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ّن ِن ّ  ِن  دد   
د
ُ ُه و   اْ دد 

 
� ُع ُذ بن � ُرُه و  فن ت غد اد

 � ينُُه و  ت عن اد
ِن �  ورن ا  من د ُشُ

ن ا �دُفان
 
الن ا،ب د  ْد

 
ِن ب ىَئ ا من د ي  هد ن  و  ُِ  هن  م  د �  ُ ا

 
ّّ ل ّد ف    ، ف    ُضلن لن م  د يُلد  و 

 ُ
 
َ  ل ادن  َ، 

 
 د ال

 
ُ  ب ه  شد

 
ه   و ب ـٰ  اِنل 

ّ
ُ ُِ  ِنال

ُ
ر ُي ل ْدُ ُه و   ْ ا  ّ  ُم ّد ا

 
ُ  ب ه  شد

 
،   و ب

: 
 
ال َ ع    َ ن نَّۡفسٖ ﴿ َ ا ٓأَيُّهَا ٱلنَّاُس ٱتَّقُوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكم مِّ ِحَدٖة َوَخلََق ِمۡنهَا يَٰ  َوٰ

َ ٱلَِّذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡألَۡرَحاَمۚ  َوٱتَّقُوْا ٱٓاءۚٗ ا َونِسَ ثِيرٗ ا كَ َزۡوَجهَا َوبَثَّ ِمۡنهَُما ٗ لَّ
َ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗب    ۱النساء:  ﴾ ۱ا نِنَّ ٱلَّ

ان هُ :و   َ  ُيْدح  َ َحقَّ تُقَاتِهِۦ َوَال تَُموتُنَّ نِالَّ َوأَنتُم ﴿ َ ا ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱلَّ يَٰ

ۡسلُِموَن   ۱۰۲آل عمران:  ﴾۱۰۲مُّ

ان هُ :و   َ  ُيْدح  َ َوقُولُوْا قَۡوٗال ﴿ َ ا ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱلَّ  يُۡصلِۡح ۷۰ َسِديٗدا يَٰ
َ َوَرُسولَهُۥ فَقَۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  لَُكۡم َويَۡففِۡر لَُكۡم ُننُوبَُكۡمو َوَمن يُِعِ  ٱلَّ لَُكۡم أَۡعَمٰ

 ۷۱ - ۷۰األحزاب:  ﴾۷۱

 ، ُ ّما � عد
 
ِن و  ب يثن كنت اُب ا   ن

د
َ  اْ ْد   �د  ِنّ  ب  َُ ُم ّد ٍ خ  َ  د َن 

ه  د
د
 ε  ال

ل ٍة  ن اّلارن     َ  َ ُ ل ة� و     َ ٍة  ى   بن د
َ ُ ة� و  ى  ٍة بن د

ث  ُ َ ُمد   ا و  َُه  ث ا ُض رن ُمد  
ُ د
َ ار  و ش 

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều 
kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin 
Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi 
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm 
của bầy tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm 
lạc và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không bao giờ tìm được đâu 
là chân lý. Tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng 
đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có 
cộng tác hay đối tác cùng Ngài và xin chứng nhận 
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Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul của Ngài Allah 
phán: {Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi từ một người (là 
Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là 
Hawwa). Rồi từ (Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra khắp 
thiên hạ rất nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ 
Allah và chớ đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. Quả thực, 
Allah là Đấng giám sát mọi (lời nói và hành động) của 
các ngươi.} Al-Nisa: 1 (chương 4). Allah phán ở chương 
khác: {Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ 
Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người 
Muslim.} Ali Imraan: 102 (chương 3). Allah phán ở chương 
khác {Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và 
hãy nói năng cho thật đúng đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ 
cải thiện mọi hành động của các ngươi và tha thứ cho các 
ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ 
(Muhammad) của Ngài thì y đã chiến thắng, một chiến 
thắng vinh quang.} Al-Ahzaab: 70 – 71 (chương 33). 

Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh 
Sách của Allah và chỉ đạo tốt nhất chính là chỉ đạo của 
Muhammad ε. Còn điều tồi tệ nhất chính là việc cải biên, cải 
cách trong tôn giáo, tất cả mọi cải biên, cải cách đó bị xem 
là Bid-áh, tất cả điều Bid-áh là con đường lạc lối tối tăm và 
tất các con đường lầm lạc tối tăm sẽ bị sa vào hỏa ngục. 

Quí đạo hữu Muslim, kể từ xa xưa đến nay việc vu 
khống và bôi nhọa danh dự của các vị Nabi, các vị Rausl của 
Allah cứ tái diễn và lặp đi lặp lại không ngừng do kẻ thù của 
Islam tạo dựng thêu dệt nhằm ngăn chặn chính đạo của 
Allah. Kể từ khi Allah cử phái vị Nabi đầu tiên Nuh υ đến 
với nhân loại là đã bị phe chống đối gọi Người là pháp sư, là 
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phủ thùy, kẻ bịa chuyện . . . thậm chí đến Nabi Muhammad ε 
của chúng ta cũng đã bị quần chúng Quraish boa nhọa tương 
tự. 

Trong nhóm chống đối đó đã được nhóm Munaafiq 
đồng tình và ủng hộ. Chúng tìm những lời nói, những hoàn 
cảnh, những hành động của các vị Nabi dễ làm cho mọi 
người hiểu lầm rồi phao tin đồn thất thiệt nhằm hạ nhục 
danh dự họ. Trong bài thuyết giảng hôm nay chúng ta sẽ trở 
về hoàn cảnh đã xảy ra đối với vị lãnh đạo cao quí của chúng 
ta Nabi Muhammad ε, đã xảy ra với chính người vợ thân 
thương nhất của Người đó là lời vu khống trắng trợn bà A’-
ishah Al-Sideeqah con gái của Abu Bakr Al-Siddeeq ι, bà là 
mẹ của cộng đồng tín đồ Muslim có đức chúng ta nhưng lời 
vu khống đó đã được minh oan bởi Đấng ngự trị trên bảy 
tầng trời cao ngất. 

Lời vu khống đó làm cho ông Abu Bakr rơi vào đau 
khổ tột cùng mà thốt lên: “Từ khi chúng tôi sống trong thời 
tiền Islam và nay đã trở thành người Muslim gia đình chúng 
tôi chưa từ bị nạn kiếp nào to lớn như nạn kiếp này.” Ông 
nói lời khác: “Tại sao chúng tôi không bị vu khống như thế 
trong lúc chúng tôi còn tôn thờ bụt tượng mà lại bị vu khống 
tồi tệ như thế sau khi đã là người Muslim.” Ông thốt lời 
khác: “Khi chúng tôi sống trong thời tiền Islam đã không 
chấp nhận lời vu khống như thế này thì làm sao chúng tôi lại 
chập cho được sau khi đã thuần phục Allah.” 

Lời vu khống đó ngày càng mạnh mẽ hơn làm cho 
gia đình ông Abu Bakr chống chất đau khổ này lên đau khổ 
khác. Và chắc hẳn ngoài gia đình ông Abu Bakr thì Rasul ε 
cũng không kém phần đau khổ nội tâm, bởi A’-ishah ι là 
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người vợ vốn đoan trang đức hạnh, người vợ được Nabi ε 
thương yêu nhất giống như có lần một người hỏi Rasul ε ai 
là người được Người thương yêu nhất, Người công khai trả 
lời trước mọi người đó là “A’-ishah.”  

A’-ishah ι là người vợ được cơ hội chứng kiến việc 
Rasul ε tiếp nhận lời mặc khải nhiều nhất trong số các bà vợ 
của Người. 

A’-ishah ι là người truyền đạt lại Hadith nhiều nhất 
từ Rasul ε. 

A’-ishah ι là người vợ thập toàn thập mỹ thứ hai 
trong các bà vợ của Rasul ε chỉ sau bà Khadijah ι. 

A’-ishah ι là người phụ nữ diễm phúc nhất do có 
được người cha như Abu Bakr Al-Siddeeq. 

Nào chúng ta cùng tìm hiểu tại sao nhóm chống đối 
lại tìm cách vu khống, lời lẽ vu khống đó bắt đầu ra sao, 
hoàn cảnh bị vu khống như thế nào, ai là kẻ chủ mưu, tại sao 
nhóm Munaafiq lại tìm mọi cách hèn hạ để hạ nhục các vị 
Nabi, gia đình Nabi và hậu duệ của Nabi trong số những 
U’lama và những người truyền tải Islam, tại sao chúng lại 
muốn phơi bày chuyện xấu đó cho mọi người nghe và biết, 
tại sao họ muốn làm tâm điểm để mọi người chú ý đến 
chúng ? 

Được ghi chép trong bộ Saheeh Al-Bukhary, bà A’-
ishah ι kể rằng mỗi lần Rasul ε muốn xuất hành đi xa là 
người rút thăm giữa các bà vợ của Người, thăm của ai được 
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rút ra là người vợ đó đi cùng Người trong chuyến đi đó(1). 
Phụ nữ thời đó được xếp cho một chổ ở đặc biệt là ngồi 
trong kiệu được đặt trên lưng con lạc đà được mọi người dắt 
đi. Trong lần xuất binh đánh trận với bộ tộc Al-Mustaliq 
thăm của tôi được rút ra, thế là tôi đi cùng với Rasul ε trong 
trận chiến đó. Đánh xong trận phe Muslim đại thắng quay về 
và khi khoảng cách với Madinah không bao xa thì Rasul ε ra 
lệnh dừng chân giải lao và thời gian lúc đó là ban đêm. Mỗi 
khi dừng chân là mọi người khiên kiệu xuống để cho lạc đà 
cùng nghỉ ngơi, nhân cơ hội các người phụ nữ chúng tôi đi 
tìm một nơi xa đoàn quân để vệ sinh. Sau khi quay trở lại 
đoàn quân tôi sờ lên ngực mình phát hiện mình đã đánh mất 
sợ dây chuyền được kết bằng những hạt cườm đen trắng 
đang xen lẫn nhau, vật tặng của bà Um Salamah. Thế là tôi 
vội vã quay lại tìm sợi dây chuyền đó mà quên báo cho 
Rasul ε biết. Sau khi tìm gặp dây chuyền bà quay lại nơi 
đoàn quân ở thì không tìm thấy một ai, tất cả đã đi mất. Có 
lẽ mọi người tưởng rằng tôi đang ở trong kiệu nên đã khiên 
đặt lên lạc đà mà đi, vả lại đa số phụ nữ thời đó đều có thân 
hình nhỏ nhắn do thiếu thức ăn, mỗi người chỉ được ăn một 
vài muỗng mà thôi nên người khiên kiệu không có cảm giác 
nặng khi tôi có hay không có trong kiệu.   

Lúc đó, tôi là một cô gái còn rất trẻ (khoảng 15 tuổi 
nhưng rất thông minh), tôi quyết định không đuổi theo đoàn 
                                                           

(1) Thời đó mỗi lần xuất hành thời gian kéo dài từ một tháng đến vài 
tháng thậm chí cả năm tròn, bởi họ đi bộ hoặc đi ngựa, lạc đà, lừa. . . 
Và việc mang theo vợ không chỉ có Rasul ε mà ai ai cũng vậy Abu 
Bakr, U’mar, U’thmaan, Aly, Al-Zubair, Tahlah . . . bởi họ rất cần đến 
việc phụ vụ của phụ nữ trong suốt chuyến đi, kể cả trong các trận 
chiến cũng thế. 
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quân một mình trong đêm khuya mà cứ việc ngồi tại nơi 
đoàn quân đã dừng chân chờ đợi đến khi phát hiện không có 
tôi trong kiệu thì họ sẽ quay lại tìm tôi. Do chờ lâu mỏi mòn 
nên tôi đã ngủ thiếp đi. Bổng lát sau tôi nghe được tiếng nói 
của một người đàn ông: 

ُع    “ دهن ر اجن
 
ا ِنل

ِننا ّن و  ِن ِننّا  ِن و   بنا
ّ
ِ  ِنال  ّ

َُ 
 
ال َ  و   ح  د

 
)”ال

1F

2) tiếng nói đó làm 
tôi giật mình thức giấc và liền lấy khăn che mặt mình lại. Thì 
ra đó là ông Safwaan bin Al-Mu-a’ttal Al-Sulamy(

2F

3) thấy 
được bóng dáng màu đen nằm kia là tôi do ông đã biết được 
tôi trước khi câu Kinh che kín người được mặc khải xuống. 
Tôi thề bởi Allah chứng giám tôi không còn nghe ông ấy nói 
thêm lời nào nữa ngoài câu đã nói ra làm tôi giật mình. Lý 
do ông Safwaan đi sau là do lệnh của Rasul ε xem đoàn quân 
có bỏ xót hay đánh rơi vật gì không mà lượm về sau. Có 
đường truyền khác ghi rằng ông Safwaan là người say ngủ 
mỗi khi ngủ là không thể đánh thức được mà chỉ có tự thức. 
Ông Safwaan dắt con lạc đà và ra lệnh cho nằm kế bên tôi 
còn ông thì quay lưng lại tôi, thậm chí câu nói “hãy leo lên” 
ông cũng không nói. Sau khi tôi ngồi im trên lưng lạc đà thì 
ông cứ dắt đi mà không hề quay lại và cũng không hỏi thêm 
bất cứ câu nào khác. Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp đoàn quân 
của Rasul ε vào giữa trưa.  

                                                           

(2) Ý nghĩa: Không có sự chuyển động và quyền lực nào phát huy tác 
dụng trừ phi Allah muốn, tất cả những gì chúng ta có là do Allah ban 
phát thì nay nó trở về trình diện Ngài. 

(3) Có đường truyền khác ghi rằng vị Sahabah đó tên là Safwaan bin Al-
Mu-a’til Al-Zakwaani. 
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Lợi dụng cơ hội có một không hai này nên nhóm 
Munaafiq (đạo đức giả) với tên trùm là Abdullah bin Ubai 
bin Salool đã tung lời vu khống A’-ishah và các lời lẽ này bà 
A’-ishah vốn không hay biết. Y giả vờ hỏi mọi người: người 
phụ nữ kia là ai vậy  ?  

- Mọi người đáp: Là mẹ của tín đồ Muslim có đức 
tin bà A’-ishah vợ của Rasul ε. 

- Abdullah bin Ubai tiếp: Còn người đàn ông kia là 
ai ? 

- Mọi người đáp: Là Safwaan bin Al-Mu-a’ttal Al-
Sulamy. 

- Abdullah bin Ubai nói tiếp: Vợ của Nabi các ngươi 
đã qua đêm với một người đàn ông cho đến sáng, giờ còn 
được đưa về đến nơi đến chốn. Ta thề là cả hai người họ đã 
làm điều gì mờ ám. 

Bằng lời lẽ vu khống gian ác của kẻ đê tiện, trùm 
đạo đức giả làm cho bè lủ của hắn ùa theo mà bêu xấu, thêu 
dệt đầy tiếng xấu lên người vợ thân yêu nhất của Rasul ε, 
gieo rắc sóng gió vào gia đình vốn bình an hạnh phúc nhưng 
bà A’-ishah một người phụ nữ trinh trắng, đoan trang, tiết 
hạnh, vô tư không hề hay biết lời lẽ xấu xa mà bọn Munaafiq 
truyền tải đi nhanh khắp Madinah và ngày càng ầm ĩ hơn.  

Allah là Đấng quản lý vạn vật và mọi việc, Ngài 
muốn sao là thế. Khi về đến Madinah A’-ishah lâm bệnh 
nặng không thể rời khỏi nhà với thời gian một tháng tròn. 
Trong suốt tháng đó A’-ishah không còn thấy sự nuông chìu, 
vuốt ve âu yếm của Rasul ε như trước chỉ đổi lại bằng sự hờ 
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hững và lạnh nhạt của Người, mỗi lần đi ngang qua thì chỉ 
hỏi qua loa:    

َنيُ�م ؟(( يدف    ))ك 

“Cô gái của các người khỏe không ?” ngoài ra không còn 
hỏi thêm lời nào nữa. Tôi thầm nghĩ chắc không có chuyện 
gì to lớn đâu. Đến một ngày nọ tôi cảm thấy khỏe hơn và 
muốn đi tắm. Lúc đó phụ nữ A Rập chúng tôi muốn tắm phải 
chờ đến đêm xuống và đi đến một hơi xa nhà mới có nước 
mà tắm rửa. Lúc đó tôi đi với người cô bà con cô cậu với cha 
tôi, bà là mẹ của ông Mishtah (một trong những người 
truyền tải lời vu khống tôi). Sau khi chúng tôi tắm rửa xong 
thì bà mẹ của Mishtah làm rơi chiếc áo thì bà bực mình 
mắng chửi “thật khốn khổ thay cho thằng Mishtah.”  

- Tôi giật mình hỏi: Làm sao cô lại mắng chửi một 
người đàn ông đã từng tham chiến trận đại chiến Badr ? 

- Mẹ của Mishtah ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi: Này 
cháu gái ta, con vẫn chưa nghe Mishtah và mọi người nói gì 
về con sao à ? 

- Tôi hỏi: Đó là chuyện gì, thưa cô ? Thế là mẹ của 
Mishtah kể hết mọi lời vu khống cho tôi nghe. Lời lẽ đó 
giống như tiếng sét đánh ầm bên tai, sắc mặt tôi liền thay 
đổi, nhưng cố gặn hỏi: Mọi người nói rằng tôi như thế à ? 

- Mẹ của Mishtah đáp: Đúng vậy. 

- Tôi hỏi tiếp: Đó là chủ đề làm mọi người quan tâm 
đến hiện tại hả ? 

- Mẹ của Mishtah đáp: Đúng vậy. 
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- Tôi hỏi tiếp: Vậy, chuyện đó đã đến tai Rasul ε rồi 
à ?  

- Mẹ của Mishtah đáp: Đúng vậy. 

Tin đồn gian ác đó làm cho căn bệnh của tôi thêm 
tồi tệ và nặng nề từng bước trở về nhà. Sau khi trở về nhà thì 
Rasul ε đến ghé thăm và cũng chỉ hỏi vỏn vẹn một câu: 

َنيُ�م ؟(( يدف    ))ك 

“Cô gái của các người khỏe không ?” Sẵn đó tôi xin phép 
Rasul ε cho tôi về dưỡng bệnh bên nhà cha mẹ tôi và để có 
cơ hội xác minh lại lời vu khống mà tôi vừa nghe được. 
Được Rasul ε ưng thuận tôi về nhà gặp cha mẹ và hỏi mẹ 
tôi: Mọi người đang xôn xao về con chuyện gì vậy mẹ ? 

- Mẹ tôi đáp: Này con gái yêu, mẹ thề bởi Allah 
không gì đâu con, là một người con gái danh giá đẹp như 
con và lại được người chồng hết mực yêu thương ắt không 
tránh khỏi lời bêu xấu từ lòng ganh tị mà có. 

- Tôi hỏi tiếp: Vậy là mọi người có nói như thế hả 
mẹ ! Đêm đó tôi khóc trắng đêm đến sáng hôm sau mà hai 
hàng lệ vẫn tuôn trào không dứt và cũng không thể chợp mắt 
được.  

Sáng đến Rasul ε cho gọi Aly bin Abu Taalib và 
Usaamah bin Zaid hai người thân được Người rất mực 
thương yêu để thảo luận về việc có nên ly hôn tôi không. 
Rasul ε hỏi Usaamah rằng có thấy được dấu hiệu nào ở tôi 
chứng minh rằng tôi làm như thế không ? 
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- Usaamah bin Zaid nói: Thưa Rasul, với những gì 
tôi biết về vợ của Rasul chỉ toàn là điều tốt đẹp. Còn Aly bin 
Abu Taalib đáp: Thưa Rasul, con cũng biết về cô ta chỉ toàn 
điều tốt đẹp, nhưng cần gì mà Rasul lại thiểu não thế ngoài 
cô ta phụ nữ trên đời này có rất nhiều. Thôi thì Rasul cứ hỏi 
thêm Bareerah hầu nữ luôn bên cạnh cô ta sẽ biết rõ sự thật. 
Rasul ε cho gọi Bareerah hỏi:  

ىد ((
 
ُِ  ب نر  رن

ّد  ،ب  يدتن  َ 
 
ءٍ  من د  ر ب د نُْكن  ش  رن

ة   من د  ي  نش  �  )) ؟ع 

“Này Bareerah, có điểm nào ở A’-ishah làm cho cô nghi 
ngờ về lời đồn đó không ?” 

- Barirah đáp: Thề bởi Đấng đã cử phải Rasul đến 
bằng chân lý, rằng tôi chưa từng thấy điểm xấu nào của A’-
ishah cả, ngoại trừ một điều. A’-ishah là một cô gái mới lớn 
có lần tôi nhờ giữ dùm thau bột đã nhào xong thì A’-ishah 
lại ngủ quên làm cho con cừu vào ăn thau bột đó.  

Vẫn không thấy khuyết điểm nào của vợ mình, 
Rasul ε ra lệnh tập hợp tất cả Sahabah lại trong Masjid và 
Người bước lên bụt giảng từng bước nặng nề, Người nói: 

عدش    ي ا(( �   م  لندن ُداد
د
ُر�ن  م  د  ال عدذن ٍّ  من د  �  ُج

ذ اهُ  ب ل غ   َ  د  ر 
 
ّن  فن  ب

َد تن  ب 
ا ف   اِّن  ب ىد  م 

ُت  لندد �ن  ع    ى 
َد   ب 

ّ
اا ِنال �د ل ق  د  خ  ُروا و  ا ر ُج ا  ذ ك  ُت  م  لندد يدهن  ى 

ل    ى 
ّ
اا ِنال �د ا خ  م   و 

ُّ  ك     ُخ �ن  ع    ي  د
َد   ب 

ّ
عن  ِنال

 ))م 

“Này đồng bào Muslim, ai có thể thay Ta mà ngăn chặn 
kẻ đã bêu xấu vợ của Ta, làm cho gia đình Ta trở nên 
xào xáo. Ta thề bởi Allah rằng những gì Ta biết về cô ta 
toàn điều tốt lành, và cả người đàn ông bị nhắc đến đó 
Ta cũng chỉ biết anh ta là người tốt đẹp và không một ai 
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đến gặp được vợ Ta ngoại trừ có mặt Ta.” Dứt lời thì vị 
anh hùng Sa’d bin Mu-a’z Al-Ansaary(4) trưởng tộc bộ lạc 
Al-Aws đứng dậy nói: Thưa Rasul, kẻ đó là ai, tôi xin tiên 
phong ngăn chặn nó? Nếu kẻ đó là người trong bộ lạc của tôi 
ắt tôi sẽ chém đầu hắn ngay bây giờ, còn nếu là người của bộ 
tộc anh em Al-Khazraj thì xin Rasul hạ lệnh đi tôi sẽ đi giết 
hắn ngay tại đây, hắn đáng bị giết do đã dám xúc phạm đến 
danh dự của Rasul. 

Nghe được lời lẽ hăm dọa đó, ông Sa’d bin 
U’baadah trưởng tộc bộ tộc Al-Khazraj, ông là một người 
ngoan đạo nhưng do là người có trọng trách với bộ lạc, thấy 
rằng bộ lạc mình đang bị hăm dọa, vả lại, ông Abdullah bin 
Ubai bin Salool là người trong bộ lạc nên ông liền đứng dậy 
đáp lời Sa’d bin Mu-a’z: Ngươi là một kẻ nói dối, rằng 
ngươi sẽ không dám giết nó và cũng không có khả năng giết 
nó đâu. 

Nghe được lời thách của đối phương ông Usaid bin 
Hudhair anh em chú bác ruột ông Sa’d bin Mu-a’z đứng dậy 
quát: Ngươi là một tên Munaafiq nên mới bao che cho 
những kẻ Munaafiq kía. Đó cũng là lúc trở nên lộn xộn tranh 
cải qua lại nhau gần dẫn đến chém giết nhau tại Masjid và 
Rasul ε vẫn còn đang đứng trên bụt giảng. Thấy cảnh tượng 

                                                           

(4) Sa’d bin Mu-a’z là một trong mười người được báo tin vào thiên đàng 
lúc còn đang sống, ông vào Islam lúc 26 tuổi, là tộc trưởng bộ lạc Al-
Aws, một anh hùng can đảm dũng cảm gan dạ không sợ bất cứ ai 
ngoại trừ Allah. Khi ông qua đời chỉ ở độ tuổi 33 sau trận chiến Al-
Khandaq (đáo chiến hào), cái chết của ông làm cho ngai vương của 
Đấng Rất Mực Độ Lượng súc động. 
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hỗn loại thì Rasul ε lên tiếng chấn áp làm mọi người im lặng 
và Rasul buồn bã cúi mặt bước vào nhà.  

A’-ishah kể tiếp: Tôi đã khóc rồng suốt ngày và cả 
đêm hôm đó mà hai dòng lệ vẫn luôn tuôn trào (tức bà đã 
khóc suốt hai đêm và một ngày) và không thể nào ngủ được 
đến nổi cha mẹ tôi tưởng rằng tôi sẽ bị nôn ruột mà chết. 
Đến sáng hôm sau, một phụ nữ người Al-Ansaar đến xin 
phép vào thăm tôi thấy cả tượng tôi và cha mẹ đều không thì 
cô ta tội nghiệp mà khóc rồng theo. Ngay trong lúc chúng tôi 
đang khóc đó thì Rasul ε đến thăm và ngồi bên cạnh tôi sau 
một tháng tròn Người đã không ngồi bên tôi, không đụng 
chạm đến tôi, không hỏi thăm tôi và cũng không một lời mặc 
khải nào được gởi xuống để minh oan cho tôi. Sau khi ca 
ngợi tụng niệm và tán dương Allah bằng lời lẽ mà Allah 
đáng được hưởng thì Rasul ε nói:  

ّما((
 
ةُ  ي ا ،� عد ُ  ب نش  � ننّهُ  ع 

�ن  َ  د  فِ 
ندكن  ب ل غ  ا ْ  ذ  ا ك  ذ   � ن د  و 

نَ ةا  ُكندتن  فِ  رن
 ب 

ئُكن  ئ  َ ىُ ِن د  اُِّ  ف ا  ددتن  ُكندتن  و  د 
د
ل
 
ندٍب  ب رنى بنذ  فن

ت غد تُ �ن  اِّ   ف ايد دهن  و 
 
ن ّ  ِنل

ْد    فِ  ع 
د
 ال

ت  ف   ِنذ ا ْد ندٍب  ا يدهن  اُِّ  ت اب   ت اب   ُُمّ  بنذ 
ل   ))ى 

“Này A’-ishah, Ta đã nghe lời đồn về nàng như thế này 
thế này. Rằng nàng là người vô tội ắt Allah sẽ minh oan 
cho nàng, ngược lại, nàng đã phạm phải tội lỗi thì hãy 
cầu xin Alalh tha thứ và sám hối với Ngài. Quả thật, một 
khi bề tôi phạm phải tội lỗi biết hối hận nhận sai lỗi lầm 
và quay lại sám hối thì được Allah chấp nhận sự sám hối 
đó.” Rasul ε chỉ nói vỏn vẹn bao lời đó rồi người im lặng 
như tờ. Nghe được lời nói đó của Rasul ε thì nước mắt của 
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tôi bổng ngưng hẳn không chảy dù là một giọt, tôi quay sang 
nói với cha mình: Cha hãy trả lời cho Rasul ε thay con. 

- Abu Bakr: Này con yêu cha biết phải trả lời sao 
với Rasul ε đây. Tôi xoay qua mẹ: Này mẹ hãy trả lời cho 
Rasul ε dùm con đi. 

- Mẹ tôi đáp: Con yêu của mẹ, mẹ cũng chẳng biết 
giải thích thế nào với Rasul ε đây. Thấy vậy tôi nói:   

ن ا((
 
ن ة�  ب ارن

يث ةُ  ج    ال   الائ ئ  ح  ن
ُ
ب َدر 

 
ا ب ثن�ا

آ ن  من    ك  ُقرد
د
ِئ  ال فدُت  ل ق  د  و اِّن  ِن ر   ى 

نُّ�مد 
 
تُمد  َ  د  َ عد دن ا ي  ذ  ّت  بنه  رّ  ح  ت ق  ُ�مد  فن  ايد تُمد  ُ�ُف ين ّ �د  ْ ن د  بنهن  و 

ُت  فِ 
د
 ل ُ�مد  َُل

ِئ  نَ ة�  ِن رن
ل مُ  و اُِّ  ب  عد ِئ  � 

 
نَ ة�  َ رن

َُ �ن  ال   ب  َ  ئ لنك   تُ ن  بنذ  ئن
ل  فدُت  و  ت   ْد رٍ  ل ُ�مد  ا ضد

 
 بنأ

ل مُ  و اُِّ  عد ِئ  � 
 
نَ ة�  َ رن

�ن  ب 
َُ ن  َ  ئ ُ ِئ  َ  ِن ا و اِّن  و  جن ُ  م 

 
ل ُ�مد  لن  ب ث  ا  و    م 

ّ
ا ِنال د   ك 

  َ بُ  َ ا
 
�  يُ ُيف   ب َد  َ ّ�  ف  ي ن ا ُ  و اُِّ  ج  ت ع  ُداد

د
ا ع    ال ُف     م  َن  ))ت 

“Thiếp là một cô gái còn quá trẻ nên ít đọc Qur’an. Thiếp 
xin thề bởi Alalh minh giám là thiếp biết được rằng Rasul đã 
nghe được các lời lẽ vu khống đó và làm cho Rasul tin tưởng 
vào lời đồn đó. Nếu như thiếp nói mình trong sạch chắc 
rằng Allah tin thiếp trong sạch nhưng Rasul sẽ không tin lời 
thiếp còn nếu thiếp ép lòng mình phải nói dối là thiếp đã làm 
thế thì chắc Allah luôn biết rằng thiếp trong sáng nhưng 
Rasul sẽ tin là thế. Giờ này đây thiếp không còn lời lẽ nào 
giải thích thêm nữa mà chỉ biết nói theo lời mà cha của Nabi 
Yusuf đã nói: 

ُ ٱۡلُمۡستََعاُن َعلَٰى َما تَِصفُوَن فََصۡبٞر َجِميٞلۖ ﴿  18يوسف:  ﴾ ۱۸َوٱلَّ
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{Giải pháp tốt đẹp nhất, tối ưu lúc này chỉ có kiên nhẫn. 
Và chỉ Allah là Đấng để Ta cầu xin được giúp đỡ về mọi 
điều mà mọi người đã miêu tả.} Yusuf: 18 (chương 12).” 
Dứt lời tôi nằm xoay mặt vào vách mà khóc và biết được 
rằng mình là kẻ vô tội, chắc sẽ được Allah giải oan cho 
mình. Nhưng tôi chưa từng nghĩa mình sẽ được Allah minh 
oan bằng các dòng Kinh Qur’an, tôi nghĩ bản thân mình 
không xứng đáng được thế. Tôi chỉ mong rằng Allah cho 
Rasul ε nhìn thấy một giấc mộng để minh oan cho tôi. 
Nhưng mọi người chưa kịp rời vị trí thì Rasul ε nhận mặc 
khải làm sắc mặt Người thay đổi, con người Rasul ε trở nên 
nặng nề và toát mồ hôi hột lắm tắm trên trán tựa những viện 
ngọc trai do sự long trọng vĩ đại của lời mặc khải, trong hôm 
đó là ngày lập đông, và  lúc đó,  cha mẹ tôi, người phụ nữ 
Al-Ansaar và cả tôi đều dõi mắt mong đợi kết quả từ Rasul 
ε. Nhận mặc khải xong thì Rasul ε hé miệng cười thành 
tiếng, lời nói đầu tiên lúc đó Rasul ε nói là: 

نى(( دشن ْ
 
ةُ  ي ا ب نش  � ق  د  ع   �   َ ندز 

 
زّ  اُِّ  ب ّّ  ى  ت كن  و ج  اء   ))ب ر 

“Xin chúc mừng nàng hỡi A’-ishah, quả thật Allah đã 
mặc khải xuống minh oan sự trong sáng của nàng.” Nghe 
vậy mẹ tôi bảo tôi: Này con gái hãy đứng dậy đến cám ơn 
Rasul đi và cha tôi cũng kêu thế, tôi đáp: Không, con xin thề 
bởi Allah rằng con sẽ không đứng dậy vì ai và không cám ơn 
ai ngoài tạ ơn Allah đã mặc khải minh oan sự trong sáng của 
con. Thế là Allah đã mặc khải xuống mười câu Kinh: 

ۡفِك ُعۡصبَةٞ ﴿ نُكمۚۡ نِنَّ ٱلَِّذيَن َجآُءو بِٱۡإلِ  بَۡل هَُو َخۡيٞر لَُّكۡمۚ ا لَُّكمۖ  َال تَۡحَسبُوهُ َشرّٗ  مِّ
ۡثِمۚ َوٱلَِّذي تََولَّٰى ِكۡبَرهُۥ ِمۡنهُۡم لَهُۥ َعَذاٌب  ا ٱۡكتََسَب ِمَن ٱۡإلِ ۡنهُم مَّ لُِكلِّ ٱۡمِرٕيٖ مِّ

ُت بِأَنفُِسِهۡم َخۡيرٗ  لَّۡوَالٓ نِۡن َسِمۡعتُُموهُ ظَنَّ ٱۡلمُ ۱۱ َعِظيمٞ  ا َوقَالُوْا ۡؤِمنُوَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ
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بِيٞن  َذٓا نِۡفٞك مُّ هََدٓاِء ۱۲ هَٰ  لَّۡوَال َجآُءو َعلَۡيِه بِأَۡربََعِة ُشهََدٓاَءۚ فَإِۡن لَۡم يَۡأتُوْا بِٱلشُّ
ِذبُوَن  ِ هُُم ٱۡلَكٰ ٓكَِك ِعنَد ٱلَّ ۡنيَا ۱۳فَأُْولَٰ ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ فِي ٱلدُّ  َولَۡوَال فَۡلُل ٱلَّ

ُكۡم فِي َمآ أَفَۡلتُۡم فِيِه َعَذاٌب َعِظيٌم   نِۡن تَلَقَّۡونَهُۥ بِأَۡلِسنَتُِكۡم ۱٤َوٱۡألِٓخَرِة لََمسَّ
ا لَۡيَس لَُكم بِهِۦ ِعۡلمٞ  ِ َعِظيمٞ ا َوهَُو ِعنَد ٱَوتَۡحَسبُونَهُۥ هَيِّٗن  َوتَقُولُوَن بِأَۡفَواِهُكم مَّ  لَّ

ٌن  َولَۡوَالٓ نِۡن َسِمۡعتُُموهُ ۱٥ َذا بُۡهتَٰ نََك هَٰ َذا ُسۡبَحٰ ا يَُكوُن لَنَآ أَن نَّتََكلََّم بِهَٰ قُۡلتُم مَّ
ۡؤِمنِيَن ۱٦ َعِظيمٞ  ُ أَن تَُعوُدوْا لِِمۡثلِِهۦٓ أَبًَدا نِن ُكنتُم مُّ ُ ۱۷ يَِعظُُكُم ٱلَّ  َويُبَيُِّن ٱلَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  ِتۚ َوٱلَّ ِحَشةُ فِي ٱلَِّذيَن يُ  نِنَّ ٱلَِّذيَن ۱۸لَُكُم ٱۡألٓيَٰ ِحبُّوَن أَن تَِشيَ  ٱۡلفَٰ
ُ يَۡعلَُم َوأَنتُۡم َال تَۡعلَُموَن  َءاَمنُوْا لَهُۡم َعَذاٌب أَلِيمٞ  ۡنيَا َوٱۡألِٓخَرِةۚ َوٱلَّ  ۱۹فِي ٱلدُّ

َ َرُءوٞف  ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ َوأَنَّ ٱلَّ ِحيٞم َولَۡوَال فَۡلُل ٱلَّ  - ۱۱النور:  ﴾  ۲۰ رَّ
۲۰ 

{Quả thật những kẻ vu khống (A’-ishah) chỉ gồm một 
phần tử nhỏ trong các ngươi. Chớ nghĩ rằng biến cố đó 
là một điều xấu cho các ngươi. Không, đó là một điều tốt 
cho các ngươi đó. Mỗi người trong bọn chúng sẽ chịu 
hình phạt về tội mà y đã gây ra. Nhưng riêng kẻ chủ mưu 
thì sẽ chịu một hình phạt khủng khiếp * Há như những 
người có đức tin nam và nữ, khi nghe lời (vu khống) đó 
lại nghĩ tốt cho tín hữu của mình và bảo (đám người vu 
khống) : “Đây rõ ràng là một lời vu khống trắng trợn!” * 
Tại sao chúng không đưa ra bốn nhân chứng cho việc 
đó ? Bởi vì khi chúng không đưa ra đủ số nhân chứng thì 
đối với Allah, chúng là những tên nói dối * Và nếu Allah 
không gia ân và khoan dung cho các ngươi ở đời này và 
Đời sau, thì chắc chắn các ngươi sẽ phải chịu một sự 
trừng phạt vĩ đại khôn lường vì tội các ngươi đã nhanh 
nhẩu (loan tin đồn thất thiệt). * Khi các ngươi phổ biến 
nó với lời lẽ của các ngươi và nói ra từ miệng của các 
ngươi điều mà các ngươi không có một chút hiểu biết và 
các ngươi nghĩ rằng đó là một chuyện cỏn con (không 
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đáng giá) trong khi nó lại là một điều hết sức long trọng 
đối với Allah * Và tại sao khi nghe tin đồn nhãm đó các 
ngươi không đáp lại : “Đó không phải là chuyện để chúng 
ta bàn tán, thật quang vinh và trong sạch thay Allah ! Ngài 
vô can (về việc này) ! Đây là một lời vu khống hết sức 
trọng đại.” * Allah cảnh cáo các ngươi trong tương lai 
chớ bao giờ tái phạm điều tương tự nếu các ngươi là 
những người có đức tin thật sự. * Và Allah trình bày rõ 
cho các ngươi các Lời mặc khải của Ngài. Bởi vì Allah là 
Đấng Toàn Tri, Vô cùng Sáng suốt. * Quả thật, những ai 
trong hàng ngũ của những người tin tưởng thích cho lời 
gièm pha này được phổ biến rộng rãi thì y sẽ chịu một sự 
trừng phạt đau đớn ở đời này lẫn đời sau bởi vì Allah 
luôn tỏ tường chi tiếc (sự thật) trong lúc các ngươi không 
biết. * Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các 
ngươi (thì các ngươi đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả 
thật, Allah Rất Mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.} Al-
Noor: 11 – 20 (chương 24). 

Sau khi minh oan cho vợ hiền A’-ishah, Rasul đã 
đứng ra trừng trị những kẻ phao tin đồn thất thiệt đó mỗi kẻ 
tám mươi roi. 

Đến đây ông Abu Bakr mới nhẹ lòng và tin tưởng 
rằng con gái mình vô tội bị vu oan, lập tức ông nổi giận với 
ông Mishtah bin Uthathah người đã tuyên truyền lời vu 
khống con gái mình, trong khi Abu Bakr là người cấp dưỡng 
tiền thường xuyên cho ông Mishtah bin Uthathah do gia đình 
ông vốn nghèo khó và là người bà con gần, Abu Bakr tuyên 
bố: “Ta thề bởi Allah chứng giám, từ hôm nay trở đi ngươi 
sẽ không nhận ở ta thêm đồng nào nữa.” Lập tức Allah mặc 
khải xuống câu Kinh giáo dục Abu Bakr, Allah phán:  
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ِكيَن َوَال يَۡأتَِل أُْولُوْا ٱۡلفَۡلِل ﴿ َعِة أَن يُۡؤتُٓوْا أُْولِي ٱۡلقُۡربَٰى َوٱۡلَمَسٰ ِمنُكۡم َوٱلسَّ
ُ لَُكۡمۚ  ِۖ َوۡليَۡعفُوْا َوۡليَۡصفَُحٓوْاو أََال تُِحبُّوَن أَن يَۡففَِر ٱلَّ ِيِريَن فِي َسبِيِل ٱلَّ َوٱۡلُمهَٰ

ُ َغفُورٞ  ِحيٌم َوٱلَّ  22 النور:  ﴾۲۲ رَّ

{Và đối với những người giàu có và thừa tiền dư của chớ 
có nên thề dứt khoát rằng họ sẽ không bố thí cho bà con 
họ hàng, cho người nghèo và cho những người Al-
Muhaajireen vì chính nghĩa của Allah (đã phao tin đồn 
vu khống cho A’-ishah). Thôi các ngươi hãy độ lượng mà 
bỏ qua (mọi việc). Chẳng lẽ các ngươi không muốn được 
Allah tha thứ cho các ngươi sao? Trong khi Allah là 
Đấng Hằng Dung Thứ, Đấng Xót Thương.} Al-Noor: 22 
(chương 24). Ông Hibbaan bin Musa kể rằng ông Abdullah 
bin Mubaarak đã nói: “Đây là câu Kinh thơm bát ngát nhất 
trong Qur’an.” Nghe được câu Kinh này thì Abu Bakr khóc 
mà nói: “Bề tôi thề bởi Allah chứng giám, bề tôi muốn được 
Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi.” Thế là Abu Bakr tiếp tục cấp 
dưỡng cho gia đình ông Mishtah bin Uthathah như trước kia 
và nói: “Từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ gián đoạn việc 
chu cấp này nữa đâu.”  

Bà A’-ishah kể: Sau khi tôi được minh oan Rasul ε 
hỏi người vợ khác của Người bà Zaynab bint Jahsh về 
chuyện của tôi:  

ا(( لنددتن  م  ود  ى 
 
ا ب يدتن  م 

 
 )) ؟ر ب

“Nàng đã biết và đã nghe được những gì ?” Bà Zaynab 
đáp: “Thiếp đã bảo vệ tai và mắt mình không cho nghe thấy 
ngoại trừ những gì tốt đẹp.” Bà là người vợ trong số các bà 
vợ của Rasul ε làm tôi nể trọng nhất do bản tính ngoan đạo 
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kính sợ Allah của bà nhưng người chị em của bà là bà 
Hamnah bint Jahsh đã bị trừng trị trong số người phao tin 
đồn thất thiệt.  

 

 Một số bài học quí rút ra từ câu chuyện: 
Thứ nhất: Một lời nói tuy đơn giản nói ra khỏi cửa 

miệng nhưng lại cho kết quả hoặc hậu quả hoàn toàn khác 
nhau. 

 Bằng một lời nói biến một người Kafir thành 
người Muslim và cũng bằng một lời nói khiến y trở thành kẻ 
phản đạo. 

 Bằng một lời nói người đàn ông xa lạ được phép 
quan hệ với phụ nữ và cũng bằng một lời nói y bị cấm gần 
gủi cô ta. 

 Bằng một lời nói làm cho gia đình tràn ngập 
hạnh phúc và cũng bằng một lời nói hủy tan tành cả một gia 
đình. 

 Bằng một lời nói lấy được sự hài lòng của Allah 
và cũng chỉ một lời nói làm cho Allah giận dữ khôn lường. 

ا يَۡلفِظُ ِمن قَۡوٍل نِالَّ لََدۡيِه َرقِيٌب َعتِيٞد ﴿   ۱۸ق:  ﴾ ۱۸مَّ

{Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh Gác (thiên 
thần) bên cạnh lại không sẵn sàng (ghi xuống).} Qaaf: 18 
(Chương 50), Allah phán ở chương khác: 

ا لَۡيَس لَُكم بِهِۦ ِعۡلمٞ ﴿ ا َوتَۡحَسبُونَهُۥ هَيِّٗن  نِۡن تَلَقَّۡونَهُۥ بِأَۡلِسنَتُِكۡم َوتَقُولُوَن بِأَۡفَواِهُكم مَّ

ِ َعِظيمٞ َوهَُو ِعنَد ٱ  15النور:  ﴾ ۱٥ لَّ
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{Khi các ngươi phổ biến nó với lời lẽ của các ngươi và 
nói ra từ miệng của các ngươi điều mà các ngươi không 
có một chút hiểu biết và các ngươi nghĩ rằng đó là một 
chuyện cỏn con (không đáng giá) trong khi nó lại là một 
điều hết sức long trọng đối với Allah.} Al-Noor: 15 
(chương 24). 

Được ghi trong hai bộ Saheeh Al-Bukhary và 
Muslim từ ông Abu Hurairah, Rasul ε nói: 

ْد    ِن ّ (( ع 
د
ّمُ  ال  َ  ت 

 
ةن  ل ند   َ

د
  ا ن  من د  بنال

َد
قن  ال   اِّن  رن

د
ا يُل عُ  ب االا، ل ه   � ا اُِّ  ي رد  بنه 

، ٍِ ا ر ج  ِن ّ  د  ْد    و  ع 
د
ّمُ  ال  َ  ت 

 
ةن  ل ند   َ

د
طن  من د  بنال خ  قن  ال   اِّن  ي 

د
ا يُل  نى ب االا  ل ه 

هد ا �   بنه 
ّنم   فن  ه   ))ج 

“Quả thật một lời nói của một bề tôi khi thốt ra làm hài 
lòng Allah cứ tưởng rằng chẳng có giá trị gì nhưng lại 
được Allah nâng lên không biết bao nhiêu bậc. Và cũng 
chỉ một lời nói thốt ra của một bề tôi làm Allah giận dữ 
nhưng lại tưởng chẳng có nghĩa lý gì thì lại bị Allah đẩy 
rơi vào hỏa ngục.” 

Thứ hai: Rasul ε là người thật thà nhất trong thế 
giới loài người, Người chỉ nói ra những lời được Allah mặc 
khải: 

 ٤ – ۳النجم:  ﴾ ٤ نِۡن هَُو نِالَّ َوۡحٞي يُوَحٰى ۳َوَما يَنِعُق َعِن ٱۡلهََوٰىٓ ﴿

{Y (Muhammad) không nói theo sở thích * Mà quả thật 
nó là điều mặc khải đã được mặc khải.}  Al-Najm: 3 – 4 
(chương 53). Nếu Rasul Muhammad ε là người mạo danh 
Rasul hoặc là người xảo ngôn là đã tự bịa đặt lời mặc khải 
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để minh oan cho người vợ thân thương của Người, tránh 
được mọi đau khổ nội tâm vầy vò cả tháng trời, tránh được 
danh dự của Người bị hạ nhục thậm tệ.  

Thứ ba: Một số tốt đẹp được thể hiện trong câu: 

 ۱۱النور:  ﴾ بَۡل هَُو َخۡيٞر لَُّكمۚۡ ا لَُّكمۖ َال تَۡحَسبُوهُ َشرّٗ ﴿

{Chớ nghĩ rằng biến cố đó là một điều xấu cho các 
ngươi. Không, đó là một điều tốt cho các ngươi đó.} Al-
Noor: 11 (chương 24). 

 Để phân biệt đâu là người Muslim có đức tin 
thực thụ và đâu là kẻ Munaafiq đạo đức giả khoác áo bàu 
Muslim. 

 Allah muốn dạy tín đồ Muslim rằng Nabi 
Muhammad ε chỉ là một người phàm không hiểu biết được 
chuyện tương lai ngoại trừ những gì được mặc khải. 

﴿ ُۚ ِ  َوٱۡألَۡرِ  ٱۡلَفۡيَب نِالَّ ٱلَّ َوٰ َمٰ  65 النمل: ﴾قُل الَّ يَۡعلَُم َمن فِي ٱلسَّ

{(Hỡi Muhammad) hãy báo với nhân loại: “Không một ai 
dù ở trên trời (như Thiên Thần) cũng như (Ma quỉ, loài 
người) ở dưới đất có thể biết được chuyện huyền bí thiên 
cơ, ngoại trừ Allah duy nhất (tin thông tất cả).”} Al-Naml: 
65 (chương 27). 

 Allah muốn đề cao thân thế của tín đồ có đức tin 
thực thụ vững chắc vào Ngài để họ được hưởng cuộc sống 
vĩnh cữu và mang tiếng thơm muôn đời. 

 Allah muốn nêu cao sự quí phái của người vợ 
mẫu mực của Rasul ε và nêu cao bản tính trung can nghĩa 
đãm của ông Safwaan bin Al-Mu-a’ttal Al-Sulamy. 
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 Nhẫn nại và kiên nhẫn là bản tính của người có 
Muslim có đức tin thực thụ vào Allah, vào Rasul và vào 
ngày phán xét cuối cùng như được ông Suhaib τ dẫn lời 
Rasul ε: 

ْاا(( ج  رن  ى 
ضد
 
من ن  ر ُدؤد

د
هُ  ِن ّ  ال ر  ضد

 
ّهُ  ب ُُ  � �د ل ىدس   خ  ح  ٍ  ذ اك   و 

 
  ر

ّ
من ن  ِنال ُدؤد

د
نل  ِن د  ل

ا� تدهُ   ْ
 
اءُ  ب ّ ر   َ  ك  اا ف ك     ش  �د ُ  خ 

 
ِن د  ل ا� تدهُ  و   ْ

 
اءُ  ب ّ  َ    َ اا ف ك     ْ  �د ُ  خ 

 
 ))ل

“Thật ngạc nhiên thay cho hành động của người Muslim 
có đức tin, quả mọi hành động của họ đều mang lại tốt 
đẹp và không ai được thế ngoại trừ người Muslim có 
niềm tin thực thụ. Nếu như họ được tin vui thì liền tạ ơn, 
đó là điều tốt cho họ còn khi gặp phải nạn kiếp thì nhẫn 
nại kiên nhẫn, đó là điều tốt cho họ.” Hadith do Muslim 
ghi. 

Thứ tư: Allah giáo dục tín đồ Muslim rằng một khi 
nhận được tin tức xấu về anh em Muslim khác thì hãy nghĩ 
đó là tin đồn nhãm và cũng không truyền tải cho ai khác: 

ُت بِأَنفُِسِهۡم َخۡيرٗ لَّۡوَالٓ نِۡن َسِمۡعتُُموهُ ظَنَّ ٱۡلمُ ﴿ َذٓا نِۡفٞك ۡؤِمنُوَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ ا َوقَالُوْا هَٰ

بِيٞن   12النور:  ﴾۱۲ مُّ

{Há như những người có đức tin nam và nữ, khi nghe lời 
(vu khống) đó lại nghĩ tốt cho tín hữu của mình và bảo 
(đám người vu khống) : “Đây rõ ràng là một lời vu 
khống trắng trợn!”.} Al-Noor: 12 (chương 24). Nếu như lời 
đồn đó ngày càng nhiều hơn thì cũng chớ vội tin đó là thật 
mà hãy yêu cầu người phao tin đưa ra bốn nhân chứng 
chứng minh tin đó là thật, bằng không cũng chỉ là lời vu 
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khống trắng trợn và chúng là những kẻ chuyên nói dối, đối 
với Allah đây là đại tội đáng bị trừng trị: 

ِ هُُم ﴿ ٓكَِك ِعنَد ٱلَّ هََدٓاِء فَأُْولَٰ لَّۡوَال َجآُءو َعلَۡيِه بِأَۡربََعِة ُشهََدٓاَءۚ فَإِۡن لَۡم يَۡأتُوْا بِٱلشُّ

ِذبُوَن   13النور:  ﴾۱۳ٱۡلَكٰ

{Tại sao chúng không đưa ra bốn nhân chứng cho việc 
đó ? Bởi vì khi chúng không đưa ra đủ số nhân chứng thì 
đối với Allah, chúng là những tên nói dối.} Al-Noor: 13 
(chương 24). 

Thứ năm: Cấm người Muslim tuyệt đối có tí nghi 
ngờ về tiết hạnh của mẹ tín đồ Muslim có đức tin bà A’-
ishah do bởi Allah đã minh oan cho bà trong Thiên Kinh 
Qur’an lưu truyền đến tận thế, ai dám tái phạm thì y là kẻ 
phủ nhận Qur’an, phủ nhận lời khẳng định của Allah, y là kẻ 
Kafir phản đạo. 

ۡؤِمنِيَن ﴿ ُ أَن تَُعوُدوْا لِِمۡثلِِهۦٓ أَبًَدا نِن ُكنتُم مُّ  17النور:  ﴾۱۷يَِعظُُكُم ٱلَّ

{Allah cảnh cáo các ngươi trong tương lai chớ bao giờ tái 
phạm điều tương tự nếu các ngươi là những người có 
đức tin thật sự.} Al-Noor: 17 (chương 24).  

Thứ sáu: Hình phạt dành riêng cho kẻ chủ mưu 
Abdullah bin Ubai bin Salool trong việc vu khống này là 
hành phạt khắc nghiệt đau đớn khôn lường, bởi hậu phải mà 
y đã hạ nhục danh dự Rasul, hạ nhục danh dự gia đình Rasul 
và hạ nhục danh dự gia đình ông Abu Bakr. 

 11النور:  ﴾۱۱ َوٱلَِّذي تََولَّٰى ِكۡبَرهُۥ ِمۡنهُۡم لَهُۥ َعَذاٌب َعِظيمٞ ﴿
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{Nhưng riêng kẻ chủ mưu thì sẽ chịu một hình phạt 
khủng khiếp.} Al-Noor: 11 (chương 24). 

Vào ngày phán xét cuối cùng những kẻ Munaafiq 
mà đầu não Abdullah bin Ubai bin Salool bị phải hành phạt 
khắc nghiệt nhất trong tất cả những người trong hỏa ngục, 
Allah phán: 

ۡرِك ٱۡألَۡسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر َولَن تَِيَد لَهُۡم نَِصيًرا نِنَّ ﴿ فِقِيَن فِي ٱلدَّ  النااء:[ ﴾۱٤٥ٱۡلُمنَٰ

145[ 

{Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở tận đáy cùng 
của hố lửa (Hỏa Ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho 
chúng một vị cứu tinh nào.} Annisa’: 145 (Chương 4).  

Thứ bảy: Đối với bất cứ ai khẳng định một người 
Muslim nào đó dù nam hay nữ rằng họ đã gian dâm hoặc 
ngoại tình thì bắt buộc y phải đưa ra bốn nhân chứng để 
chứng minh lời nói của y là thật, bằng không y là kẻ nói dối 
và sẽ bị trừng trị theo giáo luật là đánh tám mươi roi, Allah 
phán: 

نِيَن َجۡلَدةٗ ﴿ ِت ثُمَّ لَۡم يَۡأتُوْا بِأَۡربََعِة ُشهََدٓاَء فَٱۡجلُِدوهُۡم ثََمٰ  َوٱلَِّذيَن يَۡرُموَن ٱۡلُمۡحَصنَٰ

َدةً أَبَٗداۚ  ِسقُوَن َوَال تَۡقبَلُوْا لَهُۡم َشهَٰ ٓكَِك هُُم ٱۡلفَٰ  ٤النور:   ﴾٤ َوأُْولَٰ

{Và đối với những ai buộc tội những người phụ nữ trinh 
thục nhưng không đưa ra đủ bốn người làm chứng, hãy 
đánh chúng tám mươi roi. Từ đó cấm các ngươi chấp 
nhận thêm bất cứ lời chứng minh nào của bọn chúng, bởi 
chúng là những kẻ hư đốn chuyên làm sàm bậy.} Al-
Noor: 4 (Chương 24). 
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Bề tôi cầu xin Allah ban chỉ đạo và hướng dẫn tín đồ 
Muslim đi đúng đường Ngài muốn, làm đúng nhiệm vụ Ngài 
đã giao, luôn tránh xa mọi điều Ngài đã cấm. 

Khẩn cầu Allah đập tan mọi âm mưu của kẻ thù 
những kẻ tìm mọi cách hạ nhục danh dự của các Rasul, các 
Nabi và truyền nhân của họ từ những U’lama, người truyền 
tải Islam, người thánh chính vì chính nghĩa của Islam. Quả 
thật Allah là Đấng Hằng Nghe và Hằng Thấy 

Cầu Allah xin bình an và phúc lành cho vị Nabi 
Muhammad, cho gia quyến của Người, cho tất cả bằng hữu 
của Người. 


