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Lời mở đầu 
 

 ِ ، َوالَطََلُة َوالَسََلُم لََعَ ًَِبيٌَِّا حُمََىٍد َخاتَِه  اَْْلَْىُد لِِلَ رَبِّ امَْعالَِىْْيَ
، ولَََعَ آِِلِ  مْجَِعْْيَ

َ
ٍِ ِوَي اْْلَنِْق أ تِ َِ انَلِبِيّْْيَ َوالُْىرَْسِنْْيَ َوإَِواِم الُْىَتِلْْيَ وََضْف

 ِْ ْه ةِإْحَساِن إََِل يَ ُُ َ ٍِ َواتَلاةِِعْْيَ ل َوا َبْعُد:وََضَحاةَِت
َ
ْيَي أ  ِم ادلِّ

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

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Cầu xin bằng an và 

phúc lành cho vị Nabi của chúng ta Muhammad, vị Nabi 

cuối cùng, vị Thiên sứ cuối cùng, vị Imam của những 

người ngoan đạo, vị được chọn lọc từ trong nhân loại; và 

cầu xin bằng an và phúc lành cho gia quyến của Người, 

các bạn đạo của Người cùng tất cả những ai đi theo con 

đường tốt đẹp của họ cho đến ngày Tận thế .. 

Quả thật tôi đã đọc bức thông điệp với lời tựa “Vị Nabi 

cuối cùng ” do văn phòng hỗ trợ giáo dục và tuyên 

truyền tại Rabwah xuất bản. Tôi thấy nó là một bức 

thông điệp hữu ích cho toàn thể tín đồ Muslim trong việc 

phản hồi sự chỉ trích và bêu xấu vị Cao quý Thanh khiết 

 từ phía kẻ thù của Islam. 

Vì lẽ trên, tôi có lời nhắn gởi rằng cần truyền tải bức 

thông điệp này hy vọng Allah  sẽ ban điều hữu ích cho 

các tín đồ từ bức thông điệp. 

Tôi cầu xin Allah  làm vững chắc sự thành tâm của tác 

giả trong việc làm, trung thực trong lời nói và xin Ngài 

ban cho chúng ta những người tuyên truyền và kêu gọi 

đến với chân lý, những người ra sức bảo vệ giáo luật của 
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Allah , xin Ngài phù hộ cho họ trong việc tẩy sạch bụi 

bẩn khỏi tôn giáo của Ngài, khỏi vị Nabi của Ngài, xin 

Ngài hướng dẫn họ bởi sự hướng dẫn của Ngài để họ làm 

theo Kinh sách của Ngài và Sunnah của vị Nabi của 

Ngài; xin Ngài củng cố vững chắc bầy tôi trên tôn giáo 

của Ngài và trên con đường ngay chính, quả thật Ngài là 

Đấng Quảng Đại và Ân Phúc. 

ٍِ ًَِبيٌَِّا  ٍِ ِوْي َخنِْل تِ ِِلِ وَِخْْيَ ِْ وََضىَل اهلُل وََسنََه َوَبارََك لََعَ َعتِْد اهلِل َورَُس
يِْي. ِم ادلِّ ِْ ْه ةِإِْحَساِن إََِل يَ ُُ َ ٍِ َواتَلاةِِعْْيَ ل  حُمََىٍد ولَََعَ آِِلِ وََضْحِت

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho người bề 

tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, vị được Ngài chọn 

lọc trong muôn tạo vật của Ngài, Nabi của chúng ta 

Muhammad, và cho gia quyến của Người, các bạn đạo 

của Người cùng những ai đi theo sự tốt đẹp của họ cho 

đến ngày Tận thế. 

Người viết 

Abdul-Aziz bin Abdullah Al-Raajihi 

(đã ký tên) 

Ngày 20 – 06 – 1429 hijri 
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 ًَ يَ شَ وَ  ِّ ي  يَ  اُ غَ َّل َص 

 

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành 

cho Người 

 

 

 

 

Chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ của 

Allah 
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Đó là sự thừa nhận qua lời tuyên thệ bằng chiếc lưỡi 

cùng với đức tin trong con tim rằng Muhammad bin 

Abdullah - người Ả rập Quraish thuộc gia tộc Al-

Haashimi – là vị Sứ giả của Allah, Thượng Đế Tối Cao; 

được cử phái đến cho toàn thể hai loài trong tạo vật của 

Ngài: Jinn và con người. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نَس إَِّلَّ ِِلَۡػُتُدوِن ﴿ ََّ َوٱۡۡلِ ا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ ٌَ  [65اذلاريات :  سِرة] ﴾ ٥٦َو

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ 

để chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-

zhariyat, câu 56). 

Sự thờ phượng Allah, Đấng Tối Cao chỉ được hình 

thành bằng con đường mặc khải được Muhammad  

mang đến như Allah  đã phán: 

ٍِنَي َُِذيًرا﴿ ٰ َخۡتِدهِۦ ِِلَُهَٔن لِيَۡعٰيَ َل ٱۡىُفۡركَاَن لََعَ ِي َُزَّ  ﴾١ َتتَاَرَك ٱَّلَّ
 [1سِرة امفركان: ]

Phúc thay Đấng (Allah) đã ban Tiêu chuẩn (phân 

biệt phúc và tội) xuống cho người bề tôi trung thành 

và tận tụy của Ngài (Muhammad) để Y trở thành 

một vị cảnh báo cho muôn loài (Loài người và 

Jinn). (Chương 25 – Al-Furqan, câu 1). 

(Sheikh Ibnu Uthaimeen : “Giảng giải ba nền tảng” 

trang 75). 

Nội dung của sự chứng nhận rằng 

Muhammad là vị Thiên sứ của Allah 

Sự chứng nhận này yêu cầu phải tin tưởng nơi tất cả 

những gì Thiên sứ của Allah  thông tin, phải chấp 
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hành theo những gì Người ra lệnh và sai bảo, phải 

tránh xa những điều Người nghiêm cấm và ngăn cản, 

và chỉ thờ phượng Allah  theo những gì Người 

hướng dẫn và chỉ đạo.  

Sự chứng nhận này cũng yêu cầu phải luôn khẳng định 

rằng: Thiên sứ của Allah  không mang bất cứ thuộc 

tính Thượng Đế nào cũng như không hề có bất cứ 

quyền năng nào trong việc điều hành và chi phối vũ 

trụ, và Người  không đáng được thờ phượng. Thiên 

sứ của Allah  chỉ là một người bề tôi chứ không phải 

là thần linh được thờ phượng, chỉ là vị Thiên sứ của 

Allah  phải được thừa nhận. Người  không hề có 

bất cứ quyền năng nào để có thể mang lại điều lợi hay 

điều hại cho bản thân mình hay cho người khác trừ 

những gì Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng muốn 

như Ngài đã phán: 

ًُ ٱۡىَغۡيَب ﴿  ۡغيَ
َ
ِ َوََّلٓ أ َُ ٱَّللَّ ِ ًۡ ِغِِدي َخَزآن ُس

كُُٔل ىَ
َ
ٓ أ كُُٔل كُو َّلَّ

َ
َوََّلٓ أ

ًۡ إِّّنِ َميٌَم   ي   ىَُس ا ئََُحٰٓ إَِلَّ ٌَ حَّتُِع إَِّلَّ 
َ
 [65سِرة األًعام: ] ﴾إِۡن أ

Hãy bảo họ (Muhammad!): Ta không hề nói với 

các người rằng ta giữ kho tàng của Allah và ta 

khồng hề biết điều vô hình và ta cũng không hề nói 

với các người rằng ta là Thiên Thần. Ta chỉ tuân 

theo điều đã được mặc khải cho ta mà thôi. 
(Chương 6 – Al-An‟am, câu 50). 

Thiên sứ của Allah  chỉ là người bề tôi được lệnh 

phải tuân theo những gì mà Người được sai bảo .. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:  
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ۡميُِم ِِلَۡفِِس َجۡفػ  ﴿
َ
ٓ أ ا شَ كُو َّلَّ ٌَ ا إَِّلَّ  ًُ ا َوََّل ََضًّ ۡغيَ

َ
ٔۡ ُنُِج أ َ ي َول ُ آَء ٱَّللَّ

َُا۠ 
َ
ي إِۡن أ ُٔٓء ِِنَ ٱلصُّ ا َمصَّ ٌَ ََ ٱۡۡلَۡۡيِ َو َوبَِشۡي   إَِّلَّ َُِذير  ٱۡىَغۡيَب ََلۡشخَۡهََثُۡت ٌِ

م   ۡٔ  [111سِرة األعراف: ] ﴾١٨٨ۡؤٌَُِِٔن يُ  ىَِّل

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

quyết định điều lợi hoặc điều hại cho chính bản thân 

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

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

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

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

báo và là một người mang tin mừng cho những người 

có đức tin mà thôi. (Chương 7 – Al‟Araf, câu 188). 

Như vậy, Thiên sứ của Allah  không phải là thần 

thánh đáng để thờ phượng, Người hay bất cứ ai khác 

ngoài Người trong tạo vật đều không phải là Đấng 

đáng được thờ phượng mà sự thờ phượng chỉ dành 

riêng cho một mình Allah duy nhất, Đấng Tối Cao và 

Vĩ Đại, Đấng Toàn Năng và Toàn Lực .. Thiên sứ của 

Allah  chỉ ở ngay địa vị mà Allah  đã ban cho 

Người, đó chính là địa vị của một vị Thiên sứ của 

Ngài, tuy nhiên, lúc nào Người cũng vẫn là người bề 

tôi của Ngài. 

(Sheikh Ibnu Uthaimeen : “Giảng giải ba nền tảng” 

trang 75, 76). 

Tuy nhiên, Thiên sứ của Allah  là vị Nabi 

cuối cùng 
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دٌ ﴿ ٍَّ ا ََكَن ُُمَ َحد   ٌَّ
َ
ةَآ أ
َ
ًۡ َوَلِٰسَ  أ َِ رَِّجاىُِس ًَ ٱِلَّتِّيِ ٌّ ِ وََخاَت َوََكَن  ََ   ۧرَُّشَٔل ٱَّللَّ

  ٍ ٍء َغيِي ُ ةُِسّوِ ََشۡ   [05سِرة  األحزاب: ] ﴾٤ا ٱَّللَّ

Muhammad không phải là người cha của một ai 

trong số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ 

của Allah và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi. 

Và Allah là Đấng Am Tường mọi sự việc. (Chương 

33 – Al-Ahzab, câu 40). 

Học giả Assa‟di  nói: Đây là địa vị của Người , địa 

vị của một người phải được mọi người người vâng lời 

và tuân theo, phải được mọi người tin tưởng và yêu 

thương, phải được yêu thương hơn cả bất kỳ ai khác. 

Người  là vị khuyên răn và dạy bảo cho mọi người 

tức những người có đức tin. Sự dạy dỗ và khuyên răn 

của Người như thể Người là người cha của họ. (Theo 

Tayseer Al-Kareem Al-Manaan về Tafseer lời phán 

của Đấng Arrahman). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  

َرِّل  إِنَ } َرَو  ٌَ ٌَ ُ بَِياءِ  َو
َ
َ   األ َروِ  َرت ِّل  ٌِ ٍَ ُّ  ةَي ًخلا َبلَ   رَُسلٍو  َن َِ َصل ض 

َ
 فَأ

 ُّ َيَ ْج 
َ
ٔ ِطعَ  إِلَ  ، وَأ َِثٍ  َم َ   ََلِ ِّ  َحُطٔفُلٔنَ  انلَلاُس  فََشَػلَو  ، َزاوِيَلثٍ  ٌِل  ةِل

َشُتٔنَ  لَ  َويَُلٔلُٔنَ  ، َلُ  َويَػ  ِذهِ  ُوِطَػج   َْ َِثُ  َْ َُلا كَلاَ   اليَتِ
َ
َِلثُ  فَأ  ، اليَتِ

َُا
َ
ًُ  وَأ ِ  رواه ابلخاري. {انلَبِيِّنيَ  َخاح

“Quả thật hình ảnh của Ta và hình ảnh của các vị 

Nabi trước Ta giống như hình ảnh của một người 

đàn ông xây một ngôi nhà, y đã làm tốt và đẹp cho 
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căn nhà đó trừ một chỗ bằng một viên gạch tại một 

góc nào đó; thế là mọi người đi qua đi lại đều khen 

và họ nói rằng phải chi để thêm một viên gạch vào 

chỗ này nữa thì hoàn hảo biết mấy. Ta chính là viên 

gạch đó và Ta chính là vị Nabi cuối cùng.” 

(Albukhari). 

Tên của Người : 

Người  nói: 

اءٍ  ََخ َصثُ  ِل } ٍَ ش 
َ
َُا أ

َ
دٌ  أ ٍَ َدُ  ، ُُمَ ْح 

َ
َُا ، وَأ

َ
اِح  وَأ ٍَ ُطٔ اََّلِى ال   ٍ  ِب  اُ  َح

رَ  َُا ، اى ُسف 
َ
َاِشُ  وَأ

 
َُلا ، كََدِم  ََعَ  انلَاُس  ُُي َشُ  اََّلِى اْل

َ
 {اى َػاكِلُب  وَأ

 رواه ابلخاري
“Ta có cả thảy năm tên gọi, Ta là Muhammad, 

Ahmad, Ta là Al-Maahi (người bôi xóa) mà Allah 

đã dùng Ta để bôi xóa sự vô đức tin, Ta là Al-

Haashir (người được phục sinh) người mà nhân loại 

được phục sinh sau Ta, và Ta là Al-Aa’qib (người 

sau cùng).” (Albukhari). 

Trong lời dẫn của Muslim thì có phần thêm: 

َُا ...}
َ
َدهُ َُِبي  اى َػاكُِب  وَأ   {َواى َػاكُِب اََّلِي  ىَي َس َبػ 

“...và Ta là Al-Aa’qib (người sau cùng) và người 

sau cùng là người không có vị Nabi nào đến sau y”. 

Vị Nabi cuối cùng : 

Người  nói: 
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ِت  ِف  َشَيُهٔنُ } ٌَ
ُ
ً   ذَلَذُٔنَ  َنَذاةُٔنَ  أ ُٓ ًُ  ُُكُّ ُّ  يَز ُخ َُ

َ
َُا َُِبي  أ

َ
ًُ  وَأ  َخاَت

ِدى َُِبَ  لَ  انلَبِيِّنيَ  َ   َطائَِفثٌ  حََزاُ   َولَ  َبػ  ِت  ٌِ ٌَ
ُ
َقِّ  ََعَ  أ

 
ََ  اْل ِِْري  لَ  َظا

  ً ُْ َ   يَُُضُّ ٌَ   ً ُٓ ِتَ  َضَت  َخاىََف
 
رُ  يَأ م 

َ
 رواه أمحد. {وََسَو  َغزَ  اِ  أ

“Trong cộng đồng tín đồ của Ta sẽ có ba mươi kẻ nói 

dối, tất cả họ đều khẳng định mình là Nabi nhưng Ta 

là vị Nabi cuối cùng, sau Ta không có vị Nabi nào 

được cử phái đến nữa. Tuy nhiên, trong cộng đồng tín 

đồ của Ta vẫn mãi còn một nhóm luôn đi trên điều 

chân lý một cách công khai, những kẻ nghịch lại họ 

không thể làm hại được họ cho tới khi mệnh lệnh của 

Allah đến” (Ahmad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta là vị Nabi không gian dối 
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Thiên sứ của Allah  nói:  

َُا}
َ
َُا َنِذب   لَ  انلَِبُّ  أ

َ
َُ  أ َطيِب   َخت دِ  اب  ٍُ  رواه ابلخاري. {ال 

“Ta là vị Nabi không gian dối .. Ta là con trai của 

Abdul Al-Muttalib” (Albukhari). 

Học giả Ibnu Hajar  nói: Lời “không gian dối” muốn 

khẳng định sứ mạng Nabi không thể song hành cùng với 

sự gian dối. Điều đó như thể Nabi Muhammad  nói: Ta 

là vị Nabi và vị Nabi thì không gian dối, Ta không phải 

là kẻ dối về những điều Ta nói để Ta thất bại, và Ta luôn 

kiên định vững chắc rằng điều mà Allah  hứa với Ta 

trong việc giúp Ta giành thắng lợi là sự thật. Bởi thế, Ta 

không được phép chạy trốn. Có lời nói rằng lời “không 

gian dối” có nghĩa là Ta là vị Nabi đích thực không có sự 

giả dối trong sự việc đó. (Fat-hu Alba-ry giảng giải 

Sahih Albukhari). 

Học giả Annawawi  nói: Lời “Ta là vị Nabi không 

gian dối” có nghĩa là Ta là vị Nabi đích thực, bởi thế, Ta 

không trốn tránh và Ta không bỏ cuộc (Giảng giải Sahih 

Muslim của Annawawi). 

“Ta là vị Nabi không gian dối” có nghĩa là Ta không 

phải là kẻ giả dối trong những điều Ta nói; bởi thế, được 

phép cho Ta thất bại, và sự thất bại chỉ đối với ai không 

có niềm tin kiên định về sự giúp đỡ giành chiến thắng và 

người đó là kẻ sợ chết, còn vị Nabi thì luôn kiên định về 

sự trợ giúp giành thắng lợi theo những lời mặc khải được 
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Allah  mặc khải trong Kinh sách của Ngài và Người 

luôn biết rằng Người phải hoàn thành sứ mạng này. 

(Giảng giải Albukhari của Ibnu Bataal).  
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Hãy tuân theo và chớ tự ý sáng lập, đổi mới và 

cải biên! 

Ông Sahl bin Sa‟ad  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ً   إِّنِّ } ٔ ِض، ََعَ  فََرُطُس َ
 
َ   اْل َ  َمرَ  ٌَ َ   َشَِب، ََعَ ٌَ ً   َشَِب  َو َ   ل

 
أ ٍَ  َحظ 

ةًَدا،
َ
َ  ىَََيَِدنَ  أ َٔامٌ  ََعَ ك 

َ
ً   أ ُٓ رُِذ غ 

َ
رِفُِِٔن، أ ًَ  َويَػ  ً   ةَي ِ   ُُيَاُ   ُث ُٓ َِ كُُٔ  ، َوَبي 

َ
 فَأ

  ً ُٓ رِى لَ  إََُِم  َذُيَلاُ  . ٌِ ِّ  إَِج ا حَد  ٔا ٌَ َدذُ ض 
َ
َدكَ  أ ُكُٔ  . َبػ 

َ
ًلا فَأ ًلا ُشط   ُشط 

  َ ٍَ ِ ِدى َدََيَ  ل  رواه ابلخاري. {َبػ 

“Quả thật Ta đến trước các ngươi tại hồ Al-Hawd ai 

đi ngang qua Ta thì được uống, ai đã uống thì không 

bao giờ bị khát nữa. Có những đoàn người đi ngang 

qua Ta, Ta nhận biết họ và họ cũng nhận biết Ta 

nhưng rồi họ được đưa đi khỏi Ta, thế là Ta nói: Họ 

là cồng đồng của tôi! Rồi có tiếng nói: Quả thật Ngươi 

không biết những điều mà họ đã đổi mới thời sau 

Ngươi. Vậy là Ta nói: Shuhqan, Shuhqan (Thật tệ 

hại!) cho những ai đổi mới thời sau Ta” (Albukhari). 

Ibnu Abbas  nói: Shuhqan có nghĩa là thật quá xa (khỏi 

chỉ đạo) (Fat-hu Al-Baary giảng giải Sahih Albukhari). 

Học giả Annawawi  nói: 

- “Quả thật Ta đến trước các ngươi tại hồ Al-Hawd” 

có nghĩa là Ta có mặt tại hồ Al-Hawd trước các ngươi để 

tiếp đón các ngươi. 
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- “Ai đã uống thì không bao giờ bị khát nữa” có nghĩa 

là uống nước từ hồ Al-Hawd đó. Trong một Hadith Sahih 

khác, Nabi  nói: 

ََ انلَار} ٌِ ُث  ٌَ َر َلُ الَصَل َ  ُكدِّ ٌَ ُّ إَِل   ِ ٌِ ُب  َ  رواه مسنه. {َل يَش 

“Không ai được uống nó ngoại trừ những ai được vào 

Thiên Đàng một cách bằng an”(Muslim). 

Học giả Ibnu Uthaimeen  nói: Cái hồ Al-Hawd này 

dành cho những người có đức tin nơi Allah  và Thiên 

sứ của Ngài  và đi theo giáo lý của Ngài; còn những ai 

tự cao tự đại không chịu đi theo giáo lý của Ngài thì 

những kẻ đó là những người bị xua đuổi khỏi cái hồ Al-

Hawd đó. (Giảng giải Al-Aqi-dah Al-Wasitah). 

 

 

 

 

 

 

 

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt 

chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: 
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رَۡشيَۡنَٰم إَِّلَّ رَۡۡحَث  ﴿
َ
آ أ ٌَ ٍِنَي  َو  [151سِرة األًبياء: ] ﴾ ١٠٧ىِّيَۡعٰيَ

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ 

để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương 

21 – Al-Ambiya‟, câu 107). 

Học giả Ibnu Katheer  nói: Allah  thông điệp cho 

biết rằng Ngài dựng Muhammad  lên để mang đến 

hồng phúc cho toàn nhân loại có nghĩa là Ngài cử phái 

Người đến vì muốn mang đến hồng phúc cho tất cả loài 

người. Bởi thế, ai đón nhận điều hồng phúc này và tạ ơn 

Ngài về ân huệ này thì sẽ sống đời sống hạnh phúc trên 

cõi trần và cõi Đời Sau; còn ai từ chối và quay lưng với 

nó thì y sẽ thất bại trên cuộc sống thế gian và cõi Đời 

Sau. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َداةٌ }  ٓ ٌَث ُم َُا رَْح 
َ
ا أ ٍَ رواه ادلاريم وابليُيق وضححٍ األبلاين يف مشاكة  {إَِج

 املطاةيح.
“Quả thật, Ta chỉ là vị hướng dẫn nhân từ” 

(Addaarami, Albayhaqi, Hadith được Sheikh Albani xác 

nhận Sahih trong Mishkaah Al-Masaabeeh). 

 

Những hình ảnh về lòng nhân từ của Nabi 

Muhammad  

 Khi cộng đồng của Người  phủ nhận sứ mạng 

của Người thì đại Thiên Thần Jibril  đã đến và nói với 

Người: Quả thật, Allah đã nghe thấy lời của cộng đồng 

ngươi nói với ngươi và những hành động mà họ đã 
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khước từ ngươi nên Ngài đã cử một vị Thiên Thần cai 

quản núi xuống để ngươi sai khiến làm những gì ngươi 

muốn để trừng phạt họ. Thế là vị Thiên Thần cai quản 

núi đã chào Salam đến Nabi  rồi nói: Này Muhammad, 

ngươi hãy ra lệnh những gì ngươi muốn .. nếu ngươi 

muốn ta lấy hai quả núi đè nát chúng thì ta sẽ làm ngay .. 

Nhưng Nabi  chỉ nói: 

ر ُسٔ ةَو  }
َ
ن   أ

َ
َ   اُ  ُُي ِرجَ  أ ٌِ   ً ِٓ ِ لَة ص 

َ
َ   أ ُتدُ  ٌَ َدهُ  اَ  َحػ  ِكُ  لَ  وَض  ِّ  يُش  ِ  ة

 رواه ابلخاري. {َشي ًئا
“Không .. tôi hy vọng Allah sẽ cho ra thế hệ hậu duệ 

của họ là những người thờ phụng một mình Allah 

không tổ hợp với Ngài bất cứ thứ gì” (Albukhari). 

 Nabi Muhammad  nhân từ với kẻ thù của 

mình 

Ông Attafeel bin Amru thuộc gia tộc Daws  đã quá nản 

lòng với cộng đồng gia tộc Daws của mình trong việc 

kêu gọi họ đến với Islam. Ông đến gặp Nabi  và nói: 

Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật, người Daws đã 

nghịch lại và không theo .. Người hãy cầu xin Allah  

trừng phạt họ. Thế là Thiên sứ của Allah  quay mặt về 

phía Qiblah, Người ngửa đôi bàn tay lên .. trước cảnh 

tượng đó mọi người đều tin chắc rằng cộng đồng trong 

gia tộc Daws sẽ bị diệt vong khi Thiên sứ của Allah  

cầu nguyện Allah  trừng phạt họ .. tuy nhiên, vì Thiên 

sứ của Allah  là vị Nabi nhân từ nên Người cầu 

nguyện, nói: 

{ ًَ ُٓ دِ  اليَ  ْ ً   َوائ ِج  َدو ًشا ا ِٓ ِ  وتفق عنيٍ. {ة
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“Lạy Allah, xin Ngài hãy hướng dẫn gia tộc Daws, xin 

Ngài mang họ đến với bầy tôi” (Albukhari, Muslim). 

 Nabi Muhammad  nhân từ với loài vật 

Nabi Muhammad  đi vào một khu vườn của một người 

đàn ông thuộc dân Al-Ansaar (dân bản địa Madinah). 

Trong vườn có một con lạc đà, khi nó nhìn thấy Nabi  

thì nó hét lên với giọng thảm thiết và đôi mắt nó tuôn 

dòng lệ. Nabi  đã tiến đến con lạc đà đó, Người  xoa 

xoa và vuốt đầu nó, nó đứng yên và không la hét nữa .. 

rồi Người  nói: Ai là chủ nhân của con lạc đà này? Một 

cậu thanh niên thuộc dân Al- 

Ansaar đến và nói: Dạ, tôi là chủ của nó thưa Thiên sứ 

của Allah. Nabi  nói: 

فَلَ }
َ
ِذهِ  ِف  اَ  َتَخِق  أ ثِ  َْ ٍَ ي ِٓ َ

ا اُ  َميََهَم  اىَِت  اَل  َْ ُّ  إِيَا  إَِلَ  َشَك  فَإَُِ
ََُم 
َ
ُّ  أ ُّ  ُُتِيُػ ئُِت  رواه أةِ داود وضححٍ واألبلاين. {َوحُد 

“Chẳng lẽ cậu không sợ Allah về con vật này hay sao, 

con vật mà Allah đã ban cho cậu quyền sở hữu nó? 

Quả thật nó đã than với Ta rằng cậu đã không cho nó 

ăn no nhưng lại bắt nó làm quá sức.” (Abu Dawood 

ghi lại và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih). 

 Nabi Muhammad  nhân hậu và thương trẻ 

con 

Nabi Muhammad  là người thương trẻ con nhất trong 

nhân loại. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: Có lần Thiên sứ của 

Allah  hôn đứa cháu ngoại của Người Al-Hasan con 

trai của Ali, lúc đó có mặt của ông Al-Aqra‟ bin Habis 
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thuộc gia tộc Attami-mi. Ông Al-Aqra‟ nhìn thấy thế, 

nói: Quả thật tôi có tới mười đứa con trai nhưng tôi chưa 

từng hôn đứa nào cả. Thiên sứ của Allah  nhìn ông Al-

Aqra‟ và nói: 

{  َ ًُ  لَ  ٌَ ًُ  لَ  يَر َض  وتفق عنيٍ. {يُر َض
“Ai không có lòng thương sẽ không được yêu thương” 

(Albukhari, Muslim). 

Có một lần, Nabi Muhammad  đến thăm bệnh một cậu 

bé người Do Thái, cậu bé này từng là người giúp việc 

cho Người. Người nói với cậu bé: “ هللُ اكُْل ََل إَِِلَ إََِل  ”  – 

“Cháu hãy nói không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah”. Cậu bé nhìn mặt cha của mình .. 

người cha nói: con hãy nghe lời Abu Al-Qasim (Nabi ). 

Thế là cậu bé đã nói lời tuyên thệ đó. Sau đó, Thiên sứ 

của Allah  rời đi và luôn miệng nói: 

دُ }  ٍ َ
 
َلَذهُ  اََّلِى ِِلِ  اْل ج 

َ
ََ  أ  رواه ابلخاري. {انلَارِ  ٌِ

“Xin ca ngợi và tán dương Allah, Đấng đã cứu rỗi cậu 

ta khỏi Hỏa Ngục” (Albukhari). 

 Nabi Muhammad  nhân hậu đối với người 

giúp việc và nô lệ 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: Tôi đã hầu dịch cho 

Thiên sứ của Allah  trong suốt mười năm và tôi thề bởi 

Allah  rằng Người  chưa hề thốt lên với tôi một âm 

thanh khó chịu “Oof” và Người cũng chưa từng nói với 

tôi: sao ngươi làm vậy, tại sao không làm thế này, tại sao 

lại làm thế kia .. (Albukhari, Muslim). 
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Nabi Muhammad  thường nói với người giúp việc: 

لََم َضاَسٌث؟}
َ
 04رواه أمحد وضححٍ األبلاين. )د. اعدل ةي يلع الشدي،  {أ

 ( جمنسا يف ضحتث اْلتيب
“Cậu có cần gì không?” (Ahmad ghi lại và Sheikh 

Albani xác nhận Hadith Sahih). [Tiến sĩ A’dil bin Ali 

Ash-Shadi, 40 buổi học về “đồng hành với Vị yêu thương 

”]. 

Bà A‟ishah  thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  chưa 

từng đánh bất cứ người hầu dịch nào của Người và chưa 

từng đánh bất cứ một người phụ nữ nào và Người cũng 

chưa từng dùng đôi tay của mình đánh bất cứ thứ gì 

ngoại trừ Người đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa 

của Allah . (Albukhari, Muslim).  

 Nabi Muhammad  vui đùa với vợ của mình 

Nabi Muhammad  sống rất tử tế với các bà vợ, Người 

hết lòng yêu thương họ, cư xử nhẹ nhàng và ân cần trong 

lời ăn tiếng nói với họ. Người  thường vui đùa với họ 

và luôn có những cử chỉ yêu thương ấm áp đối với họ. 

Người  thường gọi bà A‟ishah  với những cái tên dí 

dỏm tràn đầy yêu thương như Người gọi bà là “A‟ish” có 

nghĩa là người giàu, Người gọi bà là “Hami-ra‟” có nghĩa 

là chim đuôi đỏ; và Người gọi bà trong sự nể trọng bằng 

tên cha của bà “Ibnah Assiddeeq” có nghĩa là con gái của 

Siddeeq. Và khi bà A‟ishah  uống nước xong thì Người 

 thường lấy cốc nước bà đã uống và đặt môi của mình 

vào ngay chỗ mà bà đã đặt môi rồi uống nước. 



 

 

Vị Nabi cuối 

cùng 
19 

Nabi Muhammad  thường phụ giúp các bà vợ làm việc 

nhà. Có lần bà A‟ishah  cùng tắm chung với Người 

trong một chiếc chậu. Người  nói với bà: nàng cứ mặc 

Ta. Bà  nói với Người: Người cứ để mặc em. (Muslim). 

Nabi Muhammad  rất tận tâm đối với vợ, có lần Người 

lấy đùi làm bậc cho vợ của Người bà Safiyah bước lên 

lưng con lạc đà. (Albukhari). 

 Cách cư xử của Nabi Muhammad  với trẻ con 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah 

 đi ngang qua bọn trẻ thì Người thường chào Salam đến 

chúng. 

Có lần Thiên sứ của Allah  nghe tiếng khóc của một 

đứa trẻ thì Người hoàn thành nhanh lễ nguyện Salah vì sợ 

mẹ của nó lo lắng và khó lòng. 

Thiên sứ của Allah  từng bồng đứa cháu gái của mình, 

Ama-mah con gái của Zaynap  trong lúc làm Imam dẫn 

lễ nguyện Salah cho mọi người, khi Người quỳ xuống 

Sujud thì Người bỏ Ama-mah xuống và khi đứng thì 

Người lại bế Ama-mah lên. 

Thiên sứ của Allah  từng bước xuống bục giảng bế Al-

Hasan và Al-Hosain và để chúng trước mặt mình khi vừa 

kết thúc bài Khutbah. 

 Sự cười vui của Nabi Muhammad  

Thiên sứ của Allah  thường cười vui cùng với người 

nhà và các bạn đạo của Người. Người thường có những 

cử chỉ vui đùa với các bà vợ của Người và trò chuyện với 

họ với những lời yêu thương và ấm áp. Mỗi khi Người  
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xuất hiện trước mọi người thì Người thường niềm nở và 

thân thiện, tất cả mọi trái tim đều yêu quí Người. 

Thiên sứ của Allah  thường đùa vui nhưng Người chỉ 

nói những điều chân lý và sự thật. Sự vui đùa của Người 

là để làm cho tinh thần các vị Sahabah thoải mái để trở 

nên hăng hái hơn trong công việc và cuộc sống. 

Ông Jareer bin Abdullah Al-Bajali  nói: Thiên sứ của 

Allah  luôn mỉm cười với tôi mỗi khi gặp tôi. 

Sự vui đùa, cười giỡn của Người  luôn ở mức trung 

hòa, không có sự quá trớn một cách thái quá. 

 Sự khiêm nhường của Nabi Muhammad  

Thiên sứ của Allah  là một người khiêm nhường, 

không tự cao tự đại. Hình ảnh khiêm tốn của Người nằm 

trong lời phán của Allah : 

اُر ٱٓأۡلِخَرةُ ﴿ ّٔ  حِيَۡم ٱدلَّ ََ ََّل يُرِيُدوَن ُغيُ ِي ا لَِّلَّ َٓ ۡرِض َوََّل ََنَۡػيُ
َ
ا ِِف ٱۡۡل

خَّلِنَي فََصاد   ٍُ  [18 سِرة املطص:] ﴾٨٣اي َوٱۡىَعٰلَِتُث لِيۡ
Đó (Thiên Đàng) là ngôi nhà của Đời Sau mà TA đã 

làm ra cho những ai không muốn tự suy tôn mình cao 

cả và cũng không làm điều thối nát và hủy hoại trái 

đất. Và những người ngay chính biết sợ Allah sẽ luôn 

có một kết cuộc tốt đẹp. (Chương 28 – Al- Qasas, câu 

83). 

Thiên sứ của Allah  thường đáp lại lời mời gọi của 

người tự do lẫn người nô lệ, của người giàu lẫn người 

nghèo. Người  thường viếng thăm người bệnh ở nơi xa 
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nhất của Madinah và Người thường chấp nhận lý do của 

mọi người.  

Thiên sứ của Allah  khiêm nhường với những người có 

đức tin, Người đứng cùng với người yếu thế, thăm hỏi 

người bệnh, Người quan tâm đến những người nghèo và 

Người an ủi những người khó khăn và thất thế. 

Thiên sứ của Allah  chơi đùa với trẻ con, vui đùa với 

người nhà, trò chuyện với người hầu, cùng ăn với mọi 

người, Người ngồi trên nền đất, ngủ trên chiếc chiếu. 

Một người đàn ông đến gặp Nabi , khi Người nói 

chuyện với y thi y liền thay đổi sắc mặt vì sợ Người, 

Người  nói: 

ن  } ِّٔ ُج  فَإِّنِّ  َغيَي َم  َْ يٍِم  لَص  ٍَ ِ ا ة ٍَ َُا إَِج
َ
َُ  أ ةٍ  اب 

َ
رَأ ُكُو  ام 

 
رواه  {اى َلِديدَ  حَأ

 اةي واجٍ.
“Đừng quá căng thẳng, quả thật Ta đâu phải là vua 

mà Ta chỉ là con trai của một người phụ nữ ăn thịt 

khô” (Ibnu Ma-jah). 

Thiên sứ của Allah  ghét được khen ngợi và Người cấm 

ca ngợi Người quá mức, Người nói: 

ُروِِن  لَ } ا ُتط  ٍَ َرِت  َن ط 
َ
ََ  انلََصاَرى أ ، اب  ًَ َي ا َمر  ٍَ َُا فَإَِج

َ
ٔا َخت ُدهُ، أ ُ  َذُلٔل

 رواه ابلخاري. {َوَرُشُٔلُ  اِ  َخت دُ 
“Các ngươi đừng ca ngợi Ta giống như những người 

Thiên Chúa đã ca ngợi con trai của Maryam, quả thật 

Ta chỉ là một người bề tôi. Bởi thế, các ngươi hãy nói: 

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

(Albukhari). 
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Thiên sứ của Allah  là người khiêm tốn nhất trong nhân 

loại, Người không hề suy tôn mình. Người không tự cao 

tự đại, làm sao Người có thể là người tự cao tự đại khi 

Người đã nói: 

ُروِِن  لَ } ا ُتط  ٍَ َرِت  َن ط 
َ
ََ  انلََصاَرى أ ، اب  ًَ َي ا َمر  ٍَ َُا فَإَِج

َ
ٔا َخت ُدهُ، أ ُ  َذُلٔل

 رواه ابلخاري. {َوَرُشُٔلُ  اِ  َخت دُ 
“Các ngươi đừng ca ngợi Ta giống như những người 

Thiên Chúa đã ca ngợi con trai của Maryam, quả thật 

Ta chỉ là một người bề tôi. Bởi thế, các ngươi hãy nói: 

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

(Albukhari). 

Làm sao Thiên sứ của Allah  có thể là người tự cao tự 

đại trong khi Người nói: 

ا ََيَيُِس اى َػت دُ } ٍَ يُِس َن س 
َ
ُكُو اى َػت ُد وَأ

 
ا يَأ ٍَ رواه أةِ يعىل  {آُكُو َن
 وحسٌٍ األبلاين.

“Ta ăn giống như người nô lệ ăn và Ta ngồi giống như 

người nô lệ ngồi” (Abu Ya’la ghi lại, Sheikh Albani xác 

nhận Hadith tốt). 

Làm sao Nabi Muhammad  có thể là người tự cao tự 

đại khi mà Người đã nói: 

{  ٔ َ ِدىَ  ل  ْ
ُ
ٔ   ىََلتِي ُج  ُنَراعٌ  إَِلَ  أ َ ِّ  ُدِخيُج  َول َست ُج  َغيَي 

َ
رواه امرتوذي  {أل

 وضححٍ األبلاين.
“Dù người ta mang đến biếu Ta một cái cẳng chân 

cừu không có thịt thà gì cả thì chắc chắn Ta sẽ nhận 
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lấy nó, và cho dù người ta mời Ta đến bữa ăn chỉ với 

một cái cẳng chân cừu không thịt thì chắc chắn Ta sẽ 

đến với họ.” (Tirmizdi ghi lại, Sheikh Albani xác nhận 

Hadith Sahih). 

Và một trong những biểu hiện sự khiêm tốn của Nabi 

Muhammad  là Người đáp lại lời mời cho dù chỉ được 

mời đến với một miếng bánh lúa mạch và Người nhận tất 

cả các món quà dù giá trị hay không giá trị. Ông Anas 

bin Malik  thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  được 

mời đến bữa ăn chỉ có bánh lúa mạch và miếng mỡ đã 

đổi mùi (do đã qua nhiều ngày) nhưng Người đã đáp lại 

lời mời. (Hadith do Tirmizdi ghi lại trong Ash-Shama-il). 

 

 

Tổng quan về bức Thông Điệp của Vị cao nhân 

bậc nhất trong nhân loại  

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ُس  َواََّلِى} دٍ  َجف  ٍَ عُ  لَ  بَِيِدهِ  ُُمَ ٍَ َضدٌ  ِب  يَص 
َ
َ   أ ِذهِ  ٌِ ثِ  َْ ٌَ

ُ
ِٔدىي  األ ُٓ  َولَ  َح

َاِّني  ًَ  َُْص  ُٔت  ُث ٍُ ً   َح َ َ   َول ٌِ ر ِشي ُج  ةِاََّلِى يُؤ 
ُ
ِّ  أ ِ   ة

َ   ََكنَ  إِلَ َطاِب  ٌِ ص 
َ
 أ

 رواه مسنه. {انلَارِ 
“Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài 

rằng bất kỳ ai từ cộng đồng này, dù là người Do Thái 

hay là người Thiên Chúa khi nghe đến Ta rồi chết đi 

trong khi không tin nơi sứ mạng mà Ta được cử phái 
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đến thì chắc chắn người đó sẽ làm bạn với Hỏa Ngục” 

(Muslim). 

Sheikh Albani nói trong “Assilsilah Assahih” 1/241: 

Hadith mang nội dung rõ rệt về việc ai đó đã nghe về 

Nabi Muhammad  và sứ mạng mà Người được cử phái 

đến, nghe ở đây có nghĩa là Người đã đến kêu gọi về 

những điều mà Allah  đã mặc khải xuống cho Người, 

nhưng rồi người đó lại không tin nơi Người thì y sẽ trở 

thành cư dân của Hỏa Ngục; không có sự phân biệt trong 

sự việc đó giữa người Do Thái, người Thiên Chúa, người 

Bãi hòa giáo hay người vô đạo. Và tôi tin rằng đại đa số 

những người ngoại đạo nếu cho phép họ nghiên cứu về 

các nền tảng, các giáo lý tín ngưỡng và những hình thức 

thờ phượng mà Islam mang đến thì chắc chắn họ sẽ 

nhanh chóng gia nhập Islam từng đoàn và từng đoàn 

giống như đã từng xảy ở buổi đầu của Islam. 

Học giả Annawawi  nói: Lời của Thiên sứ  “bất kỳ 

ai từ cộng đồng này, dù là người Do Thái hay là người 

Thiên Chúa khi nghe đến Ta” có nghĩa là bất kỳ ai có 

mặt trong thời đại của Người  và trong thời đại sau 

Người cho đến Ngày Tận Thế, tất cả họ phải vâng lời và 

tuân theo Người. Việc Người  chỉ nêu tên người Do 

Thái, người Thiên Chúa là nhằm mang ý nghĩa gây chú ý 

những ai khác hai nhóm người này; hơn nữa bởi vì người 

Do Thái và Thiên Chúa là những người được ban cho 

Kinh sách cho nên so với những ai khác họ thuộc những 

người không được ban cho Kinh sách thì họ phải là 

những người tiên phong. Allah  là Đấng biết hơn hết! 

(Giảng giải của Annawawi về bộ Muslim). 
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Những đặc ân dành riêng cho Vị được lựa chọn 

Al-Mustafa  

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِطيُج } غ 
ُ
ً   ََخ ًصا أ َ ََ  ل ُٓ َط َضدٌ  ُحػ 

َ
ُت  َرت ِّل  أ ِب  ُُِْص  ٍر، َمِصََيةَ  ةِالرُّغ   ٓ  َش

ر ُض  ِلَ  وَُسِػيَج  
َ
ِشًدا األ ًٔرا، َمص  ُٓ ا َوَط ٍَ حُّ

َ
َ   رَُسٍو  َفأ ِت  ٌِ ٌَ

ُ
ُّ  أ َرَكخ  د 

َ
 أ

، الَصلَةُ  ِضيَج   فَي ُيَصوِّ
ُ
ًُ  ِلَ  وَأ ِ َغاُ ٍَ ً   ال  َ َضدٍ  ََتَِو  َول

َ
ِطيُج  َرت ِّل، أل غ 

ُ
 وَأ

ِّ  إَِل  ُحت َػُد  انلَِبُّ  َوََكنَ  الَشَفاَغَث، ٌِ  ٔ ٌَثً  انلَاِس  إَِل  َوبُِػر ُج  َخاَصًث، كَ  {ََع
 رواه ابلخاري ومسنه.

“Ta được ban cho năm điều mà không ai trước Ta 

được ban cho: Ta được phù hộ giành chiến thắng chỉ 

bằng việc làm cho (kẻ thù) sợ hãi ở khoảng cách của 

một tháng ngày đường; Ta được ban cho mặt đất làm 

nơi cúi đầu quì lạy và thanh sạch, bởi thế bất kỳ ai 
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trong cộng đồng tín đồ của Ta đến giờ lễ nguyện 

Salah thì hãy dâng lễ nguyện Salah; Ta được phép 

dùng chiến lợi phẩm trong khi không ai trước Ta 

được phép; Ta được ban cho quyền cầu xin ân xá; và 

mỗi vị Nabi trước Ta đều chỉ được cử phái đến cho 

riêng cộng đồng của họ còn Ta thì được cử phái đến 

cho toàn thể nhân loại.” (Albukhari, Muslim). 

Nabi Muhammad  của chúng ta được ban cho những 

điều riêng biệt trong khi các vị Nabi trước đây (cầu xin 

Allah  ban phúc lành và bằng an cho họ) không được 

ban cho. Đó là những đặc ân, là điều vinh dự lớn lao vô 

cùng đặc biệt dành riêng cho Người ; và cộng đồng tín 

đồ của Người cũng được hưởng lây hồng phúc này của 

Người . Và năm điều đặc ân đó chính là: 

 Đặc ân thứ nhất: Allah, Đấng Tối Cao và Toàn 

Năng đã giúp đỡ và phù hộ cho Nabi  giành chiến 

thắng trước kẻ thù của Người chỉ bằng việc Ngài gieo nỗi 

sợ hãi trong lòng kẻ thù của Người, mục đích Ngài muốn 

nâng cao vị thế của Người và hạ thấp sự hèn hạ của 

những kẻ đối nghịch với tôn giáo của Ngài. 

 Đặc ân thứ hai: Allah, Đấng Tối Cao đã ban cho 

vị Nabi  cao quý này của Ngài có một không gian rộng 

rãi hơn trong việc thờ phượng, đó là Ngài ban cho Người 

toàn bộ trái đất làm nơi cúi đầu quì lạy Ngài, và điều này 

như một sự thương xót lớn lao dành cho cộng đồng tín đồ 

của Người. Bởi thế, người có đức tin trong cộng đồng 

của Người dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất đều có thể 

dâng lễ nguyện Salah mỗi khi đã đến giờ lễ nguyện. Như 

vậy, sự thờ phượng của cộng đồng tín đồ Muhammad  
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không nhất thiết phải thể hiện tại một địa điểm nhất định 

và riêng biệt nào đó. 

 Đặc ân thứ ba: Chiến lợi phẩm giành được từ 

những kẻ thù ngoại đạo trong chinh chiến là những thứ 

Halal cho Nabi Muhammad  và cộng đồng tín đồ của 

Người. 

 Đặc ân thứ tư: Allah, Đấng Tối Cao và Toàn 

Năng dành một đặc ân vô cùng cao quí cho Nabi 

Muhammad  để khẳng định địa vị cao quý nhất đáng 

được ca ngợi của Người ở nơi Ngài, đó là Ngài ban cho 

Người quyền cầu xin đại ân xá cho cộng đồng tín đồ của 

Người vào Ngày Phán Xét. 

 Đặc ân thứ năm: Quả thật, mỗi vị Nabi trước kia 

chỉ được cử phái đến kêu gọi mỗi cộng đồng của riêng họ 

nhưng Nabi Muhammad  được cử phái đến là để kêu 

gọi toàn thể nhân loại và bức thông điệp mà Người mang 

đến bao quát trọn vẹn tất cả mọi thứ và mang tính cải 

thiện toàn diện cho mọi cộng đồng và mọi thời đại sau 

Người cho đến Ngày Tận Thế. 

 Lời của Người  “bất kỳ ai” mang ý nghĩa bao 

hàm cả nam và nữ. 

(Theo Taiseer Al-A’laam giảng giải Umdah Al-Ahkaam 

của Sheikh Abdullah bin Abdurrahman A-li Al-Bassaam 

trang 70 – 73). 
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Một số chỉ dạy của Nabi Muhammad  

Sự chỉ dạy của Người  trong ăn uống: 

Người  bảo ăn bằng tay phải, cấm ăn bằng tay trái, 

Người nói: 

َكَو  إَِذا}
َ
ً   أ َضُدُز

َ
ُكو   أ

 
ِّ  َفي َيأ يِِ ٍِ َب   َشَِب  َوإَِذا بَِي ِّ  فَي يَش  يِِ ٍِ  فَإِنَ  بَِي

ُكُو  الَشي َطانَ 
 
اِلِ  يَأ ٍَ ُب  بِِش َ اِلِ  َويَش  ٍَ  وتفق عنيٍ. {بِِش

“Ai đó trong các ngươi khi ăn thì hãy ăn bằng tay 

phải và khi uống thì hãy uống bằng tay phải, bởi quả 

thật Shaytan ăn bằng tay trái và uống bằng tay trái” 

(Albukhari, Muslim). 

Nabi Muhammad  không ngồi ăn với tư thế Ittikaa‟ và 

tư thế Ittikaa‟ này có ba kiểu: kiểu ngồi nghiêng một bên 

tựa lên cùi chỏ, kiểu ngồi bắt chân chữ ngũ (xếp bằng) và 

kiểu ngồi ngã mình vào một cái gì đó và tựa hoàn toàn 

vào đó. Người  thường ngồi ăn với kiểu ngồi quì gối 



 

 

Vị Nabi cuối 

cùng 
29 

(tư thế ngồi giữa hai Sujud) đặt lòng ban chân trái chạm 

sóng lưng bàn chân phải; Người ngồi thể hiện sự hạ mình 

trước Thượng Đế Tối Cao, một kiểu lễ nghĩa kính cẩn 

trước Ngài. 

Nabi Muhammad  bảo nhân danh Allah khi ăn và khi 

uống, Người nói: 

َكَو  إَِذا} 
َ
ً   أ َضُدُز

َ
ُنرِ  أ ًَ  فَي َيذ  ن   نَِسَ  فَإِن   َتَػاَل  اِ  اش 

َ
ُنرَ  أ ًَ  يَذ   اش 

َوِلِ  ِف  َتَػاَل  اِ 
َ
َوَلُ  اِ  ِمْسِب فَي َيُلو   أ

َ
 رواه امرتوذي. {َوآِخرَهُ  أ

“Ai đó trong các ngươi khi ăn thì hãy nhân danh 

Allah, Đấng Tối Cao (nói Bismillah). Nếu y quên nhân 

danh Allah ngay lúc đầu thì y hãy nói: Bismillah fi 

auwalihi wa a-khirihi” (Tirmizdi). 

Nabi Muhammad  khi uống nước thì Người thường 

ngồi, Người cấm đứng khi uống nước, thi thoảng Người 

cũng đứng uống nước. Có lời nói rằng Người đứng uống 

là vào trường hợp cần thiết làm vậy, có lời thì nói việc 

cấm đoán đã được bôi xóa, và có lời thì bảo được phép 

uống nước trong cả tư thế ngồi và đứng, và lời nói thứ ba 

là hợp lý nhất(1). Và khi uống nước thì Nabi  thường 

uống với ba lần thở (có nghĩa là uống thành ba ngụm) và 

thở ở đây là thở ở bên ngoài cốc (lý) nước.(2)
 (Tìm hiểu 

                                           
(1)

 Có nghĩa là theo Sunnah là uống nước trong tư thế ngồi nhưng nếu 

uống trong tư thế đứng cũng không bị cấm đoán. 

(2)
 Có nghĩa là theo Sunnah nên uống nước thành từng ngụm nhỏ, còn ý 

nghĩa thở ba lần trong Hadith thì nó mang nghĩa là thở bên ngoài cốc (ly) 

nước do có một Hadith khác rằng Nabi đã cấm hà hơi vào đồ uống (hay 

đồ uống), Người nói:  
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thêm từ cuốn sách Zda-du Al-Ma’aazd của học giả Ibnu Al-

Qayyim ). 

Nabi Muhammad  nói:  

َِ  ىَََي َض  اَ  إِنَ } ن   اى َػت دِ  َغ
َ
ُكَو  أ

 
يَثَ  يَأ ك 

َ
َدهُ  األ ٍَ ا َذَيط  َٓ و   َغيَي 

َ
َب  أ َ  يَش 

َبثَ  َدهُ  الَش  ٍَ ا َذَيط  َٓ  رواه مسنه. {َغيَي 
“Quả thật, Allah hài lòng với người bề tôi nào khi ăn 

hoặc uống thì y nói Alhamdulillah (ca ngợi và tán 

dương Ngài)” (Muslim). 

Sheikh Muhammad bin Uthaimeen  nói: Đây là bằng 

chứng cho thấy rằng Allah, Đấng Tối Cao hài lòng dù chỉ 

với một điều nhỏ nhặt, đó là Ngài hài lòng với con người 

khi y kết thúc bữa ăn thì y nói Alhamdulillah và khi kết 

                                                                                           

ً   َشَِب  إَِذا » َضُدُز
َ
ََِفس   فَلَ  أ َرادَ  فَإَِذا اإِلَُاءِ  ِف  يَتَ

َ
ن   أ

َ
َِصِّ  َحُػٔدَ  أ ًَ  اإِلَُاءَ  فَي ُي َُػد   ُث  ََكنَ  إِن   ْل 

 وحسٌٍ األبلاين يف السنسنث الطحيحث.رواه اةي واجٍ  « يُِريدُ 
“Ai đó trong các ngươi khi uống nước thì chớ hà hơi vào trong cốc 

(ly), nếu y muốn quay lại uống tiếp tục thì y hãy để cốc (ly) sang một 

bên rồi đưa vào miệng trở lại” (Ibnu Ma-jah, Sheikh Albani xác nhận 

Hadith tốt trong bộ Assilsilah Assahihah). 

* Việc uống nước thành từng ngụm nhỏ (ba ngụm) không chỉ là việc làm 

theo Sunnah được Allah  ban cho ân phước nếu định tâm làm theo 

đường lối của Nabi Muhammad , mà nó còn mang lại lợi ích sức khỏe. 

Trong y khoa, các bác sĩ thường khuyên nên uống nước thành từng ngụm 

nhỏ, họ nói: Đừng uống ừng ực cho đã khát, tốt nhất, bạn nên uống từng 

ngụm từng ngụm nhỏ, bởi uống nước quá nhanh sẽ không tốt cho cơ thể, 

có thể dẫn đến tụt huyết áp, phù thũng não, gây nên các hiện tượng như 

nhức đầu, buồn nôn. 
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thúc việc uống thì y cũng nói Alhamdulillah. (Giảng giải 

Riyaadh Assaliheen quyển 1 trang 465). 

Sự chỉ dạy của Nabi Muhammad  về việc ngủ và 

thức dậy: 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói:  

Thiên sứ của Allah , khi Người ngã mình lên chiếc tấm 

trải (chuẩn bị ngủ) thì Người thường nói: 

َيا} ض 
َ
ٔ ُت وَأ ُم

َ
ًَ أ ُٓ َم الي ٍِ  رواه ابلخاري. {ةِاِش 

“Bi-ismika ollo-humma amu-tu wa ahya” 

“Lạy Allah, nhân danh Ngài bề tôi chết và bề tôi 

sống” (Albukhari). 

Sau đó, Người  chụm đôi tay lại và đọc các chương 

Kinh rồi phun nhẹ vào chúng, các chương Kinh Người 

đọc là chương Ikhlaas ( ٌَحد
َ
ُ أ َٔ ٱَّللَّ ُْ كُۡو ) chương Al-Falaq ,(كُۡو 

ُغٔذُ ةَِرّبِ ٱىَۡفيَقِ 
َ
ُغٔذُ ةَِرّبِ ٱِلَّاِس ) và chương Annaas ,(أ

َ
 sau ,(كُۡو أ

đó Người lấy hai bàn tay vuốt toàn thân, Người lần lượt 

vuốt đầu, mặt và sau đó là các bộ phận khác của cơ thể, 

Ngươi làm như thế ba lần. Người  thường ngủ nằm 

nghiêng bên phải và đặt bàn tay phải áp má bên phải, và 

trước khi ngủ Người thường nói: 

{ ًَ ُٓ ٔ مَ  َغَذاةََم  كِِ   اليَ رواه أةِ داود وامرتوذي واةي  {ِغَتاَدكَ  َتت َػُد  يَ
 واجٍ وأمحد.

“Ollo-humma qini a’zda-baka yawma tab’athu i’ba-

daka” 
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“Lạy Allah, xin Ngài cứu rỗi bề tôi khỏi sự trừng phạt 

của Ngài vào Ngày Ngài phục sinh đám bầy tôi của 

Ngài” (Abu Dawood,Tirmizdi, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Khi Người  ngã mình lên giường thì Người cũng 

thường nói: 

دُ }  ٍ َ
 
َِا اََّلِى ِِلِ  اْل ٍَ َػ ط 

َ
ً   َوآَواَُا َوَكَفاَُا وََشَلاَُا أ َ   فََس ٍَ  َلُ  ََكِفَ  لَ  ِم

ئ ِٔىَ  َولَ   رواه مسنه. {ٌُ
“Alhamdulillah allazdi atto’a-mana wa saqo-na wa 

kafa-na wa a-wa-na fakam mimman la ka-fiya lahu 

wa la mu’wiya” 

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

Đấng đã ban cho bầy tôi thức ăn và đồ uống, đã cung 

dưỡng cho bầy tôi và đã ban cho bầy tôi chỗ trú ngụ. 

Bởi không biết có bao nhiều người đã không có được 

cung dưỡng và không có nơi trú ngụ.” (Muslim). 

Khi thức dậy từ giấc ngủ thì Nabi  thường nói: 

دُ }  ٍ َ
 
َياَُا اََّلِى ِِلِ  اْل ض 

َ
دَ  أ ا َبػ  َِا ٌَ اَت ٌَ

َ
ِّ  أ  رواه ابلخاري. {اىنُُّشٔرُ  َوإَِْل 

“Alhamdulillah allazdi ahya-na ba’da ma ama-tana 

wa ilayhi annushu-r” 

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

đã làm sống bề tôi sau khi đã làm cho bề tôi chết, và 

với Ngài bề tôi phải quay trở về” (Albukhari). 

Sau đó, Người  chà răng bằng Siwak, có lẽ Người đọc 

mười câu Kinh cuối của chương Ali-Imran: 
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ارِ ٓأَلَيٰج  إِنَّ ِِف ﴿ َٓ ِۡو َوٱِلَّ ۡرِض َوٱۡخخَِلِٰف ٱِلَّ
َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل   َخيِۡق ٱلصَّ

ُ
ْوِي ّۡلِ

ىَۡبِٰب 
َ
ٍ   ١٩٠ٱۡۡل َ كَِيٰ ََ يَۡذُنُروَن ٱَّللَّ ِي ًۡ ا ا َوُرُػٔد  ٱَّلَّ ٰ ُجُِٔبِِٓ

َولََعَ
ۡر
َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل ُروَن ِِف َخيِۡق ٱلصَّ ا َخيَۡلَج َهَٰذا َبِٰطل  َويََخَفهَّ ٌَ  ِض َربََِّا 

 َِ َِا َغَذاَب ٱِلَّارِ ُشۡتَحٰ َ حُۡدِخِو ٱِلَّاَر َذَلۡد  ١٩١َم فَلِ ٌَ ٓ إََُِّم  َربََِّا
 َۡ ٍِنَي ٌِ ِ ٰي ا لِيظَّ ٌَ ۥ  َو ُّ ۡخَزۡيخَ

َ
َُصار   أ

َ
َِادِي  رَّ  ١٩٢ أ ٌُ ٍِۡػَِا  ا ُحَِادِي بََِّآ إِجََِّا َش

ۡن 
َ
َِ أ يَمٰ ًۡ َف َءاٌِ لِۡۡلِ ْ ةَِرّبُِس ٔا َِّا  َٔ ُِ ي َربََِّا فَۡۡففِۡر َِلَا ذُُُٔبََِا َوَفّفِۡر َخ َِّا ٌَ ا

ةَۡرارِ  َٔ َشّيِ 
َ
َع ٱۡۡل ٌَ َِا  َٔذَّ ٰ رُُشيَِم َوََّل  ١٩٣احَِِا َوحَ َِا لََعَ ا وََغدتَّ ٌَ َِا َوَءاحَِِا  َربَّ

ٍِيَػادَ  ۡ ثِِۖ إََُِّم ََّل ُُتۡيُِف ٱل ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيٰ ّّنِ  ١٩٤ ُُتۡزَُِا يَ
َ
ًۡ أ ُٓ ًۡ َربُّ ُٓ َ فَۡۡشَخَجاَب ل

ٍِو   ٰ َو َع ٍَ ِطيُع َخ
ُ
َِ  ََّلٓ أ ٌّ ُِِسً  ٌّ ِۖ َۢ َبۡػض  ِ ٌّ ِۖ َبۡػُظُسً  َُثٰ

ُ
ۡو أ
َ
 ذََنٍر أ

ٔاْ  ۡخرُِج
ُ
اَجُرواْ َوأ َْ  ََ ِي ٔاْ فََّۡلَّ ٔاْ َوكُخِيُ وُذواْ ِِف َشبِيِِل َوَقٰخَيُ

ُ
ًۡ َوأ ٌَِ دَِيٰرِِْ

ًۡ شَ  ُٓ ِۡ َزّفَِرنَّ َخ
ُ
ٰج   َٔ ّيِ َۡل ًۡ َجنَّ ُٓ َِّ ۡدِخيَ

ُ
ًۡ َوَۡل ا  احِِٓ َٓ َ ََتۡخِ ٌِ َُۡهُٰر ََتۡرِي 

َ
ٱۡۡل

َٔاة   َۡ ِغِِد ٱثَ ِ ٌّ َٔاِب ا  َُ ٱثلَّ ُ ِغَِدهُۥ ُحۡص ِي َوٱَّللَّ ََُّم َتَليُُّب  ١٩٥َّللَّ ََّل َحُغرَّ
ْ ِِف ٱۡۡلَِلِٰد  ََ َزَفُروا ِي َتٰع   ١٩٦ٱَّلَّ ًۡ كَيِيو   ٌَ ُٓ ٰ َوى

ۡ
أ ٌَ  ًَّ ًُ  َوبِۡئَس ُث َِّ َٓ َج

ادُ  َٓ ٍِ ۡ ٰج   ١٩٧ٱل ًۡ َجنَّ ُٓ َ ًۡ ل ُٓ اْ َربَّ ۡٔ ََ ٱتََّل ِي َِ ٱَّلَّ َُۡهُٰر  َلِٰس
َ
ا ٱۡۡل َٓ ِ َ ََتۡخ ََتۡرِي ٌِ

ا  َٓ ََ ذِي َۡ ِغِِد ٱُُُزَّل  َخِِٰلِي ِ ٌّ ِ َخۡۡي    ا ِغَِد ٱَّللَّ ٌَ ِ  َو ةَۡرارِ  َّللَّ
َ
ِإَونَّ  ١٩٨ىِّۡۡل

 َۡ َ يُ ٌِ ٍَ َ ِو ٱىِۡهَتِٰب ل ْۡ
َ
ًۡ أ ُزَِل إَِِلِۡٓ

ُ
آ أ ٌَ ًۡ َو ُزَِل إَِِلُۡس

ُ
آ أ ٌَ ِ َو َُ ةَِّۡللَّ ٌِ ۡؤ

وَن أَِب ِ ََّل يَۡشََتُ ِ  َخِٰشػنَِي َّلِلَّ ٍَ ِ َث ًۡ َيِٰج ٱَّللَّ ُْ ۡجُر
َ
ًۡ أ ُٓ َ ْوَلٰٓهَِم ل

ُ
ا كَيِيًلي أ
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ًۡ  إِنَّ ٱ َ ََسِيُع ٱۡۡلَِصاِب ِغَِد َرّبِِٓ ٌَ  ١٩٩َّللَّ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ واْ َيٰٓ ْ ٱۡصِِبُ ٔا ُِ

ًۡ ُتۡفيُِحَٔن  َ ىََػيَُّس ْ ٱَّللَّ ٔا ْ َوٱتَُّل ٔا سِرة آل عىران: ] ﴾٪١٩َوَصاةُِرواْ َوَراةُِط
195 - 055] 

Quả thật, trong sự tạo hóa các tầng trời và trái đất 

và sự luân chuyển ngày đêm là những dấu hiệu (nhận 

biết Allah) cho những người hiểu biết. Những người 

tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngồi và lúc nằm, và 

nghiền ngẫm về sự tạo hóa các tầng trời và trái đất, 

(họ nhận thức được sự huyền diệu và phép mầu vĩ đại 

của Allah và khẳng định): “Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi! Ngài đã không tạo hóa những thứ này một cách 

phù phiếm và vô nghĩa. Quang vinh Ngài và trong 

sạch thay Ngài! Xin Ngài cứu rỗi bầy tôi khỏi sự 

trừng phạt nơi Hỏa Ngục. Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi! Rõ thật Ngài! Ai mà bị Ngài cho vào Hỏa Ngục thì 

quả thật đó là những kẻ bị Ngài hạ nhục; và những kẻ 

làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ. Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, quả thật bầy tôi đã nghe thấy 

lời gọi của một vị mời gọi đến với đức tin Iman: “Các 

ngươi hãy tin tưởng nơi Thượng Đế của các ngươi!” 

và bầy tôi đã tin tưởng. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 

xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và xóa bỏ những 

việc làm xấu của bầy tôi và xin Ngài bắt hồn của bầy 

tôi cùng với những người ngoan đạo. Lạy Thượng Đế 

của bầy tôi! Xin Ngài ban cho bầy tôi điều mà Ngài đã 

hứa với bầy tôi qua trung gian các vị Sứ giả của Ngài 

và xin Ngài đừng hạ nhục bầy tôi vào Ngày Phục 

Sinh; bởi quả thật Ngài không bao giờ thất hứa trong 

lời hứa của Ngài”. Bởi thế, Thượng Đế của họ đã đáp 
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lại lời nguyện cầu của họ, Ngài nói: Quả thật, TA sẽ 

không đánh mất bất kỳ một việc làm nào của các 

ngươi, dù nam hay nữ,  người này hay người kia. Do 

đó, những ai đã di cư và bị xua đuổi ra khỏi nhà cửa 

của họ và chịu hoạn nạn đau khổ vì chính nghĩa của 

TA, đã anh dũng chiến đấu và bị giết thì quả thật TA 

sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ và thu nhận họ vào những ngôi 

vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy; 

một phần thưởng tốt nhất. Ngươi (Muhammad) chớ 

bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng trên mặt đất của 

những kẻ không có đức tin. Đó chỉ là một sự hưởng 

thụ tạm bợ ngắn ngủi, rồi đây nơi ở của chúng sẽ là 

Hỏa ngục, một nơi ở thật tội tệ và khủng khiếp nhất. 

Ngược lại, những ai sợ Thượng Đế của họ thì sẽ được 

hưởng những ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có các 

dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ sống trong đó đời đời; 

một sự chiêu đãi từ nơi Allah, và ở nơi Allah luôn có 

những phần thưởng tốt đẹp dành cho những người 

ngoan đạo và đức hạnh. Và quả thật, trong số người 

dân Kinh sách có người tin tưởng nơi Allah và nơi 

điều đã được ban xuống cho các ngươi và nơi điều đã 

được ban xuống cho họ, họ hạ mình khiêm tốn trước 

Allah; họ không bán các lời mặc khải của Allah với 

những giá trị ít ỏi; họ là những người mà phần 

thưởng sẽ ở nơi Thượng Đế của họ; quả thật, Allah 

rất nhanh trong việc thanh toán (sự thưởng phạt). 

Hỡi những ai có đức tin! Hãy kiên nhẫn và tuyệt đối 

kiên nhẫn và hãy kiên quyết chịu đựng và hãy kính sợ 

Allah, mong rằng các ngươi được thành đạt. 
(Chương 3 – Ali – „Imran, câu 190 - 200). 
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Người  từng ngủ đầu hôm và thức dậy vào cuối đêm, 

đôi lúc Người thức khuya do lo chuyện của những người 

Muslim. Người  ngủ bằng đôi mắt nhưng trái tim 

Người không ngủ. 

(Xem thêm trong Zda-du Al-Ma’aadz của học giả Ibnu 

Al-Qayyim quyển 1 trang 155 – 156). 

Sự chỉ dạy của Nabi Muhammad  về việc chào 

Salam: 

Trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim có ghi lại qua 

lời thuật của Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah  

đã cho biết rằng việc làm tốt nhất trong Islam là nuôi ăn 

người nghèo và người túng thiếu và chào Salam đến 

người quen biết lẫn người không quen biết. 

Còn trong bộ Albukhari và những bộ Hadith khác thì ghi 

lại rằng Nabi Muhammad  đã dạy: người nhỏ nên chào 

Salam người lớn, người đi ngang qua nên chào Salam 

cho người ngồi, người cưỡi trên con vật cưỡi (người đi xe 

cộ ngày nay) nên chào Salam cho người đi bộ, và nhóm ít 

người nên chào Salam nhóm nhiều người. (Zda-du Al-

Ma’aazd quyển 2 trang 406 và 412). 

Sự chỉ dạy của Nabi Muhammad  về việc nên nói gì 

và làm gì khi quá nóng giận: 

Người  bảo người nào khi quá nóng giận thì nên làm 

Wudu‟, nếu đang đứng thì ngồi xuống, nếu đang ngồi thì 

nằm và cầu xin Allah  phù hộ che chở khỏi Shaytan 

bằng lời: 

{ ًِ ََ الَشي َطاِن الرَِسي  ٌِ ٔ ُذ ةِاِ  ُغ
َ
 .{أ
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“A-u’zdu billa-hi minash shayto-nir roji-m” 

“Cầu xin Allah che chở khỏi Shaytan xấu xa!” 

(Xem thêm Zda-du Al-Ma’aazd của học giả Ibnu Al-

Qayyim ). 

 

 

 

 

 

Chớ lấy mộ Ta làm nơi cho lễ hội! 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ٔا لَ } ً   َُت َػيُ ٔا َولَ  ُرُتًٔرا ُبُئحَُس ِى َُت َػيُ ٔا ِخيًدا َرْب  َ  َوَصيُّ  فَإِنَ  ََعَ
  ً ً   َضي ُد  َتت يُُغِ   َصلَحَُس ُخ  ِ  رواه أةِ داود. {ُن

“Các ngươi chớ đừng biến ngôi nhà của các ngươi 

thành các ngôi mộ và chớ đừng lấy mộ của Ta làm nơi 

cho lễ hội; các ngươi hãy Salawat cho Ta bởi quả thật 

sự Salawat của các ngươi sẽ tới được với Ta dù các 

ngươi ở bất cứ nơi nào.” (Abu Dawood). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: 

“Các ngươi hãy Salawat cho Ta bởi quả thật sự 

Salawat của các ngươi sẽ tới được với Ta dù các 

ngươi ở bất cứ nơi nào” mang hàm ý là dù các ngươi ở 

gần mộ của Ta hay ở cách xa mộ của Ta như thế nào thì 

khi các ngươi Salawat cho Ta thì lời Salawat của các 
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ngươi sẽ đến được nơi Ta, bởi thế, các ngươi không cần 

phải lấy mộ của Ta làm nơi cho lễ hội. 

Ông Ali bin Al-Hasan  nhìn thấy một người đàn ông 

đến khu vực mộ của Nabi và đi vào bên trong cầu nguyện 

thì ông đã ngăn cản và nói: Tôi sẽ cho ông biết một 

Hadith mà tôi đã nghe từ cha của tôi và cha của tôi đã 

nghe nó từ ông nội của tôi và ông nội của tôi đã thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ٔا لَ } ً   َُت َػيُ ٔا َولَ  ُرُتًٔرا ُبُئحَُس ِى َُت َػيُ ٔا ِخيًدا َرْب  َ  َوَصيُّ  فَإِنَ  ََعَ
  ً ُس ٍَ يِي  ً   َضي ُد  َتت يُُغِ   تَص  ُخ  ِ   {ُن

“Các ngươi chớ đừng biến ngôi nhà của các ngươi 

thành các ngôi mộ và chớ đừng lấy mộ của Ta làm nơi 

cho lễ hội; các ngươi hãy Salawat cho Ta bởi quả thật 

sự Salawat của các ngươi sẽ tới được với Ta dù các 

ngươi ở bất cứ nơi nào.” (Fat-hu Al-Majeed giảng giải 

Kitaab Attawhid trang 221, 222). 

Sheikh Ibnu Uthaimeen  nói: Các ngươi chớ lấy mộ 

của Ta làm nơi cho lễ hội có nghĩa là các ngươi chớ tôn 

vinh nó bằng cách các ngươi đến thăm viếng nó một lần, 

hai lần, hay nhiều lần trong mỗi năm. Đó là bằng chứng 

nghiêm cấm đi du hành từ xa đến viếng thăm mộ của 

Nabi . Bởi thế, một người muốn đến Madinah không 

phải vì mục đích viếng thăm mộ của Nabi  mà y du 

hành từ xa đến đó chỉ vì mục đích dâng lễ nguyện Salah 

tại Masjid của Người mà thôi. 

Như vậy, nếu chúng ta Salawat cho Nabi  thì sự 

Salawat của chúng ta sẽ đến được với Người cho dù 

chúng ta ở bất cứ nơi nào, dù chúng ta ở trên biển, ở đất 
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liền, ở trên không trung, dù chúng ta ở gần hay chúng ta 

ở xa như thế nào đi chăng nữa. (Giảng giải Riyaadh 

Assaliheen quyền 3 trang 5730). 

Sheikh Ibnu Uthaimeen  nói: Hadith là bằng chứng 

khẳng định rằng tốt nhất là một người nên dâng lễ 

nguyện Salah tại nhà của mình, đó là tất cả những lễ 

nguyện Salah Sunnah; bởi quả thật, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ف َظَو }
َ
ِ  أ ر ءِ  َصلَة ٍَ ِّ  ِف  ال  ُخَٔبثَ  الَصلَةَ  إِلَ  ةَي خِ ه  ٍَ  ابلخاري.رواه  {ال 

“Lễ nguyện Salah tốt nhất của một người là ở tại nhà 

của y ngoại trừ lễ nguyện Salah bắt buộc” (Albukhari). 

“Các ngươi hãy Salawat cho Ta” đây là mệnh lệnh, có 

nghĩa là các ngươi hãy nói lời:  

دٍ } ٍَ ًَ َصوِّ ََعَ ُُمَ ُٓ  {الي

“Ollo-humma solli a’la Muhammad” 

Và quả thật Allah, Đấng Tối Cao đã ra lệnh điều này 

trong lời phán của Ngài : 

ٔاْ ﴿ ْ َصيُّ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ ي َيٰٓ ِ  ٱِلَِّبّ

ۥ يَُصئَُّن لََعَ ُّ َلٰٓهَِهخَ ٌَ َ َو إِنَّ ٱَّللَّ
ا  ًٍ ٔاْ تَۡصيِي ٍُ ِ  [65سِرة األحزاب: ] ﴾٥٦َغيَۡيِّ وََشيّ

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn 

Salawat cho Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy 

Salawat và cầu xin bằng an cho Y (Chương 33 – 

Al‟Ahzab, câu 56). 
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(Al-Qawlu Al-Mufeed giảng giải Kitaab Tawhid quyển 1 

trang 456 – 457). 

 

 

 

 

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú 

cho những đức tính thật cao đẹp và vĩ đại! 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 [0سِرة  املنه: ] ﴾٤ِإَوََُّم ىََػَِلٰ ُخيٍُق َغِظيم  ﴿

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho 

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

Al-Qalam, câu 4). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói: “Thiên sứ của 

Allah là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất trong 

nhân loại” (Albukhari, Muslim). 

Sheikh Ibnu Uthaimeen  nói: Phẩm chất đạo đức tốt 

được thể hiện ở hai phương diện: phương diện đối với 

Allah, Đấng Tối Cao và phương diện đối với các bề tôi 

của Ngài. 

 Đối với Allah, Đấng Tối Cao: Hài lòng với giáo 

luật của Allah  khi Ngài đã sắc lệnh, qui định và an bài; 

tiếp nhận giáo luật và sự định đoạt của Ngài với tấm lòng 
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không gò bó, không chán nản tuyệt vọng cũng như không 

buồn rầu. 

 Đối với các bề tôi của Ngài: Ngăn bản thân làm 

điều xấu (tức không gây phiền hà cũng như không gây 

hại đến mọi người bằng chiếc lưỡi hay bằng các bộ phận 

khác của cơ thể); cố gắng và nỗ lực làm điều thiện (cố 

gắng, nỗ lực trong việc cho người khác những gì bản 

thân mình có được từ tài sản, kiến thức và những ân huệ 

khác); và niềm nở trên gương mặt (gặp gỡ mọi người với 

gương mặt vui tươi niềm nở chứ không phải với gương 

mặt khó chịu, cau mày và nhăn nhó và vô cảm). Đó là 

phẩm chất đạo đức tốt đẹp. 

(Giảng giải Riyaadh Assaliheen, quyển 2, trang 430). 

Ông Hishaam bin A‟mir  thuật lại, nói: Tôi đến gặp bà 

A‟ishah, tôi nói với bà: Này hỡi người mẹ của những 

người có đức tin! Xin hãy nói cho tôi biết về phẩm chất 

đạo đức Thiên sứ của Allah. Bà nói: Phẩm chất đạo đức 

của Người là phẩm chất đạo đức của Qur’an; chẳng 

lẽ ông không đọc lời phán của Allah: 

 [0سِرة  املنه: ]﴾٤ِإَوََُّم ىََػَِلٰ ُخيٍُق َغِظيم  ﴿

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho 

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

Al-Qalam, câu 4). 

(Hadith do Ahmad ghi lại trong Musnad). 

Học giả Ibnu Kathir  nói: Hadith này mang ý nghĩa 

rằng Thiên sứ của Allah  là một đại diện chấp hành của 

Qur‟an, Người làm theo những gì Qur‟an ra lệnh và tuân 
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thủ theo những gì Qur‟an nghiêm cấm. Người mang toàn 

bộ đạo đức và phẩm chất của Qur‟an, Người từ bỏ bản 

chất và tính cách tự nhiên của Người. Người làm tất cả 

những gì Qur‟an sai bảo và từ bỏ tất cả những gì Qur‟an 

nghiêm cấm. Cùng với những điều này, Allah, Đấng Tối 

Cao đã ban cho Người những đức tính vĩ đại và tốt đẹp từ 

đức tính mắc cỡ, rộng lượng và nhân từ, dũng cảm, kiên 

nhẫn và chịu đựng, đầy lòng vị tha và những đức tính tốt 

đẹp và cao quý khác. (Tafseer Ibnu Katheer quyển 4 

trang 363). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Có lời hỏi Thiên sứ của 

Allah  rằng điều gì dẫn vào Thiên đàng nhiều nhất thì 

Người nói: 

َٔى} َُ  اِ  َتل  ُيُقِ  وَُضص 
 
 {اْل

“Lòng Taqwa (kính sợ, ngoan đạo) đối với Allah và 

phẩm chất đạo đức tốt đẹp”. 

Và khi Người  được hỏi rằng điều gì dẫn vào Hỏa Ngục 

nhiều nhất thì Người nói: 

{ ًُ جُ  اى َف  {َواى َفر 
“Cái miệng và bộ phận sinh dục” 

(Hadith do Tirmizdi ghi lại và Sheikh Albani xác nhận 

Hadith tốt). 
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  ٍ Sự Istighfaar (Cầu xin Allah tha thứ tội lỗi) 

của Nabi Muhammad  

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِفرُ  إِّنِّ  َواِ } َخغ  ش 
َ
حُُٔب  اَ  أل

َ
ِّ  َوأ ٔ مِ  ِف  إَِْل  َ َثَ  اْل  ك 

َ
َ   أ  {َمَرةً  َشت ِػنيَ  ٌِ

 رواه ابلخاري.

“Thề bởi Allah, quả thật mỗi ngày Ta đều cầu xin 

Allah tha thứ và sám hối với Ngài nhiều hơn bảy 

mươi lần” (Albukhari) 

Học giả Ibnu Hajar  nói:  

“Thề bởi Allah, quả thật mỗi ngày Ta đều cầu xin 

Allah tha thứ”, trong lời nói này của Người  mang 

một sự thề thốt như một sự nhấn mạnh để khẳng định 

điều Người  muốn nói để cho người nghe không có sự 

ngờ vực. 

“Mỗi ngày Ta đều cầu xin Allah tha thứ và sám hối 

với Ngài” cho thấy rằng Thiên sứ của Allah  cầu xin sự 
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tha thứ từ nơi Allah  và sám hối với Ngài, và có thể nó 

mang hàm ý rằng Người  cầu xin và sám hối theo 

nguyên văn mà Người đã nói trong Hadith (tức lời: 

Astaghfirullo-h wa atu-bu ilayhi – Bề tôi cầu xin Allah 

tha thứ tội lỗi và bề tôi xin sám hối với Ngài!).  

“Nhiều hơn bảy mươi lần” mang hàm ý rằng Người  

cầu xin Allah  tha thứ và quay về sám hối với Ngài rất 

nhiều lần trong ngày chứ không phải khẳng định số 

lượng, bởi vì trong môt lời dẫn khác do ông Anas bin 

Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:  

ِفرُ  إِّنِّ } َخغ  ش 
َ
ٔ مِ  ِف  اَ  أل َ   {َمَرةً  َشت ِػنيَ  اْل 

“Quả thật mỗi ngày Ta cầu xin Allah tha thứ đến bảy 

mươi lần”. 

 (Fat-hu Alba-ry giảng giải bộ Sahih Albukhari). 

Thiên sứ của Allah  nói:  

َ   ُطَٔب } ٍَ ِ ِّ  ِف  وََسدَ  ل َفاًرا َصِطيَفخِ خِغ  رواه اةي واجٍ وضححٍ  {َنرَِيًا اش 
 األبلاين.

“Thật phúc thay cho những ai tìm thấy trong trang sổ 

bộ ghi chép của mình nhiều Istighfaar” (Hadith do 

Ibnu Ma-jah ghi lại và Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih). 

Ông Sa‟eed bin Al-Khudri thuật lại, nói: Một người đàn 

ông đã nói với Thiên sứ của Allah : Thưa Thiên sứ của 

Allah, thật phúc thay cho ai đó gặp được Người và tin 

tưởng nơi Người. Thiên sứ của Allah  nói:  
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َ   ُطَٔب } ٍَ ِ ََ  َرآِّن  ل ٌَ ًَ  ِب  َوآ ًَ  ُطَٔب  ُث ًَ  ُطَٔب  ُث َ   ُطَٔب  ُث ٍَ ِ ََ  ل ٌَ ً   ِب  آ َ  َول
 {يََرِِن 

“Thật phúc thay cho ai đã gặp được Ta và tin tưởng 

nơi Ta, rồi thật phúc thay .. rồi thật phúc thay .. rồi 

thật phúc thay cho ai tin tưởng nơi Ta trong khi 

không gặp được Ta”. 

Người đàn ông đó nói: Điều phúc đó là gì thưa Thiên sứ 

của Allah? Thiên sứ của Allah  nói: 

 

َِثِ  ِف  َشَشَرةٌ } َ
 
وِ  ثَِياُب  ََعمٍ  ٌِائَثِ  َمِصََيةُ  اْل  ْ

َ
َِثِ  أ َ

 
َ   ََت ُرجُ  اْل ٌِ 

ا َٓ اِم ٍَ ك 
َ
 وضححٍ األبلاين. رواه أمحد{ أ

“Đó là một cái cây trong Thiên đàng táng rộng của nó 

bằng một trăm năm ngày đường; và quần áo của cư 

dân Thiên đàng được tạo ra túi hoa của nó.”(Hadith 

do Ahmad ghi lại và Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih). 
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Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) 

Al-Kawthar (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 1). 

Allah, đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: 

ثََر ﴿ ۡٔ ۡخَطۡيَنَٰم ٱۡىَه
َ
 [1سِرة الكِجر: ] ﴾١إِجَّآ أ

Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-

Kawthar. (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 1). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ي ُج }
َ
ًرا َرأ  ٓ َِثِ  ِف  َج َ

 
لُؤِ  كَِتاُب  َضاَذَخاهُ  اْل ا كُي ُج  اليُّؤ  َذا ٌَ ِيُو  يَا َْ  كَا َ  ِسْب 

َذا ذَرُ  َْ  ٔ ُّ  كَد   اََّلِى اى َه َطاَن خ 
َ
 رواه امرتوذي وضححٍ األبلاين. {اُ  أ

“Trong Thiên đàng, Ta nhìn thấy một con sông hai 

bên bờ của nó có những mái vòm bằng ngọc trai, Ta 

hỏi: Này Jibril, đây là gì? Ngài nói: đây là con sông 

Al-Kawthar mà Allah đã ban cho Ngươi.”(Hadith do 
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Tirmizdi ghi lại và Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih). 

Học giả Attabari  nói trong bộ Tafseer của ông:  

Đó là tên của con sông trong Thiên đàng mà Allah   đã 

ban cho Thiên sứ của Ngài . 

Học giả Al-Qurtubi  nói trong bộ Tafseer của ông:  

Tirmizdi cũng ghi lại một lời dẫn khác được thuật lại bởi 

Ibnu Umar  rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ذَرُ }  ٔ رٌ  اى َه  ٓ َِثِ  ِف  َج َ
 
َ   َضاَذَخاهُ  اْل ٍب  ٌِ َْ رِّ  ََعَ  َوََم َراهُ  َذ َاُكِٔت  ادلُّ  َواْل 

 ُّ َبُخ َيُب  حُر  ط 
َ
ََ  أ ِم  ٌِ ٍِص  اُؤهُ  ال  ٌَ َّل  َو ض 

َ
ََ  أ ب َيُض  اى َػَصوِ  ٌِ

َ
ََ  وَأ  {اثلَي ِز  ٌِ

  َذا حديث حسي ضحيح.

“Al-Kawthar là một con sông trong Thiên đàng, hai 

bờ của nó được lát vàng, dòng chảy của nó bên trên 

những viên ngọc trai và hồng ngọc, phù sa của nó 

thơm hơn xạ hương, nước của nó ngọt hơn mật ong 

và trắng hơn tuyết.” (đây là Hadith tốt và Sahih). 

Học giả Al-Shinqiti  nói trong bộ Tafseer của ông:  

Trong bộ Sahih Albukhari có ghi lại từ lời thuật của Anas 

bin Malik  rằng khi Thiên sứ của Allah  được đưa 

thăng thiên lên trời vào đêm Isra‟, Người  nói: 

َتي ُج }
َ
رٍ  ََعَ  أ َٓ لُؤِ  كَِتاُب  َضاَذَخاهُ  َج َٔفًا اليُّؤ  ا َذُلي ُج  َُمَ َذا ٌَ ِيُو  يَا َْ  ِسْب 
َذا كَاَ   ذَرُ  َْ  ٔ  {اى َه

“Ta được dẫn đến một con sông hai bờ của nó có 

những chiếc mái vòm bằng ngọc trai trống rỗng. Ta 
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hỏi: Này Jibril, đây là gì? Ngài nói: đây là Al-

Kawthar.” (đây là Hadith tốt và Sahih). 

Và trong một lời dẫn khác của Albukhari từ lời thuật của 

bà A‟ishah  khi bà được hỏi về lời phán của Allah 

Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-

Kawthar. (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 1) thì bà 

nói: “Đó là con sông mà Allah  ban cho Nabi của các 

người, trên hai bờ của nó có những viên ngọc trai 

trống rỗng (làm mái vòm) .. và trên mặt của nó là 

những vật dụng để múc (ly, tách, ..) nhiều như những 

các vì sao”. 

Và trong một lời dẫn khác của Albukhari từ lời của Ibnu 

Abbas  về Al-Kawthar: “Đó là điều phúc mà Allah 

ban cho Thiên sứ của Allah”. 

Học giả Assa‟di  nói trong bộ Tafseer của ông:  

Allah, Đấng Tối Cao phán với vị Nabi của Ngài , 

Muhammad: 

ثََر ﴿ ۡٔ ۡخَطۡيَنَٰم ٱۡىَه
َ
 [1سِرة الكِجر: ] ﴾١إِجَّآ أ

Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-

Kawthar. (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 1). 

Có nghĩa là Allah, Đấng Tối Cao ban cho Người  nhiều 

điều tốt đẹp và nhiều điều phúc lành vào ngày Phục Sinh. 

Và một trong những điều tốt đẹp và phúc lành đó có con 

sông được gọi là Al-Kawthar và có hồ Al-Hawdh bề dài 

của nó bằng một tháng ngày đường, bề rộng của nó bằng 

một tháng ngày đường, nước của nó trắng hơn cả sữa, 

ngọt hơn cả mật ong, các vật dụng để múc (ly, tách, ..) 
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nhiều như các vì sao trên trời; ai uống nó sẽ không bao 

giờ khát sau đó. 

 

 

 

 

 

Hãy Salawat và chao bằng an đến Nabi 

Muhammad ! 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َٔات وَُضَطج  } َ َصيَ ِّ َغش  َ َصَلةً َواِضَدةً َصَّل اُ َغيَي  َ  َصَّل لََعَ ٌَ

ُ َدرََسات ُ َخِطي َئات َوُرفَِػج  َلُ َغش  ُّ َغش   ِ رواه امنسايئ وضححٍ  {َخ
 األبلاين.

“Ai Salawat cho Ta một lần Allah sẽ Salawat cho 

người đó mười lần đồng thời Ngài sẽ xóa đi mười tội 

lỗi cho y và nâng y lên mười bậc”(Ibnu Ma-jah ghi lại, 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih). 

Một số thời điểm khuyến khích Salawat cho Nabi 

Muhammad : 

 Lúc Tashahhud trong lễ nguyện Salah. 

 Trước và sau Du‟a (sự cầu nguyện khấn vái). 

 Ngày Jumu‟ah (thứ sáu) và đêm của nó. Thiên sứ 

của Allah  nói: 
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وا} ِثُ ك 
َ
َ  الَصلَةَ  أ ٔ مَ  ََعَ َػثِ  يَ ٍُ ُ

 
َ  اْل َ  َصَّل لََعَ ٍَ َػِث، َذ ٍُ ُ

 
َصَلةً َوَْل يََث اْل

 ِّ ا َغَشاً  َصَّل اُ َغيَي  َٓ ِ  ابليُيق وحسٌٍ األبلاين.رواه  { ة

“Các ngươi hãy Salawat cho Ta thật nhiều vào ban 

ngày và ban đêm của Jumu’ah (ngày thứ sáu), bởi ai 

Salawat cho Ta một lần Allah sẽ Salawat cho người 

đó mười lần” (Albaihaqi ghi lại, Sheikh Albani xác nhận 

Hadith Sahih). 

 Khi nghe nhắc đến Người , bởi Người nói: 

{ َ ً  يَُصوِّ لََعَ َ ِ َدهُ َول رِىء ُذنِر ُت ِغ ُ ِف اِم 
َ
ًَ أ  رواه امرتوذي. {َرِغ

“Thật là thiệt thân cho một người khi Ta được nhắc 

đến ở nơi y nhưng y lại không Salawat cho Ta” 

(Hadith do Tirmizdi ghi lại). 

 Khi vào và ra Masjid. 

 Sau Takbir thứ hai của lễ nguyện Salah cho người 

chết. 

Allah, đấng Tối Cao phán”: 

ٔاْ ﴿ ْ َصيُّ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ ي َيٰٓ ِ  ٱِلَِّبّ

ۥ يَُصئَُّن لََعَ ُّ َلٰٓهَِهخَ ٌَ َ َو إِنَّ ٱَّللَّ
ا  ًٍ ٔاْ تَۡصيِي ٍُ ِ  [65سِرة األحزاب: ] ﴾٥٦َغيَۡيِّ وََشيّ

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn 

Salawat cho Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy 

Salawat và cầu xin bằng an cho Y (Chương 33 – 

Al‟Ahzab, câu 56). 

Một số lời Salawat cho Nabi Muhammad  : 
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 {دٍ ا ٍَ ًَ َصوِّ ََعَ ُُمَ ُٓ  .175، ص 3 رشح رياض الطاْلْي ، ج {لي

(Ollo-humma solli a’al Muhammad) 

(Lạy Allah, cầu xin Ngài ban bằng an và phúc lành 

cho Muhammad) (Giảng giải Riyaadh Assaliheen quyển 

3 trang 571). 

 { ًَ ُٓ دٍ  ََعَ  َصوِّ  اليَ ٍَ دٍ  آ ِ  َوََعَ  ُُمَ ٍَ ا ُُمَ ٍَ ًَ  ََعَ  َصيَي َج  َن ِْي  إِة َرا
، آ ِ  َوََعَ  ًَ ِْي ًَ  .ََمِيدٌ  َْحِيدٌ  إََُِم  إِة َرا ُٓ دٍ  ََعَ  ةَارِك   اليَ ٍَ دٍ  آ ِ  َوََعَ  ُُمَ ٍَ  ُُمَ
ا ٍَ َج  َن ًَ  ََعَ  ةَاَرك  ِْي ، آ ِ  َوََعَ  إِة َرا ًَ ِْي يدٌ  َْحِيدٌ  إََُِم  إِة َرا رواه  {.ََمِ

 ابلخاري.

(Ollo-humma solli a’al Muhammadwa a’la a’li 

Muhammad kama sollayta a’la Ibrahim wa a’la a’li 

Ibrahim, innaka hami-dum maji-d. Ollo-humma ba-

rik a’al Muhammad wa a’la a’li Muhammad kama 

barakta a’al Ibrahim wa a’la a’li Ibrahim, innaka 

hami-dum maji-d). 

(Lạy Allah, cầu xin Ngài ban bằng an cho Nabi 

Muhammad và cho gia quyến của Nabi Muhammad 

giống như Ngài đã ban bằng an cho Nabi Ibrahim và 

gia quyến của Nabi Ibrahim, quả thật ngài là đấng 

đáng được ca ngợi và Oai Nghiêm. Và xin Ngài ban 

hồng phúc cho Nabi Muhammad và cho gia quyến 

của Nabi Muhammad giống như Ngài đã ban hồng 

phúc cho Nabi Ibrahim và gia quyến của Nabi 

Ibrahim, quả thật ngài là đấng đáng được ca ngợi và 

Oai Nghiêm.) (Albukhari). 
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 { ًَ ُٓ دٍ  ََعَ  َصوِّ  اليَ ٍَ دٍ  آ ِ  َوََعَ  ُُمَ ٍَ ا ُُمَ ٍَ ًَ  ََعَ  َصيَي َج  َن ِْي  إِة َرا
ًَ  آ ِ  َوََعَ  ِْي دٍ  ََعَ  َبارِك  وَ  إِة َرا ٍَ دٍ  آ ِ  َوََعَ  ُُمَ ٍَ ا ُُمَ ٍَ َج  َن  ََعَ  ةَاَرك 

 ًَ ِْي ، آ ِ  َوََعَ  إِة َرا ًَ ِْي يدٌ  َْحِيدٌ  إََُِم  إِة َرا  .رواه مسنه {.ََمِ

 

(Ollo-humma solli a’al Muhammadwa a’la a’li 

Muhammad kama sollayta a’la Ibrahim wa a’la a’li 

Ibrahim. Wa ba-rik a’al Muhammad wa a’la a’li 

Muhammad kama barakta a’al Ibrahim wa a’la a’li 

Ibrahim, fil’a-lami-n, innaka hami-dum maji-d). 

(Lạy Allah, cầu xin Ngài ban bằng an cho Nabi 

Muhammad và cho gia quyến của Nabi Muhammad 

giống như Ngài đã ban bằng an cho Nabi Ibrahim và 

gia quyến của Nabi Ibrahim. Và xin Ngài ban hồng 

phúc cho Nabi Muhammad và cho gia quyến của 

Nabi Muhammad giống như Ngài đã ban hồng phúc 

cho Nabi Ibrahim và gia quyến của Nabi Ibrahim 

trong vũ trụ, quả thật ngài là đấng đáng được ca ngợi 

và Oai Nghiêm.) (Muslim). 

 Ông Musa bin Talhah  thuật lại từ cha của ông: 

Chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, cách Salawat 

cho Người như thế nào? Thiên sứ của Allah  nói: Các 

ngươi hãy nói: 

 { ًَ ُٓ دٍ  ََعَ  َصوِّ  اليَ ٍَ دٍ  آ ِ  َوََعَ  ُُمَ ٍَ ا ُُمَ ٍَ ًَ  ََعَ  َصيَي َج  َن ِْي  إِة َرا
، آ ِ  َوََعَ  ًَ ِْي دٍ  ََعَ  ةَارِك   وَ  .ََمِيدٌ  َْحِيدٌ  إََُِم  إِة َرا ٍَ دٍ  آ ِ  َوََعَ  ُُمَ ٍَ  ُُمَ
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ا ٍَ َج  َن ًَ  ََعَ  ةَاَرك  ِْي ، آ ِ  َوََعَ  إِة َرا ًَ ِْي يدٌ  َْحِيدٌ  إََُِم  إِة َرا رواه  {.ََمِ
 امنسايئ.

(Ollo-humma solli a’al Muhammadwa a’la a’li 

Muhammad kama sollayta a’la Ibrahim wa a’la a’li 

Ibrahim, innaka hami-dum maji-d. Wa ba-rik a’al 

Muhammad wa a’la a’li Muhammad kama barakta 

a’al Ibrahim wa a’la a’li Ibrahim, innaka hami-dum 

maji-d). 

(Lạy Allah, cầu xin Ngài ban bằng an cho Nabi 

Muhammad và cho gia quyến của Nabi Muhammad 

giống như Ngài đã ban bằng an cho Nabi Ibrahim và 

gia quyến của Nabi Ibrahim, quả thật ngài là đấng 

đáng được ca ngợi và Oai Nghiêm. Và xin Ngài ban 

hồng phúc cho Nabi Muhammad và cho gia quyến 

của Nabi Muhammad giống như Ngài đã ban hồng 

phúc cho Nabi Ibrahim và gia quyến của Nabi 

Ibrahim, quả thật ngài là đấng đáng được ca ngợi và 

Oai Nghiêm.) (Annasa-i). 
(Xem thêm: Jala’ Al-afhaam Fi Assalah Ala Khairi Al-

Alaam của đại học giả Ibnu Al-Qayyim). 
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Niềm vui của Nabi Muhammad  

Thiên sứ của Allah  nói: 

ي ُب وَُسِػي ُج ُكَرةُ َخي ِن  } ج َيا اىنَِّصا َواىطِّ  {الَصَلة ِِف   ُضتَِّب إََِلَ ِِف  ادلُّ
 رواه أمحد وامنسايئ.

“Điều yêu thích nhất đối với Ta trên cuộc sống thế 

gian là phụ nữ và dầu thơm; và Ta được ban cho 

niềm vui và hạnh phúc trong lễ nguyện Salah” (Hadit 

do Imam Ahmad vàAnnasa-i ghi lại). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ّنِّ }
َ
ً   أ ت َلاُز

َ
ً   ِِلِ  أ َدُكُس ص 

َ
ً   وَأ ُز ةَرُّ

َ
 رواه ابلخاري. {وَأ

“Quả thật, Ta là người có lòng Taqwa, tin tưởng và 

ngoan đạo hơn các ngươi” (Hadit do Albukhari ghi lại). 

Ông Huzdaifah  thuật lại, nói: Trong một đêm nọ, tôi 

dâng lễ nguyện cùng với Thiên sứ của Allah , Người 

mở đầu bằng chương Al-Baqarah, tôi nói trong lòng 

Người sẽ Ruku’a ở câu thứ 100, nhưng rồi Người  

đã đọc qua những gì mà tôi đã dự đoán, tôi nói với 

lòng vậy là Người sẽ Ruku’a khi kết thúc cả chương 

nhưng rồi Người lại tiếp tục đọc chương Annisa’, sau 
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đó, Người lại tiếp tục đọc chương Ali Imran, Người 

đọc một cách từ tốn và ngâm nga, mỗi khi đọc đến 

chỗ có nói đến sự cầu khấn thì Người cầu khấn, và 

mỗi khi đọc đến chỗ có nói đến sự cầu xin Allah phù 

hộ và che chở thì Người ngưng để cầu xin Allah phù 

hộ và che chở. Sau đó, Người  Ruku’a và nói Subha-

na Rabbiya Al-A’zhi-m, Người Ruku’a lâu giống như 

lúc Người đứng (trước Ruku’a). Sau đó, Người  nói 

Sami’ol-lo-hu liman hamidah, rồi Người trở dậy 

đứng, Người đứng lâu tương đương với lúc Người 

Ruku’a. Sau đó, Người Sujud và nói Subha-na 

Rabbiya Al-A’la, Người Sujud lâu tương đương như 

lúc đứng. (Hadit do Muslim ghi lại). 
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Chẳng lẽ không đáng để Ta trở thành một 

người bề tôi biết tri ân hay sao?! 

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

thường dâng lễ nguyện Salah rất lâu trong đêm đến nỗi 

hai bàn chân của Người nứt và sưng. Tôi nói với Người: 

Thưa Thiên sứ của Allah, sao Người phải làm khổ bản 

thân mình như vậy trong khi Allah  đã tha thứ cho 

Người tất cả mọi tội lỗi đã qua và những tội lỗi sau này?! 

Người  nói: 

راً؟!}  ٔ َن َخت ًدا َشُه  ٔ ُك
َ
فََل أ
َ
وتفق عنيٍ. {أ  

“Chẳng lẽ không đáng để Ta trở thành một người bề 

tôi biết tri ân hay sao?!” (Hadit do Albukhari và Muslim 

ghi lại). 

Sheikh Muhammad Saleh bin Uthaimeen  nói: Thiên 

sứ của Allah  thường dâng lễ nguyện Salah rất lâu trong 

đêm khiến đôi bàn chân của Người nứt do máu dồn 

xuống. Có lời nói với Người: Quả thật, Allah  đã tha 

thứ mọi tội lỗi của Người trước đây và cả sau này, Người 

cần chi phải khổ thân như vậy? Người  nói: 

راً؟!}  ٔ َن َخت ًدا َشُه  ٔ ُك
َ
فََل أ
َ
  {أ

“Chẳng lẽ không đáng để Ta trở thành một người bề 

tôi biết tri ân hay sao?!”. 
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Như vậy, Thiên sứ của Allah  hành đạo như thế vì lòng 

biết ơn Allah  về những ân huệ mà Ngài đã ban cho 

Người. Đây là bằng chứng khẳng định rằng lòng biết ơn 

phải bằng sự hành đạo và tuân lệnh Ngài. Bởi thế, khi 

một người nói: bề tôi tạ ơn Allah  thì đó chỉ là sự tạ ơn 

bằng chiếc lưỡi và nó chưa đủ mà người đó cần phải 

hành động bằng thể xác trong việc hành đạo và tuân lệnh 

Ngài để thể hiện lòng tri ân đối với Ngài. 

Và đây cũng là bằng chứng khẳng định rằng Thiên sứ của 

Allah  hành đạo và thờ phượng Allah  bằng cả tình 

yêu bởi lẽ một người không thể hành động như vậy ngoại 

trừ người đó mang một tình yêu vô cùng mãnh liệt; chính 

vì vậy mà Người  nói: 

رواه أمحد وامنسايئ {وَُسِػي ُج كَُرةُ َخي ِن  ِِف  الَصَلة}   
“Và Ta được ban cho niềm vui và hạnh phúc trong lễ 

nguyện Salah” (Hadit do Imam Ahmad vàAnnasa-i ghi 

lại). 

Có nghĩa là lễ nguyện Salah là việc làm yêu thích nhất 

đối với Người . (Giảng giải Riyaadh Assaliheen, quyển 

3 trang 393, 394). 

Con tim nhạy cảm và sự khóc sợ của Người  

đối với Allah : 

Abdullah bin Ash-Shakheer    thuật lại, nói: “Tôi đến 

gặp Thiên sứ của Allah  trong lúc Người đang dâng 

lễ nguyện Salah và tiếng của Người giống như tiếng 

của một người đã khóc rất nhiều.” (Hadith do Abu 

Dawood ghi lại và Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih). 
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Sợi dây cứu rỗi 

Thiên sứ của Allah  nói: 

{  ً َِثِ  بُِصنَِت  َذَػيَي ُس ُيََفاءِ  وَُش
 
ََ  اْل ِديِّنيَ  الَراِشِدي  ٓ ٍَ ٔا ال  ا َغظُّ َٓ  َغيَي 

َٔاِسذِ  ً   ةِانلَ ُمٔرَ  َوإِيَاُز
ُ
َدذَاِت  َواأل ط  ٍُ َغثٍ  ُكَ  فَإِنَ  ال  رواه أةِ  {َطلَىَثٌ  ةِد 

  داود وامرتوذي وكال حديث حسي ضحيح.

“Bởi thế, các người hãy bám chặt lấy Sunnah của Ta 

và Sunnah của các vị Khali-fah chính trực được 

hướng dẫn, các ngươi hãy cắn chặt lấy nó bằng những 

chiếc răng hàm của các ngươi; và các ngươi hãy tránh 

xa những điều cải biên và đổi mới bởi quả thật sự đổi 

mới và cải biên đều lầm lạc.” (Hadith do Abu Dawood 

và Tirmizdi ghi lại, và Tirmizdi nói đây là Hadith Sahih). 

Sheikh Muhammad Saleh bin Uthaimeen  nói: 

Lời của Người “ ... Bởi thế, các người hãy bám chặt lấy 

Sunnah của Ta”: 

Thiên sứ của Allah  ra lệnh bảo chúng ta phải bám sát 

lấy Sunnah của Người khi chúng ta gặp phải nhiều sự bất 

đồng và mâu thuẫn với nhau. Lời của Người “Bởi thế, 

các người hãy bám chặt lấy Sunnah của Ta” có nghĩa 

là các ngươi hãy bám lấy Sunnah của Ta. 

Sunnah của Người  có nghĩa là đường lối Aqi-dah của 

Người, phẩm chất đạo đức của Người, việc làm của 
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Người, sự thờ phượng của Người và những điều khác 

nằm trong đường lối của Người. Chúng ta phải bám lấy 

Sunnah của Người, và phải dùng Sunnah của Người để 

phân xét cho mọi sự việc và mọi tranh chấp của chúng ta. 

Như Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ًَّ ََّل ََيِدُ فََل َوَرّبَِم ََّل يُ ﴿ ًۡ ُث ُٓ ا َشَجَر ةَيَِۡ ٍَ َٔك ذِي ٍُ ٰ ُُيَّهِ واْ ۡؤٌَُِِٔن َحَّتَّ
ًۡ َحرَج   ُُفِصِٓ

َ
ٍ  ِِفٓ أ ٔاْ تَۡصيِي ٍُ ِ ا كََظۡيَج َويَُصيّ ٍَّ  [56سِرة امنساء: ] ﴾٦٥ا ا ّمِ

Thề bởi Thượng Đế của Ngươi rằng chúng sẽ không 

tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử Ngươi đứng ra 

phân xử về điều mà chúng tranh chấp rồi chúng cảm 

thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi 

đã đưa ra và chúng hoàn toàn quy phục. (Chương 4 – 

Annisa, câu 65). 

Sunnah của Người  là sợi dây cứu rỗi cho những ai 

muốn Allah  cứu rỗi khỏi những điều lệch lạc, những 

điều đổi mới và cải biên (Bid‟ah). Và sợi dây cứu rỗi có 

trong các sách của các học giả. (Giảng giải Riyaadh 

Assaliheen quyển 1 trang 505, 506). 
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Một trong những cách điều trị bệnh của Nabi 

Muhammad  

Sự điều trị: 

Nabi Muhammad  nói: 

َفاءُ } َبثِ  ذَلٍَث  ِف  الشِّ َطثِ  َغَصٍو  َش  ًٍ  َوَش  َِارٍ  َوَكَيثٍ  ُِم َش ِ ج َه  ة
َ
ِت  وَأ ٌَ

ُ
 أ

 َِ   رواه ابلخاري. {اى َكِّ  َغ

“Sự điều trị bệnh có ba cách: uống mật ong, giác lể, 

và đốt lửa. Và Ta cấm các ngươi dùng cách đốt lửa” 
(Hadith doAlbukhari ghi lại.). 

Hạt đen: 

Nabi Muhammad  nói: 

ِذهِ  إِنَ } ََتثَ  َْ
 
ٔ َداءَ  اْل َ   ِشَفاءٌ  الَص ََ  إِلَ  َداءٍ  ُكِّ  ٌِ  رواه ابلخاري. {الَصامِ  ٌِ

“ََQuả thật, hạt đen này điều trị được mọi căn bệnh 

ngoại trừ cái chết” (Hadith doAlbukhari ghi lại). 

Nước Zamzam:  

Nabi Muhammad  nói: 
َزم َلَا ُشَِب َلُ } اُء َزم   رواه اةي واجٍ وضححٍ األبلاين. {ٌَ

 “Nước Zamzam mang lại điều ước nguyện cho Người 

uống nó” (Hadith do Ibnu Ma-jah ghi lại, Sheikh Albani 

xác nhận Hadith Sahih). 

Nước: 
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Thiên sứ Muhammad  nói: 

َُّم }
 
َ   اْل ًَ  َذي صِ  ٌِ َِ َٓ ا َس َْ ة رُِدو

َ
اءِ  فَأ ٍَ ٍ األبلاين.رواه  {ةِال  ٍ وضحح  اةي واج

“Cơn sốt là từ hơi nóng của Hỏa Ngục, bởi thế các 

ngươi hãy làm mát nó với nước” (Hadith do Ibnu Ma-

jah ghi lại và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih). 

Chà là Ajwaf của Madinah: 

Thiên sứ Muhammad  nói: 

{  َ َراٍت  بَِصت عِ  حََصَتصَ  ٌَ ٍَ ةً  َت َٔ ً   َغش  َ ٔ مَ  َذلَِم  يَُُضَهُ  ل َ ًي  اْل  رٌ  َولَ  ُش  {ِشط 
 رواه مسنه.

“Ai buổi sáng ăn bảy quả chà là Ajwaf thì ngày hôm 

đó sẽ không có bất cứ chất độc hay bùa phép nào có 

thể gây hại đến y” (Hadith do Muslim ghi lại). 

Sheikh Bin Baaz  nói: Hy vọng Allah  cũng ban cho 

điều hữu ích giống như vậy đối với các loại quả chà là 

khác, bởi các quả chà là đều chứa đựng các chất tương 

đồng nhau tuy nhiên việc chỉ nhắc đến chà là của 

Madinah vì nó đặc biệt trong vấn đề này giống như 

Người nói rằng đặc biệt là để phòng ngừa bùa ngải và 

chất độc. 

Dầu Ô liu: 

Thiên sứ Muhammad  nói: 

ٔا} ٔا الَزي َج  ُُكُ ُِ ِْ ِّ  َواَد ِ ُّ  ة َ   فَإَُِ َتاَرَكثٍ  َشَشَرةٍ  ٌِ رواه امرتوذي وضححٍ  {ٌُ
 األبلاين.
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“Các ngươi hãy ăn dầu (Ô liu) và hãy dùng nó để thoa 

bởi quả thật nó được lấy từ một loại cây ân phúc.” 

(Hadith do Tirmizdi ghi lại và Sheikh Albani xác nhận 

Hadith Sahih). 

Sự điều trị bằng tâm linh hướng về Thượng Đế: 

Thiên sứ Muhammad  nói: 

ًَ  اََّلِى ََعَ  يََدكَ  َطع  } ىَ
َ
َ   حَأ ًِ  َوكُو   َسَصِدكَ  ٌِ  َشت عَ  َوكُو  . ذَلَذًا اِ  ةِاش 

ٔذُ  َمَراٍت  ُغ
َ
ِّ  ةِاِ  أ ِ َرح َ   َوكُد  ا َشِّ  ٌِ ِسدُ  ٌَ

َ
َضاِذرُ  أ

ُ
 رواه مسنه. {وَأ

“Ngươi hãy đặt tay lên chỗ đau trên cơ thể ngươi 

đồng thời nói Bismillah (nhân danh Allah) ba lần. Và 

tiếp tục nói bảy lần lời: 

ٔذُ  ُغ
َ
ِّ  ةِاِ  أ ِ َرح َ   َوكُد  ا َشِّ  ٌِ ِسدُ  ٌَ

َ
َضاِذرُ  أ

ُ
 وَأ

A’u-zdu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa 

uha-zdiru 

Cầu xin Allah che chở và với quyền năng của Ngài xin 

Ngài che chở khỏi điều xấu mà bề tôi đang gặp phải 

và đang phòng tránh.” (Hadith do Muslim ghi lại). 

 

 

 

Những nghĩa vụ bắt buộc đối với Thiên sứ 

Muhammad  dành cho tất cả mỗi tín đồ 

Muslim 
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Đức tin nơi Người , yêu thương Người, tuân thủ, chấp 

hành và thực thi theo mệnh lệnh của Người, noi gương 

Người, tôn vinh mọi sự việc của Người, tiếp nhận lời 

khuyên răn của Người, yêu thương và quí trọng gia 

quyến của Người, các bạn đạo của Người, và Salawat cho 

Người. 

Đức tin nơi  Người: 

Quả thật, đức tin nơi Người  chói buộc đức tin nơi 

Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh sách 

của Ngài, nơi các vị Thiên sứ của Ngài, nơi cuộc sống 

cõi Đời Sau và nơi sự tiền định. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

ئَُن َختِۡي   َٔ َف ﴿ ٍَ ا َتۡػ ٍَ ِ ُ ة ي َوٱَّللَّ َُزِۡلَا
َ
ِٓي أ ِ َورَُشِِٔهِۦ َوٱِلُّٔرِ ٱَّلَّ ٔاْ ةَِّۡللَّ  اٌُِِ

 [1سِرة اتلغاةي: ] ﴾٨

Bởi thế, hãy có đức tin nơi Allah và Sứ giả của Ngài 

và Ánh sáng (Qur’an) mà TA (Allah) đã ban xuống. 

Và Allah là Đấng Am tường mọi điều các ngươi làm. 

(Chương 64 – Attagaabun, câu 8). 

ۦ َوٱحَّتِ  َٔ َف ﴿ ِ َوَِلَِمٰخِِّ َُ ةَِّۡللَّ ٌِ ِي يُۡؤ ِّ ٱَّلَّ ِ ِّ
ُ
ِ َورَُشِِٔهِ ٱِلَِّبِّ ٱۡۡل ٔاْ ةَِّۡللَّ ٔهُ اٌُِِ ُػ

خَُدوَن  ۡٓ ًۡ َت  [161سِرة األعراف: ] ﴾١٥٨ىََػيَُّس

Bởi thế, các ngươi hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả 

của Ngài, một vị Nabi mù chữ đã tin tưởng Allah và 

các lời phán của Ngài. Hãy tuân theo Y, mong rằng 

các ngươi sẽ được hướng dẫn đúng đường. (Chương 

7 - Al‟Araf, câu 158).  
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Yêu thương Người : 

Quả thật, tình yêu thương đối với Thiên sứ Muhammad 

 là nghĩa vụ bắt buộc được nói trong Qur‟an và trong 

Sunnah. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ًۡ ًۡ ِإَوۡخَنُُُٰس َِآؤُُز ۡب
َ
ًۡ َوأ ًۡ كُۡو إِن ََكَن َءاةَآؤُُز ۡزَوُٰجُس

َ
َوأ

ا َوحَِجَٰرة   َْ ٔ ٍُ َنٌٰل ٱۡرََتَۡذخُ ٌۡ
َ
ًۡ َوأ َن  وََغِشَۡيحُُس ۡٔ َُ َُتَۡش َسِٰس ٌَ ا َو َْ َنَصاَد

اد   َٓ ِ َورَُشِِٔهِۦ وَِج ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ َحبَّ إَِِلُۡسً 
َ
آ أ َٓ َج ۡٔ ٔاْ  حَۡرَط بَُّص ِِف َشبِييِِّۦ َذََتَ
ِِتَ ٱ
ۡ
ٰ يَأ ُ َحَّتَّ ۡمرِهۦِ  َوٱَّللَّ

َ
ُ ةِأ َٔۡم ٱىَۡفِٰصلنَِي َّللَّ ِدي ٱۡىَل ۡٓ سِرة اتلِبث: ] ﴾٢٤ََّل َح

00] 

Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà 

vợ, dòng họ của các ngươi và tài sản của các ngươi có 

được, cũng như việc mua bán của các ngươi sợ thất 

bại hay ngôi biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích thú 

là những thứ yêu thích đối với các ngươi hơn cả Allah 

và Thiên sứ của Ngài, hơn cả việc chiến đấu cho con 

đường chính nghĩa của Ngài, thì các ngươi hãy đợi 

cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định, bởi Allah 

không hướng dẫn một đám người dấy loạn và bất 

tuân”. (Chương 9 – Attawbah, câu 24). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َُ  لَ } ٌِ ً   يُؤ  َضُدُز
َ
ُكٔنَ  َضَت  أ

َ
َضَب  أ

َ
ِّ  أ َ   إَِْل  ٌِ  ِ رواه  {َوَودَلِهِ  َوادِلِه

 ابلخاري.
“Không ai trong các ngươi hoàn thiện đức tin của 

mình cho đến khi nào Ta là người yêu thương đối với 



 

 

Vị Nabi cuối 

cùng 
65 

y hơn cả cha và con cái của y.” (Hadith do Albukhari 

ghi lại). 

Những biểu hiện trong sự yêu thương Thiên sứ của 

Allah : 

 Yêu thích những gì Người  mang đến và kêu gọi 

cũng như ủng hộ và tiếp sức giữ gìn và bảo vệ tôn giáo 

của Người. 

 Kính trọng và tôn vinh Người  mỗi khi nhắc đến 

Người.  

Tuân thủ, chấp hành và thực thi theo mệnh lệnh của 

Người : 

Việc tuân thủ, chấp hành và thực thi theo mệnh lệnh của 

Người là nghĩa vụ bắt buộc mà Allah  đã sắc lệnh, Ngài 

phán: 

ْ ٱلرَُّشَٔل َوََّل ﴿ ٔا ِطيُػ
َ
َ َوأ ْ ٱَّللَّ ٔا ِطيُػ

َ
ْ أ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
أ ٔٓاْ َيٰٓ ُتۡتِطيُ

 ًۡ ۡغَمٰيَُس
َ
 [88]سِرة حمىد:  ﴾٣٣أ

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và 

hãy tuân lệnh Sứ giả (của Ngài), và chớ đừng để mất 

công và phí sức của các ngươi. (Chương 47 – 

Muhammad, câu 33). 

Ý nghĩa của việc tuân thủ, chấp hành và thực thi theo 

mệnh lệnh của Người  là thực hiện đúng theo những gì 

Người sai bảo và răn dạy, từ bỏ và tránh xa những gì 

Người nghiêm cấm và ngăn cản dù là tâm niệm, lời nói 

hay hành động. 
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Những biểu hiện trong việc tuân thủ, chấp hành và 

thực thi theo mệnh lệnh Thiên sứ của Allah : 

 Bám sát lấy Sunnah và sự hướng dẫn, chỉ đạo của 

Người . 

 Rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp, 

giữ gìn bản thân trong sạch cả tâm hồn lẫn thể xác, trung 

thực trong lời nói và hành động. 

 Tìm kiếm điều Halal trong thức ăn, thức uống, 

quần áo và hôn nhân. 

 Thương người nghèo, tử tế và tốt bụng với họ, 

viếng thăm mộ để cầu xin Allah  tha thứ cho những 

anh em đồng đạo trong mộ và để nghĩ đến cuộc sống Đời 

Sau. 

 Luôn ghi nhớ và làm theo nền tảng giáo lý căn bản 

mà Allah  đã chỉ dạy: 

ْي ﴿ ٔا ُٓ ُّ فَُۡخَ ِۡ ًۡ َخ ىُٰس َٓ ا َج ٌَ ًُ ٱلرَُّشُٔل فَُخُذوهُ َو آ َءاحَىُٰس ٌَ َ    َو ٔاْ ٱَّللَّ َوٱتَُّل
َ َشِديُد ٱىۡػَِلابِ   [1سِرة اْلرش : ] ﴾٧ إِنَّ ٱَّللَّ

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi 

thì các ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn 

cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. Và 

các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật, Allah rất 

nghiêm khắc trong việc trừng phạt. (Chương 59 – Al-

Hashr, câu 7). 

Những biểu hiện trong việc bám lấy Sunnah của 

Thiên sứ : 
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 Không cải biên, đổi mới bất cứ điều gì trong tôn 

giáo của Người . 

 Từ chối và phủ nhận mọi lời nói để đến với lời nói 

của Người , từ bỏ mọi điều luật và nguyên tắc để đến 

với giáo lý và nguyên tắc của Người , chống đối và 

phản kháng tất cả mọi điều trái với sự chỉ đạo và hướng 

dẫn của Người . 

 Bám chặt và giữ lấy những điều bắt buộc cũng như 

những điều tự nguyện trong Sunnah của Người  một 

cách đồng đều, không phân biệt tính bắt buộc hay tự 

nguyện. 

Noi gương Người : 

Chúng ta, hỡi những người Muslim, được lệnh phải noi 

theo tấm gương của Thiên sứ Muhammad  như Allah 

 đã phán: 

ًۡ ِِف رَُشِٔل ٱ﴿ َٔةٌ َحَصَِث  ىََّلۡد ََكَن ىَُس ۡش
ُ
ِ أ َ  َّللَّ ْ ٱَّللَّ ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡج ِ ّ ل

َٔۡم  َ َنثِۡي  َوٱِۡلَ  [01سِرة األحزاب: ] ﴾٢١ اٱٓأۡلِخَر َوَذَنَر ٱَّللَّ

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

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

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

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

Ibnu Mas‟ud  nói: Làm để đạt yêu cầu trong Sunnah tốt 

hơn làm một cách nỗ lực hết mình trong Bid‟ah (đổi mới 

và cải biên). 

Kính trọng và tôn vinh Người : 
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Việc kính trọng và tôn vinh Nabi Muhammad  là nghĩa 

vụ bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim. Allah, Đấng tói 

Cao ra lệnh phải kính trọng vị Nabi của Ngài, Ngài phán: 

ِصيًل ﴿
َ
ٔهُ ةُۡسَرة  َوأ ي َوتَُصّتُِح َٔكُِّروهُ ِ َورَُشِِٔهِۦ َوُتَػّزُِروهُ َوحُ ٔاْ ةَِّۡللَّ ٌُِِ ُۡؤ ّّلِ

 [9سِرة امفتح: ] ﴾٩

Để các ngươi có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của 

Ngài và ủng hộ và tôn vinh Y, và để các ngươi tán 

dương Ngài sáng chiều. (Chương 48 – Al-Fath, câu 9). 

Ý nghĩa của việc kính trọng và tôn vinh Người : 

Tôn vinh sự cao quý của Người, xem trọng các vụ việc 

của Người, kính trọng vị thế và sứ mạng của Người . 

Bắt buộc phải khuyên răn nhau theo con đường của 

Người : 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َػفَ ﴿ ا ىَّۡيَس لََعَ ٱلظُّ ٌَ ََ ََّل ََيُِدوَن  ِي
ۡرََضٰ َوََّل لََعَ ٱَّلَّ ٍَ ۡ آءِ َوََّل لََعَ ٱل

 ِ ٔاْ َّلِلَّ ٌَِ َشبِيو   يُِفُِلَٔن َحَرٌج إَِذا ََُصُح ۡحِصننَِي  ٍُ
ۡ ا لََعَ ٱل ٌَ  َورَُشِِٔهِۦي 

ُ َدُفٔر  َوٱ ً   َّللَّ  [91سِرة اتلِبث: ]  ﴾٩١رَِّحي
Những người yếu đuối, bệnh tật và nghèo khó không 

tìm ra bất cứ thứ gì đóng góp để tham chiến thì sẽ 

không bị khiển trách, miễn sao họ thành thật với 

Allah và Thiên sứ của Ngài. Bởi quả thật không có lý 

nào lại khiển trách người làm tốt và Allah luôn là 

Đấng Hằng Tha thứ và Rất mực Khoan Dung.  
(Chương 9 – Attawbah, câu 91). 
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Thiên sứ của Allah  nói:  

{ َُ ي  ابلخاري.رواه  {َولَِرُشِٔلِ  ِِلِ  انلَِصيَطثُ  ادلِّ
“Đạo là sự khuyên răn cho Allah và Thiên sứ của 

Ngài” (Albukhari). 

Sự khuyên răn ở đây mang những hàm ý sau: 

 Tin vào sứ mạng Nabi của Người  và nó là trái 

quả cho việc tuân lệnh và theo gương Người. 

 Yêu thương Người  và gia quyến của Người. 

 Truyền đạt bức thông điệp của Người sau thời của 

Người; kêu gọi và tuyên truyền đến với bức thông điệp 

mà Người mang đến; gầy dựng, giữ gìn và duy trì giáo lý 

của Người. 

(Sheikh Abu Bakr Jabir người Algeri: “Ha-zda Al-

Habeeb Muhammad Ya Muhib” trang 437 – 447). 

 

 

 

 

Một số phép màu của Người  được Allah  

ban cho: 

Hiện tượng mặt trăng chẻ đôi: 

Trong Hadith được ghi lại bởi Imam Ahman, Albukhari, 

và Muslim: Cư dân Makkah đã yêu cầu Thiên sứ của 

Allah  cho họ thấy một dấu hiệu chứng mình rằng 

Người là vị Thiên sứ đích thực. Thế là Người  đã cho 
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họ thấy mặt trăng bị chẻ đôi. Mut‟im nói: Mặt trăng chẻ 

làm đôi vào thời của Thiên sứ , nó chẻ đôi và tách ra 

thành hai phần riêng biệt, một phần ở trên núi. Lúc đó, họ 

nói: Muhammad đã diễn trò ảo thuật cho chúng ta. Thế là 

Allah, Đấng Tối Cao mặc khải xuống lời phán để xác 

nhận sự việc đó, Ngài phán: 

ُر ﴿ ٍَ اَغُث َوٱنَشقَّ ٱۡىَل بَِج ٱلصَّ ٔاْ  ١ٱۡرََتَ ُ ْ َويَُلٔل ٔا ْ َءايَث  ُحۡػرُِط ِإَون يََرۡوا
ٍِّر   ۡصخَ ٌُّ ۡصَخلِّر   ٢ِشۡحر   ٌُّ ۡمر  

َ
ي َوُُكُّ أ ًۡ ُْ آَء َٔ ْۡ

َ
ٔٓاْ أ ٔاْ َوٱتَّتَُػ ةُ سِرة ] ﴾٣َوَفذَّ

 [8 -1 املىر:

Giờ tận thế gần kề và hiện tượng mặt Trăng chẻ làm 

đôi; và nếu chúng có nhìn thấy phép lạ được phơi bày 

thì chúng vẫn quay mặt bỏ đi và bảo: “Đó chỉ là một 

trò ảo thuật nối tiếp nhau mà thôi”. Và chúng phủ 

nhận và đi theo dục vọng và sở thích của chúng; và 

mọi sự việc đã được ấn định. (Chương 54 – Al-Qamar, 

câu 1 - 3). 

Nước phun ra từ giữa các ngón tay của Người : 

Ông Anas bin Malik , người sai vặt cho Thiên sứ của 

Allah  nói: Tôi đã nhìn thấy Thiên sứ của Allah , lúc 

đó sắp đến giờ lễ nguyện Salah Asr, và mọi người đang 

tìm nước để làm Wudu‟ nhưng họ không tìm thấy nước. 

Lúc dó, Thiên sứ của Allah  được mang đến một chậu 

nước riêng cho Người, thế là Người đặt tay vào trong 

chậu nước đó và bảo mọi người đến làm Wudu‟ từ nó. 

Tôi nhìn thấy nước phun ra từ giữa các ngón tay của 

Người và mọi người đều làm Wudu‟ cho đến người cuối 

cùng. 
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Qata-dah nói: Tôi nói với Anas : Lúc đó các người gồm 

bao nhiêu người? Ông Anas  nói: Khoảng chừng 300 

người. 

(Hadith do Ahmad và Albukhari ghi lại). 

Cục đá chào Salam đến Người : 

Trong bộ Sahih Muslim có ghi, ông Jabir bin Samurah  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

رُِف  إِّنِّ } غ 
َ
َهثَ  َضَشًرا أل ٍَ ِ ًُ  ََكنَ  ة َ  يَُصيِّ ن   َرت َو  ََعَ

َ
َػَد  أ ب 

ُ
ُّ  إِّنِّ  أ رِفُ غ 

َ
 أل

 {اآلنَ 

“Quả thật, Ta biết một tảng đá ở Makkah đã từng 

chào Salam đến Ta trước khi Ta tiếp nhận sứ mạng, 

và quả thật ngay bây giờ Ta vẫn biết nó”. 

Việc cục đá chào Salam trong khi nó là vật vô tri vô giác 

là một sự việc vượt ra ngoài các tự nhiên vốn có, là một 

phép màu thử thách nhân loại mang đến một phép màu 

giống như vậy. (Sheikh Abu Bakr Jabir người Algeri: 

“Ha-zda Al-Habeeb Muhammad Ya Muhib” trang 392 – 

400). 

 

Vẻ đẹp ngoại hình của Người : 

Ông Albara‟  nói: Thiên sứ của Allah  là một người 

có gương mặt phúc hậu nhất trong nhân loại và là một 

người có phẩm chất đạo đức tốt nhất trong nhân loại. Và 

khi ông  được hỏi có phải gương mặt của Nabi giống 

như gươm đao thì ông nói: Không, gương mặt của Người 

giống như mặt trăng. 
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Ông Jabir bin Salamah  nói: Tôi đã nhìn thấy Người  

trong đêm trăng mười bốn, tôi ngắm nhìn Thiên sứ của 

Allah  và ngắm nhìn mặt trăng – và ánh trăng đêm đó 

sáng một màu đỏ - lúc đó tôi thấy Người  còn đẹp hơn 

cả ánh trăng.  

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: Tôi chưa từng thấy 

một thứ gì tốt đẹp hơn Thiên sứ của Allah ; dường như 

mặt trời đang chạy trên gương mặt của Người. Và tôi 

chưa từng thấy ai đi nhanh hơn Thiên sứ của Allah , 

Người đi bộ giống như mặt đất đang cuộn tròn lại cho 

Người. 

Ông Ka‟ab bin Malik  nói: Khi Người vui, gương mặt 

của Người như có ánh hào quang như thể là một vầng 

trăng. 

Ông Abu Bakr  mỗi khi nhìn thấy Thiên sứ của Allah 

 thì ông thường ngâm hai câu thơ mang nội dung: 

Vị Thanh Khiết với điều tốt đẹp đang kêu gọi. 

Như vầng trăng rằm xua tan bóng tối của màn đêm. 

Ông Umar bin Al-Khattaab  thương ngâm hai câu thơ 

với nội dung: Nếu Người là một thứ gì đó khác loài 

người thì Người chính là ánh sáng của đêm định mệnh 

quyền năng. 

Ông Ibnu Abbas  nói: Thiên sứ của Allah  có một 

khe hở ở hai chiếc răng cửa, mỗi khi Người  nói 

chuyện, dường như có ánh hào quang phát ra giữa hai 

chiếc rằng cửa của Người. 

Ông Anas bin Malik  nói: Tôi chưa từng sờ vào miếng 

tơ lụa nào mà nó mịn hơn bàn tay của Nabi  và tôi cũng 
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chưa từng ngửi bất kỳ mùi hương nào lại có hương thơm 

hơn mùi hương cơ thể Người. Trong một lời dẫn khác thì 

ghi rằng ông nói: Tôi chưa từng ngửi mùi xạ hương nào 

hay long diên hương nào hay bất cứ thứ gì lại có hương 

thơm hơn mùi hương cơ thể Thiên sứ . 

Ông Abu Juhaifah  nói: Tôi lấy tay Người  đặt lên 

mặt tôi thì tôi thấy nó mát lạnh hơn tuyết và thơm hơn 

mùi của xạ hương. 

Ông Anas bin Malik  nói: Mồ hôi của Người  như thể 

là ngọc trai. 

Bà Ummu Sulaim  nói: Mồ hôi của Người  thơm hơn 

cả mùi thơm của nước hoa. 

(Sheikh Safi Abdurrahman Almabaar Kafu-ri: “Al-

Raheeq Al-Makhtu-m” trang 459 - 461). 

 

 

 

 

Mục lục 

 

ٔان الصفطث  م اىػِ
1 Lời mở đầu        1 

4 Chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ của Allah 2 

5 
Nội dung của sự chứng nhận rằng Muhammad là 

vị Thiên sứ của Allah 

3 

7 Tuy nhiên, Thiên sứ của Allah  là vì Nabi cuối 4 
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10 Ta là vị Nabi không gian dối    5 

12 
Hãy tuân theo và chớ tự ý sáng lập, đổi mới và 

cải biên 

6 

14 
Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt 

chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại 

7 

15 
Những hình ảnh về lòng nhân từ của Nabi 

Muhammad  

8 

24 
Tổng quan về bức Thông Điệp của Vị cao nhân 

bậc nhất trong nhân loại    
9 

26 
Những đặc ân dành riêng cho Vị được lựa chọn 

Al-Mustafa     
1

0 

29 
Một số chỉ dạy của Nabi Muhammad  1

1 

29 
Sự chỉ dạy của Nabi Muhammad       1

2 

31 
Sự chỉ dạy của Nabi Muhammad  về việc ngủ 

và thức dậy 

1

3 

36 
Sự chỉ dạy của Nabi Muhammad  về việc chào 

Salam 

1

4 

37 
Sự chỉ dạy của Nabi Muhammad  về việc nên 

nói gì và làm gì khi quá nóng giận    

1

5 

38 
Chớ lấy mộ Ta làm nơi cho lễ hội!      1

6 

41 
Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho 

những đức tính thật cao đẹp và vĩ đại! 

1

7 

44 
  ٍ Sự Istighfaar (Cầu xin Allah tha thứ tội lỗi) của 

Nabi Muhammad     
1

8 

47 
Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) 

Al-Kawthar (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 1). 
1

9 
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50 
Hãy Salawat và chao bằng an đến Nabi 

Muhammad ! 

2

0 

55 
Niềm vui của Nabi Muhammad      2

1 

57 
Chẳng lẽ không đáng để Ta trở thành một người 

bề tôi biết tri ân hay sao?!     

2

2 

59 
Sợi dây cứu rỗi 2

3 

61 
Một trong những cách điều trị bệnh của Nabi 

Muhammad       
2

4 

64 
Những nghĩa vụ bắt buộc đối với Thiên sứ 

Muhammad  dành cho tất cả mỗi tín đồ Muslim 

2

5 

71 
Một số phép màu của Người  được Allah  ban 

cho 

2

6 

73 
Vẻ đẹp ngoại hình của Người  2

7 
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