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Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 23/04/1433 H 
(nhằm 16/3/2012) 

Phần một 
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ْ
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، اكَدِمُ   إِال
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ْ
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ُ
بُْقُ  َقيَُلهل ََ ا  قا  ي ُمَدي

َ
ْشَهُق ص

َ
اِ�ِ��َ .  َقص ُُ اكةي ََ فْ

َ
، ص

 يَْهِم 
َ
ا   إِل ََ ْحَاانِِه، َقَاْ  أَِبَبُهْ  نِِِْ 

َ
َح ي اُهللا َعمَيِْه قََ َ لِلِ َقص

َِْبقُ : ا  اي
َ
ِميداا، ص َْ َ يِْ  قََلميَ  َ  ايد

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã hạ sắc lệnh 
bắt buộc toàn thể người có đức tin phải thật thà (trong 
mọi hoàn cảnh từ lời nói đến hành động), Ngài đã nâng 
cao lời tuyên dương và lưu truyền những ai thật thà để 
thế hệ mai sau học hỏi và noi theo, đồng thời Ngài cũng 
đã hạ thấp, đã xỉ nhục và đã che bai những ai chuyên 
lừa dối lọc lừa. Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế 
nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah duy 
nhất, Ngài không có đối tác cũng như không có cộng 
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tác, Đấng Chúa Tể Chân Lý Hiễn Vinh, và xin chứng 
nhận Muhammad là Bề Tôi, là Nô Lệ, là Thiên Sứ, là 
Nabi và là Rasul của Ngài, Người hoàn hảo nhất cho 
tấm gương thật thà. Cầu xin Allah ban bình an và phúc 
lành cho Người, cùng gia quyến, cùng tất cả bằng hữu 
của Người và cho tất cả những ai theo tấm gương cao 
quí của Người cho đến ngày phán xử cuối cùng được 
thiếp lập, và sau đó: 

Anh chị em Muslim thân mến, hãy luôn hết lòng 
sợ Allah và luôn làm người chân thật trong lời nói lẫn 
hành động, hãy thật thà với Allah và thật thà với mọi 
người dù là Muslim hay là Kafir “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 y 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.” 

Anh chị em Muslim thân, sự thật thà là điều 
đáng được tuyên dương và lưu truyền cho nhân thế, 
luôn được Allah thương yêu và kính trọng, Ngài sẽ 
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nâng cao địa vị của họ lên cấp bậc mà chẳng ai ngờ đến 
và cho dù họ đã qua đời bao lâu thì tiếng tâm của họ 
mãi mãi vẫn thơm tho mỗi khi được nhắc đến. Điển 
hình như câu chuyện của vị Sahabah Ka’b bin Maalik 
đã thật lòng với Allah, với Rasul  nên ông đã được 
Allah mặc khải xuống câu Kinh xác nhận sự thật thà 
của ông và tiếng tăm ông được lưu truyền đến ngày tận 
thế và câu chuyện của ông như sau: 

Trong trận chiến Tabook, sau khi Rasul  kêu 
gọi mọi người đầu quân thánh chiến thì được hưởng 
ứng rất nhiệt tình người có sức góp sức, người có của 
thì góp của riêng ông Ka’b bin Maalik và hai người 
khác thì lại không tham chiến nhưng tất cả họ chẳng có 
lý do chính đáng. 

Sau khi Rasul  trở về Madinah từ chiến trường 
Tabook, 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 thuộc nhóm 
ngụy Islam kéo nhau đến tạ tội, họ gồm khoảng tám 
mươi mấy người, họ thề thốt đủ lời rằng lý do họ vắng 
mặt không tham chiến là sự thật. Rasul  chấp nhận 
mọi 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 
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đó, ông Ka’b bin Maalik đến. Thấy ông Rasul  mĩm 
cười với vẻ giận và bảo:  

ِْتَْبَت َظْهَرَك ؟)) كَْ  أَُ�ْ  صَِق ا
َ
ميَفَ  ؟ ص ََ  ((َاا 

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

- Ông Ka’b đáp: Thưa Rasul của Allah, thề bởi 
Allah chứng giám nếu trước đó tôi không ở bên cạnh 
Người mà ở cùng với nhóm người chỉ yêu thích cuộc 
sống trần gian này là tôi đã diện đại lý do để không 
tham chiến, 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 tôi đưa ra 
thì chắc chắn tôi sẽ bị Allah vạch trần sự thật mà báo 
cho Nabi biết rồi Nabi sẽ giận tôi nhiều hơn, còn nếu 
tôi nói sự thật thì tôi hy vọng Allah sẽ ban cho tôi kết 
quả mỹ mãn nhất. Thề bởi Allah chứng minh tôi không 
hề có lý do để vắng mặt không tham chiến. 

- Nghe xong Rasul  nói: 

ِضَ اُهللا ِ�يَْ  )) ْْ ََ ّي   َ  ْ ُْ ْق َحَقَ ، َ� َْ َ ا َ� َُ ا   ((صاي
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“Quả người này đã nói thật lòng, thôi hãy đứng dậy 
đi chờ đợi sự phân xử của Allah dành cho anh.” Có 
cùng hoàn cảnh với ông Ka’b bin Maalik là hai người 
đàn ông ngoan đạo đức hạnh khác, cả hai cũng đã 
không tham chiến nhưng lại chẳng có lý do chính đáng 
nào. Sau đó Rasul  hạ lệnh không cho tất cả mọi 
người nói chuyện với bất cứ ai trong ba người họ.  

Ông Ka’b bin Maalik kể: 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 
này 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 và đi loanh quanh giữa chợ nhưng không một 
người nào nói chịu nói chuyện với tôi. Thấy vậy, tôi 
bèn 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 môi để 
đáp lại tôi lời Salam không, nhưng Người chẳng thèm. 
Sau đó tôi đứng hành lễ Salah gần nơi Người và lén 
nhìn trộm người xem người có nhìn tôi không nhưng 
Người chẳng màn đến sự có mặt của tôi, hành lễ xong 
tôi quay mặt về phía Người thì bị Người ngoãnh mặt 
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nơi khác. Thấy vậy, tôi bèn tìm đến ngôi vườn của Abu 
Qataadah, người anh em bà con và là người thân tính 
nhất của tôi. Tôi bắt đầu chào hỏi Salam với anh ta 
nhưng thề bởi Allah chứng giám anh ta không hề đáp 
lại tôi lời Salam đó. 

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

Trong một ngày đang đi trên chợ của Madinah 
bổng có một thương buôn người Nabaty từ Al-Shaam 
đến đưa cho tôi bức thư của Quốc Vương Ghassaan. 
Trong thư ghi rằng: Quả thật, trẫm đã nhận được tin là 
Người Bạn của ông (ám chỉ Rasul ) đã bỏ mặt ông và 
Allah đã không cho ông một chổ để nương tựa quả là 
điều rất nhục nhã, nay ông đã không còn chổ đứng nữa 
thì hãy đến với trẫm đi, trẫm sẽ ban cho ông vinh hoa 
phú quí. Đọc xong bức thư tôi tự nhủ với lòng đây quả 
là sự thử thách khác từ Allah, thế là tôi vội thẩy bức thư 
dơ bẩn kia vào lò mà đốt. 
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Đúng đây quả là sự thử thách khác đến với Ka’b 
bin Maalik, nếu Allah đã không ban cho lòng ông vững 
trải là ông đã đi sa vào lời cám dỗ mật ngọt kia rồi 
trong lúc đó ông là một người rất cường tráng ở độ tuổi 
ba mươi ba. 

Ông Ka’b bin Maalik kể tiếp: Đến ngày thứ bốn 
mươi Rasul  phái người đến báo tin cho tôi rằng: Quả 
thật Rasul  hạ lệnh cấm anh gần gủi vợ. 

- 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 mà 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, chờ đợi Allah phân xử 
xong thì tính tiếp. 

Vào sáng ngày thứ năm mươi kể từ khi có lệnh 
cấm mọi người nói chuyện với tôi, 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’: 
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Này hỡi Ka’b bin Maalik, ông có tin mừng rồi đó, thế là 
tôi vội vàng cúi mọp đầu quỳ lạy tạ ơn Allah và tự hiểu 
được rằng Allah đã ban cho tôi lối thoát. Đúng thế, 
chính Nabi  đứng ra loan báo tin tức Allah đã chấp 
nhận sự sám hối của ba người chúng tôi sau hành lễ 
Salah Al-Fajr. Rasul  vừa dứt lời thì mọi người liền 
kéo nhau đến loan báo tin cho tôi và 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 tạm một bộ quần áo 
khác mặc mà đi tìm Nabi . Lúc đấy, mọi người kéo 
đến gặp tôi từng nhóm người một để chúc mừng tôi 
được Allah chấp nhận sự sám hối. 

 Bước vào Masjid, tôi bắt gặp Nabi  và mọi 
người đang ngồi. Tôi đến chào Salam cho Rasul , vẻ 
mặt Người lúc đó rất hớn hở mà nói với tôi rằng:  

ّاَ  ))
ُ
أَْ  ص َ

َ
ْ ِ يَهم  َرري َعمَيَْ  ُاْ  َقي

ِْْخْ ِ�َ
َ
 ((ص

“Báo cho anh tin tốt lành, quả thật hôm này là ngày 
tốt lành nhất kể từ khi mẹ anh sinh ra anh.” 



Khuyến Khích Thật Thà & Câu Chuyện Của Ka’b bin Maalik , 
Hoàn Cảnh Của Nabi  và Tập Thể Sahabah  

 

 

11 

 

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

- Rasul  đáp:  

ُْ ِاْ  ِعنِْق اهللا   ))((َال، نَ

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

- Rasul  đáp:  

ْ ٌ كََ  )) ََ َِْبَض َااكَِ  َ�ُهَه  َ  َعمَيَْ   َِ ْر
َ
 ((ص

“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 lòng là từ nay 
cho đến cuối đời tôi sẽ không bao giờ nói dối. 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.  
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Anh chị em Muslim thân mến, đây quả là niềm 
hạnh phúc, là hồng ân, là thành quả mỹ mãn cho những 
ai thật thà. Hãy nhìn vào ba vị Sahabah, để thử thách 
lòng thật thà của họ Allah đã hạ sắc lệnh buộc mọi 
người cách ly ba người họ, sắc lệnh này đã được tập thể 
Sahabah thi hành theo mà không màng đến tình nghĩa 
ruột thịt bởi sắc lệnh của Allah và Rasul luôn được họ 
xếp lên hàng đầu. Và họ ba người không tham chiến đã 
có được Iman niềm tin vững trải nên đã thành công 
trong cuộc thử thách vĩ đại này. Sự sám hối của họ đã 
được Allah mặc khải trong Thiên Kinh Qur’an để lưu 
truyền danh tiếng của họ cho đến ngày tận thế: 

َبُعوهُ ِ� ] َّ � ََ ن ِ ّّ ََاِ ِ �
َ َن ََ َٱ� ِِر�َِ َٰ نُ� ِ َٱ�م  ِّ ّ ا ََِّ� �ّ ُ َ َ �� ََ  ّ

ِا َمِ َ�َد نَزَُِغ قُلُوُ� فَ�َِقٖ  َۢ َ�عن ةِ ِم َ ُع�ن َّ َََِ� َسَِعةِ � ن ُُ َن  ُُ ۡن ِ  م 
َن  َُِِّهۥ  ُِ ۡن َن  َُءٱٞف َعلَ ُِ ِ َٞ ب ٰ  ١  ِّحۡ ّّ ح َح ُِوو  ََ ُلل  ن ِ ّّ ةِ � َِ ِ َٱَ َ �ََّث

َن  ُُ َُوُس
َ

َن أ ُِ ۡن �ُض بَِ�ِ  َُحَبتن َٱَضِقَتن َعلَ
َ َن � َُ ُِ ۡن َِِذ  َضِقَتن َعلَ

 َ ّ� ّّ ِ ح  ِ َُووُوْو  َِ َن  ُِ ۡن َّ َََِ� َعلَ ُُ هِ  ن ََ ِ ِ ْ ِِّ ِ ّ� ََ  ِم
َ

َرن لن ََ   ّ ّ
َ

ح أ ْو  ۡأ َٱَا
 َُ َو �ّوّو ُ� �م�ِّحۡ ح َمَع ١َُ ح �ّ َ َٱُ�وَُو  و  َُ َّ ح � و  ُۡ ََ َء َم ن ِ ّّ � ِ َُ َأ َ

ّ ٰ ََ  
ِِا�َِ�  َّ  �١Z :119 - 117 التوبة 
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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 khoảnh khắc 
khó khăn nhất (trong sự nghiệp lập đạo pháp) 
dường như trong số họ có người muốn từ bỏ nhưng 
họ đã kịp thời được Allah quay lại sám hối. Quả 
thật, Ngài rất mực Bao Dung, Nhân Từ đối với họ * 
Và cuối cùng Allah cũng tha thứ cho ba người 
(Ka'b, Muraarah và Hilaal) khỏi bị án treo vì đã 
không tham chiến (trận Tabook). 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. Và rồi Ngài cũng đã 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, 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 thuộc nhóm người bị diệt 
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vong, bởi Allah đã phán về việc trừng trị những kẻ nói 
dối một hình phạt rất khủng khiếp: 

[ ۖ َن ُُ ۡن ح َ� �ُِضو  َن ِوُعن ُِ ن ََ ِ َن ِ ُو لَبن ََ َن َِِذ  �َ َّ بِ�ّ ِ  َُ� لُِوو ۡن َۡ َس
ٞسۖ  َن  ِجن ُُ َّ ِ ِ ۖ َن ُُ ۡن ح َ� �ُِضو  عن

َ
ٱَ فَن

ن
ح  َٱَمن َُ َجَز َْءۢ بَِ�ِ َ�َُو  ّۡ َُ َن َج ُُ ِ ٰ

 َّ ِسُبو ّّ ٩نَ�ن ِ َن فَِ ُُ ۡن ح َ� َضون  ۖ فَِِّ ََ�ن َن ُُ ۡن ح َ� نَضون  ََ ِ َن   �َُ  َّ نلُِوو ََ  
َ�ِِسََِ�  ِم � ن ون ََ َِ � ن َ�ِ َع  96 - 95 التوبة: ٩Z�ّ َ َ  نَ�ن

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

Anh chị em Muslim thân mến, hãy suy ngẫm 
thật sâu sắc về câu chuyện vị Sahabah Ka’b bin Maalik 
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và hai người Sahabah khác cùng số phận với ông, cả ba 
đều chiến thắng, đã được Allah hài lòng.  

Anh chị em Muslim thân, hãy luôn biết rằng Allah chỉ 
hài lòng về những ai luôn thật thà với Ngài và thật thà 
với mọi người. 

َبِظيِْ ، َقَ�َفَبِ� َق�ِيَاُ�ْ  
ْ
ْرلِ  ال ُْ

ْ
ِِ َقلَُ�ْ  ِف ال نَايََك اُهللا 

ْلتَْغِفُر اَهللا 
َ
َ ا َقص َُ صُْهُن صَْهِ� 

َ
َِكيِْ ، ص

ْ
ْعِر اى ِد نَِدا ِ�يِْه ِاَ  اايَاِو َقا

َه  ُُ  َذَْ   فَاْلتَْغِفُرقُ  إَِيُه 
د ُِ ِمِدْ�َ ِاْ   َْ فيِ  اكُْد ََ ِِ َقلَُ�ْ  َقِل

َغُفهُي اكريِ يْ ُ .
ْ
 ال

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên 
Kinh Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài 
nâng cao địa vị của bầy tôi qua những câu kinh và lời 
tán dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu 
xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho 
tất cả người Muslim. Tất cả hãy cầu xin Allah tha thứ 
tội lỗi đi, quả thật Ngài là Đấng vô cùng độ lượng, vô 
cùng khoan dung. 
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Phần hai 

، َقفَاَيَ  نَىْنَُهْ  ِف   ٍ اَ  ِاْ  أَُرا ََ
ْ ْ ِ
ْ
َُ اْ مَ ََ أ  ِ

ي
اىَْدُق ِاِ اِ

ْشَهُق 
َ
ْي�ا ِ . َقص

َ ْ
َالِ  َقاأل َْ

َ ْ
َاِطنَِ ، َقاأل

ْ
ِِ َقال َر ُِ ا َفاِو الظي  اكةد

َ
ْ  ال

َ
هَ ص ـٰ  إِلَ

 ُ
َ
نَ  ل ِ

ََ  
َ
 اُهللا قَْ َقُ  ال

ي
َبِديِْ  إِال

ْ
َْ ِ ال

ْ
َبِظيِ  َقال

ْ
ُِ ال

َْ َف
ْ
، ُذق ال

ا ِ . ََ  ِْ
ْ
ُ َقاْ

ُ
بُْقُ  َقيَُلهل ََ ا  قا  ي ُمَدي

َ
ْشَهُق ص

َ
َظُ  ابياِس ُشْكراا  َقص َْ

َ
، ص

ُ  َعِظي   . 
مُ َُ ، َق�َِيُه لََبَ   ِِ ََال

ْ
َظُهُهْ  َحْااا ِعنَْق ال َْ

َ
، َقص ِِ ا ََ ِعنَْق اكري

 يَْهِم 
َ
ا   إِل ََ ْحَاانِِه، َقَاْ  أَِبَبُهْ  نِِِْ 

َ
َح ي اُهللا َعمَيِْه قََ َ لِلِ َقص

َِْبقُ : ا  اي
َ
ِميداا، ص َْ َ يِْ  قََلميَ  َ  ايد

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã tạo hóa con 
người từ đất bụi, Đấng đã ban sự khác biệt giữa mọi 
người với nhau qua nhân cách bên ngoài lẫn bên trong, 
qua thái độ, qua tiền tài, qua địa vị và bổng lộc. Tôi xin 
tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được 
thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất, Ngài không có đối 
tác cũng như không có cộng tác, Đấng có vô số thiên 
lộc và sự tốt đẹp của Ngài bao la, bất tận. Và tôi xin 
chứng nhận Muhammad là Bề Tôi, là Nô Lệ, là Thiên 
Sứ, là Nabi và là Rasul của Ngài, Người là tấm gương 
hoàn hảo nhất trong nhân loại cho việc tạ ơn thiên lộc 
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lúc nhàn rỗi, là Người kiên cường nhất có tính chịu 
đựng cao nhất khi đối diện với khó khăn và nạn kiếp. 
Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người, 
cùng gia quyến, cùng tất cả bằng hữu của Người và cho 
tất cả những ai theo tấm gương cao quí của Người cho 
đến ngày phân xử cuối cùng được thiếp lập, và sau đó: 

Anh chị em Muslim thân mến, hãy luôn hết lòng 
kính sợ Allah Đấng Hiển Vinh & Tối Cao. Chúng ta 
hãy biết rằng Allah đã vô cùng sáng suốt trong việc ban 
cho sự khác biệt giữa người và người, như đã thấy 
trong thiên hạ có người là Muslim (qui phục Allah) và 
có người là Kafir (phủ nhận Ngài), có người A’lim 
(thông thạo giáo lý Islam) và có người là Jahil (chẳng 
có tí hiểu biết về giáo lý), có người rất thông minh và 
có người lại đần độn, có người ngoan hiền và có người 
rất hung dữ, có người đức hạnh và có người hư đốn, có 
người có được phẩm chất đạo đức đáng tuyên dương và 
có người mất đi nhân cách con người đáng bị khiển 
trách v.v... tất cả mọi sự khác nhau đó minh được một 
điều rất quan trọng đó là trên toàn vủ trụ này chỉ có một 
Đấng Thượng Đế Allah duy nhất không có đối tác hay 
cộng tác với Ngài trong việc tạo hóa và quản lý. Chính 
Đấng Độc Tôn Allah đã tạo hóa ra bảy tầng trời và trái 
đất và tất cả vạn vật giữa trời đất nhằm phục vụ cho con 
người chúng ta. Một khi Ngài đã ban phát hoặc đã cấm 
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cản thì chẳng có ai hay thế lực nào lại dám đôi co 
chống đối sắc lệnh của Ngài. 

Qua sự khác biết đó để con người tự nhận biết 
được mình đã được Allah ban cho hơn người khác như 
thế nào, bởi chúng ta sẽ không sao cảm nhận được hồng 
phúc cho đến khi thấy được người bất hạnh, sẽ chẳng 
cảm nhận được giá trị của cặp mắt, của cái lưỡi, của đôi 
tay, của đôi chân... cho đến khi chúng ta thấy được 
người mù, người câm, người bị cụt tay, người bị cụt 
chân... khi đó chúng ta mới thấy mình đã hơn họ cặt 
mắt để nhìn thế giới muôn màu còn họ chỉ biết mỗi 
màu đen, mình hơn họ cái lưỡi nói chuyện thoan thoát 
còn họ còn họ chỉ biết lặng câm, mình hơn họ đôi tay 
cầm nắm linh hoạt và hơn họ đôi chân đi lại dễ dàng 
còn họ phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác... Vì 
vậy mà Nabi  đã răng dạy: 

َه  (( ُُ  َاْ  
َ
َه فَْهصَُ�ْ  ،ُ� ْ ُ�ْق َ اْ�ُظُرقا إِل ُُ  َاْ  

َ
نُْظُرقا إِل

ََ  َقَال 
ْ  َال أَزَْ�ُيقا َِْبَدَ  اِهللا َعمَيُْ� ْ 

َ
ْجَقُي ص

َ
 )) الخايأ قرَم .فََِِيُه ص

“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 
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không khi dễ những thiên lộc Allah đã tặng cho các 
người.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

Cũng với sự khác biệt này Allah làm cuộc thử 
thách con người nhằm sàn lọc ai mới là người có niềm 
tin kiên định vào Allah, tin tưởng hoàn toàn vào định 
mệnh và mơ ước có được kết quả tốt đẹp mỹ mãn ở 
ngày sau, và ai mới là người chỉ biết ôm lấy cuộc sống 
trần gia này, chỉ biết oán trách than thân trách phận.  

Tương tự, Allah ban cho con người khác nhau 
về nhân cách, về thái độ, về hành động, về tiền bạc, về 
hạnh phúc. Thế nên, trong xã hội luôn có người giàu, 
người khá giả, người trung bình và người đói rách 
nghèo khổ. Tất cả chứng minh sự sáng suốt, quyền lực 
và sự am tường tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa.  

Được ghi lại trong bộ Saheeh Muslim, do ông 
Abu Hurairah  kể: Trong một ngày hoặc trong một 
đêm nọ Rasul  rời khỏi nhà thì bắt gặp Abu Bakr và 
U’mar  đang ngồi giữa đường, Người liền hỏi hai 
người họ:  

اَعَ  ؟)) َي ِ  ِ اك َُ ُِيُْهأُِ�َدا  رََجُكَدا ِاْ   َْ
َ
 ((َاا ص
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“Điều gì làm cho hai người rời khỏi nhà vào lúc này 
?” Họ đáp: Vì chúng tôi quá đói, thưa Rasul. Nabi  
tiếp:  

َرجَ  َْ
َ َ
أ َ�ْفِس ِِيَِق ِ أل ِ

ي
ََا َقاِ

َ
رََجُكَدا((َقص َْ

َ
ى ص ِ

ي
   ))ا صُهمَ ،ِ  اِ

“Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta trong tay Ngài, 
rằng Ta rời khỏi nhà cũng vì lý do giống như hai 
người, nào hãy đứng dậy.” Cả hai cùng đứng dậy đi 
theo Rasul  đến nhà một người Al-Ansaar. Lúc bấy 
giờ, ông ta lại vắng nhà chỉ gặp được người vợ, bà ta 
liền nói: Hân hạnh, rất hân hạnh được đón tiếp Rasul và 
hai người đi cùng. Rasul  liền hỏi: “Chồng cô đâu 
rồi ?” Bà đáp: Ảnh đi tìm nguồn nước ngọt cho gia 
đình rồi.  

Không lâu sau thì chủ gia cũng về, khi ông nhìn 
thấy Rasul  và hai người đi cùng, ông ríu rít mừng rỡ 
lên tiếng: Alhamdulillah, hôm nay sẽ chẳng ai được 
diễm phúc như tôi do có khách quí đến thăm viếng thế 
này. Ông liền vội vã chạy vào nhà lấy ra lấy chùm chà 
là gồm có trái đã chính khô, có trái còn tươi và có trái 
thì chưa kịp chín đưa cho mọi người và bảo: Xin mời 
ăn. Kế tiếp ông xoay ngang lấy con dao thì Rasul  lên 
tiếng: 
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)) ٍَ َمُه
ْ
  ))إِيياَك َقاى

“Anh đừng có đi giết con nào đang có sữa.” Và người 
Al-Ansaar đã đi giết một con cừu cái để chiêu đãi Nabi 
 và hai người bạn của Người một bữa ăn thịnh soạn. 
Sau khi ăn uống no nê, Rasul  bảo với Abu Bakr và 
U’mar: 

يَاَاِ  (( ِْ
ْ
َ ا ابيِبيِ  يَْهَم ال َُ   ْ ََ لُ ي 

َ
ي َْ ى َ�ْفِس ِِيَِق ِ لَتُ ِ

ي
َقاِ

َ ا  َُ َحانَُ�ْ  
َ
ّي ص َُ ي كَْ  أَرِْجُبها َ  ُهُ� 

ْ
ُِيُهأُِ�ُ  او رََجُ�ْ  ِاْ   َْ

َ
ص

 ))ابيِبي ُ 

“Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta trong tay Ngài, 
vào ngày phán xư cuối cùng hai người sẽ bị thẩm 
vấn về bữa ăn thịnh soạn này, bởi lúc rời khỏi nhà 
hai người đói lã và quay về sau khi đã được thưởng 
thức một bữa ngon thế này.”(

0F

1) 

Trong một lần khác: ông Abu Hurairah kể: Do 
quá đói nên tôi đã cột chặt vào bụng mình một cụt đá 
cho đỡ đói và cố tình ngồi trên đường tới lui của mọi 
người. Lúc đó, ông Abu Bakr đi ngang tôi liền đứng 
                                                           
(1) Hadith do Muslim (2038) và Al-Tirmizhi (2329) ghi lại từ ông 

Abu Hurairah. 
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dậy hỏi ông về ý nghĩa của một câu kinh, tôi hỏi không 
vì mục đích để hiểu biết mà là để ông ta mời tôi về nhà 
ông ăn uống nhưng ông chỉ trả lời câu hỏi rồi quay lưng 
bỏ đi. Lát sau, ông U’mar lại đi ngang tôi liền đứng dậy 
hỏi ông về ý nghĩa của một câu kinh khác, và tôi hỏi 
không vì mục đích để hiểu biết mà là để ông ta mời tôi 
về nhà ông ăn uống nhưng ông chỉ trả lời câu hỏi rồi 
quay lưng bỏ đi. Lát sau, Rasul  đi ngang và mĩm 
miệng cười khi nhìn thấy hiện trạng của tôi và hiểu 
được tôi đang muốn gì, Người lên tiếng: “Này Abu 
Hurairah.” Tôi đáp: Tôi sẵn sàng nghe đây, thưa 
Rasul. Người tiếp: “Chờ lát.” Người quay vào trong 
nhà thì thấy được một chậu sữa, quay lại bảo tôi: “Hãy 
gọi hết mọi người ở Sufah đến đây cho Ta.” Họ là 
những người đến tị nạn nên chẳng có người thân, nhà 
cửa cũng như chẳng có tiền bạc. Mỗi khi có được tiền 
(hay thức ăn) bố thí thì Người liền phân chi cho họ bởi 
Người không được phép ăn thức ăn bố thí, còn khi có 
quà tặng thì Người chỉ ăn một ít còn tất cả phân phát 
hết cho mọi người ở Sufah. 

Ông Abu Hurairah tự nghĩ: Tại sao lại phải chia 
số sữa này cho tất mọi người ở Sufah, mình mới là 
người xứng đáng được uống, vả lại bấy nhiêu đó mình 
chỉ uống một hơi là hết sạch. Nhưng đây là lệnh của 
Rasul  mình không được cải kẻo rơi vào tội bất tuân 
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Allah và Rasul  của Ngài. Được lệnh gọi mọi người ở 
Sufah liền kéo đến mà tìm chổ ngồi đàng hoàng, Rasul 
 gọi: “Này Abu Hurairah.” Tôi đáp: Tôi sẵn sàng 
nghe đây, thưa Rasul. Người tiếp: “Hãy cầm lấy mà 
đưa cho từng người một uống đi.” Cứ thế một người 
rồi lại một người được uống đến thỏa mãn. Sau khi mọi 
người đều uống no nê thì tôi lại mang chậu sữa đặt 
trước mặt Rasul . Người liền nhìn tôi mĩm cười thân 
thiện và nói: “Này Abu Hurairah.” Tôi đáp: Tôi sẵn 
sàng nghe đây, thưa Rasul. Người tiếp: “Bây giờ chỉ 
còn Ta và anh là chưa uống.” Đúng thế, thưa Rasul, 
tôi đáp. Người tiếp: “Anh hãy ngồi xuống mà uống 
đi.” Tôi vội ngồi xuống uống từng hơi một mà bên tai 
luôn nghe Rasul bảo: “Hãy uống nữa đi.” Uống xong 
tôi đặt cái chậu xuống mà nói: Thề bởi Đấng đã ban 
Người xuống bởi chân lý, tôi không còn chổ nào để 
chứa thêm nữa cả. Nói xong, tôi đưa cho Người chậu 
sữa, Người cầm lấy mà tạ ơn Allah, rồi nói Bismillah 
và uống phần sữa còn lại.(1F

1)  

Anh chị em Muslim thân mến, hoàn cảnh của 
Nabi  và vài vị bằng hữu nghèo của Người là thế đó. 
Còn những vị Sahabah giàu có khác thì sao, họ lại 
ngoảnh mặt làm ngơ trước khó khăn đó chăng? Không 
                                                           
(1) Hadith do Al-Bukhary (6452) ghi lại từ ông Abu Hurairah. 
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hề, họ đã không ôm trọn phần tài sản kết sù để hưởng 
thụ một mình, ngược lại họ luôn chi dùng để phục vụ 
cho Islam điển hình như trong trận chiến Tabook ông 
Abu Bakr Al-Siddeeq đã chi toàn bộ tài sản có được 
gồm bốn ngàn Dirham (tương đương khoảng 22,6 triệu 
đồng), U’mar bin Al-Khattaab đã xuất phân nữa tài sản 
có được, còn U’thmaan bin A’ffaan là một người giàu 
có và rất rộng lượng đã chi một ngàn con lạc đà, bảy 
mươi con ngựa chiến, một ngàn Dinaar (tương đương 
khoảng 74,5 triệu đồng), tất cả được đích thân mỗi 
người mang đến đặt trước mặt Rasul . Đó chính là 
hoàn cảnh mà Nabi  và nhóm Sahabah (bằng hữu) 
của Người đã trải qua, tất cả họ đều được Allah và 
Rasul  hài lòng, người giàu cũng n-hư người nghèo, 
mỗi người đều thi hành nhiệm vụ của họ. Người giàu 
thì luôn miệng tạ ơn tụng niệm Allah về tài sản đã ban 
cho và họ đã xuất Zakat bắt buộc, đã bố thí cho người 
nghèo, cho đường lối phục vụ Islam, còn người nghèo 
thì không hề than thân trách phận, ngược lại họ luôn 
kiên nhẫn chờ đợi sự cứu rỗi từ Allah nên họ luôn làm 
mọi việc mang lại lợi ích cho bản thân và cho cộng 
đồng. 
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اِ  اكريِجي ِ  ََ يْ ّي ُعهُذ نِاِهللا ِاَ  اك
َ
 ص

َن ِ� ]  ُُ َ ّمعِيَشَو ُُ َۡ َِۡ بَين َُ قََس�ن ن ََ   ََ ِ َت َ و  َ ۡن  َ َّ ِسُ�و َن ََ َن  َُ َ
أ

 َ ُُ ُض َّوِخَذ َ�عن ِ  َ ِٖت  ََ ٖٖ َدَ  ََ َ�عن َن فَون ُُ َض َِۡ َ�عن عن ََ  َ َِۡ  َٱ َن ّأ ِوةِ � َۡ َ َن �
 َّ َ�ُعو ّ�ِ َ�ن ِ  َ  ٞ ۡن ََ َل ِ ُت َ و  َ ۡن  َ ِ  َٱ َ ا ِ� ِ ُسخن ضا  ٣٢ الزخرف: ٣Zَ�عن

Phải chăng họ muốn tự quyền phân chia Rahmah 
(lòng thương xót) của Thượng Đế của Ngươi hay sao 
(Muhammad)?. (Không) chính TA mới là Đấng 
phân chia bổng lộc sống giữa con người trên cuộc 
sống trần gian này, cũng chính TA đã nâng cao địa 
vị và danh vọng của một số người trong họ hơn hẳn 
một số người khác để họ tương trợ lẫn nhau trong 
cuộc sống, nhưng sự cứu rỗi của Thượng Đế Ngươi 
(Muhammad) sẽ tốt đẹp rất nhiều so với mọi việc 
con người đã thu gom được (từ tiền tài, địa vị đến 
danh vọng...) Al-Zukhruf: 32 (chương 43). 

Anh chị em Muslim thân mến, hãy Salawat cho 
Rasul thật nhiều, đặc biệt là trong ngày thứ sáu hôm 
nay, bởi Allah đã hạ lệnh và chính Ngài là Đấng bắt 
đầu mệnh lệnh đó với lời phán: 
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ح ] و  لأ ََ ح  و  ُۡ ََ َء َم ن ِ ّّ � ِ َُ َأ َ
ّ ٰ ََ   ِ  ِّ ّ �� َ َ َّ و َوُهۥ نَُالأ ۥَ ِ ه ٰ ََ ّّ �ّ َ َٱَم ِ ِ

لًِۡ�ِ  ح �َسن ُِ�و  هِ ٱََسل  ۡن  ٥٦األحزاب:  ٥Zَعلَ

Quả thật, Allah và tất cả Thiên Thần của Ngài đều 
Salawat cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy 
Salawat cho Người thật nhiều. Al-Ahzaab: 56 
(chương 33). 

Nabi  đã khuyến khích mọi người Salawat thật 
nhiều và hứa hẹn về phần thưởng trọng hậu cho những 
ai làm theo:  

ِا َح ي ا(( ي َقاِ َق َ ََ اهللاُ َاْ  َح ي   )) يقا  رَم  َعمَيِْه َعْخا
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah 
ban cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Như đã biết Salawat cho Nabi  mang ba ý 
nghĩa: Salawat của Allah mang ý nghĩa tuyên dương và 
khen ngợi, Salawat của Thiên Thần mang ý nhĩa cầu 
xin sự tha thứ còn Salawat của chúng ta những người 
Muslim mang ý nghĩa cầu xin bình an và phúc lành. 
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 ُ َُ  ند َـص  مي ـااي َُ  ،�  ـُمَ ي  ىـَع َْت َـص  اـَ� َ  ،�  ـُمَ ي  لنِ  ىـقََع
ي
 ل

 َُ َُ  ،مَ ـإِنَْراِ�  ىـَع ُ  .�ٌ ـَاِج  �ٌ ـَ ِ�  إَِيَ   ،مَ ـإِنَْراِ�  لنِ  ىـقََع  مي ـااي
َُ  نَايِكْ  َُ  ،�  ـُمَ ي  ىـَع َت  اـَ� َ  ،�  ـُمَ ي  لنِ  ىـقََع

ْ
َُ  نَاَي�  ىـَع

َُ  ،مَ ـإِنَْراِ�   �ٌ ـَاِج  ِايقٌ ـحَ  إَِيَ   ،مَ ـإِنَْراِ�  لنِ  ىـقََع
“Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc 
lành cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người 
giống như Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim và dòng 
tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và 
Rộng Lượng.” 

 

ثَْداَ   َُ َدَر َق َُ نَا نِْ�ر  َق
َ
َِْ�َ ص اِشِقيَ  اكَْدْهِق َِ اكري ُمََفا

ْ
َقايَْل اكميُه ي ال

ا    ََ َيانِِبَ� كَُهْ  نِِِْ  ْجَِبْ�َ َقا
َ
َاانََ  ص يِْ  .قََعِميواا َقاكةي  يَْهِم ايد

َ
 إِل

“Lạy Allah, xin hãy hài lòng về các vị thủ lĩnh chân 
chính Abu Bakr, U’mar, U’thmaan, Aly và tất cả 
Sahabah đồng tất cả những ai noi theo tấm gương 
tốt đẹp của họ cho đến ngày tận thế.” 
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 َِ ْعَقا
َ
ِ�َ� َقص َْك َقاكُْدْخِ ِذني اكخد

َ
ِمِدْ�َ َقص َْ ِْْلَالَم َقاكُْد ِعزي ا

َ
اكميُهـ ي ص
يِْ   ايد

“Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng mạnh đạo 
Islam và người Muslim và hãy hạ thấp sự đa thần, 
người thờ đa thần và kẻ thù của tôn giáo.” 

 

ةا ] َۡ َِۡ َحَس َن ّأ � �ِ َِۡ ِ َِْۡ َء َ ةا  َ ّو َۡ َِۡ َعَذ َ� ��ِّ ِ َٱِ� ��ِلَ�ةِ َحَس ِ  َٱق
٢Z      :201 البقرة 

Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều 
tốt lành ở trần gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ 
chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa ngục. Al-
Baqoroh: 201 (chương 2). 

 

ّّ �] ِعبَاَ� اهللاِ : ِ ِٕ إِ ْ َِ ينَوِ ِ ََ حن ِ
ۡن ِِ َٱ� َعان ُ� بِ� ن َُ ن

ّ َ نَن
 َِ َ�ِ َع ۡن ََ َ�ِ َٱ �ن َُ َن  ذِِ � ن � نَعُِظُ� ِ َ�ن �ِ َٱ��ن

ۥَ نُ�ۡ َشِْءِ َٱ�م ۡن َو � ن
 َّ ٱ �ُ َّ َن َََذ َُْ  ٩٠النحل:  ٩Z  ََعّلُ� ْق َُ ها نَِبْهِق اِهللا إَِذا َع

قفُ
َ
، َقص
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ا َقصَْق َجَبمْتُُ  اَهللا َعمَيُْ�ْ  َعِفيْالا  َُ َِْبَق أَهِ�يِق َداَ   َْ
َ
ها األ َُ ُْ ََنْ َقَال 

َُ يَْ ُعْرُ�ْ   َِميْ
ْ
َبِظيَْ  او

ْ
ََْفَبمُهَ ، َقاْذُعُرْقا اَهللا ال ْبمَُ  َاا  ََ إِ ي اَهللا 

ْبمَُ  َاا  ََ َاُ َقاُهللا  ْْ
َ
ْعُر اِهللا ص ِ

َ
َقاْشُكُرقُ  َ َ ََِبِدِه يَزِْ�ُ�ْ  َقِ

 أَْةنَُبه َ .
Hỡi anh chị em Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh thi 
hành nền công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) 
bà con ruột thịt, đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội 
lỗi và bất công. Ngài dạy bảo các người như thế để 
may ra các người lưu nhớ (đến phúc và tội) Al-
Nahl: 90. Hãy thực hiện mọi giao kèo mà mọi người đã 
cam kết với Allah, cũng chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã 
khẳng định trong khi Allah đã ban cho mọi người 
quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu mọi điều các 
người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng 
Cao Quí đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn 
Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài 
thêm cho và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am 
tường mọi hành động của các người. 

Soạn giả 
 Abu Hisaan Ibnu Ysa 


