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ا

اللَْدَ ا َانَ   َْدُ هُاوَااَِ 
َ
�ُْفَانَاااهللاَا�َْاتََعينُُهاَو�َْاتَْغَفُمهُاَوَ�ُع ذُابَا�

َ
ورَاب اَمْ اُشُ

َداَلَا، ْْ
َ
اب َِ َا االهللاُااهَاَمْ اَ�ْه َااَوَمْ اَيىَئ  َ َِ ُُ ا

ََ ُافَ
َ
ُاا،ل

َ
ال ََ َِ ا ََ ا

ََ افَ َْ َل ِْ ا،َوَمْ اُُ
ا
َ
ْ اال

َ
ْشَهُ اب

َ
هَاَوب ـٰ الانَلَ

 
ُفْفَماَولل َظ�َانَال

ْ
اَولل ََ َدَيي

ْ
َييَْهاَولر اَيَ الرب   َ َّ ااُهللا   

َ
ْشَهُ اب

َ
َوب

ُا
ُ
ُْْ هُاَورَُي ل َْ لا َمينُااُمَد  ا

َ
َقَه،اوَب

ْ
تُهُاَمْ اَخل َفّيُهاوََخَليلُُه،اوََخْ�َ ََ رَْيلَُهاَو

َ
اوَْسيََه،اب هُاَعَ

ا ةااَعَ ،اوَُسة  َعارََدْ،َ
ْ
اَرّ ُهارَْحَةاارَل

ْ
لََة،الل ََ  ِ ابََهاَمَ الر

َ
،اَهَهَ االُهللاَعَعاَ ْجََعْ،َ

َ
َِاب َعَْا

َعيْلََة،افَا
ْ
ْ�َ�ابََهاَ�ْعَ الل

َ
َقل َة،اَوب

ْ
ابََهاَ�ْعَ الل َ  ّ ََهالََة،اَوَث

ْ
ابََهاَمَ اله َ الَهللاَوَ ب  ُِ َصلََ ل

ابَال َظَما ْ،ب َْ ا ََ ،اَمْ الت َص َديَاَمْ،َ
ْ
الر مئ ُّ ابََها َِ َْ اَوبَ يئَيْ،َ اللب  الَلَ ُمُهاَيلَيَْهاوََعَ ََ وََي
ااَ�ْع ُا م 

َ
يَْ�لا،اب

ََ اََْاَليْدااا ََ اوََيل  َ
َِ َ ابَارْ ُذ ب

ُ
اب ُْ  :َووََي

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. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi 
điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy 
tôi. Ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã 
bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề 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, 
Ngài hoàn toàn vô can với mọi thí dụ, mọi so sánh, mọi xuyên 
tạt, mọi gán ghép, mọi tổ hợp với Ngài và xin chứng nhận 
Muhammad là nô lệ của Ngài, là Rasul của Ngài, là người 
được Ngài tuyển chọn, là thân tín cận kề Ngài, là tạo vật tốt 
đẹp nhất của Ngài, là nô lệ trung kiên bởi sứ mạng Ngài giao 
phó, Ngài cử Người đến nhằm mang hồng phúc đến cho nhân 
loại, nhằm làm nhân chứng cho toàn thể loài người. Allah đã 
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dùng Nabi Muhammad để đưa nhân loại thoát khỏi lầm lạc, 
dạy con người thoát khỏi ngu dốt, nhân thế lực họ thêm nhiều 
hơn trong khi trước kia quá ít ỏi, mang đến cho họ sự giàu sang 
trong khi trước kia đói khổ. Cầu xin Allah ban bình an và phúc 
lành cho Nabi Muhammad, cho dòng tộc tốt đẹp của Người, 
cho tất cả bằng hữu chính trực của Người, họ là thế hệ có cái 
nhìn rất tinh tế và cái nghe rất chính xác, Ammaa Ba’d: 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, Allah đã phân chia 
phẩm chất đạo đức khác nhau ở mỗi người giống như Ngài đã 
phân chia bổng lộc cho mỗi người cũng khác nhau. Có người 
Allah ban cho bản tính đôn hậu, nhân từ còn có người thì lại 
độc ác dã man trong cách cư xử; có người Ngài ban bản tính 
rộng lượng hào phóng thì bên cạnh đó có người lại keo kiệt 
bủn xỉn; có người thì rất nóng tính vội vã trong mọi vấn đề và 
có người thì rất tỉ mỉ cẩn thận trong mọi hành động . . .  

Allah đã phân chia nhân cách con người như thế nhưng 
Ngài luôn khuyến khích, luôn động viên họ đến với mặt tốt đẹp 
nhất của đạo đức, của một con người toàn mỹ. Cho nên, Allah 
đã cử phái vị Rasul của Ngài Muhammad  nhằm để hoàn 
thiện mọi mặt về đạo đức, và trong những mặt đạo đức tốt đẹp 
nhất mà Allah đã khen ngợi Rasul  đó là: 

ِ ِ�َت لَُهۡمۖ ّمَِن ٱ فَبَِما رَۡ�َةٖ ﴿  ١٥٩: آل عمران ا﴾َّ

Do vậy, với lòng khoan dung độ lượng của Allah thì Ngươi 
(hỡi Muhammad) nên đối xử hiền hòa với mọi người. Ali 
I’mraan: 159 (chương 3). Allah phán ở chương khác: 

نُفِسُ�ۡم َعزِ�زٌ  ُسولٞ لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَ ﴿
َ
ُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م  ّمِۡن أ َعَلۡيِِ َما َعِِ

  )١٢٨ :لل  ة( ﴾١رِّحيٞم  بِٱلُۡمۡؤِمَِِ� رَُءوٞف 
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Quả thật, một Rasul xuất thân từ các ngươi đã đến với các 
ngươi, Y buồn rầu vì thấy các ngươi đau khổ và hết sức lo 
lắng cho các ngươi, Y luôn thương xót, luôn nhân từ cho 
những người tin tưởng. Al-Tawbah: 128 (chương 9).  

Allah cử phái Rasul  của Ngài đến với nhân loại 
không chỉ để đối xử nhân hậu với người Muslim, với người có 
đức tin ngoan đạo mà còn đối xử nhân đạo với tất cả mọi người 
dù đó là người vi phạm giáo điều cấm, người bất tuân Allah, 
người ngoại đạo, người thờ đa thần, người xa lạ, thậm chí đối 
với kẻ thù . . . Nabi  vẫn luôn dùng nhân từ đón tiếp họ, bởi 
Allah đã phán: 

َّ رَۡ�َةٗ ﴿ ِ ِ ََ ك ََ رَۡسۡل
َ
 ]١٠٧:اي رةالألبيياء[ ﴾١لَِمَ� ّلِۡلَ�ك  َوَمآ أ

Và TA gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để mang đến 
hồng phúc cho toàn nhân loại. Al-Ambiya: 107 (chương 
21). Đúng vậy, Rasul  nhân từ với tất cả mọi người, nhân từ 
với người Muslim, với người Kafir, nhân từ với người lớn và 
trẻ em, nhân từ với đàn ông và đàn bà, nhân từ với người Ả 
Rập và người không phải Ả Rập, nhân từ với bằng hữu và với 
kẻ thù. 

Đạo hữu Muslim thân mến, bản tính nhân từ là bản 
tính vốn có của mỗi vị Nabi, cho nên mỗi khi bạn nhìn thấy bất 
cứ người nào đối xử nhân từ với mọi người, nhân từ với hàng 
xóm láng giềng, nhân từ với bạn bè, nhân từ với mọi người 
trong Masjid, nhân từ với người già và trẻ nhỏ, nhân từ với vợ 
con, nhân từ với cha mẹ, anh em dòng họ, nhân từ với cả bản 
thân y . . . thì đó là người đã được Allah ban cho sự thành công 
như Nabi  đã nói nói ở Hadith: 



Nabi Nhân Từ  
 

6 

َُاانَ� َدا(( ُااَُمَْس  ِ هَااَم ْاال َِ  ))لرمَّحَاءَااَيَْا

“Quả thật, Allah chỉ nhân từ đối với những ai vốn nhân 
từ.” Hadith do Al-Bukhary ghi số (7448). Ngoài ra Nabi  còn 
báo cho biết rằng việc cư xử dễ dãi, tốt đẹp với mọi người 
trong mối quan hệ chính là mục đích nhân từ của Thượng Đế 
Allah. Xin mời quí đạo hữu, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một 
vài tình huống nhân từ tiêu biểu của Nabi  đối với tất cả mọi 
người xung quanh như trong việc hành đạo tôn thờ Allah, hay 
trong việc phán quyết giáo điều của Allah, trong phân xử các 
cuộc tranh luận của mọi người, trong giải quyết mọi hiềm 
khích của họ, trong lời khuyên bảo họ, mong rằng qua các tình 
huống này chúng ta lấy đó làm gương mẫu để rèn luyện tính 
tình chúng ta đạt được như thế. 

Đạo hữu Muslim, Nabi  rất nhân từ với mọi người dù 
đó là người Kafir giống như trong trận chiến Uhud, Người 
đang bị thương rất nặng, máu trên người đang chảy vậy mà 
người luôn miệng kể về các tình huống mà các vị Nabi trước 
đã bị giáo dân của mình ngược đãi, vừa chùi máu trên gương 
mặt Người vừa cầu xin: 

َ ا(( َفمْاالرل ُه ّْ َْااَلَقْ َ�اال ُه  ))َ�ْعلَُد  َااالَاافََِ� 

 “Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho đồng bào của bề tôi, 
quả thật, họ vốn không hiểu biết gì.” Hadith do Al-Bukhary 
ghi số (3477) và Muslim ghi số (4747). Trong khi đó, Rasul  
đã bị gãy răng cửa máu đang tuôn trào, nón giáp sắt trên đầu bị 
đập bể làm cho hai mảnh sắt vụn đâm vào mặt Người và đầu 
gối bị thương chảy máu, vậy mà Người không cầu xin Allah 
hủy diệt họ, ngược lại, Người luôn miệng cầu Allah tha thứ và 
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hướng dẫn họ đến với tốt đẹp. Thế đó, bạn có từng thấy lòng 
nhân từ nào vĩ đại hơn lòng nhân từ này không.   

Nhưng lòng nhân từ của Rasul  chưa dừng lại ở điểm 
đó, nhớ khi Rasul  rơi vào khủng hoảng tâm lý tột cùng đó 
Rasul  bị quần chúng Quraish phủ nhận lời kêu gọi và bị họ 
ngược đãi, người vợ thân yêu nhất của Người, người bạn đời 
tri âm tri kỉ, tâm đầu ý hợp của Người bà Khadijah bint 
Khuwailid  lìa khỏi cuộc đời Người cộng thêm nổi buồn cắt 
ruột chứng kiến Người bác thân thương đã hết hi sinh cuộc đời 
để bảo vệ Người trước bao hảm hại của Quraish nhắm mắt lìa 
đời trong tình trạng vô đức tin nơi Allah. Nhân cơ hội không 
còn Abu Taalib bên cạnh bảo vệ Nabi  nên Quraish đã thẳng 
tay đánh đập, xỉ nhục, mắng chửi Nabi  đến nổi Người than 
rằng: 

بُ اَطاَلٍبا((
َ
اب ِئ َْ ا َ ّئ اتَُ  اَمااتَُمنُ اَس   َب ْ ا�َُم  ُئ اَم َْ اَعنَ َْ َ  ))ر

“Quraish không thể tự do hảm hại Ta cho đến khi bác của 
Ta Abu Taalib qua đời.”  

Rasul  thấy rằng quần chúng Makkah không thể trợ 
giúp Người trong việc truyền bá sứ mạng Allah đã giao phó, 
Người chợt nghĩ có lẽ quần chúng Taa-if sẽ chấp nhận phò trợ 
Người hoàn thành sứ mạng thiêng liêng này nên Người đã tìm 
đến đó để gặp các lãnh đạo của Taa-if giải bày, Người đề nghị 
với ông Abdu Yaaleel đang ngồi cùng ba người con trai: 

ا؟(( ِئ ارََيالََةاَر ََ بَلئ
ُ
ْ اب

َ
اب َُ

ا�َُم ْباااَمنََعتْ افََِ   ِئ ارَياَلََةاَر ََ بَلئ
ُ
اَأل َُ  

ُُ اتُْ� َْ ََ(( 

“Mong rằng các người giúp đỡ, ủng hộ Ta để Ta hoàn 
thành sứ mạng tuyên truyền lời phán của Thượng Đế Ta, 
bởi Quraish đã cấm cản Ta trong việc hoàn thành sứ mạng 
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đó.” Bọn họ nhìn Rasul  bằng các con mắt xem thường, một 
trong ba người con nói: “Chẳng lẽ Allah không còn ai ngoài 
ngươi để cử phái hay sao Muhammad?”  

- Người thứ hai nói: “Ta sẽ đi vệ sinh trên 
Ka’bah nếu Allah thật sự đã cử ngươi làm Rasul.” 

- Người thứ ba nói: “Nếu như ngươi là Nabi thì 
Ta là người đầu tiên chống đối ngươi, còn nếu như ngươi là kẻ 
mạo nhận, kẻ giả danh Nabi thì ngươi là kẻ thấp hèn nhất để ta 
chấp nhận thỉnh cầu của Ngươi.”  

Nghe được lời nói miệt khinh của họ thì Rasul  mới 
nói yêu cầu khác:  

ابََذرََكا(( َْ تُ
ْ
بئُفَاَهَعل

َ
ُولا�َُم باااَ َِ

ْ اُْ ََ افَ َُ و اَعنُْبُ َْ َ اور َُ  ُ�
اتَُص ئ َْ َ ْ ار َ

َ
 (( 

“Nếu như các người không tin tưởng Ta và không đồng ý 
phò trợ Ta thì Ta mong rằng các người đừng báo tin này 
cho Quraish biết.” Với ý định Quraish sẽ không gây hại thêm 
mình. Chẳng những bọn chúng không chấp nhận mà còn ra 
lệnh cho mọi người xua đuổi Rasul  đi, từ người lớn đến trẻ 
nhỏ, từ người nô lệ đến người tự do đều nhặt đá mà ném vào 
Nabi  làm cho Người phải chạy bán sống bán chết nên hai 
ống quyển, đôi bàn chân bị chảy máu và phần dưới của xà rông 
bị rách nát.  

Nổi thống khổ này làm cho Nabi  khắc cốt ghi tâm 
không tầy nào quên được. Thời gian rất lâu sau, sau khi đã có 
cơ ngơi vững chắc ở Madinah, có lần khi đang ngồi cùng với 
Nabi  bà A’-ishah  hỏi: Thưa Rasul của Allah, Chàng có 
từng bị nổi đau khổ nào vĩ đại hơn sự thất bại ở Uhud không ? 
(đó là ngày mà Hamzah  bác Nabi  bị mổ bụng, ruột gan bị 
lôi ra ngoài, ngày mà các Sahabah dũng cảm hi sinh đến bảy 
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mươi người, ngày mà Rasul  bị thương khắp cả cơ thể trên 
mặt, bị gãy răng cửa, bị thương ở chân). Rasul  đáp:    

االََق ْا(( ُُ َكااَم ْاالََقي َُ ،اَماا�َْ  ُُ َش ّااَوَ� َاالََقي
َ
ااَمااب ُُ َْاالََقي َعَقَْةَااَُْ مَااَمنُْه

ْ
 ))لل

“Rằng Ta gặp gỡ được một nhóm người của nàng, đó là 
ngày khủng khiếp hơn ngày mà Ta thua trận ở Uhud.” Rồi 
Người bắt đầu kể cho A’-ishah nghe sự việc đã xảy ra trong 
ngày ở Taa-if. Cho đến khi tránh được những cục đá vô tình đó 
thì sức lực đã cạn, cơ thể thì mệt nhòa. Người  tìm đến gốc 
cây ngồi dựa lưng nghỉ mệt và than vản với Thượng Đế Allah: 

َ الرل ا(( َْكانَااُه
َ
ا�ُ  اال ََ ْع ََ ا  ُُ ْش

َ
اَو�َل اب ، الل اَِ َ لَلاَعَ ََ اَو اَسيلََو، اا.اَساَة ََ رَْس

َ
اب َُا

الرم ا ُّ اَر َُ بْ
َ
َ،اب االَحَ َُ بْ

َ
َعَفَ،اَوب ِْ ُدْاتَ

ْ
االر ِئ ابََعيٍ اَ�تََةهئاَر

َ
؟انَ َُ

اَمْ اتََفلُ
َ
؟ا،انَ َُ ُد

اَيُ وّا
َ
انَ ْم

َ
ل ااب ابََكاَُ اَُُفْ  َْ َ ار انْ  َمَ؟ ُْ

َ
اب تَُه َ ااُْ اَولََف  ااََ ، َِ بَا

ُ
اب ََ افَ بب َِ اَّ

َهَكااَعَهيَتََكا ّْ ُي ذُابَنُ َراَو
َ
،اب َِ وَْيُعا

َ
اب َ َااَِ

 
ُاللّظالَ

َ
ال ُْ َ� ْشَ

َ
اوَاَاب ُِ لَُحاَيلَيَْهالَُدا ََ

ُّا ُمال ُْ
َ
ََْكاب َِ َّ اَبا ََ َ

ْْ ْ اُع
َ
َخَمَةاَمْ اب

ْ
اْ�يَااَولْ  َ َ ََ ْوا

َ
َ اا،اب ُعتَْباارََكاا،ُيْخُبَكااََ

ْ
لل

ا ا�ُ  اَس  
َ
اَوال ََ اَسْ 

َ
،اَوال ََ اَةانَااتَْم

 
ا))ابََكاال

“Lạy Allah! Bề tôi xin trình lên Ngài sự yếu ớt của bề tôi 
cũng như sự nhục mạ khinh miệt của mọi người trúc lên bề 
tôi. Hỡi Ðấng vô cùng Thương Xót! Chính Ngài là Chủ 
Nhân của những người yếu thế và là Chủ Nhân của bề tôi. 
Bề tôi còn biết trông cậy việc này vào ai? Nhờ đến những 
kẻ xa lạ thì chúng miệt thị nhạo báng, còn nhờ kẻ thù thì 
Ngài đã ban sức mạnh cho chúng hơn bề tôi. Nếu không sợ 
sự giận dữ của Ngài trúc lên bề tôi thì cho dù có bị ra sao 
bề tôi sẽ không màng đến nhưng lòng rộng lượng và sự 
thương xót của Ngài dành cho bề tôi rất đổi bao la. Bề tôi 
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cầu xin hào quang của gương mặt Ngài đã tỏa sáng khắp 
mọi nơi tăm tối và cũng ánh sáng đó mang lại sự tốt đẹp ở 
trần gian và đời sau, xin hãy che chở bề tôi tránh khỏi mọi 
điều làm Ngài giận dữ và nhục mạ. Bề tôi sẽ thi hành mệnh 
lệnh của Ngài mãi cho đến khi Ngài hài lòng và không có 
uy quyền hay thế lực nào phát huy cho đến khi được Ngài 
ưng thuận.” Nghĩ ngơi xong Rasul  đứng dậy đi hướng về 
Makkah nhưng khi đến được Qarn Al-Tha-a’lib thì có đám 
mây che trên đầu, Nabi  ngẩn đầu lên thì thấy Đại Thiên 
Thần Jibreel  vọng gọi Người mà bảo:   

َاانَ  ا((  ِ ااَيَدعَاا�َ ْاال ََ َكاا�َْ  َُ ولاَوَماارََكاا�َْ  ِّ َْكااَ�َعَثااَو�َ ْااَيلَيَْك،اَر
َ
لََكاانَل ََااَُ َْا َ

ْ
اله

َمهُا ُُ
ْ
اابََدااَلَأ َُ َْااَشَْ  ))َهيَه

“Quả thật, Allah đã nghe thấu được lời đối đáp của thần 
dân Ngươi với Ngươi và lời khướt từ hỗn xược của bọn 
chúng với Ngươi, nên Ngài gởi đến Thiên Thần quản lý núi 
non cho Ngươi tùy ý ra lệnh trả thù bọn chúng.” Dứt lời thì 
Thần núi liền chào Salam cho Nabi  và nói: 

ُ ،اَُا(( ااُمَد  ََ ،اَهيَدااَذرََكااَهَقا َُ اانَ ْااَشَْ َُ  ْااَشَْ
َ
ْطََْقااب

ُ
َُااب ْخَبيَْ،َااَيلَيَْه

َ
 ))لأل

“Này Muhammad, Ngươi tùy ý ra lệnh Ta bất cứ gì Ngươi 
muốn, nếu muốn Ta sẽ lấy hai quả núi khổng lồ ép nát bọn 
chúng.” Đây là gợi ý của Thiên Thần để làm cho Nabi  hả 
dạ, đây là cơ hội tốt để cho Người trả thù Qaraish bao lần hành 
hạ Người, hành hạ tín đồ Muslim yếu đuối để bọn chúng tiêu 
tan không còn mãnh giáp. Có sử ghi rằng Quraish lúc đó chỉ 
khoảng bốn hay năm ngàn người mà thôi. Nhưng Rasul  vốn 
là người rất nhân từ, hiều hậu không ôm hận thù cá nhân bởi 
mục đích của Người là mời gọi họ vào Islam chứ không muốn 
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đẩy họ vào hỏa ngục, vả lại Người vốn không màng đến danh 
dự và thể xác của mình, Người khướt từ Thần núi: 

َْا(( ُّ ابَ ْر
َ
 ْااب

َ
ُااُ�َْمجَااب  ِ َْااَم ْاال ََبََه َْ َااَ�ْعُْ ُااَم ْاابَ  ِ ا))ىَْااشَاابَهَاا ُْشَكُااالَااوَْسَ هُاال

“Không, Ta mong rằng Allah sẽ rút ra từ con cháu của họ 
chỉ tôn thờ Allah duy nhất không tổ hợp với Ngài bất cứ 
điều gì.” Quả đây là vị Nabi  nhân từ, nhân từ với mọi người 
dù đó là người ngoại đạo. 

Trong một lần đoàn quân do Rasul  của phái đi xong 
việc quay trở về Madinah, trên đường về họ gặp ông 
Thumaamah bin Uthaal vua của dòng tộc Yamaamah tại Najd, 
họ cứ tưởng ông là gian tế của kẻ thù chà trộn để thu thập 
thông tin từ Muslim. Về đến Madinah mọi người trói ông ta 
dính vào cây cột bên trong Masjid, khi Rasul  đi ngang qua 
ông thì hỏi: ))ا؟اَُااَينَْ كَااَما ))ُ�َداَمُة  “Ông có những gì, hỡi 
Thumaamah ?” Ông đáp: “Ở ta có mọi điều tốt đẹp, nếu như 
Ngươi giết ta thì nợ máu sẽ trả bằng máu, còn nếu Ngươi đối 
xử tốt với ta thì ta là người biết mang ơn còn nếu Ngươi muốn 
tiền thì hãy ra giá đi bao nhiêu tùy ý.” Nghe xong Rasul  bỏ 
đi và ra lệnh mọi người đối đãi tốt với ông và để cho ông có cơ 
hội nhìn cách cư xử giữa Nabi  với mọi người và ngược lại, 
để cho ông ta nhìn thấy cảnh hành lễ Salah của người Muslim 
và nghe xướng đọc Qur’an. Qua ngày hôm sau, đi ngang ông 
Rasul  cũng hỏi câu hỏi hôm trước thì ông vẫn trả lời câu nói 
giống hôm trước, đến ngày thứ ba đi ngang ông Rasul  vẫn 
lặp lại câu hỏi đã hỏi hai hôm trước đó thì vẫn được ông trả lời 
giống câu trả lời cũ, dứt lời Rasul  ra lệnh mọi người thả tự 
do cho ông. Được tự do ông Thumaamah đi đến một nơi có 
nước gần Masjid mà tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại đứng trước 



Nabi Nhân Từ  
 

12 

mặt Nabi  mà tuyên thệ lời Shahadah chấp nhận Islam. Ông 
nói tiếp: “Thưa Rasul của Allah, khi chưa vào Islam tôi đã 
định tâm đi làm U’mrah, vậy bây giờ tôi phải làm sao ?” Rasul 
 bảo ông cứ tiếp tục hoàn thành U’mrah, thế là ông 
Thumaamah  liền hướng đến Makkah. Tại Makkah ông luôn 
miệng đọc lớn câu Talbiyah: ))يَْكا 

َ
ااَ

َ
))رََكاانَكاَشَااال  “Lab bai ka la 

sha ri ka lak”(
0F

1) trong khi câu Talbiyah của người đa thần là:  

 يَْكا((
َ
ااَ

َ
نَكااال اارََكااَشَ

 
نفاااانَال هُاارََكااَُ َااَشَ ُُ لََكااَوَمااَعْدَل َُ((  “Lab bai ka 

la sha ri ka lak”(
1F

2) với câu Talbiyah này làm cho Quraish biết 
được ông Thumaamah đã vào Islam nên họ đã xúm lại mà 
đánh ông làm ông nổi giận quát: “Này Quraish, ta xin thề trước 
Allah rằng từ nay các ngươi sẽ không mua được bất cứ hạt lúa 
mì nào từ Yamaamah (tức từ Najd) cho đến khi có lệnh của 
Rasul  cho phép.” Lệnh cấm vận này làm cho tất cả quần 
chúng Makkah sống trong đói khổ, trẻ em người già không còn 
sức mà bước, đâu đâu cũng có gào thét khóc lóc. Lúc này, 
Quraish mới hạ mình tìm đến Rasul  thỉnh cầu giúp đỡ.    

Chắc có lẽ những người đã từng đọc tiểu sử Nabi  ắc 
sẽ không quên trong những ngày đầu Islam còn ở Makkah 
Quraish đã cấm vận người Muslim đến ba năm tròn không giao 
dịch mua bán, không cưới hỏi, không thăm viếng, không ngồi 
cùng chiếu . . . họ mặc cho tiếng khóc trẻ nhỏ, tiếng than óa 
của người già và phụ nữ, xác chết đói thì phơi thây đầy khắp 
nẻo đường thành phố Makkah, làm cho các cho Sahabah phải 
ăn lá cây như thú ăn cỏ để tạm sống qua ngày, vậy mà bọn 

                                                           
(1) Ý nghĩa: “Xin tuân lệnh Ngài không tổ hợp Ngài với bất cứ gì.” 
(2) Ý nghĩa: “Xin tuân lệnh Ngài không tổ hợp Ngài với bất cứ gì, ngoại trừ 

những gì tổ hợp với Ngài thì là của Ngài và những gì thống trị.” 
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Quraish lại vô tâm, lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy 
ra. Vậy mà bây giờ chỉ mới bị cấm vận thời gian ngắn ngủi mà 
bọn chúng đã vác xác đến thỉnh cầu Rasul . Nếu Nabi  của 
chúng ta là Người nuôi hận thù cá nhân thì đây chính là cơ hội 
trăm năm có một để trả thù Quraish, bởi họ xứng đáng bị cấm 
vận do họ đã từng cấm vận người Muslim trước đó nhưng bản 
tính vốn nhân từ, bác ái cộng thêm không ôm hận thù một ai 
nên khi biết được sự tình Rasul  liền ra lệnh cho Thumaamah 
hủy bỏ lời cấm vận đó với họ và từ đó, cuộc trao đổi mua bán 
mới bắt đầu trở lại. 

Thế đó, ai muốn được mọi người thương yêu, ai muốn 
được vợ con mình quí trọng, muốn được láng giềng quí mến, 
muốn được cấp và học trò dưới tôn trọng mỗi khi nhắc đến, 
muốn được người ngoại đạo kính nể thì hãy đối xử với họ bằng 
lòng nhân từ, bởi thiên hạ luôn yêu thích những người hiền từ 
bác ái, như Allah đã phán bảo với Nabi : 

ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلبِ ّمَِن ٱ فَبَِما رَۡ�َةٖ ﴿ ًّ ََ َِت  ُُ ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو  َّ﴾  
Do vậy, với lòng khoan dung độ lượng của Allah thì Ngươi 
(hỡi Muhammad) nên đối xử hiền hòa với mọi người. Còn 
nếu như Ngươi khắt khe cứng rắn với họ thì . . . nếu như 
Ngươi Muhammad không nhân từ với họ thì hậu quả sẽ: 

ۡمرِ� ﴿
َ
َُۡغفِۡر لَُهۡم َوَشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ� ُهۡم َوٱۡس ِۡ ۖ فَٱۡ�ُف َ� ََ ِ ْ ِمۡن َحۡول وا ُّ نَف ََ

آل  ا﴾
 ١٥٩: عمران

. . . thì họ sẽ bỏ Ngươi đi nơi khác. Bởi thế, hãy lượng thứ 
cho họ, cầu xin Allah tha thứ cho họ và hãy tham khảo ý 
kiến họ trong công việc (chung). Ali I’mraan: 159 (chương 
3). Đây là hành động của những người nhân từ, thấy rằng họ 
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luôn tha thứ, họ luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác, họ 
luôn cầu xin Allah ban chỉ đạo và tha thứ cho người sai quấy, 
nên thấy rằng trong lòng mọi người luôn có hình ảnh và địa vị 
của những người nhân từ đức hạnh đó. Từ đó, mọi người sẵn 
lòng chấp nhận mọi lời khuyên bảo từ họ, nghe lời họ giáo dục, 
khi có tranh chấp thì mọi người hài lòng mang sự việc cho 
người nhân từ phân xử.    

Quí đạo hữu Muslim, ở mọi khía cạnh chúng ta luôn 
thấy rằng Rasul  là một người nhân từ kể cả trong việc giảm 
nhẹ việc hành đạo của mọi người. Có lần bước vào Masjid 
Rasul  thấy có một sợi dây treo lòng thòng trên nóc Masjid, 
Người hỏi: “Sợi dây này để làm gì đây?” có người đáp là của 
Zaynab mỗi khi hành lễ Salah trong đêm đến khi mệt mỏi thì 
nắm sợi dây mà tiếp tục đứng hành lễ. Nghe xong Người thấy 
đau xót mà bảo cắt bỏ sợ dây đó và bảo: 

ََااَم َاالْكَُف ل(( َدا ْْ
َ
َااتَُبيُق َ ،افََِ  ااَماالأل  ِ ااالَاال َّ ااَ�َد ااَوَِ  ااَعَدلّ لاَس   َسب 

َ
ََااب َعَد

ْ
الل

ا
َ
َاانََ  ِ َوُمهُاال ِْ

َ
ااَوَِ ْااب  َ َ�(( 

“Các người hãy hành đạo bằng khả năng có thể. Quả thật, 
Allah không hề ngao ngán việc ban thưởng cho các ngươi 
đâu cho đến khi các ngươi ngao ngán hành đạo, hãy biết 
rằng việc hành đạo được Allah yêu thích nhất là hành đạo 
được thực hiện thường xuyên liên tục cho dù có ít.” Hadith 
do Al-Bukhary ghi số (6465). 

Lần khác Rasul  biết được rằng Abdullah bin A’mr 
bin Al-A’s  đã nhịn chay vào ban ngày và hành lễ Salah 
Qiyam trọn đêm cứ thế diễn ra mỗi ngày và mỗi đêm, Người  
cho gọi Abdullah bin A’mr đến hỏi thì sự việc đúng như thế, 
Người không cho ông làm thế nhưng ông nài nỉ tôi còn đang 
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trẻ có thể làm được thưa Rasul của Allah, Người  bảo: ))َْا اَُ
ْهمَااَم َا ََثَةَاالرب  ُ امٍااثَ

َ
َ((  “Vậy hãy nhịn chay mỗi tháng ba ngày.” 

Abdullah nài nỉ thêm: Tôi có khả năng hơn thế thưa Rasul và 
cuối cùng Người bảo: 

َْا(( ااَُ فْااَُْ ما
َ
ااوََذرََكااَبمْاَوب يَامُااَُْ ما َِااََ لُو ََمُااَيلَيْهَاا-اَِ َُ َاا-الرا  َُااَو ْيَ 

َ
يَامَااب  ))لرصئ

“Vậy hãy nhịn chay một ngày và xã chay một ngày, đó là sự 
nhịn chay của Nabi Dawood, một sự nhịn chay tốt đẹp 
nhất.” Hadith do Al-Bukhary ghi số (1978, 1980) và Muslim 
ghi số (2786, 2800). Và Người tiếp tục bảo Abdullah giảm đi 
nhiều việc hành lễ Salah Qiyam trong đêm nhằm thể hiện lòng 
nhân từ của Nabi  đối với cơ thể Abdullah, đối với vợ con 
ông, bởi cơ thể cần nghỉ ngơi và vợ con cần bên cạnh chồng và 
cha. 

Trong một lần du hành cùng mọi người thấy một người 
đàn ông đang đứng ngoài nắng Rasul  hỏi: 

ااَما(( َُ َذلابَا ََ((  “Người kia bị gì vậy ?” mọi người báo rằng ông 
ta là Abu Israa-il đã nguyện không nói chuyện, không đứng 
dưới bóng mát, không ngồi và luôn nhịn chay. Nghe qua Rasul 
 mới bảo: 

ُموهُا(( َْااُُ  ََ يَتَ
ْ
اافَل  َ ىَْاتََظ

ْ
َْةَلْسااَول

ْ
َ ااَول َُت

ْ
يَاَمهُااَول ا))ََ

“Hãy ra lệnh cho y nói chuyện, nghỉ dưới bóng mát, ngồi 
xuống và tiếp tục nhịn chay.” Hadith do Abu Dawood ghi số 
(3302). 
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Đối với Rasul , Người không hề muốn tạo khó khăn 
cho mọi người kể cả trong hành đạo giống như Allah miêu tả 
tâm trạng của Người: 

ُّمۡ  َعزِ�زٌ ﴿   )١٢٨ :لل  ة( ﴾َعلَۡيِِ َما َعِِ

Y buồn rầu vì thấy các ngươi đau khổ. Al-Tawbah: 128 
(chương 9), đúng Người đau khổ khi thấy mọi người đau khổ 
bởi Người vốn nhân từ, bác ái điển hình như câu chuyện do 
ông Anas bin Maalik  kể: Có ba chàng thanh niên đến nhà 
một trong số các bà vợ của Nabi  để hỏi về cách hành đạo 
của Người thì được báo cho biết (Người  luôn kết hợp trung 
hòa giữa nhịn và xả chay, ngủ và thức hành lễ trong đêm), ba 
chàng thanh niên mới nói với nhau: “Đó là Nabi  của Allah, 
Người được xóa sạch  tội lỗi của quá khứ và tương lai, còn 
chúng ta cần phải hành đạo nhiều hơn nữa.” Dứt lời một trong 
ba người nói: “Vậy tôi sẽ đứng hành lễ Salah suốt đêm không 
ngủ.” Người thứ hai nói: “Vậy tôi sẽ xa lánh phụ nữ không 
cưới vợ.” Người thứ ba nói: “Còn tôi sẽ nhịn chay không một 
ngày xả.” Lúc đó, Nabi  về đến nghe hết mọi việc nên nói: 

َُا(( ْ�تُ
َ
ُ َااب َ

 
َْاالَ تُ

ْ
َذلا�ُل َمااَوَثَذلاََ

َ
َااب  ِ ااَول ِئ َْاانَ ْخَباُ�

َ
َااأل َْااَِ  ْعَقاُ�

َ
ُ،اَوب

َ
اال �ئ َُ

الَ
َُ مُا فَْبُم،ابَ

ُ
ااَوب ِئ ََ ْر�ُ ُااَوبُ

َ
جُااَوب و  ََ تَ

َ
َبااَهَد ْااللِئَااَء،اَوب َّ اافَلَىَْسااُيِ َ ااَْ ْااَر  ))َم�ئ

“Các ngươi là những người đã nói thế này thế này đó à, Ta 
thề trước Allah, rằng Ta là người kính sợ Allah hơn các 
ngươi nhưng Ta nhịn chay và xả chay, Ta hành lễ Salah 
Qiyaam và nghỉ ngơi, và Ta cưới phụ nữ làm vợ. Thế nên, 
ai không bằng lòng với đường lối của Ta thì y không phải 
là tín đồ của Ta.” Hadith do Al-Bukhary ghi số (5063). 
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Thậm chí về trừng trị người vi phạm giới luật cấm thì 
Rasul  cũng thể hiện lòng nhân từ của mình, Nabi  luôn tìm 
cách dễ dàng nhất để giúp người đó xóa tội đã phạm đó như 
câu chuyện do ông Abu Hurairah  kể: Có một người đàn ông 
đi đến trước Nabi  nói: Thôi chết tôi rồi, thưa Rasul của 
Allah.   

- Nabi : ))ا؟ ََ َ ))َور  “Tại sao ?” 

- Người đàn ông: Tôi đã quan hệ với vợ tôi vào ban 
ngày Ramadan. 

- Nabi : ))ْيتَقْا
َ
))َرَ�َْةااافَأ  “Vậy, anh hãy phóng thích 

một nô lệ (để rửa tội).”  

- Người đàn ông: Tôi không có nô lệ. 

- Nabi : ))َْا ))ُمتَتَابََعْ،َااَشْهَمنَْ اافَُص  “Anh hãy nhịn chay 
hai tháng liền thay thế.” 

- Người đàn ông: Chẳng phải điều làm cho tôi vấp phải 
lỗi lầm này chính là nhịn chay, thưa Rasul tôi không thể. 

- Nabi :  ))َْا ْطَع
َ
اْااَيتئ،َاافَأ ينااَُ َُ((  “Anh hãy xuất sáu 

mươi phần thức ăn cho sáu mươi người nghèo.” 

- Người đàn ông: Tôi cũng không thể. Thế là Rasul  
bảo ông ta ngồi sang một bên mà không hề trách mắng ông dù 
là nữa lời. Một lát sau có một người mang đến tặng Rasul  
mớ chà là thì người liền hỏi: ))َا �ْ

َ
ا؟اب َُ ائَ ))لرا   “Người hỏi khi 

nãy đâu rồi ?” 

- Người đàn ông: Tôi đây, thưa Rasul. 
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- Nabi : ))ْقا ))بََهَذلاتََص    “Anh hãy mang chà là này đi 
bố thí.” 

- Người đàn ông: Cho người nghèo hơn tôi à, tôi xin 
thề trước Allah rằng trong khu vực Madinah này không còn ai 
lại nghèo hơn tôi nữa đâu. Thế là Nabi  bật cười thấy cả hàm 
răng, gương mặt Người sáng ngời tựa như trăng rằm, tựa như 
những ngôi sao chiếu sáng xung quanh Sahabah, hình ảnh của 
Người  càng lúc càng khắc sâu vào tâm hồn họ, tình thương 
của họ dành cho Người  ngày càng một gia tăng, trong khi so 
về địa vị, về gia tộc thì Người  luôn vượt trội hơn họ và niềm 
tin và lòng kính sợ Allah thì Rasul luôn đi đầu, vậy mà Người 
 rất hòa đồng ngồi cùng với Sahabah không phân biệt ngôi 
thứ, không phân biệt cách đối xử. Sau khi cười xong thì Nabi 
 nói: ))َْا ْ�تُ

َ
))نَذالافَأ  “Thì cho gia đình anh vậy.” Hadith do Al-

Bukhary ghi số (5368).  

Có một Hadith khác do ông Sahl bin Sa’d Al-Saa-i’di 
 kể: Một phụ nữ đến gặp Nabi  nói: Thưa Rasul của Allah, 
tôi muốn tặng bản thân tôi cho Người, nhưng Nabi  không có 
ý định cưới cô ta nên nhắm mắt lại xoay mặt sang một bên làm 
người phụ nữ đó hiểu được ý Người nên ngồi sang một bên 
cùng các phụ nữ khác. Lúc đó một Sahabah nam đang ngồi bên 
cạnh Nabi  liền lên tiếng: Thưa Rasul của Allah, nếu Người 
không muốn cuộc hôn ước này thì xin hãy gả cô ta cho tôi. 
Người phụ nữ kia im lặng trước lời thỉnh cầu đó chứng tỏ cô ta 
đã đồng ý. Vả lại, việc người đại diện Waly đứng gã phụ nữ thì 
Nabi  là Người ưu tiên nhất hơn cả cha cô ấy, nếu như người 
cha nói gã cho người này còn Nabi  nói gã cho người kia thì 
lời nói của Nabi  có hiệu lực, bởi Allah đã phán: 
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نُفِسِهۡمۖ ﴿
َ
ۡوَ�ك بِٱلُۡمۡؤِمَِِ� ِمۡن أ

َ
ّ أ ِِ  ٦: األحزاب ﴾ٱ�ّ

Nabi (Muhammad) quan trọng nhất hơn cả chính bản 
thân của người có đức tin. Al-Ahzaab: 6 (chương 33). Thế 
nên, Nabi  đã giải thích về câu này: 

َ ا(( ااَم ْاالرل ُه
 
مَااَم ْااَوَ ُْ

َ
َ ااب م 

ُ
َْاافََبق ااَشىَْاااب ااَوَم ْااَيلَيْهَاافَاْشُقْقااَيلَيَْه

 
مَااَم ْااَوَ ُْ

َ
اب

َ ا م 
ُ
َْاافََمَهَقااَشىَْاااب ا))بَهَاافَاْرُهْقاابََه

 “Lạy Allah, ai thay quyền bề tôi quản lý cộng đồng của bề 
tôi mà lại gây khó dễ cho họ thì xin hãy gây sóng gió cho y 
và nếu ai nhân từ với họ thì xin hãy nhân từ lại với y.” 
Hadith do Muslim ghi số (4826). 

- Nghe lời thỉnh cầu Nabi  hỏi: 

َْا(( ءٍااَم ْااَينَْ كَااََ   ))نَُ اُها؟اتُْصَ ُ�َهااَشْ

“Anh có tiền cưới để trả cho cô ta không ?” 

- Sahabah: Tôi sẽ tặng cô ta cái xà rông tôi đang 
mặc đây. Người truyền Hadith kể rằng vị Sahabah này rất 
nghèo đến nổi ông chỉ có mỗi xà rông mà thôi. 

- Nabi : 

َبيْتََهاانَ ْا(( ْْ اانَُ اهُاابَ َُ لَْا ََدْساارََكاانََ�لرَااالَااَّ
ْ
  ))َشىَْااافَال

“Nếu anh đưa xà rông cho cô ta thì anh ngồi không có xà 
rông, thôi hãy tìm cái gì khác đi.” 

- Sahabah: Tôi không có bất cứ gì.  
- Nabi : ))ََدْسا

ْ
ااَورَ ْاالل ))َ ُـ ٍاسَااَم ْااَخاَعدا  “Hãy tìm bất 

cứ gì dù chỉ là chiếc nhẫn bằng sắt.” 
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- Vị Sahabah cố đi tìm lát sau quay lại bảo: Tôi 
cũng không thấy bất cứ gì cả.  

- Nabi : ))َْا ُقْمل َااَم َااَمَعَكااََ
ْ
ا؟الل ءب ))َشْ  “Anh có thuộc 

Qur’an không ?” 
- Sahabah: Có, tôi thuộc chương này, chương này. 
- Nabi : ))َهاا�َ ْا َُ تُ ِْ بَْف

َ
ُقـْمل َااَم َااَمَعَكاابََدااب

ْ
))لل  “Được, 

tôi gả cô ta cho anh với những gì anh thuộc từ Qur’an.” 
Hadith do Imam Maalik ghi số (1101). 

Còn về gia đình thì Rasul  là một người chồng, 
người cha, người ông rất mẫu mực và nhân từ, thường hay 
vui đùa với các cháu. Có lần Rasul  đang ôm hôn Al-
Hasan hoặc là Al-Husain thì ông Al-Aqra’ bin Haabis Al-
Tameemi  bước vào (ông là người sinh ra và lớn lên ngoài 
sa mạc nên tình cảm của ông luôn khô cằn như nơi ông sinh 
sống) liền nói với vẻ kêu căng: Hỡi Rasul của Allah, Rasul 
hôn trẻ nhỏ nữa à! Tôi thề rằng tôi có đến 10 người con vậy 
mà tôi chưa từng hôn bất cứ đứa nào trong chúng cả, nghe 
vậy Rasul  nói: ))وَا

َ
َلـُكااب ُْ

َ
 ْاارَـَكااب

َ
عَااب ََ ُاابَـ  ِ َْـَكااَمـ ْاال

ْ
))لرم ْحَـةَاا�َل  

“Chẳng lẻ Ta sẽ ngăn cản được Allah khi Ngài muốn lấy 
khỏi tấm lòng người sự nhân từ chăng ?” Hadith do Al-
Bukhary ghi số (5998).   

Lúc Nabi  còn sinh thời, các bậc cha mẹ ở Madinah 
thường là sau khi con trào đời là họ bồng đến nhờ Rasul  cầu 
xin hồng phúc và đặt tên cho trẻ, trong một lần nọ Rasul  
đang bồng đứa bé thì bé tè lên tấm thân cao quí của Rasul  
làm cho gia đình đứa bé cuống quýt lên muốn bồng đứa bé lại 
thì Rasul  bảo để cho nó tè hết đã, xong Nabi  mới đưa nó 
lại cho gia đình và đứng dậy đi rửa phần nước tiểu kia.   
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Đạo hữu Muslim, trong thiên hạ ai đã từng mất con thì 
mới hiểu được nổi đau mất con đó, nhưng đối với Rasul  
không chỉ mất một đứa con mà bị mất đến sáu trong số bảy 
người con, Người  đã phải chia tay với ba người con trai chết 
lúc còn rất nhỏ là Qaasim, Abdullah, Ibrahim và ba người con 
gái sau khi đã trưởng thành là Ruqaiyah, Um Kulthoom và 
Zaynab chỉ còn mỗi Faatimah là qua đời sau Rasul  được sáu 
tháng. Có lần trong lúc Rasul  đang ôm con trai Ibrahim chỉ 
mới hai tuổi rưỡi đang hấp hối, đang thở từng hơi thở khó nhọc 
thì hai hàng lệ Người  tuôn trào, lúc đó ông Abdur Rahmaan 
bin A’wf  hỏi: Thưa Rasul của Allah, Người khóc à?, Người 
đáp: 

،انَ  اانَ� َهااَي ٍْفاالْ� َااَُا(( َعْ،َاارَْحَةب
ْ
َبااتَْ َمُع،الل

ْ
َقل
ْ
ُ ،اَولل ََ ْ ااَوالَااََ َُ ااَ�ُق 

 
ااَماانَال ََ اَُْم

َُااَُاابََفَمل�ََكااَوَِب ااَرّ نَا، ي ََ وبُ  َاانَبَْمل َُ ِْ  ))رََد

“Này con trai của A’wf, đó chính là lòng nhân từ. Quả thật, 
con mắt biết khóc và con tim biết đau buồn (mỗi khi có 
chuyện đau lòng) nhưng Ta sẽ không nói ngoại trừ những 
gì làm cho Thượng Đế hài lòng. Này Ibrahim con yêu, sự ra 
đi của con làm cha rất đau buồn.” Hadith do Al-Bukhary ghi 
số (1303). 

Thậm chí đối với kẻ đạo đức giả chỉ khoát lên người 
mãnh áo Islam còn bên trong là tìm mọi cơ hội để bêu xấu, để 
hạ nhục, để hủy hoại Islam . . . vậy mà Rasul  vẫn luôn tỏ 
thái độ nhân từ khoan hồng với y. Điển hình Rasul  cùng 
đoàn quân đang nghỉ ngơi trên đường quay về sau trận chiến 
với bộ tộc Al-Mustaliq thì một người người thuộc Al-
Muhaajireen là ông Jahjaah bin Sa-e’d Al-Gaffaari và ông 
Sinaan bin Zaid thuộc thị dân Al-Ansaar dành nhau lấy nước 
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và dẫn đến tranh cải thì ông Jahjaah hô to: “Này hỡi thị dân Al-
Muhaajireen, hãy tiếp tôi” còn ông Sinaan thì gọi: “Này hỡi thị 
dân Al-Ansaar, hãy tiếp tôi” làm cho mọi người vội vả chạy 
đến mà không biết chuyện gì đang xảy ra và Rasul  cũng 
sửng sốt chạy đến mà bảo: 

ا؟(( َْ اَظْهَملبَُف بَااَ�ْ،َ
َ
َليََةاَوب ََ َا

ْ
َِْيَ االه  ))بَ

“Chẳng lẽ các ngươi vẫn còn cư xử dốt nát trong khi Ta 
còn sống trước mặt các ngươi ?” Hai người mới kể cho Rasul 
 nghe sự tình thì Người bảo: ))ا ََ ُي  َهااَِ ))ُمنْتَنَةباافََِ�   “Các ngươi 
hãy bỏ thái độ đó đi, quả thật thái độ đó rất thối tha.” Xong 
Rasul  ra lệnh mọi người giải tán. Abdullab bin Abi Ubai bin 
Salool thừa nước đục thả câu, hắn lợi dụng tình huống mà nói 
với đồng bọn: “Các người có sáng mắt chưa, có thấy việc làm 
tốt đẹp của các người chưa? Thấy đó sau khi các người đã 
chia đất đai cho họ, chia tài sản cho họ, vậy mà họ còn luấn 
lướt các người, ta xin thề giá như các người đã không làm thế 
là bọn họ đã bỏ đi nơi khác từ lâu rồi. Đúng thật là không sai 
“Nuôi chó mày cho mập thây rồi nó cắn lại mày.” Nếu về đến 
Madinah là người hùng dũng như ta đây sẽ trục xuất kẻ yếu 
hèn kia.” (ngụ ý Rasul ) lúc đó cậu thanh niên tên Zaid bin 
Arqam có mặt nghe được và mang sự tình trình báo Rasul , 
làm cho U’mar  đùn đùn nổi giận mà xin phép Rasul : “Xin 
Rasul cho phép tôi chém đầu tên đạo đức giả này.” Người 
nhân từ đáp: ))ُثااالَااَِْيهُا   َِ   االل اُسااَ�تَ

َ
لاب ااُمَد  ا َُ ابَهُااَ�ْقتُ َِ َْ ))بَ  “Hãy 

để y yên, kẻo không mọi người bảo rằng Muhammad Ta 
đây sát hại bằng hữu mình.” Sau đó, Rasul  cho gọi ông 
Usaid bin Hudhair  một trong các vị lãnh đạo của bộ tộc hỏi:  
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َما((
َ
ََااَماابَلََغَكااب اَسَُْكاا�َا َب،الْ� ُااََ

ُ
ََااب َْ ب هُااَ�

َ
َدَ ْ�نَةَاا�ََ مَاانََذلاَ

ْ
االر

َ
اَييُْخَمجُااب هُاَ

َّا َي
َ ْ
ااَمنَْهاالأل  َ َذ

َ ْ
 ا))لأل

“Anh có nghe được rằng người bạn của anh Ibnu Ubai đã 
tuyên bố rằng khi về đến Madinah kẻ hùng mạnh sẽ trục 
xuất kẻ hèn yếu.” Ông Usaid  đáp: “Thưa Rasul của Allah, 
Người mới là dũng mãnh, là anh hùng còn y chỉ là kẻ hèn yếu. 
Thưa Rasul Allah, nếu muốn tôi sẽ chém đầu nó ngay.” Nhưng 
Rasul  nói:  

َْا(( ه قْاابَ َ ََ َا ْاابَهَااَ�
ُ
َْتَهُااَو� ِْ  ))َمَعنَاابََقَااَمااَُ

“Không, chúng ta hãy nhân từ với y và hãy đối xử tốt với y 
suốt thời gian y còn chung sống với chúng ta.” Và đến khi 
Abdullah bin Ubai qua đời thì Rasul  đã chỉ định hành lễ 
Salah cho y thì U’mar  phản đối thưa: “Thưa Rasul của 
Allah, hắn là tên đạo đức giả đừng có hành lễ Salah cho y.” 
Rasul  nhân từ đáp: ))ا َُ ْي

َدمُااَُااَِ ُْ((  “Cứ để mặc Ta, hỡi 
U’mar.” U’mar tiếp: “Thưa Rasul của Allah, Allah đã cấm 
Rasul và phán bảo cho dù có cầu xin tha thứ cho y bảy mươi 
lần thì Allah cũng không tha thứ cho y.” Nhưng Rasul  lại 
đáp: ))َاافََ الهللاَا َّ

ْ
ْ
َ
اب ْيتَْغَفَم  

َ َ
ةاااَيَْْعْ،َااَم ْااأل م  ااَُ  َ  ْاالهللاُاالََع

َ
َْااَ�ْغَفمَااب ))رَُه  “Ta 

thề trước Allah rằng Ta sẽ cầu xin tha thứ cho họ nhiều 
hơn bảy mươi lần, mong rằng Allah tha thứ cho họ.” Thấy 
đó, ai có thể làm được như thế này? Trong khi, y lại là mối 
hiểm họa khôn lường, nhưng lời cầu xin dành cho những kẻ 
như thế này đã bị Allah khướt từ và giận dữ phán với Rasul : 
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﴿ ََ  َ َّ ّّ ٱ ِ ُ لَُهۡۡمإ ِ َّ ۡغفَِر ٱ َۡ َُۡغفِۡر لَُهۡم لَن  ۡل لَۡم َۡۡس
َ
َُۡغَفۡرَل لَُهۡم أ ۡس

َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

ۡهِدي ٱۡلَقۡوَل ٱۡلَ�كِسقَِ�   ٦: المنافقون  ﴾٦َۡ

Cho dù Ngươi (Muhammad) có cầu xin tha thứ cho họ 
hay không thì Allah cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho 
chúng đâu, bởi Allah không hề hướng dẫn nhóm người 
hư đốn. Al- Munaafiqoon: 6 (chương 63). Và hậu quả mà 
những kẻ đạo đức giả phải gánh chịu do những gì chúng tạo 
ra đó là: 

﴿ ّّ ِ ِِ ِمَن ٱ�ّارِ َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا ِ ۡسَف
َ
ِِ ٱۡ� ۡر ّّ كفِقَِ� ِ� ٱ ََ ي رةا[ ﴾١ٱلُۡم

ا]١٤٥ :للِااء

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

Quí đạo hữu Muslim thân mến, nếu như chúng ta luôn 
sử dụng nhân từ để đối xử với vợ con khi giận họ, khi họ 
không nghe lời, khi hài lòng về họ, khi họ yêu cầu điều gì đó; 
là thầy giáo trước nghịch phá của học trò; hoặc một khi có 
người làm lỗi với bạn tìm đến bạn thì hãy dùng nhân từ mà cư 
xử với y thì chắc chắn bạn sẽ hưởng được biết bao điều tốt đẹp 
cho thái độ khoan dung đó. 

Và nếu bạn bị rơi vào cách trường hợp cần phải ứng xử 
ngay, cần phải hành động đúng đắn thì hãy liên tưởng ngay 
liền đến Nabi  đang ở vị trí, đang ở cương vị của bạn. Thí dụ 
như có ai đó điện đến quấy nhiễm bạn do sai số hay cố tình gì 
đó thì hãy nghĩa rằng nếu là Nabi  thì sẽ xử sự ra sao, nếu 
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con bạn, vợ bạn hay bất cứ một người nào đó làm cho bạn giận 
thì hãy liên tưởng rằng nếu là Nabi  thì Người sẽ có hành 
động gì và hãy luôn nhớ rằng Nabi  vốn dĩ là một người nhân 
từ, đôn hậu và bác ái.  

Khẩn cầu Allah ban mọi điều tốt lành cho tất cả chúng 
ta về những gì vừa nghe, vừa đọc. Cầu xin Ngài biến con tim 
chúng ta luôn nhân từ, bác ái; biến lòng nhân từ của chúng ta 
luôn đi trước sự giận dữ của chúng ta; biến sự tha thứ của 
chúng ta luôn đi trước hành phạt của chúng ta. Khẩn cầu Ngài 
gia tăng sức chịu đựng và nhẫn nại trong lòng chúng ta. 

Lạy Allah xin Ngài hãy ban cho bầy tôi sở hữu tính 
tình cư xử tốt đẹp nhất trong mọi lời nói, trong mọi hành động, 
trong mọi thái độ và xin Ngài hãy kéo mọi điều xấu xa tránh xa 
khỏi bầy tôi. 

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho gia quyến, cho tất cả bằng hữu của Người và 
cho những ai noi theo tấm gương cao quí của Người, những ai 
đi trên con đường chân lý của Người, và những ai làm sống lại 
Sunnah của Người cho đến ngày tận thế. Amin. 

 

 


