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Chương 27 

Tôn Trọng Điều Bất Khả Xâm 

Phạm Của Những Người Muslim, 

Trình Bày Quyền Của Họ & Lòng 

Trắc Ẩn Đối Với Họ 
 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِّ َفُهَو َخۡير ﴿ ۡم ُحُرَمَٰتِّ ٱَّلله ِّ ُۥ عِّنَد  َوَمن ُيَعظ  ِّهِّۦ  َّله  [03سورة احلج: ] ﴾َرب 

Và ai tôn trọng những giới cấm của Allah thì là điều 

tốt cho y đối với Thượng Đế của y. (Chương 22 – Al-

Hajj, câu 30). 

Tôn trọng những giới cấm của Allah có nghĩa 

là từ bỏ những gì Ngài ngăn cấm. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وبِّ ﴿
ِّنهَها مِّن َتۡقَوى ٱلُۡقلُ ِّ فَإ َِّر ٱَّلله ۡم َشَعَٰٓئ ِّ  [22سورة احلج: ] ﴾٣٢َوَمن ُيَعظ 

Và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có 

lòng kính sợ Ngài. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 32). 

Các biểu hiệu của Allah  có nghĩa là các nghi 

thức của Hajj; nhưng câu Kinh này mang ý nghĩa bao 

hàm tất cả các biểu hiệu tôn giáo của Ngài. Như vậy, 

biểu hiệu của Allah chính là tôn giáo của Ngài.  
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Tôn vinh các biểu hiệu của Allah  là xem trọng 

chúng, đặt chúng lên tầm cao bên trên mọi sự việc, thực 

hiện và chấp hành đúng theo qui định của chúng. Và 

những ai làm như vậy mới là những người thực sự có 

lòng kính sợ Allah . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِّلُۡمۡؤمِّنِّنَي ﴿  [88سورة احلجر: ] ﴾٨٨َوٱۡخفِّۡض َجَناَحَك ل

Và Ngươi (Muhammad) hãy rủ lòng thương đối với 

những người có đức tin. (Chương 15 – Al-Hijr, câu 

88). 

Allah  ra lệnh bảo Thiên sứ Muhammad  phải 

có lòng thương xót đối với những người có đức tin; và 

mệnh lệnh này không phải dành riêng cho Thiên sứ 

Muhammad mà là cho tất cả các bề tôi có đức tin nói 

chung rằng họ phải biết yêu mến và thương xót lẫn nhau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡو فََساد  َمن َقتََل نَ ﴿
َ
َِّغۡيِّ َنۡفٍس أ ا ب نهَما َقتََل  ۡفَسَۢ

َ
ۡرضِّ فََكأ

َ
ٱنلهاَس ِفِّ ٱۡۡل

ۡحَيا ٱنلهاَس ََجِّيع  
َ
نهَمآ أ

َ
ۡحيَاَها فََكأ

َ
 [22 سورة املائدة:] ﴾اۚ ََجِّيع  ا َوَمۡن أ

Ai giết một người không phải là một tên sát nhân 

hay là một tên phá hoại trên trái đất thì coi như y đã 

giết toàn bộ nhân loại; và ai cứu sống một sinh mạng 

thì coi như y đã cứu sống toàn thể nhân loại. 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 32). 

Câu Kinh này cho thấy sự nghiêm trọng vô cùng 

cho tội giết người một cách bất chính và ngược lại cũng 
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cho thấy rằng ân phước vô cùng to lớn cho việc cứu một 

mạng người. 

 

Hadith 224: Ông Abu Musa  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْْلُنْياانِ  لِلُْمْؤِمنِ  الُْمْؤِمنُ } اُشد   َكا  {باْعًضا باْعُضهُ  ي
“Người có đức tin đối với người có đức tin giống như 

khối kiến trúc bám chặt vững chắc với nhau.”, Người 

nói đồng thời đưa các ngón tay đan xen vào nhau. 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith là một hình ảnh thí dụ mang ngụ ý kêu gọi 

những người có đức tin phải yêu thương, đoàn kết và 

giúp đỡ lẫn nhau. Có như thế thì cộng đồng Islam mới có 

thể hùng mạnh và bền vững. Còn nếu như những người 

có đức tin không biết yêu thương nhau, không biết đùm 

bọc lấy nhau, gây hận thù và chia rẽ nhau bởi sự mâu 

thuẫn và bất đồng thì cộng đồng Islam trở nến yếu ớt và 

suy sụp. Đây cũng là ý nghĩa trong lời phán của Allah : 

ثۡمِّ وَ ﴿  ٱۡۡلِّ
ٰۖ َوََل َتَعاَونُواْ لََعَ ِّ َوٱتلهۡقَوىَٰ بِّ 

]سورة  ﴾ٱۡلُعۡدَوَٰنِّ  َوَتَعاَونُواْ لََعَ ٱلۡ
 [2 :املائدة

Hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và 

Taqwa (kính sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều 

tội lỗi và gây hận thù. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 

2). 
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- Hadith như muốn nhắc nhớ các tín đồ rằng 

mỗi tín đồ, từng cá nhân không thể sống và hoạt động 

đơn lẻ dù là phương diện đời sống hay phương diện tôn 

giáo, mà cần phải có tập thể.  

 

Hadith 225: Ông Abu Musa  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ر   مانْ } ء   ِف  ما ْ اِجِدناا ِمنْ  َشا سا وْ  ما
ا
ْسوااقِناا أ

ا
ْو  أ

ا
ْبٌل فالُْيْمِسْك أ ُه نا عا ما وا

ا  ْن يُِصْيبا  ِِلاْقبِْض َعا
ا
ْفة  أ ا بِكا الِها ا  نِصا ًدا ِمنا الُمْسلِِمنْيا ِمْنها حا

ا
أ

ء    متفق عليه. {بَِشا
“Ai đi ngang qua các Masjid hoặc các chợ của chúng 

ta mà trên người y có mang theo mũi tên thì y hãy giữ 

chặt nó lại hoặc y hãy dùng tay chụp lấy đầu mũi tên 

vì sợ rằng mũi tên đó sẽ gây rủi ro cho những người 

Muslim.” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy tấm lòng nhân từ và thương xót 

của Thiên sứ Muhammad đối với các tín đồ của Người, 

Người luôn quan tâm đến chuyện an nguy của họ dù đối 

với một sự việc nhỏ nhặt như thế nào. 

- Hadith dạy các tín đồ cách mang vũ khi trên 

người: người mang vũ khí hay vận chuyển nó phải luôn 

quan tâm đến sự an toàn của những người xung quanh, 

không được lơ là và bất cẩn. 
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- Hadith muốn nhắc nhở các tín đồ không được 

mang vũ khí theo người khi không cần vào những nơi 

công cộng. 

 

Hadith 226: Ông Annu’man bin Basheer  thuật 

lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ثاُل } ِهمْ  ِف  الُْمْؤِمننِيا  ما تاراامُحِِهمْ  تاواادِّ اُطِفِهمْ  وا تاعا ثاُل  وا دِ  ما اسا  إِذاا اْلْ
اعا  ُعْضوٌ  ِمْنهُ  اْشتاكا  ُ  تادا ائِرُ  لا دِ  سا اسا رِ  اْلْ ها ُّم   بِالس   متفق عليه. {وااحلْ

“Hình ảnh tình cảm yêu quí và thương xót lẫn nhau 

của những người có đức tin giống như hình ảnh của 

cơ thể khi có bộ phận nào đó bị đau thì toàn cơ thể sẽ 

bị sốt.” (Albukhari, Muslim). 
* Bài học từ Hadith: 

- Hadith chỉ ra ý nghĩa của tình yêu và thương xót 

lẫn nhau của những người có đức tin. Đã là tập thể, là 

cộng đồng thì phải có sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, 

phải chia sẻ với nhau chuyện buồn vui, chứ không dửng 

dưng và làm ngơ khi có một cá thể nào đó gặp phải 

chuyện buồn và khó khăn. Tinh thần và đạo đức của 

Islam chính là “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Cùng 

với ý nghĩa này, trong một lời dẫn khác do Muslim ghi 

lại qua lời thuật của ông Annu’man  rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ُسُه االُْمْؤِمُن }
ْ
إِذاا اِْشتاكا راأ ْيُنُه اِْشتاكا ُُك ُه، وا راُجل  وااِحد  إِذاا اِْشتاكا عا كا

 { اِْشتاكا ُُك ُه.
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“Người có đức tin giống như cở thể của một người, 

khi mắt y bị đau hoặc đầu y bị đau thì toàn người y 

cùng đau”. 

 

Hadith 227: Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Thiên 

sứ của Allah  hôn Al-Hasan con trai của ông (tức cháu 

ngoại của Người), lúc đó có mặt ông Al-Aqra’ bin Habis. 

Ông Al-Aqra’ nói: Quả thật, tôi có tới mười đứa con trai 

nhưng tôi chẳng hôn đứa nào trong bọn chúng cả. Thế là 

Thiên sứ của Allah  nhìn ông và nói: 

مُ  لا  مانْ } مُ  لا  يارْحا  متفق عليه. {يُرْحا
“Ai không có lòng thương sẽ không được thương” 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy hôn là một trong những cách thể 

hiện tình yêu thương; và chúng ta hãy hôn con cái của 

mình bởi đó là tình thương rất tự nhiên mà Allah  đã 

ban cho người. 

- Thiên sứ của Allah  nói “Ai không có lòng 

thương sẽ không được thương” có nghĩa ai không biết 

thương người khác dù dưới hình thức nào thì sẽ không 

được Đấng Arrahman thương xót trở lại. Và khi Ngài 

thương xót thì Ngài sẽ ban cho công đức và phước lành 

như Ngài phán: 

 ٱۡۡلِّۡحَسَُٰن ﴿
 [06سورة الرمحن: ] ﴾٦٠َهۡل َجَزآُء ٱۡۡلِّۡحَسَٰنِّ إَِّله
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Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái 

tốt ư ? (Chương 55 – Arrahman, câu 60). 

 

Hadith 228: Bà A’ishah  thuật lại: Một nhóm 

người từ cư dân sa mạc đến gặp Thiên sứ của Allah và 

nói: Các người hôn các trẻ của các người sao?. Thiên sứ 

của Allah  nói: “Đúng vậy”. Họ nói: Thề bởi Allah, 

chúng tôi không hôn chúng bao giờ. Thế là Thiên sứ của 

Allah nói: 

{ 
ا
مْ أ

ا
نا  إِنْ  لُِك واأ عا  اللُ  َكا  متفق عليه. { الر مْحاةا  ِمْنُكمُ  نازا

“Ta bất lực nếu Allah đã lấy khỏi các ngươi lòng nhân 

từ và tình yêu thương.” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho chúng ta biết rằng lòng nhân từ và 

tình yêu thương có trong trái tim con người là do Allah 

 ban cho. Cho nên, là con người thì phải có lòng trắc 

ẩn, phải có tình yêu thương dành cho nhau, đặc biệt là 

đối với con cái, gia đình và người thân. Và đó chính là 

bản chất nhân từ của những con người có đức tin, những 

người bề tôi đích thực của Allah . Cầu xin Allah  làm 

cho trái tim và tấm lòng của chúng ta luôn chứa đầy tình 

thương và sự nhân từ. 

 

Hadith 229: Ông Jabir bin Abdullah  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

مِ  لا  مانْ } ْهُ  لا  انل اسا  يارْحا ز   اللُ  يارمْحا ل   عا  متفق عليه. {واجا
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“Ai không thương người Allah, Đấng Tối Cao sẽ 

không thương y.” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho biết rằng lòng nhân từ và thương xót 

phải dành cho tất cả tạo vật của Ngài, người tín đồ 

Muslim không những được yêu cầu phải cò lòng thương 

người mà còn phải lòng thương xót ngay cả đối với loài 

vật. 

- Hadith nhắc nhở các tín đồ rằng nếu muốn được 

Allah thương xót thì phải có lòng thương xót mọi người 

và ngay cả đối với loài vật. 

 

Hadith 230: Ôn  Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ّل   إِذاا} ُدُكمْ  صا حا
ا
ْف  بِانل اِس  أ فِّ ِقيما  فِيِهمُ  فاإِن   فالُْيخا ِعيفا  الس   واالض 

بِيا  ّل   فاإِذاا واالْكا ُدُكمْ  صا حا
ا
ْل  نِلاْفِسهِ  أ وِّ ا فاْلُيطا اءا  ما  متفق عليه. {شا

“Khi ai đó trong các ngươi làm Imam cho mọi người 

thì y hãy thực hiện ngắn thôi bởi quả thật trong số họ 

có người bệnh, người già yếu, nhưng nếu ai đó trong 

các ngươi dâng lễ nguyện Salah một mình thì hãy 

thực hiện lâu tùy thích.” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith bảo người Imam nên đọc đừng quá dài 

trong lễ nguyện Salah cũng như đừng Tasbeeh quá lâu 

trong Ruku’a cũng như trong Sujud bởi lẽ những người lễ 

nguyện theo sau có nhiều thành phần sẽ gặp phải khó 



 

 

 

9 

khăn nếu lễ nguyện Salah dài như trẻ con, người lớn tuổi 

già yếu. 

- Hadith cho thấy Islam là một tôn giáo không gây 

khó khăn, luôn quan tâm đến hoàn cảnh và tình huống 

của các tín đồ. 

 

Hadith 231: Bà A’ishah  thuật lại: “Nếu Thiên 

sứ của Allah  bỏ một việc làm nào đó mà Người yêu 

thích thì chỉ vì Người sợ dân chúng sẽ làm theo để rồi 

nó trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với họ.” 
(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy rằng Thiên sứ của Allah  luôn 

muốn sự dễ dàng và nhẹ nhàng cho các cộng động tín đồ 

của Người, Người luôn sợ gây gánh nặng cho họ để rồi 

họ không thể vượt qua được. 

 

Hadith 232: Bà A’ishah  thuật lại: Thiên sứ của 

Allah  cấm nhịn chay thường xuyên và liên tiếp là vì 

thương cho họ. Nhưng họ nói: Chẳng phải Người cũng 

thường xuyên và liên tục nhịn chay đó sao? Thiên sứ của 

Allah  nói: 

اْسُت  إِّنِّ } ْيئاتُِكمْ  ل ها ّبِّ  ُيْطِعُمِن  إِّنِّ  ، كا اْسِقنيِ  را ي  متفق عليه. {وا
“Quả thật, Ta không giống như các ngươi, quả thật 

Ta được Thượng Đế của Ta cho ăn và cho uống.” 

(Albukhari, Muslim). 
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Ý Thiên sứ  muốn nói rằng cơ thể của Người 

được Allah  cho khỏe hơn những người khác, và sức 

chịu đựng của Người cũng vượt trội hơn. 

* Bài học từ Hadith: 

- Việc cấm nhịn chay thường xuyên và liên tục 

mang ý nghĩa rằng sợ người tín đồ trở nên yếu sức và 

cảm thấy chán nản rồi bỏ bê cả những hình thức thờ 

phượng khác. 

- Việc nhịn chay liên tục là một việc làm chỉ dành 

riêng cho Thiên sứ của Allah . 

 

Hadith 233: Ông Abu Qata-dah Al-Harith  bin 

Rib’i thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

قُومُ  إِّنِّ }
ا
الاةِ  إِلا  أل ناا الص 

ا
رِيدُ  واأ

ُ
نْ  أ

ا
لا  أ وِّ طا

ُ
ا، أ عُ  فِيها ْسما

ا
اءا  فاأ ، بُكا ِِبِّ  الص 

زُ  او  َتا
ا
الاِت  ِف  فاأ رااِهياةا  صا نْ  كا

ا
ُشق   أ

ا
ا  أ هِ  َعا مِّ

ُ
 رواه ابلخاري. {أ

“Quả thật, Ta đứng tiến hành lễ nguyện Salah và Ta 

muốn kéo dài lễ nguyện nhưng Ta nghe thấy tiếng 

khóc của trẻ con nên Ta thực hiện sớm hơn dự tính vì 

Ta ghét gây khó khăn cho mẹ của đứa trẻ.” 

(Albukhari). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy Thiên sứ của Allah  luôn 

quan tâm và nghĩ tới người khác. 
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Hadith 234: Ông Jundub bin Abdullah  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ّل   مانْ } الاةا  صا ْبحِ  صا ْهوا  الص  ةِ  ِف  فا تِهِ  ِمنْ  اللُ  ياْطلُبان ُكمُ  فاالا  اللِ  ِذم   ِذم 
ء   ْ تِهِ  ِمنْ  ياْطلُْبهُ  مانْ  فاإِن هُ  بَِشا ء   ِذم  ْ ا  ياُكب هُ  ُثم   يُْدرِْكهُ  بَِشا  ِف  واْجِههِ  َعا

ن ما  ناارِ  ها  وراه مسلم. {جا
“Ai dâng lễ nguyện Salah Fajar tập thể thì y là người 

nằm trong hiệp ước bảo vệ của Allah, bởi thế, các 

ngươi không được gây hại đến những người nằm 

trong hiệp ước bảo vệ của Allah vì quả thật ai gây hại 

một điều gì đó cho người nằm trong hiệp ước bảo vệ 

của Ngài và y đã hành động thì vào Ngày Sau Allah sẽ 

lật úp mặt của y vào trong lửa của Hỏa Ngục.” 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith khẳng định ân phúc của lễ nguyện Salah 

Fajar và cho thấy lễ nguyện Salah Fajar tập thể là biểu 

hiện đức tin Iman mạnh mẽ của một người. 

- Hadith cảnh báo người tín đồ Muslim không 

được phép gây hại đến người Muslim, đặc biệt là đối với 

những người duy trì lễ nguyện Salah Fajar cùng với tập 

thể. Bởi lẽ những người duy trì lễ nguyện Salah Fajar tập 

thể là những người nằm trong hiệp ước bảo vệ Allah, cho 

nên ai gây hại họ có nghĩa là đang chống lại hiệp ước của 

Ngài, và kết quả cho hành động đó là bị Ngài lật úp mặt 

vào trong lửa của Hỏa Ngục. 
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Hadith 235: Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah nói: 

ُخو الُْمْسلِمُ }
ا
لا  ياْظلُِمهُ  لا  الُْمْسلِِم، أ نْ  يُْسلُِمُه، وا ما نا  وا ةِ  ِف  َكا اجا  حا

ِخيهِ 
ا
نا  أ تِِه، ِف  اللُ  َكا اجا مانْ  حا جا  وا نْ  فار  جا  ُكْرباةً  ُمْسلِم   عا ْنهُ  اللُ  فار   عا

ِة، ياْومِ  ُكُربااِت  ِمنْ  ُكْرباةً  مانْ  اْلِقيااما ا  وا تا اهُ  ُمْسلًِما سا تا  ياْوما  اللُ  سا
ةِ   متفق عليه.  {الِْقيااما

“Người Muslim là anh em của người Muslim, người 

này không được bất công hay bỏ mặc người kia. Ai 

luôn giúp đỡ người anh em của y khi có việc cần thì 

Allah luôn phù hộ y khi y có việc cần, ai giải nạn cho 

người Muslim thì Allah sẽ giải nạn cho y ở Ngày Phục 

Sinh, và ai che đậy điều xấu hổ của người Muslim thì 

Allah sẽ che đậy tội lỗi của y ở Ngày Phục Sinh.” 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim yêu thương và 

đùm bọc lẫn nhau. 

- Hadith cho biết rằng người luôn giúp đỡ người 

anh em Muslim của mình sẽ luôn được Allah  phù hộ 

và che chở ở đời này và cả Đời Sau. 

- Hadith kêu gọi người tín đồ che đậy danh dự cho 

người anh em Muslim của mình. 

- Hadith cấm các tín đồ Muslim gây hại và đối xử 

bất công với nhau và cũng không được bỏ mặc nhau. 
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Hadith 236: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ُخو الُْمْسلِمُ }
ا
ُونُهُ  لا  الُْمْسلِمِ  أ لا  َيا لا  ياْكِذبُهُ  وا ُْذُلُ  وا ا  الُْمْسلِمِ  ُك   َيا  َعا

راامٌ  الُْمْسلِمِ  اُلُ  ِعْرُضهُ  حا ما ُمهُ  وا ا اتل ْقواى وادا  ِمنا  اْمرِئ   ِِباْسِب  ُهناا ها
 ِّ نْ  الّش 

ا
ْتاِقرا  أ اهُ  َيا خا

ا
 رواه الرتمذي وقال حديث حسن. {الُْمْسلِما  أ

“Người Muslim là anh em của người Muslim, người 

này không được lừa gạt, dối trá và bỏ mặc người kia; 

mỗi tín đồ Muslim đều bất khả xâm phạm về danh 

dự, tài sản và tính mạng, lòng kính sợ và ngoan đạo là 

ở đây (người đưa tay chỉ vào trái tim); là một người 

được coi là kẻ xấu khi y coi khinh người anh em 

Muslim của mình.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith 

tốt). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith ngoài việc kêu gọi các tín đồ Muslim phải 

trung thực và chân thành, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. 

- Hadith là bằng chứng cấm xâm phạm tính mạng, 

tài sản và danh dự của người Muslim. 

- Hadith nghiêm cấm người tín đồ xem thường 

người khác và đó là một hành vi tội lỗi như Thiên sứ của 

Allah  đã nói trong một Hadith khác: 

ان ةا  ياْدُخُل  لا }
ْ
نا  مانْ  اْل اُل  قالْبِهِ  ِف  َكا ة   ِمْثقا  رواه مسلم. {كِْب   ِمنْ  ذار 

“Sẽ không vào Thiên Đàng đối với ai mà trong tim 

của y tồn tại sự tự cao tự đại dù chỉ nhỏ bằng hạt 

nguyên tử.” (Muslim). 
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Hadith 237: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ُدوا لا } ااسا لا  َتا ُشوا وا لا  تانااجا ُضوا وا لا  تابااغا اباُروا وا لا  تادا  يابِعْ  وا
ا  باْعُضُكمْ  ُكونُوا باْعض   باْيعِ  َعا ُخو الُْمْسلِمُ . إِْخواانًا اللِ  ِعباادا  وا

ا
 الُْمْسلِمِ  أ

لا  ياْظلُِمهُ  لا  ُْذُلُ  وا لا  َيا ِْقرُهُ  وا ا اتل ْقواى. َيا يُِشيُ . {ُهناا ها ِ  إِلا  وا ْدرِه  صا
ر ات   ثاالاثا  ِّ  ِمنا  اْمرِئ   ِِباْسِب } ما نْ  الّش 

ا
ِْقرا  أ اهُ  َيا خا

ا
 ُك   الُْمْسلِما  أ

ا  الُْمْسلِمِ  راامٌ  الُْمْسلِمِ  َعا ُمهُ  حا اُلُ  دا ما  رواه مسلم. {واِعْرُضهُ  وا
“Các ngươi chớ ganh tị nhau, chớ thăm dò lẫn nhau, 

chớ thù ghét nhau, và chớ quay lưng với nhau; các 

ngươi chớ phá nhau trong mua bán, các ngươi hãy là 

những người bề tôi của Allah trong tình huynh đệ. 

Người Muslim là anh em của người Muslim, người 

này không được bất công, khinh miệt và bỏ mặc 

người kia. Lòng kính sợ là ở đây – Người đưa tay chỉ 

vào lòng ngực ba lần -, là một người được coi là kẻ 

xấu khi y coi khinh người anh em Muslim của mình, 

mỗi tín đồ Muslim đều bất khả xâm phạm về danh 

dự, tài sản và tính mạng.” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cấm ganh ghét và đố kỵ 

- Hadith cấm sự gian dối và lừa bịp. 

- Đây là bằng chứng cấm những người Muslim 

quay lưng (không nói chuyện, cắt đứt quan hệ) hơn ba 

ngày. 
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-  Hadith cấm buôn bán phá nhau. 

 

Hadith 238: Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ُدُكمْ  يُْؤِمنُ  ل} حا
ا
ّت   أ ِخيهِ  َُيِب   حا

ا
ا أل  متفق عليه. {نِلاْفِسهِ  َُيِب   ما

“Không ai trong các ngươi hoàn thiện đức tin của 

mình cho tới khi nào y biết yêu thương người anh em 

của y giống như y yêu thương chính bản thân mình.” 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Một trong những điều hoàn thiện đức tin Iman 

của một người là y phải có tình yêu thương đối với người 

anh em đồng đạo. 

- Hadith kêu gọi người tín đồ đến với tính khiêm 

nhường và tinh thần đoàn kết. 

 

Hadith 239: Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

اكا  انُْصْ } خا
ا
الًِما أ وْ  ظا

ا
ْظلُوًما أ {ما

“Hãy giúp đỡ người anh em của ngươi dù y là kẻ đối 

xử bất công hay bị đối xử bất công”. 

Một người đàn ông nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

tôi sẽ giúp đỡ y nếu y là người bị đối xử bất công, nhưng 

khi y là kẻ đối xử bất công thì tôi giúp y như thế nào? 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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ُْجزُهُ } وْ  َتا
ا
ْمناُعهُ  أ ْلمِ  ِمنا  تا رواه ابلخاري. {ناْصُهُ  ذالِكا  فاإِن   ، الظ   

“Ngăn cản y khỏi việc làm bất công, bởi quả thật đó 

là sự giúp đỡ dành cho y.” (Albukhari). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy rằng việc ngăn cản điều xấu và 

lôi kéo nó đến điều tốt là một hành động tốt. 

 

Hadith 240: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ق  } ا  الُْمْسلِمِ  حا ٌْس  الُْمْسلِمِ  َعا الاِم، راد   َخا ةُ  الس  ِريِض، واِعياادا  وااتِّبااعُ  الْما
اناائِِز،

ْ
اباةُ  اْل إِجا ةِ، وا ْعوا اْشِميُت  ادل  ت اِطِس  وا  متفق عليه. {الْعا

“Nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim có 

năm: đáp lời chào Salam, viếng thăm người bệnh, đưa 

tiển người chết đến mộ, đáp lời mời, và nói 

‘Yarhamukollo-h’ khi nghe người hắt hơi nói 

‘Alhamdulillah’.” (Albukhari). 

Còn trong lời dẫn của Muslim: 

ق  } ا  الُْمْسلِمِ  حا لِّمْ  لاِقيتاهُ  إِذاا  ِست   الُْمْسلِمِ  َعا لاْيهِ  فاسا إِذاا عا كا  وا  داَعا
ِجْبهُ 

ا
ا فاأ إِذا كا  وا حا حْ  اْستاْنصا ُ  فاانْصا إِذاا لا سا  وا طا ِمدا  عا ْتهُ  اللا  فاحا مِّ إِذاا فاسا  وا

رِضا  ُعْدهُ  ما إِذاا فا اتا  وا  {فاات بِْعهُ  ما
“Nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim có 

sáu điều: khi gặp thì chào Salam, khi được mời thì 

đáp lại, khi cần khuyên thì hãy khuyên răn, khi nghe 

người hắt hơi nói Alhadulillah thì hãy nói 
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‘Yarhamukollo-h’, khi người Muslim bệnh thì hãy 

viếng thăm và khi người Muslim chết thì hãy tiển đưa 

y đến mộ”. 

* Bài học từ Hadith: 

- Đáp lại lời Salam là Fardu Ain nếu người được 

chào Salam là một mình và là Fardu Kifa-yah nếu người 

được chào Salam là tập thể. 

- Việc viếng thăm người bệnh là điều Sunnah 

nhưng có thể sẽ trở thành điều bắt buộc nếu người bệnh 

là người bà con ruột thịt hoặc hàng xóm láng giềng. 

- Tiển đưa người chết bao gồm việc chuẩn bị tắm 

liệm, lễ nguyện Salah và khiêng người chết đến mộ; đây 

là điều Fardu Kifa-yah. 

- Đáp lại lời mời đến với tiệc cưới là bắt buộc còn 

đối với các tiệc mừng khác thì Sunnah Muakkadah. 

- Nói Yarhamukallah khi nghe người hắt hơi nói 

Alhamdulillah, một số học giả cho rằng đó là nghĩa vụ 

bắt buộc, một số thì cho đó là Fardu Kifa-yah và một số 

khác thì bảo đó chỉ là khuyến khích. 

- Tôn giáo là sự khuyên răn khi được yêu cầu. 

- Islam ca ngợi tinh thần huynh đệ và yêu thương 

giữa những người Muslim. 

 

Hadith 241: Ông Abu Uma-rah Al-Bara’ bin 

A’zib thuật lại rằng Thiên sứ của Allah bảo chúng tôi 

thực hiện bảy điều và cấm chúng tôi bảy điều. Người bảo 

chúng tôi viếng thăm người bệnh, đưa tiển người chết, 
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nói Yarhamukallah khi nghe người hắt hơi nói 

Alhamdulillah, thực hiện theo lời yêu cầu khi được thề, 

giúp đỡ người bị đối xử bất công, đáp lại lời mời, chào 

Salam; Người cấm chúng tôi đeo nhẫn vàng, cấm uống từ 

vật dụng bằng bạc, cấm dùng lụa làm tấm trải để ngồi 

trên vật cưỡi, cấm dùng lụa pha, cấm mặc các loại lụa. 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho biết rằng việc giúp đỡ người bị đối xử 

bất công là việc làm bắt buộc tùy thuộc vào khả năng dù 

đó là người Muslim hay là người Kafir. 

- Một trong các đức tính tốt của Islam là thực hiện 

theo người yêu cầu có sự thề thốt, nhưng chỉ đối các sự 

việc Halal còn những sự việc Haram thì không được 

phép làm. 

- Hadith là bằng chứng cấm tín đồ nam giới đeo 

trang sức bằng vàng và cấm mặc quần áo bằng tơ lụa các 

loại. 

- Hadith cấm dùng các vật dụng bằng vàng và 

bạc trong ăn uống và nấu nướng. 
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