ ước. Thề bởi Allah chứng giám, Ta 
không hề lo sợ các người gặp phải nghèo khổ, Ta chỉ 
sợ các người bị trần gian quyến rũ giống như các thế 
hệ trước các người đã bị lôi cuốn rồi các người bị 
diệt vong giống như họ đã bị diệt vong.” Hadith do 
Al-Bukhary 4/117 (3158) và Muslim 8/212 (6 & 2961). 

 

256- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  kể: 
Rasul  ngồi xuống bụt giảng và chúng tôi liền ngồi 
xoay quanh Người, Người nói:  
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َاَو  ِْ ْب َمْ  َر ُِ ْب َمْ  َ�ْعَدي َما ُ�ْفرَُح َعلَيْ ُِ َخاُ  َعلَيْ
َ
((إَّإ َشّدا  

ا)) َْ َْيَا َوَر�تََر ِّ  ل

“Quả thật, điều làm cho Ta sợ hãi cho các người sau 
khi Ta mất là sự tráng lệ và huy hoàng của trần gian 
quấn lấy các người.” Hadith do Al-Bukhary 2/149 
(1465) và Muslim 3/101 (123 & 1052) ghi lại. 

 

257- Cũng do cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  
thuật lại lời Rasul :  

يَنُْظُا  ََ ا،  َْ ي ََ ْب  ُِ  ُشْالرَْرَلُف
َ
وا َوِّإ لَ  َ�َعا  َ ََ َْيَا ُهلَْووا َخ ِّ ((إَّإ ل

(( ََ َْيَا َولّ�ُقول للتَّالا ِّ َُ َ�ْعَدلُوَإ، فَاّ�ُقول ل  َكيْ

“Quả thật, trần gian là nơi ngọt ngào xanh tươi và 
Allah đã ban cho các người đến đó để cai quản, Ngài 
giám sát xem các người xử sự như thế nào. Thế nên, 
hãy thận trọng đến cuộc sống ở trần gian và (sự 
quyến rũ của) phụ nữ.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 

258- Ông Anas bin Maalik  thuật lại lời Nabi 
: 

ّب َن َعيَْ  إَّن َعيَْ  لآلَخَاوَ )) ُْ  ((لصلّ
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“Lạy Allah bề tôi không cần sự sống nào hết ngoài 
sự sống ở ngày sau.” Hadith do Al-Bukhary 8/109 
(6413) và Muslim 5/188 (127 & 1805) ghi lại. 

 

259- Cũng do ông Anas bin Maalik  thuật lại 
lời Nabi : 

َْنَاَإ، َوَ�ََْا  َْجُ  ل ًَ ََ ُ َوَىَدلُهُ : 
ُ
لُُه َوَما  ِْ

َ
((يَتََُْ  لصَْديَّت ثََمثَةا :  

ُ َو�ََْا َىَدلُهُ ))
ُ
لُُه َوَما  ِْ

َ
 َولَهدا : يَاَْجُ   

“Mỗi xác chết có ba điều theo y đi đến mộ: Gia đình, 
tài sản và việc đã làm. Đến mộ hai điều quay về và 
một điều ở lại. Gia đình và tài sản quay về chỉ còn 
mỗi hành động đã từng làm bên cạnh y (xuống mộ).” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 

260- Cũng do ông Anas bin Maalik  thuật lại 
lời Nabi : 

َُ َف لّلاَر (( يُْاََ ََ َقيَاَمَة 
ْ
َي لّلاَر يَْوَ  لل ِْ

َ
َْيَا َمْ    ِّ َي ل ِْ

َ
ََْعَب  

َ
يُْؤَ  بََ

َُّب ُ�َقاُل  ََْغة   ًْ ل َطّط :َْ يَْت َخ
َ
ْي َر  َِ َِدَ   ْي َشّا بََك ىََعيبا   يَا لْ�َ   َِ

يَُقوُل  ؟َطّط  ََ  : ِّ َْيَا َمْ  . َن َولَ  يَا َر ِّ ا َف ل ََ بُؤْو  ّد لّلا َِ
َ
 َوُ�ْؤَ  بََ
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 ُ
َ
يَُقاُل   ََ َّنَة 

ْ
ََْغة  َف لل َْ  َُ يُْاََ ََ َّنَة 

ْ
َي لل ِْ

َ
يَْت : 

َ
ْي َر  َِ َِدَ    يَا لْ�َ  

ّدوا َطّط  َِ ْي َشّا بََك  َِ ا َطّط  يَُقوُل  ؟بُؤْو  ََ ِّ َما َشّا َز :   َن َولَ  يَا َر
ّدو  َطّط  َِ يُْت 

َ
َا َطّط َوَن َر   ))بُْؤ

“Vào ngày phán xử, đem đến người sung sướng nhất 
ở trần gian thuộc nhóm người trong hỏa ngục, mang 
y nhún vào hỏa ngục rồi đem ra. Sau đó, hỏi y: hỡi 
con cháu Adam ngươi có từng hưởng thụ niềm sung 
sướng và hạnh phúc nào chưa? y đáp: thề bởi Allah 
chứng giám bề tôi chưa từng hưởng. Rồi đem đến 
người bị hoạn nạn gian khổ nhất ở trần gian thuộc 
nhóm người trong thiên đàng, cho y vào thiên đàng 
rồi đem ra. Sau đó, hỏi y: hỡi con cháu Adam ngươi 
có từng bị hoạn nạn gian khổ lần nào chưa? y đáp: 
thề bởi Allah chứng giám tôi chưa từng gặp hoạn 
nạn và cũng không bị gian khổ gì cả.” Hadith do 
Muslim 8/135 (55 & 2807) ghi lại. 

 

261- Ông Al-Mustawrid bin Shaddaad  thuật 
lại lời Rasul : 

ََُعُه ف للَّب، (( ْْ
ُ
ْب   ُْ َهُد

َ
َْعُي   ََ َْيَا َف لآلَخَاَو إَّن َموُْي َما  ِّ َما ل

 فَلْيَنُْظْا بََب يَاَْجُ  !))
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“Trần gian này so với ngày sau giống như hình ảnh 
các người lấy ngón tay nhún xuống biển, thế hãy 
nhìn xem các người lấy được gì !” Hadith do Muslim 
8/56 (55 & 2858) ghi lại. 

 

262- Ông Jaabir  kể: Có lần Rasul  đi ngang 
qua một con dê con đã chết nằm ở một khu chợ, lúc đó 
mọi người đang quay quanh Người, nhặt lấy lổ tai nhỏ 
xíu của con dê con mà nói: 

ِب ؟))  َِ ُ بََدْر
َ
َذل   َِ وَإ  ُِ ْإ يَ

َ
ّب   ب ُ َ ُِ يّ

َ
�)) 

“Các người ai muốn có được một đồng tiền bạc bằng 
cái này không ?” Mọi người đáp: Chúng tôi cũng 
muốn nó thành cái gì đó, nhưng cần phải làm sao đây ? 
Người tiếp: 

ْب ؟))  ُِ ىُّه لَ
َ
َّوَإ � َ

ُ
ُ
َ
 )) 

“Các người có muốn nó là của các người không ?” 
Thưa Rasul, nếu nó còn sống cũng chỉ là con dê mang 
tật lổ tai, trong khi bây giờ nó đã chết! Rasul  nói 
tiếp:  

بْ )) ُِ َذل َعلَيْ َِ َوُإ َعَ لَ  َمْ   ِْ
َ
َْيَا    ((فََولَ  صَّا
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“Thề bởi Allah chứng giám, đối với Allah trần gian 
này còn rẻ hơn điều các người đang xem thường.” 
Hadith do Muslim 8/210 (2 & 2957) ghi lại. 

 

263- Ông Abu Zar  kể: Có lần tôi đang đi 
cùng với Nabi  tại vùng đất đen của Madinah, khi 
chúng tôi trực diện với núi Uhud thì người lên tiếng 
gọi: “Này Aba Zar.” Tôi đáp: Tôi đang nghe đây, thưa 
Rasul. Người tiếp:  

يّاِ  
َ
ّ ثََمثَُة � َ ََ َا  َ�ْدَض  َِ َذل َا َِ ُهِد 

ُ
ّإ َعنَْدي َموَْي  

َ
َى   ((َما �َُسّ

ُْوَل بََه َف َعََاَد 
َ
ْإ  
َ
يِْ ، إَّن   َ َِ ُدُه  ُْ ْر

َ
َا   ، إَّن َشْ وََعنَْدي َمنُْه َدينَارا
َكَذل)) َِ َكَذل َو َِ َكَذل َو َِ  لَ  

“Ta sẽ chẳng lấy làm vui nếu như có được núi vàng 
to như núi Uhud, cho đến ba ngày sau vẫn còn xót 
bên cạnh Ta một đồng tiền vàng. Ta sẽ chi hết toàn 
bộ cho tôn giáo của Ta và phân phát cho quần 
chúng ở đây, ở đây và ở đây.” Người chỉ bên phải, 
bên trái và phía sau lưng. Tiếp tục cùng đi và Người 
nói:  

َكَذل  َِ َْلّوَإ يَْوَ  للَقيَاَمَة إَّن َمْ  َْاَل بَاصَداَل 
َ
ُب لأل ُِ   َ� َثَ

ْْ ((إَّإ لألَ
َكَذل)) َِ َكَذل َو َِ  َو
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“Quả thật, người giàu có (về tài sản) sẽ ít được (ban 
thưởng) vào ngày sau, ngoại trừ những ai (bố thí) 
cho những người ở đây, ở đây và ở đây.” Người chỉ 
bên phải, bên trái và phía sau lưng. Người nói tiếp: 

َّ َِ�يَك )) ْ  َه  ((َمَ ىََك َن َ�ْبَ

“Hãy ở lại đây đến khi Ta quay trở lại.” Sau đó 
người đi thẳng vào bóng đêm đến khuất dạng. Từ trong 
bóng tối phát ra một âm thanh càng lúc càng lớn dần 
làm tôi rợn người. Tôi nghĩ bụng chắc có ai đó xuất 
hiện bên cạnh Nabi và nẩy sinh ý định đi đến cạnh 
Người nhưng chợt nhớ lại lời dặn của Người khi nảy: 
“Hãy ở lại đây đến khi Ta quay trở lại.” Thế là tôi ở 
lại chờ Người quay lại. Tôi hỏi: Lúc nảy tôi nghe được 
âm thanh làm tôi thấy rợn người và miêu tả lại âm 
thanh đó. Người hỏi:  

ْي َوَدْعرَُه ؟)) َِ   ((َو

“Anh nghe được âm thanh đó à ?” Tôi đáp: Đúng 
vậy. Người nói tiếp: 

يْةا   َِ ُّ بَاَ   ّمَرَك َن �ُْوَ
ُ
َقاَل : َمْ  َماَت َمْ    ََ  . َِ رَا

َ
�ُْي    َجْبَ

َّ ((َال
َّنةَ ))

ْ
 َدَخَي لل
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“Chính là Jibreel  đến báo với Ta rằng: Ai trong 
cộng đồng của Ngươi (Muhammad) chết mà không 
phạm tội Shirk (tôn thờ ai khác cùng Allah) sẽ được 
vào thiên đàng.” Tôi hỏi: Cho dù có Zina và trộm cắp ? 
Người đáp: 

َق )) َ َْ  ((َوَِْإ َرَ� َوَِْإ 

“Cho dù có Zina và trộm cắp.” Hadith do Al-Bukhary 
8/74 (6268) và Muslim 3/75 (32 & 94) ghi lại. 

 

264- Ông Abu Hurairah  thuật lại lời Rasul : 

ّ ثََمُث َلاِل  َ ََ ْإ َن َ�ُدّا 
َ
َى   َا ، صََسّ َِ ُهِد َا

ُ
((صَْو َكَإ َل َموُْي  

يِْ  )) َ َِ ُدُه  ُْ ْر
َ
َا   َا إَّن َشْ  وََعنَْدي َمنُْه َشْ

“Nếu như Ta có được núi vàng như núi Uhud, Ta sẽ 
chẳng vui được khi đã qua ba ngày mà vẫn còn bên 
Ta tí vàng, chắc chắn Ta sẽ cống hiến hết cho tôn 
giáo.” Hadith do Al-Bukhary 8/118 (6445) và Muslim 
3/74 (31 & 991) ghi lại. 

 

265- Cũng do ông Abu Hurairah  thuật lại lời 
Rasul : 
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َو  (( ُِ  َمْ  
َ
ُظُاول إَ 

َْ بْ ُدْوإَ ل ْب ،ُْ ُِ َو فَْوَْ ُِ  َمْ  
َ
 َوَن َ�نُْظُاول إَ 

بْ  ُِ ْإ َن رَوَْدُرول ىَْعَدَة لَ  َعلَيْ
َ
ْجَدُر  

َ
 ))فََْىُّه  

“Các người hãy nhìn vào những ai thấp kém hơn 
mình, chớ có ngẫng đầu nhìn lên những ai cao hơn 
mình. Có thế các người mới cảm thấy hài lòng mà 
không khi dễ những thiên lộc Allah đã tặng cho các 
người.” Hadith do 8/128 (6490) Muslim 8/213 (8, 9 & 
2963) ghi lại.  

Theo đường truyền riêng của Al-Bukhary: 

 َمْ  فُّضَي َعلَيَْه ف لصَداَل َوللَلَْق ، فَلْيَنُْظْا 
َ
ْب إَ  ُْ َهُد

َ
َََظَا   ((إََال 

ْوَفي َمنْهُ ))
َ
َو   ُِ  َمْ  

َ
 إَ 

“Khi các người nhìn vào những ai hơn các người về 
tài sản và dáng vóng thì hãy quay lại nhìn ngay đến 
những ai thấp kém hơn các người.” 

 

266- Cũng do ông Abu Hurairah  thuật lại lời 
Rasul : 

ْعَعَ  
ُ
َب، َوللَقَعيَفَة، َوللََديَاَة، إَْإ   َِ ْر ِّ ينَاَر، َول ِّ ((رََعَس َىَُْد ل

، َوَِْإ صَْب ُ�ْعَط صَْب يَْاَض )) َ ََ  َر
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“Thật khổ thân cho những kẻ nô lệ của vàng, của 
bạc, của quần áo nhung gấm và sự sặc sỡ. Nếu họ 
được ban cho thì lấy làm hài lòng, nếu không được 
ban cho, họ chẳng hài lòng tí nào.” Hadith Al-
Bukhary 8/114 (6435) ghi lại. 

 

267- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: “Tôi 
từng thấy bảy mươi người sống tại Al-Suffah(

63F

1), chẳng 
người đàn ông nào trong họ có được chiếc áo khoác, 
họ chỉ có mỗi cái xà rông hoặc miếng vải quấn cột ở cổ 
thả dài xuống nửa ống quyển và có người dài đến mắt 
cá chân, họ dùng tay giử chặt hai mép vải sợ bị nhìn 
thấy phần kín.” Hadith do Al-Bukhary 1/120 (442) ghi 
lại. 

 

268- Cũng do ông Abu Hurairah  thuật lại lời 
Rasul :  

ُ  لصُْدْؤَمَ ، وََجّنُة لصَ فَاَ )) ْْ َْيَا َو ِّ  ((ل

                                                           

(1) Al-Suffah: Là vùng đất dành cho dân tị nạn tạm sống nằm ngay 
bên cạnh Masjid Al-Nabawy. 
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“Trần gian là nhà tù của người có đức tin nhưng lại 
là thiên đàng của người Kafir (ngoại đạo).” Hadith 
do Muslim 8/210 (1 & 2956) ghi lại. 

 

269- Con trai ông U’mar  kể: Rasul  cầm lấy 
vai tôi rồi bảo: 

ََيِي (( ْو َةبَُا َو
َ
ىَّك َغَا�با  

َ
َْيَا َكَ ِّ ْ  َف ل ُْ(( 

“Cậu hãy ở trần gian như một người xa lạ hoặc chỉ 
là người qua đường.”  

Và trước kia con trai ông U’mar  từng nói: 
“(Việc gì làm được) buổi chiều thì chớ chờ đến sáng và 
(việc gì làm được) buổi sáng chớ chờ đến buổi chiều, 
hãy tận dụng sức khỏe trước khi bị bệnh và tận dụng 
cuộc sống trước khi cái chết đến.” Hadith do Al-
Bukhary 8/110 (6416) ghi lại. 

Ý nghĩa của Hadith được phân tích như sau: 
Chớ quan tâm đến cuộc sống trần gian nhiều quá, chớ 
lấy nó làm quê hương của mình, cũng chớ dặn lòng 
mình sẽ ở lại đây dài lắm đây, cũng chớ bám lấy nó mà 
hãy xem trần gian giống như người đi đường dừng chân 
bên quán trọ, họ chẳng quan tâm gì đến nơi ở qua đêm 
đó bởi lòng họ luôn muốn quay về với gia đình, với 
người thân. Cầu xin Allah ban thành công cho tất cả. 
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270- Cha của Al-A’bbaas ông Sah-l bin Sa’d 
Al-Saa-i’dy  kể: Có người đàn ông đến gặp Nabi  
mà nói: Thưa Rasul, hãy chỉ cho tôi một điều mà khi tôi 
làm nó thì được Allah và mọi người thương yêu. Người 
đáp: 

ََّك  َ ُ ََ ََيَدا َعنَْد لّلا ْد  َِ َّك لُ ، َولْر َْيَا ُ َ ِّ ْد ف ل َِ ((َلْر
(( َُ  لّلا

“Hãy sống giản dị ở trần gian sẽ được Allah thương 
yêu anh, hãy bình đẳng hòa đồng với mọi người sẽ 
được mọi người yêu thích.” Hadith do Ibnu Maajah 
(4102) và Al-Haakim 4/313 ghi lại. 
 

271- Ông Al-Nu’man bin Basheer  kể: Ông 
U’mar bin Al-Khattaab  nhận xét về nạn kiếp mà con 
người gặp phải ở trần gian: “Vào một ngày nọ tôi đã 
thấy Rasul  ngồi dựa bóng cây nghỉ mệt mà chẳng có 
đến một trái chà là loại rẻ tiền để ăn cho đỡ đói.” 
Hadith do Muslim ghi lại 8/220 (36 & 2978) ghi lại. 

 

272- Bà A’-y-shah  kể: “Lúc Rasul  qua 
đời, trong nhà của tôi chẳng có tí thịt (hay thức ăn) nào 
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để ăn cả ngoại trừ còn lại ít lúa mạch ở trong gương. 
(Tuy số lúa mạch còn ít ỏi) không  để cân được nhưng 
tôi ăn mãi đến no mà nó vẫn còn.” Hadith do Al-
Bukhary 8/119 (6451) và Muslim 8/218 (27 & 2973) 
ghi lại. 

 

273- Ông A’mr bin Al-Haarith anh (em) trai của 
bà Juwairiyah bint Al-Haarith, bà là mẹ của những 
người có đức tin  kể: “Lúc Rasul  qua đời chẳng để 
lại một đồng vàng hay một đồng bạc hay một nô lệ nam 
cũng như nữ hay bất cứ thứ gì có giá trị, ngoại trừ con 
la bạch Người thường cưỡi, vũ khí và mãnh đất thì 
Người bố thí cho người lỡ đường.” Hadith do Al-
Bukhary 2/4 (2739) ghi lại. 

 

274- Ông Khabbaab bin Al-Arat  kể: “Chúng 
tôi di cư cùng Rasul  mong tìm được sự hài lòng và 
ân phước của Allah. Trong chúng tôi có người chết vẫn 
chưa thấy được sự giàu có, giống như trường hợp của 
Mus-a’b bin U’mair  đã hy sinh trong trận Uhud, ông 
chỉ để lại mỗi bộ đồ bằng lông. Khi chúng tôi lấy che 
đầu thì xót lại hai chân, khi kéo xuống che hai chân thì 
phần đầu lại lộ ra. Thế là Rasul  ra lệnh chúng tôi 
che kín phần đầu còn phần chân thì lấy cỏ chanh mà 
đắp. Trong chúng tôi cũng có người thấy được thành 
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quả do mình đã hết mình lao động.” Hadith do Al-
Bukhary 8/71 (3897) và Muslim 3/48 (44 & 940) ghi 
lại. 

 

275- Ông Sah-l bin Sa’d Al-Saa-i’dy  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ا  َْ ِة، َما َوَا َكفَال  َمنْ َُ َْيَا َ�ْعَدُل َعنَْد لَ  َجنَاَ  َ�ُعو ِّ ((صَْو َكىََت ل
(( َِ َ�َة َما  َفْ

“Đối với Allah cho dù trần gian này có bằng cánh 
ruồi đi chăng thì Ngài cũng chẳng ban cho nhóm 
người ngoại đạo dù chỉ một ngụm nước.” Hadith do 
Ibnu Maajah (4110) và Al-Tirmizhi (2320) ghi lại 

 

276- Ông Abu Hurairah  kể: Tôi nghe được 
Rasul   nói rằng: 

، َوَما 
َ
ا، إَّن َاْكَا لَ  َ�َعا  َْ ي ََ ، َشلُْعوإا َما  َْيَا َشلُْعوىَةا ِّ َن إَّإ ل

َ
 ))

ُه، وَةَلا  َوُمرََعلّدا  ))
َ
 َولن

“Quả thật, trần gian là nơi rất ghê tởm và mọi điều 
trong nó cũng gớm ghiếc tương tự, ngoại trừ lời 
tụng niệm, lời tán dương Allah, việc hành đạo vì 
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Ngài, người truyền giáo và người tìm tòi kiến thức 
Islam.” Hadith do Ibnu Maajah (4112) và Al-Tirmizhi 
(2322) ghi lại. 

 

277- Ông Abdullah bin Mas-u’d  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َْيَا)) ((َن َ�ّرَرُذول لصّضيَْعةَ  ِّ َ�َُول ف ل ْ َُ ََ 

“Chớ có bám lấy lợi ích (trong kinh doanh, mua bán 
trồng trọt ...) nó sẽ làm các người đam mê trần gian.” 
Hadith do Al-Tirmizhi (2328) ghi lại và nói: (Hadith 
Hasan). 

 

278- Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  kể:  
Rasul  đi ngang qua lúc chúng tôi đang sửa nhà, thấy 
lạ Người hỏi: “Các người làm gì vậy?” Chúng tôi đáp: 
Thấy nhà rất yếu nên chúng tôi sửa lại. Người nói tiếp: 

َي َمْ  َاصََك )) َْ ْع
َ
ْشَا إَّن  

َ
رَى لأل

َ
 ((َما  

“Ta thấy các người cần phải làm nhanh hơn nữa.” 
Hadith do Abu Dawood (5236), Ibnu Maajah (4160) và 
Al-Tirmizhi (2335) ghi lại. 
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279- Ông Ka’b bin I’yaadh  kể: Tôi đã nghe 
được Rasul  nói rằng: 

ّمَ  : لصَداُل ))
ُ
، وفَرْنَُة   ّمِة فَرْنَة 

ُ
  ّ ُُ  ((إَّإ َل

“Tất cả mỗi cộng đồng đều có tai ương và tai ương 
trong cộng đồng Ta là tiền bạc.” Hadith do Al-
Tirmizhi (2336) ghi lại. 

 

280- Ông Abdullah bin Al-Shakhkheer  kể: 
Tôi đến gặp Rasul  lúc Người đang xướng đọc câu:  

ََّ�ثُُو  ] ُم ٱ ُِ ٰ ٮ ََ ۡ ل
َ
 1تكاثر: ال Z ١ي

Việc tom góp (tài sản và con cái) để làm giàu đã 
làm các người luôn bận tâm. Al-Takaa-thur: 1 
(chương 102) thì Người nói: 
َِدَ  َمْ  َماصََك إَّن َما  ْي صََك يَا لْ�َ   َِ َِد َ : َماَل، َماَل، َو ((َ�ُقوُل لْ�ُ  
ْشَضيَْت ؟!))

َ
ْو رََاّدَْْت فََ

َ
بْلَيَْت،  

َ
ََْالَت فََ

و لَ
َ
نَيَْت،   َْ

َ
لَْت فََ َْ

َ
  

“Lúc đó con cháu Adam nói: tiền của tôi, tiền của 
tôi. (Có lời bảo:) Tiền của ngươi chỉ là những gì 
ngươi đã ăn hoặc đã mặc hoặc đã bố thí.” Hadith do 
Muslim 8/211 (3 & 2958) ghi lại. 
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281- Ông Ka’b bin Maalik dẫn lời Rasul  
rằng: 

ََ َعَ  ا َمْ  َهْاَص لصَدْا َْ َ فَْالَد ص
َ
رَْوَم ف َ�نَِب بََ

ُ
((َما َاْ�ََاَإ َجا ََعاَإ  
ينهَ )) َ َِ  لصَداَل َولصّوََ  

“Nếu người chăn cừu đối diện với hai chó sói đói 
meo, y sẽ dóc hết sức bảo vệ đàn cừu (trước móng 
vuốt của chó sói) còn nếu về tôn giáo thì y sẽ chẳng 
màn.” Hadith do Al-Tirmizhi (2376) và Al-Nasa-y 
(11136) ghi lại. 

 

282- Ông Abdullah bin Mas-u’d  kể: Rasul  
nằm ngủ trên chiếc chiếu, sau khi thức dậy thì bên hông 
Người in hình từng sợi lát. Thấy vậy chúng tôi nói: 
Thưa Rasul, chúng tôi sẽ mang đến cho Rasul một tấm 
nệm. Người đáp: 

َاِو  َْ َِ َْت 
َ
َْيَا إَّن َكَالَكِب لْورََظّي ُ ِّ ىَا َف ل

َ
َْيَا ؟ َما   ((َما َل َوصَّا
ا)) َْ  َُّب َرلَ  َورََاَ�

“Hình ảnh của Ta ở trần gian này ư? Giống như 
hình ảnh một người cưỡi (lạc đà hoặc ngựa) ngồi 
nghỉ mát dưới bóng cây, sau đó đứng dậy ra đi bỏ 
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mặc bóng cây đó.” Hadith do Ibnu Maajah (4109) và 
Al-Tirmizhi (2377) ghi lại. 

 

283- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َْدَالدةََة َة ِ )) َِ  ََ ْغَنيَا
َ
َّنَة َطََْي لأل

ْ
َُ لل  ((يَْدُخُي للُفَقَال

“Người nghèo đi vào thiên đàng trước người giàu 
đến năm trăm năm.” Hadith do Ibnu Maajah (4122), 
Al-Tirmizhi (2353) và Al-Nasaa-y trong bộ Al-Kubra 
(11348), Al-Tirmizhi nói: (Hadith Hasan Saheeh). 

 

284- Con trai ông A’bbaas và ông I’mraan bin 
Al-Husain  kể đồng dẫn lời Rasul  rằng: 

، َولّطلَْعُت َف لّلاَر  ََ ا للُفَقَال َْ َل ِْ َثَ   ْْ
َ
يُْت  

َ
((َلّطلَْعُت َف للَّنَة فََا 

(( ََ ا للتَّالا َْ َل ِْ
َ
َثَ   ْْ

َ
 فََا يُْت  

“Ta nhìn vào nhóm người ở thiên đàng thấy được 
rằng đa số họ là người nghèo, và Ta nhìn xuống hỏa 
ngục thì đa số người ở trong đó là phụ nữ.” Hadith 
do Al-Bukhary 4/142 (3241) ghi lại từ ông I’mraan bin 
Husain & 8/119 (6449) từ Con trai ông A’bbaas  và 
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Muslim 8/88 (94 & 2737) ghi lại từ con trai của ông 
A’bbaas. 

 

285- Ông Usaa-mah bin Zaid  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

ا لصَدَالاَكُ�،  َْ َِ للَّنَة، فََ َإ َةّمُة َمْ  َدَخلَ  بَا
((ُطْدُت َعَ

 
َ
ب إَ  َْ َشَا بَ

ُ
َِ لّلاَر َْْد   َحا

ْْ ّإ  َ
َ
  َ ًْ ُِ للَّد َمَُوُووَإ، َ� َحا ْْ

َ
َو 

 لّلارَ ))

“Ta đứng ở cửa của thiên đàng theo dõi, đa số người 
vào trong đó là người nghèo, còn nhóm người giàu 
có thì bị giử lại (để phán xử) và nhóm người của hỏa 
ngục thì được lệnh quẳng vào hỏa ngục.” Hadith do 
Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 

286- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َِ َما َخَم لَ   ّ َشْ ُُ َن 
َ
ََدُة َلَيدِ :  

ََ اَعاا  َِ ا  َْ َ ََدِة َْاص ََ َدُق  ْْ
َ
 ))

 بَاَطُي ))

“Lời nói chính xác nhất của nhà thơ Labeed (bin 
Rabi-a’h Al-A’miry): Tất cả mọi điều không có nhắc 
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đến Đại Danh Allah toàn là hư ảo.” Hadith do Al-
Bukhary 5/53 (3841) và Muslim 7/49 (3 & 2256) ghi 
lại. 

 

 
 

28- CHƯƠNG KHUYẾN KHÍCH ĂN 
UỐNG BẰNG CHÍNH SỨC LAO ĐỘNG 

CỦA BẢN THÂN, HẠN CHẾ TỐI THIỂU 
VIỆC XÒE TAY XIN VÀ NHẬN CỦA 

NGƯỜI KHÁC 
 

Allah phán: 

[ ِۡ ِِ َوٱۡ�َتُغواْ ِان ََۡض ض
َ ۡۡ واْ ِ� ٱ ُ ِّ َََِِذا ُُِضَيِت ٱلّصلَٰوةُ ََ�َتَ

 ِ َّ  ١٠الجمعة:  Zٱ

Rồi khi cuộc dâng lễ chấm dứt, hãy tản mác (khắp 
nơi) trên mặt đất đi tìm thiên lộc của Allah. Al-
Jumu'ah: 10 (Chương 62) 
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287- Cha của Abdullah ông Al-Zubair bin Al-
A’wwaam  dẫn lời Rasul  rằng: 

َ َبُْوَمِة َمْ   َِ
ْ
يََ ََ َ للََََي،  َِ ّب يََ

َُ ْهَُلَُه 
َ
ْب   ُْ َهُد

َ
ُخَذ  

ْ
ْإ يََ

َ َ
((أل

ْإ 
َ
ُ َمْ   

َ
ا   ًْ ُه، َخ َْ ا وَْج َْ  لُ  بَ

ُّ يَُك ََ ا،  َْ ََيَع يَ
ََ َاهَ  ْْ َهَعِب َعَ َه

ْو َمنَُعوهُ ))
َ
ْىَعوُْه  

َ
  ، ََ  �َْالََل لّلا

“Việc các người lấy dây thừng lên núi thu gom củi 
khô rồi vát trên lưng mang đi bán, sẽ được Allah lau 
khô mồ hôi trên gương mặt các người. Nó sẽ tốt hơn 
nhiều so với việc các người xòe tay xin thiên hạ, đôi 
khi họ cho và đôi khi họ không cho.” Hadith do Al-
Bukhary 2/152 (1471) ghi lại. 

 

288- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َل 
َ
ْإ �َْالَ

َ
ُ َمْ   

َ
ا   ًْ َاهَ، َخ ْْ ْب ُهْوَمة  َعَ َه ُْ َهُد

َ
ْإ َ ْرََعَب  

َ َ
((أل

ْو َ�ْدنََعهُ ))
َ
يُْعَعيَُه   ََ َهدل ، 

َ
  

“Việc các người lấy dây thừng lên núi thu gom củi 
khô rồi vát trên lưng mang đi bán, tốt hơn nhiều so 
với việc các người xòe tay xin bất cứ ai khác, có khi 
được cho và có khi không.” Hadith do Al-Bukhary 
2/152 (1470) và Muslim 3/97 (107 & 1042) ghi lại. 
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289- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ُي إَّن َمْ  َىَدَي يََدهَ ))((َكَإ َدلوُُد 
ُْ  يََ

َ
  ن

“Trước kia Dawood  ăn uống bằng sức lao động 
của đôi bàn tay Người làm nên.” Hadith do Al-
Bukhary 3/74 – 75 (2073) ghi lại. 

 

290- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ّارل  ))((َكَإ َرّ�َاّ�ا 
َ
َ  

“Xưa kia Zakkariya  là thợ mộc.” Hadith do 
Muslim 7/103 (169 & 2379) ghi lại. 

 

291- Ông Al-Miqdaam bin Ma’d Yakrib  dẫn 
lời Rasul  rằng: 

َي َمْ  َىَدَي يََدهَ، َوَِّإ  ُْ ْإ يََ
َ
ل  َمْ    ًْ َهدا َطَعاما  َطّط َخ

َ
َي   َْ

َ
((َما  

ِّ ل  َدلوَُد  ُي َمْ  َىَدَي يََدهَ ))ىَ
ُْ   َكَإ يََ

“Không có thức ăn nào tốt lành cho bằng do chính 
bàn tay lao động của mình tạo ra và chính Dawood 
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 chỉ ăn uống bằng sức lao động của đôi bàn tay 
Người làm nên.” Hadith do Al-Bukhary 3/74 (2072) 

 

 

 

29- CHƯƠNG RỘNG LƯỢNG VÀ TÀI 
TRỢ TỪ THIỆN GIỬ RIÊNG BÍ MẬT VỚI 

ALLAH - ĐẤNG TỐI CAO - 
 

Allah phán: 

ءٖ ] ََفۡقُتم ّاِن َ�ۡ
َ
َِ�َِ� َوَاآ م ٰ َّ َو َلۡ�ُ ٱل َُ ۥۖ َو ُُ َو ُ�ۡلُِف َُ ََ  ٣Z :سبأ 

39 

Và những gì các người chi tiêu (vì chính nghĩa của 
Allah) sẽ được Ngài (Allah) bù đáp lại hết tất cả bởi 
Ngài là Đấng Ban Phát tốt đẹp nhất. Saba: 39 
(chương 34), Allah phán ở chương khác:  
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ّّ َوَاا ُُنفُِقواْ ِاۡن َلۡ�ٖ ] ۡمۚ َوَاا ُُنفُِقوَ  �ِ ُِ ِّ ََُف ِِ ٱبۡتَِغآَء وَۡجُِ  ََ
ِۚ َوَاا ُُنفُِقواْ ِاۡن َلۡ�ٖ  َّ ُُۡظلَُموَ   يُوَّف ٱ  َّ َُتۡم 

َ
ۡم َوم ُِ ۡ َِ ِ � ٢Z 

 272البقرة: 

Bất cứ điều gì các ngươi chi tiêu (vì chính nghĩa 
của Allah) thì bản thân đó sẽ được hưởng, các người 
hãy chi tiêu mọi việc để làm hài lòng Allah đi và 
những chi tiêu cho việc thiện tốt lành đó sẽ được 
Allah bồi hoàn trả lại các người đầy đủ chẳng thiếu 
gì dù là một mảy may. Al-Baqarah: 272 (chương 2), 
Allah phán ở câu tiếp theo: 

َ بُِِۦ َعلِيٌم  ََِِّ  ٱَلۡ�ٖ َوَاا ُُنفُِقواْ ِاۡن ] َّ٢Z  :273البقرة 

Và những gì tốt đẹp mà bản thân các người chi 
tiêu, quả thật Allah luôn thấu hiểu am tường về 
chúng. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 273). 

292- Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

لََكَرَه  َِ  َهَالَد إَّن َف لثْتَرَْ�َ : رَُجيا ِرَاُه لُ  َمان ، فََاللَّعُه َعَ 
َ
((ن

ا)) َْ ا وُ�َعلُّد َْ َو َ�ْقَض بَ ُْ ََ  ،  َف للَّق، َورَُجيا ِرَاُه لُ  َهْكَدة 

“Sẽ không đạt được hạnh phúc (tột đỉnh) ngoại trừ: 
Một người được Allah ban cho tiền bạc, y dùng hết 
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số tài sản cho vào việc chính nghĩa của Allah và một 
người được ban cho thuộc lòng Qur’an, y áp dụng 
nó và truyền đạt lại cho người.” Hadith do Al-
Bukhary 1/28 (73) và Muslim 2/201 (268 & 816) ghi 
lại. 

 

293- Cũng do Ibnu Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َهّب إََلَْه َمْ  َماَ َ ؟))
َ
ب َماُل َولَرثََه   ُِ يّ

َ
�)) 

“Ai trong các người yêu thương tài sản của người 
thừa kế mình hơn là tài sản của mình ?” Mọi người 
đáp: Thưa Rasul, chúng tôi đều yêu thích tài sản của 
chính mình cả. Người tiếp: 

ُ َما َّْدَ  َوَماَل َولَرثََه َما  ّخاَ ))
َ
 ((فََّْإ َما 

“Quả thật tài sản của y là những gì đã sử dụng và tài 
sản của người thừa kế là những gì để lại.” Hadith do 
Al-Bukhary 8/116 (6442) ghi lại. 
 

294- Ông A’dy bin Haatim  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ّق  ََ َ  َ�ْدَاوِ )) ((لّ�ُقول لّلاَر َوصَْو س
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“Hãy sợ về lửa của hỏa ngục cho dù nó có nhỏ như 
nửa hạt chà là.” Hadith do Al-Bukhary 2/136 (1417), 
9/181 (7512) và Muslim 3/86 (67, 68, và 1016) ghi lại. 
 

295- Ông Jaabir  kể: “Rasul  chưa từng nói 
không với những ai yêu cầu Người điều gì (liên quan 
đến trần gian.” Hadith do Al-Bukhary 8/16 (6034) và 
Muslim 7/74 (56 & 2311) ghi lại. 

 
296- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  

rằng: 

َدا:  ُِ يَُقوُل  َهُد ََ َإ، 
َ
ن ْْ ََيَه إَّن َشلََ َإ َ� ََُح للَعََاُد  ((َما َمْ  يَْوِ  يُْا

 رَلَفا  ))
 
ْعَط ُشْدَال 

َ
ّب   ُْ ْعَط ُمنَْفقا  َخلَفا ، َوَ�ُقوُل لآلَخاُ : لصلّ

َ
ّب   ُْ  لصلّ

“Cứ mỗi sáng tinh mơ thì có hai Thiên Thần hạ giới 
trần gian, một trong hai Thiên Thần nói: Lạy Allah 
xin hãy ban đầu đủ lại cho những ai chi tiêu. Thiên 
Thần khác nói: Lạy Allah xin hãy hủy diệt tài sản 
những ai ôm ấp lấy nó.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại. 
 

297- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 
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َِدَ  ُ�نَْفْق َعلَيَْك )) ىَْفْق يَا لْ�َ  
َ
  : 
َ
 ((َْاَل لُ  َ�َعا 

“Allah phán: Này con cháu Adam, hãy chi tiêu đi 
TA sẽ cung phụng cho các ngươi.” Hadith do Al-
Bukhary 6/92 (4684) và Muslim 3/77 (36 & 993) ghi 
lại. 
 

298- Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  kể: 
Có người đàn ông đến gặp Rasul  và hỏi: Thưa Rasul, 
Islam như thế nào mới tốt ? Người đáp: 

 لصّالَمَ  َعَ َمْ  َعَافَْت َوَمْ  صَْب َ�ْعاَْ  ))
ُ
 ((ُ�ْعَعُب للّعَعاَ ، َوَ�ْقَا 

“Bố thí thức ăn và chào hỏi Salam với mọi người dù 
dù quen hay lại.” Hadith do Al-Bukhary 1/10 (12) và 
Muslim 1/47 (39 &63) ghi lại. 
 

299- Cũng do ông Abdullah bin A’mr bin Al-
A’s  dẫn lời Rasul  rằng: 

، َما َمْ  َةَشِي َ�ْعَدُي  َ
ْْ ا َمَنيَحُة للَع َِ (( ْرَ�ُعوَإ َخْالَة  :  ْعَم

ا  َْ ا، إَّن  ْدَخلَُه لُ  بَ
َِ ا ورَْاَديَق َشوُْعوَد َْ ََ ثََولبَ اف رََجا

َْ َْالَِة َمنْ َِ
 للَّنةَ ))
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“Có bốn mươi điều: Điều tốt đẹp nhất trong tất cả là 
tặng người khác con dê, nhưng chỉ mong muốn 
được ân phước và một lòng tin tưởng lời hứa (của 
Allah và Rasul của Ngài), y sẽ được Allah ban cho 
vào thiên đàng bởi việc làm đó.” Hadith do Al-
Bukhary 3/217 (2631) ghi lại. 
 

300- Cha của Umaamah ông Suddy bin A’jlaan 
 dẫn lời Rasul  rằng: 

ْإ ُ�ْدَالَكُه َفّ صََك، 
َ
ا صََك، َو  ًْ ْإ َ�َُْذَل للَفضَي َخ

َ
َِدَ ، إَىَّك   ((يَا لْ�َ  

ََد 
ْ
ا َمَ  لل ًْ ُعلْيَا َخ

ْ
َُد لل

ْ
 بََدْ  َ�ُعوُل، َولل

ْ
َوَن رَُمُ  َعَ َكَفاِ ، َولبَْد 

(( ََ  لصّالْف

“Này con cháu Adam, nếu ngươi bố thí nhiều hơn sẽ 
tốt hơn cho các người, còn nếu các người ôm ấp (tài 
sản) sẽ là điều xấu cho các người. Chớ có than van 
rằng tôi chưa đủ mà hãy chu cấp cho những ai bắt 
buộc anh phải chu cấp, (hãy biết rằng) ban tay ở 
trên (tức phân phát) luôn tốt hơn bàn tay ở dưới 
(tức xòe tay nhận).” Hadith do Muslim ghi lại. 
 

301- Ông Anas  kể: “Rasul  chưa từng 
khướt từ yêu cầu của bất cứ ai về Islam, Người từng 
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ban tặng cho một người đàn ông một thung lũng cừu, 
dê nằm giữa hai núi khi ông ta đến xin. Ông quay trở về 
nói lại với mọi người trong nhóm ông rằng: Này đồng 
bào của ta, hãy gia nhập vào Islam quả thật 
Muhammad đã phân phát giống như người không hề 
biết sợ nghèo là gì. Dù là một người chỉ đam mê trần 
gian sau khi vào Islam một thời gian ngắn là y sẽ đam 
mê tôn giáo này hơn cả trần gian và mọi điều có trong 
đó.” Hadith do Muslim 7/74 (57 & 2312) ghi lại. 
 

302- Ông U’mar  kể: Rasul  nói lên lời thề. 
Nghe vậy tôi hỏi: Thưa Rasul nhóm người khác xứng 
đáng hơn họ nhiều? Người đáp: 

ْو ُ�ََّرلُوَى، َوصَْالُت 
َ
ُفْحَ ،  

ْ
ُوَى  ْإ �َالَصُوى بَال ًّ ْب َخ ُْ َّ ((إَ

 بَََاَخِي ))

“Bọn họ cứ ép Ta phải lựa chọn giữa việc làm đồi 
bại hay là kẻ keo kiệt, trong khi Ta chẳng phải là 
người keo kiệt.” Hadith do Muslim 3/103 (127 & 
1056) ghi lại. 
 

303- Ông Jubair bin Mut-i’m  kể: Lúc tôi 
cùng Rasul  quay về từ Hunain, mọi người Ả Rập cứ 
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kéo nhau đến yêu cầu người phân phát (chiến lợi 
phẩm), cứ thế mọi người kéo áo khoác của Người kể cả 
nhánh cây cũng không bỏ qua cho Người. Thế là Rasul 
 đứng lại bảo:  

ْىُعوى((
َ
َََعدا ، لََقَالْدرُُه  ، رََدلَ،   َذهَ للَعَضاهَ  َِ فَلَْو َكَإ َل َعَدُد 

ْب، ُِ  َكّذلبا   بَينَ
َ
َيم  َون َِ ُدوَى  َ

َ
 ع

َ
 َجََاىا   َُّب ن

َ
 ))َون

“Mọi người hãy trả áo choàng lại cho Ta, nếu Ta có 
thêm số lượng tài sản giống như thế này chắc chắn 
Ta sẽ phân phát hết cho các người để mọi người 
thấy được rằng Ta không phải là người keo kiệt và 
cũng không là người nói dối, lại càng không phải là 
người hèn nhát.” Hadith do Al-Bukhary 4/27 (2821) 
ghi lại. 

 
304- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  

rằng: 

َدَْةا َمْ  َماِل، َوَما َرلَد لُ  َىَْدل  بََعْفِو إَّن َعّول ، َوَما  َْ َََقَاْت  ((َما 
َعُه لُ   ََ َ   َهدا َوَ إَّن َر َُ  ))رَول

“Tài sản bố thí sẽ chẳng bị hau mòn (dù ở trần gian 
hay ngày sau); cứ mỗi lần Allah tha thứ cho một bề 
tôi nào đó đều làm y trở nên hùng dũng (ở trần gian 
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và ngày sau) và những ai khiêm tốn vì Allah sẽ được 
Ngài nâng lên địa vị (cao ở trần gian và ngày sau).” 
Hadith do Muslim 8/21 (69 & 2588) ghi lại. 
 

305- Cha của Kabshah ông A’mr bin Sa’d Al-
Anmaary  thuật lại lời mà ông đã từng nghe Rasul  
nói: 

ََ َماُل  َق ََ ْب َهَديوا  فَاْهَفُظوهُ : َما  ُِ َهّدثُ
ُ
ّ ، َو  َْ

َْْالُب َعلَيْ
ُ
((ثََمثَةا  

ا إَّن َرلَدُه لُ   َْ َبَ َعلَيْ َْ َدَِْة، َوَن ُهَلَب َىَْدا َمْظلََدة   َْ َىَِْد َمْ  
ْو 
َ
َِ فَقِا -   رََح لُ  َعلَيَْه بَا ََ َِ َشالَلَِة إَّن  رََح َىَْدا بَا ََ َعّول ، َوَن 

َََفاِ :  ْرَ�َعَة 
َ َ
َْيَا أل ِّ َدا ل َّ  فَاْهَفُظوهُ : إَ

ْب َهديوا  ُِ َهّدثُ
ُ
ا - َو  َِ َْو

َ
ََدة  َ ََ

ََيَه رََحَُه،  ََيَه َرّ�ُه، َوَ�َاُي   َِ َو َ�ّر
ُْ ََ َىَِْد َرَرَُْه لُ  َمان  وََعلْدا ، 

فَْضَي لصَدنَاَرلَ . َوَىَِْد َرَرُْه لُ  َعلْدا ، 
َ
َذل بََ َْ ََ ََيَه َهّقا ،  َوَ�ْعلَُب َوَ 

ّإ َل َمان  لََعَدلُْت 
َ
اَدُق للّّيَة، َ�ُقوُل : صَْو   َْ َو  ُْ ََ َوصَْب يَْاُرُْْه َمان ، 

َا . َوَىَِْد َرَرَُْه لَ  َمان ، َوصََب  َدا َوَول ُِ ْجُا
َ
َو بتّيَرَه، فََ ُْ ََ بََعَدَي فُمِإ، 

ََيَه َرّ�ُه، َوَن   َِ َ َعلِْب ، َن َ�ّر
ًْ ََُط َف َماَ َ بََغ

ْ َُ َو  ُْ ََ يَْاُرُْْه َعلْدا ، 
ْخَََث لصَدنَاَرلَ . 

َ
َذل بََ َْ ََ ََيَه َهّقا ،  ََيَه رََحَُه، َوَن َ�ْعلَُب َوَ  يََاُي 
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ّإ َل َمان  
َ
َو َ�ُقوُل : صَْو   ُْ ََ َوَىَِْد صَْب يَْاُرُْْه لُ  َمان  َوَن َعلْدا ، 

َا )) َدا َوَول ُِ َو بتَّيَرَه، فََوْرُر ُْ ََ ََيَه بَعَدَي فَُمِإ،   لََعَدلُْت 

“Ta thề sẽ kể cho các người ba điều, hãy lắng nghe 
mà nhớ lấy: Tiền bố thí của con người không bao 
giờ bị hao mòn (dù ở trần gian hay ngày sau); ai bị 
đàn áp nhưng quyết lòng kiên nhẫn chịu đựng sẽ 
được Allah ban cho y thêm hùng mạnh (ở trần gian 
lẫn ngày sau) và bất cứ ai xòe tay xin tiền người 
khác sẽ bị Allah ban cho y trở nên nghèo khổ - hoặc 
lời lẽ tương tự -. Ta sẽ kể cho các người nghe điều 
này hãy thuộc lòng nó: Con người trên trần gian 
được chia làm bốn loại: Một người được Allah ban 
cho tài sản và kiến thức, y biết kính sợ Allah (mà sử 
dụng kiến thức và tiền bạc đúng chổ), biết hàn gắn 
tình dòng tộc và truyền đạt, bố thí vì Allah (kiến 
thức và tài sản) vốn có. Đây là người sẽ đạt được địa 
vị cao nhất; một bề tôi chỉ được Allah ban cho kiến 
thức không ban cho tài sản, nhưng luôn ao ước 
rằng: Nếu có được tài sản giống như người kia y sẽ 
làm giống như vậy. Đây chẳng qua là sự định tâm 
những địa vị của y ngang hàng với người kia; một 
bề tôi chỉ được Allah ban cho tài sản không ban cho 
kiến thức, nên đã hoang phí tài sản đó vô bổ, y cũng 
chẳng biết kính sợ Allah, chẳng hàn gắn tình dòng 
tộc và cũng chẳng bố thí vì Allah (tài sản) vốn có. 
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Đây là kẻ xấu xa nhất; một bề tôi khác không được 
Allah ban cho kiến thức lẫn tài sản, nhưng y luôn 
ước: Nếu có tài sản giống như người đó y sẽ tiêu xài 
tương tự. Đây chẳng qua là ước muốn nhưng y và kẻ 
hoang phí kia ở địa vị ngang nhau.” Hadith do Al-
Tirmizhi (2325) ghi lại. 

 
306- Bà A’-y-shah  kể: Sau khi mọi người 

giết một con cừu, Rasul  hỏi: 

ا ؟)) َْ َ َمنْ َِ  ((َما بَ

“Có gì sót lại không ?” Mọi người đáp: Bố thí hết cả 
rồi chỉ còn mỗi bả vai. Người nói: 

ا)) َْ ُ َكَرَف ًْ ا َ� َْ ّ َُ  َ َِ  ((بَ

“Tất cả điều còn ngoại trừ bả vai.” Hadith do Al-
Tirmizhi (2470) ghi lại. 

Ý nghĩa Hadith: Ngụ ý còn trong Hadith là còn 
ân phước ở ngày sau ngoại trừ ân phước của bả vai là 
không có.  

 
307- Bà Asma bint Abi Bakr Al-Siddeeq  kể: 

Rasul  bảo tôi rằng: 
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يُوك َعلَيَْك )) ََ  َِ  ((َن رُو

“Cô chớ tự cấm mình (làm từ thiện) rồi cô bị cấm 
hưởng quyền lợi (hưởng thụ bổng lộc).” 

Có đường truyền khác: 

يُْحَص لُ  َعلَيَْك، َوَن  ََ َْص 
ُ
ْو لىَْضَا، َوَن ُ

َ
ََْفَا،   َو ل

َ
  َِ ىَْف

َ
 ))

يُوَع لُ  َعلَيَْك )) ََ  رُوَع 

“Cô hãy bố thí đi, chớ có tính toán so đo rồi bị Alalh 
tính toán so đo lại và chớ có keo kiệt rồi bị Allah keo 
kiệt lại.” Hadith do Al-Bukhary 2/140 (1433) và 
Muslim 3/92 (88 & 1029) ghi lại. 

 
308- Ông Abu Hurairah  thuật lại lời đã nghe 

được Rasul  nói: 

َدا ُجّنرَاإَ  َْ
َمْ  َهَديِْد  ((َموَُي لَلَريَْي َولصُْدنَْفَق، َكَدوََي رَُجلَْ�َ َعلَيْ

ْو 
َ
ّما لصُدنَْفُق فََم ُ�نَْفُق إَّن َوَََغْت -  

َ
َدا، فََ َْ  رََالَطي

َ
َدا إَ  َْ َمْ  ثَُدّ�

ّما لَلَريُي، فََم 
َ
ثََاُه، َو 

َ
َ َ�نَاىَُه، َوَ�ْعُفو   َِ

ْ َّ لُ هَ َه َ
ْ
َوفََاْت - َعَ َجا

ا فََم  َْ َو يُوّوُع ُْ ََ ا،  َْ ََ ّ َهلَْقِة َمَ  ُُ يْةا  إَّن صََوَْْت  َِ ْإ ُ�نَْفَق 
َ
يُا�ُد  
 رَتَّال ُ ))
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“Hình ảnh người keo kiệt và người bố thí giống như 
hình ảnh hai người đàn ông mỗi người được một áo 
giáp bằng sắt chỉ che được phần ngực đến hai bả 
vai. Người bố thí cứ mỗi lần bố thí làm cho cái áo 
được dài thêm đến khi che kín cả thịt da y và hai 
chân, cứ mỗi bước đi y đều được xóa dấu vết. Còn 
người keo kiệt chẳng muốn bố thí tí nào thì làm cho 
những khoen áo ngày càng rả rời hơn và ngày càng 
rách nhiều hơn.” Hadith do Al-Bukhary 2/142 – 143 
và Muslim 3/88 (75 & 1021) ghi lại. 

 
309- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 

Rasul  rằng: 

((َمْ  رََاّدَق بََعْدَل َ�ْدَاِو َمْ  َكْالِب َطيِّب، َوَن َ�ْقََُي لُ  إَّن 
ا َكَدا يَُاّ�  َْ ََ ا صََااَه َْ ّب يَُاّ�ي

َُ ا �َيََديَنَه،  َْ للّعيَب، فََّْإ لَ  َ�ْقََلُ
وَإ َموَْي للََََي )) ُِ َّ رَ ْب فَلُّوُه َه ُْ َهُد

َ
  

“Ai bố thí một trái chà là có được từ việc làm lương 
thiện và Allah chỉ chấp nhận những điều tốt đẹp. 
Allah sẽ nhận lấy nó từ tay phải rồi gieo trồng chăm 
sóc nó giống như các người chăm sóc ngựa con 
(giống quí hiếm) cho đến khi nó to như quả núi.” 
Hadith do Al-Bukhary 2/134 (1410) và Muslim 3/85 
(64 & 1014) ghi lại. 
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310- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ْورا  ف َوَحابَِة،  َْ رَْض، فََالَدَ  
َ
َِ بََفَمِو َمَ  لأل  َ�ْد

((بَيْنََدا رَُجيا
ُه َف َهّاِو، فَََْال  ََ  َما

َ
ُِ فََفَْاغ رَنَّح َاصََك لصّالَحا ََ لوَق َهَديَقَة فُمِإ، 

 ، ََ ََّ  لصَْدا رَتَ ََ ُّه،  َُ  ََ لَج ََْد لْورَْوَىََْت َاصََك لصَْدا َفَْجةا َمْ  رَلَْك لصّوَ
ُ : يَا َىََْد 

َ
َقاَل   ََ ََ بََدْالَحارََه،  فَََْال رَُجيا َْا َبا َف َهَديَقَرَه ُ َّوُل لصَْدا

 : ُ
َ
َقاَل   ََ ي َوَدَ  َف لصّالحابَة،  َ

ّ
لَ ، َما لْوُدَك ؟ ْال: فُمإا صَمْوَب لَ

ورْا  َف  َْ ِّ َوَدْعُت  َقاَل : إَ
ََ يَا َىََْد لَ ، صََب ََْالَلَُ� َعَ  لْوَ� ؟ 

َدا  ََ َذل َماُ ُه، َ�ُقوُل : َلْوَق َهَديَقَة فَُمِإ َنوَدَك،  َِ ي  َ
ّ
َِ لَ لصّالَحا

ا،  َْ ُْاُج َمنْ َُ  َما 
َ
ُظُا إَ 

َْ َ  ِّ َذل، فََْ
َِ َما إَْا ُْلَْت 

َ
َقاَل :   ََ ا،  َْ ي ََ رَْانَُ  

ا ثُلُوَهُ )) َْ ي ََ رُّد 
َ
ىَا َوَىيَاَل ثُلُوا ، َو 

َ
ُي   ُْ  فََرََاّدُق بَوُلَُوَه، َوِ

“Có một người đàn ông đang đi trên vùng đất trống, 
bổng nghe được âm thanh từ vòm mây vang ra: Hãy 
trúc nước xuống ngôi vườn của người đó. Lập tức 
vòm mây bay đến vùng đất bị bao phủ bởi toàn đá 
đen mà trúc hết tất cả nước. Lần theo dấu nước kia 
thì thấy một người đàn ông đứng trong ngôi vườn 
dùng nước khi nảy mà tưới tiêu, (người đàn ông đi 
đến) hỏi: Này bề tôi của Allah, anh tên gì? Người 
đàn ông (tưới vườn trả lời xong) hỏi lại: Này bề tôi 
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của Allah, sao anh lại hỏi tên tôi? Người kia đáp: 
Khi tôi đang đi, bổng nghe tiếng vang bảo vòm mây: 
Hãy tưới nước xuống ngôi vườn của người đó chính 
là tên của anh, vậy anh đã làm gì vậy? Người (tưới 
vườn) đáp: Nếu anh đã hỏi thì nghe đây. Tôi chờ sau 
khi thu hoạch xong, dùng một phần ba để bố thí, 
một ba dùng để dự trữ cho tôi và gia đình còn một 
phần ba tôi dùng để làm giống gieo trồng trở lại.” 
Hadith do Muslim 8/222 (45 & 2984) ghi lại. 

 

 
 

30- CHƯƠNG SÙNG ĐẠO & TỰ BỎ 
ĐIỀU MẬP MỜ 

 

Allah phán:  

[  ِ�ّ ََ ۥ  ُُ ُُوََ َّ ۡ َۡ َُ ٱَو َو ِعن َُ ِ َعِظيمٞ ا َو َّ ١Z  :15النور 

Và các ngươi cứ tưởng điều đã nói ra khỏi miệng là 
một chuyện cỏn con (không đáng giá) trong khi nó 
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lại là một điều hết sức trọng đại đối với Allah. Al-
Noor: 15 (chương 24), Allah phán ở chương khác: 

ادِ ] َُ َّٓك َ�ِ�لِۡمۡو َِ   ِّ�١Z  :14الفجر 
Chắc chắn Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) 
hằng theo dõi chúng. Al-Fajr: 14 (chương 89). 

311- Ông Al-Nu’maan bin Basheer  kể: Tôi 
đã nghe được Rasul  nói rằng: 

َدا(( ُْ ََالَ  َ�ّ�ا َوَ�يْنَ
ْ
ََمَل َ�ّ�ا َوَِّإ لل

ْ
ُشْورا إَّإ لل

ُ
   

َ
اتا ن َْ ََ

تَ َْ  ُش
 ََ ًا َمْ  لّلا ّ  َكَو ُْ اَت ،َ�ْعلَُد َْ َُ َّ َدْ  لّ�َا لص ََ َقدْ   ََ يَنَه   َ َِ  

َ
 لْوتَْبَ 

هَ  َُ ََالَ  َكصّالَع يَْاَ  َهْوَل ،وََعْا
ْ
اَت َوَطَ  َف لل َْ َُ َّ  َوَمْ  َوَطَ  َف لص

ْإ َي 
َ
ُك   َِ ًَ يُو َ

ْ
ََيهَ َق لل   َ.  ً ّ َشَلِك َه ُُ  َوَِّإ َل

َ
ن
َ
  . ًَ  َوَِّإ َه

َ
ن
َ
  

ََالُد .لَ  َمَاَرُمهُ 
ْ
لََح لل َْ لََحْت  َْ  إََال 

ََالَد ُشْضَغة 
ْ
 َوَِّإ َف لل

َ
ن
َ
  

َقلُْب 
ْ
َ لل َِ  َو

َ
ن
َ
ُّه   َُ ََالُد 

ْ
ُّه َوََِال فََالَدْت فََالَد لل

َُ(( 
“Quả thật, mọi điều Halal (được phép) và mọi điều 
Haram (bị cấm) đã được phân định rất rõ ràng và ở 
giữa hai khoảng đó có những điều mập mờ làm cho 
nhiều người không biết rõ, và ai từ bỏ được chúng 
thì y đã tránh được tai tiếng về tôn giáo và danh dự 
của mình còn ai rơi vào những điều mập mờ đó thì 
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đã tự rơi vào điều Haram như thể người chăn cừu 
chăn xung quanh vùng đất cấm suýt chút là rơi vào 
vùng cấm địa đó. Chẳng phải mỗi vị vua đều có 
vùng cấm địa hay sao? Chẳng phải vùng cấm địa 
của Allah là những điều đã bị Ngài cấm hay sao? 
Chẳng phải trong mỗi người có một cục máu nếu nó 
tốt lành thì cả cơ thể sẽ tốt lành còn nếu nó hư đốn 
thì cả cơ thể sẽ hư đốn theo, chẳng phải đó là con 
tim hay sao ?” Hadith do Al-Bukhary 1/20 (52) và 
Muslim 5/50 (107 & 1599) ghi lại. 

 

312- Ông Anas  kể: Có lần Rasul  thấy một 
trái chà là nằm trên đường, Người nói: 

ا)) َْ لْرُ َْ
َ َ
وَإ َمَ  لصّاَدَْة أل ُِ ْإ رَ

َ
َخاُ   

َ
  ِّ
َ
 ((صَْوَن �

“Nếu Ta không sự nó trong số (chà là) bố thí là Ta 
đã ăn nó rồi.” Hadith do Al-Bukhary 3/71 (2055) và 
Muslim 3/118 (165 & 1071) ghi lại. 

 

313- Ông Al-Nawwaas bin Sam-a’n  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ْإ َ�ّعَلَ  
َ
َت   ِْ ََْفَالَك، َوَ�َا َّ َف  َْبُ : َما َها ((للَبّ : ُهْالُ  للُلَُق، َولَب

(( َُ  َعلَيَْه لّلا
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“Nhân đức là bản chất đôn hậu, và tội lỗi là điều làm 
lòng bạn bất an và không muốn cho thiên hạ biết 
đến.” Hadith do Muslim 8/7 (15 & 2553) ghi lại. 

 

314- Ông Waa-bisah bin Ma’bad  kể: Thấy tôi 
Rasul  hỏi rằng: 

ُل َعَ  للَبّ 
َ
 ؟)) ((َجةَْت ََْالَ

“Có phải anh đến hỏi tôi về nhân đức không ?” Tôi 
đáp: Đúng vậy. Người tiếp: 

َّ َف ،لْورَْفَت َْلَََْك (( َُْب َما َها ىّْت إََلَْه لّلْفُس َولَب
َ
َبّ َما لْطَدَ

ْ
 لل

 َّ رَْو َْ
َ
َُ َو  َّ لّلا رَا َْ

َ
 )) روله  حد.لّلْفَس َورََاّدَد َف لصّاْدَر َوَِْإ  

“Hãy tự hỏi lòng mình, nếu là nhân đức sẽ làm cho 
bản thân cảm thấy an lòng, còn tội lỗi là sẽ làm cho 
lòng bất an, lưỡng lự và cho dù có được sự đồng tình 
của nhân loại.” Hadith do Ahmad 4/228 và Al-
Daarimy (2536) ghi lại. 
 

315- Cha của Sirwa-a’h ông U’qbah bin Al-
Haarith  kể: Ông đã cưới con gái của ông Abu Ihaab 
bin Azeez. Từ đâu có một người phụ nữ đến gặp ông 
mà bảo: Tôi đã từng nuôi vú con và cô gái con muốn 
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cưới. Ông U’qbah rặn hỏi: Tôi không hề biết bà đã nuôi 
vú con và cũng không ai báo trước cho con biết. Thế là 
ông lên (lạc đà hoặc ngựa) đến gặp Rasul  mà hỏi, 
Người đáp: 

َُ ؟ َوَْد َطيَي ))  ((َكيْ

“Tại sao không? Trong khi đã có người nói.” Hadith 
do Al-Bukhary 1/33 (88) ghi lại. 

 

316- Ông Al-Hasan bin Aly  kể: Tôi thuộc 
được lời Rasul  nói rằng: 

 يََا�ََُك ((
َ
 َما ن

َ
 ))َدْ  َما يََا�ََُك إَ 

“Hãy bỏ điều làm cho bạn nghi ngờ, lo lắng rồi tìm 
đến điều làm bạn hết nghi ngờ, hết lo lắng.” Hadith 
do Al-Tirmizhi ghi lại và nói: Hadith Hasan Saheeh 
(xem nguồn trích tại Hadith số 55). 

 

317- Bà A’-y-shah  kể: “Xưa kia, ông Abu 
Bakr  có một hầu nam nhỏ thường thu thuế thay ông 
và ông ăn uống bằng số tiền thu thuế đó. Một ngày nọ 
cậu ta mang đến loại thức ăn và ông Abu Bakr đã ăn. 
Cậu bé hỏi: Ông biết thức ăn này có từ đâu không? 
Abu Bakr hỏi: Từ đâu? Hầu nam đáp: Trước khi vào 
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Islam tôi đã lừa một người bằng cách xem bối, nay ông 
ta đến trả công cho tôi. Nghe qua Abu Bakr thọt tay 
vào miệng mà ói hết tất cả những gì trong bụng.” 
Hadith do Al-Bukhary 5/53 (3842) ghi lại. 

 

318- Ông Naafe’ kể: “Xưa kia, U’mar bin Al-
Khattaab  cấp dưỡng cho những người Al-
Muhajireen đợt đầu tiên mỗi người bốn ngàn và chỉ cấp 
dưỡng cho con trai ông ba ngàn rưỡi. Thấy lạ, một 
người trong Al-Muhajireen hỏi sao lại cấp dưỡng ít 
hơn. U’mar đáp: Xưa kia là cha của nó bồng nó di cư 
chứ nó không tự bản thân nó di cư.” Hadith do Al-
Bukhary 5/80 (3912) ghi lại. 
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31- CHƯƠNG KHIÊM TỐN & ĐOÁI HOÀI 
ĐẾN NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN 

 

Allah phán: 

ِانَِ� ] ۡۡ َك ِاَن ٱلُۡم َۡ َُ ُّ  215الشعراء:  ٢Zَوٱۡلفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱ

Và hãy đối xử tử tế với những người có đức tin 
theo Ngươi. Al-Shu-a’-ra: 215, Allah phán ở chương 
khác: 

[ �ِ
ۡ
ۡوَف يَن َّ ۡم َعن دِينُِِۦ ََ ُِ ُّ ِان ِيَن َءاَاُنواْ َان يَۡوَُ ِّ ا ٱ ََ َه َ

ّ ُ ََ

ُ بَِقۡو�ٖ  َّ ذِّلةٍ ٱ
َ
ۥٓ م ُُ ُهوََ ۡم َوُ�ِح َُ ُه ِ َُ   َ�َ �ٍ َّ ِع

َ
ِانَِ� م ۡۡ  َ�َ ٱلُۡم

 ٥٤المائدة:  Zٱۡلَ�ٰفِوِ�نَ 

Này hỡi những người có đức tin, ai trong các người 
dám phản đạo thì Allah sẽ thay thế các người bởi 
một đám người khác, Ngài sẽ yêu thương họ và họ 
cũng yêu thương Ngài; họ sẽ hạ mình khiêm tốn 
trước những người có đức tin khác nhưng lại rất 
khắc khe với đám người bất tin. Al-Maa-i-dah: 54 
(Chương 5), Allah phán ở chương khác: 
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ٓ ا ] و ُۡ َُ ۡم  ُِ ۡلَ�ٰ َۡ ََ�ٰ وََج
ُ
م ّاِن َذَكوٖ َوم ُِ ا ٱَّاُس �َِّا َللَۡقَ�ٰ ََ َه َ

ّ ُ ََ

مۚۡ  ُِ ٰ َقٮ ُۡ َ
ِ ي َّ َُ ٱ ۡم ِعن ُِ َوَا ُۡ َ

ْۚ �ِّ  م ََُِٓوا ا َۡ َ َِ  َۡ ِ َُآِ  ١٣الحجرات:  Zَوَ�

Hỡi nhân loại! Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa ra 
các người từ một cá thể nam và một cá thể nữ và từ 
đó tạo cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các 
người nhận biết nhau (như anh em). Quả thật, dưới 
cái nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người 
ngay chính và sợ Allah nhất trong các người. Al-
Hujuraat: 13 (chương 49), Allah phán ở chương khác: 

[ ُ�َ ُّ ۡعلَُم بَِمِن ٱ
َ
َو م َُ ۡمۖ  ُِ َّ َُف

َ
ٓواْ م ُه ََ ُُ �َََ٣Z  :32النجم 

Các người chớ có tự đề cao bản thân các người 
(rằng tôi là người ngoan đạo), bởi Allah luôn am 
tường rằng ai mới là người biết kính sợ Ngài. Al-
Najm: 32 (chương 53), Allah phán ở chương khác: 

[  ّ َِِجا ۡعَواِف 
َ ۡۡ ُٰب ٱ ََ ُۡ َ

م َوََاَدُى م َُ ََ وَُِو ۡۡ ََ يمَ   ِّ ِ ۡم َُالُواْ َاآ ىٰ � َُ

وَ   ُ ُِ َۡ َت ّۡ َ ۡم َوَاا ُكنُتۡم � ُِ ُۡ ۡ َِ ۡم  ُِ ٰ َعن ََ َۡ َ
ِيَن ٤م ِّ ٓءِ ٱ َّ ُۡ ُ َٓ َ

 م
 ٓ َّ ۡم َو ُِ َّ َلۡوٌف َعلَۡي ٍَةإ ٱۡدُللُواْ ٱۡ�َّنَة  َۡ ُ بَِو َّ ُم ٱ َُ ُ َنال ََ  َّ ۡمُتۡم  َّ ُۡ َ

م
َُوَ   ََ ۡ َۡ َُتۡم 

َ
 49 - 48األعراف:  ٤Zم
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Và nhóm người Al-A’raaf gọi nhóm người đàn ông 
(lãnh đạo Đa Thần) mà họ nhận biết được qua hình 
dạng (đang bị đốt trong hỏa ngục) bảo: “Tài sản dồi 
dào cũng như quyền lực mạnh bạo chẳng giúp ích gì 
được cho các ngươi à? * Chẳng phải các ngươi đã thề 
thốt rằng những người như chúng tôi sẽ không được 
Allah đoái hoài đến hay sao?” (có lời phán bảo nhóm 
người A’raaf): “Các người hãy bước vào thiên đàng 
đi, trong đó các người sẽ chẳng gặp phải sợ hãi cũng 
như buồn tẻ.” Al-A'raaf: 48 - 49 (chương 7). 

319- Ông I’yaadh bin Himaar  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

َهِد، َوَن 
َ
َهدا َعَ  

َ
َّ َن َ�ْفَرَا   ُعول َه َُ ْإ رََول

َ
  ّ
َ
ْوَهللا إَل

َ
((إَّإ لَ   

َهدِ ))
َ
َهدا َعَ  

َ
   ََْ�َ 

“Quả thật, Allah đã mặc khải xuống Ta sắc lệnh: 
Phải luôn khiêm tốn trước mọi người để chẳng còn 
ai kiêu hãnh hay tham vọng với người khác.” Hadith 
do Muslim 8/160 (64 & 2865) ghi lại. 

 

320- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 
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َدَْةا َمْ  َماِل، َوَما َرلَد لُ  َىَْدل  بََعْفِو إَّن َعّول ، َوَما  َْ َََقَاْت  ((َما 
َعُه لُ   ََ َ   َهدا َوَ إَّن َر َُ  ))رَول

“Tài sản bố thí sẽ chẳng bị hau mòn (dù ở trần gian 
hay ngày sau); cứ mỗi lần Allah tha thứ cho một bề 
tôi nào đó đều làm y trở nên hùng dũng (ở trần gian 
và ngày sau) và những ai khiêm tốn vì Allah sẽ được 
Ngài nâng lên địa vị (cao ở trần gian và ngày sau).” 
Hadith do Muslim 8/21 (69 & 2588) ghi lại. 

 

321- Ông Anas  mỗi lần đi ngang qua trẻ em 
là người chào chúng bằng lời Salam và nói: “Xưa kia 
Nabi  từng làm thế.” Hadith do Al-Bukhary 8/68 
(6247) và Muslim 6/7 (15 & 2168) ghi lại. 

 

322- Cũng do ông Anas  kể: “Trước kia có 
một nữ nô lệ của Madinah nắm lấy tay Nabi  mà kéo 
đi tùy ý.” Hadith do Al-Bukhary 8/24 (6072) ghi lại. 

 

323- Ông Al-Aswad bin Yazeed kể: Có người 
hỏi bà A’-y-shah  trước kia Nabi  thường hay làm 
gì ở nhà? Bà đáp: “Người làm mọi việc giúp gia đình, 
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khi đến giờ Salah thì Người ra hành lễ Salah.” Hadith 
do Al-Bukhary 1/172 (676) ghi lại. 

 

324- Cha của Rifaa-a’h ông Tameen bin Usaid 
 kể: “Tôi đến gặp Rasul  lúc Người đang thuyết 
giảng, tôi mới nói: Thưa Rasul của Allah, có một người 
đàn ông lạ đến hỏi về tôn giáo mà ông ta cần phải theo 
là tôn giáo gì? Thế là Người ngừng thuyết giảng mà đi 
thẳng đến tôi, Người ngồi lên ghế do một người khác 
mang đến rồi bắt đầu dạy tôi mọi điều đã được Allah 
mặc khải cho Người. Sau đó, Người quay lại tiếp tục 
thuyết giảng bài ngừng khi nãy.” Hadith do Muslim 
3/15 (60 & 876) ghi lại. 

 

325- Ông Anas  kể: Trước kia mỗi khi Rasul 
 ăn xong là Người liếm ngón tay mình ba lần và nói:  

ْب فَلْيَُدْط  ُْ َهَد
َ
ا  ((إََال َوَقَعْت لُْقَدُة   َْ  َىنْ

َ
ا َوَن لأل َْ لْ ُْ

ْ
ََ
ْ
َاى، َول

يَعاإَ  َّ ا صَل َْ   ))يََدْى

“Khi miếng ăn của các người bị rơi, hãy lượm nó 
lên, phủi đi những chất dơ dính phải rồi ăn nó chớ 
có bỏ nó cho lũ Shaytaan.” Và người ra lệnh phải ăn 
sạch hết tất cả thức ăn còn sót lại và nói: 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

367 

 

بْ فََْإّ (( ّي َطَعا َ وإَ  َن يَْدرُ ُْ
َ
بْ  َف   َ�ةُ ))ُْ   للَبَ

“Bởi chắc chắn các người không biết được ở trên 
loại thức ăn nào có chứa Barakah (hồng phúc).” 
Hadith do Muslim 6/115 (136 & 2034) ghi lại. 

 

326- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Nabi  rằng: 

ََّيا  إَّن َرَ  للَغنَبَ ))
 ((َما َ�َعَث لُ  ىَ

“Không có một vị Nabi nào lại không từng là người 
chăn cừu.” Sahabah hỏi: Nabi cũng vậy hả? Người 
đáp: 

َي َمّكةَ )) ِْ
َ
ا َعَ ََْالَر�َط َأل َِ رَْة

َ
َََعْب، ُكنُْت   ))  

“Đúng, Ta từng chăn nuôi mướn với vài đồng bạc 
cho thị dân Makkah.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 
 

327- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Nabi  rằng: 

ْو 
َ
ّ َاَرل ا  

َ
َدَي إَل

ِْ َجَُْت، َوصَو  ُ
َ َ
ْو َاَرلِ  أل

َ
 ُكَالِ   

َ
((صَْو ُدَىيُت إَ 
ََلُْت ))  لََق

 ُكَال ا
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“Nếu Ta được mời để thưởng thức chân hoặc cẳn dê 
chắc chắn Ta sẽ đi, và nếu Ta chỉ được tặng chân 
hoặc cẳn dê chắc chắn Ta sẽ nhận lấy.” Hadith do Al-
Bukhary 3/201 (2568) ghi lại. 

 

328- Ông Anas  kể: Con lạc đà cái tên Al-
A’dhba là vật cưỡi của Rasul  và nó chẳng hề biết 
chạy đua hoặc gần như không biết chạy đua. Có lần 
một người Ả Rập du mục cưỡi một con lạ đà đến thách 
đố làm cho những người Muslim thấy lúng túng, đến 
khi biết được sự việc thì Người nói: 

َعهُ )) َُ َْيَا إَّن َو ِّ َا َمَ  ل ْإ َن يَْارََفَ  َشْ
َ
 ((َهّق َعَ لَ   

“Nhiệm vụ của Allah là bắt cứ vật gì ở trần gian này 
tỏ vẻ cao ngạo đều bị Ngài hạ thấp.” Hadith do Al-
Bukhary 8/131 (6501) ghi lại. 
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32- CHƯƠNG CẤM TỰ CAO & HÂM MỘ 
 

Allah phán:   

وَ  ُعلُّو  ] ُُ َّ يُوِ� ِيَن  ّّ ِ ا ل ََ لُ َۡ ُِ ٱ�ِلَوةُ َ�ۡ َّ ُِۡلَك ٱّ�ا ِِ َو ض
َ ۡۡ ا ِ� ٱ

َُُة لِۡلُمّتقَِ�  ٰقِ َٰ �ۚ َوٱۡل اد  َّ ََ٨Z :83  القصص 

Đó chính là tòa lâu đài cuối cùng mà TA (Allah) 
dùng ban thưởng cho những ai chẳng màn đến việc 
tôn vinh bản thân mình hoặc tàn phá trái đất lúc 
sinh sống ở trần gian. Và thành quả cuối cùng thuộc 
về nhóm người biết kính sợ (Allah). Al-Qasas: 83 
(chương 28), Allah phán ở chương khác: 

ُۡلَُغ ] َُ َِ َولَن  ض
َ ۡۡ ََ ٱ ۡوِ َُ اۖ �ََِّك لَن  ِِ َروَح  ض

َ ۡۡ َُۡمِش ِ� ٱ  َّ َو
  ّ و َُ َُاَ    37اإلسراء:  Z ٣ ٱۡ�ِ

Và các ngươi chớ bước đi ngạo mạn trên mặt đất, 
bởi chắc chắn mỗi bước đi các ngươi chẳng cắt đứt 
được đất và cũng chẳng cao bằng núi. Al-Isra: 37 
(chương 17), Allah phán ở chương khác: 
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[ َّ  َ َّ اۖ �ِّ  ٱ ِِ َروَح  ض
َ ۡۡ َُۡمِش ِ� ٱ  َّ َك لِلّناِس َو ُّ ِۡو َل ّۡ َّ َُُص َو

ِبه ُ�ّ ُ�َۡتا ٖ  وِٖ َُ ُِ ََ ١ Z :18 لقمان 

Và các ngươi chớ nghêng mặt với mọi người trong 
mỗi bước đi ngạo mạn trên mặt đất. Quả thật, Allah 
chẳng hề yêu thích những kẻ tự cao khoác lác. 
Luqmaan: 18 (chương 31), Allah phán ở chương khác: 

ُُ ِاَن ] ۡيَ�ٰ َُ َِۡمۖ َوَءا ََُ�ٰ َعلَۡي ََ ُٰووَ  َ�َ  ِان َُۡوِم ُروَ�ٰ  ََ   ِّ�۞
ۥ  ُُ ْوِ� ٱۡلُقّوةِ �ِۡذ َُاَ  َ�ُۥ َُۡوُا

ُ
َُةِ م ۡص ُۡ  بِ�ۡل

ُ
َُنٓوم ََ ۥ  ُُ َ ِۡ ُنوَِ َاآ �ِّ  َاَفا َُ ٱۡل

ِبه ٱۡلَفوِِحَ�  َُ  َّ  َ َّ ۡفَوۡ ۖ �ِّ  ٱ َُ  َّ٧ َِ ُ ٱّ�ا َّ  َوٱۡ�َتِغ َِيَمآ َءاَُٮَٰك ٱ
 ُ َّ َن ٱ َّ ۡح

َ
ن َكَمآ م ِّ ۡح

َ
َياۖ َوم َۡ ََُك ِاَن ٱ�ه َّ َُنَس ََِصي ٱ�ِلَوةَۖ َو

يَن  ُِ ِّ ِبه ٱلُۡمۡف َُ  َّ  َ َّ � �ِّ  ٱ ِِ ض
َ ۡۡ اَد ِ� ٱ َّ ُِۡغ ٱۡلَف َُ  َّ َۡكۖ َو َِ ِ�٧ 

لََك  َۡ َ
ُۡ م َُ َ َّ ّ  ٱ

َ
لَۡم م ۡۡ ََ َو لَۡم 

َ
ٓيإ م ُِ ٰ ِعۡلٍ� ِعن ۥ َ�َ ُُ وَُُِت

ُ
َمآ م َّ َُاَ  �ِ

ُُ ُُّوة   ُه ِاۡن ََ َ
َو م َُ ُۡلُِِۦ ِاَن ٱۡلُقُووِ  َاۡن  اۚ ِان َ�  ۡ ۡ َِ  ُ�َ ُۡ َ

َّ  َوم َو
َُِم ٱلُۡمۡروُِروَ   ِ ُۡ َعن ُذَُوٓ ٰ َُۡوِاُِۦ ِ� َِ�نَتُِِۦۖ َُاَ  ٧�ُۡ� َٔ َوَج َ�َ َِ ََ 

و  ُ َِ ۥ  ُُ ُٰووُ  �َِّ ََ  َ ِِ َۡ َاآ ُو ِۡ َا ِا ََ َيا َ�ٰلَۡيَت  َۡ ََيٰوةَ ٱ�ه ُۡ وَ  ٱ ُُ ِيَن يُوِ� ِّ ٱ
ِيَن ٧ َحّظٍ َعِظي�ٖ  ِّ ِ َلۡ�ٞ  َوَُاَ  ٱ َّ ۡم ثََواُ� ٱ ُِ وُُواْ ٱۡلِۡۡلَم َوۡ�لَ

ُ
 م
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 َۡ َّ يُلَقّ َ�ٰلِح  لَِّمۡن َءاَاَن وََعِم وَ  �ۚ َو ُ ُِ ٰ َّ ّّ ٱل آ �ِ ََ ٰ ۡفَنا بُِِۦ ٨ٰ َّ َِ ََ 
َما َ�َ  َ�ُۥ ِان ََِئةٖ  ََ  َِ ض

َ ۡۡ اُِِِ ٱ َُ ِ ِ َوَاا  يَنَوٓ َّ ۥ ِان ُدوِ  ٱ ُُ وََ ُ�ُ
 81 – 76  القصص:٨Zَ�َ  ِاَن ٱلُۡمنَتِ�ِ�َن 

Quả thật, Qaaroon xuất thân từ quần chúng của 
Musa nhưng y lại đối xử ngoạn mạn với mọi người. 
Y được TA (Allah) ban cho rất nhiều kho tàng châu 
báu (nhiều đến mức) phải cần có một trung đội 
người vạm vỡ mới vác nổi những chìa khóa kho. 
(Thấy y tự phụ) quần chúng nhắc nhở y: “Này, anh 
đừng có cuống quýt mừng rỡ như thế. Quả thật, Allah 
chẳng hề yêu thương những ai mừng cuống quýt (với 
sự giàu có của mình đâu) * Anh hãy tận dụng của cải 
mà Allah đã ban cho anh trong việc tìm kiếm tòa lâu 
đài vĩnh cửu ở ngày sau và cũng đừng sao lẵng cuộc 
sống hiện tại ở trần gian này, anh hãy cư xử tốt với 
mọi người, chớ có tìm cách làm thối nát xã hội. Quả 
thật, Allah không thích những kẻ tàn ác chuyên làm 
thối nát xã hội.” * Y đáp: “Sự giàu có này là do kiến 
thức uyên bác của ta tạo ra.” Ôi, y đã chẳng biết 
rằng Allah đã tiêu diệt các thế hệ trước y, họ mạnh 
hơn y về vương quyền, họ giàu có hơn y về của cải 
đến nổi chẳng ai giám tra hỏi chúng về tội lỗi tàn ác 
mà bọn chúng đã gây ra * Rồi y bước ra phố gặp 
dân chúng để phô trương vẻ lộng lẫy của y, làm 
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những kẻ có lòng ham muốn đời sống trần tục này 
hoa mắt mà thốt: “Ôi ước chi chúng tôi được ban cho 
của cải giống như tài sản đã ban cho Qaaroon. Quả 
thật, y đã là một ông chủ sử hữu một tài sản khổng 
lồ.” * Nghe vậy, nhóm người được phú cho kiến thức 
khuyên bảo: “Thật là khổ thân cho các anh, phần 
thưởng của Allah mới thật sự tốt đẹp cho những ai tin 
tưởng và hành đạo và chẳng đạt được điều đó chỉ 
ngoại trừ nhóm người biết kiên nhẫn.” * (Với sự 
ngông cuồng, tự phụ của Qaaroon) TA làm cho đất 
sụp xuống nuốt chửng y lẫn tất cả tài sản của y mà 
chẳng có một ai hay một thế lực nào có thể cứu vớt y 
cũng như y không tự cứu thoát thân mình trước 
hình phạt của Allah. Al-Qasas: 76 - 81 (chương 28). 

329- Ông Abdullah bin Mas-u’d  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َََه َموَْقاُل َاّرِو َمْ  َكْبِ !))
 ((َن يَْدُخُي للَّنَة َمْ  َكَإ َف َْلْ

“Sẽ chẳng được vào thiên đàng đối với những kẻ 
trong con tim y có chứa tí tị tự cao, tự phụ.” Một 
người đàn ông lên tiếng hỏi: Vậy, một người nào đó ưa 
thích diện trang phục và giầy dép sang đẹp thì sao? 
Người đáp: 

(( ََ ّب للََداَل، لصَكْبُ : َ�َعُا للَّق َوَ�ْدُط لّلا ييا ُ َ  ((إَّإ لَ  َجَ
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“Quả thật, Allah là Đấng Xinh Đẹp luôn yêu thích 
sự đẹp đẽ, còn tự cao tự phụ là bản tính vong ân và 
khinh thường mọi người.” Hadith do Muslim 1/65 (91 
& 147) ghi lại. 

 

330- Ông Salamah bin Al-Akwa’  kể: Có một 
người đàn ông đang ngồi ăn cùng với Rasul  bằng tay 
trái, thấy vậy Người bảo: 

ْ بيََديَنَك )) ُُ )) 

“Anh hãy ăn bằng tay phải đi.” Người đàn ông đáp: 
Tôi không thể. Rasul  tiếp: 

 ((ن لْورََعْعَت ))

“Ngươi sẽ chẳng còn có thể.” Người đàn ông đó vì tự 
cao nên mới bất tuân lời Rasul , từ đó ông ta không 
có khả năng đưa tay lên tới miệng mình. Hadith do 
Muslim 6/109 (107 & 2021) ghi lại. 
 

331- Ông Haarithah bin Wah-b  kể: Tôi đã 
nghe được Rasul  nói rằng: 

ٍِ ُشْالرَْكبِ ))  ُىرُِي َجّول
ُّ َي لّلارَ :  ِْ

َ
ْب بََ ُْ ْخَبُ

ُ
  
َ
ن
َ
 )) 
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“Ta báo cho biết lý do làm con người bị sa vào hỏa 
ngục là tất cả những kẻ cải bướng với giọng ngông 
cuồng, bước đi nghêng ngang, tự đại.” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi lại. (xem nguồn ở Hadith số 
252). 

 

332- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  dẫn lời 
Nabi  rằng: 

َّاُروَإ ولصُدرََكّبُوإَ .  َ
ْ
َقالََت لّلارُ : ّف لل ََ َت للَّنُة َولّلاُر،  ّْ ((َلْهرَ

َدا:  ُْ َقَل لُ  بَيْنَ ََ ب،  ُْ ََ َوَشَالاَكينُ َُ لّلا َعَفا ُُ َوَْالََت للَّنةُ : ّف 
 ُِ َعّذ

ُ
، َوِىَّك لّلاُر َعَذلَز   َُ ا َِ

َ
رَْهُب بََك َمْ   

َ
َّنُة رَْحََ   

ْ
إَىَّك لل

ا)) َِ ّ َشلُْؤ َ ََ َيُْكَدا  َِ ، َوَل َُ ا َِ
َ
 بََك َمْ   

“Thiên đàng và hỏa ngục than thở với nhau. Hỏa 
ngục nói: Trong tôi chỉ toàn là những kẻ ngông 
cuồng tự đại. Thiên đàng thì bảo: Trong tôi toàn là 
những người yếu thế nghèo khổ. Thế là Allah phân 
trần với cả hai rằng: Ngươi là thiên đàng thể hiện 
lòng thương xót của TA để TA đoái hoài ai tùy ý, 
còn ngươi là hỏa ngục thể hiện sự trừng phạt của 
TA để TA trừng trị kẻ nào tùy ý, cả hai TA sẽ nhét 
đầy vào đó.” Hadith do Muslim ghi lại. (xem nguồn ở 
Hadith số 254). 
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333- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 َمْ  َجّا إَرلرَُه َ�َعال  ))
َ
 ((َن َ�نُْظُا لُ  يَْوَ  للَقيَاَمَة إَ 

“Vào ngày phán xử, Allah sẽ chẳng ngó ngàng đến 
những kẻ mặc quần dài lê dưới đất tỏ vẻ tự phụ.” 
Hadith do Al-Bukhary 7/183 (5788) và Muslim 6/148 
(48 & 2087) ghi lại. 

 

334- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ْب، َوَن َ�نُْظُا  َْ ُب لُ  يَْوَ  للَقيَاَمة، َوَن يَُوّ�ي
ُْ لُّد َِ ((ثََمثَةا َن يُ

، وََة َيا  ِا يْخا َرلِإ، َوَشَلكا َكّذل َِ َلبا : 
َ
ِا   ْب َعَذل ُْ َ ْب، َوص َْ إَلْ

 ُشْالرَْكَبا ))

“Vào ngày phán xử Allah sẽ không nói chuyện, 
không khen ngợi, cũng chẳng ngó ngàng ngược lại 
Ngài sẽ trừng trị hình phạt thật đau đớn với ba loại 
người: Già mà còn Zina, vua mà lại nói dối và nghèo 
mà lại tự cao.” Hadith do Muslim 1/72 (107 & 172) 
ghi lại. 

 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

376 

 

335- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َدْ  ُ�نَارَُعَ� َف ((َْاَل ل   ََ َُ رََدلَ،،  َ�ا َكْبَ
ْ
: للَعّو إََرلرَي، َولل

َقْد َعّذْ�رُهُ )) ََ َدا  ُْ  َولَهِد َمنْ

“Allah phán bảo: Quần áo là thể hiện sự hùng mạnh 
còn áo khoác thể hiện sự tự cao. Ai mang một trong 
hai điều này ra đấu đá với TA thì sẽ bị TA trừng trị 
y.” Hadith do Muslim 8/35 (136 & 2620) ghi lại. 

 

336- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ْرَاُل َف  َُ َوُه، 
ْ
ََْفُالُه، ُشاَّجيا َر  َُُه  َْ َِ َف ُهلِّة ُ�ْع  يَد

((بَيْنََدا رَُجيا
 يَْوَ  

َ
رَض إَ 

َ
ُي َف لأل َْ لْ َْ َو َ�رَ ُْ ََ َُ لُ  بََه،  يَرَه، إَْا َخَال

َْ َش
 للَقيَاَمةَ ))

“Khi một người bước đi với vẻ tự mãn về hình dáng 
bảnh bao, tóc chải mượt và bước đi tự đại, bổng 
Allah làm động đất dưới chân y và nhấn chìm y vào 
lòng đất cho đến ngày tận thế.” Hadith do Al-Bukhry 
7/183 (5789) ghi lại và Muslim 6/148 (49 & 2088) ghi 
lại. 
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33- CHƯƠNG  NHÂN CÁCH TỐT 

 

Allah phán: 

ٰ ُللٍُق َعِظيٖ� ] ََ َۡ  ٤القلم:  ٤Z�ََّك لَ

Và chắc chắn rằng Ngươi (Muhammad) là người có 
đạo đức rất tuyệt vời. Al-Qalam: 4 (chương 68), 
Allah phán ở chương khác:  

اََِ� ] َۡ آءِ َوٱۡلَ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡل ّ ّّ آءِ َوٱل ِيَن يُنفُِقوَ  ِ� ٱلّ�ّ ِّ ٱ
نَِ�  ِّ ِبه ٱلُۡمۡح َُ  ُ َّ  ١٣٤آل عمران:  Zَعِن ٱَّاِس  َوٱ

Họ là những người bố thí tài sản của bản thân 
trong lúc giàu có cũng như nghèo khổ, luôn kiềm 
hãm được cơn thịnh nộ khi giận và luôn lượng thứ 
cho mọi người. Bởi Allah rất thương yêu người làm 
điều tốt. Ali I’mraan: 134 (chương 3).  

337- Ông Anas  kể: “Rasul  nổi trội hơn 
mọi người về nhân cách.” Hadith do Al-Bukhary 8/55 
(6203) và Muslim 7/74 (55 & 2310) ghi lại.  

 

338- Cũng do ông Anas  kể: “Tôi chưa từng 
sờ loại gấm cũng như tơ lụa nào mềm mại như bàn tay 
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của Rasul , cũng chưa từng ngửi được mùi thơm nào 
thơm ngát như mùi thơm trên người Rasul . Tôi đã 
phục vụ cho Người đến mười năm, vậy mà Người chưa 
từng nói: Uf tỏ vẻ bực bội, chưa từng trách mắng dù tôi 
đã làm sai: tại sao lại làm như vậy? Cũng chưa từng 
nổi giận: Sao không chịu làm nó đi? khi tôi chưa hoàn 
thành.” Hadith do Al-Bukhary 4/230 (3561) và Muslim 
7/81 (82 & 2329) ghi lại. 

 

339- Al-Mus-a’b bin Jaththaamah  kể: Tôi 
mang tặng cho Rasul  một con ngựa vằn thì bị người 
khước từ. Khi Người thấy vẻ mặt tôi không được vui 
thì Người nói: 

ىّا ُهُا ا ))
َ َ
 ((إَىّا صَْب ىَُاّدُه َعلَيَْك إَّن أل

“Chúng tôi không nhận quà của anh là vì chúng tôi 
đang trong thời ở kiêng để làm Haj.” Hadith do Al-
Bukhary 3/16 (1825) và Muslim 4/13 (50 & 1193) ghi 
lại. 

 

340- Ông Al-Nawwaas bin Sam-a’n  dẫn lời 
Rasul  rằng: 
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ْإ َ�ّعَلَ  
َ
َت   ِْ ََْفَالَك، َوَ�َا َّ َف  َْبُ : َما َها ((للَبّ : ُهْالُ  للُلَُق، َولَب

(( َُ  َعلَيَْه لّلا

“Nhân đức là bản chất đôn hậu, và tội lỗi là điều làm 
lòng bạn bất an và không muốn cho thiên hạ biết 
đến.” Hadith do Muslim 8/7 (15 & 2553) ghi lại. 

 

341- Ông Abdul bin A’mr bin Al-A’s  kể: 
Rasul  rằng: 

ْخمَْا  ))
َ
ْب   ُِ ْهَالنَ

َ
 ((إَّإ َمْ  َخيَاَرُ�ْب  

“Quả thật người được tuyển chọn trong các người 
phải là người có nhân cách trội nhất.” Hadith do Al-
Bukhary 4/230 (3559) và Muslim 7/78 (68 & 2321) ghi 
lại. 

 

342- Ông Abu Al-Darda  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َعََْد لصُْدْؤَمَ  يَْوَ  للَقيَاَمَة َمْ  ُهْالَ  
ْ
ََْقُي َف َمَ�لَإ لل

َ
  َِ ((َما َمْ  َشْ

ُِ للَفاَهَ  لَلَذّي ))  للُلَُق، َوِّإ لَ  ُ�ََْغ
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“Không có điều gì làm nặng trĩu thêm bàn cân thiện 
của người có đức tin vào ngày phán xử bằng nhân 
cách cả, và quả thật Allah ghê tởm người làm đồi 
bại, nói chuyện tục tĩu.” Hadith do Abu Dawood 
(4799) và Al-Tirmizhi (2002) ghi lại. 

 

343- Ông Abu Hurairah  kể: Có người hỏi 
Rasul  số người được vào thiên đàng nhiều nhất là ai? 
Người đáp: 

 ((َ�ْقَوى لَ  وَُهْالُ  للُلَُق ))

“Người kính sợ Allah và có nhân cách tốt.” Và hỏi 
Người tiếp số người vào địa ngục nhiều nhất là ai? 
Người đáp: 

 ((للَفُب َوللَفْاجُ ))

“Cái miệng và bộ phận sinh dục.” Hadith do Ibnu 
Maajah (4246) và Al-Tirmizhi (2004) ghi lại và nói: 
Hadith Hasan Saheeh. 

 

344- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ْب ُخلُقا  وََخيَارُ (( ُْ ْهَالنُ
َ
َدُي لصُْدْؤَمَنَ� إَيَداى ا  

ْْ ْ  ُّ ْ  َخيَارُ ُّ  َ
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بْ  َْ  ))َلتََالا َ
“Người có đức tin hoàn hảo nhất là người có tính 
cách tốt đẹp nhất và sự lựa chọn (tốt đẹp nhất) của 
các bạn là sự lựa chọn dành cho phụ nữ.” Hadith do 
Al-Tirmizhi ghi lại và nói: Hadith Hasan Saheeh 

 

345- Bà A’-y-shah  kể: Tôi nghe được Rasul 
 nói rằng: 

ُّ َبُْالَ  ُخلَُقَه َدرََجَة لصّاا ََب للَقا َبَ ))  ((إَّإ لصُدْؤَمَ  َلُْدَر

“Quả thật, người có đức tin và có được nhân cách 
tốt đạt được địa vị người nhịn chay (vào ban ngày) 
và hành lễ Salah (vào ban đêm)” (

64F

1) Hadith do Abu 
Dawood (4798) ghi lại. 

 

346- Cha của Umaamah ông Al-Baahily  dẫn 
lời Rasul  rằng: 
                                                           

(1) Ông Ibnu Qaiyim Al-Jawzy nói : “Ai có nhân cách tốt với mọi 
người trong khi họ có nhiều thể loại người khác nhau từ thói 
quen đến nhân cách. Giống như y đã rèn luyện thân mình để 
thích ứng được với xã hội đó giống như người sự rèn luyện của 
người nhịn chay và hành lễ Salah trong đêm, đôi khi còn tốt 
hơn.” Trích từ A’wn Al-Ma’bood 13/154.  
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ّقا ،  ، َوَِْإ َكَإ ُمَ ََ َّ لصَدَال َِ للَّنَة صََدْ  رََا ىَا َرَىيبا بَََيِت َف َرَ�
َ
 ))

، َوِْإ َكَإ َمارَها ، َو�َََيِْت  َِ َّ لصَكَذ َو�َََيِْت َف وََوَط للَّنَة صََدْ  رََا
ْعَ للَّنَة صََدْ  َهُالَ  ُخلُُقهُ ))

َ
 َف  

“Ta đảm bảo một tòa lâu đài ở tầng dưới của thiên 
đàng cho những ai tự bỏ cuộc tranh luận (tạo danh 
tiếng) cho dù y có xứng đáng. Ta đảm bảo một tòa 
lâu đài ở chính giữa của thiên đàng cho những ai tự 
bỏ dối trá cho dù là nói đùa. Ta đảm bảo một tòa lâu 
đài ở tầng cao nhất của thiên đàng cho những ai có 
được nhân cách tốt.” Hadith do Abu Dawood (4800) 
ghi lại. 

 

347- ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng: 

َْلالا  يَْوَ  للَقيَاَمَة،  َْ ْب َمّ�  ُِ َْْا�َ
َ
ْب إَّل، َو  ُِ َهَّ

َ
((إَّإ َمْ   

ْب َمّ� يَْوَ   ُْ ْ�َعَد
َ
ّ َو 
َ
ْب إَل ُِ ْ�َغَض

َ
ْخمَْا ، َوَِّإ  

َ
ب   ُِ َهاَونَ

َ
 

ُقوإَ )) َْ
ّدُْوَإ َولصُدرََفيْ ََ ثَاُروَإ َولصُدتَ  للَقيَاَمَة، للّثْ

“Quả thật người được Ta yêu thích và được ở gần 
chổ Ta vào ngày phán xét là người có nhân cách tốt 
đẹp nhất trong các người, còn người bị Ta ghét và ở 
cách xa Ta nhất vào ngày phán xét là những kẻ nói 
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nhiều gây phiền hà mọi người, những kẻ nói dài 
dòng tự đề cao bản thân và những kẻ Al-
Mutafaihiq.” Mọi người hỏi: Thưa Rasul, chúng tôi 
hiểu được những kẻ nói nhiều gây phiền hà mọi người 
và những kẻ nói dài dòng tự đề cao bản thân, còn 
những kẻ Al-Mutafaihiq là sao? Người đáp: 

 ((لصُدرََكّبُوإَ ))

“Những kẻ tự cao tự đại.” Hadith do Al-Tirmizhi 
(2018) ghi lại. 

 

 

 

34- CHƯƠNG NHẪN NẠI, THẬN TRỌNG 
& CẢM THÔNG 

 

Allah phán: 

ِبه ] َُ  ُ َّ اََِ� َعِن ٱَّاِس  َوٱ َۡ َوٱۡلَ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡل
نِ�َ  ِّ  ١٣٤آل عمران:  Zٱلُۡمۡح
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Và người luôn kiềm hãm được cơn thịnh nộ khi 
giận và luôn lượng thứ cho mọi người. Bởi Allah rất 
thương yêu người làm điều tốt. Ali I’mraan: 134 
(chương 3), Allah phán ở chương khác: 

َِلَِ� ] ٰ ََ ِۡ َعِن ٱۡل ۡعوِ
َ
ۡوِف َوم ُۡ ُرۡو بِ�ۡل

ۡ
ۡفَو َوم َۡ األعراف:  ١Zُلِذ ٱۡل

١٩٩ 

Hãy lượng thứ và chỉ thị làm điều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dốt. Al-A’raaf: 199 
(Chương 7), Allah phán ở chương khác: 

ُن َََِِذا ] َّ ۡح
َ
َ م ِِ  ِّ ۡع بِ�ّل ََ ََِّئُةۚ ٱۡد ّّ َّ ٱل َنُة َو َّ َ ُۡ َتوِي ٱ ّۡ َ � َّ َو

ِيٞم  ََ ۥ َوِ�   ُُ َّ
َ
َٰوةٞ َكّ َٰ ۥ َع ُُ ََۡن َٓ ََۡنَك َو ِي بَ ِّ ِيَن ٣ٱ ِّ ّّ ٱ آ �ِ ََ ٰ  َوَاا يُلَّقٮ

ّّ ُذو َحّظٍ َعِظيٖ�  آ �ِ ََ ٰ واْ َوَاا يُلَّقٮ ُ َُ َُ٣Z  :35 - 34فصلت 

Tất nhiên là điều tốt đẹp sẽ không ngang hành với 
điều xấu xa. Ngươi (Muhammad) hãy dùng điều 
thiện để 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 (lòng 
tốt) ngoại trừ những người thật sự kiên nhẫn và 
không ai được phú cho đức tính đó, ngoại trừ người 
có phần số lớn (được vào Thiên Đàng). Fussilat: câu 
34 - 35 (Chương 41), Allah phán ở chương khác: 
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ُروِِ ]
ُ ۡۡ َِۡم ٱ َفَو �ِّ  َ�ٰلَِك لَِمۡن َع ََ َ َو َُ َُ  43الشورى:  ٤Zَولََمن 

Và ai có lòng kiên nhẫn và bao dung thì quả là 
người có quyết tâm rất cao Al-Shura: 43 (chương 
42). 

348- Con trai ông A’bbaas  thuật lại lời Rasul 
 nói với ông Ashaj Abdul Qais: 

َلُْب َولألىَاوُ ))
ْ
َدا ل ُ : لل ُْ َّ ََيَك َخْالَرَْ�َ ُ َ  ((إَّإ 

“Trong anh có hai điểm làm cho Allah yêu thích: 
Tính nhẫn nại và thận trọng.” Hadith do Muslim 1/36 
(17 & 25) ghi lại. 

 

349- Bà A’-y-shah  dẫn lời Rasul  rằng: 

ّهَ )) َُ ْشَا 
َ
َق َف لأل َْ ّب لصّا ََيْقا ُ َ  ((إَّإ لَ  َر

“Allah là Đấng Vị Tha nên trong mọi việc Ngài yêu 
thích sự thông cảm.” Hadith do Al-Bukhary 9/20 
(6927) và Muslim 7/4 (10 & 2165) ghi lại. 

 

350- Cũng do bà A’-y-shah  dẫn lời Nabi  
rằng: 
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َق َوُ�ْعَعى َعَ لصّافَْق َما َن ُ�ْعَعى َعَ (( َْ ّب لصّا ََيقا ُ َ إَّإ لَ  َر
 َُ ُعنْ

ْ
 ))َوَما َن ُ�ْعَع  َعَ َما َوَولهُ ، لل

“Allah là Đấng Vị Tha rất yêu thích việc nhân từ và 
Ngài đã ban cho sự nhân từ những điều mà chẳng 
hề ban cho sự thô bạo và cũng chẳng ban cho việc 
nào khác trọng hậu hơn nó (tức nhân từ).” Hadith do 
Muslim 8/22 (77 &2593) ghi lại. 

 

351- Cũng do bà A’-y-shah  dẫn lời Nabi  
rằng: 

َِ إَّن  َُ  َمْ  َشْ ْْ َِ إَّن َرلىَُه، َوَن ُ� وُإ َف َشْ ُِ َق َن يَ َْ ((إَّإ لصّا
اىَهُ )) َِ 

“Quả thật, sự thông cảm mang đến sự thành công 
của mọi việc và khi không có nó làm mọi việc bị tan 
vỡ.” Hadith do Muslim 8/22 (78 & 2594) ghi lại. 

 

352- Ông Abu Hurairah  kể: Có một người Ả 
Rập du mục vào Masjid đứng đáy. Mọi người liền đứng 
dậy định cho y một trận thì Rasul  lên tiếng: 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

387 

 

َدا  َّ ، فَْ َِ  َمْ  َما
ْو َاىُو�ا 

َ
  ، َِ م  َمْ  َما ْْ ((َدُعوُه َو َر�ُقول َعَ بَْوَ َ َو
(( َ � �َ  َوصَب ُ�ََْعوُول ُمَعّسَ  بَُعوْرُْب ُميَّسَ

“Hãy bỏ mặc y, hãy đổ lên nước tiểu đó thùng nước 
hoặc xối nước lên nó. Các người được lệnh là làm 
cho mọi việc được êm thắm chứng không phải gây 
thêm phiền phức.” Hadith do Al-Bukhary 1/65 (220) 
ghi lại. 

 

353- Ông Anas  dẫn lời Nabi  rằng: 

ول ول، َوسَّوُ ول َوَن ُ�َعّسُ  َوَن ُ�نَّفُاول)) ((�َّسُ

“Các người hãy là những người dễ dãi đừng có khắc 
khe, hãy làm mọi việc trở nên ôn hòa đừng làm trở 
nên rắc rối.” Hadith do Al-Bukhary 1/27 (69) và 
Muslim 5/141 (8 & 1734) ghi lại. 

 

354- Ông Jareer bin Abdullah  kể: Chính tôi 
nghe được Rasul  nói rằng: 

َ َّهُ )) ًْ َق، ُ َْاَ  للَ َْ  ((َمْ  ُ َْاَ  لصَا

“Ai tự cấm sự thông cảm là đã tự cấm tất cả sự tốt 
đẹp.” Hadith do Muslim 8/22 (75 & 2592) ghi lại. 
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355- Ông Abu Hurairah  kể: Có người đàn 
ông đến nói với Nabi : Xin hãy cho tôi lời khuyên. 
Người đáp: 

 َ�ْغَضْب ((
َ
 ))ن

“Đừng giận.” Người đàn ông lặp lại nhiều lần thì 
Người vẫn nói mỗi câu: 

 َ�ْغَضْب ((
َ
 ))ن

“Đừng giận.” Hadith do Al-Bukhary (6116) ghi lại. 

 

356- Cha của Ya'la ông Shaddaad bin Aws  
thuật lại lời Rasul  rằng: 

َقرْلََة ((
ْ
ْهَالنُول لل

َ
َِ فَََْال َطرَلْرُْب فََ ّ َشْ ُُ َْهَالاَإ َعَ 

ْ
إَّإ لَ  َكرََب لب

بْحَ  َّ ْهَالنُول ل
َ
ْ  وَ َوََِال َاَبْرُْب فََ َ

ًُ ْفَارَُه فَلْ َِ ْب  ُْ َهُد
َ
َُحّد  

ْ
 َول

 ))َا�َيَحرَهُ 
“Quả thật, Allah đã định sự tốt đẹp trong tất cả mọi 
việc, cho nên khi các người có giết (con vật gây hại) 
thì hãy giết cho thật tốt và một khi giết (con vật 
được phép ăn thịt) thì hãy giết cho thật nhanh gọn, 
hãy mài dao cho bén rồi cho con vật tự do (sau khi 
cắt cổ).” Hadith do Muslim 6/72 (57 & 1955) ghi lại.  
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357- Bà A’-y-shah  kể: “Khi phải lựa cho một 
trong hai vấn đề là Rasul  lựa chọn điều dễ nhất miễn 
không phạm tội, nếu là tội lỗi Rasul là người đầu tiên 
xa lánh. Rasul  chưa từng làm việc gì vì tư lợi riêng 
tư, một khi ai xâm phạm giới luật cấm của Allah là 
Người liền đứng ra phân xử vì Allah Đấng Hùng 
Mạnh.” Hadith do Al-Bukhary 4/230 (3560) và Muslim 
7/80 (77 & 2327) ghi lại. 
 

358- Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْب بََدْ  َ ُْاُ  َعَ لّلار ُْ ْخَبُ
ُ
  
َ
ن
َ
ُْاُ  َعلَيَْه لّلار (( 

َ
ْو بََدْ  ُ

َ
؟  ؟  
ِي )) ْْ ، َو ، لَّ�ِ ِ ّ�َ

َِ ّ ََْا�ِب،  ُُ ُْاُ  َعَ 
َ
ُ 

“Các người có biết rằng: Người không bị chạm phải 
hỏa ngục hoặc cấm hỏa ngục đụng chạm đến y là 
những ai có tính khí nhẫn nại, ôn hòa và biết thông 
cảm.” Hadith do Al-Tirmizhi (2488) ghi lại và nói: 
Hadith Hasan. 
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35- CHƯƠNG LƯỢNG THỨ & BỎ QUA 
CHO NHÓM NGƯỜI KÉM HỌC THỨC 

 

Allah phán: 

َِلَِ� ] ٰ ََ ِۡ َعِن ٱۡل ۡعوِ
َ
ۡوِف َوم ُۡ ُرۡو بِ�ۡل

ۡ
ۡفَو َوم َۡ األعراف:  ١Zُلِذ ٱۡل

١٩٩ 

Hãy lượng thứ và chỉ thị làm điều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dốt. Al-A’raaf: 199 
(Chương 7), Allah phán ở chương khác: 

[ َۡ َفِح ٱلّصۡفَح ٱۡ�َِمي ُۡ �ََ٨Z  :85الحجر 

Bởi thế, Ngươi (Muhammad) hãy lượng thứ cho họ 
một cách lịch sự. Al-Hijr: 85 (chương 15), Allah phán 
ở chương khác: 

مۚۡ ] ُِ ُ لَ َّ ۡغفَِو ٱ ََ   
َ
ُهوَ  م ِ ُۡ  َّ َ

ْۗ ي َۡصَفُحٓوا ِۡ ُفواْ َو ۡۡ َ ِۡ  22 النور: Zَو

Thôi các người hãy độ lượng mà bỏ qua (mọi việc). 
Chẳng lẽ các người không muốn được Allah tha thứ 
cho các người sao ? Al-Noor: 22 (chương 24), Allah 
phán ở chương khác: 

نِ�َ ] ِّ ِبه ٱلُۡمۡح َُ  ُ َّ اََِ� َعِن ٱَّاِس  َوٱ َۡ  ١٣٤آل عمران:  Zَوٱۡل
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Và hãy luôn lượng thứ cho mọi người. Bởi Allah 
rất thương yêu người làm điều tốt. Ali I’mraan: 134 
(chương 3), Allah phán ở chương khác: 

ُروِِ ]
ُ ۡۡ َِۡم ٱ َفَو �ِّ  َ�ٰلَِك لَِمۡن َع ََ َ َو َُ َُ  43الشورى:  ٤Zَولََمن 

Và ai có lòng kiên nhẫn và bao dung thì quả là 
người có quyết tâm rất cao Al-Shura: 43 (chương 
42). 

359- Bà A’-y-shah  kể: Tôi từng hỏi  Rasul  
rằng: Chàng từng gặp ngày nào thảm hại hơn trận chiến 
ở Uhud không? Người đáp: 

َعَقَََة، إَْا 
ْ
ْب يَْوَ  لل ُْ ّد َما لََقيُْت َمنْ َِ

َ
َإ   ََ ((لََقْد لََقيُت َمْ  َْْوَشَك، َو

 َما 
َ
َْ� إَ  َ

َُ َِل، فَلَْب  ُُ ََْفَء َعَ لبَْ  َىََْد يَاَلَْي بَْ  َىََْد  ُت  ُْ َعَا
ىَا بََقْاَإ 

َ
ْورََفْق إَّن َو 

َ
ُدو ا َعَ وَْجَي، فَلَْب   ْْ ىَا َش

َ
ََْعلَْقُت َو   رَْدُت، فَا

نََظْاُت فََْال  ََ ىَا سََالَحابَِة َْْد  َهلّرَْ�، 
َ
، َوََِال   َِ

ْ
ْعُت َر  ََ لَُّعاَلَب، فََا

�ُْي  ا َجْبَ
َْ ي ََ َْْد َوَدَ  َْْوَل َْْوَشَك 

َ
َقاَل : إَّإ لَ  َ�َعا  ََ  ، َِ نَاَدل

ََ  ،
ُشَاُه بَدا 

ْ
ََ ََ صََك، َوَما رَّدول َعلَيَْك، َوَْد َ�َعَث إَلَْك َشلََك لَلََاَل 

َُّب َْاَل : يَا ُمَّدُد إَّإ   ، ّ َ ََ َِ َشلَُك لَلََاَل، فََاللَّب  نَاَدل
ََ بْ .  َْ ي ََ ةَْت  َِ

ىَا َشلَُك لَلََاَل، َوَْْد َ�َعوََ� َرّ� 
َ
لَ  َْْد َوَد  َْْوَل َْْوَشَك صََك، َو 
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ُب  َْ
ْطََْقُت َعلَيْ

َ
ةَْت   َِ ةَْت، إَْإ  َِ َدا  ََ  ، َّ ْشَا

َ
ُشَاَى بََ

ْ
ََ ََ إََلَْك 

(( َ�ََْ ََ ْخ
َ
 لأل

“Ta gặp phải nhóm người của nàng, họ là nhóm 
người rắc rối hơn cả nhóm người Ta gặp phải ngày 
Al-A’qabah. Khi Ta tự giới thiệu với Ibnu Abdu 
Yaleel bin Abdu Kulaal nhờ sự trợ giúp nhưng bị 
ông ta khướt từ. Không đạt được mục đích Ta quay 
đi với tâm trạng thật buồn bã, thiểu nảo khôn tả. 
Cho đến khi Ta bước đến Qarn Al-Tha-a’lib thì bị 
đám mây che trên đầu, Ta ngẩn đầu lên thì thấy Đại 
Thiên Thần Jibreel  gọi Ta bảo: Quả thật, Allah 
đã nghe thấu được cuộc bàn bạc của Ngươi với mọi 
người và việc Ngươi bị họ khướt từ ra sao. Vì vậy, 
Allah cử phái đến Ngươi Thiên Thần phụ trách về 
núi non, nếu Ngươi cần gì thì cứ ra lệnh cho Thiên 
Thần ấy. Xong lời giới thiệu của Đại Thiên Thần 
Jibreel , Thần Núi lên tiếng chào Salam cho Ta 
và nói: Hỡi Muhammad! Quả thật, Allah đã nghe 
thấu được cuộc bàn bạc của Ngươi với mọi người. 
Ta là Thiên Thần quản lý núi non, chính Allah đã 
bảo ta đến gặp Ngươi để chờ sai khiến, Ngươi muốn 
gì cứ sai bảo. Nếu Ngươi muốn ta sẽ dùng hai ngọn 
núi khổng lồ kia đập tan nát bọn chúng (những kẻ 
Đa Thần, đó là ngọn núi Abu Qubais và ngọn núi 
đối diện). Ta đáp: 
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َْاَج ل(( ُُ ْإ 
َ
رُْجو  

َ
ْب َمْ  َ�ْعَُُد ل ُ بَْي   َْ َمبَ

ْْ   َ  َمْ   َ
َ
 وَْهَدُه َون

يْة ا َِ ُّ بََه   ))�ُْوَ
“Không, Ta hi vọng nơi Allah sẽ soi sáng, hướng dẫn 
thế hệ con cháu họ là những người chỉ thờ phụng 
Allah duy nhất không tôn thờ bên cạnh Ngài bất cứ 
điều gì.” Hadith do Al-Bukhary 4/139 (3231) và 
Muslim 5/181 (111 & 1795) ghi lại. 

 

360- Cũng do bà A’-y-shah  kể: Rasul  
rằng: “Bàn tay Rasul chưa từng đánh bất cứ người phụ 
nữ hay một người nô lệ nào, Người chỉ ra tay khi đánh 
trận vì Allah, và Người chưa từng xâm phạm đến một ai 
chỉ ngoại trừ những ai xâm phạm đến giới luật của 
Allah thì Người xử y theo giáo luật của Allah.” Hadith 
do Muslim 7/80 (79 &2328) ghi lại. 

 

361- Ông Anas   kể: “Lúc tôi cùng Rasul  
đang đi và trên người đang khoác áo loại Najraan rất 
mềm mại, bổng một người Ả Rập du mục chạy đến nắm 
lấy áo choàng của Người mà kéo giật lại. Tôi vội nhìn 
vào viền áo của Rasul  thì đã bị chạy chỉ do nắm kéo 
quá mạnh. Người Ả Rập lên tiếng: Này, hãy chia cho ta 
tài sản mà Allah đã ban hiện đang ở cùng với Ngươi. 
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Rasul  quay lại nhìn ông ta mĩm cười và ra lệnh chia 
chiếm lợi phẩm cho ông ta.” Hadith do Al-Bukhary 
7/188 (5809) và Muslim 3/103 (128 & 1057) ghi lại. 

 

362- Cha của Abdur Rahman ông Abdullah bin 
Mas-u’d  kể: Tôi lắng nghe Rasul  kể truyện về một 
vị Nabi , khi vị Nabi đó bị cộng đồng mình đánh đến 
chảy máu mặt vậy mà tay vừa lau máu trên mặt còn 
miệng thì cầu xin:  

 َ�ْعلَُدوإَ ))
َ
ْب ن ُْ َّ ّب لْغَفْا َلَقوَ�، فََْ

ُْ  ((لصلّ

“Lạy Allah, xin hãy tha thứ cho cộng đồng bề tôi, 
bởi họ là nhóm người thiếu hiểu biết.” Hadith do Al-
Bukhary 4/213 (3477) và Muslim 5/179 (1792) ghi lại. 

 

363- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng:  

ََْفَالُه َعنَْد  ي َ�ْدَلُك  َ
ّ
َديُد لَ ََ َدا لص َّ َديُد باصّصََعَة، إ َّ ((لَيَْس لص

 للَغَضَب ))

“Sức mạnh không phải chứng minh bằng cơn thịnh 
nộ đổ trúc lên mọi người mà nó được chứng minh 
bằng sự kềm chế bản thân lúc nổi giận.” Hadith do 
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Al-Bukhary 8/34 (6114) và Muslim 8/30 (107  & 2609) 
ghi lại. 

 

 

 

 36- CHƯƠNG KHAM KHỔ 
 

Allah phán: 

ِبه ] َُ  ُ َّ اََِ� َعِن ٱَّاِس  َوٱ َۡ َوٱۡلَ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡل
نِ�َ  ِّ  ١٣٤آل عمران:  Zٱلُۡمۡح

Và người luôn kiềm hãm được cơn thịnh nộ khi 
giận và luôn lượng thứ cho mọi người. Bởi Allah rất 
thương yêu người làm điều tốt. Ali I’mraan: 134 
(chương 3), Allah phán ở chương khác: 

ُروِِ ]
ُ ۡۡ َِۡم ٱ َفَو �ِّ  َ�ٰلَِك لَِمۡن َع ََ َ َو َُ َُ  43الشورى:  ٤Zَولََمن 

Và ai có lòng kiên nhẫn và bao dung thì quả là 
người có quyết tâm rất cao Al-Shura: 43 (chương 
42). 
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364- Ông Abu Hurairah  kể: Có một người 
đàn ông nói: Thưa Rasul, tôi có bà con thân tộc và tôi 
luôn thiết chặt mối quan hệ đó nhưng họ lại cứ cự tuyệt 
mãi, tôi cư xử tốt với họ còn họ thì ngược đãi tôi, tôi 
luôn hiểu biết về họ còn họ thì mù tịt về tôi. Nghe xong 
Rasul  nói: 

ْب لصَْدّي، َوَن يََولُل َمَعَك َمَ   ُْ َدا ََُالّف َّ
َ
((لََئْ ُكنَْت َكَدا ُْلَْت، فََكَ

ْب َما ُدْمَت َعَ اصََك )) َْ
ًا َعلَيْ َْ  لَ  َه

“Nếu hoàn cảnh của anh giống như những gì anh 
nói thì anh đã nhét than hồng vào đầy miệng họ và 
Allah sẽ ban cho anh ở trên chân lý miễn anh luôn ở 
trên cương vị đó.” Hadith do Muslim 8/8 (22 & 2558) 
ghi lại. 

 

 

  

 

 

 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

397 

 

37- CHƯƠNG AL-ISTIKHAA-RAH & BÀN 
BẠC 

 

Allah phán: 

ۡروِ� ]
َ ۡۡ ۡم ِ� ٱ َُ ِۡ اوِ ََ  ١٥٩آل عمران:  Zَو

Và hãy tham khảo ý kiến họ trong công việc 
(chung). Ali I’mraan: 159 (chương 3), Allah phán ở 
chương khác: 

مۡ ] َُ ََۡن ٰى بَ َِ و َُ ۡم  َُ ۡرُو
َ
 38الشورى:  Zَوم

Và luôn làm việc theo lối tham khảo ý kiến của 
nhau. Al-Shura: 38 (chương 42). 

365- Ông Jaabir  kể: Nabi  dạy chúng 
tôi cách Al-Istikhaa-rah giống như việc Người dạy 
chúng tôi một chương trong Qur’an, Rasul  nói:  

َُّب  َ للَفَا�َضَة، 
ًْ َعرَْ�َ َمْ  َ�

ْ
َ�ْ  َر� ًَ ْشَا، فَلْ

َ
ْب بَاأل ُْ َهُد

َ
ّب   َِ ((إََال 

 ))َلَُقْي 

“Khi các bạn gặp phải vấn đề quan trọng (bị lưỡng 
lự) thì hãy dâng lễ Salah hai rakat ngoài những 
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Salah bắt buộc. Sau đó đọc lời cầu xin dưới đây 
(trước khi cho Salam): 

بّ (( ُْ ِّ  لصلّ َّ  إَ ًُ ْورََر
َ
َّ  ،بََعلَْدَك    ْورَْقَدُر

َ
صَُك  ،بَُقْدَررََك  َو 

َ
ْوَ
َ
 َم ْ  َو 

َعَظيب فَْضَلَك 
ْ
َْْدرُ  َونَ  َ�ْقَدرُ  فََْىَّك  ،َلل

َ
ْعلَبُ  َونَ  َوَ�ْعلَبُ  ، 

َ
ىَْت  ، 

َ
 َو 

َِ  َعّم ُ  ُغيُو
ْ
بّ  .لل ُْ إّ  َ�ْعلَبُ  ُكنَْت  إَإْ  لصلّ

َ
َذل   ْشاَ  َِ

َ
   لأل

(nói vấn đề cần thiết)  ا ًْ ْشَاي وََةَََْةَ  َوَمَعاَش  ،َديَ�  َف  َل  َخ
َ
  

) hoặc nói َِجَلهَ  هَ َةَجَي ّْ  َُبّ  ،َل  َو�َّسْهُ  ،َل  فَاُْْدرْهُ  )َو  ،ََيهَ  َل  بَاَر
إّ  َ�ْعلَبُ  ُكنَْت  َوَِإْ 

َ
َذل   ْشاَ  َِ

َ
 وََةَََْةَ  َوَمَعاَش  َديَ�  َف  َل  َفّ  لأل

ْشَاي
َ
  )hoặc nói  َِجَلهَ  هَ َةَجَي فْهُ  )َو فَْ�  ،َىّ�  فَاْصَ  ،َىنْهُ  َولْصَ

َ  َلَ  َولُْْدرْ  ًْ َ
ْ
  َُبّ  ،َكإَ  َهيُْث  لل

َ
  �َ َُ  ))بَهَ  ْر

“Lạy Allah! Bề tôi cầu xin điều tốt, điều có lợi trong 
kiến thức của Ngài, cầu xin ban cho bề tôi năng lực 
vì Ngài là Đấng có sức mạnh vô biên, cầu xin sự ưu 
đãi vĩ đại nơi Ngài. Quả thực, Ngài có sức mạnh còn 
bề tôi thì không, Ngài am tường tất cả mọi việc 
huyền bí còn bề tôi thì không. Lạy Allah! Nếu như 
vấn đề này tốt cho tôn giáo, cho cuộc sống và kết 
quả cuối cùng của bề tôi thì hãy ban cho bề tôi có 
năng lực và sự dễ dàng khi thực hiện, sau đó hãy 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

399 

 

ban phúc lành trong việc làm này của bề tôi. Bằng 
ngược lại, việc làm này bất lợi hại đến tôn giáo cũng 
như trong cuộc sống lẫn kết quả cuối cùng thì hãy 
mang nó tránh xa bề tôi và hãy mang bề tôi tránh xa 
nó, và hãy đặt định mệnh lại cho bề tôi với những gì 
tốt đẹp hơn, sau đó làm cho bề tôi hài lòng về những 
gì đã làm.” Hadith do Al-Bukhary 2/70 (1162) ghi lại. 
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I- MỤC ÂN PHƯỚC 
38- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC XƯỚNG ĐỌC 

THIÊN KINH QUR’AN 
 

366- Ông Abu Umaamah  kể: Tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

َحابَهَ ))،((َلَْْاُ ول للُقْاِإَ  ْْ
َ
َفيعا  َأل َِ َِ يَْوَ  للَقيَاَمَة    فَْىُّه يََ

“Các ngươi hãy đọc Qur’an, bởi quả thật vào Ngày 
Phục sinh, nó sẽ cầu xin ân xá cho những người luôn 
đồng hành với nó.” Hadith do Muslim 2/197 (252 & 
804) ghi lại. 

 

367- Ông Nawwaas bin Sam-a’n  kể: Tôi 
nghe được Rasul  nói rằng: 

َْيَا  ِّ يَ  َكىُول َ�ْعَدلُوَإ بََه َف ل َ
ّ
َلَه لَ ِْ

َ
((يُْؤَ  يَْوَ  للَقيَاَمَة بَالُقْاَِإ َو 

َدا)) َْ ََ اَه َْ َاّجاَإ َىْ  
ُ
 َ�ْقُدُمُه ُوْوَرُو لَلَقَاَو َوَِل َعْدَالَإ، ُ

“Vào ngày phán xử khi người thuộc lòng Qur’an và 
những ai làm theo Qur’an ở trần gian bị mang ra 
thẩm vấn thì hai chương Kinh Al-Baqarah và Ali 
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I’mraan luôn đi trước cầu xin ân xá cho chủ nhân.” 
Hadith do Muslim 2/197 (253 & 805) ghi lại. 
 

368- Ông U’thmaan bin A’ffaan  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ُقْاَِإ وََعلَّدهُ ))
ْ
ْب َمْ  َ�َعلَّب لل ُْ ُ ًْ  ((َخ

“Người tốt nhất trong các người là người học hỏi 
Qur’an và truyền dạy lại cho người.” Hadith do Al-
Bukhary 6/236 (5027) ghi lại. 

 

369- Bà A’-y-shah  dẫn lời Rasul  rằng: 

اا  َِ َو َما ُِ  للُقْاَِإ َو
ُ
ي َ�ْقَا  َ

ّ
ي  ((لَ َ

ّ
َرَو، َولَ بََه َمَ  لصّالَفَاَو لصَكَالَ  للَبَ

ُقْاَِإ َوَ�تَرَْعرَ ُ 
ْ
 لل
ُ
ُ  ْجَالإَ )) َ�ْقَا 

َ
اّق   َِ َو َعلَيَْه  ُِ  ََيَه َو

“Người đọc Qur’an một cách thuộc lòng và lưu loát 
sẽ được ở cùng với các vị Thiên Thần vinh dự, còn 
người đọc Qur’an một cách khó khăn vì khả năng 
kém dù đã cố gắng thì y sẽ được ban cho hai ân 
phước.”. Hai ân phước, đó là ân phược đọc Qur’an và 
ân phước gặp khó khăn trong khi đọc xướng.  Hadith 
do Al-Bukhary 6/206 (4937) và Muslim 2/195 (244 & 
798) ghi lại.  
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370- Ông Abu Musa Al-Ash-a’ry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ا َطيّبا  َْ رْاُّجةَ : َر ُ
ُ
 للُقْاَِإ َموَُي لأل

ُ
ي َ�ْقَا  َ

ّ
((َموَُي لصُْدْؤَمَ  لَ

َّْدَاوَ : َن   للُقْاَِإ َكَدوََي ل
ُ
ي َن َ�ْقَا  َ

ّ
، َوَموَُي لصُْدْؤَمَ  لَ ا َطيّبا َْ َوَطْعُد

ُقْاَِإ َكَدوَي 
ْ
 لل
ُ
ي َ�ْقَا  َ

ّ
، َوَموُي لصُدنَافََق لَ ا ُهلْوا َْ ا َوَطْعُد َْ َ َر�َح ص

 
ُ
ي َن َ�ْقَا  َ

ّ
ا ُشّا، َوَموَُي لصُدنَافََق لَ َْ ا َطيّبا َوَطْعُد َْ لصّاْ َاىَةَ : َرْ ُ
ا ُشاّ )) َْ ا َر�حا َوَطْعُد َْ َ  للُقْاَِإ َكَدوَي للَنَْظلَةَ : لَيَْس ص

“Hình ảnh người có đức tin xướng đọc Qur’an giống 
như hình ảnh trái thanh yên có mùi và vị thơm 
ngon; hình ảnh của người có đức tin không đọc 
Qur’an giống như hình ảnh trái chà là không mùi 
nhưng vị lại ngọt; hình ảnh kẻ ngụy Islam đọc 
Qur’an giống như hình ảnh lá quế có mùi thơm ngát 
nhưng vị lại đắng; và hình ảnh của kẻ ngụy Islam 
không đọc Qur’an giống như hình ảnh trái dưa 
đắng không mùi mà vị lại đắng.” Hadith do Al-
Bukhary 7/99 – 100 (5427) và Muslim 2/194 (243) ghi 
lại. 

 

371- Ông U’mar bin Al-Khattabb  dẫn lời 
Rasul  rằng: 
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َِخَا� َ )) َْْولما  َوَ�َضُ  بََه 
َ
  َِ َذل لصَكرَا

َْ
ُ  بَ
ََ  ((إَّإ لَ  يَْا

“Cũng vì Qur’an mà Allah nâng nhóm người này 
lên và hạ nhóm người kia xuống.” Hadith do Muslim 
2/200 (269 & 817) ghi lại. 

 

372- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َو َ�ُقوُ  بََه ِىَاَ  ُْ ََ ((َن َهَالَد إَّن ف لثْتَرَْ�َ : رَُجيا ِرَاُه لُ  للُقْاَِإ، 
 ََ ََ لصلّيَْي َوِىَا َو ُ�نَْفُقُه ِىَا ُْ ََ اَر، َورَُجيا ِرَاُه لُ  َمان ،  َْ ََ لّل لصلّيَْي َوِىَا

ارَ )) َْ  لّل

“Không ganh tị nào bằng hai loại người: Một loại 
người được Allah ban cho thuộc lòng Qur’an và y 
luôn thực hành theo nó ngày đêm; và một người 
được Allah ban cho tiền tài và y luôn chi tiêu (trong 
chính nghĩa của Allah) suốt ngày đêm.” Hadith do 
Al-Bukhary và Muslim ghi lại. (xem nguồn ở Hadith số 
571). 

 

373- Ông Al-Barra bin A’zib  kể: Có một 
người đàn ông đang đọc chương Kinh Al-Kahf và bên 
cạnh ông có một con ngựa đang cột thì có một đám 
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mây đến che và càng lúc càng gần hơn làm cho con 
ngựa hoảng sợ muốn giật dây chạy. Đến sáng hôm sau 
ông tìm đến Nabi  mà kể hết mọi chuyện, Người đáp: 

لَْت صَلُقْاِإَ )) ّ َْ  ((رَلَْك لصّالَكينَُة َ�

“Đó là sự bình thản được ban xuống cho Qur’an.” 
Hadith do Al-Bukhary 6/232 (5011) và Muslim 2/193 
(240 & 795) ghi lại. 

374- Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

)) َِ ا َمْ  َكرَا
 َهْاف 

َ
ََالنَُة بََعْوَ ل َ َمْ  ََْا 

ْ
 فَلَُه بََه َهَالنَةا َولل

ُْوُل 
َ
ا َن   َْ َ ْموَاص

َ
ُا َهْا ا َوَن ا َهْا ا َوَميبا :  َل

َ
   ْ َِ

  صب َهْا ا َولَ
 ))َهْا ا 

“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah (Qur’an) 
thì y sẽ được ban cho một ân phước, và mỗi ân 
phước được nhân lên mười lần. Ta không nói “لصب” là 

một chữ mà “ ”  là một chữ, “ل” một chữ và “ ” là 
một chữ.” Hadith do Al-Tirmizhi (2910) ghi lại. 

 

375- Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  dẫn 
lời Rasul  rằng: 
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ُقْاِإَ ((
ْ
 َولْررََق َوَررّْي َكَدا ُكنَْت رَُارُّي َف :ُ�َقاُل صََااَهَب لل

ْ
 لَْْا 

ا َْ  بَ
ُ
َِخَا ِيَِة َ�ْقَا  ََك َعنَْد  ََ َ

ْْ َْيَا فََّْإ َم ِّ  ))ل
“Vào Ngày Sau, người học thuộc lòng Qur’an sẽ 
được bảo: Hãy đọc và đi lên! Hãy đọc một cách nhịp 
nhàng như ngươi đã đọc nhịp nhàng trên trần gian! 
Quả thật, nơi ở của ngươi (trên Thiên Đàng) sẽ là 
tầng cao tương ứng với câu kinh cuối cùng được 
ngươi đọc.” Hadith do Abu Dawood (1464) và Al-
Tirmizhi (2914) ghi lại. 
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39- CHƯƠNG LỆNH THƯỜNG XUYÊN 
ĐỌC QUR’AN & KHUYẾN CÁO VIỆC LƠ 

LÀ DẪN ĐẾN QUÊN LẴNG 
 

376- Ông Abu Musa  dẫn lời Rasul  rằng: 

ّد َ�َفلّرا   َِ
َ
َو   ُْ َ ََْفُس ُمَّدِد �َيََدهَ ص ي  َ

ّ
َذل للُقْاَِإ، فََولَ َِ ُدول  َِ ((َ�َعا

ا)) َْ بَْي َف ُىُقَل َ
ْ
 َمَ  لب

“Các người hãy luôn gắn bó với Qur’an này, thề bởi 
Đấng nắm lấy linh hồn Muhammad Ta là Qur’an 
này mạnh mẽ hơn cả sức mạnh của con lạc đà bị 
trói.” Hadith do Al-Bukhary 6/238 (5033) và Muslim 
2/192 (231 & 791) ghi lại. 

 

377- Con trai ông U’mar  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َدا َّ ا  ((إَ َْ َد َعلَيْ َِ ُقْاَِإ َكَدوََي لَببََي لصُدَعّقلََة، إَْإ َة
ْ
اَهَب لل َْ َموَُي 

ََْت )) َِ ا َا َْ ْطلََق
َ
ا، َوَِْإ   َْ ْشَالَك

َ
  

“Hình ảnh người thuộc lòng Qur’an giống như hình 
một con lạc đà bị trói vào cọc, nếu thường xuyên tới 
lui thì nó sẽ giử được nó còn không thì nó sẽ giật dây 
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đi.” Hadith do Al-Bukhary 6/237 - 238 (5031) và 
Muslim 2/190 (226 & 789) ghi lại. 

 

 
 

40- CHƯƠNG KHUYẾN KHÍCH LUYỆN 
GIỌNG ĐỌC QUR’AN, YÊU CẦU LẮNG 

NGHE KHI QUR’AN ĐƯỢC XƯỚNG ĐỌC 
 

378- Ông Abu Hurairah  kể: Tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

َ َهَالَ  لصّاوَْت َ�رََغّح بَالُقْاَِإ  َِ
َاَإ َلَ

َ
َِ َما   َِ َ َاَإ لُ  ص

َ
((َما  

ُا بَهَ )) َْ ْ ََ 

“Allah không chăm chú lắng nghe về điều nào cho 
bằng việc Ngài chăm chú lắng nghe Qur’an được 
xướng đọc bằng giọng điêu luyện.” Hadith do Al-
Bukhary 9/193 (7544) và Muslim 2/192 (233 & 792) 
ghi lại. 
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379- Ông Abu Musa Al-Ash-a’ry  thuật lại lời 
Rasul  đã nói với ông: 

ًَ  َِل َدلوُدَ ))  َمْ  َشَولَم
وَ�يَت َشْوَمارل 

ُ
 ((لَقْد  

“Anh đã được ban tặng chất giọng tuyệt vời trong 
những chất giọng của dòng họ Nabi Dawood.” 
Hadith do Al-Bukhary 6/241 (5048) và Muslim 2/192 
(235, 236 & 793) ghi lại. 

Theo đường truyền khác của Muslim, Rasul  
đã nói với ông: 

َارََهةَ ))
ْ
رََك لل ََ ْورََدُ  َلَقَال

َ
ىَا  
َ
 ((صَْو َر يْتََ� َو 

“Giá như anh thấy được việc Ta chăm chú lắng 
nghe anh xướng đọc Qur’an tối qua như thế nào.” 

380- Ông Al-Barra bin A’zib  kể: “Tôi nghe 
được Nabi  đọc trong buổi Salah Al-Isha chương 
Kinh Al-Tin, quả thật tôi chưa từng nghe giọng nào 
tuyệt vời như thế.” Hadith do Al-Bukhary 9/194 (7546) 
và Muslim 2/41 (177 & 464) ghi lại. 

 

381- Cha của Lubaabah ông Basheer bin Abdul 
Munzir  dẫn lời Rasul  rằng: 

 ((َمْ  صَْب َ�رََغّ  بَالُقْاَِإ فَلَيَْس َمّنا))
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“Ai không luyện giọng đọc Qur’an thì y chẳng phải 
là tín đồ của Ta.” Hadith do Abu Dawood (1471) ghi 
lại. 

 

382- Con trai ông Mas-u’d  kể: Nabi  đã 
bảo với tôi: 

ّ للُقْاِإَ )) َ ََ  
ْ
 ((لَْْا 

“Hãy đọc Qur’an cho Ta nghe.” Tôi đáp: Thưa Rasul, 
xướng đọc cho Nabi nghe trong khi nó được mặc khải 
cho Nabi ư ? Rasul  tiếp: 

َي))
ًْ ْوَدَعُه َمْ  َ�

َ
ْإ  
َ
َهّب  

ُ
  ِّ  ((إَ

“Ta thích được nghe người khác xướng đọc.” Thế là 
tôi đọc cho Người nghe chương Al-Nisa cho đến câu 
Kinh: 

[ ُٖ َِي ّاةِ �َِش
ُ
ِ م

ۡيَ  �َِذا ِجۡئَنا ِان ُ�ّ ََ ٓءِ  ََ َّ ُۡ ُ َٓ  ٰ وَِجۡئَنا بَِك َ�َ
  ُ َِي  41النساء:  ٤Zا ََ

Và sẽ ra sao đến khi TA mang ra mỗi cộng đồng 
một nhân chứng để đối chất và TA mang Ngươi 
(Muhammad) ra làm nhân chứng đối chất với toàn 
thể bọn chúng. Al-Nisa: 41 (chương 4), Người bảo: 
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 ((َهْالََُك لآلإَ ))

“Đến đây dừng lại được rồi.” Tôi xoay mặt qua nhìn 
Người thì cặp mắt người rưng rưng nước mắt. Hadith 
do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 

 

 

 

41- CHƯƠNG KHUYẾN KHÍCH THUỘC 
VÀI CÂU & VÀI CHƯƠNG KINH NHẤT 

ĐỊNH 
 

383- Cha của Sa-i’d ông Raafe’ bin Al-Mu-a’lla 
 dẫn lời Rasul  rằng: 

ُْاَج َمَ  
َ
ْىَظَب ُووَرِو ف للُقْاِإ َطََْي  ْإ ل

َ
َعلُّدَك  

ُ
َن  
َ
 ))

َد؟)) َْ  لصَْدْال

“Anh có muốn Ta dạy cho một chương Kinh vĩ đại 
nhất trong Qur’an trước khi anh rời Masjid 
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không?” Thế là người nắm lấy tay tôi, đến khi gần 
bước ra Masjid thì tôi nhắc: Thưa Rasul, Người đã nói: 
“Anh có muốn Ta dạy cho một chương Kinh vĩ đại 
nhất trong Qur’an.” Người đáp: 

ي  َ
ّ
َِ َوللُقْاُِإ للَعَظيُب لَ َ لصّالَُْ  لصَدوَا َِ ِّ للَعاصََدَ�،  ((للَْدُد َوَ َر

ورَيرُهُ ))
ُ
  

“Al ham du lil la hi rab bil a’ la min (chương Al-
Fatihah), là bảy câu Kinh tuyệt vời nhất trong 
Qur’an mà Ta được ban cho.” Hadith do Al-Bukhary 
6/77 (4647) ghi lại. 

384- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  dẫn lời 

Rasul  nói về chương [ ٌُ َح
َ
ُ م َّ َو ٱ َُ  ۡۡ ُُ١Z :  

َْعَدُل ثُلَُث للُقْاِإَ )) ََ ا  َْ َّ ََْفَء �َيََدهَ إَ ي  َ
ّ
 ((َولَ

“Thề bởi Allah nắm lấy linh hồn Ta trong tay, quả 
thật chương Kinh này tương đương với một phần ba 
Qur’an.” 

Theo đường truyền khác: Rasul  nói với các 
Sahabah rằng: 

 بَوُلَُث للُقْاَِإ َف َلْلَةِ ))
َ
ْإ َ�ْقَا 

َ
ْب   ُْ َهُد

َ
ُو   َْ َ�ْع

َ
 )) 
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“Chẳng lẽ các người lại không có khả năng đọc một 
phần ba Qur’an trong mỗi đêm sao ?” Câu hỏi làm 
mọi người cảm thấy khó khăn mà hỏi lại: Trong chúng 
tôi ai lại có khả năng đó chứ, thưa Rasul ? Người đáp: 

))[ ٌُ َح
َ
ُ م َّ َو ٱ َُ  ۡۡ ُُ١ ُُ ُ ٱلّصَم َّ ُقْاِإَ ))٢Z ٱ

ْ
 : ثُلُُث لل

“Chương [ ٌُ َح
َ
ُ م َّ َو ٱ َُ  ۡۡ ُُ١ ُُ ُ ٱلّصَم َّ ٢Z ٱ  tương 

đương với một phần ba Qur’an.” Hadith do Al-
Bukhary 6/233 (5013 & 5015) ghi lại. 

 

385- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  kể: Có 
một người người đàn ông nghe một người đàn ông khác 

cứ lặp đi lặp lại chương Kinh: [ ٌُ َح
َ
ُ م َّ َو ٱ َُ  ۡۡ ُُ١Z  

sáng đến ông tìm đến Rasul  kể hết sự việc về người 
đàn ông chỉ đọc mỗi chương Kinh đó. Rasul  đáp: 

َْعَدُل ثُلَُث للُقْاِإَ )) ََ ا  َْ َّ ََْفَء �َيََدهَ إَ ي  َ
ّ
 ((َولَ

“Thề bởi Allah nắm lấy linh hồn Ta trong tay, quả 
thật chương Kinh này tương đương với một phần ba 
Qur’an.” Hadith do Muslim ghi lại.  
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386- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  nói 

về chương [ ٌُ َح
َ
ُ م َّ َو ٱ َُ  ۡۡ ُُ١Z :  

َْعَدُل ثُلَُث للُقْاِإَ )) ََ ا  َْ َّ  ((إَ

“Quả thật chương Kinh này tương đương với một 
phần ba Qur’an.” Hadith do Muslim 2/200 (262 & 
812) ghi lại. 

 

387- Ông Anas  kể: Có một người đàn ông 
nói: Thưa Rasul, quả thật tôi rất yêu thích chương 

Kinh: [ ٌُ َح
َ
ُ م َّ َو ٱ َُ  ۡۡ ُُ١Z : Rasul  đáp: 

ْدَخلََك للَّنةَ ))
َ
ا   َْ َّ  ((إَّإ ُه

“Với tình yêu đó nó sẽ hộ tống anh vào thiên đàng.” 
Hadith do Al-Bukhary 2/196 (774) và Al-Tirmizhi 
(2910) ghi lại và nói: Hadith Hasan. 
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388- Ông U’qbah bin A’mir  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ّ  َطّط ؟  ُْ َذهَ لصلّيْلََة صَْب يَُا َموْلُ َِ ىَْولَْت 
ُ
صَْب رََا ِيَاِت  

َ
ُعوُذ ](( 

َ
ۡۡ م ُُ

ُعوُذ بَِوّ�ِ ٱَّاِس ]  وَ ١Zبَِوّ�ِ ٱۡلَفلَِق 
َ
ۡۡ م ُُ١Z(( 

“Anh có biết được đêm nay những chương Kinh nào 
được mặc khải xuống không, quả thật chưa có 
chương Kinh nào giống như hai chương Kinh này? 

Đó là chương: ُعوُذ بَِوّ�ِ ٱۡلَفلَِق ]
َ
ۡۡ م ُُ١Z  và chương 

ُعوُذ بَِوّ�ِ ٱَّاِس ]
َ
ۡۡ م ُُ١Z ” Hadith do Muslim 2/200 

(264 & 814) ghi lại. 

389- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  kể: 
“Trước kia, Rasul  thường cầu xin được che chở 
tránh khỏi mọi nguy hại từ ma quỉ, bùa ngải và con 
người, đến khi hai chương Kinh này được mặc khải là 
Người cầu xin bằng hai chương Kinh này và bỏ hết 
những lời lẽ đã cầu xin.” Hadith do Ibnu Maajah 
(3511), Al-Tirmizhi (2058) và Al-Nasaa-y 8/271 trong 
bộ Al-Kubra (7930) ghi lại. 
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390- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 : َ َِ ُ، َو
َ
َّ ُغَفَا   َفَعْت صَاَُجِي َه َِ ((َمَ  للُقْاَِإ ُووَروا ثَمثُوَإ ِيَة  

ُِ ٱلُۡمۡلُك ] ُِ ِي �َِي ِّ  ))Zََُ�َٰوَك ٱ

“Trong Qur’an có một chương Kinh gồm ba mươi 
câu, nó sẽ cầu xin ân xá cho người thường xuyên đọc 
nó đến khi nào y được tha bổng, đó là chương 

ُِ ٱلُۡمۡلُك ] ُِ ِي �َِي ِّ Zََُ�َٰوَك ٱ  (chương 67 Al-Mulk).” Hadith 
do Abu Dawood (1400), Ibnu Maajah (3786), Al-
Tirmizhi (2891) và Al-Nasaa-y trong bộ Al-Kubra 
(11612) ghi lại. 

 

391- Ông Abu Mas-u’d Al-Badry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َِخَا ُووَرَو لَلَقَاَو َف َلْلَِة َكَفرَاهُ ))  بَاآليَتَْ�َ َمْ  
َ
 ((َمْ  ََْا 

“Ai đọc hai câu Kinh cuối cùng của chương Al-
Baqarah (chương 2) trong đêm là y nằm trong sự 
bảo vệ.” Hadith do Al-Bukhary 5/107 (4008) và 
Muslim 2/198 (256 & 808) ghi lại. 
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392- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ي  َ
ّ
يَْعاَإ َ�نَْفُا َمَ  لَليَْت لَ َّ ْب َمَقابََا، إَّإ لص ُِ َْعلُول ُ�يُورَ

َ
((َن ع

ََيَه ُووَرُو لَلقَاوَ ))  
ُ
 ُ�ْقَا 

“Các người chớ biến nhà cửa của các người thành 
mồ mã, quả thật lũ Shaytaan sẽ chạy bỏ những ngôi 
nhà nào xướng đọc chương Kinh Al-Baqarah.” 
Hadith do Muslim 2/188 (212 & 780) ghi lại. 

 

393- Ông Ubai bin Ka’b  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْىَظُب ؟))
َ
َِ ل  َمَعَك   ّي ِيَِة َمْ  َكرَا

َ
رَْدرَي  

َ
بَا لصُْدنَْذَر،  

َ
 ((يَا  

“Này cha của Al-Munzir, anh có biết trong Qur’an 
câu Kinh vĩ đại nhất không ?” Tôi đáp: đó là câu 

Kinh: [ٱ ۚ ه ٱۡلَقيهوُم ََ َو ٱۡل َُ  ّّ ِ� َُ ٰ ََ ِ � ٓ َّ  ُ َّZ  thế là người vỗ tay 
vào ngực tôi mà nói: 

بَا لصُْدنَْذرَ ))
َ
َنَك للَعلُْب   ْْ  ((َلَ
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“Anh đã được ban cho kiến thức rồi đó, hỡi cha của 
Al-Munzir.” Hadith do Muslim 2/199 (258 & 810) ghi 
lại. 

 

394- Ông Abu Hurairah  kể: Tôi được Rasul 
 giao nhiệm vụ quản lý Zakat của tháng Ramadan. 
Đêm đến có người đến lấy trộm số lương thực đó và bị 
tôi bắt dính và nói với y: Chắc chắn tôi sẽ trình anh lên 
Rasul . Y đáp: Tôi rất túng thiếu, con cái lại đông và 
tôi rất cần đến số lương thực này. Thế là tôi thả y đi. 
Sáng đến, Rasul  hỏi tôi: 

َّ لَلارََهَة ؟))  ًُ َو
َ
َعَي   ََ َا�َْاَو، َما  ُِ بَا 

َ
((يَا  

“Này Abu Hurairah, tù binh của anh đã làm gì tối 
qua ?” Tôi đáp: Thưa Rasul, y than van đói khổ và con 
nhiều làm tôi tội nghiệp và thả y tự do. Rasul  tiếp: 

َما إَىُّه َْْد َكَذبََك وََويَُعودُ )) 
َ
 ))

“Hắn đã nói dối với anh đấy, rồi hắn sẽ đến nữa.” 
Thế là tôi biết được bản tính thật sự của y và canh gác 
thận trọng hơn để bắt y. Đêm đến y lại mò đến trộm 
thức ăn và bị tôi bắt dính và nói với y: Chắc chắn tôi sẽ 
trình anh lên Rasul . Y đáp: Xin hãy thả tôi đi, tôi rất 
túng thiếu, rất tội nghiệp con cái lại đông và tôi rất cần 
đến số lương thực này, tôi hứa sẽ không tái diễn. Thấy 
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đáng thương quá nên tôi thả y đi. Sáng đến, Rasul  
hỏi tôi: 

َّ لَلارََهَة ؟))  ًُ َو
َ
َعَي   ََ َا�َْاَو، َما  ُِ بَا 

َ
((يَا  

“Này Abu Hurairah, tù binh của anh đã làm gì tối 
qua ?” Tôi đáp: Thưa Rasul, y than van đói khổ và con 
nhiều làm tôi tội nghiệp và thả y tự do. Rasul  tiếp: 

((إَىُّه َْْد َكَذبََك وََويَُعودُ )) 
“Hắn đã nói dối với anh đấy, rồi hắn sẽ đến nữa.” 
Lần này tôi kiên quyết sẽ bắt y. Đêm đến y lại mò đến 
trộm thức ăn và bị tôi bắt dính và bảo: Chắc chắn lần 
này tôi sẽ trình anh lên Rasul , đây là lần thứ ba anh 
đã hứa không tái diễn. Y nài nĩ: Anh hãy thả tôi đi tôi 
sẽ dạy anh một điều, nó sẽ mang lợi ích của Allah đến 
cho anh. Tôi hỏi: Là điều gì? Y đáp: Khi anh lên 
giường ngủ thì hãy đọc câu Kinh Al-Kursy, chắc chắn 
anh sẽ được Allah bảo vệ và Shaytaan sẽ không sao đến 
gần anh được cho đến sáng. Thế là tôi lại tha thứ cho y. 
Sáng đến, Rasul  hỏi tôi: 

َّ لَلارََهَة ؟))  ًُ َو
َ
َعَي   ََ ((َما 

“Tù binh của anh đã làm gì tối qua ?” Tôi đáp: Y đã 
khẳng định sẽ dạy tôi một điều sẽ mang đến cho tôi lợi 
ích từ Allah. Người hỏi: 
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َ ؟))  َِ ((َما 
“Là điều gì ?” Y nói: Khi anh lên giường ngủ thì hãy 
đọc hết câu Kinh Al-Kursy  

ۚ ٱ] ه ٱۡلَقيهوُم ََ َو ٱۡل َُ  ّّ ِ� َُ ٰ ََ ِ � ٓ َّ  ُ َّZ  chắc chắn anh sẽ được 
Allah bảo vệ và Shaytaan sẽ không sao đến gần anh 
được cho đến sáng. Người tiếp: 
َاَطُب ُمنُْذ ثََمِث يَا 

ُ
، َ�ْعلَُب َمْ  ل ِا َو َكُذو ُِ َدََْك َو َْ َما إَىُّه َْْد 

َ
 ))

َا�َْاَو  ُِ بَا 
َ
؟))   

“Quả thật điều này y đã nói thật trong khi y là kẻ 
gian trá xảo nguyệt. Này Abu Hurairah, anh có biết 
người mà anh gặp phải ba ngày nay là ai không ?” 
Tôi đáp: Thưa không. Người tiếp: 

يَْعاإا )) َِ  َّ  ((َال

“Hắn là Shaytaan.” Hadith do Al-Bukhary 3/132 – 
133 (2311) ghi lại. 

 

395- Ông Abu Al-Darda  dẫn lời Rasul  
rằng: 
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ّولَ  َم ْ  ِيَاِت  َعْوَ  َهَفَظ  َم ْ ((
َ
ُْْ ُووَروَ    َك

ْ
 َم ْ  ُعَابَ  لل

ّجالَ  ِّ  ))ل
“Ai thuộc mười câu kinh đầu tiên của chương Al-
Kahf được Allah bảo vệ tránh khỏi Dajjaal.” Hadith 
do Muslim 2/199 (257 & 809) ghi lại. 

 

396- Con trai ông A’bbaas  kể: “Lúc Jibreel 
đứng cùng với Rasul  thì nghe được âm thanh ở phía 
trên, Jibreel  ngẩn đầu lên và bảo: Cánh cửa này 
ngày hôm nay mới mở và trước đó chưa từng mở. Từ 
cánh cửa bước ra một Thiên Thần, Jibreel  tiếp: 
Thiên Thần này chỉ ngày hôm nay mới hạ trần còn 
trước đó chưa từng. Sau khi Thiên Thần chào hỏi 
Salam thì bảo: Xin báo cho tin mừng là Ngươi 
(Muhammad) được ban cho hai ánh sáng mà chưa một 
Nabi nào được ban cho trước Ngươi, đó là chương 
Kinh Al-Faatihah và đoạn kết của chương Kinh Al-
Baqarah (chương 2), mỗi chữ được đọc lên đều được 
ban cho ánh sáng.” Hadith do Muslim 2/198 (254 & 
806) ghi lại. 
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42- CHƯƠNG KHUYẾN KHÍCH TỤ HỌP 
LẠI XƯỚNG ĐỌC QUR’AN 

 

397- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َِ لَ ، (( َوَما لْجرََدَ  َْْو ا َف َ�يِْت َمْ  ُ�يُوَت لَ  يَرلُوَإ َكرَا
ُب لصاّْحَُة،  ُْ يرْ ََ ُب لصّالَكينَُة وََغ َْ

ب، إَّن ىََولَْت َعلَيْ ُْ َوَ�رََدلرَُووىَُه بَيْنَ
ََيَدْ  َعنَْدهُ  ُب لُ   ُِ ُة، وََاَكَا َِ ُب لصَدَم َ ُْ  ))وََهّفرْ

“Bất cứ nhóm nào tụ họp lại một trong những ngôi 
nhà của Allah (tức Masjid) để xướng đọc Qur’an và 
trao đổi nhau (về kiến thức Islam), họ sẽ được ban 
cho sự điềm tĩnh, được bao trùm bởi ân huệ, được 
các Thiên Thần vây quanh và được Allah khoe với 
các vị (Thiên Thần) xung quanh Ngài.” Hadith do 
Muslim 8/71 (38 & 2699) ghi lại. 
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43- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC LỄ SALAH 
 

Allah phán: 

وِ  ] ََ َُۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمن  ٤٥العنكبوت:  Z �ِّ  ٱلّصلَٰوةَ 

Quả thật, dâng lễ Salah ngăn cản việc làm tội lỗi và 
điều xàm bậy. Al-A’nkaboot: 45 (chương 29). 

398- Ông Abu Hurairah  kể: Tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

ّ يَْوِ  َخَْس  ُُ ْب َ�ْغتََالُي َمنُْه  ُْ َهَد
َ
  َِ  بَََا

َال  ْْ ََ ّإ 
َ
ْ�رُْب صَْو  

َ
َر 
َ
 ))

ْي َ�ََْا َمْ  َدْرىَهَ  َِ َا ؟)) َشّالِت،   َشْ

“Các người nghĩ sao nếu ngay trước cửa nhà của các 
người có một sông chảy và các người xuống tắm mỗi 
ngày năm lần, vậy trên cơ thể các người còn bị dơ 
bẩn không ?” Sahabah đáp: Không còn bị dơ bẩn gì cả. 
Người tiếp: 

ّ  للََعايَا)) َْ  ((فََذصََك َموَُي لصّالََولَت للَْدَس َ�ْدُحو لُ  بَ

“Điều đó giống như lễ Salah ngày năm lần, Allah 
dùng để xóa đi tội lội.” Hadith do Al-Bukhary 1/141 
(528) và Muslim 2/131 (283 & 667) ghi lại. 
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399- Ông Jaabir  dẫn lời Rasul  rằng: 

ْب  ُْ َِ  َهَد  بَا
ِا َجاِر َ�ْدِا َعَ ْْ ََ ((َموَُي لصّالَولَت للَْدَس َكَدوََي 

ّ يَوِ  َخَْس َشّالِت )) ُُ  َ�ْغتََالُي َمنُْه 

“Hình ảnh lễ Salah năm lần giống như hình ảnh con 
sông đầy ắp chảy ngang cửa nhà của các người và 
ngày ngày các người xuống tắm đến năm lần.” 
Hadith do Muslim 2/132 (284 & 668) ghi lại. 

 

400- Con trai ông Mas-u’d  kể: Có người đàn 
ông lỡ hôn một người con gái, anh ta tìm đến gặp Rasul 
 kể về tội lỗi của mình, lặp tức Allah mặc khải câu 
Kinh:  

لَ   ] َُ اِِ َو ََ ِ ٱَّ َّ َو ََ ُِِم ٱلّصلَٰوةَ 
َ
َ�ِٰت يُۡذَِۡ�َ ا ّاَِن َوم َّ َ ُۡ إ �ِّ  ٱ ِۡ ۡ ِّ ٱ

إ  ِِ ا َٔ ِ�ّ ّّ  114هود:  Zٱل

Và hãy dâng lễ ở giờ đầu và giờ kết của mỗi ngày 
(tức Salah Al-Fajr và Al-Maghrib) và dâng lễ Salah 
(Al-Isha) trong đêm. Quả thật, những việc thiện sẽ 
xóa sạch những tội lỗi đã phạm trước đó. Hud: 114 
(chương 11). Người đàn ông hỏi: Điều này dành riêng 
cho tôi hay sao ? Rasul  đáp: 
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بْ )) َْ
ّ َُ ّمَ  

ُ
 ((َلََديَ   

“Dành cho tất cả tín đồ của cộng đồng Ta.” Hadith 
do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 

401- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ّ  إََال  ُْ ّفالتا صََدا بَيْنَ َِ  للُُدَعَة ُم
َ
((لصّالََولُت للَْدُس، َوللُُدَعُة إَ 

 لْجرُتََََت لصَكََا َاُ ))

“Giữa năm buổi lễ Salah hằng ngày và từ thứ sáu 
này đến thứ tới tội lỗi giữa chúng đều được xóa bỏ 
ngoại trừ những tội lỗi lớn.” Hadith do Muslim 1/144 
(16 & 233) ghi lại. 

402- Ông U’thmaan bin A’ffaan  kể: Tôi nghe 
được Rasul  nói rằng: 

ا َِ ََ و ُُ يُْحَالُ  ُو ََ َموا َمْكرُوَ�ةا  َْ ُه  ُ َُ ْ
َ
 ،((َما َمْ  لْشَاِئ ُشْالَلِب ُ

ىُِو َما صَْب  َّ ا َمَ  ل َْ ا، إَّن َكىَْت َكّفاَرو  صََدا َطَْلَ َْ ا، َوُرُكوَى َْ وَى َُ وَُخ
ّهُ )) َُ َا  ِْ ِّ وا، وََاصََك ل ًَ ََ  رُؤَت َك

“Bất cứ người Muslim nào hành lễ Salah bắt buộc 
(ngày năm lần) sau khi đã hoàn chỉnh nước Wudu, 
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chuyên tâm hành lễ và Ruku’ đàng hoàng, y sẽ được 
xóa sạch mọi tội lỗi đã phạm trước đó miễn không 
phạm đại tội và cứ thế đến suốt đời.” Hadith do 
Muslim 1/142 (7 & 228) ghi lại. 

 

 

 

44- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC LỄ SALAH AL-
FAJR & LỄ SALAH AL-A’SR 

 

403- Ông Abu Musa  dẫn lời Rasul  rằng: 

َّ للَبَْديَْ  َدَخَي للَّنةَ )) َْ  ((َمْ  

“Ai hành lễ Salah Al-Bardain sẽ được vào thiên 
đàng.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

“Salah Al-Bardain” là Salah Al-Fajr và Salah Al-A’sr. 

 

404- Cha của Zuhair ông U’maarah bin Ru-
aybah  kể: Tôi nghe được Rasul  nói rằng: 
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ا)) َْ ْدَس َوَطََْي ُغُاو�َ َّ َّ َطََْي ُطلُوَ  لص َْ َهدا 
َ
َّ لّلاَر    ((لَْ  يََل

“Sẽ không bị vào hỏa ngục đối với ai dâng lễ Salah 
trước mặt trời mọc và trước mặt trời lặn.” Tức Salah 
Al-Fajr và Salah Al-A’sr. Hadith do Muslim 5/114 (213 
& 634) ghi lại. 

 

405- Ông Jundab bin Abdullah  thuật lời 
Rasul  rằng:  

ُب لُ  َمْ   ُِ َو ف َاّمَة لَ  فََم َ�ْعلََُّن ُْ ََ َمَو لصّاََْح  َْ  َّ َْ ((َمْ  
 َِ ْ َِ َ  )).َاّمَرَه س

“Ai đã hành lễ Salah Al-Fajr là y đã nằm trong sự 
đảm bảo của Allah. Thế nên, đừng ai làm bất công 
với y.” Hadith do Muslim 2/125 (262 & 657) ghi lại. 

 
406- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  

rằng: 

اَر،  َْ ةا بَاّل َِ  بَاصلّيَْي، َوَشَم َ
ةا َِ ْب َشَم َ ُِ ي ََ ((َ�رََعاَطَُوَإ 

يَ  بَارُول  َ
ّ
َُّب َ�ْعُاُج لَ  ، َمَو للَعْصَ َْ َمَو لصّاََْح َو َْ ْرََدُعوَإ َف  ََ َو
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رُْب َعََاَدي ؟ 
ْ
َُ رََا� ْب - َكيْ َْ ْعلَُب بَ

َ
َو   ُِ ُب لُ  - َو ُْ ُ ص

َ
ْب، فَيَْالَ ُِ ي ََ

ْب يَُالّوإَ )) ُِ ْب َو ُِ رَيْنَا
َ
ْب يَُالّوَإ، َو  ُِ ْب َو ُِ نَا

ْ
 فَيُقوصُوإَ : رََا�

“Các người được nhóm Thiên Thần ban ngày và 
nhóm Thiên Thần ban đêm giám sát, tất cả họ đều 
họp lại vào Salah Al-Fajr và Salah Al-A’sr rồi nhóm 
ở lại qua đêm với các ngươi thăng thiên lên trời. Thế 
là họ bị Allah thẩm vấn – trong lúc Ngài luôn am 
tường mọi việc –: Các người bỏ mặc đám bầy tôi của 
TA ra sao. Nhóm Thiên Thần bẩm: Bầy tôi bỏ mặc 
họ lúc họ đang hành lễ Salah và khi đến với họ cũng 
lúc họ hành lễ Salah.” Hadith do Al-Bukhary 1/145 – 
146 (555) và Muslim 2/113 (210 & 632) ghi lại. 

 

407- Ông Jareer bin Abdullah Al-Bajaly  kể: 
Lúc chúng tôi đang ở cùng với Nabi  thì Người ngắm 
nhìn trăng rằm mà nói: 

َذل للَقَدَا، َن رَُضاُشوَإ َف  َِ ْب َكَدا رََاْوَإ  ُِ َوَإ َرّ� َُ ْب َو ُِ ((إَىّ
ْدَس  َّ َمِو َطََْي ُطلُوَ  لص َْ ْإ َن ُ�ْغلََُول َعَ 

َ
ُرْ َ�رَه، فَََْإ لْورََعْعرُْب  

َعلُول)) َْ ا، فَا َْ  َوَطََْي ُغُاو�َ

“Rồi đây các người sẽ được tận mắt ngắm nhìn 
Thượng Đế của các người giống như việc các người 
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đang ngắm nhìn mặt trăng này không hề bị bất cứ 
vật thể nào che khuất. Để được thế các người đừng 
bị hai lễ Salah: Một trước mặt trời mọc và một 
trước mặt trời lặn đánh bại, hãy cố gắng lên.” (tức 
không sao lãng lễ Salah Al-Fajr và Salah Al-Maghrib) 

Theo đường truyền khác ghi rằng: 

وَ )) ْرَ�َ  َعْوَ
َ
 للَقَدَا َلْلََة  

َ
نََظَا إَ 

ََ )) 

“Người ngắm nhìn mặt trăng đêm 14 (lịch Islam)” 
Hadith do Al-Bukhary 1/145 (554) và Muslim 2/113 
(211 & 633) ghi lại. 

408- Ông Buraidah  dẫn lời Rasul  rằng: 

َََط َىَدلُهُ )) َقْد َه
ََ َمَو للَعْصَ  َْ  َّ  ((َمْ  رََا

“Ai bỏ lễ Salah Al-A’sr thì việc hành đạo của y đã bị 
hủy.” Hadith do Al-Bukhary 1/145 (553) ghi lại. 
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45- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC ĐI BỘ ĐẾN 
MASJID 

 

409- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َّدا َغَدل  َُ ُ ف للَّنَة ىُُون  
َ
َعّد لُ   

َ
ْو َرلَ ،  

َ
د   َْ  لصَدْال

َ
((َمْ  َغَدل إَ 

ْو َرل َ ))
َ
  

“Mỗi sáng hoặc mỗi chiều ai đi đến Masjid y sẽ được 
Allah chuẩn bị sẵn cho một bữa tiệc thịnh soạn trên 
thiên đàng.” Hadith do Al-Bukhary 1/168 (622) và 
Muslim 2/132 (669) ghi lại. 

410- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

 َ�يِْت َمْ  ُ�يُوَت لَ ، َلَْقَضَ 
َ
َُّب َشَل إَ  َا َف بَيَْرَه،  ّْ ((َمْ  َ�َع

 ، ُّط َخَعيةَة 
َ
ا ُ َِ َِ لَ ، َكىَْت ُخُعَولرُُه، إَْهَدل َال َ

فََا�َضة  َمْ  فَ
ُ  َدرََجة  )) ََ ْخَاى رَْا

ُ
 َولأل

“Ai lấy nước Wudu tại nhà rồi đi đến một trong 
những ngôi nhà của Allah (tức Masjid) để thi hành 
một trong những nhiệm đối với Allah, cứ mỗi bước 
đi sẽ được xóa đi một tội lỗi và bước kế tiếp được 
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nâng lên một cấp.” Hadith do Muslim 1/131 (282 & 
666) ghi lại. 

 

411- Ông Ubai bin Ka’b  kể: Có một người 
đàn ông không biết rằng nhà người kia xa Masjid hơn 
nhà mình, vì vậy mỗi buổi Salah ông đều đến trể. Thấy 
vậy, ông nhà gần mới nói: Này ông bạn nếu, ông mua 
một con lừa thì sẽ cưỡi được nó trong lúc lạnh và cả lúc 
nóng. Ông nhà xa đáp: Tôi không thể vui vẻ được nếu 
nhà tôi nằm bên cạnh Masjid, bởi tôi muốn mỗi bước đi 
của tôi từ nhà đến Masjid hoặc từ Masjid trở về nhà đều 
được ghi chép lại hết. Nghe vậy Rasul  lên tiếng: 

ّهُ )) َُ  ((َْْد َجََ  لُ  صََك اصََك 

“Chắc chắn Allah sẽ gom hết tất cả mọi điều đó cho 
anh.” Hadith do Muslim ghi lại. 

  

412- Ông Jaabir  kể: Dòng tộc Salamah muốn 
dời nhà cửa họ đến gần Masjid hơn. Biết được tin đó 
Nabi  hỏi họ: 

د ؟)) َْ َِ لصَدال ْا
ْب رَُا�ُدوَإ  ْإ رَتْرََقلُول ُْ ُِ  ((بَلََغ� �ىّ
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“Ta đã nghe được rằng các người định dời nhà đến 
gần Masjid phải không ?” Họ đáp: Đúng vậy, thưa 
Rasul. Người tiếp: 

رَْب  ِْ ْب، َديَاَرُ�ْب رُ ُْ رَْب ِثَاُر ِْ ((بََ� َوَلَدَة، َديَاَرُ�ْب، رُ
بْ )) ُْ   ِثَاُر

“Này dòng tộc Salamah, các người hãy ở lại đó đi, 
bởi mỗi bước đi của các người (đến Masjid) đều 
được một ân phước.” Hadith do Muslim 2/131 (279, 
280, 664 & 665) ghi lại. 

 

413- Ông Abu Musa  dẫn lời Rasul  rằng: 

 ، ا َشْدش  َْ ْب إَلْ ُِ ْ�َعُد
َ
ْجال  َف لصّاَمَو  

َ
  ََ ْىَظَب لّلا

َ
((إَّإ  

ْىَظُب 
َ
ا َمَ  لبَماَ    َْ َّ يَُالّيَ ي يَتْرََظُا لصّاَمَو َه َ

ّ
ْب، َولَ ُِ ْ�َعُد

َ
فََ

َُّب َ�نَا ُ )) ا  َْ ي يَُالّي َ
ّ
ْجال  َمَ  لَ

َ
  

“Người được ân phước nhiều nhất trong mỗi buổi 
Salah là người đi bộ đến từ nhà xa nhất, người ở xa 
nhất trong họ. Và người ngồi chờ đợi để hành lễ 
Salah cùng Imam sẽ được ân phước trọng hậu hơn 
người hành lễ Salah xong nằm ngủ.” Hadith do Al-
Bukhary 1/166 (651) và Muslim 2/130 (277 & 662) ghi 
lại. 
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414- Ông Buraidah  dẫn lời Nabi  rằng: 

َّاّ  يَْوَ    لصَدَالاَجَد بَاّلوَر ل
َ
اَ�َ� َف للّظلََب إَ 

َّ ول لصَد ((سَّوُ
 للَقيَاَمةَ ))

“Báo tin mừng cho những người đi bộ trong đêm tối 
đến Masjid, họ sẽ được ánh hào quang chói lọi vào 
ngày phán xử.” Hadith do Abu Dawood (561) và Al-
Tirmizhi (223) ghi lại. 

 

415- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

رََجاَت ؟)) ِّ ُ  بََه ل ََ ْب َعَ َما َ�ْدُحو لُ  بََه للََعايَا َوَ�ْا ُِ ُدلّ
َ
  
َ
ن
َ
 )) 

“Chẳng lẽ mọi người không muốn Ta chỉ cho một 
điều sẽ được Allah xóa đi tội lỗi và cấp bậc được 
nâng lên hay chăng ?” Sahabah đáp: Chúng tôi muốn, 
thưa Rasul. Người bảo: 

 لصَدَالاَجَد، َولىَْرَظاُر 
َ
ُو للَُعا إَ   لصَدَ رَهَ، َوَ�ْثَ

ََ َعَ و ُُ  لصُو
ُ
((إَْوََاغ

ُب لصّاَ�اُا )) ُِ  لصّامَو َ�ْعَد لصّامَو فََذَل

“Lấy nước Wudu cho thật hoàn chỉnh cho dù bản 
thân không muốn, bước thật nhiều bước đến Masjid 
và sau buổi Salah chờ đến buổi Salah khác. Đấy 
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chính là nhứng điều tốt đẹp nhất.” Hadith do Muslim 
1/151 (251) ghi lại. 

 

416- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ُ بَاَبيَداَإ، ْال لُ  
َ
ُدول   َْ ِْ ْ�رُُب لصاُّجَي َ�ْعرَاُد لصَدَالاَجَد فَا

َ
((إََال َر 

 :[   َِۡوِم ٱ�ِلو ِۡ ِ َوٱ َّ ِ َاۡن َءاَاَن بِ� َّ َُ ٱ ِٰر ََ ُمُو َا ۡۡ ََ َما  َّ ِ�Z 

 ))١٨التوبة: 

“Khi các người thấy ai thường xuyên tới lui Masjid 
(để hành lễ Salah) thì hãy chứng nhận cho y là 
người có đức tin, Allah phán: Thực ra, người đứng 
ra chăm sóc và bảo quản các Masjid của Allah là 
người tin tưởng Allah, tin vào ngày phán xét cuối 
cùng. Al-Tawbah: 18 (chương 9).” Hadith do Ibnu 
Maajah (802), Al-Tirmizhi (3093) ghi lại và nói: 
(Hadith Hasan Ghareeb) từ đường truyền Hadith yếu 
thuộc đường truyền của ông Diraaj từ ông Abu Al-
Sam-h và đây là Hadith yếu. 
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46- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC CHỜ ĐỢI 
HÀNH LỄ SALAH 

 

417- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 يَدنَُعُه 
َ
ََُالُه، ن

ْ َمِو َما َدلَمَت لصّاَمُو َُ َْ ْب َف  ُْ َهُد
َ
 يََولُل  

َ
((ن

َلَه إَّن لصّاموُ )) ِْ
َ
  
َ
ْإ يَنَقَلَب إَ 

َ
  

“Trong các người vẫn có người chuyên tâm ở lại 
hành lễ Salah, chính lễ Salah cấm y quay trở về với 
gia đình.” Hadith do Al-Bukhary 1/148 (659) và 
Muslim 2/129 (275 & 649) ghi lại. 

 

418- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

 َّ َْ ي  َ
ّ
ْب َما َدلَ  َف ُشَاّمُه لَ ُْ َهَد

َ
ُة رَُاّ� َعَ   َِ ((لصَْدم َ

ّب لرَْحْهُ )) ُْ ُ، لصلّ
َ
ّب لْغَفْا   ُْ  ََيَه، َما صَْب ُ َْدْث، َ�ُقوُل : لصلّ

“Thiên Thần luôn cầu xin cho những ai ngồi lại chờ 
đợi hành lễ Salah trong suốt thời gian y còn nước 
Wudu, họ cầu: “Cầu xin Allah thương xót và tha thứ 
cho y.”“ Hadith do Al-Bukhary 1/121 (445) ghi lại. 
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419- Ông Anas  kể: Có lần Rasul  cố ý trì 
hoãn lễ Salah Al-Isha đến nữa đêm, sau khi hành lễ 
xong Người quay lại chúng tôi mà nói: 

ا)) َِ َْرََظْاُ�ُدو َمِو ُمنُْذ ل َْ َُ َوَرَُْدول، َوصَْب رََولصُول َف  َّ لّلا َْ )) 

“Có người hành lễ xong là ngủ, nhưng họ luôn chờ 
đợi hành lễ Salah kể từ khi các người chờ đợi.” 
Hadith do Al-Bukhary 1/168 (661) ghi lại. 

 

 

 

47- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC SALAH TẬP 
THỂ 

 

420- Con trai ông U’mar  dẫn lời Rasul  
rằng: 

�َ  َدرََجة  )) َفّذ سََالَِْ  وََعْوَ
ْ
َمَو لل َْ فَْضُي َمْ  

َ
ََداَعَة  

ْ
َمُو لل َْ )) 

“Hành lễ Salah tập thể tốt hơn hành lễ Salah một 
mình đến hai mươi bảy lần.” Hadith do Al-Bukhary 
1/165 (645) và Muslim 2/122 (249 & 650) ghi lại. 
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421- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َمُو لصاُّجَي َف َجَاَعِة  َْ )) ُُ َمرََه َف بَيَْرهَ رَُضّع َْ ُووََْه َف وَ   َعَ 
ْعفا   وََعَو�َ  َخْالا   إّ َُ

َ
َُّب هُ ، وََاصََك    ، ََ و ُُ ْهَالَ  لصُْو

َ
 فََ
َ
َ ُّ  إََال رََو

 
َ
 يُخْ َخَاَج إَ 

َ
َد ن َْ  ُرفَ َ رَُجهُ  لصَْدْال

ّ
ُْط ُخْعَوو  إَن َُ  لصّاَمَو، صَْب 

ّ
 ْت  إَن

، وَُهّط  ا َدرََجةا َْ ُ بَ
َ
، ْت   ا َخَعيةَةا َْ ُة  َىنُْه بَ َِ َّ صَْب رََوَل لصَدم َ َْ فََْال 

ّي  َْ ّب  ُْ رَُاّ� َعلَيَْه َما َدلَ  ف ُشَاّمُه، َما صَْب ُ َْدْث، َ�ُقوُل : لصلّ
َْرََظَا لصّاَموَ  مِو َما ل َْ ّب لرَْحُْه، َوَن يََولُل ف  ُْ  ))َعلَيَه، لصلّ

“Lễ Salah của người đàn cùng tập thể (ân phước 
được) nhân lên hai mươi lăm lần so với lễ Salah 
(một mình) tại chợ hoặc tại nhà của y. Thế đó, cứ 
mỗi lần các người lấy nước Wudu thật hoàn hảo, rồi 
tìm đến Masjid để hành lễ Salah, y rời khỏi nhà vì 
mục đích hành lễ Salah thì cứ mỗi bước đi y bước sẽ 
được nâng lên một cấp và xóa đi một tội lỗi, cứ thế 
cho đến khi bước vào Masjid. Khi hành lễ Salah họ 
được Thiên Thần luôn cầu xin cho những ai ngồi lại 
chờ đợi hành lễ Salah trong suốt thời gian y còn 
nước Wudu, họ cầu: “Cầu xin Allah khen ngợi, 
thương xót, tha thứ cho y.” Hadith do Al-Bukhary 
1/166 (647) và Muslim 2/121 (245 & 649) ghi lại. 
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422- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Có 
người đàn ông mù đến gặp Rasul  mà nói: Thưa 
Rasul, tôi không có người dẫn đường đến Masjid, xin 
hãy cho tôi được hành lễ Salah tại nhà. Rasul  đồng y 
nhưng khi ông quay đi thì Người gọi quay lại bảo:  

ََ بَاصّاَمَو ؟))  ْي ََْالَدُ  للَّدل َِ ))
“Anh có nghe được lời Azaan không ?” Có nghe, 
người đàn ông đáp. Rasul  tiếp: 

َجْب ))
َ
 ((فََ

“Vậy ở lại hành lễ.” Hadith do Muslim 2/124 (255 & 
653) ghi lại. 

 

423- Ông Abdullah – còn được gọi là A’mr bin 
Qais – được biết đến với danh Ibnu Um Maktoom 
người Azaan  nói: Thưa Rasul, quả thật xunh quanh 
Madinah có rất nhiều côn trùng độc và thú dữ. Rasul  
bảo: 

َْم  )) ّ َعَ للَفَمَ ، فََحّي ََ ّ َعَ لصّاَمَو  ََ  ((ََْالَدُ  

“Khi anh nghe câu: Hay ya a’ lal fa laah (mau mau 
đến với sự thành công) thì hãy mau mau đến.” Hadith 
do Abu Dawood (553) và Al-Nasaa-y 2/110 ghi lại. 
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424- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َُّب  يُْحرََعَب،  ََ ْإ ُِشَا َبََعِب 
َ
َدْدُت   َِ ََْفَء �َيََدهَ، لََقْد  ي  َ

ّ
((َولَ

 
َ
 إَ 

َُ َخاَل
ُ
َُّب    ، ََ يَُؤّ  لّلا ََ َُّب ُِشَا رَُجم   ا،  َْ يُؤَّاَإ ص ََ ُِشَا بَاصّاَمَو 

ْب ُ�يُورَْبْ )) َْ
َهّاَق َعلَيْ

ُ
 رََجاِل فََ

“Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta, rằng Ta muốn 
tập chung mọi người lại để hành lễ Salah và ra lệnh 
một ai đó đứng ra dẫn lễ còn Ta sẽ đi đốt nhà của 
những kẻ nào không đến tham gia hành lễ Salah 
cùng tập thể.” Hadith do Al-Bukhary 1/165 (644) và 
Muslim 2/123 (251 & 651) 

 
425- Con trai ông Mas-u’d  nói: “Người 

Muslim nào muốn được Allah vui vẻ với y khi trực diện 
thì hãy có bảo vệ năm buổi lễ Salah bắt buộc khi chúng 
kêu gọi các người. Quả thật, Allah đã ban cho Nabi  
rất nhiều Sunnah, việc hành lễ Salah tập thể là một 
trong những Sunnah của Người, nếu như các người 
hành lễ Salah tại nhà là các người đã bỏ mặc Sunnah 
của Nabi các người, một khi các người bỏ mặc Sunnah 
là các người bị sa vào lầm lạc. Chính tôi đã chứng kiến 
nhóm người không hành lễ Salah tập thể trong thời đại 
của tôi, họ toàn là những kẻ đạo đức giả, ngụy Islam. 
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Đến khi một người trong số họ chết chỉ có mỗi hai 
người đàn ông lo việc may tán, hành lễ Salah cho y mà 
thôi.” Hadith do Muslim 2/124 (256, 257 & 654) ghi 
lại. 

 

426- Ông Abu Darda  kể: Tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

ُب لصّاَمُو إَّن َْد  َْ ي ََ ْا�ِة، َوَن بَْدِو، ن ُ�َقاُ  
((َما َمْ  ثَمثَِة َف َْ

َّ ُْب  ُي ل ُْ
ْ
َدا يََ َّ ْب بَالََداَعَة، فَْ ُِ َعلَيْ ََ يَْعاإُ .  َّ ب لص َْ

لْورَْحوََا َعلَيْ
يَة)) َْ  َمَ  للَغنََب للَقا

“Cứ mỗi ba người ở trong một xóm, cùng một làng 
mà họ không chịu hành lễ Salah cùng nhau, họ sẽ bị 
Shaytaan chế ngự. Thế nên, các người hãy bám lấy 
tập thể, bởi con cáo chỉ ăn thịt những con cừu tự 
tách bầy đi riêng lẻ.” Hadith do Abu Dawood (547) và 
Nasaa-y 2/106 – 107 ghi lại. 
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48- CHƯƠNG KHUYẾN KHÍCH ĐẾN 
HÀNH LỄ SALAH AL-FAJR & SALAH 

AL-ISHA CÙNG TẬP THỂ 
 

427- Ông U’thmaan bin A’ffaan  kể: Tôi nghe 
được Rasul  nói rằng: 

)) َّ َْ َُ لصلّيَْي َوَمْ   َدا َْاَ  ىَْا َّ
َ
ََ َف َجَاَعِة فََكَ ا ََ َع

ْ
َّ لل َْ َمْ  

ّهُ  َُ َّ لصلّيَْي  َْ َدا  َّ
َ
 ))لصّاََْح َف َجَاَعِة فََكَ

“Ai hành lễ Salah Al-Isha cùng tập tựa như y đã 
hành lễ đến nữa đêm và ai tiếp tục hành lễ Salah Al-
Fajr cùng tập thể tựa như đã hành lễ trọn đêm.” 
Hadith do Muslim 2/125 (260 & 656) ghi lại. 

Theo đường truyền khác do Al-Tirmizhi (221) 
ghi lại cũng từ U’thmaan bin A’ffaan  dẫn lời Rasul 
: 

 َّ َْ َُ َللَِة، َوَمْ   ُ َطيَاُ  ىَْا
َ
ََ َف َجَاَعِة َكَإ   ا ََ َد للَع َْ

َِ ((َمْ  
ُ َكَقيَاَ  َلْلَةِ ))

َ
َا َف َجَاَعِة، َكَإ   ْْ ََ َوللَف ا ََ  للَع

“Ai tham gia lễ Salah Al-Isha cùng tập giống như y 
đã hành lễ đến nữa đêm và ai hành lễ Salah Al-Isha 
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và Salah Al-Fajr cùng tập thể giống như y đã hành 
lễ trọn đêm.” 

 

428- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َدا َوصَْو َهََْول  )) ُِ رَْو
َ َ
 ((َوصَْو َ�ْعلَُدوَإ َما َف للَعرََدَة َولصّاََْح أل

“Nếu như mọi người biết được sự tốt đẹp trong hai 
lễ Salah Al-Isha và Salah Al-Fajr là dù phải bò thì 
họ cũng phải đến (hành lễ cùng tập thể).” Hadith do 
Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 

429- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

، َوصَْو  ََ ا ََ َا َوللَع ْْ َمَو للَف َْ ََْقَي َعَ لصُدنَافََقَ� َمْ  
َ
َموا   َْ ((لَيَْس 

َدا َوصَْو َهَْول  )) ُِ رَْو
َ َ
َدا أل َْ ي ََ  َ�ْعلَُدوَإ َما 

“Không có lễ Salah nào gây khó khăn cho nhóm đạo 
đức giả, ngụy Islam bằng hai lễ Salah Al-Fajr và 
Salah Al-Isha cả, giá như họ biết được giá trị của 
hai buổi Salah này là dù phải bò họ cũng đến bằng 
được (Masjid).” Hadith do Al-Bukhary 1/167 (657) và 
Muslim 2/123 (252 & 651) ghi lại. 
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49- CHƯƠNG LỆNH BẢO VỆ NĂM BUỔI 
LỄ SALAH BẮT BUỘC & CẤM VÀ HĂM 
DỌA TRỪNG PHẠT GHÊ GỚM ĐỐI VỚI 

AI BỎ BÊ 
 

Allah phán: 

ٰنِتِ�َ ] ََ  ِ ّ َِ ِِ َوٱلّصلَٰوةِ ٱلۡوُۡسَوٰي َوُُوُرواْ  ٰ ََ  Zَفٰفُِظواْ َ�َ ٱلّصلَ
 238البقرة: 

Hãy chăm sóc và giữ vững các lễ nguyện Salawat, 
nhất là cuộc lễ chính giữa (lễ A’sr), và hãy đứng 
dâng lễ trước Allah với tinh thần sùng kính hoàn 
toàn. Al-Baqarah: 238 (Chương 2), Allah phán ở 
chương khác: 

َُاُرواْ ٱلّصلَٰوةَ ]
َ
مۚۡ ََِِ  َُابُواْ َوم َُ لهواْ َسبِيلَ َِ َكٰوةَ ََ َّ (التوبة:   Z َوَءاَُُواْ ٱل

5( 

Đến khi bọn chúng tự quay lại sám hối, đứng hành 
lễ Salah và xuất Zakat bắt buộc thì các người hãy bỏ 
mặc bọn chúng. At-Tawbah: 5 (Chương 9). 

430- Cha của Abdur Rahman ông Abdullah bin 
Mas-u’d  kể: Tôi đã hỏi Nabi  rằng: Việc hành đạo 
nào được Allah yêu thích nhất? Người đáp: 
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ا)) َْ  ((لصّاَمُو َعَ َوَْْر

“Hành lễ Salah đúng giờ giấc đã định.” Tôi hỏi tiếp: 
kế tiếp là gì? Người đáp: 

يَْ  )) َ َِ  ((بَّا لصَول

“Hiếu thảo với cha mẹ.” Tôi hỏi tiếp: kế tiếp là gì? 
Người đáp: 

ََيَي ل َ )) اُد َف َو َْ  ((لَل

“Thánh chiến vì chính nghĩa của Allah.”  Hadith do 
Al-Bukhary 4/17 (2782) và Muslim 1/62 (85 & 137) 
ghi lại.  

 

431- Con trai ông U’mar  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْإ :بَُ�َ لبَْوَمُ  َعَ َخِْس ((
َ
اَدَو   َْ َِ هَ نَ   ـٰ ّإ ُمَّددل   إَنّ  إَلَ

َ
لُ  َو 

ْوَ  َرَشَضاإَ  ل َ رَُووُل  َْ َيَْرَو
ْ
ّّ لل ََ لصّوَكَووََه  ))  َوََِْاَ  لصّاَمَو َوَِيرَا

“Islam được xây dựng trên năm nền tảng: lời tuyên 
thệ La i la ha il lol loh và Muhammad là Rasul của 
Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, hành 
hương (Haj) tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng 
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Ramadan.” Hadith do Al-Bukhary 1/9 (8) và Muslim 
1/34 (16 & 21) ghi lại. 

 

432- Cũng do Con trai ông U’mar  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

)) 
َ
ْإ ن

َ
ُدول   َْ َْ َ � َّ ََ َه َْارََي لّلا

ُ
ْإ  
َ
َشْاُت  

ُ
هَ   ـٰ ّإ إَلَ

َ
 لُ  َو 

ّ
 إَن

َعلُول َاصََك  ََ ل رَُووُل لَ  َوُ�َقيُدول لصّاَمَو َوُ�ْؤرُول لصّوَكَو فَََْال 
ُمَّدد 

ْب َعَ  ُْ َْوَمَ  وََهَالاُ�
ْ
 َبَّق لب

ّ
ْب إَن ُْ َ ْشَولص

َ
ْب َو  ُِ ََ َعَاُدول َمّ� َدَما

 ))ل َ 
“Ta nhận được lệnh phải tranh đấu với mọi người 
cho đến họ chấp nhận Allah duy nhất để tôn thờ và 
Muhammad là Rasul của Ngài, dâng lễ Salah, xuất 
Zakat bắt buộc. Khi họ chấp nhận làm thế thì Ta bị 
cấm xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của họ 
ngoại trừ vì quyền lợi của Islam và sự thanh toán 
của họ do Allah định đoạt.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại. 

 

433- Ông Mu-a’z  kể: Rasul  cử tôi đi 
truyền giáo ở Yamen, Người bảo: 
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اَدَو  َْ َِ ْب إ   ُْ ، فَاْدُى َِ ي لصَكرَا
ِْ َِ َْْوما  َمْ   َ

ْ
ْإ ((إَىَّك رََ

َ
هَ َن   ـٰ  إَلَ

ّإ لَ  إَّن ل ُ 
َ
ْب   ُْ ْعَلْد

َ
صََك، فََ ََ َطاُعول 

َ
ْب   ُِ ِّ رَُووُل لَ ، فَْْإ 

َ
، َو�

ْب  ُِ ّ يَوِ  َوَللَِة، فََْْإ  ُُ ْب َخَْس ْلََولِت َف  َْ
ََض َعلَيْ َُ َْ  ل

َ
َ�َعا 

َدَْة  رُؤَخُذ  َْ ْب  َْ
ََض َعلَيْ َُ َْ  ل

َ
ّإ لَ  َ�َعا 

َ
ْب   ُْ ْعَلْد

َ
صََك، فََ َ ََ َطاُعول 

َ
 

 َّ صََك، فََْيّا ََ َطاُعول 
َ
ْب   ُِ ْب، فََْْإ  َْ َقَال َ

َُ َّد َعَ  ُُ ََ ْب  َْ ْغَنيَا َ
َ
َمْ   

ا َوَ�ْ�َ لَ   َْ ْب، َولرَّق َدْعَوَو لصَدْظلُوَ ، فََْىُّه لَيَْس بَينَ َْ َوَ�َال ََب  ْشَولص
ِا )) ا َْ  َه

“Người mà anh sẽ phải gặp đây là thị dân Kinh Sách 
(Do Thái & Thiên Chúa), anh hãy mời gọi họ chấp 
nhận La i la ha il lol loh (không có Thượng Đế nào 
xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah) và Ta là 
Rasul của Allah. Một khi họ chấp nhận điều này thì 
hãy báo cho họ biết Allah đã bắt buộc họ phải hành 
lễ Salah ngày đêm năm lần. Nếu như họ đã chấp 
nhận điều này, hãy báo cho họ biết Allah đã bắt 
buộc họ phải xuất Zakat bắt buộc, đó là được lấy từ 
người giàu trong cộng đồng họ rồi phân chia lại cho 
người nghèo cũng trong cộng đồng họ. Đến khi họ 
đã chấp nhận điều này, Ta khuyến cáo anh xâm 
phạm đến tài sản quí báu của họ và hãy tránh xa sự 
bất công bởi lời cầu xin của người bị đàn áp luôn 
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được đến thẳng Allah mà không hề bị cản trở.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 

434- Ông Jaabir  kể: Tôi nghe được Rasul  
nói rằng: 

َّ  َوَ�ْ�َ  لصاُّجَي   َ�ْ�َ إَإّ (( ْفاَ  لصّوْ ُِ
ْ
َّ  َولل  لصّاَموَ )) رَْا

“Sự khác biệt của người Muslim với người thờ đa 
thần và người Kafir là bỏ dâng lễ Salah.” Hadith do 
Muslim 1/61 – 62 (82 & 134) ghi lại. 

 

435- Ông Buraidah  dẫn lời Rasul  rằng: 

دُ  ْْ َع
ْ
ي ((لل َ

ّ
بْ  بَيْنَنَا لَ ُْ َد ْ  لصّاَموُ  َوَ�يْنَ ا ََ َْ َقدْ  رََاَ� َفاَ ))  ََ َْ 

“Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là 
dâng lễ Salah. Ai bỏ nó thì người đó là kẻ ngoại 
đạo.” Hadith do Ibnu Maajah (1079), Al-Tirmizhi 
(261) và Al-Nasaa-y trong bộ Al-Kubra 1/231 (325) và 
Al-Tirmizhi nói: (Hadith Hasan Saheeh Ghareeb). 

 
436- Ông Abdullah bin Shaqeeq kể: “Giới 

Sahabah (bằng hữu) của Nabi  đồng nhìn nhận rằng 
không có việc làm nào khi không thực hiện nó mà trở 
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thành Kafir ngoại trừ bỏ dâng lễ Salah.” Hadith do Al-
Tirmizhi (2622) ghi lại. 

 
437- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  

rằng: 

َعَُْد ((
ْ
ّوَل َما ُ َاَوُب بََه لل

َ
َمرُهُ إَّإ   َْ  فََْْإ ،يَْوَ  للَقيَاَمَة َمْ  َىَدَلَه 

َِ وََخَسَ  َقْد َخا ََ ََح َوَِْإ فََالَدْت 
ْ
َ
َ
فْلََح َو 

َ
َقْد   ََ لََحْت   فَْْإ ،َْ

 ُِ ، َْاَل لصّا َا ََ َمْ  فََا�َضَرَه َشْ َْرََق ْي َلَعََْدي َمْ  ل َِ َُْظُاول  : ل
وُإ َوا َُا  ُِ َُّب رَ ََ َمَ  للَفَا�َضَة ؟  َْرََق ا َما ل َْ يَُكّدُي َمنْ ََ َ�َعّوِ ، 

َذل َِ ْىَداَ َ َعَ 
َ
 (( 

“Quả thật, việc đầu tiên được đưa ra xét xử đối với 
một bề tôi vào ngày phán xét đó là việc dâng lễ 
Salah. Nếu như việc dâng lễ Salah được hoàn thành 
tốt đẹp thì chắc chắn người bề tôi đó sẽ được thành 
công và thắng lợi còn nếu như việc dâng lễ Salah 
không hoàn thành tốt thì chắc chắn người đó sẽ bị 
thất bại và thua thiệt. Nếu năm lễ Salah bắt buộc 
hằng ngày có thiếu xót, Allah bảo: “Các ngươi hãy 
kiểm tra xem bề tôi này của TA có hành lễ Salah 
Sunnah thêm không, hãy thêm vào lễ Salah bắt buộc 
cho hoàn chỉnh ?” Sau đó tiếp tục phân xử mọi việc 
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hành đạo còn lại.” Hadith do Al-Tirmizhi (413) và Al-
Nasaa-y 1/232 trong bộ Al-Kubra (325) ghi lại. 

 

 

 

50- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC SUNNAH AL-
RAWAATIB ĐỐI VỚI SALAH BẮT BUỘC 

& PHÂN TÍCH VIỆC TỐI THIỂU, VIỆC 
HOÀN HẢO VÀ VIỆC TRUNG BÌNH 

 
438- Mẹ của nhóm người có đức tin, mẹ của 

Habeebah bà Ramlah bint Abu Suffaan  kể: Tôi nghe 
được Rasul  nói rằng: 

َعة  
ْ
ّ يَْوِ  ثَتَْ ْ َعَوَو َر� ُُ ((َما َمْ  َىَِْد ُشْالَلِب يَُاّ� َوَ َ�َعا  

 ُ
َ
ْو إَّن بَُ�َ  

َ
ُ بَيْرا  ف للَّنَة،  

َ
ًَ للَفَا�َضَة، إّن َ�َح ل     َغ

 
َ�َعوّة

 َ�يْتا َف للَّنةَ ))

“Một khi một bề tôi Muslim hành lễ Salah Sunnah 
thêm mười hai Rak-at vì Allah, ngoài năm lần bắt 
buộc trong ngày đêm, y sẽ được Ngài xây cho một 
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căn biệt thự trên thiên đàng hoặc y sẽ được xây cho 
một căn biệt thự trên thiên đàng.” Hadith do Muslim 
2/162 (103 & 728) ghi lại. 

 

439- Con trai ông U’mar  kể: “Tôi cùng Rasul 
 hành lễ hai Rak-at trước Salah Al-Zuhr, hai Rak-at 
sau đó, hai Rak-at sau Salah Al-Jumu-a’h (thứ sáu), hai 
Rak-at sau Al-Maghrib và hai Rak-at sau Al-Isha.” 
Hadith do Al-Bukhary 2/72 (1172) và Muslim 2/162 
(104 & 729) ghi lại. 

 

440- Ông Abdullah bin Mughaffal  dẫn lời 
Rasul  rằng:  

 َ�ْ
ََ َال
َ
  ّ ُُ َموا، َ�ْ�َ  َْ  َ�ْ

ََ َال
َ
  ّ ُُ َموا، َ�ْ�َ  َْ  َ�ْ

ََ َال
َ
  ّ ُُ  َ�ْ�َ))
َموا ))  َْ

“Cứ khoảng giữa Azaan và Iqaamah được phép 
hành lễ Salah Sunnah, cứ khoảng giữa Azaan và 
Iqaamah được phép hành lễ Salah Sunnah, cứ 
khoảng giữa Azaan và Iqaamah được phép hành lễ 
Salah Sunnah.” Trong lần thứ ba người tiếp: 

(( ََ ا َِ  ((صََدْ  
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“Cho người nào muốn.” Hadith do Al-Bukhary 1/161 
(627) và Muslim 2/212 (304 & 838) ghi lại. 

 

 

 

51- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC HÀNH LỄ 
SALAH TRONG ĐÊM 

 

Allah phán: 

[ ُۡ ّر ََ َت ََ  ِۡ ۡ ِّ ٓهَك َاقَ بُِِۦ ََاَِلَة  َوِاَن ٱ َِ ََِك  َۡ ُۡ ََ   
َ
ا ام   ّلَك َعَ�ُ م

ا   64اإلسراء:  ٧Zّدُۡمود 

Và trong đêm Ngươi (Muhammad) hãy hành lễ 
Salah Sunnah, mong rằng với điều này Ngươi sẽ 
được Thượng Đế phục sinh trên cương vị cao cả 
được trầm trồ khen ngợi. Al-Isra: 79 (Chương 17), 
Allah phán ở chương khác: 

ۡم َلۡوف  ] َُ ّٓ َِ ُعوَ   ُۡ ۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَ َُ ُٓ اََُتَراَ�ٰ ُجُنو  ۡ َم ََ  Zا َو
  ١٦السجدة: 
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Họ rời khỏi giường ngủ (để) cầu nguyện Thượng 
Đế của họ vừa lo sợ vừa hy vọng (nơi lòng khoan 
dung của Ngài). Al-Sajadah: 16 (chương 32), Allah 
phán ở chương khác: 

 17الذاريات:  ١Zَا ُواْ ََ ِي  ا مِّ َ ٱ َّيۡ ِ مَا يَُۡجَعُو َ ]

Họ là những người thường hay ít ngủ vào ban đêm 
(để hành lễ Salah). Al-Zaa-ri-yaat: 15 – 19 (chương 
51). 

441- Bà A’-y-shah  kể:  Trước kia Rasul  
đứng hành lễ Salah trong đêm đến xưng tấy cả chân, 
thấy vậy tôi nói: Tại sao lại phải làm như vậy trong khi 
Allah đã tha thứ cho Chàng tất cả tội dù quá khứ hay 
tương lai. Người đáp:  

ُكْورل  (( َِ وَإ َىَْدل   ُْ
َ
ْإ  
َ
َهّب  

ُ
فََم  

َ
 (( 

“Vì lẽ đó mà Ta muốn mình là một bề tôi biết tạ ơn 
Ngài.” Hadith do Al-Bukhary 6/169 (4837) và Muslim 
8/141 (81 & 2820) ghi lại. Theo đường truyền khác do 
Al-Bukhary 6/169 (4836) và Muslim 8/141 (79, 80 & 
2819) ghi lại từ Al-Mughee-rah bin Shua’bah. 

 

442- Ông Aly  kể: Rasul  đến nhà ông cùng 
vợ là Faatihah trong đêm vào Người bảo: 
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َن رَُالّيَاَإ ؟))
َ
 )) 

“Hai đứa không hành lễ Salah à ?” Hadith do Al-
Bukhary 2/62 (1127) và Muslim 2/187 (206 & 775) ghi 
lại. 

 

443- Ông Saalim bin Abdullah bin U’mar  dẫn 
Hadith từ cha mình: Rasul  nói rằng: 

 ((ىَْعَب لصاُّجُي َىَُْد لَ ، صَْو َكَإ يَُاّ� َمَ  لصلّيَي ))

“Hồng phúc thay cho Abdullah, nếu như y chịu 
hành lễ Salah trong đêm.” Hadith do Al-Bukhary 2/61 
(1122) và Muslim 7/158 – 159 (140 & 2479) ghi lại. 

 

444- Ông Abdullah bin A’mr bi Al-A’as  
thuật lại lời Rasul  rằng: 

َّ َطيَاَ   َ َُ ََ ْ  َموَْي فَُمِإ، َكَإ َ�ُقوُ  لصلّيَي  ُِ ((يَا َىََْد لَ ، َن رَ
 لصلّيَي ))

“Này Abdullah, chớ có làm như người đàn ông kia 
đã thức trong đêm nhưng lại bỏ không hành lễ 
Qiyaam.” Hadith do Al-Bukhary 2/68 (1152) và 
Muslim 3/164 (185 & 1159) ghi lại.  
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445- Con trai ông Mas-u’d  kể: Có lời kể về 
một người đàn ông đã ngủ trong đêm cho đến sáng, 
Rasul  liền nói: 

ُاىََه -))
ُ
ْو َْاَل : َف  

َ
ََيَْه -   ُا

ُ
يَعاُإ َف   َّ َّ رَُجيا بَاَل لص  ((َال

“Người đàn ông đó đã bị Shaytaan đái vào hai lổ tai 
y hoặc vào một bên lổ tai y.” Hadith do Al-Bukhary 
2/66 (1144) và Muslim 2/187 (205 & 774) ghi lại. 

 
446- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  

rằng: 

َو ىَاَ ، ثََمَث  ُِ ْب، إََال  ُْ ََ  َهَد ََيََة َر  يَعاُإ َعَ َْا َّ ((َ�ْعَقُد لص
ّ ُىْقَدوِ : َعلَيَْك َلْيا َطَو�يا فَاْرُْْد، فََْْإ  ُُ ُِ َعَ  َ

َْ ُىَقِد، يَ
َلّْت ُعقَدوا، 

ْ
، لَ

َ
َ ُّ  لََلّْت ُىْقَدوا، فََْْإ رََو

َ
لْوتَيَقَظ، فََذَكَا لَ  َ�َعا 

يعا  َطيَّب لّلْفَس، َوَِّن  ََ
َ َََح � ْْ

َ
ا، فََ َْ ّ َُ َلّْت ُىَقُدُه 

ْ
، لَ َّ َْ فََْْإ 

ََيَث لّلْفَس َكْالَمإَ )) ََح َخ
ْْ َ  

“Lúc các người nằm ngủ thì Shaytaan đứng trên 
đỉnh đầu các người mà cột ba thắt gút và bảo các 
người: Đêm hãy còn rất dài cứ yên giấc ngủ đi. Đến 
khi thức dậy và tụng niệm Allah thì y gỡ được một 
thắt gút, khi lấy Wudu là gỡ được thắt gút thứ hai 
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và khi hành lễ Salah là hoàn toàn gỡ được ba thắt 
gút. Đến sáng y sẽ rất năng nổ và tràn đầy nghị lực, 
bằng ngược lại y sẽ cẩm thấy lười biến, uể oải.” 
Hadith do Al-Bukhary 2/52 (1142) và Muslim 2/187 
(207 &776) ghi lại.  

 

447- Ông Abdullah bin Salaam  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

لّول بَاصلّيَْي  َْ ْطَعُدول للّعَعاَ ، َو
َ
ول لصّالمَ ، َو  َُ فْ

َ
  : َُ ا لّلا َْ �ّ

َ
�))

ََيَا ا، رَْدُخلُول للَّنَة سََالَم ِ ))  َُ  َولّلا

“Này mọi người, hãy truyền đạt lời chào Salam, bố 
thí thức ăn và hành lễ Salah Sunnah trong đêm 
trong lúc mọi người say sưa ngủ sẽ được vào thiên 
đàng bình an.” Hadith do Ibnu Maajah (1334) và Al-
Tirmizhi ghi lại và nói: (Đây là Hadith Saheeh). 

 
448- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  

rằng: 

فَْضُي لصّاَمَو 
َ
ُا لَ  لصُدَحّاُ ، َو  ْْ َِ فَْضُي لصّايَاَ  َ�ْعَد َرَشَضاإَ : 

َ
 ))

َمُو لصلّيَْي )) َْ  َ�ْعَد للَفَا�َضةَ : 
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“Nhịn chay tốt nhất sau Ramadan là nhịn chay vì 
Allah vào tháng Al-Muharram (tháng giêng lịch 
Islam) và nhịn hành lễ Salah tốt nhất sau Salah bắt 
buộc là hành lễ trong đêm.” Hadith do Muslim 3/169 
(202 & 1163) ghi lại. 

 

449- Con trai ông U’mar  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْورَْا بََولَهَدوِ ))
َ
مُو لصلّيَْي َموَْح َموَْح، فَََْال َخْفَت لصّاََْح فََ َْ )) 

“Hành lễ Salah trong đêm mỗi lần hai Rak-at, hai 
Rak-at, đến khi sợ đến giờ rạng đông thì hành lễ 
Wit-r một Rak-at.” Hadith do Al-Bukhary 2/64 (1137) 
và Muslim 2/172 (147 & 749) ghi lại. 

 

450- Cũng do Con trai ông U’mar  kể: “Rasul 
 hành lễ Salah trong đêm mỗi lần hai Rak-at và hành 
lễ Salah Wit-r một Rak-at.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại. 

 
451- Ông Anas  kể: “Có khi Rasul  ăn uống 

mỗi ngày làm chúng tôi cứ tưởng Người sẽ chẳng nhịn 
chay nữa, có khi nhịn chay mãi làm chúng tôi cứ tưởng 
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Người sẽ chẳng ăn uống trở lại. Nếu ai muốn được tận 
mắt nhìn thấy Người hành lễ Sunnah trong đêm thì cứ 
việc thức bất cứ đêm nào sẽ được thấy Người hành lễ.” 
Hadith do Al-Bukhary 2/65 (1141) ghi lại. 

 

452- Bà A’-y-shah  kể: “Trước kia, Rasul   
dâng lễ Salah trong đêm mười một Rak-at, mỗi lần quỳ 
lạy các người có thể đọc được năm mươi câu Kinh mà 
Người vẫn chưa ngẩn đầu lên, và hành lễ hai Rak-at 
trước khi hành lễ Salah Al-Fajr, rồi Người nằm nghiên 
bên phải nghỉ ngơi chờ đợi Iqaamah để hành lễ Al-Fajr 
bắt buộc.” Hadith do Al-Bukhary 2/61 (1123) ghi lại. 

 

453- Bà A’-y-shah  kể: “Dù trong tháng 
Ramadan hay tháng nào khác Rasul  cũng không 
hành lễ Sunnah hơn mười một Rak-at: Mỗi lần bốn 
Rak-at Người không kể dài hay ngắn, kế tiếp là hành lễ 
ba Rak-at. Thấy vậy tôi hỏi: Thưa Rasul, trước hành lễ 
Salah Wit-r chàng không ngủ à? Người đáp: 

(( َِ
ة، إَّإ َىيَْ�ّ َ�نَاَماَإ َوَن َ�نَاُ  َْلْ ََ َ  ((يَا َة�

“Này A’-y-shah, Ta chỉ ngủ bằng hai con mắt còn 
tim Ta thì luôn thức.” Hadith do Al-Bukhary 2/66 
(1147) và Muslim 2/166 (125 & 738) ghi lại. 
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454- Bà A’-y-shah  kể: “Rasul  chỉ ngủ ở 
đầu hôm đến gần cuối đêm thì Người thức dậy hành lễ 
Salah.” Hadith do Al-Bukhary 2/66 (1146) và Muslim 
2/167 (129 & 739) ghi lại. 

 

455- Con trai ông Mas-u’d  kể: “Có lần tôi 
cùng Rasul  hành lễ Salah Sunnah trong đêm, Người 
đứng lâu đến nổi tôi muốn làm chuyện bậy.” Có người 
hỏi: “Chuyện bậy đó là gì ?” Ông đáp: “Tôi muốn ngồi 
xuống bỏ mặc Người cứ hành lễ.” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi lại. 

 
456- Cha của Abdullah ông Huzaifah bin Al-

Yamaan  kể: “Vào một đêm nọ tôi đứng hành lễ 
Salah cùng Nabi , Người bắt đầu bằng chương Al-
Baqarah, tôi nói trong lòng: Chắc Người sẽ Ru-kua’ ở 
câu Kinh một trăm, nhưng cũng qua. Tôi bảo: Sẽ Ru-
kua’ ở cuối chương, nhưng không Người tiếp tục đọc 
tiếp chương Al-Ni-sa, xong đến chương Ali I’mraan. 
Mỗi lần đọc qua câu Kinh Allah ra lệnh tán dương là 
Người tán dương, đọc qua câu Kinh nhắc đến hạnh 
phúc là người cầu xin, đọc qua câu Kinh nhắc về hành 
phạt là người van xin che chở. Sau đó Người Ru-kua’ 
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và nói:  َُوََْحاَإ َرّ�َ للَعَظيب))(( (
65F

1) (Sub ha na rab bi yal a’ 
zeem), Người đã Ru-kua’ lâu như đứng đọc Qur’an 
vậy, rồi Người nói: (( َُدُه، َرّ�نَا صََك للَْدد )((َوَدَ  لُ  صََدْ  َحَ

66F

2) 
(Sa mi A’l lo hu li manh ha mi dah, rab ba naa la kal 
hamd), rồi Người đứng ngược trở lại với thời gian 
tương ứng như Ru-kua’, rồi Người quỳ lại và nói: 

ْعَ ))
َ
)((ُوََْحاَإ َرّ�َ لأل

67F

3) Người quỳ lạy với thời gian 
tương ứng với lúc đứng vậy.” Hadith do Muslim 2/186 
(203 & 772) ghi lại. 

 

457- Ông Jaabir  kể: Có người hỏi Rasul  về 
lễ Salah nào tốt nhất, Người đáp: 

 ))ُطوُل للُقنُوَت ((

“Lễ đứng hành lễ lâu nhất.” Hadith do Muslim 2/175 
(165 & 756) ghi lại. 

 
                                                           

(1) Ý nghĩa: Hiễn vinh thay Thượng Đế của bề tôi Đấng Vĩ Đại 

(2) Ý nghĩa: Allah hằng nghe thấy lời tụng niệm kính dâng Ngài, 
lạy Thượng Đế kính dâng lên Ngài lời tạ ơn. 

(3) Ý nghĩa: Hiễn vinh thay Thượng Đế của bề tôi Đấng Tối Cao. 
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458- Ông Abdullah bin A’mr bin A’sr  dẫn 
lời Rasul  rằng: 

يَاُ  (( َْ  لَ  
َ
َهّب لصّايَاَ  إَ 

َ
مُو َدلوَُد، َو  َْ  لَ  

َ
َهّب لصّامَو إَ 

َ
 

َُ لصلّيَي َوَ�ُقوُ  ثُلُوَُه َوَ�نَاُ  ُوُدَوُه َوَ�ُاوُ  يَوما   َدلوَُد، َكَإ َ�نَاُ  ىَْا
 ))َوُ�ْفَعُا يَْوما  

“Lễ Salah và sự nhịn chay được Allah yêu thích 
nhất là lễ Salah và sự nhịn chay của Nabi Dawood. 
Người chỉ ngủ đến nữa đêm rồi thức dậy hành lễ 
Salah trong một phần ban của đêm và ngủ lại một 
phần sáu của đêm, và Người nhịn chay một ngày và 
ăn uống một ngày.” Hadith do Al-Bukhary 4/195 
(3420) và Muslim 3/165 (189 & 1195) ghi lại. 

 

459- Ông Jaabir  kể: Tôi nghe được Rasul  
nói rằng: 

ل  (( ًْ  َخ
َ
ا رَُجيا ُشْالَلبا �َْالَُل ل  َ�َعا  َْ ، َن يَُولفَُق إَّإ َف لصلّيَْي صََالاَعة 

ّ َلْلَةِ  ُُ يَا َولآلَخَاَو، إَّن  ْىَعاُه إَيّاُه، وََاصََك 
َْ ِّ ْشَا ل

َ
 ))َمْ   

“Quả thật, trong mỗi đêm có một thời khắc mà bất 
cứ người Muslim nào đứng hành lễ cầu xin Allah 
mọi điều tốt đẹp dù ở trần gian hay ở ngày sau, ngay 
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vào thời khắc đó sẽ được Ngài ban cho toại nguyện.” 
Hadith do Muslim 2/175 (166 & 757) ghi lại. 

 

460- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َعرَْ�َ َخَفيَفرَْ�َ ((
ْ
ْب َمَ  لصلّيَْي فَلْيَْفرََرَح لصّاَمَو بََا� ُْ  ))إََال َْاَ   َهُد

“Một khi các người có thức giấc trong đêm, hãy 
hành lễ hai Rak-at thật ngắn.” Hadith do Muslim 
2/184 (198 & 768) ghi lại. 

 

461- Bà A’-y-shah  kể: “Cứ mỗi lần giật mình 
thức giấc là Rasul  hành lễ Salah hai Rak-at thật 
ngắn.” Hadith do Muslim 2/184 (197 &767) ghi lại. 

 

462- Cũng do bà A’-y-shah  kể: Trước kia, 
nếu Rasul  không dâng lễ Salah (Sunnah) trong đêm 
được do bị quá mệt hoặc lý do nào đó thì Người hành lễ 
bù lại vào hôm sau mười hai Rak-at. Hadith do Muslim 
2/171 (140 & 746) ghi lại. 
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463- Ông U’mar bin Al-Khattaab  thuật lại lời 
Rasul  rằng:  

ُه َما َ�ْ�َ  ((َمْ  ىَاَ  َىْ  َهْو�َهَ 
َ
َقَا  ََ َِ َمنُْه،  ْو َىْ  َش

َ
َمَ  لصلّيَي،  

ُه َمَ  لصلّيَي ))
َ
َدا ََْا  َّ

َ
ُ َكَ

َ
َا، ُكَرَب   ْْ َمَو  للّظ َْ َا َو ْْ َمَو للَف َْ 

“Trong đêm ai đọc một Hizb (phân đoạn) nào đó 
(trong Qur’an) rồi ngủ hoặc chỉ đọc được một phần 
trong phân đoạn rồi ngủ, sau đó đọc lại giữa khoảng 
Salah Al-Fajr và Salah Al-Zuhr xem như là y đã đọc 
được trọn phân đoạn đó trong đêm.” Hadith do 
Muslim 2/171 (142 & 747) ghi lại. 

 

464- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

رَُه، فَْْإ  بَْت ((
َ
َّ َو ْ�َقَظ لْشَا  رََهَب لُ  رَُجم  َْاَ  َمَ  لصلّيَْي، فََا

و  َْاَمْت َمَ  لصلّيَْي، فََالّْت 
َ
، رََهَب لُ  لْشَا  ََ ا لصَدا َْ َْ ىََضَح َف وَْج

 ََ َه لصَدا َْ  ىََضَحْت َف وَْج
َِ ا، فَْإ   َْ  ))َو ْ�َقَظْت َروَْج

“Allah luôn đoái hoài đến người đàn ông nào thức 
giấc hành lễ Salah trong đêm rồi đánh thức vợ mình 
để hành lễ cùng, nếu cô ta từ chối hãy tát nước lạnh 
vào mặt cô ta. Và Allah luôn đoái hoài đến người 
phụ nữ nào thức giấc hành lễ Salah trong đêm rồi 
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đánh thức chồng mình để hành lễ cùng, nếu anh ta 
từ chối hãy tát nước lạnh vào mặt anh ta.” Hadith do 
Abu Dawood (1308 & 1450), Ibnu Maajah (1336) và 
Al-Nasaa-y 3/205 ghi lại. 

 

465- Ông Abu Hurairah và cha của Sa-e’d ông 
Al-Khudry  dẫn lời Rasul  rằng: 

يعا ، (( َعرَْ�َ َجَ
ْ
َّ َر� َْ ْو 

َ
لَُه َمَ  لصلّيَْي فََالّيَا -   ِْ

َ
ْ�َقَظ لصاُّجُي  

َ
إََال  

لَكَالَت  َّ لَكَا�َ  َول َّ  ))ُكَرََا ف ل

“Khi người đàn ông đánh thức vợ trong đêm để 
cùng nhau hành lễ - hoặc hành lễ Salah hai Rak-at – 
cả hai được liệt vào danh sách người những người 
nam và nữ thường xuyên tụng niệm Allah.” Hadith 
do Abu Dawood (1309) ghi lại. 

 

466- Bà A’-y-shah  dẫn lời Rasul  rằng: 

َب َىنُْه لّلْوُ ، (( َِ َّ يَْذ ُْْد َه ْ ًَ ْب َف لصّاَمَو، فَلْ ُْ َََعَس  َهُد إََال 
ُب �َْالرَْغَفاُ  َِ ، لََعلُّه يَْذ َو ىَاَعسا ُِ َّ َو َْ ْب إََال  ُْ فَيَُالّب  فَّْإ  َهَد

 ))ََْفَالهُ 
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“Một khi các người mỏi mệt khi hành lễ Salah 
(Sunnah) thì hãy nghĩ ngơi đến hết buồn ngủ. Nếu 
như các người đứng hành lễ trong lúc mệt mỏi, e 
rằng các người muốn cầu xin Allah tha thứ tội lỗi thì 
các người lại mắng chửi bản thân mình.” Hadith do 
Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 
467- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  

rằng: 

بَ (( َْ ْب َمَ  لصلّيَْي، فَاْورَْع ُْ للُقْاَِإ َعَ صََالاىََه، فَلَْب  إََال َْاَ   َهُد
 َْ  ))يَْدَر َما َ�ُقوُل، فَلْيَْضَع

“Khi các người đứng hành lễ Salah trong đêm và 
các người cố gắng đọc Qur’an nhưng không kiểm 
soát được đang đọc gì thì hãy nằm nghĩ đi.” Hadith 
do Muslim 2/190 (223 & 787) ghi lại. 
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II- MỤC KIẾN THỨC 
52- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC VIỆC TRAO 

DỒI & TRUYỀN ĐẠT KIẾN THỨC 
ISLAM VÌ ALLAH 

 

Allah phán:  

ِّّ�ِ َِۡدِ� ِعۡلم  ]  114 طه:  ١Zا َوُُۡ 

Và lạy Thượng Đế của bề tôi, xin hãy ban cho bề 
tôi kiến thức. Taa-ha: 114 (chương 20), Allah phán ở 
chương khác: 

لَُموَ ۗ ] ۡۡ ََ  َّ ِيَن  ِّ لَُموَ  َوٱ ۡۡ ََ ِيَن  ِّ َتوِي ٱ ّۡ َ � ۡۡ ََ  ۡۡ ُُZ  :٩الزمر 

Hãy bảo chúng (Muhammad) chẳng lẽ người có 
kiến thức lại ngang hàng với người thất học hay 
chăng. Al-ZU’mar: 9 (chương 39), Allah phán ở 
chương khác: 

َهٰٖتإ ] َِ وُُواْ ٱۡلِۡۡلَم َد
ُ
ِيَن م ِّ ۡم َوٱ ُِ ِيَن َءاَاُنواْ ِان ِّ ُ ٱ َّ  Zيَۡوََِع ٱ

 11المجادلة: 
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Allah sẽ nâng cao địa vị của những ai trao dồi kiến 
thức Islam. Al-Mujadalah: 11 (chương 58), Allah 
phán ở chương khác: 

[ ْۗ ا ُۡ لََ�ُ ُۡ َُادُِِ ٱۡل َ ِاۡن ِع َّ َما َ�َۡ� ٱ َّ ِ�Z  :28فاطر 

Quả thật chỉ có những bầy tôi am tường kiến thức 
Islam mới biết kính sợ Allah. Faa-tir: 28 (chương 
35). 

468- Ông Mu-a’wiyah  dẫn lời Rasul  rằng: 

يَ  )) ِّ ُه ف ل ْْ ل  ُ�َفّق ًْ  ((َمْ  يُاََد لُ  بََه َخ

“Khi Allah muốn ban cho ai được tốt đẹp thì Ngài 
ban cho y kiến thúc Islam” Hadith do Al-Bukhary 
1/27 (71) và Muslim 3/94 (98 & 1037) ghi lại. 

 

469- Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

لََكَرَه  َِ  َهَالَد إَّن َف لثْتَرَْ�َ : رَُجيا ِرَاُه لُ  َمان ، فََاللَّعُه َعَ 
َ
((ن

ا)) َْ ا وُ�َعلُّد َْ َو َ�ْقَض بَ ُْ ََ  ،  َف للَّق، َورَُجيا ِرَاُه لُ  َهْكَدة 

“Sẽ không đạt được hạnh phúc (tột đỉnh) ngoại trừ: 
Một người được Allah ban cho tiền bạc, y dùng hết 
số tài sản cho vào việc chính nghĩa của Allah và một 
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người được ban cho thuộc lòng Qur’an, y áp dụng 
nó và truyền đạt lại cho người.” Hadith do Al-
Bukhary 1/28 (73) và Muslim 2/201 (268 & 816) ghi 
lại.  

 

470- Abu Musa  dẫn lời Rasul  rằng: 

)) َِ ا َْ
َ
َعلَْب َكَدوََي َ�يِْث  

ْ
َدى َولل ُْ ْ إَّإ َموََي َما َ�َعوََح لُ  بََه َمَ  لص

 َ َُ
ْ
ىََْرََت لل

َ
ََ فََ ََلََت لصَْدا

ا َطا ََفةا َطيََّةا َْ َْ ا فََ ىَْت َمنْ  ُ ْر
َ
  

َ
َب   َْ ُع

ْ
 َولل
 ََ ا لّلا َْ َفَ  لُ  بَ

نَ ََ  ََ ْشَالَكَت لصَْدا
َ
  ُِ َجاَد

َ
ا   َْ َإ َمنْ ََ ًَ َو َكَو

ْ
 ،لل

َدا َ َ  َّ ْخَاى إَ
ُ
ا   َْ َِ َطا ََفة  َمنْ ا َْ

َ
ا وََوَقْول َورََعْول َو  َْ ُ�ول َمنْ فََوَ

ُقَه َف َديَ  لَ   ََ  فََذصََك َموَُي َمْ  
 
َ ََ ََُت 

َ  َوَن رُتْ َطيَعاإا َن ُ�ْدَالُك َما
َعَلَب وََعلّبَ  ََ َفَعُه بََدا َ�َعوََح لُ  بََه  ََ ا ،َو و 

ْ
ْ  بََذصََك َر  ََ  َوَموَُي َمْ  صَْب يَْا

رَْولُْت بَهَ 
ُ
ى   َ

ّ
َدى لَ  لَ ُِ  ))َوصَْب َ�ْقََْي 

“Hình ảnh việc Allah đặt sứ mạng cho Ta mang theo 
sự chỉ đạo và kiến thức giống như hình ảnh một cơn 
mưa trúc xuống đất. Có loại đất mầu mỡ thì rút 
ngay lượng mưa vào lòng rồi cho mọc lên vô số cây 
cối, cỏ, hoa màu; có loại đất thì giử lại lượng nước 
mưa đó và Allah dùng lượng nước đó cho con người 
sử dụng trong sinh hoạt và tưới tiêu; có loại đất 
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khác xua tan hết lượng nước đó cũng không cho 
mọc lên cỏ cây. Tương tự thế trong nhân loại có 
người thấu hiểu được chỉ đạo Islam, họ thu thập 
những gì được mặc khả cho Ta giúp ích bản thân 
mình và truyền đạt lại cho người khác; có người 
chẳng ngóc đầu lên nổi và cũng chẳng tiếp thu sự chỉ 
đạo của Allah đã mặc khả cho Ta.” Hadith do Al-
Bukhary 1/30 (79) và Muslim 7/63 (15 & 2282) ghi lại. 

 

471- Ông Sah-l bin Sa’d  kể: Rasul  đã nói 
với Aly  rằng: 

ًا صََك َمْ  ُحَْا لّلَعب)) َدَي لُ  بََك رَُجم  َولَهدل  َخ ْْ ْإ َ�
َ َ
 ((فََولَ  أل

“Ta thề bởi Allah chứng giám chỉ cần Allah ban cho 
ngươi hướng được một người đàn ông duy nhất vào 
Islam thì sẽ tốt cho ngươi hơn tất cả tài sản ở trần 
gian này.” Hadith do Al-Bukhary 5/171 (4210) và 
Muslim 7/121 (34 & 2406) ghi lại. 

 

472- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

لَ�يَي َوَن َهَاَج، َوَمْ   َ ْْ ، وََهّدثُول َىْ  بََ� إَ
((بَلُّغول َىّ� َوصَْو ِيَة 

 َمْقَعَدُه َمَ  لّلارَ ))
ْ
ّ ُمرََعّددل  فَلْيَتَََّو  َ ََ  َِ  َكَذ



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

468 

 

“Các người hãy (thay Ta truyền Islam) dù chỉ là mỗi 
một câu Kinh, hãy kể về con cháu Israa-el sẽ chẳng 
điều gì gây hại. Và đối với những ai cố tình nói dối 
về Ta thì sẽ được chuẩn bị sẵn một chổ ngồi trong 
hỏa ngục.” Hadith do Al-Bukhary 4/207 (3461) ghi lại. 

 

473- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 
َ
 إَ 
ُ َطَا�قا 

َ
َي لُ    ّْ ََيَه َعلْدا ، َو ((َوَمْ  َولََك َطَا�قا  يَلْرََدُس 

 للَّنةَ ))

“Ai mở lối đến với kiến thức Islam, y sẽ được Allah 
ban cho một lối dễ dàng thẳng táp đến thiên đàng.” 
Hadith do Abu Dawood, Ibnu Maajah và Al-Tirmizhi 
ghi lại. 

 

474- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َََعُه َن ((
ُجوَر َمْ  رَ

ُ
ْجَا َموُْي  

َ
ُ َمَ  لأل

َ
دى  َكَإ   ُِ  

َ
َمْ  َدَة إَ 

يْةا   َِ ْب  َِ ُجوَر
ُ
َُ َاصََك َمْ     ))َ�نُْق
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“Ai kêu gọi đến chân lý, y hưởng được ân phước 
(cho việc làm đó) và ân phước của tất cả những ai 
làm theo cho đến ngày tận thế không hề thiếu sót về 
ân phước đó.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 

475- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َِد َ إََال َماَت (( َدَْةا َجاَرَ�ةا وََعلْبا لْ�ُ   َْ ََْقَعَ  َىَدلُُه إَّن َمْ  ثََمِث   ل
 ُ
َ
اَلحا يَْدُعو   َْ ا 

َ
 )) ورله شاللبيُتْرََفُ  بََه َوَوِ

“Một khi con người từ trần thì tất cả mọi hoạt động 
bị cắt đứt, ngoại trừ ba điều: Di sản lưu truyền cho 
hậu thế, kiến thức Islam giúp ích cho đời và đứa con 
hiếu thảo cầu xin cho.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 

 

476- Ông Abu Hurairah  kể: Tôi nghe được 
Rasul   nói rằng: 

ُه، 
َ
، َوَما َولن

َ
ا، إَّن َاْكَا لَ  َ�َعا  َْ ي ََ ، َشلُْعوإا َما  َْيَا َشلُْعوىَةا ِّ ((ل

 وَةَلا  َوُمرََعلّدا  ))
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“Quả thật, trần gian là nơi rất ghê tởm và mọi điều 
trong nó cũng gớm ghiếc tương tự, ngoại trừ sự tụng 
niệm, tán dương Allah, việc hành đạo vì Ngài, người 
truyền đạt và người tìm tòi kiến thức Islam.” Hadith 
do Ibnu Maajah (4112) và Al-Tirmizhi (2322) ghi lại. 

 

477- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َّ يَاَْج َ )) ََيَي لَ  َه َو َف َو ُْ
ََ  ((َمْ  َخَاَج ف َطلََب للَعلَْب 

“Ai ra đi để trao dồi kiến thức Islam, là y đang đi 
thánh chiến vì chính nghĩa của Allah cho đến khi 
quay trở về nhà.” Hadith do Al-Tirmizhi (2647) ghi 
lại. 

 

478- Ông Abu Umaamah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

بْ (( ُْ ْدىَا
َ
ََ َعَ   َعابََد َكَفْض

ْ
َعاصََب َعَ لل

ْ
  ))فَْضُي لل

“Ân phước của người hiểu biết giáo lý Islam so với 
người sùng đạo giống như ân phước của Ta so với 
các người.” Rasul  nói tiếp: 
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َّ لّلْدلََة َف (( رَْض َه
َ
َي لصّالَدَولَت َولأل ِْ

َ
رَُه َو  َِ إَّإ لَ  َوَشَم َ

 َ ًْ َ
ْ
ََ لل ُوَت َلَُالّوَإ َعَ ُمَعلَّب لّلا

ْ
َّ لل ا وََه َِ  ))ُجْحَا

“Quả thật, Allah, tất cả Thiên Thần, vạn vật ở các 
tầng trời và đất kể cả con kiến ở trong hang và cá 
voi đồng Salawaat)

68 F

1(  cho người giáo dục mọi người 
làm việc tốt.” Hadith do Al-Tirmizhi (2685) ghi lại. 

 

479- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 للَّنَة، 
َ
 إَ 
ُ َطا�قا 

َ
َي لُ    ّْ ََيَه َعلْدا  َو  يََْرََ  

((َمْ  َولََك َطَا�قا 
ا َلَعاَلَب للَعلَْب رَُا  بََدا يَْانَُ ، َوِّإ  َْ ََضُ   ْجَنَحرَ ََ َة  َِ َوِّإ لصَدَم َ
َّ لليرَاُإ  ُ َمْ  َف لصّالداَولَت َوَمْ  َف لألرَْض َه

َ
للَعاصََب لَيَْالرَْغَفُا  

، َوفْضُي للَعاصََب َعَ للَعابََد َكَفْضَي للَقَدَا َعَ َوا ََا  ََ ف لصَدا
ََ صَْب يََوّرثُول  ََيَا

، َوِّإ لألىْ ََ ََيَا
ََ َوَرثَُة لألىْ لصَكَولَكَب، َوِّإ للُعلََدا

َخَذ بََظ َولفَاِ ))
َ
َخَذُه  

َ
َدْ    ََ َدا َوّرثُول للَعلَْب،  َّ دا  َوِ َِ  َدينَارل  َوَن َدْر

                                                           

(1) Salawaat mang những ý nghĩa sau: Của Allah mang nghĩa là 
khen ngợi tưởng thưởng. Của Thiên Thần mang nghĩa cầu xin 
tha thứ tội lỗi. Của con người và vạn vật mang ý nghĩa cầu xin 
bình an và phúc lành. 
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“Ai mở lối đến với kiến thức Islam, y sẽ được Allah 
ban cho một lối dễ dàng thẳng táp đến thiên đàng. 
Quả thật, giới trao dồi kiến thức sẽ được các Thiên 
Thần thỏa lòng xòe rộng cánh che chở bảo vệ, và đối 
với người A’lim (thông thạo kiến thức Islam) sẽ 
được tất cả Thiên Thần trên trời, vạn vật ở dưới đất 
cầu xin tha thứ tội lỗi cho họ kể cả con cá dưới nước 
cũng ra sức cầu xin. Ân phước của người A’lim so 
với người ngoan đạo tựa như ánh sáng trăng rằm so 
với bao tinh tú khác. Nhóm A’lim là truyền nhân 
của giới Nabi và giới Nabi không để lại bất cứ tài 
sản vàng cũng như bạc nào cả, họ chỉ để lại mỗi kiến 
thức Islam, ai lấy được nó là đã lấy được tài sản vô 
giá.” Hadith do Abu Dawood (3641), Ibnu Maajah 
(223) và Al-Tirmizhi (2682) ghi lại. 

 

480- Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َِ  ْوَ  
ِّ ُمََلّ ََلَّغُه َكَدا َوَدَعُه، فَُا ََ يْةا ،  َِ  َوَدَ  َمّنا 

 
َ لُ  لْشَا  َّ ((ىَ
 َمْ  َواَم ِ ))

“Allah sẽ ban thành quả cho những ai nghe được và 
truyền đạt lại những tất cả điều họ đã nghe, và 
người truyền giáo tốt hơn nhiều so với người chỉ biết 
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nghe.” Hadith do Ibnu Maajah (232) và Al-Tirmizhi 
(2657) ghi lại. 

 

481- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

اِ  َمْ  ىَارِ )) َْ َب يَْوَ  للَقيَاَمَة بََل َ
ْ
ل
ُ
 ((َمْ  ُوةََي ع  َعلِْب فََكرََدُه،  

“Ai trao dồi kiền thức Islam rồi lặng câm, vào ngày 
tận thế y sẽ bị trói bằng những sợi dây lửa trong hỏa 
ngục.” Hadith do Dawood (3658), Ibnu Maajah (261) 
và Al-Tirmizhi (2649) ghi lại. 

 

482- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

 َ�رََعلُّدُه إَّن ((
َ
َِ بََه وَْجُه لَ  َعّو وََجّي ن ا َشّدا يَُْرَ َمْ  َ�َعلَّب َعلْد 

َقيَاَمةَ 
ْ
َّنَة يَْوَ  لل

ْ
ْد َعْاَ  لل َ

ََ َْيَا صَْب  ِّ روله  ))َلَُايَْب بََه َعَاُا  َمَ  ل
  بو دلود.

“Đối với kiến thức (Islam) làm hài lòng Allah mà ai 
lại học hỏi chỉ vì được phúc lợi của trần gian thì y sẽ 
không ngửi được mùi thơm của thiên đàng vào ngày 
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phán xử.” Hadith do Abu Dawood (3664) và Ibnu 
Maajah (525) ghi lại. 

 

483- Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  kể: 
Tôi nghe được Rasul  nói rằng: 

، ََ  يَتَْوعُه َمَ  لّلا
 
ُِ للَعلَْب لىَْوَلة ََ ْ   ((إَّإ لَ  َن َ�ْق َِ َول

 َُ ََذ لّلا
ّ
َّ إََال صَْب ُ�ََْق َةَلا ، لل ، َه ََ َِ للُعلََدا ُِ للَعلَْب بََقَْ ََ َ�ْق

لّول)) َُ َ َعلِْب، فََضلّول َو 
ًْ ان ، فَُالةَلُول فََفْرول بََغ ّْ  ُرُ ووا  ُج

“Quả thật, Allah sẽ không tước kiến thức đang nằm 
trong lòng mọi người, Ngài sẽ lấy lại bằng cách cho 
người A’lim từ từ chết hết (mà không có truyền 
nhân), đến khi không còn người A’lim nào còn sống 
trên đời, mọi người bầu chọn những kẻ chẳng tí kiến 
thức nào lên để tư vấn và họ trả lời trong lúc vô kiến 
thức. Thế là họ bị lầm lạc và làm thiên hạ lầm lạc 
theo.” Hadith do Al-Bukhary 1/36 (100) và Muslim 
8/60 (13 & 2673) ghi lại. 
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III- MỤC TỤNG NIỆM 
53- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC LỜI TỤNG 

NIỆM & KHUYẾN KHÍCH VIỆC TỤNG 
NIỆM 

 

Allah phán: 

[ ۗ ُ َُ ُۡ َ
ِ م َّ ُو ٱ ُۡ ِ َِ  ٤٥العنكبوت:  Zَو

Và lời tụng niệm Allah vĩ đại nhất.. Al-A’nkaboot: 
45 (chương 29), Allah phán ở chương khác: 

مۡ ] ُُ ۡذُكۡو
َ
ٓ م ِِ   152 البقرة: Zََ�ۡذُكُوو

Các người hãy tụng niệm TA, TA sẽ nhớ đến các 
người. Al-Baqarah: 152 (chương 2), Allah phán ở 
chương khác: 

ه�  ] َّ َك َُ ِّ ۡف ََ َّٓك ِ�  ِّ وِ ِاَن ٱۡلَقۡو ِ َوٱۡذُكو  َۡ   وَِليَفة  َوُدوَ  ٱۡ�َ
ن ّاَِن ٱۡلَ�ٰفِلَِ�  ُِ َُ َّ اِ  َو َُ ّوِ َوٱ� ُُ  205األعراف:  ٢Zبِ�ۡلُغ

Này hỡi (Muhammad) hãy tụng niệm Thượng Đế 
Ngươi trong thanh tâm bằng sự khiêm nhường sùng 
kính, âm thầm chớ có phô trương, vào mỗi sáng và 
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mỗi chiều, và Ngươi đừng như những kẻ lơ là trong 
việc tụng niệm. Al-A’raaf: 205 (Chương 7), Allah 
phán ở chương khác: 

ُُۡفلُِحوَ  ] ۡم  ُِ ّل َۡ � ّل َ َكِِ�  َّ  ١٠الجمعة:  Z ١َوٱۡذُكُوواْ ٱ

Và hãy nhớ đến Allah cho thật nhiều để may ra các 
ngươi được thành công. Al-Jumu'ah: 10 (Chương 
62), Allah phán ở chương khác: 

ِاَ�ِٰت َوٱۡلَمٰنِتَِ� ] ۡۡ ِانَِ� َوٱلُۡم ۡۡ ِٰت َوٱلُۡم ََ لِ ّۡ لِِمَ� َوٱلُۡم ّۡ �ِّ  ٱلُۡم
 ِِ ٰ ََ ِ ُٰ َّ ِ�َن َوٱل ُِ ٰ َّ ِٰت َوٱل ََ ُِ ٰ َّ �َِ� َوٱل ُِ ٰ َّ َوٱۡلَمٰنَِ�ِٰت َوٱل

ِِِمَ�  ُ ّّ ِٰت َوٱل ََ ِ ُّ �َِ� َوٱلُۡمَتَص ِ ُّ ِٰت َوٱلُۡمَتَص َٰ َوٱۡلَ�ِٰشَِۡ� َوٱۡلَ�ِٰش
 َ َّ ٰكِوِ�َن ٱ َّ ِٰت َوٱل َٰ ٰفِ ََ ۡم َوٱۡل َُ ٰفِِظَ� َُُووَج ََ ِٰت َوٱۡل ََ ِ ِ ُ ّّ َوٱل

م ّاۡغفَِوة  ا َكِِ�   َُ َ ُ ل َّ ُّ ٱ َع
َ
ِِ م ٰ ََ ٰكِ َّ ا َوٱل ا َعِظيم  ۡجو 

َ
األحزاب:  ٣Z َوم

٣٥ 
Quả thật, những người Muslim nam và nữ, những 
người có đức tin nam và nữ, những người ngoan đạo 
nam và nữ, những người bố thí nam và nữ, những 
người kiên nhẫn nam và nữ, những người kính sợ 
(Allah) nam và nữ, những người chân thật nam và 
nữ, những người nhịn chay nam và nữ, những người 
giử mình trong sạch (tránh khỏi tội quan hệ trước 
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hôn nhân) nam và nữ, và những người tụng niệm 
Allah nam và nữ, tất cả họ đã được Allah tha thứ tội 
và chuẩn bị cho sẵn phần thưởng vĩ đại. Al-Ahzaab: 
35 (chương 33), Allah phán ở chương khác: 

َ ذِۡكو  ] َّ ِيَن َءاَاُنواْ ٱۡذُكُوواْ ٱ ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََ � ُُِّحوُُ ٤ا َكِِ�  َوة   وََس ِۡ  بُ

ي�   ُِ
َ
 42  -41 األحزاب: ٤Zَوم

Này hỡi những người có đức tin, hãy tụng niệm 
Allah cho thật nhiều * Và hãy tán dương Ngài vào 
mỗi sáng và mỗi chiều. Al-Ahzaab: 41 - 42 (chương 
33). Ngoài ra còn có rất nhiều câu kinh khác mang ý 
nghĩa tương tự. 

484- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

)) 
َ
ََيََرَاَإ إَ   لصلَّالاَإ، ثََقيلَرَاَإ َف لصَْدَ�لَإ، َه

ََدرَاَإ َخَفيَفرَاَإ َعَ ََ

َعَظيْبَ ُوَْـَحاَإ لَ   وَ ُوَْـَحاَإ لَ  َوَبَْدـَدهَ : لصاّْحَ 
ْ
 ))لل

“Hai câu nói rất dễ dàng thốt ra nhưng lại rất có 
trọng lượng trên bàn cân và lại được (Allah) Đấng 
Nhân Từ yêu thích: Sub ha nol lo hil wa bi ham dih và 
Sub ha nol lo hil a’ zim” 

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và mọi lời ca ngợi 
tán dương là của Ngài; và Vinh quang thay Allah, Đấng 
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vĩ đại.} Hadith do Al-Bukhary 8/107 (6406) và Muslim 
8/70 (31 & 2694) ghi lại.  

 

485- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ف َونَ  ُْوَل : ُوََْحاَإ لَ ف َوللَْدُد َوَ
َ
ْإ  
َ َ
هَ  ((أل ـٰ ،  إَّن ل ُ إَلَ َبُ ْْ ، َولُ   

ْدُس )) َّ ّ َشّدا َطلََعْت َعلَيَْه لص
َ
َهّب إل

َ
  

“Mỗi sáng lúc mặt trời mọc Ta thích nói: Sub ha nol 
loh, Al ham du lil lah, La i la ha il lol loh, Ol lo hu 
ak bar.” Hadith do Muslim 8/70 (32 & 2695) ghi lại. 

(Ý nghĩa: Vinh quang thay Allah; tạ ơn Allah; không 
có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ 
Allah; Allah vĩ đại nhất.) 

 

486- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

هَ َن َمْ  َْاَل (( ـٰ َْدُد إَلَ
ْ
ُ لل

َ
ُ لصُْدلُْك َو 

َ
  ،ُ

َ
�َْك    إَّن لُ  وَْهَدُه َن َفَ

َِ ََْديْاا  َّ َشْ
ُُ َو َعَ  ُِ ُ َعْدَل َعْوَ َو

َ
. َف يَْوِ  َما ََة َشّاِو، َكىَْت  

 ُ
َ
ىَْت   ََ ُ َما َُة َهَالنَِة، َوُمَيَْت َىنُْه َما َُة َويّةَِة، َو

َ
، َوُ�َرََْت   ِِ َرَْا
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فَْضَي 
َ
َهدا بََ

َ
َت  
ْ
، َوصَْب يََ َّ ُ�ْدَسَ يَْعاَإ يَْوَمُه َاصََك َه َّ َهْار ل َمَ  لص

َثَ َمْ  َاصََك  ْْ
َ
َهدا َعَدَي  

َ
ََ بََه، إَّن    ))َشّدا َجا

“Ai nói: La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka 
lah, la hul mul ku wa la hul ham du wa hu wa a’ la 
kul li shay in qo deer một trăm lần vào mỗi sáng 
giống như y phóng thích mười người nô lệ, bên cạnh 
đó được ban cho một trăm điều tốt và được xóa đi 
một trăm điều xấu, và được bảo vệ tránh khỏi 
Shaytaan vào ngày hôm đó cho đến chiều. Không ai 
tốt hơn y ngoại trừ làm nhiều hơn y.”  

Nabi  nói: 

َمْ  َْاَل ُوََْحاَإ لَ  َوَبَْدَدهَ َف يَْوِ  َما ََة َشّاِو ُهّعْت َخَعايَاُه َوَِْإ ((
َْحاَ 

ْ
 ))َكىَْت َموَْي َرَ�َد لل

“Ai nói: Sub ha nol lo hil wa bi ham dih trong ngày 
một trăm lần thì sẽ được xóa sạch những tội lỗi của 
y cho dù có nhiều như bọt biển.” Hadith do Al-
Bukhary 4/153 (3293) & 8/107 (6405) và Muslim 8/69 
(28 & 2691) ghi lại.  

 

487- Ông Abu Ayyoob Al-Ansaary  dẫn lời 
Rasul  rằng: 
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هَ َن َمْ  َْاَل (( ـٰ َْدُد إَلَ
ْ
ُ لل

َ
ُ لصُْدلُْك َو 

َ
  ،ُ

َ
�َْك    إَّن لُ  وَْهَدُه َن َفَ

َِ ََْديْاا  َّ َشْ
ُُ َو َعَ  ُِ َُْفِس َو

َ
ْرَ�َعَة  

َ
ْىرََق  

َ
، َعْوَ َشّالِت . َكَإ َكَدْ   

َ إَْوَداَىيَي ))
َ
 مْ  َوِ

“Ai nói: La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka 
lah, la hul mul ku wa la hul ham du wa hu wa a’ la 
kul li shay in qo deer, mười lần giống như y đã 
phóng thích được bốn nô lệ của con cháu Ismaa-il.” 
Hadith do Al-Bukhary 8/106 (6404) và Muslim 8/69 
(30 & 2693) ghi lại. 

 

488- Ông Abu Zar  dẫn lời Rasul  rằng: 

 ل َ : 
َ
َ  إَ 

َ ََ َهّب لص
َ
 لَ ؟ إَّإ  

َ
َ  إَ 

َ ََ َهّب لص
َ
َّ بََ ْخَبُ

ُ
َن  
َ
 ))

 ُوََْحاَإ لَ  َوَبَْدَدهَ ))

“Ta báo cho anh biết lời nói được Allah yêu thích 
nhất đó là câu: Sub ha nol loh wa bi ham dih.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

(Ý nghĩa: Vinh quang thay Allah và tạ ơn Ngài) 

 

489- Cha của Malik ông Al-Harith A'sim Al-
A'sh-a'ry  thuật lại lời Nabi :  
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يَداإَ (( َ
ْ
ْعُا لب َِ وُر  ُْ َْدُد ،للّع

ْ
 لصَْدَ�لإَ َوَ  َولل

ُ ََ  وَُوََْحاَإ لَ  ، َ�ْد
َْدُد 
ْ
رَْض إَ  َ�ْدَآل َوَ َولل

َ ْ
 َما َ�ْ�َ لصّالَداَولَت َولأل

ُ ََ ْو َ�ْد
َ
  ((  

“Sự sạch sẽ là phân nữa của đức tin, lời 
Alhamdulillah (tạ ơn Allah) làm đầy cán cân, lời 
Sub ha nol loh (Vinh quang thay Allah) và 
Alhamdulillah làm đầy khoảng trống giữa trời đất.” 
Hadith do Muslim ghi lại.  
 

490- Ông Sa’d bin Abu Waqaas  kể: Có một 
người Ả Rập du mục đến nói với Rasul  rằng: Xin 
hãy dạy tôi lời để tôi tụng niệm, Người đáp: 

هَ ((ُْْي َن  ـٰ ًََل ، َوللَْدُد إَلَ َبُ َك
ْْ ُ ، لُ   

َ
 إَّن لُ  وَْهَدُه َن َف�َك  

ِّ للَعاَلَ�، َوَن َهوَل َوَن ُّْوَو إَّن بَاَ   َوَ َكوًل ، وَُوََْحاَإ لَ  َر
للَعَو�َو للََكيبَ )) 

“Hãy nói: La i la ha il lol loh wah da hu la sha ri ka 
lah, Ol lo hu ak bar ka bi ra, wal ham du lil la hi ka 
thi ra, wa sub ha nol lo hi rab bil a’ la meen, wa la 
haw la wa qu wa ta il la bil la hil a’ zi zil ha keem.” 

(Ý nghĩa: Không có Thượng Đế nào xứng đáng được 
thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất không có đối tác 
hay cộng tác cùng Ngài; Allah vĩ đại nhất; mọi lời ca 
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ngợi là của Allah; vinh quang thay Allah Chủ Nhân của 
toàn vủ trụ; không có quyền lực cũng như sức mạnh 
nào phát huy lại nằm ngoài tầm kiểm soát của Allah 
Đấng Hùng Mạnh, Đấng Sáng Suốt đặng.) Người đàn 
ông hỏi tiếp: Đó là của Thượng Đế còn của tôi là gì? 
Rasul  tiếp: 

، َولْرُرَْْ� )) َِ َد
ِْ ّب لْغَفْا َل، َولرَْحَْ� َول ُْ  ((ُْْي : لصلّ

“Hãy nói: Ol lo hum magh fir ly, war ham ny, wah 
din ny, war zuq ny.” Hadith do Muslim 8/70 (33 & 
2696) ghi lại. 

(Ý nghĩa: Lạy Allah xin hãy dung thứ, thương xót, 
hướng dẫn và ban bố cho bề tôi.) 

 

491- Ông Thawbaan  kể: Trước kia, sau mỗi 
lần Rasul  kết thúc lễ Salah, Người cầu xin tha thứ tôi 
lỗi ba lần và nói câu: 

ََمَل، 
ْ
َت، يَا َال لل

ْ
ىَْت لصّالَمُ ، َوَمنَْك لصّالَمُ ، َ�ََاَر�

َ
ّب   ُْ ((لصلّ

 َولَبْكَال َ .))
  “Ol lo hum ma an tas sa lam, wa min kas sa lam, ta 
ba rak ta, ya zal ja la li wal ik raam.” 
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(Ý nghĩa: Lạy Allah! Ngài là Đấng Bình An và sự bình 
an được đến từ Ngài. Thưa Đấng có quyền uy tối cao và 
rộng lượng Ngài đã ban sự may mắn và hạnh phúc.) 

Có Người hỏi ông Al-Awzaa-y’ một trong những người 
truyền lại Hadith: Cách cầu xin tha thứ tội lỗi là như thế 
nào? Ông đáp: Là nói: As tagh fi rul loh. Hadith do 
Muslim 2/94 (135 & 591) ghi lại. 

 

492- Ông Al-Mugheerah bin Su’bah  kể: 
Trước kia, sau mỗi lần xong lễ Salah là Rasul  lại nói: 

هَ ((َن  ـٰ َو إَلَ ُِ َْدُد، َو
ْ
ُ لل

َ
ُ لصُْدلُْك، َو 

َ
  ،ُ

َ
�َْك    إَّن لُ  وَْهَدُه َن َفَ

ْىَعيَْت، َوَن ُمْعَعَ  صََدا 
َ
ّب َن َماىََ  َلاَ   ُْ َِ ََْدياا . لصلّ َّ َشْ

ُُ َعَ 
َدّ ))

ْ
ََدّ َمنَْك لل

ْ
 َمنَْعَت، َوَن َ�نَْفُ  َال لل

(La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka lah, la hul 
mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li shay in 
qa deer. Ol lo hum ma la ma ni a’ li ma a’ tay ta, wa la 
mu’ ti ya li ma ma na’ ta, wa la yan fa u’ zal jad di min 
kal jad) 

(Ý nghĩa: Không có Thượng đế nào xứng đáng được 
thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, không tổ hợp Ngài 
với bất cứ ai hay vật gì, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi 
đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi 
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việc. Lạy Allah! sẽ không có uy quyền nào ngăn cản 
với những gì Ngài đã ban phát cũng như không có 
quyền thế nào ban phát trong khi Ngài đã ngăn cấm và 
cũng không có sự giàu có nào giúp đỡ được bản thân y 
đối với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt đẹp)) Hadith 
do Al-Bukhary 8/90 (63300 và Muslim 2/95 (137 
&593) ghi lại.  
 

493- Ông Abdullah bin Al-Zubair  kể: Rasul 
 thường nói sau mỗi buổi Salah: 

هَ ((َن  ـٰ َو إَلَ ُِ ُ للَْدُد، َو
َ
ُ لصُْدلُْك، َو 

َ
  ،ُ

َ
�َْك    إَّن لُ  وَْهَدُه َن َفَ

َِ ََْدياا . َن َهْوَل َوَن ُّْوَو إَّن بَا َ . نَ  َّ َشْ
ُُ هَ َعَ  ـٰ  إَّن لُ ، َوَن  إَلَ

ََال ُ . َن 
ْ
َُ لل ُ لُّنَا

َ
َفْضُي َو 

ْ
ُ لل
َ
ُ لَلّْعَدُة َو 

َ
ْعَُُد إَّن إَيَاُه،  

هَ ََ ـٰ  إَّن إَلَ
َ فَُاوإَ ))

ْ
يَ ، َوصَْو َكَاَه لل َِّ ُ ل

َ
 لُ  ُتَْلَاَ�  

(La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka lah, la hul 
mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li shay in 
qa deer. La haw la wa la qu wa ta il la bil lah. La i la ha 
il lol loh, wa la na’ bu du il la i yaah, la hun ne’ ma tu 
wa la hul fadh lu wa la huth tha na ul ha san. La i la ha 
il lol lo hu mukh li si na la hud deen, wa law ka ri hal 
ka fi roon) 
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 (Ý nghĩa: Không có Thượng đế nào xứng đáng được 
thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, không tổ hợp Ngài 
với bất cứ ai hay vật gì, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi 
đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi 
việc. Không có sự chuyển động nào chuyển động và 
cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah 
muốn. Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Allah duy nhất, chúng tôi không tôn 
thờ (bất cứ thần linh nào) ngoại trừ Ngài (duy nhất), 
mọi hồng ân, mọi sự ưu đãi và mọi lời ca ngợi tán 
dương tốt đẹp đều là của Ngài. Không có Thượng đế 
nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy 
nhất, thành tâm thờ phụng Ngài cho dù có bị bọn ngoại 
đạo ghét bỏ.) Hadith do Muslim 2/96 (139 &594) ghi 
lại. 

 

494- Ông Abu Hurairah  kể: Có nhóm bằng 
hữu (nghèo) nói với Nabi : Thưa Rasul của Allah! 
Những người giàu đã danh hết địa vị cao ngất ngưỡng 
trong thiên đàng vĩnh cữu rồi, họ dâng lễ Salah, họ nhịn 
chay giống như chúng tôi nhưng họ lại có thêm tiền để 
thi hành Haj, làm U’mrah, thánh chiến và bố thí (chúng 
tôi thì không). Nabi  nói: 
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ْب، َوََْالََُقوَإ بََه َمْ  (( ُِ يْةا  رُْدَرُ�وَإ بََه َمْ  َوَََق َِ ْب  ُِ َعلُّد
ُ
َن  
َ
 

نََ  َموَْي َما  َْ ْب إَّن مْ   ُِ فَْضي َمنْ
َ
َهدا  

َ
وإ   ُِ ْب، َوَن يَ ُْ َ�ْعَد

نَْعرُْب ؟))  َْ 

“Vậy mọi người có muốn Ta dạy cho một việc nếu cá 
người làm theo chắc chắn sẽ đuổi kịp họ, và sẽ bỏ xa 
các thế hệ sau các người và sẽ chẳng ai tốt hơn các 
người trừ phi họ làm giống như các người đã làm.” 
Mọi người mừng rỡ đáp: Chúng tôi muốn, thưa Rasul. 
Người tiếp: 

َمِو ثَمثا   َْ  ّ ُُ  َُ ّبُوَإ، َخلْ َِ َْدُدوَإ، َورُ
َ
((ََُالَُّحوَإ، َوُ

(( َ�ََ  َوثَم

“Hãy nói sau mỗi lần xong lễ Salah mỗi câu sau đây 
ba mươi ba lần: Sub ha nol loh (vinh quang thay 
Allah), Al ham du lil lah (Tạ ơn Allah), Ol lo hu ak 
bar (Allah thật vĩ đại).” Hadith do Al-Bukhary 1/213 
(843) và Muslim 2/97 (142 & 595) ghi lại. 

Theo đường truyền khác của riêng Muslim ghi 
thêm rằng: Nhóm người nghèo Al-Muhaajireen quay lại 
tìm Rasul  mà nói: Những người giàu có đã nghe 
được chúng tôi làm và họ đã bắt chước làm theo như 
chúng tôi, Rasul  bảo: 
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(( َُ ا ََ َ  ((َاصََك فَْضُي لَ  يُؤَ�يَه َمْ  �

“Đó là đặc ân của Allah muốn ban cho ai tùy Ngài.” 

 

495- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َد لَ  ثََمث ا (( َََ� وََحَ َمِو ثََمث ا َوثََم َْ  ّ ُُ ََّح لَ  َف ُدبَُا  َمْ  َو
َََ� فََرلَْك ََْالَعةا َوََْالُعوَإ َوَْاَل َ�َداَ   َََ� َوَ�ّبَ لَ  ثََمث ا َوثََم َوثََم
َو  ُِ َْدُد َو

ْ
ُ لل

َ
ُ لصُْدلُْك َو 

َ
  ُ
َ
�َك   َ إَّن لُ  وَْهَدُه َن َفَ

َ
لصَْدا ََة َن إَ 

َْحاَ 
ْ
َِ ََْدياا ُغَفَاْت َخَعايَاُه َوَِْإ َكىَْت َموَْي َرَ�َد لل ّ َشْ ُُ  ))َعَ 

“Ai tụng niệm sau mỗi lần Salah bắt buộc (Sub ha 
nol loh, Al ham du lil lah, Ol lo hu ak bar) mỗi câu 
ba mươi ba lần, tổng cộng được chín mươi chín lần, 
và nói thêm câu (La i la ha il lol lo hu wah da hu la 
sha ri ka lah, la hul mul ku wa la hul ham du wa hu 
wa a’ la kul li shay in qa deer”) y sẽ được xóa đi tất 
cả lỗi lầm cho dù lỗi lầm đó có nhiều như bọt biển.” 
Hadith do Muslim 2/98 (146 & 597) ghi lại. 
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496- Ông Ka’b bin U’jrah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ّ   ((ُمَعّقَاتا  ُْ يُب َْا َلُ َ َُ ّ  –َن  ُْ ْو فَاَعلُ
َ
َمِو –   َْ  ّ ُُ  ُدبَُا 

َْديَدو ، َو ْرَ� ا 
َ
ََيَحة  . َوثَمثا وثََمثوَإ ُ  َوثَمثوَإ ََْال

َمْكرُوَ�ةِ : ثَمثا
و  )) ًَ ََ

ِْ  َوثََمثوَإ رَ

“Những điều sau đây sẽ chẳng làm hư những ai làm 
nó sau mỗi lần xong lễ Salah bắt buộc: nói ba mươi 
ba lần mỗi câu Sub ha nol loh, Al ham du lil lah và 
ba mươi bốn lần câu Ol lo hu ak bar.” Hadith do 
Muslim 2/98 (144 & 596) ghi lại. 

 

497- Ông Sa’d bin Abu Waqaas  kể: Rasul  
thường câu xin sau mỗi lần Salah câu: 

 
َ
رَّد إَ 

ُ
عوُا بََك َمَ  للُْ َ َولُلْرَي، َو ُعوُا بََك َمْ   ْإ  

َ
  ِّ ّب إ ُْ ((لصلّ

ُعوُا بََك َمْ  فَرْنََة للَقْبَ )) 
َ
َْيَا، َو  ِّ رَْاَل للُعُدَا، َو ُعوُا بََك َمْ  فَرْنََة ل

َ
  

“Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka mi nal jub ni wal 
bukh li, wa a u’ zu bi ka min an u rad da i la ar za lil u’ 
mur, wa a u’ zu bi ka min fit na tid dun ya, wa a u’ zu 
bi ka min fit na til qob ri” 
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(Ý nghĩa: Lạy Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài 
tránh khỏi sự keo kiệt và nhúc nhát, lúc trở lại già yếu. 
Cẫu xin Ngài che trở tránh được mọi thử thách ở trần 
gian và sự trừng phạt dưới mộ.) Hadith do Al-Bukhary 
4/27 (2822) ghi lại. 

 

498- Ông Mu-a’z  kể: Rasul  nắm lấy tay tôi 
mà bảo rằng: 

ََّك )) َه
ُ
ِّ أل  ((يَا ُمَعاُا، َولَ  إ

“Này Mu-a’z, thề bởi Allah chứng giám tôi rất yêu 
thích anh.” Người tiếp: 

َمو َ�ُقوُل :(( َْ  ّ ُُ يَك يَا ُمَعاُا َن رََدَىّ  ف ُدبَُا  َْ و
ُ
َع ّ   ّ ـلّوُ   

َ
 يـ 

َّ  ىـَعَي  َّ ـّْ ـوَُش  ،َاْكَا  ))َعََاَدرََك  إَ ـوَُهْس  ،َر

“Ta khuyên anh chứ quên cầu xin lời lẽ sau đây sau 
mỗi làn hành lễ Slah bắt buộc: (Ol lo hum ma a i’n 
ny a’ la zik ri ka, wa shuk ri ka wa hus ni i’ baa da 
tik.” 
(Ý nghĩa: Lạy Allah! Cầu xin hãy giúp đỡ bề tôi luôn 
(miệng) ca tụng, tạ ơn Ngài và luôn làm tốt đẹp trong 
việc thờ phụng Ngài.) Hadith do Abu Dawood (1522) 
và Al-Nisaa-y 3/53 ghi lại. 
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499- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْب فَلْيَْالرََعْذ بَاَ  َمْ   ْرَ�ِ ، َ�ُقْوُل (( ُْ َهُد
َ
َد   ّْ ََ َ  يـإَإّ   ّ ـلّوُ  :إََال َ

 ُ 
َ
َقْب  إْ ـ َ  بََك  واُ ـ 

ْ
َِ لل ّنبَ  إْ ـَو َ  ،رَ ـَعَذل َْ َِ َج  فَرْنَةَ  إْ ـَو َ  ،َعَذل

ّجالَ  يَح ـلصَْدَس  فَرْنَةَ  رّ َـش  إْ ـَو َ  ،َولصَْدَداَت  لصَْدْحيَا ِّ  ))ل

“Khi các người ngồi đọc Al-Tashahhud, hãy cầu xin 
Allah che chở khỏi bốn điều, hãy cầu xin: Ol lo hum 
ma in ny a u’ zu bi ka min a’ za bil qab ri, wa min a’ 
za bi ja ham nam, wa min fit na til mah ya wal ma 
maat, wa shar ri fit na til ma si hid daj jaal.” 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài che 
chở tránh khỏi sự hành phạt trong ngôi mộ và trong địa 
ngục, tránh khỏi mọi thử thách cám dỗ trong cuộc sống 
trần gian, trước khi chết và tránh mọi điều xấu khi 
Dajjaal xuất hiện.) Hadith do Muslim 2/93 (128 & 588) 
ghi lại. 

 

500- Ông Aly  kể: Trước khi chào Salam 
trong mỗi buổi Salah Rasul  thường cầu xin: 
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َُ   ّ ـلّوُ (( ّخْاُت  لـَو َ  ،َّْدْمُت  لـ َ  يـلَ  رْ ـلْغ
َ
َْ  لـَو َ  ، 

َ
 لـَو َ  ،َررُْت ـ 

ْعلَنُْت 
َ
َْ  لـَو َ  ، 

َ
ىَْت  لـَو َ  ،َرفُْت ـ 

َ
ْعَي   

َ
ىَْت  ،يـَم ّ  بَهَ   ُ ـ 

َ
 ّد ُ ـلصُْدَق   

ىَْت 
َ
ِّ ـلصْبُ  َو  هَ  نَ  ،رُ ـَ  ـٰ ىَْت  إَنّ  إَلَ

َ
 (( 

(Ol lo hum magh fir ly ma qad dam tu, wa ma akh khar 
tu, wa ma as rar tu, wa ma a’ lan tu, wa ma as raf tu, wa 
ma an ta a’ la mu bi hi min ny, an tal mu qad di mu, wa 
an tal mu akh khi ru, la i la ha il la an ta) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội cho bề 
tôi với những tội lỗi đã qua và sau này, về những tội lỗi 
mà bề tôi còn giấu giếm hoặc đã truyền bá, những tội 
lỗi đã phạm nhiều lần, và về những tội lỗi mà Ngài biết 
rõ hơn bề tôi. Ngài là Đấng bắt đầu cũng là Đấng kết 
thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Ngài.) Hadith do Muslim 2/185 (201 
& 771) ghi lại. 

 

501- Bà A’-y-shah  kể: Trước kia, Rasul  
thường cầu xin rất nhiều trong lúc Ru-ku’ và lúc quỳ 
lạy câu:  

ّب لْغَفْا َل )) ُْ ، لصلّ َّ ّب َرّ�نَا َوَبَْدَد ُْ  ((ُوََْحاىََك لصلّ
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(Sub ha na kol lo hum ma rab ba na wa bi ham dik, ol 
lo hum magh fir ly) 

(Ý nghĩa: Vinh quang thay Thượng Đế Allah là Chủ 
Nhân của bầy tôi, xin tạ ơn Ngài. Lạy Allah, khẩn cầu 
Ngài dung thứ tội lỗi). Hadith do Al-Bukhary 1/207 
(817) và Muslim 2/50 (217 & 484) ghi lại.   

 

502- Cũng do bà A’-y-shah  kể: Rasul  
cũng cầu xin lúc Ru-ku’ và lúc quỳ lạy rằng: 

َا ُـق  بّو ا ـَُ (( ِّ  ّدو ةَ ـلصْبَ  َر َِ  ))َولصّاوَ   َن َ

(Sub bu hun qud du sun rab bul ma la i ka ti war ruh) 

(Ý nghĩa: Vinh quang thay, trong sạch thay Thượng Đế 
của các vị Thiên Thần và Ruh (Jibril)). Hadith do 
Muslim 2/51 (223 & 487) ghi lại. 

 

503- Con trai ông A’bbaas  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 ِّ ََيَه لصّا َعّظُدول  ََ ّما لصّاُكوُ  
َ
ُدول ف ((فََ َْ

وُد فَاْجرَ ُْ ، َو ّما لصّال
َقَد ا  ََ  ، ََ َة ِّ بْ )) ل ُِ َِ لَ ا َْ ْإ �ُْالرَ
َ
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“Lúc các người Ru-ku’, hãy tán dương Thượng Đế 
vĩ đại và lúc quỳ lạy thì hãy cầu xin cho thật nhiều, 
ngay lúc đó các người xưng đáng được đáp lại lời 
cầu xin.” Hadith do Muslim 2/48 (207 & 479) ghi lại. 

 

504- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

(( ََ َة ِّ َثُول ل ْْ
َ
، فََ َو َواَجدا ُِ وُإ للَعَُْد َمْ  َرّ�َه َو ُِ ُِ َما يَ َْْا

َ
 )) 

“Khoảng cách gần nhất của một bề tôi với Thượng 
Đế là lúc y quỳ lạy, vì vậy hãy cầu xin cho thật 
nhiều.” Hadith do Muslim 2/49 (215 & 482) ghi lại. 

 

505- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Lúc quỳ 
lạy Rasul  cầu rằng: 

َُ   ّ ـلّوُ (( ّ  يـَاىَْب  يـلَ  رْ ـلْغ ّوَل  ،هُ ـوََجّي  هُ ـَدّق  ،هُ ـُُ
َ
َِ  هُ ـَو   ،رَهُ ـَوِ

ََيََت  ََ  هُ ـوََعَم  ))ّرهُ ـَو

(Ol lo hum magh fir ly zam bi kul lah, diq qo hu wa jil 
lah, wa aw wa la hu wa a khi rah, wa a’ la ni ya ta hu 
wa sir rah) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! Cầu xin hãy dung tha tất cả tội lỗi 
cho bề tôi cho dù đã phạm ít hay nhiều, hãy tha thứ từ 
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đầu cho đến cuối, hãy tha thứ những gì bề tôi đã phô 
bày hay còn giấu giếm.) Hadith do 2/50 (216 & 483) 
ghi lại. 

 

506- Bà A’-y-shah  kể: Trong đêm nọ tôi 
không thấy Rasul  nên vội đi tìm thì bắt gặp Người 
đang Ru-ku’ hoặc đang quỳ lạy, Người cầu: 

 ، َّ هَ  نَ ((ُوََْحاىََك َوَبَْدَد ـٰ ىَْت  إَنّ  إَلَ
َ
 (( 

(Sub ha na ka wa bi ham dik, la i la ha il la an ta) 

(Ý nghĩa: Vinh quang thay Ngài và xin tạ ơn Ngài, 
không có Thượng Đế nào xướng đáng được thờ phụng 
ngoại trừ Ngài) 

Theo đường truyền khác ghi: Người quỳ lạy và 
đôi bàn tay úp xuống đất và cầu: 

 ُ  يـإَإّ   ّ ـلّوُ ((
َ
َّ  واُ ـ  ا َُ  إْ ـ َ  لفَارََك ـَو�َُد َ  ،َخَعَك ـََ  إْ ـ َ  بََا

 ُ  ،وَ�َرَك ـُىُق 
َ
ََ  نَ  َّ ـَم ْ  بََك  واُ ـَو  ْه

ُ
َ  ـََ َ  يـ  ىَْت  ،َعلَيَْك  ل

َ
بَ     لْـَ

ثْتَيَْت 
َ
 ))َّ ـََْفَس  ىـَعَي   

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ri dha ka min sa kho tik, 
wa bi mu a’ fa tik min u’ qu ba tik, wa a u’ zu bi ka min 
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ka, la uh sy tha na an a’ lay ka, an ta ka ma ath nay ta a’ 
la naf sik) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! Bề tôi cầu xin sự hài lòng, thỏa 
mãn của Ngài và tránh xa sự giận dữ nơi Ngài, cầu xin 
Ngài dung thứ tội và cầu xin che chở tránh xa hành 
phạt, xin Ngài đừng bắt tội về những gì bề tôi không có 
khả năng thực hiện. Ngài là Đấng xứng đáng với những 
gì mà Ngài đã tự ca ngợi.)  Hadith do Muslim 2/51 
(221, 222, 485 & 486) ghi lại. 

 

507- Ông Sa’d bin Abu Waqaas  kể: Lúc 
chúng tôi đang ngồi cùng Rasul  thì Người bảo rằng: 

َُ َهَالنَِة !))
ْ
ل
َ
ّ يَْوِ    ُُ َالَب َف  ِْ ْإ يَ

َ
ْب   ُْ َهُد

َ
ُو   َْ َ�ْع

َ
 )) 

“Chẳng lẽ mỗi đêm các người không gom được một 
ngàn ân phước sao ?” Có người đang ngồi cùng nhóm 
hỏi: Thu gom bằng cách nào để được một ngàn ân 
phước vậy ? Người đáp: 

ُُ ل((�َُالَُّح  َ 
ْ
ل
َ
ْو ُ َّط َىنُْه  

َ
ُُ َهَالنَِة،  

ْ
ل
َ
  ُ
َ
يُْكرَُب   ََ ََيَحِة   ََة ََْال

 َخَعيةَةِ ))

“Hãy nói Sub ha nol loh một trăm lần sẽ được viết 
cho một ngàn lần ân phước hoặc được xóa đi một 
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ngàn tội lỗi.” Hadith do Muslim 8/71 (37 & 2698) ghi 
lại. 

 

508- Ông Abu Zar  dẫn lời Rasul  rằng:  

ََيَحِة   ََْال
ّ ُُ َدْةا : فَ َْ ْب  ُْ َهَد

َ
ّ ُوَمَ� َمْ    ُُ ((يُْاَُح َعَ 

ِو  َ ًْ ََ
ِْ ّ رَ ُُ ، َو َدَْةا َْ َليْلَِة  ْْ �َ ّ ُُ َدَْة، َو َْ َْديَْدِو 

َ
ُ ّ ُُ ، َو َدَْةا َْ

 َُ َْوى َُ ، َو َدَْةا َْ ََْيا َعَ  لصُدنَْكَا  ، َو َدْةا َْ ْشاا بَاصَْدْعُاوَْ  
َ
، َو  َدَْةا َْ

َدا َمَ  لصّضَح )) ُْ َعرَاَإ يَاَ�ُع
ْ
 َمْ  َاصََك َر�

“Cứ mỗi sáng tất cả các khớp xương cần đền sự bố 
thí: Mỗi lời tụng niệm  َ ُوََْحاَإ ل (Sub ha nol loh) là 

sự bố thí,  َللَْدُد َو (Alhamdulillah) là sự bố thí, 

 
َ
هَ ن ـٰ  ل ُ إَلَ

ّ
َبُ  ,là sự bố thí (La i la ha il lol loh)  إَن ْْ

َ
 لُ   

(Allahu Akbar) là sự bố thí, khuyên bảo là thiện là 
sự bố thí và ngăn cản làm sai quấy cũng là bố thí. 
Tất cả chỉ cần hành lễ Salah hai Rak-at vào buổi 
sáng là đủ.” Hadith do Muslim 2/158 (720) ghi lại.  

 

509- Mẹ của nhóm người có đức tin bà 
Juwayriyah bint Al-Haarith  kể: Rasul  rời khỏi nhà 
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bà sau khi hành lễ Salah Al-Fajr xong, đến sau khi mặt 
trời lên hẳn Người quay lại vẫn thấy bà ngồi tại Masjid 
lúc Người ra đi, Người hỏi: 

ا ؟)) َْ َت َعَ للاَل للَّ  فَاَرَطرَُك َعلَيْ
ْ
 ((َما َرل

“Nàng vẫn ở như thế này từ lúc Ta rời khỏi nàng 
ư?” Bà đáp: Đúng vậy. Người tiếp:  

ََداِت ثََمَث َشّالِت، صَْو ُوَرىَْت بََدا ُْلَْت  ََ ْرَ�َ  
َ
  َّ ((لََقْد ُْلُْت َ�ْعَد

ََْفَالَه،  ا  َُ ُْ ّ : ُوََْحاَإ ل  َوَبَْدَدهَ َعَدَد َخلَْقَه، َوَر ََرْ ُمنُْذ للَْوَ  صََوَر
ََدارَهَ )) ََ َه، َوَمَدلَد  َِ  َوَرىََة َعْا

“Ngay bây giờ đây chỉ cần Ta nói bốn từ và lặp lại 
ba lần, nếu mang đi cân với tất cả lời tụng niệm của 
nàng từ sáng đến giờ là chắc chắn sẽ nặng hơn, đó 
là: Sub ha nol lo hi wa bi ham dih, a’ da da khol qil, 
wa ri dho naf sih, wa zi na ta a’r shih, wa mi da da 
ka li ma tih.” 

(Ý nghĩa: Vinh quang thay Allah, với muôn vạn tạo 
hóa của Ngài, sự tự hài lòng của Ngài cũng như sự vĩ 
đại chiếc ngai vương của Ngài cùng với sự phong phú 
ngôn từ của Ngài, xin kính dâng lên Ngài mọi lời ca 
ngợi và tán dương). Hadith do Muslim 8/83 (79 & 
2726) và Al-Tirmizhi (3555) ghi lại. 
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Theo đường truyền khác cũng do Muslim ghi 
lại:  

ََْفَالَه، ُوََْحاَإ لَ   ا  َُ ((ُوَْحاَإ ل  َعَدَد َخلَْقَه، ُوََْحاَإ ل  َر
ََدارَهَ )) ََ َه، ُوََْحاَإ ل  َمَدلَد  َِ  َرىََة َعْا

(Sub ha nol lo hi a’ da da khol qil, sub ha nol lo hi ri 
dho naf sih, sub ha nol lo hi zi na ta a’r shih, sub ha nol 
lo hi mi da da ka li ma tih) 

Theo đường truyền của Al-Tirmizh thì ghi: 

ا؟ ُوََحاَإ ل  َعَدَد َخلَْقهَ  َْ ََداِت َ�ُقوَلنَ ََ َعلُّدَك 
ُ
  
َ
ن
َ
 ُوََحاَإ ،(( 

ََْفَالَه،  ا  َُ ل  َعَدَد َخلَْقَه، ُوََحاَإ ل  َعَدَد َخلَْقَه، ُوََْحاَإ لَ  َر
ََْفَالَه، ُوََْحاَإ ل  َرىََة  ا  َُ ََْفَالَه، ُوََْحاَإ ل  َر ا  َُ ُوََْحاَإ لَ  َر
َه، ُوََْحاَإ  َِ َه ، ُوََْحاَإ ل  َرىََة َعا َِ َه، ُوََْحاَإ لَ  َرىََة َعا َِ َعْا
ََدارََه، ُوََْحاَإ ل  َمَدلَد  ََ ََدارََه، ُوََْحاَإ ل  َمَدلَد  ََ ل  َمَدلَد 

ََدارَهَ )) ََ 

“Để Ta dạy cho nàng vài câu để tụng niệm, nói: Sub 
ha nol lo hi a’ da da khol qil, sub ha nol lo hi a’ da 
da khol qil, sub ha nol lo hi a’ da da khol qil; sub ha 
nol lo hi ri dho naf sih, sub ha nol lo hi ri dho naf 
sih, sub ha nol lo hi ri dho naf sih; sub ha nol lo hi zi 
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na ta a’r shih, sub ha nol lo hi zi na ta a’r shih, sub 
ha nol lo hi zi na ta a’r shih; sub ha nol lo hi mi da 
da ka li ma tih, sub ha nol lo hi mi da da ka li ma 
tih, sub ha nol lo hi mi da da ka li ma tih.”  

 

510- Ông Abu Musa Al-Ash-a’ry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ي َموَُي (( َ
ّ
ي َرّ�هُ  يَْذُكاُ  لَ َ

ّ
َاّ  َموَُي  َرّ�هُ  يَْذُكاُ  نَ  َولَ

ْ
 ))َولصَْديَّت  لل

“Hình ảnh một người tụng niệm Thượng Đế của y 
còn người kia không tụng niệm, giống như hình ảnh 
một người đang sống và người kia đã chết.” Hadith 
do Al-Bukhary 8/107 (6407) và Muslim 2/188 (211 & 
779) ghi lại.  

Theo đường truyền riêng của Muslim ghi rằng: 

ََيَه،  َي ن يُْذَكُا لُ  
ّ
ََيَه، َولَليَْت لَ ي يُْذَكُا لُ   َ

ّ
((َموَُي لَليَْت لَ

 َموَُي للَاّ ولصَديَّت ))

“Hình ảnh một ngôi nhà có vang lời tụng niệm 
Thượng Đế còn ngôi nhà kia thì không tụng niệm, 
giống như hình ảnh một người đang sống và người 
kia đã chết.” 
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511- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

   ُ ل َ�ُقوُل ((
َ
ىَا :َ�َعا 

َ
ىَا ،َز  َىََْدي َه ّ  َعنْدَ   

َ
 ،َاَكَاَى  إََال َمَعهُ  َو 

 َاَكْارُهُ  َشمِ  َف  َاَكَاَى  َوَِإْ  ،ََْفَء  َف  َاَكْارُهُ  ََْفَالهَ  َف  َاَكَاَى  فََْإْ 
ِ  َشَمِ  َف  ًْ بْ  َخ ُْ  ))َمنْ

“Allah phán: Bầy tôi của TA có nhiều quan niệm về 
TA, ai quan niệm tốt thì được tốt còn ai quan niệm 
xấu thì được xấu. TA sẽ ở cùng với người nào tụng 
niệm TA, khi y tụng niệm TA trong thanh tâm, TA 
sẽ nhớ y trong thanh tâm. Khi y khoe TA với mọi 
người, TA sẽ khoe y với các Thiên Thần tốt hơn họ.” 
Hadith do Al-Bukhary 9/147 (7405) và Muslim 8/62 (2 
& 2675) ghi lại.  

 

512- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

 ((َوَََق لصُدرََفّاُدوإَ ))  

“Những người ở một mình đã chiến thắng.” Mọi 
người hỏi: Họ là ai, thưa Rasul? Người đáp: 

لَكَالُت (( َّ ً ل َول لَكُاوَإ لَ  َكَو َّ  ))ل
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“Là những người nam, nữ luôn tụng niệm, tán 
dương Allah.” Hadith do Muslim 8/63 (4 & 2676) ghi 
lại. 

 

513- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 
َ
ْكاَ : ن َّ فَْضُي ل

َ
هَ ((  ـٰ   إَّن لُ  ))إَلَ

“Lời tụng niệm tốt nhất là câu: La i la ha il lol loh.” 
Hadith do Ibnu Maajah (3800) Al-Tirmizh (3383) ghi 
lại. 

 

514- Ông Abdullah bin Basheer  kể: Có người 
đàn ông nói: Thưa Rasul, giáo lý Islam có rất nhiều xin 
hãy chỉ dạy cho tôi điều gì đó để làm thường xuyên 
hơn. Rasul  đáp: 

  َ )) روله للُمذي.ل َاْكاَ  َم ْ  َرْطَا   صََالاىَُك  يََولُل  نَ ((

“Cái lưỡi của anh không ngừng tụng niệm Allah.” 
Hadith do Ibnu Maajah (3793) và Al-Tirmizhi (3375) 
ghi lại và nói: (Hadith Hasan). 
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515- Ông Jaabir  dẫn lời Rasul  rằng:   

َّنةَ ل َ َمْ  َْاَل ُوََْحاَإ ((
ْ
ْلَةا َف لل

َ
ُ ل
َ
َعَظيَب َوَبَْدَدهَ . ُغاََوْت  

ْ
 )) لل

“Ai nói: Sub ha nol lo hil a’ zi mi wa bi ham dih sẽ 
được trồng cho một cây chà là ở thiên đàng.” 

Hadith do Al-Tirmizhi (3464 & 34650) ghi lại và nói: 
(Hadith Hasan). 

 

516- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ّمرََك َمّ� 
ُ
  َْ َْْاى

َ
َقاَل : يَا ُمَّدُد   ََ ََي َز، 

ْْ يَب َللََة  ُ َِ ((لََقيُْت إَبَْال
ا َطيَعاإا  َْ َّ

َ
، َو� ََ َ�َة، َعْذبَُة للا ْ ُّ ّإ للَّنَة َطّيََُة لل

َ
ْب   ُِ ْخَبْ

َ
لصّالَمَ ، َو 

، َوَن  ا: ُوََْحاَإ لَ ، وللَْدُد َوَ َْ ّإ َغَالَو
َ
هَ َو  ـٰ  إَّن لُ ، ولُ  إَلَ

َبُ )) ْْ
َ
  

“Trong đêm Ta thăng thiên gặp được Ibrahim, 
Người bảo: Này Muhammad, hãy truyền đạt lại 
cộng đồng của Ngươi lời chào Salam (bình an) từ Ta 
và báo cho họ biết: Quả thật, đất của thiên đàng rất 
là thơm, nước thì rất ngọt và gồm có hai nhánh sông 
được dung bồi bởi: Sub ha nol loh, al ham du lil lah, 
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la i la ha il lol loh, và ol lo hu ak bar” Hadith do Al-
Tirmizhi (3462) ghi lại và nói: (Hadith Hasan). 

 

517- Ông Abu Al-Darda  dẫn lời Rasul  
rằng: 

نَ ((
َ
بْ    ُِ ىََّةُ

ُ
   َ ًْ َ بْ  َِ ُِ ْىَداَل

َ
ا   َِ ْرَك

َ
بْ  َعنْدَ  َو  ُِ ا َشَليَك َْ ْرفََع

َ
 َو 

بْ  َف  ُِ ا  َدرََجارَ ًْ بْ  وََخ ُِ ََْفاقَ  َم ْ  لَ َب  إَ َِ َّ ا  َولصَْوَرقَ  ل ًْ بْ  وََخ ُِ  لَ
إْ  َم ْ 
َ
بْ  رَلَْقْول   ُْ ُ�ول َعُدّو َ

َْ رَ بْ  ََ ُْ ْىنَاَط
َ
ُ�ول   َ

َْ بْ  َوَ� ُِ ْىنَاَْ
َ
   ؟)) 

“Chẳng lẽ không muốn Ta báo cho các bạn biết một 
việc làm tốt đẹp nhất khi thực hiện, sạch sẽ nhất đối 
với Allah, cấp bậc của các bạn sẽ được nâng lên, tốt 
đẹp hơn cả việc bố thí bằng vàng và bạc, tốt hơn cả 
việc thánh chiến và tử vì đạo.” Họ đáp: “Vâng, chúng 
tôi muốn.” Người tiếp:  

   َ ل َاْكاُ ((
َ
 )) روله للُمذيَ�َعا 

“Tụng niệm Allah, Đấng tối cao.”  Hadith do Ibnu 
Maajah (3790), Al-Tirmizhi (3377) và Al-Haakim 
1/496 ghi lại. 
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518- Ông Abu Musa  dẫn lời Rasul  rằng: 

َّنةَ ((
ْ
ِ َمْ  ُكنُوَر لل

ْْ ََدِة َمْ  َك ََ ُدلَّك َعَ 
َ
  ؟)) 

“Ông bạn có muốn Ta chỉ cho một trong những kho 
tàng trong thiên đàng không ?” Abdullah đáp: Vâng, 
tôi muốn. Người nói: “Hãy nói: 

 La haw la wa la qu wa ta il la) َن َهـْوَل َوَن ُْـّوَو إَّن بَا َ  
bil lah.” 

(Ý nghĩa: Không có sự chuyển động nào chuyển động 
và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ 
Allah muốn). Hadith do Al-Bukhary 8/108 (6409) và 
Muslim 8/74 (47 & 2704) ghi lại. 

 

 

 

 

 

 

 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

505 

 

54- CHƯƠNG TỤNG NIỆM ALLAH 
ĐẤNG TỐI CAO, LÚC ĐỨNG, LÚC NGỒI 
HOẶC NẰM DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG 
CÓ NƯỚC WUDU, NGƯỜI BỊ JUNUB VÀ 

PHỤ NỮ CÓ KINH NGUYỆT, NHƯNG 
KHÔNG CẦM QUR’AN, BỞI NGƯỜI BỊ 
JUNUB VÀ PHỤ NỮ CÓ KINH NGUYỆT 

BỊ CẤM XƯỚNG ĐỌC 
 

Allah phán:  

اِِ �َ�ٰٖت �ِّ  ِ� ] ََ ِۡ َوٱَّ ۡ ِّ ِِ َوٱۡلتَِثِٰ  ٱ ض
َ ۡۡ ِِ َوٱ ٰ ََ ٰ ََ ّّ  َلۡلِق ٱل

 
ُ

ِ ۡلَ�ِٰب ّۡ
َ ۡۡ َ َُِ�ٰم  ١ْوِ� ٱ َّ ِيَن يَۡذُكُووَ  ٱ ِّ ا  ٱ ود  ُۡ ٰ ا َوُ� َوَ�َ

َِمۡ  ِ  ١٩٠آل عمران:  Zُجُنوٓ

Quả thật, trong việc tạo hóa ra các tầng trời và trái 
đất, sự khác nhau trong việc luân chuyển ngày đêm 
chính những dấu hiệu dành cho người hiểu biết * 
Họ là những người thường tụng niệm Allah trong 
mọi hoàn cảnh lúc đứng, lúc ngồi và lúc nằm. Ali 
I’mraan: 190 – 191 (chương 3). 
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519- Bà A’-y-shah  kể: “Trước kia, Rasul  
tụng niệm Allah trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi.” Hadith 
do Muslim 1/194 (117 & 373) ghi lại và Al-Bukhary 
ghi ở phần chú thích 1/163 (633). 

 

520- Con trai ông A’bbaas  dẫn lời Rasul  
rằng: 

لَُه َْاَل (( ِْ
َ
َل  
َ
ْب إََال   ُْ َهَد

َ
ّإ  
َ
يَْعاَإ ، � ل َ :صَْو   َّ ّب َجنَّْنَا لص ُْ  لصلّ

يَْعاَإ َما َرَرْطرَنَا َّ ا إىُّه إَْإ ُ�َقّدرُ  َ  ،وََجنَّب لص
َ
َدا َوِ ُْ  صَْب  َف َاصََك  بَيْنَ

هُ  ّ َُ بَدل  يَ
َ
يَْعاإا   َِ  (( 

“Khi các người muốn ăn nằm với vợ và nói: Bis mil 
lah, ol lo hum ma jan nib nash shaytaan wa jam ni 
bish shaytaa ma ro zaq ta na. Nếu lần đó được ban 
cho đứa con thì shaytaan sẽ chẳng gây hại được nó.” 

(Ý nghĩa: Nhân danh Allah. Lạy Allah! Cầu xin hãy 
mang Shayton tránh xa chúng tôi và tránh xa mọi bổng 
lộc mà Ngài ban tặng cho chúng tôi.) Hadith do Al-
Bukhary 1/48 (141) và Muslim 4/155 (116 & 1434) ghi 
lại. 
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55- CHƯƠNG ÂN PHƯỚC NGỒI NHÓM 
ĐỂ TỤNG NIỆM, KHUYẾN KHÍCH LUÔN 
LÀ THÀNH VIÊN CỦA NHÓM VÀ CẤM 

TỰ Ý TÁCH NHÓM 
 

Allah phán: 

وَ  ] ُُ ِ�ِّ يُوِ� َۡ ٰوةِ َوٱۡل َُ م بِ�ۡلَغ َُ ّٓ َِ ُعوَ   ُۡ ِيَن يَ ِّ َك َاَع ٱ َّ ۡف ََ  ۡ ُِ ُۡ َوٱ
مۡ  َُ ُُ َ�ۡيَناَك َ�ۡن ۡۡ َُ  َّ ۥۖ َو ُُ ََ  28 الكهف: Zوَۡج

(Này Muhammad) hãy kiên nhẫn mà ở cùng với 
những ai luôn cầu nguyện (tụng niệm, tán dương) 
Thượng Đế họ vào mỗi sáng và mỗi chiều hồng được 
Ngài hài lòng. Ngươi chớ có ngoảnh mặt với họ. Al-
Kahf: 28 (chương 18). 

521- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْكَا،  َّ َي ل ِْ
َ
ة  َ�ُعوفُوَإ ف للّعُاَق يَلْرََدُالوَإ   َِ  َشَم َ

َ
((إَّإ َوَ َ�َعا 

ْب، فَََْال وََجُدول َْْوَما  يَْذُكُاوَإ لَ   ُِ  َهاَجَر
َ
لُّدول إَ  َِ ، َ�نَاَدْول: 

ْب  ُْ ْب َرّ� ُْ ُ َْيَا، فَيَْالَص ِّ ََ ل  لصّالَدا
َ
ب إَ  َْ ْجَنَحَر

َ
ْب بََ ُْ ََ يَُحّفو َو –ََ ُِ  َو

 ْعلَب -: َما َ�ُقوُل َعََادي ؟ َْاَل : َ�ُقْوصُْوإَ : �َُالَُّحوىََك، وُ�ِّبُوىََك، 
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 َولَ  َما 
َ
يَُقْوصُوَإ : ن ََ ْوَى؟ 

َ
ْي َر  َِ يَُقْوُل :  ََ ُدوىََك،  ّْ َوَ َْدُدوىََك، وُ�َد

ّد  َِ
َ
َّ َكىُول   ْو

َ
ْوَى ؟! َْاَل : َ�ُقوصُوإَ : صَْو َر 

َ
َُ صَْو َر  يَُقوُل : َكيْ ََ  . َّ ْو

َ
َر 

َداَال  ََ ََيحا  . فَيُقوُل :  َثَ صََك ََْال
ْْ يدل ، و  َْ ّد صََك َ�ْد

َِ صََك َعََاَدو ، َو َ
ا ؟  َِ ْو

َ
ْي َر  َِ �َْالَصوَإ ؟ َْاَل : َ�ُقوصُوإَ : �َْالَصُوىََك للَّنةَ . َْاَل : َ�ُقوُل : َو

ا  َِ ْو
َ
َُ صَْو َر  ا. َْاَل : َ�ُقْوُل : فَكي َِ ْو

َ
ِّ َما َر   َولَ  يَا َر

َ
َْاَل : َ�ُقْوصُوَإ : ن

ا  َْ َ ّد ص َِ
َ
ا َهاْْا ، َو  َْ ّد َعلَيْ َِ

َ
ا َكىُول   َِ ْو

َ
ْب َر  ُْ َّ

َ
؟ َْاَل : َ�ُقْوصُوإَ : صَْو �

ا َرْ�ََة  . َْاَل : فََدّب َ�رََعوُّاوَإ ؟ َْاَل : َ�ُقْوصُوإَ :  َْ ي ََ ْىَظَب 
َ
َطلََا ، َو 

 . َ�رََعوُّاوَإ َمَ  لّلاَر 
َ
ا ؟ َْاَل : َ�ُقْوصُْوإَ : ن َِ ْو

َ
ْي َر  َِ يَُقْوُل : َو ََ َْاَل : 

ا  َِ ْو
َ
ا ؟! َْاَل : َ�ُقْوصُْوإَ : صَْو َر  َِ ْو

َ
َُ صَْو َر  يَُقْوُل : َكيْ ََ ا.  َِ ْو

َ
َولَ  َما َر 

 ِّ
َ
ْب � ُْ ُد َْ

ِْ ُ يَُقْوُل : فََ ََ ا َتَافَة  . َْاَل :  َْ َ ّد ص َِ
َ
ا فََالرل ، َو  َْ ّد َمنْ َِ

َ
َكىُول  

ْب فَُمإا لَيَْس  َْ ي ََ ةَ : 
َِ ب، َْاَل : َ�ُقوُل َشلَكا َمَ  لصَدَم َ ُْ

َ َْْد َ�َفْاُت ص
بْ ))  ُْ ْب َجَليُال َْ َا بَ

َْ َ � 
َ
َُ ن ُب للُلََالا ُِ ََ َلَاَجِة، َْاَل :  َدا َجا َّ ْب، إَ ُْ

َمنْ
“Allah có một đội ngủ Thiên Thần đi khắp mọi nẻo 
đường tìm kiếm nhóm người tụng niệm Allah. Một 
khi bắt gặp nhóm người nào tụng niệm Allah, họ 
bảo: Các người cứ tự do thực hiện điều các người 
muốn đi. Thế là họ xòe cánh che xung quanh nhóm 
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người tụng niệm, cánh của họ cao đụng đến tầng 
trời hạ giới.  
- Thượng Đế thẩm vấn Thiên Thần – trong lúc Ngài 
am tường tất cả -: Nhóm bầy tôi của TA đã nói gì?  
- Thiên Thần đáp: Họ nói: Sub ha nol loh, ol lo hu 
ak bar, al ham du lil lah và tôn vinh Ngài.  
- Allah hỏi: Thế họ đã thấy TA chưa?  
- Thiên Thần đáp: Thề bởi Ngài, họ chưa từng thấy 
Ngài bao giờ.  
- Allah tiếp: Giá như họ thấy TA nữa sẽ ra sao?  
- Thiên Thần đáp: Nếu như đã thấy được Ngài họ sẽ 
hành đạo nhiều hơn nữa, họ sẽ tôn vinh, sẽ tụng 
niệm nhiều hơn nữa.  
- Allah tiếp: Họ đã cầu xin gì?  
- Thiên Thần đáp: Họ cầu xin Ngài thiên đàng.  
- Allah tiếp: Họ có thấy được nó chưa? 
- Thiên Thần đáp: Thề bởi Ngài chứng giám, họ 
chưa nhìn thấy, thưa Thượng Đế. 
- Allah tiếp: Sẽ ra sao giá như họ nhìn thấy? 
- Thiên Thần đáp: Nếu như họ đã gặp là họ sẽ mạnh 
hơn nữa trong việc bảo vệ, trong van nài và ham 
muốn. 
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- Allah hỏi tiếp: Họ cầu xin che chở điều gì? 
- Thiên Thần đáp: Họ cầu xin được thoát khỏi hỏa 
ngục. 
- Allah hỏi tiếp: Họ có từng thấy nó chưa?  
- Thiên Thần đáp: Thề bởi Ngài chứng giám, họ vẫn 
chưa nhìn thấy nó. 
- Allah hỏi tiếp: Sẽ ra sao giá như họ nhìn thấy? 
- Thiên Thần đáp: Họ sẽ bỏ chạy thật xa hơn nữa và 
sợ hãi nhiều hơn nữa. 
- Allah phán: Tất cả các ngươi làm chứng cho TA 
rằng TA đã tha thứ tất cả tội lỗi cho họ.  
- Có một Thiên Thần bẩm: Có người đàn ông không 
thuộc nhóm họ, ông ta đến vì mục đích gì đó. 
- Allah đáp: Họ cùng nhau ngồi chung, TA sẽ chẳng 
để kẻ nào trong bọn họ gặp phải bất hạnh.” Hadith 
do Al-Bukhary 8/107 (6408) và Muslim 8/68 (25 & 
2689) ghi lại. 

Theo đường truyền  do riêng Muslim ghi lại từ 
ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng: 

ة  َوّياَرو   َِ ْكَا، فََْال   ((إَّإ َوَ َشَم َ َّ َاصََس ل َْ َُّعوَإ  فُُضم  يَتَرَ
ْب َ�ْعضا   ُْ ُّ َ�ْعُض ْب، وََه ُْ ، َطَعُدول َمَع ََيَه َاْكاا  

َْلالا  َْ وََجُدول 
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يَا، فَََْال َ�َفّاُْول 
َْ ِّ ََ ل ْب َوَ�ْ�َ لصّالدا ُْ َّ َ�ْدلَُؤول َما بَيْنَ ْب َه َْ ْجَنَحَر

َ
بََ

ْب لُ   ُْ ُ ص
َ
، فَيَْالَ ََ  لصّالَدا

َ
َعُدول إَ  َْ ْعلَُب -: َمْ  َعاَُجول َو

َ
َو   ُِ  - َو

رَْض : 
َ ْ
يَُقوصُوإَ : َجةْنَا َمْ  َعنَْد َعَاِد صََك َف لأل ََ ْ�َ  َجةْرُْب ؟ 

َ
 

لّلُوىََك، َوَ َْدُدوىََك، َو�َْالَصُوىََك . َْاَل :  َْ �َُالَُّحوىََك، وُ�ِّبُوىََك، َوُ�
ْول َجّنَ  ؟ 

َ
ْي َر  َِ َوَماَال �َْالَصُوَى ؟ َْاصُول: �َْالَصُوىََك َجّنرََك . َْاَل : َو

ْول َجّن  ؟! َْاصُول : 
َ
َُ صَْو َر  ِّ . َْاَل : فََكيْ ْي َر

َ
  ،
َ
َْاصُول: ن

ِّ . َْاَل  َّ يَا َر ًُوَى ؟ َْاصُول : َمْ  ىَاَر َْ ًُوىََك . َْاَل : َوَشّب �َْالرَ َْ َو�َْالرَ
ْول ىَارَي ؟! َْاصُول: 

َ
َُ صَْو َر  ، َْاَل : فََكيْ

َ
ْول ىَارَي ؟ َْاصُول: ن

َ
ْي َر  َِ : َو

ْب َما َوَصُول،  ُْ ْىَعيْرُ
َ
ْب، َو  ُْ َ يَُقوُل : َْْد َ�َفْاُت ص ََ َو�َْالرَغَفُاوىََك؟ 

ََيْْب فُمإا َىَْدا   ِّ يَُقوصُوإَ : ر ََ اُرول. َْاَل :  َْ ْب َشّدا لْورَ ُْ َجْاُ�
َ
َو 

ُب للَقوُ  َن  ُِ ُ َ�َفْاُت، 
َ
يَُقوُل  َو  ََ بْ .  ُْ لََس َمَع َْ َدا َشّا، فَ َّ َا إ َخّعا

بْ )) ُْ ْب َجَليُال َْ َا بَ
َْ َ � 

“Quả thật, Allah có một đội ngũ Thiên Thần đi khắp 
các nẻo đường ngỏ hẽm để theo dõi nhóm người 
tụng niệm. Khi bắt gặp nhóm người ngồi tụng niệm 
thì Thiên Thần liền ngồi cùng với họ, van rộng 
những đôi cánh bao vây nhóm người tụng niệm với 
số lượng đầy đến tầng trời hạ giới. Sau khi mọi 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

512 

 

người phân tán, nhóm Thiên Thần quay trở lại lên 
trời. Họ được Allah thẩm tra trong lúc Ngài luôn am 
tường mọi việc: 
- Allah hỏi: Các người từ đâu về? 
- Thiên Thần đáp: Bầy tôi trở về từ nhóm bầy tôi 
khác của Ngài ở dưới đất họ đã tán dương Ngài, 
tụng niệm Ngài, tôn vinh Ngài, tạ ơn Ngài, chỉ công 
nhận Ngài duy nhất là Thượng Đế và van xin Ngài. 
- Allah hỏi: Vậy, họ đã cầu xin điều gì? 
- Thiên Thần đáp: Họ van xin thiên đàng của Ngài. 
- Allah hỏi: Họ đã thấy thiên đàng của TA chưa? 
- Thiên Thần đáp: Thưa, họ chưa nhìn thấy. 
- Allah hỏi: Sẽ ra sao nếu họ thấy được thiên đàng 
của TA? 
- Thiên Thần bẩm tiếp: Họ đã van xin Ngài che chở.  
- Allah hỏi: Họ van xin TA che chở điều gì? 
- Thiên Thần đáp: Thoát khỏi hỏa ngục của Ngài, 
thưa Thượng Đế. 
- Allah hỏi: Họ có từng thấy chưa? 
- Thiên Thần đáp: Bẩm chưa nhìn thấy. 
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- Allah hỏi: Sẽ ra sao nếu họ nhìn thấy hỏa ngục của 
TA? 
- Thiên Thần bẩm tiếp: Họ đã cầu xin Ngài tha thứ 
tội lỗi đã phạm. 
- Allah phán: TA đã tha thứ hết cho họ, sủng đáp 
mọi điều họ đã cầu xin và che chở mọi thoát khỏi 
điều họ đã sợ hãi. 
- Có một Thiên Thần bẩm: Thưa Thượng Đế trong 
nhóm họ có một người đàn ông chuyên làm tội lỗi, 
khi đi ngang qua nhìn thấy mà ngồi xuống cùng với 
họ. 
- Allah phán: Y vẫn được TA tha thứ tội lỗi, trong 
nhóm họ sẽ chẳng ai gặp phải bất hạnh cả.” 

 
522- Ông Abu Hurairah và cha của Sa-e’d ông 

Al-Khudry  dẫn lời Rasul  rằng: 

بْ  إَنّ   ل َ  يَْذُكُاوإَ  َْْو ا  َ�ْقُعدُ  نَ (( ُْ ةُ  َهّفرْ َِ بْ  لصَْدَم َ ُْ يَرْ ََ  وََغ
بْ  َوىََولَْت  لصاّْحَةُ  َْ

بْ  لصّالَكينَةُ  َعلَيْ ُِ  ))َعنَْدهُ  ََيَد ْ  ل ُ  وََاَكَا
“Bất cứ nhóm nào ngồi tưởng niệm Allah đều được 
các Thiên Thần vây quanh, được bao trùm bởi ân 
huệ và được ban cho sự điềm tĩnh đồng thời được 
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Allah khoe với các vị (Thiên Thần) xung quanh 
Ngài.” Hadith do Muslim 8/72 (39 & 2700) ghi lại. 

 

523- Cha của Waaqid ông Al-Haarith bin A’wf 
 kể: Lúc chúng tôi cùng với mọi người đang ngồi 
quanh Rasul  trong Masjid thì có ba người đàn ông đi 
đến. Hai người thì tiến gần đến Rasul  còn một người 
thì bỏ đi luôn, một trong hai người tiến đến thấy khoảng 
trống liền đi vào ngồi, người còn lại thì ngồi phía sau 
cùng và người thứ ba ra đi không quay lại. Sau khi 
thuyết giảng xong Rasul  nói: 

 لَ  فََولُه 
َ
ْب فَََوى إَ  ُِ َهُد

َ
ّما  
َ
ْب َعَ  لّلَفَا لَُّمثَةَ :   ُْ ْخَبُ

ُ
َن  
َ
 ))

ّما لآلَخُا، 
َ
ّما لآلَخُا فَاْورَْحَب فَاْورَْحَب لُ  َمنُْه، َو 

َ
لُ  إََلْهَ . َو 

ْعَاَض لُ  َىنْهُ ))
َ
ْعَاَض، فََ

َ
 فََ

“Ta sẽ báo cho các người biết về tin tức của ba 
người đàn ông: Một người trong số họ tìm đến Allah 
nương tựa, y đã được Allah cho tá túc, người thứ 
hai trong họ ngại ngùn hổ thẹn nên Allah cũng hổ 
thẹn ngại ngùn với y và người thứ ba quay mặt bỏ đi 
nên Allah đã quay mặt hửng hờ với y luôn.” Hadith 
do Al-Bukhary 1/26 (66) và Muslim 7/9 (26 & 2176) 
ghi lại. 
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524- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  kể: Ông 
Mu-a’wiyah bước vào Masjid thấy một nhóm người 
đang ngồi, ông hỏi: Các người ngồi đây làm gì đây? 
Mọi người đáp: Chúng tôi ngồi tụng niệm Allah. Ông 
rặn hỏi: Thề bởi Allah, các người ngồi đây chỉ vì mục 
đích đó chăng? Mọi người đáp: Chúng tôi không ngồi 
đây ngoài mục đích đó. Ông tiếp: Tôi hỏi thế không 
phải là tôi nghi oan cho các người mà là vì xưa kia khi 
Rasul  đến gặp nhóm bạn đang ngồi Người hỏi: 

بْ  َما(( ُِ ْجلََال
َ
نَا؟))  ُِ ا  َِ    

“Việc gì làm cho các bạn ngồi đây?” Họ đáp: Chúng 
tôi ngồi đây tụng niệm Allah, tạ ơn Ngài đã hướng dẫn 
chúng tôi vào Islam và biệt đãi chúng tôi ở gần Nabi. 
Rasul  nói tiếp: 

بْ  َما ِ ُ (( ُِ ْجلََال
َ
   ؟))َاصََك  إَنّ   

“Ta thề bởi Allah chứng giám, các bạn không ngồi 
đây ngoại trừ làm việc đó sao?” Họ đáp: Chúng tôi 
thề bởi Allah chứng giám, chúng tôi ngồi đây chỉ vì 
việc đó. Người tiếp: 
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َما((
َ
   ِّ بْ  صَبْ  إَ ُِ ْورَْحَلْف

َ
َدة     ْْ بْ  ُ� ُِ َِ  لََكّنهُ وَ  لَ رَا

َ
�ُي      َجْبَ

َى  ْخَبَ
َ
ّإ  فََ

َ
َِ   َ ل  بْ  ُ�ََا ُِ ةَ  بَ َِ  )) لصَْدَم َ

“Không phải Ta bảo các bạn thề vì Ta nghi ngờ hay 
vu oan cho là các bạn nói dối nhưng Đại Thiên Thần 
Jibreel báo cho Ta biết Allah đang khoe các bạn với 
các Thiên Thần khác.” Hadith do Muslim 8/72 (40 & 
2701) ghi lại. 

 

 

 

 56- CHƯƠNG LỜI TỤNG NIỆM 
SÁNG TỐI 

 

Allah phán: 

ه�  ] َّ َك َُ ِّ ۡف ََ َّٓك ِ�  ِّ وِ ِاَن ٱۡلَقۡو ِ َوٱۡذُكو  َۡ   وَِليَفة  َوُدوَ  ٱۡ�َ
ن ّاَِن ٱۡلَ�ٰفِلَِ�  ُِ َُ َّ اِ  َو َُ ّوِ َوٱ� ُُ  205األعراف:  ٢Zبِ�ۡلُغ

Này hỡi (Muhammad) hãy tụng niệm Thượng Đế 
Ngươi trong thanh tâm bằng sự khiêm nhường sùng 
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kính, âm thầm chớ có phô trương, vào mỗi sáng và 
mỗi chiều, và Ngươi đừng như những kẻ lơ là trong 
việc tụng niệm. Al-A’raaf: 205 (Chương 7), Allah 
phán ở chương khác: 

لُوِع ٱلّشۡمِس  ] َُ  َۡ ُۡ َِّٓك َ� َِ  ُِ ُِّۡح ِ�َۡم ُقولُوَ  وََس ََ ٰ َاا  َ�َ ۡ ُِ ُۡ �ََ
اۖ  ََ ِ ُووٓ َُ  َۡ ُۡ  130طه:  Zَوَ�

(Hỡi Muhammad) hãy kiên nhẫn với những gì họ 
nói (xấu), Ngươi hãy tán dương Thượng Đế của 
Ngươi vào lúc trước mặt trời mọc và lúc trước mặt 
trời lặn. Taa-ha: 130 (chương 20), Allah phán ở 
chương khác: 

بَۡ�ٰوِ ] ِ�ِّ َوٱۡ�ِ َۡ َِّٓك بِ�ۡل َِ  ُِ ُِّۡح ِ�َۡم  55غافر:  ٥Zوََس

Và hãy tán dương Thượng Đế của Ngươi vào mỗi 
sáng và mỗi chiều. Ghaafir: 55 (chương 40), Allah 
phán ở chương khác: 

ذَِ  ٱ]
َ
ٍِ م ا ِ� ُ�ُيو ََ ُُِّح َ�ُۥ َِي َّ ُ ۥ � ُُ ا ٱۡسُم ََ َع َوُ�ۡذَكَو َِي ََ   ُُۡو

َ
ُ م َّ

اِ   َُ ّوِ َوٱ� ُُ َِِجا ٞ ٣بِ�ۡلُغ َّ َ�ۡيٌع َعن ذِۡكوِ   َٰوةٞ َو ََ ِ َِۡم ُ َِي ّّ ُُۡل  
ِ ٱ َّZ  :37 - 36النور 
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Trong nhà Allah cho phép lớn tiếng tụng niệm các 
Đại Danh của Ngài và hãy tán dương Ngài vào mỗi 
sáng và mỗi chiều * Giới đàn ông không được quá 
loan toan việc thương mại cũng như mua bán rồi 
sao lãng việc tụng niệm Allah. Al-Noor: 36 - 37 
(chương 24), Allah phán ở chương khác: 

[ َِ ا َ�ۡ ِ�ِّ َوٱۡ�ِ َۡ ُِّۡحَن بِ�ۡل َّ ُ ۥ � ُُ َۡ َُاَ  َا ۡوََا ٱۡ�ِ ِّ  18 ص: ١Z�َِّا َس

TA đã chế ngự để cho Y sai bảo và tụng niệm TA 
vào mỗi chiều và lúc rạng đông. Sod: 18 (chương 
38). 

525- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ََُح وَهَ� ُ�ْدَء (( َت  :َمْ  َْاَل َهْ�َ يُْا
ْ
ُوََْحاَإ لَ  َوَبَْدَدهَ صَْب يََ

َهدا 
َ
َهدا  يَوَ  للَقيَاَمةَ  

َ
ََ بََه، إَّن   فَْضَي َشّدا َجا

َ
ْو  َْاَل َموَْي َما َْاَل  بََ

َ
 

 َرلدَ ))

“Ai nói vào mỗi sáng và mỗi chiều câu: Sub ha nol lo 
hil wa bi ham dih một trăm lần, vào ngày phán xử sẽ 
không một ai sẽ tốt đẹp hơn y ngoại trừ người đó nói 
giống như y hoặc nhiều hơn.” 
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(Ý nghĩa: Vinh quang thay Allah và mọi lời ca ngợi tán 
dương là của Ngài.)   Hadith do Muslim 8/69 (29 & 
2692) ghi lại. 

 

526- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Một  
người đàn ông đến gặp Nabi , ông nói: Thưa Rasul, 
tối qua tôi bị bò cạp cắn. 

ْشَاليَْت ((
َ
َما صَْو ُْلَْت َهْ�َ  

َ
َّاَماَت، َمْ  َفَّ  :  َلَداَت لَ  ل َِ ُعوُْا بَ

َ
 

َّ َما َخلََق،  ّ َُ  ))صَْب رَ

“Giá như anh nói vào mỗi chiều câu: A u’ zu bi ka li 
ma til la hit ta maat, min shar ri ma kho laq, là anh 
chẳng bị hại gì cả.” 
(Ý nghĩa: Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những 
Kinh Sách hoàn hảo của Allah che chở tránh khỏi 
những điều xấu, hung tợn mà Ngài đã tạo). Hadith do 
Muslim 8/76 (2709) ghi lại. 
 

527- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Cứ mỗi 
sáng Rasul  nói: 
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بّ (( ُْ ََْحنَا بََك  لصلّ ْْ
َ
ْشَاليْنَا َو�ََك  ، 

َ
ْيَا َو�ََك  ، 

َ
 َوََِلَْك  ،ََُدوُت  َو�ََك  ،َ

ورُ  َُ  ))للتّ
(Ol lo hum ma bi ka os bah na, wa bi ka am say na, wa 
bi ka nah ya, wa bi ka na moot, wa i lay kan nu shoor.) 

Buổi chiều thì nói:  

ّب بََك (( ُْ ْشَاليْنَا لصلّ
َ
ََْحنَا َو�ََك  ،  ْْ

َ
ْيَا َو�ََك  ، 

َ
 َوََِلَْك  ،ََُدوُت  َو�ََك  ،َ

ًَ لل  ))َشَا
(Ol lo hum ma bi ka am say na, wa bi ka os bah na, wa 
bi ka nah ya, wa bi ka na moot, wa i lay kal ma seer.) 

(Ý nghĩa: Mỗi sáng bình minh lên và mỗi chiều hoàng 
hôn xuống bề tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài 
ban cho bề tôi sự sống và làm cho bề tôi chết rồi sau đó 
Ngài dựng sống bề tôi lại (để phán xử)). Hadith do Abu 
Dawood (5068) và Al-Tirmizhi (3391) ghi lại. 

 

528- Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Ông 
Abu Bakr nói với Rasul  rằng: Thưa Rasul, xin hãy 
dạy tôi lời tụng niệm để tôi tụng niệm vào mỗi sáng và 
mỗi chiều, Người đáp: 
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ِّ ُْْي : (( اَدَو، َر َْ َّ َغيَْب َولص
ْ
رَْض، َةصََب لل

َ
ّب فَاَطَا لصّالَداَولَت َولأل ُْ لصلّ
ْإ َن 

َ
ُد   َْ ِْ

َ
، َوَشَليَْكُه،   َِ َّ َشْ

هَ ُُ ـٰ ُعوُا بََك َمْ  َفَّ إَلَ
َ
ىَْت،  

َ
 إَّن  

َكهَ )) يَْعاَإ، َوَفْ َّ  ََْفَء، َوَمْ  َفَّ لص

“Hãy nói: Ol lo hum ma fa ti ras sa ma wa ti wa ar 
dhi, a’ li mal ghoi bi wash sha ha dah, rab ba kul li 
shay in, wa ma il kah, ash ha du al la i la ha il la an 
ta, a u’ zu bi ka min shar ri naf sy, wa min shar rish 
shay taan, wa shir kih.” 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! Đấng am tường mọi việc huyền 
bí và hiện thực, Đấng tạo ra các tầng trời và trái đất, 
Thượng Đế của vạn vật và quyền cai quản thuộc về 
Ngài, bề tôi tuyên thệ rằng không có Thượng Đế nào 
xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất, bề 
tôi cầu xin Ngài che chở tránh những điều xấu của bản 
thân, của Shayton và sự tổ hợp của hắn, và cầu xin che 
chở khi bề tôi phạm tội và truyền bá (tội lỗi đó) cho 
người Muslim khác.) 

Người nói tiếp:  

َعَك )) َْ َخْذَت َشْض
َ
ْشَاليَْت، َوََِال  

َ
ْحَت، َوََِال  

ََ ْْ ا إََال   َْ
 ((ُْلْ

“Hãy tụng niệm lời này vào mỗi sáng, mỗi chiều và 
trước khi ngủ.” Hadith do Abu Dawood (5067) và Al-
Tirmizhi (3392) ghi lại. 
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529- Con trai ông Mas-u’d  kể: Vào mỗi chiều 
Nabi  tụng niệm rằng: 

ْشسَ ((
َ
ْشَاليْناَ،  

َ
َْدُد  َ ، َوَ  لصُْدلُْك   

ْ
هَ َن  َولل ـٰ  إَلَ

َ
 إَّن لُ  وَْهَدُه ن

(( ُ
َ
�َْك    َفَ

(Am say na, am sal mul ku lil lah, wal ham du lil lah, la 
i la ha il lol loh wah da hu la sha ri ka lah) Người 
truyền lại Hadith nói: Tôi thấy được Người nói thêm: 

َِ َْديا(( ّ َشْ ُُ َو َعَ  ُِ ُ للَْدُد َو
َ
ُ لصُدلُْك َو 

َ
  . ِّ صَُك َر

َ
ْوَ
َ
   َ ًْ َما  َخ

َ َما َ�ْعدَ  ًْ َذهَ لصلّيْلََة وََخ َِ ُعواُ  لَ،هَف 
َ
َذهَ لصلّيْلََة  َما َفَّ  َم ْ  بََك  َو  َِ َف 

ََ لَ، َ�ْعَده َما َوَفَّ  لَ،هَوَفّ َما َ�ْعدَ  ُعوُا بََك َمَ  لصَكَالَي، وَُوو
َ
  ِّ َر

ِِ َف للَقْبَ  ِِ َف لّلاَر، وََعَذل ُعوُا بََك َمْ  َعَذل
َ
  ِّ ، َر  ))لصَكَبَ

(La hul mul ku wa la hul ham du wa hu wa a’ la kul li 
shay in qa deer. Rab bi as a lu ka khoi ra ha zi hil lay 
lah wa khoi ra ma ba’ da ha, wa a u’ zu bi ka min shar 
ri ma fi ha zi hil lay lah wa shar ri ma ba’ da ha. Rab bi 
a u’ zu bi ka mi nal ka sal, wa su il ki bar. Rab bi a u’ 
zu bi ka min a’ za bin fin naar, wa a’ za bin fil qab ri) 

(Ý nghĩa: Buổi chiều đã đến, vương quyền buổi chiều 
là của riêng Allah, xin tạ ơn Ngài, không có Thượng Đế 
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nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah duy 
nhất không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài.) 

(Ý nghĩa: mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của 
riêng Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả. Lạy Thượng 
Đế! bề tôi cầu xin Ngài mọi sự tốt đẹp nhất của đêm 
nay và đêm mai, khẩn cầu xin Ngài che chở khỏi những 
điều xấu bất lợi của đêm nay và đêm mai. Lạy Thượng 
Đế, xin che chở khỏi mọi sự lười biếng, xấu xa của bản 
tính tự cao, khỏi hành phạt của hỏa ngục và trong mộ 
phần). Vào buổi sáng thì nói tương tự chỉ đổi chữ (Am 
say na wa am sal) bằng chữ (Os bah na wa os ba hal) 
chữ (ha zi hil lay lah) bằng chữ (ha zal yaw mi) Hadith 
do Muslim 8/82 (75 & 2723) ghi lại. 

 

530- Ông Abdullah bin Khubaib  kể: Rasul  
nói với tôi: 

، َولصُْدَعوَّاَ�ْ�َ َهْ�َ ُ�ْدَء وََهَ� رُْاَُح، 
َهدا
َ
َو لُ    ُِ  : ُْْي 

ْ
((َلَْْا 

(( َِ ّ َشْ ُُ َفيَْك َمْ   ِْ  ثََمَث َشّالِت رَ

“Anh hãy đọc chương: ( َهدا
َ
َو لُ    ُِ  và hai chương (ُْْي 

sau đó vào mỗi sáng và mỗi chiều ba lần sẽ được bảo 
vệ tránh khỏi mọi điều.” Hadith do Abu Dawood 
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(5082) và Al-Tirmizhi (3575) ghi lại và nói: (Hadith 
Hasan Saheeh). 

 

531- Ông U’thmaan bin Affaan  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

ّ َلْلَةِ : � لَ   ُُ  ََ ّ يَْوِ  َوَشَالا ُُ ََاَ   َْ ((َما َمْ  َىَِْد َ�ُقوُل َف 
َو لصّالَديُ   ُِ ََ َو رَْض َوَن َف لصّالَدا

َ
َا َف لأل ّ َمَ  لْوَدَه َشْ َُ  يَ

َ
َي ن

ّ
لَ

َا )) ُه َشْ ّ َُ  للَعَليُب، ثَمَث َشّالِت ، إَّن صَْب يَ

“Bất cứ người nào nói vào mỗi sáng và mỗi chiều 
câu: Bis mil la hil la zi la ya dhur ru ma a’s mi hi 
shay in fil ar dhi, wa la fis sa ma i, wa hu was sa mi 
u’l a’ lim, lặp lại ba lần, sẽ chẳng có gì gây hại được 
y.” 

(Ý nghia: Ai tán dương như vậy ba lần vào mỗi sáng 
và mỗi chiều thì không có gì làm hại đến y). Hadith do 
Abu Dawood (5088 & 5089), Ibnu Maajah (3869) và 
Al-Tirmizhi (3388) ghi lại và nói: (Hadith Hasan 
Saheeh). 
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IV- MỤC CẦU XIN 
57- CHƯƠNG LỆNH PHẢI CẦU XIN, ÂN 
PHƯỚC VÀ NHỮNG LỜI CẦU XIN CỦA 

NABI  
 

Allah phán:  

مۚۡ ] ُِ ۡسَتِرۡب لَ
َ
ٓ م ِِ ُم ٱۡدُعو ُِ ٓه َِ  ٦٠غافر:  Zَوَُاَ  

Và Thượng Đế của các ngươi phán rằng: “Hãy cầu 
xin TA đi sẽ được TA đáp lại cho các ngươi.” 
Ghaafir: 60 (chương 40), Allah phán ở chương khác:  

ه�  ] َّ ۡم َُ ُِ ّٓ َِ يَن ٱۡدُعواْ  ُِ َت ۡۡ ِبه ٱلُۡم َُ  َّ ۥ  ُُ َِّ� ۚ  ٥Z وَُلۡفَية 
 55األعراف: 

Các người hãy cầu xin Thượng Đế các người thật 
trịnh trọng và từ tốn. Quả thật, Ngài không yêu 
thích những kẻ làm điều quá đáng. Al-A'raaf: 55 
(chương 7), Allah phán ở chương khác: 

ِجيُب َدۡعَوةَ ٱّ�اِع �َِذا ]
ُ
ِ ََِِّ�ِ َُوِ�ٌبۖ م َّ َُادِي َ� لََك ِع

َ
�َذا َسّ

 ١٨٦البقرة:  Zَدَ�ِ � 
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Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi Muhammad về 
TA thì hãy bảo họ rằng TA luôn gần kề. TA sẽ đáp 
lại lời cầu xin của người cầu nguyện khi y cầu xin 
TA. Al-Baqarah: 186 (chương 2), Allah phán ở 
chương khác: 

وٓءَ ] ّه ِشُ  ٱل ِۡ ِيُب ٱلُۡمۡضَوّو �َِذا َدَ�ُُ َوَ� ُِ ّان 
َ
 62النمل:  Zم

Há (không ưu việt ư !) Đấng đã đáp lại lời cầu xin 
của người hoạn nạn và giúp y thoát khỏi nạn kiếp. 
Al-Naml: 62 (chương 27). 

532- Ông Al-Nu’maan bin Basheer  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َو للَعََاَدوُ )) ُِ  َُ َة ِّ  ((ل

“Lời cầu xin là sự hành đạo.” Hadith do Abu Dawood 
(1479), Ibnu Maajah (3828), Al-Tirmizhi (2969, 3247 
& 3372) ghi lại. 
 

533- Bà A’-y-shah  kể: “Rasul  rất thích 
cầu xin bằng lời lẽ súc tích và Người bỏ hết mọi lời cầu 
xin khác.” Hadith do Abu Dawood (1482) ghi lại. 
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534- Ông Anas  kể: Rasul  cầu xin nhiều 
nhất là câu: 

 َِ ، َوَْنَا َعَذل ، َوَ� لآلَخَاَو َهَالنَة  َْيَا َهَالنَة  ِّ ّب ِرَنَا ف ل ُْ ((لصلّ
 لّلارَ ))

(Ol lo hum ma a ti na fid dun ya ha sa nah, wa fil a khi 
ra ti ha sa nah, wa qi na a’ za ban naar) 

(Ý nghĩa:Lạy Allah, xin hãy ban cho bầy tôi mọi điều 
tốt đẹp ở trần gian lẫn cả ngày sau và xin cứu vớt bầy 
tôi thoát khỏi hành phạt của hỏa ngục). Hadith do Al-
Bukhary 8/102 (6389) và Muslim 8/68 (26 & 2690) ghi 
lại. 

 

535- Con trai ông Mas-u’d  kể: Rasul  đã 
câu xin: 

َغَح ))
ْ
َعَفاَ ، َولل

ْ
ََّا، َولل َدى، َول ُْ ْوَصَُك لص

َ
  ِّ ّب إَ ُْ

 ((لصلّ

(Ol lo hum ma in ny as a lu kal hu da, wat tu qa, wal a’ 
fa fa, wal ghi na) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy ban cho bề tôi sự hướng 
dẫn, lòng biết kính sợ, biết tự chủ bản thân và sự giàu 
có). Hadith do Muslim ghi lại. 
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536- Ông Taariq bin Ashyam  kể: Trước kia 
khi ai đó vào Islam là Rasul  dạy họ cách hành lễ 
Salah và dạy họ lời cầu xin:  

َدِ، وََةفَ�، َولْرُرَْْ� )) ِْ ّب لْغَفْا َل، َولرَْحَْ�، َول ُْ  ((لصلّ

(Ol lo hum magh fir ly, war ham ny, wah din ny, wa a’ 
fi ny, war zuq ny) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah xin hãy dung thứ, thương xót, 
hướng dẫn, độ lượng và ban bố cho bề tôi). Hadith do 
Muslim 8/71 (35, 36 & 2697) ghi lại. 

Theo đường truyền khác cũng của ông Taariq đã 
nghe được câu hỏi của một người đàn ông: Thưa Rasul, 
khi cầu xin Thượng Đế tôi cần cầu xin ra sao?, Người 
đáp: 

َْدُ  
َ
ََ ع ُؤَن َِ ّب لْغَفْا َل، َولرَْحَْ�، وََةفَ�، ولْرُرَْْ�، فََّْإ  ُْ ((ُْْي :لصلّ

َِخَارََك )) َّ َو َْيَا  صََك ُد

“Hãy nói: Ol lo hum magh fir ly, war ham ny, wah 
din ny, wa a’ fi ny, war zuq ny. Chắc chắn những lời 
này sẽ man lại cho anh mọi điều tốt đẹp ở trần gian 
và ngày sau.” 
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537- Ông Abdullal bin Al-A’s  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

َِ َصّْ  ُْلُوَ�نَا َعَ َطاَعَرَك )) ّب ُشَصَّ  للُقلُو ُْ  ((لصلّ

(Ol lo hum ma mu sor ri fal qu loob, sor rif qu lu ba na 
a’ la ta a’ tik)  

(Ý nghĩa: Lạy Allah, Đấng thay đổi lòng người, xin 
hãy thay đổi lòng bầy tôi lòng đến với sự phục tùng 
Ngài). Hadith do Muslim 8/51 (17 & 2654) ghi lại. 

 

538- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 ، ََ ََ للَقَضا ، وَُوو ََ َقا َّ َّ لص ، وََدَر ََ َد لَلَم ْْ ((َ�َعوُّاول بَاَ  َمْ  َج
(( ََ ْعَدل

َ
َدارََة لأل َِ  َو

“Các người hãy câu xin Allah tránh khỏi sự nghèo 
khổ, sự bất hạnh, mọi định mệnh xấu và sự chế nhạo 
của kẻ thù.” Hadith do Al-Bukhary 8/157 (6616) và 
Muslim 8/76 (53 & 2707) ghi lại. 

 

539- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 
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َْيَاَي (( َلْح َل ُد ْْ
َ
ْشَاي، َو 

َ
َو َعْاَدُة   ُِ ي  َ

ّ
َلْح َل َديَ� لَ ْْ

َ
ّب   ُْ لصلّ

ا َمَعاَدي، َولْجَعَي  َْ ي ََ َِخاَل للّ   َلْح َل  ْْ
َ
ا َمَعاَش، َو  َْ ي ََ للّ  

ّ َفَ  ُُ ، َولْجَعَي لصَدوَت َرلَهة  َل َمْ   ِ
ًْ ّ َخ ُُ   ))للَيَاَو َرَ�اَدو  َل َف 

(Ol lo hum ma os leh ly di ni yal la zi hu wa i’s ma tu 
am ry, wa os leh ly dun ya yal la ti fi ha ma a’ shy, wa 
os leh ly a khi ra ti al la ti fi ha ma a’ dy, waj a’ lil ha ya 
ta zi y da tan ly fi kul li khoir, waj a’ lil maw ta ra ha 
tan ly min kul li shar) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! Xin hãy cải thiện tôn giáo của bề 
tôi cho bề tôi, bởi nó là thần hộ mệnh của bệ tôi, xin 
hãy cải thiện trần gian cho bề tôi, bởi nó là sự sống của 
bề tôi, xin hãy cải thiện ngày sau cho bề tôi, bởi nó là 
nơi bề tôi phải trở về, xin hãy ban cho bề tôi thêm mọi 
điều tốt đẹp trong cuộc sống và xin hãy ban cho cái 
chết là sự nhẹ nhàng cho bề tôi tránh được mọi điều 
xấu). Hadith do Muslim 8/81 (71 & 2720) ghi lại. 

 

540- Ông Aly  kể: Rasul  bảo tôi rằng: 

(( َِ ، وَوّدْد َِ َد
ِْ ّب ل ُْ  ((ُْْي : لصلّ

“Con hãy nói: Ol lo hum mah di ny, wa sad did ny.”  
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(Ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy chỉ đạo bề tôi và ban cho 
bề tôi luôn kiên định trên đường ngoan đạo).  

Theo đường truyền khác thì ghi:  

َدى َولصّالَدلدَ )) ُْ ْ صَُك لص
َ
ْوَ
َ
  ِّ  ((لصلّّْب إَ

(Ol lo hum ma in ny as a lu kal hu da was sa daad). 
Hadith do Muslim 8/83 (78 & 2725) ghi lại. 

 

541- Ông Anas  kể: Rasul  đã cầu xin rằng: 

َاَ ، (( َْ ْ ، َولص َو، َولصَكَالَي، َوللُْ َ
ْْ ُعوُا بََك َمَ  للَع

َ
  ِّ ّب إ ُْ لصلّ

ُعوُْا بََك َمْ  فَرْنََة لصَدْحيَا 
َ
، َو  َقْبَ

ْ
َِ لل ُعوُا بََك َمْ  َعَذل

َ
ُْرَي، َو 

ْ
َولل

 ))َولصَدَداَت 
“Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka mi nal a’j zi wal ka 
sal, wal jub ni wal ha ra mi wal bukh li. Wa a u’ zu bi 
ka min a’ za bil qab ri, wa a u’ zu bi ka min fit na til 
mah ya wal ma maat” 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự 
bê bối (về nhiệm vụ hành đạo), lười biếng (hành đạo 
trong lúc có khả năng), lơ là (việc hành đạo bắt buộc), 
yếu đuối lúc già nua và keo kiệt. Cầu xin Ngài che chở 
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khỏi hành phạt trong mộ phần và mọi thử thách xấu 
trong cuộc sống và lúc chết).  

Theo đường truyền khác ghi thêm:  

يَْ ، وََغلََََة لصاَّجالَ  ِّ لََ  ل َُ  ))((َو

(wa dha la i’d dain, wa gha la ba tir ri jaal) 

(Ý nghĩa: thiếu nợ và sợ hãi ai đó). Hadith do Al-
Bukhary 8/97 (6363) & 98 (6367) và Muslim 8/75 (50 
& 2706) ghi lại. 

 

542- Ông Abu Bakr Al-Siqqeed  kể: Tôi đã 
hỏi Rasul : Xin hãy dạy tôi lời cầu xin để tôi cầu xin 
tron lúc hành lễ Salah, Người nói: 

لـَكَث  ل  ـُهلْب يـََْفَس  َهلَْدُت  يـإَإّ   ّ ـلّوُ (( َُ  َونَ  ،يا  إُ  رُ ـَ�ْغ َّ َِ ـل  و
ىَْت  إَنّ 
َ
 ،  َُ َُ  يـلَ  رْ ـفَاْغ َّ ـَع ْ  إْ ـ َ  َرو  ـَمْغ ىَْت  إَىّك ،يـَولرَْحَْ   ،َد

َ
  

 ُُ َغ
ْ
ََ  ورُ ـلل  )) ُ ـلصّا

(Ol lo hum ma in ny zo lam tu naf sy zul manh ka thi 
ra, wa la yagh fi ruz zu nu ba il la an ta, fagh fir ly 
magh fi ra tanh min i’n dik, war ham ny, in na ka an tal 
gha fu rur ra him) 
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(Ý nghĩa: Lạy Allah! Quả thực, bề tôi đã sai quấy rất 
nhiều, không ai có khả năng tha thứ cho sự sai quấy đó 
mà chỉ có Ngài. Cầu xin hãy dung thứ, khoan dung cho 
bề tôi. Quả thực, Ngài là Đấng Rất Mực Khoan Dung, 
Rất Mực Nhân Từ). Hadith do Al-Bukhary 8/89 (6326) 
& 9/144 (7387 & 7388) và Muslim 8/74 (48 & 2705) 
ghi lại. 
 

543- Ông Abu Musa  kể: Rasul  đã cầu xin: 

ىَْت 
َ
ْشَاي، َوَما  

َ
لَف َف   َْ َ�، َوَِ

ْْ ّب لْغَفْا َل َخَعيئََ  وََج ُْ ((لصلّ
ْوَ�  َِ ّب لْغَفْا َل َجّدي َو ُْ ، لصلّ ْعلَُب بََه َمَ�ّ

َ
ّ ، وََخَعَئ َوَىْدَدي،  ُُ  َو

رُْت َوَما  َ ْْ
َ
ّب لْغَفْا َل َما َّْدْمُت َوَما  ّخْاُت، َوَما   ُْ َاصََك َعنَْدي، لصلّ

ىَْت 
َ
ىَْت لصُْدؤَّخُا، َو 

َ
ىَْت لصُدَقّدُ ، َو 

َ
ْعلَُب بََه َمّ�،  

َ
ىَْت  

َ
 ْعلَنُْت، َوَما  

َِ ََْدياا )) ّ َشْ ُُ  َعَ 

(Ol lo hum magh fir ly kho ti a ty wa jah ly, wa is ra fy 
fi am ry, wa ma an ta a’ la mu bi hi min ny. Ol lo hum 
magh fir jid dy wa haz ly, wa kho to y wa a’m dy, wa 
kul lu za li ka i’n dy. Ol lo hum magh fir ly ma qad dam 
tu wa ma akh khar tu, wa ma as rar tu wa ma a’ lan tu, 
wa ma an ta a’ la mu bi hi min ny, an tal mu qad di mu 
wa an tal mu akh khi ru, wa an ta a’ la kul li shay in qa 
deer) 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

534 

 

(Ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy dung thứ mọi tội lỗi của 
bề tôi do sai lầm, do vô thức, do lơ là và tất cả tội lỗi 
mà Ngài am tường hơn bề tôi, xin hãy tha thứ mọi tội 
lỗi do bề tôi nói thật hay nói đùa, do lỡ tay cũng như cố 
ý và tất cả mọi tội lỗi khác do bề tôi gây ra. Lạy Allah, 
cầu xin hãy dung thứ tất cả tội lỗi đã phạm trước kia và 
sau này, về những tội lỗi mà bề tôi còn giấu giếm hoặc 
đã truyền bá, những tội lỗi đã phạm nhiều lần, và về 
những tội lỗi mà Ngài biết rõ hơn bề tôi. Ngài là Đấng 
bắt đầu cũng là Đấng kết thúc và Ngài có khả năng trên 
tất cả mọi việc). Hadith do Al-Bukhary 8/105 (6399) và 
Muslim 8/80 (70 & 2719) ghi lại. 

 

544- Bà A’-y-shah  kể: Rasul  đã cầu xin 
rằng: 

ْىَدْي ))
َ
ُعوُا بََك َمْ  َفّ َما َعَدلُْت َوَمْ  َفّ َما صَْب  

َ
  ِّ ّب إَ ُْ

 ((لصلّ

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka min shar ri ma a’ mil 
tu wa min shar ri ma lam a’ mal) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah, cầu xin Ngài che chở tránh mọi 
điều xấu do bề tôi đã làm và chưa kịp làm còn trong dự 
định). Hadith do Muslim 8/79 (66 & 2716) ghi lại. 
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545- Con trai ông U’mar  kể: Trong những 
lời cầu xin của Rasul  là: 

َو  ََ ا َْ ََيََرَك، َوفُ َّوَل َة
َ
ُعوُا بََك َمْ  َرولَل ىَْعَدَرَك، َوُ

َ
  ِّ ّب إَ ُْ

((لصلّ
يَ  َوَرَعَك ))  ىَْقَدَرَك، وََجَ

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka min ne’ ma tik, wa ta 
haw wu li a’ fi ya tik, wa fu ja a ti niq ma tik, wa ja mi 
i’ sa kho tik) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah, cầu xin Ngài che chở tránh mất đi 
bổng lộc của Ngài, sức khỏe bị thay đổi, bị Ngài ghét 
bỏ và tất cả mọi điều Ngài chê bai.) Hadith do Muslim 
8/88 (96 & 2739) ghi lại. 

 

546- Ông Zaid bin Arqam  kể: Rasul  đã 
cầu xin: 

َاَ ، (( َْ ْ ُْرَي َولص
ْ
َو َولصَكَالَي، َولل ْْ ُعوُا بََك َمَ  للَع

َ
  ِّ ّب إَ ُْ

لصلّ
َِ للَقْبَ  ا، .وََعَذل َِ َّ ُ َمْ  َر ًْ ىَْت َخ

َ
ا، َوَرّ�ْا   َِ ََْفَء َ�ْقَول ّب َِت  ُْ  لصلّ

ا َِ ا َوَشْوَن َْ ىَْت َوَلّ
َ
 َ�نَْف ُ . 

َ
ُعوُا بََك َمْ  َعلِْب ن

َ
  ِّ ّب إَ ُْ

 َوَمْ  ، لصلّ
 ُ ََ َْ َ ََْفِس َن َ ُ ، َوَمْ   ََ ْ َُ  

َ
ا،َْلِْب ن َْ َ ُِ ص  �ُْالرَْا

َ
 )) َوَمْ  َدْعَوِو ن
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(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka mi nal a’j zi, wal ka 
sal, wal bukh li, wal ha ram, wa a’ za bil qab ri. Ol lo 
hum ma a ti naf sy taq wa ha, wa zak ki ha an ta khoi ru 
man zak ka ha, an ta wa li yu ha wa maw la ha. Ol lo 
hum ma in ny a u’ zu bi ka min i’l min la yan fa’, wa 
min qol bin la yakh sha’, wa min naf sin la tash ba’, wa 
min da’ wa tin la yus ta ja bu la ha) 
(Ý nghĩa: Lạy Allah! bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự 
bê bối (về nhiệm vụ hành đạo), lười biếng (hành đạo 
trong lúc có khả năng), keo kiệt, yếu đuối lúc già nua 
và hành phạt trong mộ phần. Lạy Allah, xin hãy ban 
cho bản thân bề tôi biết kính sợ, xin hãy tân bốc nó bởi 
sự tân bốc của Ngài là tốt nhất, Ngài là Chủ Nhân và là 
Thượng Đế của nó. Lạy Allah, cầu xin Ngài tránh khỏi 
mọi kiến thức vô bổ, khỏi con tim không biết kính sợ, 
một tấm lòng không hề biết thỏa mãn và lời cầu xin 
không được đáp lại). Hadith do Muslim 8/81 (73 & 
2722) ghi lại. 

 

547- Con trai ông A’bbaas  kể: Rasul  cầu 
xin rằng: 

بّ (( ُْ َْ  صََك  لصلّ
َ
ُت  وََعلَيَْك  ،صَْدُت ـ 

ْ َّ َََُْت  َوََِلَْك  ،َِمنُْت  َو�ََك  ،رََو
َ
 ، 

ْدُت  َو�ََك  َْ  لـَو َ  ،َّْدْمُت  لـ َ  يـلَ  فَاْغَفاْ  .َهاَكْدُت  َوََِلَْك  ،َخا
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ّخْاُت 
َ
رُْت  لـَو َ  ،  َ ْْ

َ
ْعلَنُْت  َوَما ، 

َ
ىَْت  ، 

َ
ىَْت  ،لصُْدَقّد ُ   

َ
 نَ  لصُْدؤَّخاُ  َو 

هَ  ـٰ ىَْت  إَنّ  إَلَ
َ
ىَْت  

َ
هَ ،   ـٰ هَ  نَ ـ إَلَ ـٰ ىَْت  إَنّ   إَلَ

َ
 (( 

(Ol lo hum ma la ka as lam tu, wa a’ lay ka ta wak kal 
tu, wa bi ka a man tu, wa i lay ka a nab tu wa bi ka kho 
sam tu, wa i lay ka ha kam tu, fagh fir ly ma qad dam tu 
wa ma akh khar tu, wa ma as rar tu wa ma a’ lan tu, wa 
ma an ta a’ la mu bi hi min ny, an tal mu qad di mu wa 
an tal mu akh khi ru la i la ha il la an ta, an ta i la hy la i 
la ha il la an ta) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! Vì Ngài bề tôi phủ phục, vì Ngài 
bề tôi phó thác, vì Ngài bề tôi tin tưởng, vì Ngài bề tôi 
sám hối và vì Ngài bề tôi thánh chiến và cũng vì Ngài 
bề tôi phân xử. Cầu xin hãy tha tội cho bề tôi về những 
gì đã làm trong quá khứ cũng như những gì chưa làm 
trong tương lai và về những việc làm thầm kín cũng 
như những việc đã phô bày. Ngài là Đấng bắt đầu cũng 
là Đấng kết thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng ngoại trừ Ngài, Ngài là Thượng Đế của 
bề tôi mà không có Thượng Đế nào xứng đáng được 
thờ phụng ngoại trừ Ngài).  

Vài đường truyền khác ghi thêm rằng:  

  ))بَا َ  إَنّ  ّووَ ُـق  َونَ  ْوَل ـ َ  نَ وَ ((
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(Wa la haw la wa la qu wa ta il la bil lah) 

(Ý nghĩa: Không có sự chuyển động nào chuyển động 
và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ 
Allah muốn). Hadith do Al-Bukhary 2/60 (1120) và 
Muslim 2/184 (199 & 769) ghi lại. 

 

548- Bà A’-y-shah  kể: Rasul  đã cầu xin 
rằng: 

َِ لّلاَر، َوَمْ  َفّ للَغَح  ُعوُا بََك َمْ  فَرْنََة لّلاَر، وََعَذل
َ
  ِّ ّب إَ ُْ

((لصلّ
 َوللَفْقاَ ))

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka min fit na tin naar, wa 
a’ za bin naar, wa min shar ril ghi na wal faq ri) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah, xin Ngài che chở bề tôi thoát khỏi 
mọi điều xấu từ lửa và khỏi hành phạt của hỏa ngục, 
tránh khỏi mọi điều xấu do sự giàu sang cũng như 
nghèo khó gây ra). Hadith do Abu Dawood (1543) và 
Al-Tirmizhi (3495) ghi lại và nói: (Hadith Hasan 
Saheeh), lời Hadith này là của Abu Dawood. 

 

549- Ông Ziyaad bin A’laqah được truyền lại từ 
người (chú) bác ông Qutbah bin Maalik  kể: Rasul  
đã cầu xin rằng: 
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ْىَداَل، 
َ
ْخَمَق، َولأل

َ ْ
ُعوُا بََك َمْ  ُمنَْكَالَت لأل

َ
  ِّ ّب إَ ُْ

((لصلّ
(( ََ َول ِْ

َ ْ
 َولأل

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka min mun ka ra til akh 
laaq, wal a’ maal, wal ah wa) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah, xin Ngài che chở tránh mọi điều 
xấu của nhân cách, của việc làm và của sở thích.)Hadith 
do Al-Tirmizhi (3591) ghi lại và nói: (Hadith Hasan) 

 

550- Ông Shakal bin Humair  kể: Tôi đã nói: 
Thưa Rasul, xin hãy dạy cho tôi lời cầu xin, Người đáp: 

ُعوُا بََك َمْ  َفّ َوْدَع، َوَمْ  َفّ بََصَي، َوَمْ  
َ
  ِّ ّب إَ ُْ

((ُْْي : لصلّ
(( ِّ ، َوَمْ  َفّ َمَن َِ

، َوَمْ  َفّ َْلْ َِ  َفّ صََالا

“Anh hãy cầu xin: Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka 
min shar ri sam y’, wa min shar ri ba so ry, wa min 
shar ri li sa ny, wa min shar ri qol by wa min shar ri 
ma ni yi.”  

(Ý nghĩa: Lạy Allah, cầu xin Ngài che chở tránh mọi 
điều xấu từ cái nghe, từ cái nhìn, từ lời nói, từ sự suy 
nghĩ và từ sự khao khát tình dục). Hadith do Abu 
Dawood (1551), Al-Tirmizhi (3492) và Al-Nasaa-y 
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8/255, 259, 260 và 267 trong bộ Al-Kubra (7875, 7877 
& 7891) ghi lại và nói: (Hadith Hasan). 

 

551- Ông Anas  kể: Rasul  đã cầu xin rằng: 

 ََ ِّ َُذلَ ، وََو
ْ
ُعوُا بََك َمَ  للَبََص، َوللُنُوَإ، َولل

َ
  ِّ ّب إَ ُْ

 ((لصلّ
 لألْوَقا َ ))

(Ol lo hum ma in ny a u’ zu bi ka mi nal  ba ros, wal 
junoon, wal ju zaam, wa say yi il as qaam)  

(Ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy che chở bề tôi tránh khỏi 
bệnh bạch tạng, bệnh thần kinh, bệnh cùi hủi và bệnh 
nan y.) Hadith do Abu Dawood (1554) ghi lại. 

 

552- Ông Abu Hurairah  kể: Rasul  đã cầu 
xin rằng: 

ُعوُا بََك 
َ
يُ ، َو  َْ ُعوُا بََك َمَ  للُوَ ، فََْىُّه بَئَْس لصّض

َ
  ِّ ّب إَ ُْ

((لصلّ
ا بَئَْالَت لَلَعاىَةُ )) َْ َّ  مَ  لَليَاىََة، فََْ

(Ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy che chở bề tôi thoát khỏi 
đói khát, bởi nó là căn bệnh làm cho bề tôi ngủ li bì, xin 
hãy che chở bề tôi tránh khỏi gian lận bởi nó là bản tính 
rất xấu xa.) Hadith do Abu Dawood (1547), Ibnu 
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Maajah (3354) và Al-Nasaa-y 8/263 trong bộ Al-Kubra 
(7903) ghi lại. 

 

553- Ông Aly  kể: Một nô lệ muốn tự chuộc 
thân nhưng bất lực tìm đến Aly và nói: Tôi không thể tự 
chuộc thân mình, xin hãy giúp tôi. Aly đáp: Tôi sẽ chỉ 
cho anh một câu cầu xin chính Rasul  đã dạy tôi, nếu 
anh cầu xin sẽ được Allah giúp anh giải quyết hết nợ 
nầy cho dù nợ có to như quả núi, hãy cầu xin: 

بّ (( ُْ ْغَنَ�  ،َهَالَشَك  َى ْ  َبََمصََك  لْكَفَ�  لصلّ
َ
 َىّد ْ  بََفْضَلَك  َو 

 َّ  ))َوَول

(Ol lo hum mak fi ny bi ha la li ka a’n ha ra mik, wa 
agh ni ny bi fadh li ka a’m man si waak) 

(Ý nghĩa: Lạy Allah! Cầu xin hãy thay đổi (cuộc đời) 
bề tôi bằng những bổng lộc sạch sẽ (halal), chứ đừng 
bằng những bổng lộc dơ bẩn (haram). Hãy ban cho bề 
tôi sự giàu có bằng sự biệt đãi của Ngài, không ai có 
thể làm được mà chỉ có Ngài). Hadith do Al-Tirmizhi 
(3563) ghi lại và nói: (Hadith Hasan). 
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554- Cha của Al-Fadh-l ông Al-A’bbaas bin 
Abdul Muttalib  kể: Tôi nói: Thưa Rasul, xin hãy dạy 
tôi lời để cầu xin Allah, Người bảo: 

ََيَةَ ))  ((َولول لَ  للَعا

“Hãy cầu xin Ngài được bình an.” Vài ngày sau trôi 
qua tôi tìm đến Người tiếp và nói: Thưa Rasul, xin hãy 
dạy tôi lời cầu xin để tôi cầu xin Allah, Người bảo: 

ىيَا  ِّ ََيََة َف ل ، يَا َىّب رَُوْوَل لَ ، َولُول لَ  للَعا َُ َّا ((يَا َى
َخَاوَ ))

ْ
 َولآل

“Này A’bbaas, bác của Rasul Allah, bác hãy cầu xin 
Allah được bình an ở trần gian và ngày sau.” Hadith 
do Al-Tirmizhi (3514) ghi lại và nói: (Hadith Hasan 
Saheeh). 

 

555- Ông Shahr bin Hawshab  kể: Tôi nói với 
bà Um Salamah : Này mẹ của nhóm người có đức 
tin, trước kia lúc ở bên cạnh bà Rasul  thường cầu xin 
nhiều nhất điều gì? Bà đáp: Người thường cầu xin câu: 

َِ َعَ َديَنَك ))
َََّْت َْلْ  َِ  ((يَا ُمَقلَّب للُقلُو

(Ya mu qal li bal qu loob, thab bit qal by a’ la di nik) 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

543 

 

(Ý nghĩa: Lạy Đấng có khả năng thay đổi lòng người, 
xin hãy ban cho lòng bề tôi luôn kiên định trên tôn giáo 
Ngài). Hadith do Al-Tirmizhi (3522) ghi lại. 

 

556- Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng: 

ْكَال َ )) َ
ْ
َلّظول �َيَاَال للََمَل َولب

َ
 )) 

“Các người hãy luôn mở lời cầu xin bằng câu: Ya 
zal ja la li wal ik raam.”  

(Ý nghĩa: Lạy Đấng Hùng Mạnh và Rộng Lượng.) 
Hadith do Al-Tirmizhi (3525) ghi lại từ Anas, Al-
Nasaa-y trong bộ Al-Kubra (7716) và Al-Haakim 1/498 
– 499 ghi lại từ Rabee-a’h. 

 

557- Ông Abu Umaamah  kể: Tôi nói: Thưa 
Rasul, tôi đã nghe được Rasul cầu xin rất nhiều lời 
nhưng tôi lại không thuộc được câu nào. Người nói: 

َوَصَُك َمْ  
َ
  ِّ ّب إ ُْ ُّه ؟ َ�ُقْوُل : لصلّ َُ َْدُ  َاصََك  ََ ْب َعَ َما  ُِ ُدلّ

َ
  
َ
ن
َ
 ))

ََّيَك مّددا 
صََك َمنُْه ىَ

َ
َ َما َوَ

ًْ ُعوُا بََك َمْ  َفّ َما لورََعاَا َخ
َ
ف َو 

ََّيَك ُمَّددا 
ىَْت لصُْدْالرَعاُإ، وََعليَْك لَلَمغ، َوَن َهوَل َمنُْه ىَ

َ
، َو 

 َوَن ُّْوَو إَّن بَا َ ))
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“Ta sẽ chỉ cho anh câu cầu xin gom hết tất cả những 
gì Ta đã cầu xin, hãy cầu: Ol lo hum ma in ny as a lu 
ka min khoi ri ma sa a la ka min hu na bi yu ka 
Muhammad , wa a u’ zu bi ka min shar ri mas ta 
a’ za min hu na bi yu ka Muhammad , wa an tal 
mus ta a’n, wa a’ lay kal ba lagh, wa la haw la va la 
qu wa ta il la bil lah.”  
(Ý nghĩa: Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài mọi điều tốt 
đẹp mà Nabi Muhammad của Ngài đã từng cầu xin; và 
cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu mà Nabi 
Muhammad của Ngài đã từng cầu xin che chở. Ngài là 
Đấng duy nhất để bề tôi nương tựa và nhờ cậy, quả thật 
không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng 
không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah 
muốn). Hadith do Al-Tirmizhi (3521) ghi lại. 
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58- CHƯƠNG CẤM NÓI XẤU VÀ LỆNH 
ÍT NÓI 

 

Allah phán: 

َم ] ۡ َُ  َۡ ُُ ۡ
  يَن

َ
ۡم م ُُ ُُ َح

َ
ِبه م َُ َ

اۚ ي ض  ۡۡ م َ� ُِ ُض ۡۡ ۡغَتب ّ� ََ  َّ َو
ِِّحيٞم  َ َُّواٞ�  َّ ۚ �ِّ  ٱ َ َّ ُقواْ ٱ ُّ ُتُموُُۚ َوٱ َۡ وِ

ََ ِليُِ َاۡيت ا ََ
َ
 Z ١م

 ١٢الحجرات: 
Và chớ nói xấu lẫn nhau. Chẳng lẽ các người ưa 
thích xé xác người anh em Muslim đã chết để ăn 
sống hay sao? hãy ghê tỏm điều đó đi, hãy kính sợ 
Allah, quả thật Allah hằng quay lại sám hối (đối với 
ai biết sám hối), rất mực nhân từ (đối với người 
ngoan đạo). (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 12), Allah 
phán ở chương khác: 

ََۡس لََك بُِِۦ ِعۡلٌمۚ �ِّ  ] َُۡقُ  َاا لَ  َّ اَد ُ�ه َو َۡ ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱۡلُف ّّ ٱل
  ّ ُُ َاۡ� ُٔو َُِِك َ�َ  َ�ۡن َٓ ْو

ُ
 36اإلسراء:  ٣Z م

(Hỡi Muhammad) Ngươi chớ có lần theo một dấu 
vết nào đó trong khi Ngươi không hề có chút kiến 
thức về nó, bởi lẽ tất cả mọi cái nghe, cái nhìn và cả 
con tim (dùng để suy nghĩ) đều bị hạch hỏi vào ngày 
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sau. Al-Isra: 36 (Chương 17), Allah phán ở chương 
khác: 

[ ُٞ َِ�ِيٌب َعتِي يُِۡ  َ�َ ّّ   ١٨ ق: ١Zّاا يَۡلفُِظ ِان َُۡوٍ  �ِ

Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh Gác 
(Thiên Thần) bên cạnh lại không sẵn sàng (ghi 
xuống). Qaaf: 18 (Chương 50). 

Anh chị em Muslim thân, là một người Muslim 
trưởng thành các bạn cần phải thật thận trọng trong lời 
ăn tiếng nói, chỉ nói những lời có lợi và bỏ đi những lời 
nói đùa vô bổ. Theo Sunnah là ít nói, bởi một lời lẽ 
bình thường đôi khi dẫn đến điều Haram hoặc điều 
không nên. Cho nên đừng vì thói quen rồi tự hại thân 
mình trong khi bản thân luôn muốn được bình an. 

558- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Nabi  rằng: 

ْو َلَْاُدْت ((
َ
ًْ ل   َخَا فَلْيَُقْي َخ

ْ
َْوَ  لآل

ْ
 ))َمْ  َكَإ يُْؤَمُ  بَاَ  َولل

“Ai là người tin tưởng nơi Allah và ngày phán xét 
hãy nói lời tốt đẹp hoặc giữ im lặng.” Hadith do Al-
Bukhary 8/125 (6475) và Muslim 1/49 (47 & 74) ghi 
lại. 

Hadith ra lệnh chỉ mở lời nói chuyện tốt đẹp, 
hữu ích còn vấn đề nào có sự nghi ngờ có nên nói hay 
không là phải im lặng  
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559- Ông Abu Musa  kể: Tôi hỏi: Thưa Rasul, 
người Muslim nào tốt nhất? Người đáp: 

 ((َمْ  َوَلَب لصُدْالَلُدوَإ َمْ  صََالاىََه َوَ�َدهَ ))

“Người làm cho người Muslim được bình an bằng 
lời nói và hành động của y.” Hadith do Al-Bukhary 
1/10 (11) và Muslim 1/48 (42 & 66) ghi lại. 

 

560- Ông Sahl bin Sa’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْيَيْهَ  َ�ْ�َ  َما َل  يَْضَد ْ  َم ْ ((
َ
َد ْ  رَْجلَيْهَ  َ�ْ�َ  َوَما ل ُْ

َ
   ُ

َ
َّنةَ   

ْ
  ))لل

“Ai bảo đảm với Ta (sẽ bảo vệ được) cái giữa hai 
râu (mép và râu hàm) và cái ở giửa hai đùi thì Ta sẽ 
bảo đảm cho y được thiên đàng.” Hadith do Al-
Bukhary 8/125 (6474) ghi lại và tôi không tìm gặp 
trong Saheeh Muslim.  

 
561- Ông Abu Hurairah  kể: Tôi nghe được 

Rasul  nói rằng: 

ْ�َعَد ((
َ
 لّلاَر  

َ
ا إَ  َْ ا يََوّل بَ

َْ ي ََ ََدَة َما يَتَََّ�ُ  َِ ُّب بَاص َِ إّإ للَعََْد َلَرَ
 َِ َق ولصَدْغَا  ))َشّدا َ�ْ�َ لصَدْوَ
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“Quả thật, khi một bề tôi nói ra lời lẽ, sau khi được 
phân tích rõ ràng thì y bị quẳn vào hỏa ngục với 
khoảng cách xa như hai hướng đông và tây.” Hadith 
do Al-Bukhary 8/125 (6477) và Muslim 8/223 (50 & 
2988) ghi lại. 

 

562- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời Nabi 
 rằng: 

ا بَان   َْ َ َِ ص
 َما يُلْ

َ
َولَإ لَ  َ�َعا  ُْ ََدَة َمْ  َر َِ ُّب بَاص َِ ((إَّإ للَعََْد َلَرَ

ََدَة َمْ  َوَرَط لَ   َِ ُّب بَاص َِ ا َدرَجاِت، َوَِّإ للَعََْد َلَرَ َْ ُعُه لُ  بَ
ََ يَْا

ّنبَ )) َْ ا ف َج َْ وَي بَ
ْْ ا بَان  َ� َْ َ َِ ص

 يُلْ
َ
 ن
َ
 َ�َعا 

“Quả thật, khi một bề tôi nói ra lời lẽ làm Allah hài 
lòng, y sẽ được nâng lên bởi lời nói đó với cấp bậc 
cao ngất ngưỡng và khi một bề tôi nói ra lời lẽ làm 
Allah giận dữ, y sẽ bị quẳn vào hỏa ngục bởi lời nói 
đó với độ sâu thăm thẳm.” Hadith do Al-Bukhary 
8/125 (6478) ghi lại. 

 

563- Cha của Abdur Rahmaan ông Bilaal bin 
Al-Haarith Al-Muzany  dẫn lời Rasul  rằng: 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

549 

 

ْإ 
َ
 َما َكَإ َ�ُظّ   

َ
َولَإ لَ  َ�َعا  ُْ ََدَة َمْ  َر َِ ُّب بَاص َِ ((إَّإ لصاُّجَي َلَرَ

 يَوَ  يَلَْقاُه، َوَِّإ 
َ
َولىَُه إَ 

ُْ ا َر َْ ُ بَ
َ
رُُب لُ    ِْ ََ َما بَلََغْت يَ َ�َْلُ

ََ َما  ْإ َ�َْلُ
َ
ََدَة َمْ  َوَرَط لَ  َما َكَإ َ�ُظّ    َِ ُّب بَاص َِ لصاُّجَي َلَرَ
 يَْوَ  يَلَْقاهُ ))

َ
ا َوَرَعُه إَ  َْ ُ بَ

َ
رُُب ل    ِْ  بَلََغْت يَ

“Đối với ai nói ra lời lẽ làm hài lòng Allah nhưng y 
cứ tưởng chẳng làm được Ngài hài lòng bao lâu, 
nhưng lại được Allah hài lòng về y cho đến ngày 
trực diện Ngài, và đối với ai nói ra lời lẽ làm Allah 
giận dữ và y cứ ngỡ sẽ chẳng làm Ngài giận bao lâu, 
nhưng lại bị Ngài nóng giận kéo dài đến ngày trực 
diện Ngài.” Hadith do Maalik trong Al-Muwatta 
(2818) bằng đường truyền của Al-Layth và Al-Tirmizhi 
(2319) ghi lại. 

 

564- Ông Sufyaan bin Abdullah  kể: Tôi nói: 
Thưa Rasul, xin hãy chỉ dạy tôi một điều để tôi bám lấy 
nó. Người bảo: 

َُّب لْورََقبْ ))  ((ُْْي : َرّ�َ لُ  
“Anh hãy nói: Thượng Đế của tôi là Allah, sau đó 
bám chặt lấy (Islam).” Tôi hỏi tiếp: Thưa Rasul, điều 
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gì ở tôi làm cho Rasul sợ hãi dùm tôi nhiều nhất? Thế 
là Rasul  nắm lấy cái lưỡi của Người và nói: 

َذل)) َِ )) 

“Cái này đây.” Hadith do Ibnu Maajah (3972) và Al-
Tirmizhi (2410) ghi lại và nói: (Hadith Hasan). 

 

565- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْيَيَْه، َوَفّ َما َ�ْ�َ رَْجلَيَْه َدَخَي للَّنةَ ))
َ
 ((َمْ  َوَْاُه لُ  َفّ َما َ�ْ�َ ل

“Ai đã được Allah bảo vệ tránh mọi điều xấu xuất 
phát từ hai râu (mép và cằm) và hai đùi là y đã được 
vào thiên đàng.” Hadith do Al-Tirmizhi (2409) ghi lại. 

 

566- Ông U’qbah bin A’mir  kể: Tôi nói: 
Thưa Rasul, điều gì làm cho chiến thắng? Người đáp: 

يََالْعَك بَيْرَُك، ولبَْك َعَ َخَعيئََرَك ))
ْ
ْشَالْك َعلَيَْك صََالاىََك، َول

َ
 )) 

“Anh hãy khống chế cái lưỡi mình, tạo điều kiện cho 
gia đình luôn tụng niệm tán dương và con cái sẽ đi 
theo vết xe tội lỗi của anh.” Hadith do Al-Tirmizhi 
(2406) ghi lại. 
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567- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  dẫn lời 
Nabi  rằng: 

ُفُا لصلّالاَإ، َ�ُقوُل : لرَّق  ِْ ا رَ َْ ّ َُ  ََ َِدَ ، فََّْإ لألْعَضا َََح لْ�ُ   ْْ
َ
((إََال  

َت  ْْ ُ  بََكف فَََْإ لْورََقْدَت لْورََقْدنَا، َوََِإ لْعوََج
َ
َدا َ َّ ََينَا، فََْ لَ  

نَا)) ْْ  لْعوََج

“Cứ mỗi sáng các bộ phận trên cơ thể con người nói 
chuyện với cái lưỡi: Này, vì chúng tôi mà anh hãi 
kính sợ Allah với, chúng tôi luôn tùy thuộc vào anh. 
Nếu anh ngoan ngoãn thì chúng tôi sẽ ngoan ngoãn 
theo, nếu anh hư đốn thì chúng tôi cũng hư đốn 
theo.” Hadith do Al-Tirmizhi (2407) ghi lại. 

 

568- Ông Mu-a’z  kể: Tôi nói: Thưa Rasul 
của Allah! Hãy cho tôi biết việc làm nào (khi làm nó) 
tôi sẽ được vào thiên đàng và kéo tôi ra xa khỏi hỏa 
ngục. Nabi  đáp: 

ُه (( ًا َعَ َمْ  �َّسَ َت َىْ  َعَظيِب َوَِىُّه لَيََال
ْ
ل
َ
 َ�ْعَُُد :َعلَيْهَ لُ  لََقْد َوَ

يْة ا َِ ُّ بََه   َُْوَ
َ
 َورَُاوُ  ، َورُْؤَل لصّوَكوَ ، َورَُقيُب لصّاَموَ ،لَ  َون
َيَْت ،َرَشَضاإَ 

ْ
ّّ لل ُ

َ
 )) َوُ
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“Anh đã hỏi đến điều rất vĩ đại, quả thật điều đó rất 
dễ dàng đối với ai được Allah ban cho sự dễ dàng đó 
là: Anh tôn thờ Allah và chớ tổ hợp ai, vật gì cùng 
Ngài, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay 
tháng Ramadan và thi hành Haj tại ngôi đền 
Ka'bah.” Người nói tiếp: 

)) َ ًْ َ
ْ
َِ لل بَْول

َ
ُدلَّك َعَ  

َ
  
َ
ن
َ
ََعيةَةَ ، لصّاْوُ  ُجّنةا : 

ْ
ُُ لل   َولصّاَدَُْة ُ�ْعَف

َُ لّلاَر، ُُ لصَْدا َمُو لصاُّجَي َف َجوَْ  لصلّيَْي َكَدا ُ�ْعَف َْ   )) َو
“Chẳng lẽ anh không muốn tôi chỉ cho những việc 
làm tốt đẹp à: Sự nhịn chay là vách chắn, sự bố thí 
xóa đi tội lỗi giống như nước dập tắt lửa vậy, dâng lễ 
Salah vào lúc khuya.” Rồi Người đọc: 

ۡم َلۡوف  ](( َُ ّٓ َِ ُعوَ   ُۡ ۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَ َُ ُٓ ا ََُتَراَ�ٰ ُجُنو  ۡ َم ََ ا َو
ۡم  َُ ٰ�َُۡ ََ َِ ََۡفٞس ١يُنفُِقوَ  َوِرّما  لَُم  ۡۡ َُ م ّاِن ُُّوةِ  َََ�  َُ َ ۡلِ�َ ل

ُ
 ّاآ م

 ٖ�ُ�ۡ
َ
َملُوَ  م ۡۡ ََ آَءۢ بَِما َ�َُواْ  ََ  )) ١٧ – ١٦ السجدة: ١Zَج

“Họ rời khỏi giường ngủ (để) cầu nguyện Thượng 
Đế của họ vừa lo sợ vừa hy vọng (lòng khoan dung 
của Ngài) rồi chi dùng tài sản mà TA (Allah) ban họ 
dùng để bố thí * Bởi vì, không một ai biết được nỗi 
vui sướng đã được giấu kín dùng làm phần thưởng 
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cho họ về những việc thiện mà họ đã làm (trên thế 
gian). Al-Sajadah: 16 – 17.” Sau đó Nabi  nói tiếp: 

ْشَا َوَىُدوَدهَ وَُاْرَوَو َونَاَمهَ ((
َ ْ
ََ لأل

ْ
َّ بََا  ْخَبُ

ُ
  
َ
ن
َ
  ؟)) 

“Chẳng lẽ, anh không muốn tôi cho biết đầu não của 
mọi việc, trụ cột cùng đỉnh cao của nó hay sao ?” Tôi 
nói: muốn, thưa Rasul. Nabi  tiếp: 

ْشاَ ((
َ ْ
َُ لأل

ْ
َْوَمُ ،َر 

ْ
ادُ ، َوَىُدوُدُه لصّاَموُ  لب َْ َ

ْ
  )) وََاْرَوُو َونَاَمَه لل

“Đầu não của sự việc là Islam, trụ cột của nó là lễ 
Salah và đỉnh cao của nó là Jihaad (thánh chiến).” 
Rồi Người nói tiếp: 

ّهَ (( َُ َّ َاصََك  َّ بََدَم ْخَبُ
ُ
  
َ
ن
َ
 ((  

“Anh có muốn Ta báo cho biết điều gì khống chế tất 
cả mọi điều không ?” Tôi đáp: muốn, thưa Rasul. Rồi 
Người cầm cái lưỡi của mình rồi nói: 

َذل(( َِ ُّ َعلَيَْك    ))ُك
 “Hãy kềm chế cái này.” Tôi nói: Thưa Nabi, chẳng lẽ 
chúng ta sẽ bị thanh toán về những gì mình nó à ? Nabi 
 đáp: 
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ّمَك يَا ُمَعااُ ((
ُ
لَرَْك   َِ ْو َْاَل .ثَ

َ
ْب   َْ َِ  وُُجو

ََ َعَ ّب لّلا ُِ ْي يَ َِ  َو
بْ  َْ صَْالتََر

َ
 َهَاا َُد  

ّ
ْب إَن َِ  ))َعَ َمنَاَخَا

“Phải như thế thôi, Mu-a'd à. Chẳng phải, mặt của 
mọi người bị nướng trên lửa hoặc gò má của họ bị 
nướng trên lửa là do kết quả của cái lưỡi của họ hay 
sao ?” Hadith do Ibnu Maajah (3973) và Al-Tirmizhi 
(2616) ghi lại. 

 

569- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

رَْدُروإَ ((
َ
َغيََةُ  َما  

ْ
  ))لل

“Mọi người có biết nói xấu là như thế nào không ?” 
Mọi người đồng đáp: Allah và Rasul của Ngài mới rõ. 
Người tiếp: 

)) َّ َّ  َاْكُا َخا
َ
َاهُ  بََدا   ِْ   ))يَ

“Là sự nhắc nhở của anh về người khác với những 
điều y không thích.” Có lời hỏi tiếp: Nabi nghỉ sao nếu 
những lời lẽ đó là sự thật ? Nabi  đáp: 

َقدْ  َ�ُقوُل  َما ََيهَ  َكإَ  إَإْ (( ُِ ْ  صَبْ  َوَِإْ  لْ�رََْرَهُ  ََ َقدْ  ََيهَ  يَ ّرهُ  ََ َْ �َ (( 
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“Nếu những gì anh nói là sự thật thì anh đã nói xấu 
y còn nếu không phải là sự thật thì anh đã vu khống 
cho y.” Hadith do Muslim 8/21 (70 & 2589) ghi lại. 

 

570- Ông Abu Bakrah  kể: Rasul  đã nói 
thuyết giảng vào ngày đại lễ tết Al-Adh-ha tại Mina 
trong lần Haj chia tay: 

ْب  ُِ ْب، َهَال ا َعلَيْ ُِ َُ ْعَال
َ
ْب، َو  ُِ ْشَوللَ

َ
ْب، َو  ُْ ََ ((إَّإ َدَما

ْي  َِ  
َ
ن
َ
َذل،   َِ ْب  ُْ َذل، َف بََاَ َِ َاُ�ْب  ْْ َِ َذل، َف  َِ ْب  ُِ َكُحْاَمَة يَْوَم

 بَلّْغُت ))

“Quả thật sinh mạng, tài sản, danh dự của mọi 
người là điều bất khả xâm phạm giống như sự bất 
khả xâm phạm của ngày này, tháng này và tại nơi 
này, chẳng phải Ta đã báo cho các người biết.” 
Hadith do Al-Bukhary 1/37 (105) và Muslim 5/108 (30 
&1679) ghi lại. 

 

571- Bà A’-y-shah  kể: Tôi nói với Rasul  
rằng: Bà Safiyah như thế này, thế này. Theo lời phân 
tích của giới truyền Hadith là nói bà Safiyah lùn. Rasul 
 nói: 
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ََ لَلْحَا صََدوََجرُْه !))  ََدة  صَْو ُشوََجْت بََدا ََ ((لََقْد ُْلَْت 
“Quả thật lời nàng vừa nói, nếu đem đặt xuống biển 
là làm cho nước biển bị thay đổi.” Bà A’-y-shah kể 
tiếp: Tôi đã kể cho Người nghe về một người như thế 
này, Người liền bảo: 

ِّ َهَكيُْت 
َ
َهّب �

ُ
 إَ�َْالاىا  َوَِّإ َل َكَذل َوَ�َذل)) ((َما  

“Ta không ưa thích việc nói về người khác trong khi 
Ta như thế này, thế này.” Hadith do Abu Dawood 
(4875) và Al-Tirmizhi (2502) ghi lại và nói: (Hadith 
Hasan Saheeh). 

Ý nghĩa chữ: “thay đổi” tức làm cho nước biển 
bị đổi màu, đổi vị do lời nói rất đổi thối tha. Hadith là 
bằng chứng sắc bén vô cùng trong việc cấm nói xấu 
người khác, Allah phán: 

َوُى ] ََ ۡ ّّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ ٣َوَاا يَنِوُق َعِن ٱل َو �ِ َُ   ِۡ� ٤Z  :٣النجم – 
٤ 

Y (Muhammad) không nói theo sở thích * Mà quả 
thật nó là điều mặc khải đã được mặc khải.  Al-
Najm: 3 – 4 (chương 53). 

 

 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

557 

 

572- Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng: 

ْب  ُْ َِ وَإ وُُجو َُ َْد َُ  َِ َا
ُ
ْهَفارا َمْ  َ

َ
ْب   ُْ َ ((صَّدا ُعَاَج ز َشَارُْت بََقوِ  ص

لُوَإ  ُْ يَ  يََ َ
ّ
ََ لَ

َ
ُؤن َِ ََ يَا َجَب�ُي؟ َْاَل :  ُقلُْت : َمْ  ُِؤن ََ ْب  ُِ ُدوَر ُْ َو

ْب !)) َْ َُ ْعَال
َ
، َوَ�َقُعوَإ ف   ََ ُوَ  لّلا

ُ
 ل

“Lúc Ta đang thăng thiên lên trời, Ta bắt gặp được 
một nhóm người có những móng tay bằng đồng họ 
luôn tự cấu xé mặt và ngực mình. Thấy vậy Ta hỏi: 
Này Jibreel, những người này phạm tội gì vậy? 
Jibreel đáp: Họ là những người đã ăn thịt đồng loại 
và xâm phạm đến danh dự người khác.” Hadith do 
Abu Dawood (4878 & 4879) ghi lại. 

 

573- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

(( ُ
ُ
ُه َوَما  ُُ ّ لصُدْالَلَب َعَ لصُدْالَلَب َهَال ا : َدُمُه وََعْا ُُ )) 

“Mỗi người Muslim bị cấm xâm phạm đến sinh 
mạng, danh dự và tài sản người Muslim khác.” 
Hadith do Muslim 8/10 (32 & 2564) ghi lại. 
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59- CHƯƠNG CẤM DỐI TRÁ 
 

Allah phán: 

ََۡس لََك بُِِۦ ِعۡلمٌۚ ] َُۡقُ  َاا لَ  َّ  36اإلسراء:  Zَو

(Hỡi Muhammad) Ngươi chớ có lần theo một dấu 
vết nào đó trong khi Ngươi không hề có chút kiến 
thức về nó. Al-Isra: 36 (Chương 17), Allah phán ở 
chương khác: 

[ ُٞ َِ�ِيٌب َعتِي يُِۡ  َ�َ ّّ   ١٨ ق: ١Zّاا يَۡلفُِظ ِان َُۡوٍ  �ِ

Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh Gác 
(Thiên Thần) bên cạnh lại không sẵn sàng (ghi 
xuống). Qaaf: 18 (Chương 50). 

574- Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 للَّنَة، َوَِّإ لصاُّجَي ((
َ
َدي إَ  ْْ ، َوَِّإ للَبّ َ�  للَبّ

َ
َدي إَ  ْْ إَّإ لصّاْدَق َ�

 
َ
َدي إَ  ْْ �َ َِ  . َوَِّإ لصَكَذ

ّديقا  َْ رََب َعنَْد لَ   ِْ َّ يُ َلَْاُدُق َه
 َّ ُِ َه  لّلاَر، َوَِّإ لصاُّجَي َلَْكَذ

َ
َدي إَ  ْْ وَر َ� ُْ وَر، َوَِّإ للُف ُْ للُف

رََب َعنَْد لَ  َكّذلبا   ِْ  )) يُ
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“Quả thật, bản tính thật thà sẽ biến con người trở 
thành người nhân đức và bản tính nhân đức sẽ được 
dẫn lối vào thiên đàng. Đối với một người luôn thật 
thà mọi nơi, mọi lúc sẽ được Allah ký cho y quyển sổ 
là người Siddeeq (tức người luôn thành thật). Và 
ngược lại bản tính dối trá sẽ làm con người trở 
thành hư đốn và bản tính hư đốn sẽ bị đẩy sa vào 
hỏa ngục. Đối với một người luôn nói dối mọi nơi 
mọi lúc sẽ bị Allah ký cho quyển sổ chứng nhận y là 
kẻ dối trá.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

 
575- Ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’s  dẫn 

lời Nabi  rằng: 

ََيَه َخْالَةا  ، َوَمْ  َكىَْت 
ََيَه، َكَإ ُمنَافَقا  َخاصَاا    ّ ُْ ْرَ� ا َمْ  

َ
 ))

ا: إََال  َْ َّ يََدَى  َمْ  ىَفاِق َه
ََيَه َخْالَةا ّ ، َكىَْت  ُْ ْ رَُدَ  َخاَإ، لَمنْ

اَ )) َْ َب فَ َْ َد َغَدَر ، َوََِال َخا
َِ ، َوََِال َة

َِ  َوََِال َهّدَث َكَذ

“Có bốn đặc điểm mà ai có đủ thì y là kẻ ngụy Islam 
thật sự, còn ai có một trong bốn đặc điểm này thì 
trong y có sự ngụy Islam cho đến khi nào bỏ được 
nó: Khi được ủy thác thì bội tín, khi nói thì dối trá, 
khi giao hẹn thì không giữ lời và khi tranh luận thì 
lại cao ngạo ta đây.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim 
ghi lại. 
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576- Ông Abu Hurairah    dẫn lời Rasul 
 rằng: 

َ�ْ� َولَْ  َ�ْفَعَي،  ًَ َع َِ ْإ َ�ْعَقَد َ�ْ�َ 
َ
  َُ ّ َُ َلَّب َبُلِْب صَْب يََاُه، 

َ
((َمْ  ُ

ََيَْه لآلىُُك  ُا
ُ
ّب َف   ُْ وَإ،  ُِ ُ َكَر

َ
ْب   ُِ  َهَديَث َْْوِ  َو

َ
َوَمَ  لْورََدَ  إَ 

ا لصّاوَ   َْ ي ََ ْإ َ�نُْفَخ 
َ
  َُ

ّ َُ َِ َو وَرو  ُعّذ ُْ ّوَر  َْ يَْوَ  للَقيَاَمَة، َوَمْ  
 َولَيَْس بَنَافَِخ ))

“Ai giả tạo một giấc mộng để kể ra y sẽ bị trừng 
phạt phải kết nối hai nghi thức lại nhưng y sẽ chẳng 
làm được. Ai nghe lén người khác nói chuyện trong 
khi họ không muốn, vào ngày phán xử y sẽ bị đổ vào 
hai lổ tai kim loại nấu chảy. Và ai tạt tượng (hoặc vẽ 
hình có linh hồn) sẽ bị bắt buộc thổi linh hồn vào 
bụt tượng (hoặc hình) đó nhưng y chẳng có khả 
năng. “ Hadith do Al-Bukhary 9/54 (7042) ghi lại. 
 

577- Con trai ông U’mar  dẫn lời Nabi  
rằng: 

فَْاى للَفَاى
َ
ْإ يَُاَي لصاُّجُي َىيْتَيَْه َما صَْب رََاَ�ا)) (( 

َ
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“Lời nói xảo trá nhất là lời của kẻ kể về việc cho 
rằng mình đã thấy nhưng thật sự y chưa từng thấy.” 
Hadith do Al-Bukhary 9/54 (7043) ghi lại. 
 

578- Ông Samurah bin Jundab  kể: Lời nói 
được Rasul  lặp lại nhiều nhất với nhóm Sahabah là: 

ْب َمْ  ُرْ َ�ا ؟))  ُِ َهدا َمنْ
َ
ى  
َ
ْي َر  َِ ))

“Mọi người có ai nằm mộng thấy gì không ?” Thế là 
mọi người lần lượt kể cho Người nghe những gì họ 
nhìn thấy trong mộng. Có lần trong một buổi sáng nọ, 
Người kể cho chúng tôi nghe một giấc mộng: 

ََْعلَقُت  ِّ ل َعَلْق، َوَِ
َْ  َل : ل

َ
َدا َْان ُْ َّ َ لصلّيْلََة َِ�يَاَإ، َوَِ َِ رَا

َ
((إَىُّه  

َِخُا َْا َبا َعلَيَْه بََاْرَاِو،  ِ ، َوََِال  َْ  رَُجِي ُشْضَع
رَيْنَا َعَ

َ
َدا، َوَِىّا  

ُْ َمَع
ا  َِ ُا  َْ َدُه للَ ِْ يَرََد ََ َوُه، 

ْ
َُ َر  يَوْلَ ََ َوَه، 

ْ
وَي بَاصّاْرَاَو صََا  ْْ َو َ� ُِ َوََِال 

َّ يََاّح َر ُوُه َكدا  يََُخُذُه فََم يَاَْجُ  إََلَْه َه ََ َا  َْ يَتََُْ  للَ ََ نَا،  ُِ

 ! ُْلُْت 
َ
َعَي لصَدّاَو لألْو� ََ يَْفَعُي بََه َموَْي َما  ََ َُّب َ�ُعوُد َعلَيَْه،  َكَإ، 

ََْعلَْقنَا،  ََْعَلْق، فَا ََْعَلَق ل  َل : ل
َ
َذلَإ؟ َْان َِ َدا: ُوََْحاَإ ل َ ! َما  ُْ َ ص

ِِ َمْ   و
لّ َِ َِخُا َْا َبا َعلَيَْه بَ  رَُجِي ُشْالرَلِْق َلَقَفاُه، َوََِال 

رَيْنَا َعَ
َ
فََ
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 َطَفاُه، 
َ
ْدَُْه إَ  َِ َفُ  َه فَيَُوْ َْ ْ وَْج

ِّ َِ َهَد 
َ
  َِ َو يََ ُِ َهَديِد، َوََِال 

 للَاىََب لآلَخَا، 
َ
ّب َ�رََحّوُل إَ 

َُ  َطَفاُه، 
َ
 َطَفاُه، َوَىيْنَُه إَ 

َ
َوَمنَْرَاُه إَ 

 َمْ  َاصََك للَاىََب 
ُ
َدا َ�ْفَاغ ََ ّوَل، 

َ
َعَي بَالَاىََب لأل ََ يَْفَعُي بََه َموَْي َما  ََ

يَْفَعُي َموَْي َما  ََ َُّب َ�ُعوُد َعلَيَْه  َّ يََاّح َاصََك للَاىَُب َكَدا َكَإ،  َه
 
َ
ْو�
ُ
َعَي َف للّاَو لأل ََْعَلَق ، ََ  َل : ل

َ
َذلَإ ؟ َْان َِ ُْلُْت : ُوََْحاَإ ل َ ! َما 

َّّنورَ  رَيْنَا َعَ َموَْي ل
َ
ََْعلَْقنَا، فََ ََْعَلْق، فَا ،  ل ولتا ْْ

َ
، َو  ََيَه لََغطا فَََْال 

َْبا َمْ   َ ْب يَََ�َيْْب ص ُِ ، َوََِال 
َا ُعَالوا ََيَه رََجالا َو�َالا ََيَه فَََْال  فَاّطلَْعنَا 

 
َ
ََ ؟ َْان

َ
َؤن َِ ْول. ُْلُْت : َما  َُ ْو َُ ُب  َْ ْب َاصََك لصلّ ُِ رَا

َ
ْب، فَََْال  

ُْ ْوَفَي َمنْ
َ
 

اِ  ْْ ََ رَيْنَا َعَ 
َ
ََْعلَْقنَا، فََ ََْعَلْق، فَا ََْعَلَق ل َ ، َوََِال َف  َل : ل

ِّ ْحَُا َموُْي ل
َ
 

َا رَُجيا َْْد َجََ  َعنَْدُه  ْْ ّط لّل َِ ُح، َوََِال َعَ 
َا رَُجيا َوابَحا �َْالََ ْْ لّل

َِ َاصََك  ّب يََ
َُ ، َوََِال َاصََك لصّالابُح �َْالََُح، َما �َْالََُح، 

و  َ ًْ اَرو  َكَو َْ َه
ال ، فَينَْعَلُق  َْ يُلَْقُدُه َه ََ ُ فَاُه، 

َ
يَْفَغُا   ََ اَرَو،  َْ ي َْْد َجََ  َعنَْدُه لَل َ

ّ
لَ

ال ،  َْ َقَدُه َه
ْ
ل
َ
ُ فَاُه، فََ

َ
َغَا   ََ َّدا رََجَ  إََلَْه،  َُ َُّب يَاَْجُ  إََلَْه،  فَيَْالََُح، 

رَيْنَا َعَ 
َ
ََْعلَْقنَا، فََ ََْعَلْق، فَا ََْعَلَق ل َذلَإ ؟ َْاَن َل : ل َِ َدا: َما  ُْ َ ُْلُْت ص

َو َعنَْدُه  ُِ ، فَََْال   َشْا ى 
َِ رَُجم  ىَْت َرل

َ
َاهَ َما  

ْْ ْو َكَ
َ
رَُجِي َكَا�َه للْاَِو،  
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ََْعَلَق  َذل؟ َْاَن َل : ل َِ َدا: َما  ُْ َ ا. ُْلُْت ص َْ َ ا َو�َْالَع َهْوص َْ َّ ىَارا َ ُ
ّ ىَْوَر لصّا�َيَ ،  ُُ ا َمْ   َْ ي ََ ِة ُمْعرَّدِة  َُ ََْعلَْقنَا، فََرَيْنَا َعَ َرْو ََْعَلْق، فَا ل
رَى َر َوُه ُطون  َف 

َ
ْاُد  

َ
  
َ
َة رَُجيا َطَو�يا ن َُ َاي لصّاْو ْْ َوََِال َ�ْ�َ َه

ْب َطّط، ُْلُْت : َما  ُْ لِإ َر ْ�رُ َ
ْ
َثَ َوِ

ْْ ، َوََِال َهْوَل لصاُّجَي َمْ   َ ََ لصّالَدا
 
َ
رَيْنَا إَ 

َ
ََْعلَْقنَا، فََ ََْعلْق، فَا ََْعلَق ل  َل : ل

َ
؟ َْان ََ

َ
ُؤن َِ َذل ؟ َوَما  َِ

 َل :  َدوَْهةِ 
َ
ْهَال َ ! َْان

َ
ا، َوَن   َْ ْعظَب َمنْ

َ
َر َدوَْهة  َطّط  

َ
َعَظيَدِة صَْب  

ِب َولَْ ِ فَّضِة، 
َِ  َمدينَِة َمَْتَّيِة بَلَْ ِ َا

َ
ا إَ  َْ ي ََ ا، فَاْرَ�َقيْنَا  َْ ي ََ لْرَق 

رَلَّقاىَا رَجالا  ََ ا،  َِ ُفَرَح َلَا فََدَخلْنَا ََ َِ لصَدَدينََة فَاْورَْفرَْحنَا،  رَيْنَا بَا
َ
فََ

ىَْت 
َ
ْطَََح َما  

َ
ْب َكَ ُْ ْعاا َمنْ َِ َِ ! َو ىَْت َرل

َ
ْهَالَ  َما  

َ
ْب َكَ َْ ْعاا َمْ  َخلَْق

َِ

َضا  َُ اا ُمْع ْْ ََ َو  ُِ َا، َوََِال 
ْْ َقُعول َف َاصََك لّل ََ َُول  َِ بْ : َلْا ُْ َ  ص

َ
َِ ! َْان َرل

َُّب  ََيَه .  َُول فََوَطُعول  َِ ُِ َف لَليَاَض، فََذ ُه لصَدْح ََ ّإ َما
َ
َْاي َكَ ََ

وَروِ  ُْ ْهَالَ  
َ
ْب، فََااُرول ف   ُْ َُ َىنْ َب َاصََك لصّالو َِ . رََجُعول إََلْنَا َْْد َا

، فَََْال 
ُعدل  ُْ صَُك، فََالَدا بََصي  َ

ْْ َّ َم َذل َِ َذهَ َجّنُة َعْدِإ، َو َِ  َل : 
َ
َْان

 َّ َدا: بَاَر ُْ َ صَك؟ ُْلُْت ص ْْ َّ َم َذل َِ  َل : 
َ
، َْان ََ َْْصا َموُْي لصّاَ�ابََة لَليَْضا

ىَْت َدلَخلُُه، 
َ
ّما لآلَإ فََم، َو 

َ
 َل :  

َ
ْدُخلَهُ . َْان

َ
َِ فََ َذَرل

ََيُْكَدا، فَ لُ  
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َ
يُْت؟ َْان

َ
ي َر  َ

ّ
َذل لَ َِ َدا  ََ َا ؟  َْ يُْت ُمنُْذ لصلّيْلَة َع

َ
ِّ َر  َدا: فََْ

ُْ َ ُْلُْت ص
َُ َر ُوُه  َ�يَْت َعلَيَْه ُ�وْلَ

َ
ي   َ

ّ
ّما لصاُّجُي لألّوُل لَ

َ
  : َّ َما إَىّا َونُْرَبُ

َ
َل :  

فُُضُه، َوَ�نَاُ  َعَ  لصّامَو  ًَ ََ َا، فََْىُّه لصاُّجُي يََُخُذ للُقاَِإ 
َْ بَالَ

 َطَفاُه، 
َ
ْدُُْه إَ  َِ َفُ  َ�يَْت َعلَيَْه �َُوْ

َ
ي   َ

ّ
ّما لصاُّجُي لَ

َ
لصَدكرُوَ�ةَ . َو 

 َطَفاُه، فََْىُّه لصاُّجُي َ�ْغُدو َمْ  بَيَْرَه 
َ
 َطَفاُه، َوَىيْنُُه إَ 

َ
َوَمنَْرُاُه إَ 

يَ   َ
ّ
َُ للُعالُو لَ ّما لصاَّجاُل َوللتَّالا

َ
َُ لآلفَاَق . َو  ُِ لصَكْذبََة َ�َْلُ يَْكَذ ََ

ي  َ
ّ
ّما لصاُّجُي لَ

َ
، َو  َِ ُب لصّوىَاُو ولصّوول ُْ

َّ َّّنوَر، فَْ ََ ل ْب َف َموَْي بَنَا ُِ

ّما 
َ
اَرَو، فََْىُّه ُِْي لصّاَ�ا، َو 

َْ َ
ْ
َا، َوُ�لَْقُب لل ْْ َ�يَْت َعليَه �َْالََُح َف لّل

َ
 

ا، فََْىُّه 
َْ َ ا َو�َْالَع َهْوص َْ َّ ي َعنَْد لّلاَر َ ُ َ

ّ
لصاُّجُي لصَكَا�ُه لَلْاَِو لَ

َة، فََْىُّه 
َُ ي َف لصّاْو َ

ّ
ّما لصاُّجُي للّعو�ُي لَ

َ
ّنَب، َو  َْ َماصَكا َخاَرُإ َج

يُْب  َِ ّ َشْوصُوِد َماَت َعَ إَبَْال ُُ ُ، فَ
َ
يَ  َهْو  َ

ّ
لُإ لَ َ

ْ
ّما لصَْوِ

َ
، َو 

للَفْعَاوَ )) 
“Trong đêm nọ có hai người đến găp Ta và bảo: Nào 
hãy cùng đi. Thế là Ta cùng hai người đó đi, trên 
đường Ta thấy hai người đàn ông, một người đang 
nằm ngửa còn một người khác thì đứng trên đầu và 
trên hai tay thì khiên một tản đá to nhắm vào đầu 
người đang nằm mà buông xuống. Thế là đầu người 
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đàn ông đang nằm bị nát ra còn tản đá thì lăn đi nơi 
khác. Người đàn ông buông tản đá khi nảy vội chạy 
theo để nhặt tản đá lại, sau khi quay trở lại thì cái 
đầu của người đàn ông kia cũng đã trở lại bình 
thường, thế là người đàn ông đến làm giống y như 
lúc đầu. Ta hỏi hai người đi cùng: Subhanallah 
(hiển vinh thay Allah)! Hai người đàn ông này là ai 
vậy ?, họ bảo Ta: Nào đi thôi, đi thôi. Tiếp tục đi Ta 
thấy được một người đang ông đan nằm ngửa và 
một người đàn ông khác đang đứng và trên tay cầm 
cái móc bằng sắt nhắm vào một bên mặt của người 
đan nằm dưới mà móc liên tục vào mắt và mủi đến 
trổ ra phía sau, rồi tiếp tục xoay qua bên mặt còn lại 
mà móc giống như bên kia và khi phía mặt bên kia 
lành lại thì tiếp tục quay lại móc tiếp. Ta hỏi hai 
người đi cùng: Subhanallah (hiển vinh thay Allah)! 
Hai người đàn ông này là ai vậy ?, họ bảo Ta: Nào 
đi thôi, đi thôi. Tiếp tục đi Ta thấy một cái lò, trong 
đó vang lên tiến la hét, tiếng rên than rất thảm, Ta 
đến gần xem thì thấy rất nhiều đàn ông và đàn bà 
hoàn toàn trần truồng bị lửa trong lò thiêu đốt làm 
họ la hét om sòm. Ta hỏi hai người đi cùng: Những 
người này là ai vậy ?, họ bảo Ta: Nào đi thôi, đi thôi. 
Tiếp tục đi Ta gặp một con sông có màu đỏ như 
máu, giữa sông có một người đàn ông đang bơi và 
bên bờ sông có một người đàn ông khác đã nhặt sẵn 
rất nhiều đá để bên cạnh. Người đàn ông dưới sông 
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cứ bơi đi bơi lại một lúc thì bơi đến người đàn ông 
có nhiều đá ngồi trên bờ, cứ mỗi lần người kia bơi 
đến thì người ngồi trên bờ thì y lại há miệng cho 
người ngồi trên bờ ném cục đá vào miệng mình. Ta 
hỏi hai người đi cùng: Subhanallah (hiển vinh thay 
Allah)! Hai người đàn ông này là ai vậy ?, họ bảo 
Ta: Nào đi thôi, đi thôi. Tiếp tục đi Ta thấy một 
người đàn ông có bộ dạng xấu xí vô cùng hoặc giống 
như hình dạng xấu nhất đã từng thấy, xung quanh y 
toàn là lửa. Ta hỏi hai người đi cùng: Ông ta là ai 
vậy ?, họ bảo Ta: Nào đi thôi, đi thôi. Tiếp tục đi Ta 
thấy một ngôi vườn mát mẽ vô cùng và chứa chang 
dưới ánh nắng của mùa xuân, ở giữa vườn có một 
người đàn ông cao ngất trời gần như không thấy 
được đầu của ông và xung quanh ông là vô số trẻ 
nhỏ. Ta hỏi hai người đi cùng: Ông ta và những đứa 
trẻ này là ai vậy?, họ bảo Ta: Nào đi thôi, đi thôi. 
Tiếp tục đi Ta thấy được một cây khổng lồ mà Ta 
chưa từng gặp cây nào khổng lồ và lộng lẫy như thế. 
Hai người đi cùng bảo Ta: Hãy leo vào trong nó. 
Sau khi vào trong Ta bắt gặp một thành phố được 
xây dựng bằng những bức tường bằng vàng và 
những bức tường bằng bạc. Bước đến cửa thành 
chúng tôi gõ cửa thì được mở cửa cho chúng tôi vào. 
Trong đó có một nhóm người có phân nửa người 
đẹp đẽ vô cùng và một nữa còn lại thì xấu xí đến ớn 
người. Hai người đi cùng bảo họ: Các người hãy 
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xuống sông mà tắm đi. Đó là một con sông đang 
chảy có nguồn nước trắng tinh khiết. Sau khi nhóm 
người đó xuống sông tắm, quay trở lại thì trên người 
họ không còn những thứ xấu xí lúc nảy mà họ hoàn 
toàn đẹp đẽ. Hai người đi cùng bảo Ta: Đây chính là 
thiên đàng vĩnh cữu và kia là tòa lâu đài của Ngươi. 
Ta vội ngước lên nhìn thì thấy một tòa lâu đài tựa 
như đám mây màu trắng. Hai người họ lặp lại: Đó 
chính là tòa lâu đài của Ngươi. Ta đáp: Cầu xin 
Allah ban hồng phúc cho hai người, hai người hãy 
để tôi đi vào trong. Họ đáp: Ngươi sẽ được vào 
nhưng bây giờ thì không được. Ta hỏi: Đêm nay Ta 
thấy toàn những chuyện rất kỳ lạ, những điều đó là 
gì vậy? Hai người đáp: Được, chúng tôi sẽ kể cho 
Ngươi biết: Người đàn ông đầu tiên Ngươi gặp bị 
đập nát đầu chính là người đã được ban cho thuộc 
lòng Qur’an nhưng lại bê tha với nó(

69F

1) và ngủ không 
dâng lễ Salah bắt buộc. Người đàn ông thứ hai 
Ngươi thấy bị móc vào mặt, vào mắt, mủi của y trổ 
ra phía sau, chính là người đàn ông cứ mỗi sáng rời 
khỏi nhà là nói dối, nói dóc láo cho đến chiều tối. 

                                                           

(1) Học giả chuyên Hadith Ibnu Hajar nhận định trong bộ Al-Fat-h: 
“Bê tha với Qur’an sau khi thuộc lòng là sự phạm tội rất to lớn, 
bởi y đã được ban cho báu vật quí giá nhưng lại bê tha sau khi 
nhận được thì phải chịu sự trừng phạt lên vị trí quí giá nhất 
trên người y và đó chính là cái đầu.” 
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Còn số người đàn ông và đàn bà trần truồng đang bị 
đốt tron cái lò chính là những kẻ phạm tội Zina 
(quan hệ tình dục ngoài hôn nhân). Còn người đàn 
ông bơi dưới sông và bị đá ném vào miệng, y chính 
là kẻ đã ăn tiền lãi. Còn người đàn ông có bộ dạng 
rất xấu xí và xung quanh ông ta toàn là lửa chính là 
Thiên Thần quản lý hỏa ngục. Còn người đàn ông 
cao to trong ngôi vườn chính là Nabi Ibrahim  và 
những đứa trẻ xung quanh Người chính là những 
đứa trẻ chết trong độ tuổi chưa trưởng thành.” 

Theo đường truyền khác ghi: 

َ َعَ للَفْعَاوَ ))   َِ  ((ُو
“Là những đứa trẻ được sinh ra trên trạng thái 
Muslim.” Đến đây vài người Muslim lên tiến hỏi: Thưa 
Rasul, kể cả con cái của nhóm người Đa Thần luôn à? 

 ، ْب َهَال ا ُْ ْعاا َمنْ َِ ْ�َ  َكىُول  َ
ّ
َقْوُ  لَ

ْ
ّما لل

َ
، َو  َ�ْ�َ ُد لصُدْوَ

َ
ْون
َ
((َو 

َِخَا َويّةا ،  اَلا  َو َْ ْب َْو ا َخلَُعول َىَدم   ُْ َّ ، فََْ ََيحا
ْب َْ ُْ ْعاا َمنْ َِ َو

بْ ))  ُْ َاَوَر لُ  َىنْ
َ
ع

“Kể cả con cái của người Đa Thần. Còn nhóm người 
có phân nữa đẹp đẽ và một nửa còn lại xấu xí chính 
là nhóm người bị lẫn lộn bởi việc hành đạo tốt đẹp 
và tội lỗi, nhưng họ đã được Allah ân xá.” 
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Theo đường truyền khác: 

رِْض ُمَقّدَوةِ ))  
َ
  
َ
َِ إَ  ْخاََجا

َ
َِ فََ َ�يَا

َ
يُْت لصلّيْلََة رَُجلَْ�َ  

َ
((َر 

“Trong đêm nọ có hai người đàn ông đến gặp Ta và 
mang Ta đi đến vùng đất thiêng liêng.” Sau đó Người 
kể tiếp: 
ُّْد  ْوَفلُُه َولَو ا َ�رََو

َ
يّقا َو  َُ ْعَمُه 

َ
َّّنوَر،   ََْقِب َموَْي ل  

َ
َعلَْقنَا إَ 

َْ ((فَا
اُُجول، َوََِال 

ْ َُ ْإ 
َ
َّ َكُدول   ، فَََْال لْرَ�َفَعَت لْرَ�َفُعول َه

ْرَُه ىَارل 
َ
ُ

َا ُعَالوا ))   ا رََجالا َو�ََالا َْ ي ََ ا، َو َْ ي ََ َخََدْت ! رََجُعول 
“Trên đường đi Ta gặp một vùng đất trũng giống 
như cái lò có cái miệng thì nhỏ hẹp và đáy thì rộng 
vô cùng, phía dưới cùng là lửa đang đốt. Trong đó 
toàn là đàn ông và đàn bà trần truồng, họ luôn la 
hét in ỏi và chạy lên phía trên miệng lò đến khi gần 
bước được ra ngoài thì bị rơi xuống đáy lại.” 

Người kể tiếp: 
ِا َمْ  َد ِ  ْْ ََ رَيْنَا َعَ 

َ
  َّ  َيهَ رَجُلا قَلئَ ا  َلَى وَََاَ للإَّهْرَ وَ َى ، ((َه

َا،  ْْ ي َف لّل َ
ّ
ْطَََي لصاُّجُي لَ

َ
اَروا، فََ َْ ، َوَ�ْ�َ يََديَْه َه ّط لّلَْا رَُجيا َِ

ََيَه، فََاّدُه َهيُث َكَإ،  ِا َف  َْ ُْاَج َرَ� لصاُّجُي َبَ َُ ْإ 
َ
َرلَد  

َ
فَََْال  
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ََجْ  َكَدا  ًْ ََ ِا،  َْ ََيَه َبَ ََ  َلَْرُاَج َجَعَي يَْاَ� َف  َّدا َجا َُ َعَي  َْ فَ
 َكإَ )) 

“Đang đi Ta gặp được một con sông máu, ở giữa 
sông có một người đàn ông đang lội và một người 
khác thì đứng trên bờ sông, trước mặt là những hòn 
đá được gom sẵn. Cứ mỗi lần người đàn ông dưới 
sông muốn bơi vào bờ để lên bờ thì bị người đàn ông 
trên bờ ném đá vào miệng, thế là y bị đẩy trở về chổ 
củ. Cứ thế như thế tái diễn mãi.” 

Người kể tiếp: 

ا  َْ ا، في َْ ْهَالَ  َمنْ
َ
َر َطّط  

َ
َِ َدلرل  صَْب   ْدَخَم

َ
َاَو، فََ َْ َّ ((فََاَعَدل َز لص
ِا ))   ََا َِ ِا َو يُو ُِ رََجالا 

“Hai người họ đưa Ta lên một cây, bên trong có một 
lâu đài mà Ta chưa từng gặp sự tráng lệ nào như thế 
bao giờ, trong đó có rất nhiều người già và thanh 
niên.” 

Người kể tiếp: 
رُْحَدُي َىنُْه  ََ ، ُ َّدُث بَاصَكْذبََة  ِا ْدُُْه فََكّذل َِ ّق  ََ ُ ْ�رَُه �

َ
ي َر  َ

ّ
((لَ

 يَوَ  للَقيَاَمةَ ))  
َ
يَْت إَ 

َ
يُْانَُ  بََه َما َر  ََ ََ لآلفَاَق،  َّ َ�َْلُ َه



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

571 

 

“Người mà Ngươi nhìn thấy bị móc vào mặt, vào 
miệng, y chính là kẻ xảo trá, luôn nói dối. Y bị trừng 
phạt như vậy cho đến ngày tận thế.” 

Người kể tiếp: 
نَاَ  َىنُْه  ََ ُِ َر ُوُه فَاَُجيا َعلَّدُه لُ  للُقْاَِإ،  َد َْ ُ ي َر ْ�رَُه � َ

ّ
((لَ

لُر  ِّ  يَْوَ  للَقيَاَمَة، َول
َ
يُْفَعُي بََه إَ 

ََ اَر،  َْ ََيَه بَاّل بَاصلّيَْي، َوصَْب َ�ْعَدْي 
لُر فََدلُر  ِّ َذهَ ل َِ ّما 

َ
 للَّ  َدَخلَْت َدلُر َةّمَة لصُدؤَمَنَ�، َو 

َ
ْو�
ُ
لأل

ْعُت  ََ َوَك، فََا
ْ
ْ  َر  ََ َذل َميَْ َ�يُي، فَاْر َِ �ُي، َو ىَا َجْبَ

َ
، َو  ََ دل َْ َّ لص

 َِ صَُك، ُْلُْت : َدَة َ
ْْ َّ َم  : َال

َ
، َْان َِ ْوَ� َموُْي لصّالَحا

، فَََْال فَ َِ َر 
َ صََك ُىُداا صَْب ََْالرَْكَدلُْه، فَلََو لْورَْكَدلْرَُه  َِ  : إَىُّه بَ

َ
َ�، َْان َ

ْْ ْدُخُي َم
َ
 

صََك )) َ
ْْ َ�يَْت َم

َ
  

“Người mà Ngươi gặp bị đập đầu chính là người đã 
được Allah ban cho thuộc lòng Qur’an nhưng lại 
ngủ suốt đêm (không đứng hành lễ) còn ban ngày 
thì lại chẳng noi theo huấn thị của Qur’an, y bị 
trừng trị như thế cho đến ngày tận thế. Tòa lâu đài 
đầu tiên Ngươi bước vào là tòa lâu đài dành cho 
cộng đồng người có đức tin, tòa lâu đài này là của 
những người hi sinh vì chính đạo, ta chính là Jibreel 
còn đây là Mikaa-el. Nào Ngươi hãy ngẩn đầu mình 
lên xem. Thế là Ta ngẩn đầu lên theo lời họ bảo thì 
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thấy trên đầu tợ đám mây, hai người họ bảo Ta: 
Đây chính là tòa lâu đài của Ngươi đó. Ta nói: Vậy 
hai người hãy để Ta vào tòa lâu đài của Ta. Họ đáp: 
Tuổi đời của Ngươi vẫn còn ít, đến khi cuối đời 
Ngươi sẽ được vào tòa lâu đài của mình.” Hadith do 
Al-Bukhary 2/125 – 127 (1386) và 9/ 56 – 58 (7074) 
ghi lại.  

 

 
 

60- CHƯƠNG KHUYẾN KHÍCH LUÔN 
KIÊN ĐỊNH TRÊN NHỮNG GÌ ĐÃ NÓI & 

ĐÃ KỂ 
 

Allah phán: 

ََۡس لََك بُِِۦ ِعۡلمٌۚ ] َُۡقُ  َاا لَ  َّ  36اإلسراء:  Zَو

(Hỡi Muhammad) Ngươi chớ có lần theo một dấu 
vết nào đó trong khi Ngươi không hề có chút kiến 
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thức về nó. Al-Isra: 36 (Chương 17)(
70F

1), Allah phán ở 
chương khác: 

[ ُٞ َِ�ِيٌب َعتِي يُِۡ  َ�َ ّّ   ١٨ق:  ١Zّاا يَۡلفُِظ ِان َُۡوٍ  �ِ

Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh Gác 
(Thiên Thần) bên cạnh lại không sẵn sàng (ghi 
xuống). Qaaf: 18 (Chương 50). 

579- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ّي َما َوَد َ )) ُِ ّدَث بَ
ْإ ُ َ

َ
ََ َكَذبا     ((َكَ  بَاصَْدْا

“Điều làm cho một người trở thành kẻ dối trá là y 
nói hết mọi điều đã nghe được.” Hadith do Muslim ở 
phần khai đề 1/8 (5) ghi lại. 

                                                           

(1) Có câu kinh khác mang ý nghĩa tương tự:  

ُُواْ َُۡوَاۢ� ]   ُُِصي
َ
َتبَّيُنٓواْ م ََ  َُِٖ ۡم ََاِسُقۢ بِنَ ُُ ِيَن َءاَاُنٓواْ �ِ  َجآَء ِّ ا ٱ ََ َه َ

ّ ُ ََ

ِاَ�  ُِ ۡلُتۡم َ�ٰ َۡ ََ ٰ َاا  ُتۡصُُِحواْ َ�َ ََ ٰلَةٖ  َٰ َ�ِ٦Z  :٦الحجرات 

Hỡi những người có đức tin! Một khi các người nhận được 
tin tức xấu từ một kẻ hư đốn báo tin, thì hãy kiểm tra tin 
tức đó lại cho thật kỹ kẻo do ngu xuẩn làm hại đến bản thân 
các người rồi phải hối hận với những việc mà các người đã 
làm. Al-Hujuraat: 6 (chương 49). 
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580- Ông Samurah  dẫn lời Rasul  rằng: 

َهُد لصَ َا�َ�َ ))
َ
َو   ُْ ََ ِا  ىُّه َكَذ

َ
 ((َمْ  َهّدَث َىّ� َبََديِث يََاى �

“Ai hư cấu một Hadith rồi cho rằng nó là do Ta nói 
thì y là một trong số những kẻ nói dối.” Hadith do 
Muslim ở phần khai đề 1/7 ghi lại. 

 

581- Bà Asma  kể: Có một phụ nữ đến hỏi: 
Thưa Rasul, tôi có bị mang tội không khi tôi giả vờ với 
chồng rằng tôi đã thỏa mãn về anh ta? Người đáp: 

َسََس ثَْوَ�ْ ُرورِ )) َُ َُّ  بَدا صَْب ُ�ْعَط  ََ  ((لصُدتَ

“Người tự thể hiện rằng mình đã thỏa mãn (đã giàu 
có) trong khi y không phải thế thì y là kẻ dối trá.” 
Hadith do Al-Bukhary 7/44 (5219) và Muslim 6/169 
(127 & 2130) ghi lại. 
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61- CHƯƠNG CẤM GHUỒNG BỎ, ĐOẠN 
TUYỆT & QUAY LƯNG BỎ MẶC NHAU 

 

Allah phán: 

[ ٞ ِاُنوَ  �ِۡلَوة ۡۡ َما ٱلُۡم َّ ِ�Z  :١٠ – ٩الحجرات 

Chỉ có những người có đức tin mới là anh em của 
nhau. Al-Hujuraat: 10 (chương 49), Allah phán ở 
chương khác: 

ذِّلةٍ ]
َ
ٍ� َ�َ ٱۡلَ�ٰفِوِ�نَ م َّ ِع

َ
ِانَِ� م ۡۡ  ٥٤المائدة:  Z َ�َ ٱلُۡم

Họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những người có 
đức tin khác nhưng lại rất khắc khe với đám người 
bất tin. Al-Maa-i-dah: 54 (Chương 5), Allah phán ở 
chương khác: 

ۡمۖ ] َُ ََۡن َآُء بَ ََ ُِ ّفاِِ  َُ آُء َ�َ ٱۡل ُّ َِ
َ
ۥٓ م ُُ َۡ ِيَن َا ِّ ِۚ َوٱ َّ ُِّسوُ  ٱ  ُٞ َّم  Zده

 ٢٩الفتح: 
Muhammad là Rasul của Allah, và những người 
(có đức tin) theo Y rất nghiêm khắc với những kẻ 
không có đức tin nhưng lại rất thương yêu lẫn 
nhau. Al-Fat-h: 29 (Chương 48) 
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582- Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng: 

َاَوُدول، َوَن رََدلبَُاول، َوَن َ�َقاَطُعول، َوُ�وىُول 
َ
((َن َ�ََاَغُضول، َوَن ُ

َخاُه فَْوَق ثََمِث ))
َ
َا   ُْ ْْ ْإ َ�

َ
ّي صَُدْالَلِب   ، َوَن َ َ

 َعََاَد لَ  إْخَولىا 

“Cấm các người ganh ghét lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau, 
xoay lưng cho nhau và đoạn tuyệt quan hệ với nhau 
mà hãy là anh em của nhau trong tôn giáo. Một 
người Muslim không được phép giận bỏ mặc người 
Muslim khác quá ba ngày.” Hadith do Al-Bukhary 
8/23 (6065) và Muslim 8/8 (23 & 2559) 
 

583- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ّ َىَِْد  ُُ يُْغَفُا َل ََ ُِ للَّنَة يَْوَ  لَبثْتَْ�َ َوَ�ْوَ  للَْدَيَس،  بَْول
َ
((ُ�ْفرَُح  

يَُقاُل :  ََ  َُ ْحنَا َِ َخيَه 
َ
يْةا ، إَّن رَُجم  َكىَْت بَيْنَُه َوَ�ْ�َ   َِ ُّ بَاَ    �ُْوَ

َ
ن

َّ يَْاَعَلَحا َذيَْ  َه َِ َّ يَْاَعَلَحا !))  ىَْظُاول  َذيَ  َه َِ ىَْظُاول 
َ
  ! 

“Cửa thiên đàng được mở vào mỗi ngày thứ hai và 
ngày thứ năm (trong tuần), mọi tội lỗi của tín đồ 
Mulim không phạm tội Shirk (tổ hợp với Allah) đều 
được tha thứ, ngoại trừ tín đồ nào có hiềm khích với 
Người Muslim khác thì có lời phán bảo: Chờ xem 
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hai người này có hài giải với nhau không, chờ xem 
hai người này có hòa giải với nhau không.” Hadith 
do Muslim 8/11 (35, 36 & 2565) ghi lại. 

Theo đường truyền khác ghi: 

يِس َوَِثْتَْ�َ ))  يَْوَ  َخَ
ّ ُُ ْىَداُل َف 

َ
 ((ُ�ْعَاُض لأل

“Mọi việc làm đều được trình duyệt vào mỗi thứ hai 
và thứ năm (hàng tuần).” 

 

 
 

62- CHƯƠNG CẤM NGHỈ XẤU VỀ 
NGƯỜI MUSLIM KHÁC NGOÀI TRỪ 
RƠI VÀO TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

 

Allah phán: 

َض ٱلّظّنِ ] ۡۡ � ّاَِن ٱلّظّنِ �ِّ  َ� ُُواْ َكِِ�  ِ ِيَن َءاَاُنواْ ٱۡجَتن ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََ

 ١٢الحجرات:  Z�ِثٞۡمۖ 
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Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tránh nghi kỵ càng 
nhiều càng tốt. Quả thật, sự nghi kỵ trong một vài 
trường hợp là một tội. Al-Hujurat: 12 (Chương 49). 

 

584- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ُِ للََديَث ))إَ (( َذ ْْ
َ
ْب َوللّظّ ، فََّْإ للّظّ    ُْ  يّا

“Ta khuyến cáo các người về sự nghi ngờ xấu, bởi 
nó là điều dối trá nhất.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại. 
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63- CHƯƠNG CẤM XEM THƯỜNG 
NGƯỜI MUSLIM KHÁC 

 

Allah phán: 

وَُواْ ] ُِ   يَ
َ
ۡو َُۡومٞ ّاِن َُۡوٍ� َعَ�ُ م َِ ّۡ َ � َّ ِيَن َءاَاُنواْ  ِّ ا ٱ ََ َه َ

ّ ُ ََ

 َّ ّنۖ َو َُ � ّاِۡن ّن َلۡ�  ُِ   يَ
َ
آٍء َعَ�ُ م َّ ِ ّ آءٞ ّاِن َ َّ ِ َ َّ ۡم َو َُ � ّاِۡن َلۡ� 

 َُ ۡۡ �َ َُ و ُّ ۡلَمِٰب� بِۡئَس ٱِ�ۡسُم ٱۡلُف
َ ۡۡ واْ بِ� َُ ََُنابَ  َّ ۡم َو ُِ َّ َُف

َ
ٓواْ م َُ َُۡلِم

ٰلُِموَ   ّٰ ُم ٱل َُ َُِِك  َٓ ْو
ُ
ُتۡب ََن ََ ِٰنإ َوَان ّلۡم  ََ ي  ١١الحجرات:  ١Zٱۡ�ِ

Hỡi những ai có niềm tin! Một đám người này chớ 
nên cười chê một đám người nọ. Biết đâu đám người 
bị chê bai lại tốt hơn đám người chế nhạo thì sao. Và 
một số phụ nữ này không nên cười chê một số phụ 
nữ nọ. Biết đâu nhóm phụ nữ bị chê bai tốt hơn 
nhóm phụ nữ chế nhạo thì sao. 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. Al-Hujuraat: 11 (Chương 
49) 
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585- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َخاُه لصُْدْالَلبَ ((
َ
ْإ َ َْقَا  

َ
 ))َبَْالَب لْشَاِئ َمْ  لصّوّ  

“Mỗi người phải gánh chịu tội lỗi về mức độ khinh 
thường người anh em Muslim của mình.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 

 

586- Ông Abdullah bin Mas-u’d  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َََه َموَْقاُل َاّرِو َمْ  َكْبِ !))
 ((َن يَْدُخُي للَّنَة َمْ  َكَإ َف َْلْ

“Sẽ chẳng được vào thiên đàng đối với những kẻ 
trong con tim y có chứa tí tị tự cao, tự phụ.” Một 
người đàn ông lên tiếng hỏi: Vậy, một người nào đó ưa 
thích diện trang phục và giầy dép sang đẹp thì sao? 
Người đáp: 

(( ََ ّب للََداَل، لصَكْبُ : َ�َعُا للَّق َوَ�ْدُط لّلا ييا ُ َ  ((إَّإ لَ  َجَ

“Quả thật, Allah là Đấng Xinh Đẹp luôn yêu thích 
sự đẹp đẽ, còn tự cao tự phụ là bản tính vong ân và 
khinh thường mọi người.” Hadith do Muslim 1/65 (91 
& 147) ghi lại. 
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587- Ông Jundab  dẫn lời Rasul  rằng: 

َقاَل لُ   ََ  َ�ْغَفُا لُ  َلُفمِإ، 
َ
ي ((َْاَل رَُجيا : َولَ  ن َ

ّ
: َمْ  َال لَ

ُ، َولْهََْعُت 
َ
ِّ َْْد َ�َفْاُت   ْغَفَا َلُفمِإ ! فََْ

َ
  
َ
ْإ ن

َ
  ّ َ ََ  

ّ
 
َ
َ�رََ

 َىَدلََك ))

“Có một người khẳng định: Thề bởi Allah chứng 
giám, người đó sẽ không được Ngài tha thứ. Allah 
đáp: Ai dám thề rằng TA sẽ không tha thứ cho 
người đó. Bây giờ đây TA đã tha thứ mọi tội lỗi cho 
người đó và TA hủy bỏ hết mọi việc hành đạo của 
ngươi.” Hadith do Muslim 8/36 (137 &2621) ghi lại. 
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64- CHƯƠNG CẤM GIAN LẬN VÀ 
LƯỜNG GẠT 

 

Allah phán:  

ِيَن يُ ] ِّ ُِ َوٱ َق ََ ُُواْ  َّ تَ ُۡ ِاَ�ِٰت بَِغۡ�ِ َاا ٱ ۡۡ ِانَِ� َوٱلُۡم ۡۡ ُُۡذوَ  ٱلُۡم

َ�ٰن   َۡ ا ٱۡحَتَملُواْ ُ� َُِن  ا اه  58 - 57 األحزاب: Z ٥ا �ثۡم 

Còn những ai quấy rầy những người tin tưởng nam 
và nữ một cách không thỏa đáng sẽ mang vào mình 
một tội lỗi vu cáo và một tội lỗi hiển nhiên. Al-
Ahzaab: 58 (chương 33). 

 

588- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

نَا فَلَيَْس َمّنا)) َّ  ((َمْ  َحََي َعلَيْنَا لصّالَمَ  فَلَيَْس َمّنا، َوَمْ  َغ

“Ai cầm vũ khí chống đối lại chúng ta thì y không 
phải là tín đồ của Ta và ai lường gạt chúng ta thì y 
cũng không phải là tín đồ của Ta.” Hadith do Muslim 
1/69 (101, 102 & 164) ghi lại. 

Có đường truyền khác ghi rằng: Có lần Rasul  
đi ngang qua một người đang bán thức ăn, thấy thức ăn 
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chất đóng Người dùng tay thọt vào trong thì nhận thấy 
bên trong bị ẩm ướt, Người liền hỏi: 

اَهَب للّعَعاَ  ؟)) َْ  ((َما َِذل يَا 

“Như thế này là sao, hả ông chủ ?” Nó bị trúng nước 
mưa, thưa Rasul. Chủ thức ăn đáp. Rasul  tiếp: 

نَا فَلَيَْس  َّ َُ ! َمْ  غ َّ يَالُه لّلا فََم َجَعلْرَُه فَوَق للّعَعاَ  َه
َ
 ))

 َمّنا))

“Tại sao anh không chịu để nó ở trên mặt để mọi 
người nhìn thấy? Những ai lường gạt chúng ta thì y 
không phải là tín đồ của Ta.” 

 

589- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ول)) َُ  ((َن َ�نَاَج

“Cấm các người gây hại lẫn nhau bằng cách làm cò 
mồi.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 
 

590- Con trai ông U’mar  kể: “Rasul  cấm 
làm cò mồi để gây hại lẫn nhau.” Hadith do Al-
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Bukhary 3/90 (2142) và Muslim 5/5 (13 & 1516) ghi 
lại. 

 

591- Cũng do con trai ông U’mar  kể: Một 
người đàn ông kể cho Rasul  nghe về sự gian lận của 
một người trong mua bán. Người đáp: 

ُقْي : َن َخَمبَةَ )) ََ  ((َمْ  بَاَ�ْعَت، 

“Đi đến người đã mua bán với anh mà nói: Đừng có 
gian lận, lường gạt.” Hadith do Al-Bukhary 3/85 – 86 
(2117) và Muslim 5/11 (48 & 1533) ghi lại. 

 

592- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ْو َشْدلُوَ�ُه، فَلَيَْس َمّنا))
َ
ََّب َروَْجَة لْشَاِئ،    ((َمْ  َخ

“Ai gây hại đến vợ hoặc người ở của người khác, y 
chẳng phải là tín đồ của Ta.” Hadith do Abu Dawood 
(5170) ghi lại. 
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65- CHƯƠNG CẤM NGƯỜI MUSLIM 
GIẬN NHAU QUÁ BA NGÀY NGOẠI TRỪ 

ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM ĐIỀU BID-A’H 
HOẶC NGƯỜI THỂ HIỆN SỰ HƯ ĐỐN 

HOẶC NHỮNG AI TƯƠNG TỰ 
 

Allah phán: 

مۚۡ ] ُِ َلَوۡ�
َ
لُِحواْ َ�ۡ�َ م ُۡ َ

ِاُنوَ  �ِۡلَوةٞ ََن ۡۡ َما ٱلُۡم َّ ِ�Z  :١٠الحجرات 

Chỉ có những người có đức tin mới là anh em của 
nhau, do đó, hãy luôn hòa giải với nhau (mọi giận 
hờn, tranh luận). Al-Hujuraat: 10 (chương 49), Allah 
phán ở chương khác: 

ِٰ إ ] َٰ ُۡ ُۡ ثِۡم َوٱۡل اَوَُواْ َ�َ ٱۡ�ِ َۡ َُ  َّ  ٢المائدة:  Zَو

Và cấm các người tiếp tay nhau gây tội ác và hận 
thù. Al-Maa-i-dah: 2 (chương 5). 

593- Ông Anas  dẫn lời Rasul  rằng: 

َاَوُدول، َوُ�وىُول 
َ
 َ�َقاَطُعول، َوَن رََدلبَُاول، َوَن َ�ََاَغُضول، َوَن ُ

َ
((ن

َخاُه فَْوَق ثََمِث ))
َ
َا   ُْ ْْ ْإ َ�

َ
ّي صَُدْالَلِب   ، َوَن َ َ

 َعََاَد لَ  إَْخَولىا 
“Cấm các người đoạn tuyệt quan hệ với nhau, xoay 
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lưng cho nhau, ganh ghét lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau 
mà hãy là anh em của nhau trong tôn giáo. Một 
người Muslim không được phép giận bỏ mặc người 
Muslim khác quá ba ngày.” Hadith do Al-Bukhary 
8/23 (6065) và Muslim 8/8 (23 & 2559) 

 

594- Ông Abu Ayyoob  dẫn lời Rasul  rằng: 

يُْعاَُض  ََ َخاُه فَْوَق ثََمَث َلَالِ : يَلْرََقيَاَإ، 
َ
َا   ُْ ْْ ْإ َ�

َ
ّي صَُدْالَلِب   َ َ 

َ
((ن

 بَاصّالَم َ ))
ُ
ي َ�ََْد  َ

ّ
دا لَ ُِ ُ ًْ َذل، وَخ َِ َذل، َوُ�ْعاَُض  َِ 

“Cấm người Muslim giận bỏ mặc người Muslim 
khác quá ba ngày đêm, khi ai người gặp nhau cả hai 
đều quay mặt đi nơi khác nhưng người tốt nhất là 
người bắt đầu bằng lời chào Salam.” Hadith do Al-
Bukhary 8/26 (6077) và Muslim 8/8 (25 & 2560) ghi 
lại.  
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595- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 
َ
ّ لْشَاِئ ن ُُ يَْغَفُا لُ  َل ََ  لثْتَْ�َ وََخْيِس، 

ُّ ْىَداُل َف 
َ
((ُ�ْعَاُض لأل

، فَيُقوُل :  َُ ْحنَا َِ َخيَه 
َ
يْةا ، إَّن لْشَاَل  َكىَْت بَيْنَُه َوَ�ْ�َ   َِ ُّ بَاَ   �ُْوَ

َّ يَْاَعَلَحا)) َذيَْ  َه َِ  لرُْاُكول 

“Việc hành đạo được trình duyệt vào mỗi ngày thứ 
hai và ngày thứ năm (trong tuần), Allah tha thứ mọi 
tội lỗi của tín đồ Mulim không phạm tội Shirk (tổ 
hợp trong thờ phụng), ngoại trừ tín đồ nào có hiềm 
khích với Người Muslim khác thì Ngài phán: Bỏ 
mặc hai chúng xem có chịu hòa giải với nhau 
không.” Hadith do Muslim 8/11 (35, 36 & 2565) ghi 
lại. 

 
596- Ông Jaabir  kể: Tôi nghe được Rasul  

nói rằng: 

 ، َِ ْإ َ�ْعََُدُه لصُدَالّوَإ َف َجَو�َاَو للَعَا
َ
يَْعاَإ َْْد يَئََس   َّ ((إَّإ لص

بْ )) ُْ َّْحَا�َ  بَيْنَ ْ  َف ل َِ
 َولَ

“Quả thật, Shaytaan đã thất vọng trong việc dụ dỗ 
người hành lễ Salah tôn thờ hắn ở trên bán đảo Ả 
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Rập, nhưng hắn sẽ gây chia rẽ giữa các người với 
nhau.” Hadith do Muslim 8/138 (65 & 2812) ghi lại. 

 

597- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

َا فَْوَق ثََمِث  َْ َِ َدْ   ََ َخاُه فَْوَق ثََمِث، 
َ
َا   ُْ ْْ ْإ َ�

َ
ّي صَُدْالَلِب   ((َن َ َ

َداَت، َدَخَي لّلارَ )) ََ 

“Cấm người Muslim giận bỏ mặc người Muslim 
khác quá ba ngày, ai giận quá” Hadith do Ahmad 
2/392 và Abu Dawood (4914) ghi lại. 

 

598- Cha của Khiraash ông Hadrad bin Abi 
Hadrad Al-Aslamy, còn được gọi là Al-Sulamy  kể: 
Tôi nghe được Rasul  nói rằng: 

َو َكَالْفَك َدَمهَ )) ُْ ََ َخاُه َونَة  
َ
َا   َْ َِ  ((َمْ  

“Ai giận bỏ mặt người anh em (Muslim) của mình 
một năm tựa như y đã cắt lấy máu người anh em 
đó.” Hadith do Ahmad 4/220 và Abu Dawood (4915) 
ghi lại. 
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599- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 ، َا ُشْؤَمنا  فَوَق ثََمِث، فََْْإ َشّاْت بََه ثََمثا ُْ ْْ ْإ َ�
َ
ّي صَُدْؤَمِ    ((َن َ َ

ْجَا، 
َ
ََ َف لأل َ َُ ِْ َقَد ل ََ فَلْيَلَْقُه فَلْيَُاللّْب َعلَيَْه، فََْْإ رَّد َعلَيَْه لصّالمَ  
َاوَ )) ْْ َْ ََ بَاَبثَْب، وََخَاَج لصُدَاللُّب َمَ  لص َقْد بَا

ََ  َوَِْإ صَْب يَُاّد َعلَيَْه 

“Cấm người có đức tin giận bỏ mặc người có đức tin 
khác quá ba ngày. Sau ba ngày phải đi đến chào hỏi 
Salah, nếu người kia đáp lại lời Salah thì cả hai 
đồng hưởng ân phước. Còn nếu người kia không 
đáp lại thì một mình y gánh lấy tội lỗi và người chào 
Salam hoàn toàn vô can.” Hadith do Al-Bukhary 
trong quyển Al-Adab Al-Mufrid (414) và Abu Dawood 
(4914) ghi lại. 

Đường truyền do Abu Dawood ghi: 

(( َِ َذل َف َشْ َِ  فَلَيَس َمْ  
َ
َاُو َوَ َ�َعا  ْْ َْ  ((إََال َكىَْت لص

“Nếu sự giận bỏ mặc vì Allah thì y hoàn toàn không 
có tội lỗi gì cả.” 
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66- CHƯƠNG CẤM TUYỆT ĐỐI VIỆC 
CHO VAY LẤY LÃI 

 

Allah phán: 

[ ُُ ُُّو َِ َت ََ ِي  ِّ ُقوُم ٱ ََ ّّ َكَما  ُقوُروَ  �ِ ََ  َّ َٰٓواْ  لُوَ  ٱلّوِ ُُ ۡ
ِيَن يَن ِّ ٱ

 ّۡ َح
َ
ْۗ َوم َٰٓوا ُۡ ٱلّوِ ِۡ َما ٱۡ�َۡيُع ِا َّ ۡم َُالُٓواْ �ِ َُ َّ َ

ۚ َ�ٰلَِك بِّ ُٰن ِاَن ٱلَۡمّسِ ََ ٱلّشۡي
َمن َجآَءُُۥ َروِۡعَظةٞ  ََ  ْۚ َٰٓوا ُ ٱۡ�َۡيَع وََحّوَم ٱلّوِ َّ ۥ  مِّ ٱ ُُ ُِِّٓۦ ََ�ََتَ�ٰ ََلَ ِّ   

ۡم  َُ  �ِِ ُٰب ٱَّا ََ ُۡ َ
َُِِك م َٓ ْو

ُ
ِۖ َوَاۡن َ�َد ََن َّ ۥٓ �َِٱ ٱ ۡرُوُُ

َ
َاا َسلََ  َوم

وَ   ا َ�ِٰ�ُ ََ ِبه ٢َِي َُ  َّ  ُ َّ ِٰت  َوٱ ََ َُ ِّ ٱلّص َٰٓواْ َوُ�ۡو ُ ٱلّوِ َّ ۡمَحُق ٱ ََ  
ُِيٍ� 

َ
ٍِ م َُاُرواْ ٢ُ�ّ َكّفا

َ
ِٰت َوم ََ ِ ٰل َّ ِيَن َءاَاُنواْ وََعِملُواْ ٱل ِّ  �ِّ  ٱ

 َّ َِۡم َو َّ َلۡوٌف َعلَۡي َِۡم َو ِ ّٓ َِ  َُ ۡم ِعن َُ ۡجُو
َ
ۡم م َُ َ َكٰوةَ ل َّ ٱلّصلَٰوةَ َوَءاَُُواْ ٱل

َُوَ   ََ ۡ ََ ۡم  واْ َاا بَِ�َ ِاَن ٢َُ ُِ َ َوَذ َّ ُقواْ ٱ ُّ ِيَن َءاَاُنواْ ٱ ِّ ا ٱ ََ َه َ
ّ ُ ََ  

ِانَِ� وُ ٱلّوَِ�  ۡۡ  278 - 275البقرة:  ٢Zاْ �ِ  ُكنُتم اه

Đối với những kẻ ăn (lấy) tiền lời cho vay sẽ chẳng 
bao giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị 
Shaytaan sờ mó và làm cho y bị điên cuồng. Sở dĩ bị 
thế là vì họ nói: “Thương mại giống hệt như việc cho 
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vay lấy lãi vậy.” Trong khi đó, Allah cho phép buôn 
bán đổi chác (thương mại) còn việc cho vay lấy lãi là 
bị cấm. Đối với ai nhận được lệnh cấm này của 
Thượng Đế mà ngưng ngay việc cho vay lấy lãi thì 
tội lỗi cho vay lấy lãi trước đó được xí xóa, còn ai 
tiếp tục thì y sẽ là bạn đời của hỏa ngục, y sẽ phải ở 
trong đó đời đời * Allah sẽ hủy diệt (mọi lợi nhuận 
từ việc lời lãi lẫn người cho vay lấy lãi) và Ngài sẽ 
bảo dưỡng chăm bón việc bố thí. Bởi Allah chẳng 
yêu thích tất cả bọn Kafir (vô đức tin) đầy tội lội * 
Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, và 
chu đáo dâng lễ Salah và xuất Zakat bắt buộc 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 thực sự là những 
người tin tưởng thì hãy kính sợ Allah mà bỏ phần 
còn lại của tiền lời cho vay. Al-Baqarah: 275 - 278 
(Chương 2). 

600- Con trai ông Mas-u’d  kể: “Rasul  
nguyền rủa người ăn tiền lời, người trả tiền lời.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

Theo đường truyền do Al-Tirmizhi và những 
học giả Hadith ghi thêm: “Cả hai nhân chứng và người 
viết giấy hợp đồng.” 
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67- CHƯƠNG CẤM VIỆC PHÔ TRƯƠNG 
KHOE KHOAN 

 

Allah phán:  

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحَنَفآءَ ] َّ واْ ٱ ُُ ُُ ۡۡ َ ِِ  ّّ ِرُوٓواْ �ِ
ُ
 ٥البينة:  Zَوَاآ م

Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, 
triệt để thuần phục Ngài một cách chính trực. Al-
Baiyinah: 5 (chương 98), Allah phán ở chương khác: 

ِي يُنفُِق َااَ�ُۥ ِِئَآَء ] ِّ َذٰى َك�
َ ۡۡ م بِ�لَۡمّنِ َوٱ ُِ ِ ٰت ََ َُ َُ ُِۡولُواْ  ُُ  َّ

 260 البقرة:  Zٱَّاِس 

Cấm các người tự hủy việc bố thí của mình bằng 
lời kể lễ trách móc, gây hại (người nhận). Việc làm 
này tựa như kẻ bố thí tài sản để khoe khoan với 
nhân loại (sự giàu có, sự rộng lượng của y) Al-
Baqarah: 267 (chương 2). 

ّّ َُلِي�  ] ِ� َ َّ َّ يَۡذُكُووَ  ٱ  )142(النساء:  Z ١يَُوآُءوَ  ٱَّاَس َو

Chúng chỉ muốn phô trương cho thiên hạ thấy và 
chúng chỉ tưởng nhớ đến Allah rất ít. Al-Nisa: 142 
(Chương 4). 
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601- Ông Abu Hurairah  kể: Tôi nghe được 
Rasul  nói rằng: 

، َمْ  َعَدَي َىَدم   َّ ََ َعَ  لصّوْ ََ ْ�َح لصّوَ
َ
ىَا  
َ
  : 
َ
((َْاَل ل  َ�َعا 

َكهُ )) رُُه َوَفْ
ْ
َي رََا�

ًْ ََيَه َمَع َ�  َّ ْفَ
َ
  

“Allah, Đấng Tối Cao phán: TA giàu có vô cùng, cho 
nên hành đạo có tổ hợp trong đó cùng TA, TA sẽ bỏ 
mặc y và việc làm của y.” Hadith do Muslim 8/223 (46 
& 2985) ghi lại. 

 

602-Cũng do ông Abu Hurairah  kể: Tôi nghe 
được Rasul  nói rằng: 

َ بََه،  َِ
ُ
َد، فََ َْ

َْ ََ ُ�ْقَل يَوَ  للَقيَاَمَة َعلَيَْه رَُجيا لْوتُ وَل لّلا
َ
((إَّإ  

ََيَك  ا ؟ َْاَل : َْارَلُْت  َْ ي ََ َدا َعَدلَْت  ََ ا، َْاَل :  َْ ََ َعَا ََ َعّافَُه ىَْعَدرَُه،  ََ

َا !  ْإ ُ�َقاَل : َجَاي
َ
ْدُت . َْاَل : َكَذبَْت، َولََكّنَك َْارَلَْت َأل َْ

َْ َّ لْوتُ َه
َ َف لّلارَ . َورَُجيا  َِ

ْ
ل
ُ
  َّ َه َه َْ  وَْج

َشَا بََه فَُالَحَب َعَ
ُ
َُّب   َقْد َطيَي،  ََ

ا. َْاَل :  َْ ََ َعَا ََ َعّافَُه ىََعَدُه  ََ َ بََه  َِ
ُ
 للُقاَِإ، فََ

َ
َ�َعلَّب للَعلَْب وََعلَّدُه، َوََْا 

ََيَك  ُت 
ْ
ا ؟ َْاَل : َ�َعلّْدُت للَعلَْب وََعلّْدرُُه، َوََْا  َْ ي ََ َدا َعَدلَْت  ََ

َت للُقْاَِإ 
ْ
للُقاَِإ، َْاَل : َكَذبَْت، َوصَكّنَك َ�َعلّْدَت َلَُقاَل : َةصَبا ! َوََْا 



Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen 

 

594 

 

 َ َِ
ْ
ل
ُ
  َّ َه َه َْ  وَْج

َشَا بََه فَُالَحَب َعَ
ُ
َُّب   َقْد َطيَي،  ََ َو َْاَرئاف  ُِ َلَُقاَل : 

َ بََه  َِ
ُ
نَاَ  لصَداَل، فََ ْْ

َ
ْىَعاُه َمْ   

َ
َف لّلارَ . َورَُجيا وَّوَ  لُ  َعلَيَْه، َو 

ُت َمْ  
ْ
ا ؟ َْاَل : َما رََا� َْ ي ََ َدا َعَدلَْت  ََ ا. َْاَل :  َْ ََ َعَا ََ َعّافَُه ىََعَدُه،  ََ

ا صََك . َْاَل : َكَذبَْت،  َْ ي ََ ََْفْقُت  ا إَّن   َْ ي ََ ْإ ُ�نَْفَق 
َ
ّب   َ

ُ
ََيِي ُ َو

َشَا بََه فَُالَحَب َعَ 
ُ
َُّب   َقْد َطيَي،  ََ َعلَْت َلَُقاَل : َجَولدا !  ََ َولََكّنَك 

َ َف لّلارَ )) َِ
ْ
ل
ُ
  َّ َه َه َْ  وَْج

“Trong ngày phán xử cuối cùng, người đầu tiên bị 
đem ra phán xử là người hi sinh trong thánh chiến. 
Y được mang ra trình diện, cho y xem lại mọi ân 
phúc từng được hưởng ở trần gia và y chấp nhận đã 
từng hưởng thụ nó. Allah hỏi: “Ngươi đã làm gì với 
những ân phúc đó ?” Y đáp: “Bề tôi đã dùng nó anh 
dũng chiến đấu vì Ngài đến khi bề tôi hi sinh.” Allah 
phán: “Ngươi nói dối, chẳng qua ngươi muốn mọi 
người tuyên dương ngươi là người anh dũng, gan dạ 
và ngươi đã được thế.” Thế là Allah hạ lệnh kéo úp 
mặt ý xuống đất mà quẳng vào hỏa ngục. Kế tiếp 
người đàn ông học hỏi về kiến thức Islam, xướng 
đọc Qur’an và truyền đạt lại cho người khác. Y 
được mang ra trình diện, cho y xem lại mọi ân phúc 
từng được hưởng ở trần gia và y chấp nhận đã từng 
hưởng thụ nó. Allah hỏi: “Ngươi đã làm gì với những 
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ân phúc đó ?” Y đáp: “Với những kiến thức bề tôi đã 
học hỏi, bề tôi truyền đạt lại vì Ngài và xướng đọc 
Qur’an cũng vì Ngài.” Allah phán: “Ngươi nói dối, 
chẳng qua ngươi muốn được mọi người gọi ngươi là 
A’lim (người thông thạo giáo lý Islam) và ngươi đã 
được gọi thế.” Thế là Allah hạ lệnh kéo úp mặt ý 
xuống đất mà quẳng vào hỏa ngục. Kế tiếp người 
đàn ông được Allah ban cho sự giàu có với phong 
phú đa dạng của cải có được. Y được mang ra trình 
diện, cho y xem lại mọi ân phúc từng được hưởng ở 
trần gia và y chấp nhận đã từng hưởng thụ nó. 
Allah hỏi: “Ngươi đã làm gì với những ân phúc đó ?” 
Y đáp: “Những hình thức bố thí nào được Ngài yêu 
thích là bề tôi đều bố thí hết không bỏ xót dù là cách 
nào, tất cả là vì Ngài.” Allah phán: “Ngươi nói dối, 
chẳng qua ngươi muốn được mọi người gọi ngươi là 
người rộng lượng và ngươi đã được gọi thế.” Thế là 
Allah hạ lệnh kéo úp mặt ý xuống đất mà quẳng vào 
hỏa ngục.” Hadith do Muslim 6/47 (152 & 1905) ghi 
lại. 

 

603- Con trai của ông U’mar  kể: “Có một 
nhóm người kể với tôi rằng: Chúng tôi nói chuyện với 
cấp lãnh đạo chúng tôi bằng những lời lẽ khác với 
những gì chúng tôi đã bàn bạc.” Con trai ông U’mar 
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nói: “Trong thời Rasul  chúng tôi xem điều đó là ngụy 
Islam.” Hadith do Al-Bukhary 9/89 (7178) ghi lại. 

 

604- Ông Jundab bin Abdullah bin Sufyaan  
dẫn lời Rasul  rằng: 

 ((َمْ  َوّدَ  َوّدَ  ل  بََه، َوَمْ  يُالَ، يُالَ، لُ  بَهَ ))

“Ai muốn được vang danh (là người ngoan đạo) và 
ai muốn phô trương khoe khoan (sự hiền lương của 
mình. Vào ngày phán xử) Allah sẽ cho mọi người 
biết về ý định đó của y.” Hadith do Al-Bukhary 8/130 
(6499) và Muslim 8/223 (47, 48, 2986 & 2987) ghi lại. 

 

605- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 َ�رََعلُّدُه إَّن ((
َ
َِ بََه وَْجُه لَ  َعّو وََجّي ن ا َشّدا يَُْرَ َمْ  َ�َعلَّب َعلْد 

َقيَاَمةَ 
ْ
َّنَة يَْوَ  لل

ْ
ْد َعْاَ  لل َ

ََ َْيَا صَْب  ِّ روله  ))َلَُايَْب بََه َعَاُا  َمَ  ل
  بو دلود.

“Đối với kiến thức (Islam) làm hài lòng Allah mà ai 
lại học hỏi chỉ vì được phúc lợi của trần gian thì y sẽ 
không ngửi được mùi thơm của thiên đàng vào ngày 
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phán xử.” Hadith do Abu Dawood (3664) và Ibnu 
Maajah (525) ghi lại. 

 

 

 

68- CHƯƠNG TƯỞNG NHẦM Y LÀ 
NGƯỜI KHOE KHOAN NHƯNG THẬT 

SỰ KHÔNG PHẢI THẾ 
606- Ông Abu Zar  kể: Có người nói với 

Rasul  rằng: Nabi nghĩ sao việc một người làm việc 
tốt, việc thiện và y được mọi người tuyên dương? 
Người đáp: 

 ((رَلَْك َةَجُي سُْوَى لصُدْؤَمَ  ))

“Đó là điềm tốt đẹp báo trước cho người có đức 
tin”(

71F

1) Hadith do Muslim 8/44 (166 & 2642) ghi lại. 
 

                                                           

(1) Imam Al-Nawawy nhận xét trong bộ Shar-h Saheeh Muslim 
8/359: “Ý nghĩa của Hadith là đây là điềm báo trước về sự tốt 
đẹp đã làm, đây là bằng chứng về sự hài lòng và thương yêu 
của Allah dành cho y.” 
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69- CHƯƠNG CẤM NHÌN PHỤ NỮ ĐƯỢC 
PHÉP CƯỚI & NHÌN NGƯỜI ĐIỂN TRAI 

MẶT NHẴN NHỤI LÚC KHÔNG CẦN 
THIẾT 

 

Allah phán: 

ٰوَِِمۡ ] ََ بۡ
َ
واْ ِاۡن ي ُغضه ََ ِانَِ�  ۡۡ  ٣٠النور:  Zُُۡ ّلِۡلُم

Hỡi (Muhammad) hãy bảo người có đức tin nam 
hãy kềm chế, hạ thấp cái nhìn họ xuống. Al-Noor: 
30 (chương 24), Allah phán ở chương khác: 

[  ِّ�  ّ ُُ َاۡ� ُٔو َُِِك َ�َ  َ�ۡن َٓ ْو
ُ
اَد ُ�ه م َۡ ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱۡلُف ّّ  ٣Z ٱل

 36اإلسراء: 
Bởi lẽ tất cả mọi cái nghe, cái nhìn và cả con tim 
(dùng để suy nghĩ) đều bị hạch hỏi vào ngày sau. 
Al-Isra: 36 (Chương 17), Allah phán ở chương khác: 

[ ُِ و ُُ ِۡ� ٱلصه ُُ ۡ�ُ�ِ َوَاا 
َ ۡۡ لَُم َلآَِِنَة ٱ ۡۡ ََ١Z  :19غافر 

Ngài am tường mọi việc gian xảo trong mắt chúng 
và những điều dối trá giấu kín trong lòng họ. 
Ghaafir: 19 (chương 40), Allah phán ở chương khác: 
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ادِ ] َُ َّٓك َ�ِ�لِۡمۡو َِ   ِّ�١Z  :14الفجر 
Chắc chắn Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) 
hằng theo dõi chúng. Al-Fajr: 14 (chương 89). 

607- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ّا َاصََك َن َمَالَةَ (( َِدَ  ىََايَُُه َمَ  لصّوَ� ُمْدَر  ،ُكَرَب َعَ لبَْ  
َدا لّلَظاُ  ُِ َعيْنَاَإ َرىَا

ْ
َدا لنَْوَرَدا ُ ،فَال ُِ ُاىَاَإ َرىَا

ُ
 َولصلَّالاُإ َرىَاُه ، َولأل

 ُ َ ََ
ْ
َْعُ  ،لل

ْ
ا لل َِ َُد َرىَا

ْ
َُعا، َولل

ْ
ا لل َِ َوى ، َولصاّْجُي َرىَا ْْ َقلُْب َ�

ْ
 َولل

ّذبُهُ  َِ َفْاُج َوُ�
ْ
 ))َوَ�رََدّح َوُ�َاّدُق َاصََك لل

“Mỗi người trong con cháu Adam đều có tiền định 
phải phạm tội Zina không thể tránh được: Zina của 
mắt là cái nhìn, Zina của lổ tai là sự nghe, Zina của 
cái lưỡi là lời nói, Zina của đôi tay là sự sờ mó, Zina 
của đôi chân là bước đi, Zina của con tim là sự suy 
nghĩ, sự tưởng tượng rồi làm cho sinh lý tăng và 
giảm.” Hadith do Al-Bukhary 8/67 (6243) và Muslim 
8/52 (21 & 2657) ghi lại. 
 

608- Cha của Sa-e’d ông Al-Khudry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 
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ََ َف للّعُاَْاَت !)) ْب َوللُلُو ُْ  ((إَيّا

“Ta khuyến cáo các người ngồi ở các nẻo đường !” 
mọi người hỏi: Thưa Rasul, nếu như có việc bắt buộc 
chúng tôi phải ngồi. Người đáp: 

ْىُعول للّعَا�َْق َهّقهُ ))
َ
َلَس، فََ ْْ بَيْرُْب إَّن لصَد

َ
 ((فَََْال  

“Nếu như có việc bắt buộc phải ngồi thì các người 
hãy ngồi cho đúng cách.” Mọi người hỏi tiếp: Như thế 
nào gọi là đúng cách, thưa Rasul ? Người đáp: 

ْشُا بَاصَدْعُاوَ ، 
َ ْ
َاى، َورَّد  لصّالَمَ ، َولأل

َ
ُّ لأل ، َوَ� ِّ لَلَصَ ((َغ
 َولّلُي َعَ  لصُدنَْكاَ ))

“Là hạ thấp cái nhìn xuống, không gây hại người 
khác, đáp lại lời Salam, ra lệnh làm thiện và ngăn 
cấm làm tội lỗi.”(

72F

1) Hadith do Al-Bukhary 8/63 (6229) 
và Muslim 6/165 (114 & 2121) ghi lại. 

 
                                                           

(1) Imam Al-Nawawy nhận xét trong bộ Shar-h Saheeh Muslim 
7/287: “Từ Hadith này rút ra được rất nhiều bài học quí giá: 
Luôn tránh xa việc ngồi lê ngoài đường, bởi sẽ tránh được việc 
nói xấu người khác, suy nghĩ xấu, xem thường người đi đường, 
gây hẹp lối đi. Đôi khi người ngồi là loại người làm cho người 
đi đường khiếp sợ, ngại ngùng khi đi ngang.” 
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609- Cha của Talhah ông Zaid bin Sah-l  kể: 
Có lần chúng tôi đang ngồi ở ngoài hàng ba nhà trò 
chuyện thì Rasul  đi ngang và dừng lại bảo: 

َاصََس لصّاُعَدلَت )) َْ اصَس لصّاُعَدلَت ؟ لْجرَتََُول  َْ ْب َوصََد ُِ  ((َما لَ

“Tại sao các người lại ngồi lê ngoài đường thế này, 
hãy tránh xa việc ngồi lê ngoài đường thế này.” 
Chúng tôi đáp: Chúng tôi chỉ ngồi đây trò chuyện và 
nhắc nhở nhau, thưa Rasul. Người tiếp: 

(( َ َ ََ ، َورَّد لصّالَمَ ، وَُهْالُ  لص ِّ لَلَصَ ا: َغ َْ ّدول َهّق
َ
 ((إَّما َن فََ

“Nếu thế thì hãy làm đúng nhiệm vụ của mình: Là 
hạ thấp cái nhìn, đáp lại lời Salam và nói năn cho 
thật đứng đắn.” Hadith do Muslim 7/2 (2 & 2161) ghi 
lại. 

 

610- Ông Jareer  kể: Tôi hỏi Rasul  về cái 
nhìn vô tình, Người đáp: 

(( َّ  ((َلْصَْ  بََصَ

“Anh hãy chuyển vị trí nhìn.” Hadith do Muslim 
6/181 – 182 (45 & 2159) ghi lại. 
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611- Ông Abu Sa-e’d  dẫn lời Rasul  rằng: 

َو، َوَن 
َ
 َعْوَرَو لصَدْا 

َ
ُو إَ 

َ
 َعْوَرَو لصاُّجَي، َوَن لصَدْا 

َ
((َن َ�نُْظُا لصاُّجُي إَ 

َو 
َ
 لصَدْا 

َ
ِِ َولَهِد، َوَن ُ�ْفض لصَدْا ُو إَ   لصاُّجَي ف ثَْو

َ
ُ�ْفَض لصاُّجُي إَ 

َِ لصولَهدَ ))  ف لُّْو

“Nam giới không được nhìn vào phần kín của nam 
giới khác, nữ giới cũng không được nhìn vào phần 
kín của nữ giới khác, hai người nam không được 
mặc chung một áo duy nhất và hai người nữ cũng 
không được mặc chung một áo duy nhất.”(

73F

1) Hadith 
do Muslim 1/183 (74 & 338) 

 

 
                                                           

(1) Imam Al-Nawawy nhận xét trong bộ Shar-h Saheeh Muslim 
2/226 - 227: “Đây là bằng chứng cấm hai người đồng giới thỏa 
thân ở cùng một nơi và giữa hai người không có gì che chắn, 
đồng thời cấm hai người đồng giới nhìn và sờ chạm vào phần 
kín của người khác dù bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Đây là 
điều được giới U’lama đồng thống nhất. Ngày nay có rất nhiều 
người lơ là về vấn đề này nhất là ở trong nhà vệ sinh, là người 
Muslim phải biết che đậy kín đáo khi có sự hiện diện của người 
khác và lại càng không nhìn, không sờ vào phần kín người 
khác.” 
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70- CHƯƠNG CẤM Ở NƠI RIÊNG LẺ VỚI 
PHỤ NỮ ĐƯỢC PHÉP CƯỚI 

 

Allah phán:  

ّن َاَ�ٰع  ] َُ ُُمو َۡ َ
آءِ ِحَراٖ�إ ا ََۡس �َذا َسّ َِ ّن ِان َو َُ  ٥٣األحزاب:  Z َٔلُو

Và khi các ngươi muốn hỏi họ (các bà vợ của Nabi) 
về công việc nào đó thì hãy hỏi họ từ phía sau bức 
màn. Al-Ahzaab: 53 (chương 33). 

612- Ông U’qbah bin A’mir  dẫn lời Rasul  
rằng: 

((! ََ ُخوَل َعَ للتَّالا ِّ ْب َول ُْ  ((إيّا

“Khuyến cáo các người đi vào nơi chỉ có phụ nữ.” 
Có một người đàn ông Al-Ansaar hỏi: Vậy người đó là 
người thân của chồng thì sao? Người đáp: 

 ((للَْدُو لصَدوُْت !))

“Người thân của chồng là sự chết chóc.” Hadith do 
Al-Bukhary 7/48 (5232) và Muslim 7/7 (20 & 2172) 
ghi lại. 
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613- Con trai của ông A’bbaas  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

ِو إَّن َمَ  َاي َمَْا ِ ))
َ
ْب بَاْشَا  ُْ َهُد

َ
ْلَُوّإ   َُ  ((َن 

“Tuyệt đối cấm các người ở nơi riêng lẻ với phụ nữ 
(được phép cưới) ngoại trừ ở cùng với người thân 
của cô ta.” Hadith do Al-Bukhary 4/72 (3006) và 
Muslim 4/104 (424 & 1341) ghi lại. 

 

614- Ông Buraidah  dẫn lời Rasul  rằng: 

ْب، َما َمْ   َْ ارَ
َْ ّش
ُ
َديَ  َعَ للَقاَعَديَ  َكُحْاَمَة   َِ ا َْ ََ لصُد ((ُهْاَمُة �ََالا

يَُروىُُه  ََ َلَه،  ِْ
َ
َديَ  َف   َِ ا َْ  َمَ  لصُد

ُُ رَُجم  ْلُ َُ رَُجِي َمَ  للَقاَعَدْ�َ  
 َّ ََ َه ا َِ ُخُذ َمْ  َهَالنَارََه َما 

ْ
يََ ََ ُ يَْوَ  للَقيَاَمَة، 

َ
  َُ ْب إَّن َوَط َْ ي ََ

 يَْاَض ))

“Cấm các người ở quê nhà xâm phạm đến vợ của 
người ra trận giống như cấm y xâm phạm đến mẹ 
ruột mình. Bất cứ người đàn ông nào đang ở quê 
nhà xâm phạm đến tiết hạnh của vợ người xuất 
trận, vào ngày phán xử cuối cùng người xuất trận sẽ 
lấy ân phước của người ở quê nhà tùy ý đến khi y 
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thỏa mãn.” Nói dứt lời Rasul  quay sang chúng tôi 
mà hỏi:  

ْب ؟)) ُِ  ((َما َهّن

“Các người nghĩ thế nào ?” Hadith do Muslim 6/42 
(139 &1897) và 6/43 (140 & 2228) ghi lại. 

 

 

 

71- CHƯƠNG CẤM TÌM ĐẾN THẦY BÓI, 
NHÀ CHIÊM TINH, THẦY BÙA NGÃI, 

LÊN ĐỒNG BÓNG 
 

615- Bà A’-y-shah  kể: Có số người hỏi Rasul 
 về việc làm của thầy bói, Người đáp: 

(( َِ َِ
َ  ((لَيُْالول س

“Họ chẳng được gì.” Nhóm người đó tiếp: Đôi khi lời 
nói của họ cũng đúng lắm, thưa Rasul. Người tiếp: 
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ُاَإ َوَلَّه، 
ُ
ا َف   َِ يَُقّا ََ ا لَلّ�ّ  َْ َْعُف َُ ََدُة َمَ  للَّق  َِ ((رَلَْك لص

ا مةََة َكْذبَةِ )) َْ يَْرَلُعوَإ َمَع ََ 

“Lời nói đúng đó được ma quỷ nói nhỏ cho thầy bói 
nghe rồi y thêu dệt thêm cả trăm lời dối trá khác.” 
Hadith do Al-Bukhary 4/135 (3210) và Muslim 7/36 
(123 & 2228) ghi lại. 

Theo đường truyền riêng của Al-Bukhary từ bà 
A’-y-shah  kể: Tôi nghe được Rasul  nói: 

ْشَا 
َ
رَْذُكُا لأل ََ  - ُِ َو لصّالَحا ُِ ُل َف للَعنَاَإ - َو َ

ْْ َة َ� َِ ((إَّإ لصَدَم َ
 
َ
يُوَهيَُه إَ 

ََ يَْعاُإ لصّالْدَ ، فَيَْالَدُعُه،  َّ ُق لص َ
َُ ، فَيَْال ََ َُْضَ َف لصّالَدا

بْ )) َْ ُفَال
َْ ا َمةََة َكْذبَِة َمْ  َعنَْد  َ َْ يَْكَذبُوَإ َمَع ََ اَإ،  ّْ  لصُك

“Lúc Thiên Thần hạ xuống tầng mây để nói về 
những việc đã được định đoạt ở trên trời thì bị 
Shaytaan nghe lén, nghe xong y xuống báo lại cho 
thầy bói, dựa vào lời lẽ đó mà thầy bói bịa thêm 
trăm lời dối trá khác.” 

 

616- Bà Safiyah bint Abi U’baid  nghe được 
từ một trong những người vợ của Rasul  thuật lại lời 
Rasul  rằng: 
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َموا  ْرَ�َعَ�  َْ  ُ
َ
َِ فََاّدَُْه، صَْب ُ�ْقََْي   ُ َىْ  َشْ

َ
 
َ
َل َعّالفا  فََالَ

َ
((َمْ   
  يَوما  ))

“Bất cứ ai tìm đến người tiên đoán (quá khứ tương 
lai, để hỏi và) tin tưởng vào lời nói của y thì người 
hỏi không được chấp nhận việc hành lễ Salah trong 
bốn mươi ngày.” Hadith do Al-Bukhary 7/37 (125 & 
2230) ghi lại. 

 

617- Con trai của ông A’bbaas  dẫn lời Rasul 
 rằng: 

ْعََة  َمَ  لصّالْحَا َرلَد ما  ُِ و ، لْطرََََس  ُْ ((َمَ  لْطرََََس َعلْدا  َمَ  لّل
 َرلدَ ))

“Ai tìm hiểu về kiến thức thiên văn học(
74F

1) là y đã có 
được một nhánh bùa ngãi và sẽ tăng theo kiến thức 
y biết được.” Hadith do Abu Dawood (3905) ghi lại. 

                                                           

(1) Ông Al-Khattaaby nói trong bộ Ma-a’lim Al-Sunan 4/212: 
“Kiến thức thiên văn học bị cấm là loại khẳng định rằng mọi 
thay đổi của vủ trụ ở hiện tại và trong tương lai như biết được 
khi nào có gió, có bảo, có mưa, khí lạnh hoặc khí nóng... là do 
xuất hiện một loại thiên thạch nào đó.... còn việc dựa vào vì 
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618- Ông Mu-a’wiyah bin Al-Hakam  kể: Tôi 
hỏi: Thưa Rasul, tôi chỉ mới vào Islam và cộng đồng tôi 
hiện nay họ thường tìm đến thầy bói Người đáp: 

بْ )) َْ  ((فََم رَرَ

“Riêng anh đừng tìm đến họ.” Tôi tiếp: Trong số họ 
có người xem vận mệnh bằng chim bay. Người đáp: 

بْ )) ُِ ْب، فََم يَُاّد َِ ُدوَر ُْ ُدوىَُه َف  َ
ََ َا   ((َاصََك َشْ

“Đó là việc làm mà họ tin tưởng, ngươi đừng ngăn 
cản họ.” Tôi tiếp: Trong họ có người vạch xuống đất 
mà đón. Người tiếp: 

(( َّ َق َخّعُه، فََذل ََ َدْ  َول ََ ُّط،  َُ  ََ ََيَا
ىْ
َ
ّ َمَ  لأل َِ

 ((َكَإ ىَ

“Trước kia, có một vị Nabi đã từng vẽ như thế, nên 
ai vẽ được giống như vị Nabi đó vẽ thì y được thế.” 
Hadith do Muslim 7/35 (121 & 537) ghi lại. 
 

                                                                                                            
sao để đoán các hướng đông, bắc, tây, nam hoặc hướng Qiblah 
không nằm trong loại kiến thức bị cấm.” 
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619- Cha của Mus-u’d ông Al-Badwy  kể: 
“Rasul  cấm sử dụng tiền lợi nhuận từ chó(

75F

1), mại 
dâm và xem bói.” Hadith do Al-Bukhary 3/110 (2237) 
và Muslim 5/35 (39 & 1567) ghi lại. 

 

 

 

72- CHƯƠNG HÌNH PHẠT KINH HOÀNG 
CHO NHỮNG AI CỐ Ý THỀ DỐI TRÁ 

 

620- Con trai ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

                                                           

(1) Shaikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen nói: “Như đã 
biết việc thu lợi nhuận từ chó là điều bị cấm, vì vậy cấm tín đồ 
Muslim nuôi chó trong nhà ngoại trừ ba trường hợp sau: 1) Là 
chó canh gát vườn. 2) Chó dùng để tiếp quán xuyến súc vật khi 
thả đi ăn. 3) Chó săn, tức nuôi và huấn luyện để đi săn thú 
rừng, bởi loại chó này được phép ăn thịt do chúng săn... nhưng 
sau khi không cần đến thì mang cho một người nào đó cần đến 
nó, tuyệt đối không được bán bởi Nabi  đã cấm sử dụng lợi 
nhuận thu được từ chó.” Trích từ Shar-h Riyadh Al-Saaliheen 
4/271 – 272. 
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َو َعلَيَْه  ُِ َ لَ  َو َِ
ًَ َهّقَه، لَ  َماَل لْشَاِئ ُشْالَلِب بََغ

َُ َعَ ((َمْ  َهلَ
 َغْضََاإُ ))

“Ai cố ý thề thốt để chiếm đoạt tài sản của người 
Muslim khác, y sẽ bị Allah giận dữ khi trực diện với 
Ngài.” Kế tiếp người xướng đọc cho chúng tôi nghe lời 
xác minh từ Qur’an: 

ََُمن  ] َِۡم  ِ ٰن ََ يۡ
َ
ِ َوي َّ ُِ ٱ َۡ َۡ ِ وَ  ب ُ ََ ِيَن �َۡش ِّ َّ ا َُلِي�  �ِّ  ٱ َُِِك  َٓ ْو

ُ
م

َِۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ  ۡ َِ ِ َّ يَنُظُو � ُ َو َّ ُم ٱ َُ ّلُِم َِ َّ يُ ۡم ِ� ٱ�ِلَوةِ َو َُ َ َلَثَٰق ل
مٞ  ِِ

َ
ۡم َعَذاٌ� م َُ َ َِۡم َول ِي ُّ ََ َّ يُ  77 آل عمران:  Zَو

Quả thật, những ai bán lời giao ước của y với Allah 
bằng giá rẻ mạc và thề thốt dối trá, vào ngày tận thế 
bọn chúng sẽ chẳng được hưởng bất cứ điều gì, 
Allah chẳng thèm nói chuyện với chúng, cũng chẳng 
nhìn đến chúng bằng ánh mắt thương xót và cũng 
không ân xá tội lỗi cho chúng, ngược lại bọn chúng 
sẽ bị trừng trị thật đau đớn. Ali I’mraan: 77 (chương 
3). Hadith do Al-Bukhary 3/145 (2356 & 2357) và 
Muslim 1/86 (138 & 222) ghi lại. 
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621- Cha của Umaamah ông Iyaas bin 
Tha’labah Al-Haarithy  dẫn lời Rasul  rằng: 

ُ لّلاَر 
َ
وَْجَب لُ   

َ
َقْد   ََ َِ ُشْالَلِب �َيََديَنَه،  ((َمَ  لْطرََعَ  َهّق لْشَاى

 وََهّاَ  َعلَيَْه للَّنةَ ))

“Ai chiếm đoạt tài sản người Muslim bằng cách thề 
thốt là y đã bị Allah thảy vào hỏa ngục và cấm y 
hưởng thụ thiên đàng.” Mọi người hỏi: Thưa Rasul, 
nếu chỉ là một vấn đề đơn giản thì sao? Người đáp: 

(( ِّ َرل
َ
 ((َوَِْإ َكَإ ََْضيَا  َمْ   

“Dù chỉ là một nhánh cây nhỏ dùng để chà răng.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

 

622- Ông Abdullah bin A’mr bin A’sr  dẫn 
lời Rasul  rằng: 

ََدُ� 
ْ
يَْ ، َوَطرُْي لّلْفَس، َولل َ َِ ُّ بَاَ ، َوُىُقوُق لصَول ل ((لصَكََا َاُ : لبْفَ

(( َُ  للَغُدو

“Trong những đại tội gồm: Shirk (tôn thờ một thần 
linh khác) cùng với Allah, bất hiếu với cha mẹ, giết 
người, cố tình thề dóc láo.” Hadith do Al-Bukhary 
8/171 (6675) và 9/17 (6920) ghi lại. 
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Theo đường truyền khác: Có một người Ả Rập 
du mục đến hỏi Nabi : Thưa Rasul, thế nào là đại tội? 
Người đáp: 

ُّ بَا َ )) ل  ((لبْفَ

“Shirk (tôn thờ một thần linh khác) cùng với Allah.” 
Kế tiếp là gì? Ông hỏi tiếp. Người đáp: 

(( َُ  ((للََدُ� للَغُدو

“Cố tình thề dóc láo.” Như thế nào gọi là thề dóc láo, 
thưa Rasul. Người đáp: 

ي َ�ْقرََعُ  َماَل لْشَاِئ ُشْالَلِب !)) َ
ّ
 ((لَ

“Là người thề muốn chiếm đoạt tài sản của người 
Muslim khác.” Tức y biết điều đó là sai trái, ngụy tạo 
mà y vẫn cố thề. 
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73- CHƯƠNG CẤM HÀNH LỄ SALAH 
HƯỚNG ĐẾN MỒ MÃ 

 
623- Cha của Marthad ông Kannaaz bin Al-

Husain  kể: Tôi nghe được Rasul  nói rằng: 

ا)) َْ َْلُالول َعلَيْ
َ
 للُقَُوَر، َوَن ع

َ
ول إَ 

 رَُالّ
َ
 ((ن

“Cấm các người hành lễ Salah hướng đến mồ mã và 
ngồi trên nó.” Hadith do Muslim 3/62 (98 & 972) ghi 
lại. 

 

 

 

74- CHƯƠNG CẤM VIẾT MỘ BIA VÀ 
XÂY DỰNG MỒ MÃ 

 

624- Ông Jaabir  kể: “Rasul  cấm viết tên 
tuổi lên mộ bia, ngồi lên mộ và xây dựng mồ mã.” 
Hadith do Muslim 3/61 (94 & 970) ghi lại. 
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75- CHƯƠNG HÀNH PHẠT DÀNH CHO 
VIỆC SỬ DỤNG BÙA NGÃI 

 

Allah phán:  

ّلُِموَ  ٱَّاَس ] َۡ َُ َفُوواْ  َُ ّن ٱلّشَ�ِٰوَ�  ِِ ٰ ََ ُٰن َو ََ َفَو ُسلَۡي َُ َوَاا 
ۡحوَ  ِ ّّ  102البقرة:  Zٱل

Trong khi đó Rasul Sulaymaan không hề phủ nhận 
đức tin (nơi Allah), ngược lại chỉ có lũ Shaytaan 
chúng đã phủ nhận niềm tin (vào Allah), chúng đã 
dạy loài người bùa ngãi Al-Baqarah: 102 (chương 2). 

625- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

 ((لْجرَتََُول لصّالََْ  لصُْدو�ََقاَت ))

“Mọi người hãy tránh xa bảy điều dẫn đến diệt 
vong.” Mọi người hỏi: Những điều đó là gì, thưa 
Rasul? Người đáp: 
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ُّ بَاَ ، َولصّالْحُا، َوَطرُْي لّلْفَس للَّ  َهّاَ  لُ  إَّن بَالَّق،  ((لصّوْ
 َُ  يَْوَ  لصوّْه

ّ
ََّو� ُي َماَل للَتَيَب، َول ْْ

َ
ُي لصّاَ�ا، َو  ْْ

َ
 َوَْْذُ  ،َو 

 لصُدْحَانَاَت لصُدْؤَمنَاَت للَغافََمَت ))

“Shirk (tôn thờ một thần linh khác) cùng với Allah, 
bùa ngãi, sát hại sinh mạng đã bị Allah cấm giết 
ngoại trừ ai đáng tội chết, cho vay lấy lãi, ăn chặng 
tiền trẻ mồ côi, bỏ chạy trong ngày sáp trận với địch 
và vu khống phụ nữ có đức tin bị thất tiết hạnh.” 
Hadith do Al-Bukhary 4/12 (2766) và Muslim 1/64 (89 
& 145) ghi lại. 
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76- CHƯƠNG KHUYẾN CÁO VI PHẠM 
MỌI ĐIỀU ĐÃ BỊ ALLAH HOẶC RASUL 

 ĐÃ CẤM 
 

Allah phán: 

ِيَن ُ�َالُِفوَ  َ�ۡن ] ِّ ۡم ََۡلَيۡحَذِِ ٱ َُ َُ ۡو يُِصي
َ
ۡم َِۡتَنٌة م َُ َُ   ُُِصي

َ
ۡروُِِۦٓ م

َ
م

ٌم  ِِ
َ
 ٦٣النور:  ٦Zَعَذاٌ� م

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh 
lệnh của Ngươi (Muhammad) nên biết rằng: nếu 
làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải 
một hình phạt đau đớn. Al-Noor: 63 (chương 24), 
Allah phán ở chương khác: 

ُم ٱ] ُُ ُِ ۥۗ َوُ�َحّذِ ُُ َّ ۡف ََ  ُ َّZ  :30آل عمران 

Và Allah đã khuyến cáo các người hãy biết tự giữ 
lấy thân mình. Ali I’mraan: 30 (chương 3), Allah 
phán ở chương khác: 

[ ٌُ ي ُِ َِّٓك لََش َِ  12بروج: ال Z ١�ِّ  َ�ۡوَش 
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Quả thật, sự túm bắt của Thượng Đế Ngươi 
(Muhammad) là rất kinh hoàng. Al-Burooj: 12 
(chương 85), Allah phán ở chương khác: 

مٞ ] ِِ
َ
ۥٓ م ۡلَذُُ

َ
ٰلَِمٌةۚ �ِّ  م ََ  َ ِِ َلَذ ٱۡلُقَوٰى َو

َ
َِّٓك �َِذآ م َِ ۡلُذ 

َ
ٰلَِك م ََ َُ  َو

 ٌُ ي ُِ ََ١Z :106 - 102 هود 

Và như thế đó (Muhammad) Thượng Đế của Ngươi 
đã túm lấy một ngôi làng chuyên làm tội lỗi, quả 
thật sự túm lấy của Ngài rất đau đớn và kinh 
hoàng. Hud: 102 - 106 (chương 11). 

626- Ông Abu Hurairah    dẫn lời Rasul 
 rằng: 

َُ َما َهّاَ  لُ   َ لصَدْا َِ
ْ
ْإ يََ

َ
ُو لَ ،   َ ًْ  َ�َغاُر، َوَ�

َ
((إَّإ لَ  َ�َعا 

 َعلَيْهَ ))

“Quả thật, Allah rất bực tức và sự bực tức của Ngài 
là con người lại dám vi phạm những điều mà Ngài 
đã cấm.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 
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77- CHƯƠNG LỜI NÓI & HÀNH ĐỘNG 
XÓA ĐI TỘI LỖI SAU KHI ĐÃ PHẠM  

 

Allah phán:  

[ ِۖ َّ ٞٞ ََ�ۡسَتِۡۡذ بِ� َۡ ِٰن ََ ََ ّنَك ِاَن ٱلّشۡي ََ َّ  ٣٦فصلت:  Z�ّاا يَ

Và nếu có một đề nghị của Shaytaan xâm nhập đầu 
óc của Ngươi, Hãy cầu xin Allah che chở. Fussilat: 
36 (Chương 41), Allah phán ở chương khác: 

[  ُِِٞ ََ ۡم  َُ ّّ َقۡواْ �َِذا َر ُّ ِيَن ٱ ِّ م  مِّ �ِّ  ٱ َُ ِٰن ََُذّكُوواْ َََِِذا  ََ َ  ٱلّشۡي
وَ   ُ�ُِۡ  201األعراف:  ٢Zاه

Quả thật, những người luôn kính sợ Allah, khi họ 
bị lũ Shaytaan quấy nhiễu họ thì hãy nhắc nhở họ về 
Allah ngay, họ sẽ bừng tỉnh lại. Al-A’raaf: 201 
(Chương 7), Allah phán ở chương khác: 

[ َ َّ ۡم َذَكُوواْ ٱ َُ َّ َُف
َ
ۡو َالَُمٓواْ م

َ
لُواْ َ�ِٰحَشة  م َۡ ََ ِيَن �َِذا  ِّ َوٱ

ٰ َاا  واْ َ�َ ُ َولَۡم يُِ�ه َّ ّّ ٱ َُوَ� �ِ ِه ۡغفُِو ٱ ََ َِۡم َوَان  ِ َُوٓ ُ ِِ ََ�ۡسَتۡغَفُوواْ 
لَُموَ   ۡۡ ََ ۡم  َُ لُواْ َو َۡ ََ١ ٞ م ّاۡغفَِوة َُ ُُ ٓ ا ََ َُِِك َج َٓ ْو

ُ
َِۡم وََجّ�ٰتٞ  ّاِن  م ِ ّٓ ِّ 
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َم  ۡۡ ِ اۚ َوَ ََ ُٰو َ�ِٰ�ِيَن َِي َٰ َۡ
َ ۡۡ ا ٱ ََ ۡتِ َۡ ۡوِي ِان  ِٰملَِ� ََ َٰ ۡجُو ٱۡل

َ
آل  ١Zم

 ١٣٥عمران: 

Và họ là những người khi phạm phải tội lỗi hoặc 
làm bất công với bản thân thì họ liền nhớ đến Allah 
và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi đã phạm, và ai sẽ 
dung thứ tội lỗi (chấp nhận sự sám hối) nếu không 
phải là Allah và họ sẽ không bao giờ tái phạm 
những tội lỗi đã phạm * Những người đó phần 
thưởng của họ là sự tha thứ từ Thượng Đế họ và 
những thiên đàng mà bên dưới có những dòng sông 
chảy, họ sống muôn đời trong đó. Ôi hồng phúc thay 
phần thưởng dành cho người tuân lệnh. Ali 
I’mraan: 135 (chương 3), Allah phán ở chương khác: 

ُُۡفلُِحوَ  ] ۡم  ُِ ّل َۡ ِاُنوَ  لَ ۡۡ َُ ٱلُۡم يه
َ
ا ي  ۡ ِي َِ  ِ َّ ُٓٓواْ �َِٱ ٱ  ٣Zَوُُو

 ٣١النور: 
Và hỡi những người có đức tin! Hãy quay về sám 
hối với Allah tất cả mọi tội lỗi đã phạm đi để may ra 
các người được chiến thắng. Al-Noor: 31 (chương 
24). 

627- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 
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َ إّن 
َ
َقاَل َف َهلَفهَ : بَاصّمَت َوللُعّوى، فَلْيَُقْي : َن إ  ََ  َُ ((َمْ  َهلَ

َّ فَلْيَرََاّدْق )) َْاَشُا
ُ
 لُ ، َوَمْ  َْاَل صََااَهَهَ : َ�َعاَل  

“Ai lỡ nói trong lời thề: Thề bởi thần Al-laat và thần 
Al-U’zza thì hãy nói ngay: La i la ha il lol loh (để 
rửa tội), và ai nói với người khác: Nào chúng ta 
cùng đi đánh bạc thì hãy bố thí (để rửa tội).” Hadith 
do Al-Bukhary 6/176 (4860) và Muslim 5/81 (5 & 
1647) ghi lại.  
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78- CHƯƠNG NHỮNG PHẦN THƯỞNG 
ALLAH DÀNH SẴN CHO NHÓM NGƯỜI 

CÓ ĐỨC TIN NƠI THIÊN ĐÀNG 
 

Allah phán:  

َثٍٰ� َءاِانَِ� ٤ُ�ُيوٍ   وَ ٱلُۡمّتقَِ� ِ� َجّ�ٰٖت �ِّ  ] َّ ِ ا � ََ  ٤ ٱۡدُللُو
 ِٖ ُ�ُ ٰ َٰ ا َ�َ ََ ٍ �ِۡل

ّۡ َِ َِِِم ّاِۡن  و ُُ ُُ ََۡ�َنا َاا ِ�  َتَمُِٰلَِ� َوََ َّ ٤ اه  
ا َََصٞب  ََ ۡم َِي َُ ّه َم وَِجَ� ََ ِۡ ا بُِم ََ م ّاِۡن َُ  48 - 45الحجر:  ٤Z َوَاا 

Quả thật, những người luôn kính sợ Allah sẽ được 
hưởng thụ thiên đàng (vĩnh cữu) và những dòng 
sông chảy * Các người hãy đi vào bên trong với sự 
bình an thõa mãn * TA sẽ xóa hết mọi hiềm khích, 
ganh tỵ anh em Muslim khác nằm trong lòng họ, họ 
sẽ cùng nhau thượng tọa trên những tràng kỹ đối 
mặt nhau trò chuyện * Trong đó, họ sẽ chẳng gặp 
phải buồn phiềm, đau khổ và cũng chẳng bị trục 
xuất ra khỏi thiên đàng đó bao giờ. Al-Hijr: 45 - 48 
(chương 15), Allah phán ở chương khác: 

ِاٖ� ]
َ
وَ  ِان ٥ ِ� َجّ�ٰٖت وَُ�ُيوٖ  ٥�ِّ  ٱلُۡمّتقَِ� ِ� َاَقاٍ� م ُّ  يَۡلبَ

َتَمُِٰلَِ�  َٖ اه َ ُۡ ٖس �ۡستَ ُُ ٍِ ِ�ٖ� ٥ُسن م ِ�ُو َُ وّۡجَ�ٰ ََ ٰلَِك َو ََ  ٥ َك
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ٍة َءاِانَِ�  ََ َِ ٰ �َ ِ ّۡ ُِ ِ ا ب ََ ُعوَ  َِي ُۡ ّّ ٥يَ ِ� َِ ا ٱلَۡمۡو ََ َّ يَُذوُُوَ  َِي  
ۡم َعَذاَ� ٱۡ�َِحيِم  َُ ٰ � َوَوَُٮ وَ�ٰ

ُ ۡۡ َو ٥ٱلَۡمۡوََُة ٱ َُ َِّٓكۚ َ�ٰلَِك  ِّ  ََۡض�  ّاِن 
ِظيُم  َۡ َُ ٱۡل  57 - 51الدخان:  ٥Zٱۡلَفۡو

Quả thật, những người ngoan đạo biết kính sợ 
Allah chắc chắn sẽ được ở một nơi an toàn * Giữa 
các ngôi vườn và suối nước * Họ sẽ được trang phục 
với lụa là và gấm thêu ngồi đối diện cùng nhau * Và 
TA (Allah) sẽ kết hôn họ với các tiên nữ có đôi mắt 
to trữ tình * Họ sẽ tha hồ yêu cầu đủ loại hoa quả 
một cách an lành * Họ sẽ không gặp phải chết chóc 
ngoại trừ cái chết đầu tiên (ở trần gian) và họ được 
che chở thoát khỏi sự trừng phạt của hỏa ngục * 
Đấy là ân sủng của Thượng Đế Ngươi (Muhammad) 
và đó mới chính là sự thắng lợi vinh quang vĩ đại. 
Al-Dukhaan: 51 – 55 (chương 44), Allah phán ở 
chương khác: 

َِ لَِ� ََِۡيٍ� ] بَۡوا
َ ۡۡ آِِِك يَنُظُووَ  ٢�ِّ  ٱ َِ َ ۡۡ وُِف ِ� ٢ َ�َ ٱ ۡۡ َُ  

ةَ ٱَِّۡيِم  َ ّۡ َِۡم ََ ِ ِِّحيٖق ّ�ُۡتوٍ� ٢وُُجَو َقۡوَ  ِان  ّۡ ُ ۥ ٢ � ُُ  ِلَ�ُٰم
وَ   ُّ ِّ َ�ٰلَِك ََۡلَيتََناََِس ٱلُۡمَتَ�ٰفِ ٞكۚ َو ّۡ نِيٍ� ٢ِر ّۡ ۥ ِانتَ ُُ اُج ََ  ٢ َوِر

ُٓوَ   ا ٱلُۡمَقّو ََ ِ َُ� ب ّۡ َ ا �  28 - 22 المطففين:  ٢Zَ�ۡين 
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(Vào ngày tận thế) chắc chắn những người ngoan 
đạo sẽ được định cư (trong thiên đàng) hưởng thụ * 
Họ ở trên những tràng kỹ ngắm nhìn (Allah và 
những phần thưởng đã dành cho họ) * Niềm vui 
sướng đó được thể hiện rõ ràng trên gương mặt 
sáng ngời của họ * Họ được phục vụ bởi loại rượu 
(của thiên đàng) tên Raheeq * Được pha thêm với 
chất thơm tên Misk, thế đó các người cứ thõa mãn 
mà hãnh diện * Thức uống đó được gọi là Tasneem, 
là loại thức uống quí nhất trong thiên đàng * Chỉ có 
những người ngoan đạo mới được thưởng thức. Al-
Mutaffifeen: 17 (chương 83). 

628- Ông Jaabir  dẫn lời Rasul  rằng: 

ُ�وَإ، َوَن َ�رََغّوُطوَإ، َوَن َ�ْدرََرُعوَإ،  ا، َو�َْوَ َْ ي ََ ُي للَّنَة  ِْ
َ
ُي   ُْ

ْ
((يََ

َا  ا ََ ْب َاصََك ُج ُْ ْ  َطَعاُش َِ
ُدوَإ  َوَن َ�َُوصُوَإ، َولَ َْ َح لصَدْالَك، يُلْ ِْ َكَا

ُدوَإ لّلَفَس )) َْ ، َكَدا يُلْ ًَ ََ َّْك ََيَح َول  للتّْال

“Người trong thiên đàng sẽ ăn và uống tuy nhiên sẽ 
không khạc nhổ, không tiểu tiện hay đại tiện, nhưng 
họ sẽ ợ và tiết mồ hôi có mùi thơm xạ hương.” 
Hadith do Muslim 8/147 (19 & 2835) ghi lại. 
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629- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

ُاَإ  ُ :َْاَل ل((
ُ
ْت، َوَن  

َ
ْعَدْدُت َلَعََاَدى لصّااَلََ� َما َن َىْ�َ َر 

َ
  

 ))َوَدَعْت، َوَن َخَعَا َعَ َْلَْب سََوِ 

“Allah phán: TA đã chuẩn bị cho bầy tôi ngoan đạo 
của TA những thứ mà không một đôi mắt nào từng 
nhìn thấy, không một đôi tai nào từng nghe qua và 
cũng không có một trái tim con người phàm tục nào 
cảm nhận và hình dung được nó. Nếu muốn các 
người hãy đọc: 

ََۡفٞس ] لَُم  ۡۡ َُ  �َََ ٖ�ُ�ۡ
َ
م ّاِن ُُّوةِ م َُ َ ۡلِ�َ ل

ُ
آَءۢ بَِما َ�َُواْ  ّاآ م ََ َج

َملُوَ   ۡۡ ََ١Z  :١٧ - ١٦السجدة 

Họ rời khỏi giường ngủ (để) cầu nguyện Thượng 
Đế của họ vừa lo sợ vừa hy vọng (nơi lòng khoan 
dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA đã cung 
cấp cho họ để làm việc thiện * Không có một người 
nào biết được nỗi vui sướng đã được giấu kín dùng 
làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà họ 
đã từng làm (trên thế gian) Al-Sajadah: 17 (chương 
32).” Hadith do Al-Bukhary 4/143 (3244) và Muslim 
8/143 (2 & 2824) ghi lại. 
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630- Cũng do ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

يَ   َ
ّ
َُّب لَ وَرَو للَقَدَا َلْلََة لَلْدَر،  ُْ ّوُل ُرْشَاِو يَْدُخلُوَإ للَّنَة َعَ 

َ
 ))

اَو ، َن َ�َُوصُوَإ، َوَن  َُ ََ إَ ّد َكْوَكِب ُدرَّي َف لصّالَدا
َِ ْب َعَ  َ ُْ ََ يَلُو

ُب،  َِ َّ ُب ل ُْ اُط ََ ْش
َ
َ�رََغّوُطوَإ، َوَن َ�رُْفلُوَإ، َوَن َ�ْدرََرُعوإَ .  

صُّوُو 
ُ
ُب لأل ُِ َاَشُا َْ ُب لصَدْالُك، َو ُْ ُح ِْ ُب – ُعوُد للّعيَب –َوَر ُْ ْرَولُج

َ
  

َِدَ  َوّروَإ  ْب  َْ �َي
َ
وَرَو   ُْ ، َعَ َخلَْق رَُجِي َولَهِد، َعَ  للُوُر للَعْ�ُ

(( ََ  َف لصّالَدا
 
 َاَرلة

“Quả thật, nhóm người đầu tiên vào thiên đàng 
trong cộng động Ta mang diện mạo của vầng trăng 
đêm rằm, nhóm kế tiếp sẽ mang diện mạo của ngôi 
sao sáng nhất trên bầu trời rồi nhóm kế tiếp kém 
hơn. Họ sẽ không có nhu cầu đại tiện hay tiểu tiện, 
không hỉ mũi cũng không khạc nhổ, những chiếc 
lược của họ làm bằng vàng, than đốt của họ là trầm 
hương, mồ hôi của họ là hương thơm xạ hương, vợ 
của họ là Hurul E’n (trinh nữ thiên đàng), bản chất 
của những người dân thiên đàng như nhau và họ 
mang chiều cao của tổ phụ của họ Adam là sáu 
mươi khuỷu tay.” Hadith do Al-Bukhary 4/143 (3245 
& 3246) và Muslim 8/146 (15, 17 & 2834) ghi lại. 
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Theo đường truyền khác cũng do Al-Bukhary 
và Muslim: 

ْب  ُْ ّ َولَهِد َمنْ ُُ ُب لصَدْالُك . َوَل ُْ ُح ِْ ُب، َوَر َِ َّ ا ل َْ ي ََ ْب  ُْ ((ِىَيَرُ
ََ لصلّْحَب َمَ  للُْالَ ، َن لْخَرَمَ   َدا َمْ  َوَرل َْ َروَْجرَاَإ يَُاى ُمّخ َواَْ
َاو   ِْ ْب َْلُْب َولَهِد، �َُالَُّحوَإ لَ  بُ ُْ ، ُْلُوُ� َِ ْب، َوَن َ�ََاُغ ُْ بَيْنَ

يا  )) ََ  وََع

“Đồ dùng của họ làm bằng vàng, mồ hôi của họ là 
hương thơm xạ hương, mỗi người họ được ban cho 
hai người vợ tuyệt vời mà phần tủy bên trong cẳn 
chân các nàng được nhìn thấy xuyên qua lớp thịt, 
bản chất của những người dân thiên đàng như 
nhau, họ không có lòng ganh ghét nhau, con tim của 
họ là một và họ luôn tụng niệm Allah vào mỗi sáng 
và mỗi chiều.” 

 

631- Ông Al-Mughirah bin Shu’bah  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َو رَُجيا ((َوََل ُشوَ   ُِ لَة  ؟ َْاَل :  َ
ْْ َي للَّنَة َم ِْ

َ
  َِ ْد

َ
 َرّ�هُ : َما  

ُ : لُْدُخَي للَّنةَ . 
َ
يَُقاُل   ََ ُي للَّنَة للَّنَة،  ِْ

َ
ْدَخَي  

ُ
َُ َ�ْعَد َما   يََج

َخُذول 
َ
ْب، َو  ُْ َ َُ َمنَاَرص َُ َوَْْد ىََوَل لّلا ، َكيْ ِّ ْي َر

َ
يَُقوُل :   ََ
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وَإ صََك َموُْي ُشلَْك َشَلِك َمْ   ُِ ْإ يَ
َ
رَْاَض  

َ
  : ُ
َ
يَُقاُل   ََ ْب؟  َْ َخَذلرَ

َ
 

، فَيُقوُل : صََك َاصََك َوَموْلُُه َوَموْلُُه  ِّ يُْت َر َُ َْيَا؟ فَيُقوُل : َر ِّ َّ ل ُشلُو
، فَيُقوُل : َِذل صََك  ِّ يُْت َر َُ َاَشَالةَ . َر

ْ
َوَموْلُُه َوَموْلُُه، فَيُقوُل َف لل

ْت َىيْنَُك . فَيُقوُل :  ّ
َ
ََْفُالَك، َوَ ْت  َْ رَ ِْ ْموَاَ َ، َوصََك َما ل

َ
ُو   وََعَوَ

رَْدُتف 
َ
يَ    َ

ّ
ََك لَ

َِ و
ُ
لَة  ؟ ْاَل :   َ

ْْ ْب َم ُِ ْعَم
َ
ِّ فََ ِّ . َْاَل : َر يُت َر َُ َر

، َوصَْب ََْالَدْ   ا، فَلَْب رََا َىْ�ا َْ ْب �َيََدي، وََخرَْدُت َعلَيْ ُْ َغاَْوُت َكَالَمرَ
ُْعْا َعَ َْلَْب سََوِ )) َُ ، َوصَْب  ُاإا

ُ
  

“Nabi Musa  hỏi Thượng Đế: “Người có địa vị thấp 
nhất ở thiên đàng là như thế nào?” Allah đáp: “Là 
người đàn ông vào cuối cùng sau khi mọi người 
thuộc thiên đàng vào hết thiên đàng. Có lời bảo ông: 
Anh hãy vào thiên đàng đi. Y đáp: Lạy Thượng Đế, 
đâu còn chổ đâu mà bề tôi ở, mọi người đã lấy hết tất 
cả rồi? Allah đáp lời y: Ngươi có hài lòng có được địa 
vị và tài sản như một vị vua giàu nhất trần gian 
không? Y đáp: Bề tôi hài lòng, thưa Thượng Đế. 
Allah tiếp: Ngươi được thế, rồi được thêm giống như 
thế, rồi được thêm giống như thế, rồi được thêm 
giống như thế, khi lặp lại lần thứ năm thì y vội lên 
tiếng: Bề tôi đã hài lòng như thế này rồi, thưa 
Thượng Đế. Allah phán tiếp: Cái này là của ngươi và 
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nó được nhân lên mười lần, ngươi được tự do lựa 
chọn và tự do thỏa mãn. Y lên tiếng: Bề tôi đã hài 
lòng, thưa Thượng Đế.” (Musa) hỏi tiếp: “Vậy còn 
người có địa vị cao nhất, ra sao, thưa Thượng Đế.” 
Allah đáp: “Đó là phần thưởng do chính TA chuẩn bị 
bằng đôi tay TA và giử kín điều đó không cho cặp mắt 
nào nhìn thấy, không một đôi tai nào từng nghe và 
cũng không một con tim phàm trần nào từng nghĩ 
đến.”“ Hadith do Muslim 1/120 (189 & 312) ghi lại. 

 
632- Con trai của ông Mas-u’d  dẫn lời Rasul 

 rằng: 

َي للَّنَة ُدُخون   ِْ
َ
َِخَا   ا، َو َْ َي لّلاَر ُخُاوجا  َمنْ ِْ

َ
َِخَا   ْعلَُب 

َ َ
ِّ أل ((إَ

ُْاُج َمَ  لّلاَر َهَْول ، فَيُقوُل لُ   َُ ْب فَاْدُخَي للَّنةَ . رَُجيا  َِ َ : لْا
َ
  

 ِّ َْجُ ، فَيُقوُل : يَا َر ًَ ََ ى، 
َ
ا َشَ َْ َّ

َ
يَُرّيُي إَلَْه � ََ ا،  َْ يَََ�ي ََ للَّنَة، 
يَُقوُل لُ   ََ ى ! 

َ
ا َشَ َْ ا، وََجْدُ� َْ َ�ي

ْ
يََ ََ ْب فَاْدُخَي للَّنَة،  َِ ُ : لْا

َ
  

ى، 
َ ََ ا َش َْ ِّ وََجْدُ� يَقوُل : يَا َر ََ َْج ُ .  ًَ ََ ى 

َ ََ ىّْا َش
َ
يُرّيُي إََلَْه � ََ

يَُقوُل لُ   ََ َْيَا وََعَوَو ِّ ْب فَاْدُخَي للّنةَ . فََّْإ صََك َموَْي ل َِ ُ : َلْا
َ
  

ْو 
َ
ََْالَرُا َز،  

َ
َْيَا، فَيُقوُل :   ِّ ْموَاَل ل

َ
ْو إَّإ صََك َموَْي َعَوَو  

َ
ا   َْ َ ْموَاص

َ
 

 رَْضَحُك َز َو ىَْت لصَدَلُك ))
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“Chắc chắn Ta biết được người cuối cùng rồi khỏi 
hỏa ngục và y cũng là người cuối cùng bước vào 
thiên đàng. Y bò rời khỏi hỏa ngục. Allah – Đấng 
Hùng Mạnh & Tối Cao – bảo y: “Ngươi hãy đi vào 
thiên đàng đi.” Sau khi vào thiên đang y bị làm cho 
hoa mắt nên thấy thiên đàng chật nức (không còn 
chổ cho y). Y liền quay trở lại bẩm: “Thưa Thượng 
Đế, bề tôi thấy trong đó đầy ắp không còn chổ trống.” 
Allah bảo y: “Ngươi hãy đi vào thiên đàng lại đi.” 
Sau khi vào thiên đang y bị làm cho hoa mắt nên 
thấy thiên đàng chật nức (không còn chổ cho y). Y 
liền quay trở lại bẩm: “Thưa Thượng Đế, bề tôi thấy 
trong đó đầy ắp không còn chổ trống.” Allah bảo 
tiếp: “Ngươi hãy đi vào thiên đàng lại đi, ngươi được 
hưởng cả trần gian và được nhân lên mười lần.” Y 
đáp: “Lạy Thượng Đế, Ngài đùa với bề tôi chăng 
hoặc Ngài cười bề tôi trong lúc Ngài là Chúa Tể.” 
Con trai ông Mas-u’d kể: Tôi thấy được Rasul  cười 
ra tiếng thấy được hai hàm răng, rồi Người nói tiếp: 

لَة  )) َ
ْْ َي للَّنَة َم ِْ

َ
  َِ ْد

َ
 ((َاصََك  

“Đó chính là địa vị thấp nhất của người trong thiên 
đàng.” Hadith do Al-Bukhary 8/146 (6571) và Muslim 
1/118 (186 &308) ghi lại. 
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633- Ông Abu Musa  dẫn lời Rasul  rằng: 

ا َف 
ُ
َّوفَِة ُطوُ ُْ َيَْدة  َمْ  صُْؤصَُؤِو َولَهَدِو 

َ
((إَّإ صَلُدْؤَمَ  َف للَّنَة ل

ُب لصُدْؤَمُ   َْ
لُوَإ َ�ُعوُ  َعلَيْ ِْ

َ
ا   َْ ي ََ  . صَلُدْؤَمَ  

ََ َوّروَإ َميم  لصّالَدا
ْب َ�ْعضا  )) ُْ  فََم يََاى َ�ْعُض

“Quả thật, người có đức tin được ban thưởng trong 
thiên đàng một cái lều được làm bằng một viên ngọc 
trai trống rỗng duy nhất có chiều dài sáu mươi dặm. 
Vợ của người thiên đàng sẽ không bị người có đức 
tin khác nhìn thấy.” Hadith do Al-Bukhary 6/181 
(4879) và 8/148 (23 & 2838) ghi lại.  

(sáu mươi dặm tương đương khoảng 96 km) 

 
634- Ông Abu Sa-e’d Al-Khudry  dẫn lời 

Rasul  rằng: 

ًُ لصّالكُب للََولَد لصُدَضّداَ  َاو  �ََال َْ َِ �َ  َمةََة  ((إَّإ َف للَّنَة  لصّسَ
 َونَِة َما َ�ْقَعُعْا))

“Quả thật trong thiên đàng, có một cái cây mà một 
người cưỡi nhanh đến nỗi không thấy rõ hình dáng, 
thậm chí phải đi cả một trăm năm vẫn chưa ra khỏi 
bóng mát của cây.” Hadith do Al-Bukhary 8/142 
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(6553), 6/183 (4881) và Muslim 8/144 (2828), 8/144 (6 
& 2826) ghi lại. 

Có đường truyền khác cũng do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại từ Abu Hurairah : 

ا َما ََة (( َْ ًُ لصّالَكُب َف َهلّ اَونَِة َما�ََال َْ  )) َ�ْقَعُع

“Mà một người cưỡi thậm chí phải đi cả một trăm 
năm vẫn chưa ra khỏi bóng mát của cây.”  

 
635- Cũng do Abu Sa-e’d Al-Khudry  dẫn lời 

Rasul  rằng: 

ْب َكَدا رََالَْوَإ  َْ ْوَْ
َي للُغَاَ  َم  فَ ِْ

َ
ْوَإ   ََ ل َ َُ َي للَّنَة َلَ ِْ

َ
((إَّإ  

َي  ُُ ََفا ََ  َِ ْو لصَدْغَا
َ
َق   فَُق َمَ  لصَدْوَ

ُ
رّّي للَغابََا َف لأل ِّ لصَكْوَكَب ل

بْ ))  ُْ َما بَيْنَ
“Quả thật người dân trong thiên đàng sẽ nhìn thấy 
các tầng bên trên họ giống như họ nhìn thấy những 
vì sao lấp lánh đang trôi trên trời ở hướng đông hay 
ở hướng tây do sự hơn kém hồng phúc giữa họ.” 
Mọi người hỏi: Thưa Rasul, địa vị đó là chỉ dành cho 
những vị Nabi, còn những người khác chẳng ai được 
như họ, phải thế không ? Người đáp: 
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 ََ ّدُْول لصُداَْوَل�َ ))،((بَ َْ ََْفَء �َيََدهَ، رََجالا َِمنُول بَاَ  َو ي  َ
ّ
  ولَ

“Đúng vậy, thề bởi Allah chứng giám có những 
người thuận phục Allah và hết lòng tin tưởng vào 
những vị Rasul.” Hadith do Al-Bukhary 4/145 (3256) 
và Muslim 8/145 (11 & 2831) ghi lại. 

 

636- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

(( ُِ ْو َ�ْغُا
َ
ْدُس   َّ ا َشّدا َ�ْعلُُ  َعلَيَْه لص ًْ َِ َف للَّنَة َخ ُِ َْْو  ((لََقا

“Khoảng cách giửa hai đầu cung ở trong thiên đàng 
tốt đẹp hơn nhiều so với sự mọc hoặc lặn của mặt 
trời.” Hadith do Al-Bukhary 4/20 (2793) ghi lại.  

 
637- Ông Anas bin Maalik  dẫn lời Rasul  

rằng: 

رَْحوُو (( ََ َداَل  َّ ّب َر�ُح لص ُْ رَ ََ ّ ُجَُعِة  ُُ ا  َْ ََ رُو
ْ
َّنَة صَُالوْا  يََ

ْ
إَّإ َف لل

ْب  َْ َلي
ِْ َ  
َ
َْجُعوَإ إَ  ًَ

ََ َ�َْدلُدوَإ ُهْالن ا وََجَان   ََ ْب  َْ ََيَابَ ْب َو َْ َِ َف وُُجو
ْب َول ُِ لُو ِْ

َ
ْب   ُْ َ يَُقوُل ص ََ  لََقَد لرَْدْدُ�ْب  َ َوََْد لرَْدلُدول ُهْالن ا وََجَان  
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َْرُْب َول
َ
يَُقوصُوَإ َو  ََ  لََقَد لرَْدْدُ�ْب َ�ْعَدىَا ُهْالن ا  َ َ�ْعَدىَا ُهْالن ا وََجَان  . 

 )) وََجَان  
“Quả thật, trong thiên đàng có một siêu thị mà mỗi 
ngày thứ sáu mọi người sẽ đến đó rồi có một cơn gió 
phía bắc thổi đến lùa vào gương mặt và quần áo của 
họ làm họ trở nên tươi đẹp thêm. Rồi mỗi khi trở về 
với người thân của họ, mỗi người trong họ sẽ khen 
ngợi vẻ đẹp của nhau, người thân họ bảo: “Thề bởi 
Allah, các người thật sự trở nên tươi đẹp hơn !” và họ 
đáp lại: “Thề bởi Allah, các người cũng vậy thật sự 
trở nên tươi đẹp hơn !” Hadith do Muslim 8/145 (13 & 
2833) ghi lại.  
 

638- Ông Sah-l bin Sa’d  dẫn lời Rasul  
rằng: 

وَإ لصَكوَ�َب  ََ ل َ َُ وَإ للُغَاَ  َف للَّنَة َكَدا َ� ََ ل َُ َي للَّنَة َلَ ِْ
َ
((إَّإ  

(( ََ  َف لصّالَدا

“Quả thật, người của thiên đàng nhìn những căn 
phòng tựa như nhìn những thiên thạch nằm ở trên 
trời.” Hadith do Al-Bukhary 8/143 (6555) và Muslim 
8/144 (10 & 2830) ghi lại. 
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639- Cũng do ông Sah-l bin Sa’d  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

ُاإا َوَدَعْت، َوَن َخَعَا َع َْلَْب 
ُ
ْت، َوَن  

َ
ا َما َن َع�ا َر  َْ ي ََ ))

 سََوِ ))

“Trong thiên đàng không một đôi mắt nào từng nhìn 
thấy, không một đôi tai nào từng nghe qua và cũng 
không có một trái tim con người phàm tục nào cảm 
nhận và hình dung được nó.” Sau đó Người xướng 
đọc: 

ۡم َلۡوف  ] َُ ّٓ َِ ُعوَ   ُۡ ۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَ َُ ُٓ ا َوِرّما ََُتَراَ�ٰ ُجُنو  ۡ َم ََ ا َو
ۡم  َُ ٰ�َُۡ ََ ََۡفٞس ١يُنفُِقوَ  َِ لَُم  ۡۡ َُ م ّاِن ُُّوةِ  َََ�  َُ َ ۡلِ�َ ل

ُ
 ّاآ م

 ٖ�ُ�ۡ
َ
َملُوَ  م ۡۡ ََ آَءۢ بَِما َ�َُواْ  ََ  ١٧ - ١٦السجدة:  ١Zَج

Họ rời khỏi giường ngủ (để) cầu nguyện Thượng 
Đế của họ vừa lo sợ vừa hy vọng (nơi lòng khoan 
dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA đã cung 
cấp cho họ để làm việc thiện * Không có một người 
nào biết được nỗi vui sướng đã được giấu kín dùng 
làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà họ 
đã từng làm (trên thế gian) Al-Sajadah: 16 – 17 
(chương 32). Hadith do Muslim 8/143 (5 & 2825) ghi 
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lại, cũng với Hadith này Al-Bukhary 4/143 (3244) ghi 
lại từ Abu Hurairah. 

 
640- Ông Abu Sa-e’d và ông Abu Hurairah 

 cùng dẫn lời Rasul  rằng: 

ْيَْول، فََم 
َ
ْإ ُ

َ
ْب   ُِ ُي للَّنَة للَّنَة ُ�نَاَدي ُمنَادِ : إَّإ لَ ِْ

َ
((إََال َدَخَي  

ْإ 
َ
بَدل ، َوَِّإ لَِْب  

َ
ْإ رََاّحول، فََم ََْالَقُدول  

َ
ْب   ُِ بَدل ، َوَِّإ لَ

َ
َ�ُدورُول  

بَدل  ))
َ
ُوول  

َ
ْإ َ�نَْعُدول، فََم َ�ََْ

َ
ْب   ُِ بَدل ، َوَِّإ لَ

َ
َاُشول   ْْ َّول فََم َ� ََ َ َ 

“Khi người dân thiên đàng đã vào thiên đàng thì sẽ 
có tiếng gọi bảo: “Quả thật, các ngươi sẽ sống mãi 
không bao giờ chết, các ngươi sẽ mãi mãi khỏe mạnh 
không bao giờ bệnh hoạn, các ngươi sẽ trẻ mãi không 
bao giờ già nua, và các ngươi sẽ mãi hạnh phúc 
không bao giờ khổ đau.”“ Hadith do Muslim 8/148 (22 
& 2837) ghi lại. 
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641- Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

يَرََدّح  ََ ُ : َ�َدّ ، 
َ
ْإ َ�ُقوَل  

َ
َّنَة  
ْ
ْب َمَ  لل ُْ َهَد

َ
َِ َمْقَعَد   ْد

َ
((إَّإ  

ُ : فََّْإ صََك َما 
َ
يَُقوُل   ََ َََعْب،  يَُقوُل :  ََ ْي َ�َدّنيَت ؟  َِ  : ُ

َ
يَُقوُل   ََ َوَ�رََدّح 

 َ�َدّنيَت َوَموْلَُه َمَعهُ ))

“Quả thật, địa vị thấp nhất của người trong thiên 
đàng là (Allah) bảo y: “Ngươi hãy mơ ước đi.” Thế là 
Y mơ ước hết điều này đến điều khác. (Allah) hỏi 
tiếp: “Ngươi mơ ước rồi chưa.” Y đáp: “Dạ, rồi.” 
(Allah) tiếp: “Ngươi được mọi điều đã mơ ước, rồi nó 
được nhân lên, nhân lên.”“ Hadith do Muslim 1/114 
(182 & 301) ghi lại. 
 

642- Ông Abu Sa-e’d bin Khudry  dẫn lời 
Rasul  rằng: 

َّنةَ  َ إَّإ ل((
ْ
َي لل ِْ

َ
َّنَة . َ�ُقوصُوإَ : َ�ُقوُل أل

ْ
َي لل ِْ

َ
 َلّيَْك َرّ�نَا : يَا  

يَُقوُل  ََ يرُبْ :وََوْعَديَْك .  َُ ْي َر َِ يَُقوصُوإَ ؟  ََ  َوَما َلَا َن ىَْاَض َوَْْد : 
يَُقوُل  ََ ل َمْ  َخلَْقَك .  َهد 

َ
ْىَعيْتَنَا َما صَْب ُ�ْعَط  

َ
فَْضَي : 

َ
ْب   ُِ ْعَعي

ُ
ىَا  
َ
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فَْضُي َمْ  َاصََك :َمْ  َاصََك . َْاصُول
َ
  َِ ّى َشْ

َ
ِّ َو  يَُقوُل ؟ يَا َر ََ َهّي : 

ُ
  

ل بَد 
َ
ْب َ�ْعَدُه   ُِ ْوَرُط َعلَيْ

َ
َِ فََم   َول

ُْ ْب َر ُِ  ))َعلَيْ

“Quả thật, Allah đã nói với người dân thiên đàng: 
Này hỡi người dân thiên đàng! Họ đồng đáp: Chúng 
tôi lắng nghe đây Thượng Đế của chúng tôi. Allah 
tiếp: Các ngươi có hài lòng không? Họ đáp: Thưa 
Thượng Đế, làm sao bầy tôi không hài lòng khi Ngài 
thật sự đã ban cho bầy tôi những thứ mà Ngài đã 
chưa từng ban cho một ai khác trong đám tạo vật 
của Ngài. Allah bảo: TA sẽ cho các ngươi điều tốt 
hơn thế. Họ đáp: Thưa Thượng Đế, có điều gì tốt 
hơn thế nữa? Allah nói: TA ban cho các ngươi sự 
hài lòng của TA và TA sẽ không bao giờ phẫn nộ với 
các ngươi nữa.” Hadith do Al-Bukhary 8/142 (6549) 
và Muslim 8/144 (9 & 2829) ghi lại. 

 
643- Ông Jareer bin Abdullah  kể: Lúc chúng 

tôi đang ở cùng với Nabi  thì Người ngắm nhìn trăng 
rằm mà nói: 

َذل للَقَدَا، َن رَُضاُشوَإ َف  َِ ْب َكَدا رََاْوَإ  ُِ َوَإ َرّ� َُ ْب َو ُِ ((إَىّ
 ُرْ َ�رهَ ))
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“Rồi đây các người sẽ được tận mắt ngắm nhìn 
Thượng Đế của các người giống như việc các người 
đang ngắm nhìn mặt trăng này không hề bị bất cứ 
vật thể nào che khuất.” Hadith do Al-Bukhary 1/145 
(554) và Muslim 2/113 (211 & 633) ghi lại. 
 

644- Ông Suhaib  dẫn lời Rasul  rằng: 

يةا   َِ  : رُا�ُدوَإ 
َ
َّ َوَ�َعا  ُي للَّنَة للَّنَة َ�ُقوُل لُ  َ�ََاَر ِْ

َ
((إََال َدَخَي  

نَا  ّْ صَْب رُْدَخلْنَا للَّنَة َوُ�نَ
َ
نَا ؟   َِ ِْ وُُجو صَْب رََُيّ

َ
ْب ؟ فَيُقوصُوإَ :   ُْ ر�ُد

َ
 

ْب َمَ   َْ َهّب إَلْ
َ
يْةا    َِ ْىُعول 

ُ
َدا   ََ  ، َِ ا َْ ُُ لَل ََ يَْك ََ َمَ  لّلاَر ؟ 

بْ )) َْ  َرّ�
َ
 لّلَظَا إ 

“Sau khi người thiên đàng vào hết thiên đàng, Allah 
– Đấng Hồng Phúc & Tối Cao – hỏi: “Các ngươi có 
muốn được TA ban cho thêm điều gì không?” Mọi 
người đồng đáp: “Chẳng phải Ngài đã làm cho 
gương mặt bầy tôi được sáng ngời, Ngài đã ban cho 
bầy tôi được vào thiên đàng và đã cứu vớt bầy tôi 
thoát khỏi hỏa ngục.” Thế là màn chắn giữa họ (và 
Allah được) xóa bỏ và không một phần thưởng nào 
làm mọi người yêu thích bằng việc họ được tận mắt 
ngắm nhìn Thượng Đế.” Hadith do Muslim 1/112 
(181 & 297) ghi lại. 
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Allah phán: 

َِۡمۖ ] ِ ٰن ََ م �ِِِي َُ ٓه َِ َِۡم  ي ُِ َۡ ََ ِٰت  ََ ِ ٰل َّ ِيَن َءاَاُنواْ وََعِملُواْ ٱل ِّ �ِّ  ٱ
ُٰو ِ� َجّ�ِٰت ٱَِّۡيِم  َٰ َۡ

َ ۡۡ َُِم ٱ ۡتِ َۡ ۡوِي ِان  ا ٩ََ ََ ۡم َِي َُ ٰ  َدۡعَوٰ
ا َسَثٰمۚٞ  ََ ۡم َِي َُ ِّيُت َۡ ّم َو َُ َٰنَك ٱلّل ََ ُۡ ِ  َوَءاِلُو َدۡعوَ ُس ّ َِ  ُُ ۡم َ ُۡ ِ  ٱ

َ
ۡم م َُ ٰ ٰ

ٰلَِمَ�  َٰ  10 - 9  يونس:١Zَِّ�ِ ٱۡل

Chắc chắn những ai hết lòng tin tưởng (Allah) và 
thi hành mọi sắc lệnh được giao phó, họ sẽ được 
Thượng Đế hướng dẫn họ bằng chính niềm tin của 
họ (dẫn lối đến) nơi mà bên dưới có những con sông 
đang chảy, đó chính là thiên đàng vĩnh cửu * (Trong 
đó) lời kêu gọi làm thỏa mãn lòng họ là câu: “Sub ha 
na kol lo hum ma”(

76F

1) và lời chào hỏi lẫn nhau là lời 
chào: “Salam (bình an)” và cuối cùng sau khi đã 
mãn nguyện thì họ nói: “Xin kính dâng lên Allah, 
Thượng Đế của toàn vủ trụ mọi lời ca ngợi và tán 
dương.” Yunus: 9 - 10 (chương 10). 

 

                                                           

(1) Ý nghĩa: Vinh quang thay Allah. Người trong thiên đàng khi 
gặp được con chim và họ muốn ăn thì chỉ cần nói câu nói này là 
họ được măc sức hưởng thụ. (Trích từ Tafseer Ibnu Katheer). 
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Alhamdulillah, xin chân thành tạ ơn Allah đã 
chỉ đạo cho bầy tôi được như thế này, giá như không có 
sự chỉ đạo của Ngài chắc chắn bầy tôi sẽ bị lầm lạc. 
Lạy Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành 
cho Nabi mù chữ Muhammad, cho các phu nhân của 
Người và cho con cháu của Người giống như Ngài đã 
ban cho dòng tộc của Nabi Ibrahim. Quả thực, Ngài là 
Đấng Tối Cao và Rộng Lượng. 

 

Tác giả: 

Học Giả Chuyên Hadith & Nhà 
Thông Thái Abu Zakkariya Yahya 

bin Sharf Al-Nawawy 
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