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Chương 13 

Chương Có Nhiều Con Đường Cho 

Việc Làm Thiện Tốt 
 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َ بِهِۦ َعلِيم  فَإِنَّ ٱ َوَما َتۡفَعلُواْ مِۡن َخۡير ﴿  [512سورة ابلقرة: ] ﴾٢١٥ َّللَّ

Và bất cứ việc thiện tốt nào các ngươi làm thì quả 

thật Allah đều biết rõ. (Chương 2 – Albaqarah, câu 

215). 

ه َيۡعلَۡمُه ٱ َوَما َتۡفَعلُواْ مِۡن َخۡير ﴿ ُ  [197سورة ابلقرة: ] ﴾َّللَّ

Và bất cứ việc làm thiện tốt nào các ngươi làm thì 

Allah đều biết. (Chương 2 – Albaqarah, câu 197). 

ا يََرهُۥ َفَمن ﴿ ةٍ َخۡيٗ  [7سورة  الزلزلة: ] ﴾٧َيۡعَمۡل مِۡثَقاَل َذرَّ

Do đó, người nào làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ 

như hạt bụi cũng sẽ thấy nó. (Chương 99 – Al-

Zilzilah, câu 7). 

َٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهۦِ  ﴿  [12سورة اجلاثية: ] ﴾َمۡن َعِمَل َص

Ai làm điều thiện tốt thì bản thân y sẽ được phúc. 

(Chương 45 – Al-Jathiyah, câu 15). 
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Có rất nhiều câu Kinh nói về chủ đề này; và các 

Hadith nói về chủ đề này cũng vậy, có rất nhiều, nhưng 

chúng ta chỉ nêu ra một số Hadith tiêu biểu. 

 

Hadith 117: Ông Abu Zdar Jundab bin Juna-dah 

 thuật lại: Tôi đã hỏi Thiên sứ của Allah : Thưa 

Thiên sứ của Allah, việc làm nào là tốt nhất? Người  

nói: 

 {َسبِيلِهِ  ِف  وَِجَهاد   ،بِاللِ  إِيَمان  }
“Tin nơi Allah và chiến đấu cho con đường chính 

nghĩa của Ngài” 

Tôi hỏi: Người nô lệ nào tốt nhất? 

Người  nói: 

ْنَفُسَها}
َ
ْهلَِها ِعْندَ  أ

َ
ْكرَثَُها أ

َ
 {َثَمًنا وَأ

“Người nô lệ phẩm hạnh tốt và có giá cao nhất” 

Tôi nói: Nếu tôi không làm được? 

Người  nói: 

وْ  َصانًِعا تُِعنيُ }
َ
ْخَرَق  تَْصَنعُ  أ

َ
 {أل

“Hỗ trợ người làm hoặc dẫn đường cho người muốn 

làm điều tốt nhưng không biết”. 

Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, nếu tôi không 

có khả năng làm một số việc thì Người khuyên tôi thế 

nào? 
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Người  nói: 

كَ  تَُكف  }  عليه.متفق  {َنْفِسَك  ََعَ  ِمْنَك  َصَدقَة   فَإِنََّها انلَّاِس  َعنِ  ََشَّ
“Ngươi hãy ngăn điều xấu của bản thân mình đối với 

thiên hạ bởi quả thật đó là việc làm Sadaqah cho 

chính bản thân ngươi” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith khuyến khích đi chiến đấu cho con đường 

chính nghĩa của Allah  và giải phóng tự do cho người 

nô lệ. 

- Khuyến khích việc giúp đỡ những người cần giúp 

đỡ. 

- Cấm bản thân làm điều xấu gây hại đến những 

người khác. 

- Hadith cho biết rằng đức tin Iman là nên tảng để 

các việc làm thiện tốt được chấp nhận nơi Allah , và 

các việc làm thiện tốt như là trái quả của đức tin Iman. 

- Hadith nhắc nhở người tìn đồ rằng các việc làm 

thiện tốt rất đa dạng, ai không có khả năng làm điều này 

thì có thể làm điều khác tùy theo khả năng. 

 

 

 

Hadith 118: Ông Abu Zdar  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói:  
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َحِدُكمْ  ِمنْ  ُسالََم  ُكل  ََعَ  يُْصبِحُ }
َ
 َوُك   َصَدقَة   تَْسبِيَحة   فَُك   َصَدقَة   أ

ْمر   َصَدقَة   تَْكبرَِية   َوُك   َصَدقَة   َتْهلِيلَة   َوُك   َصَدقَة   ََتِْميَدة  
َ
 وَأ

 َرْكَعَتانِ  َذلَِك  ِمنْ  َوُُيْزِئُ  َصَدقَة   الُْمْنَكرِ  َعنِ  َوَنْه   َصَدقَة   بِالَْمْعُروِف 
َح  ِمنَ  يَْرَكُعُهَما  رواه مسلم. {الض 

“Từng khớp xương của ai đó trong các ngươi đều 

mang lại cho y một điều Sadaqah, mỗi lời Tasbeeh 

(Subha-nollo-h) là một Sadaqah, mỗi lời Tahmeed 

(Alhamdulillah) là một Sadaqah, mỗi lời Tahleel (La-

ila-ha-illollo-h) là một Sadaqah, mỗi lời Takbeer 

(Ollo-hu-akbar) là một Sadaqah, kêu gọi làm điều 

thiện tốt là một Sadaqah, và ngăn cản điều xấu là một 

Sadaqah, và hai Rak’at của lễ nguyện Salah Duha 

mang lại tất cả những ân phước đó.” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith giục người tín đồ làm nhiều Sadaqah, và 

Sadaqah không chỉ được thực hiện bằng tiền của mà còn 

có thể thực hiện bằng lời nói và các việc làm của cơ thể.  

- Hadith khẳng định ân phước to lớn của các lời 

tụng niệm. 

- Hadith kêu gọi người tín đồ duy trì lễ nguyện 

Salah Duha, ít nhất là hai Rak’at bởi vì hai Rak’ah của lễ 

nguyện Salah Duha chứa đựng toàn bộ các ân phước từ 

lời nói và hành động. 
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Hadith 119: Ông Abu Zdar  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói:  

َّ  ُعرَِضْت } ْعَماُل  ََعَ
َ
ِت  أ مَّ

ُ
ْعَمالَِها ََمَاِسنِ  ِف  َفوََجْدُت  وََسيلُئَها َحَسُنَها أ

َ
 أ

َذى
َ
ِريقِ  َعنِ  ُيَماُط  األ ْعَمالَِها َمَساوِى ِف  َووََجْدُت  الطَّ

َ
 انل َخاَعةَ  أ

 رواه مسلم. {تُْدَفنُ  لَ  الَْمْسِجدِ  ِف  تَُكونُ 
“Ta được phơi bày cho thấy các việc làm tốt và xấu 

của cộng đồng tín đồ của Ta. Ta thấy trong số các việc 

làm thiện tốt của họ có việc nhặt bỏ những trở ngại 

trên đường và Ta thấy trong số các việc làm xấu có 

việc khạc nhổ nơi Masjid mà không chôn nó lại.” 

(Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith muốn khẳng định rằng việc làm thiện tốt 

rất nhiều, ngay cả việc nhặt bỏ những trở ngại trên đường 

chẳng hạn như một cái gai, một miếng rác cũng là một 

việc làm thiện tốt được ban cho một điều Sadaqah. 

- Hadith kêu gọi người tín đồ làm những điều 

mang lại lợi ích và cải thiện cho mọi người tránh làm 

điều gây hại và phiền toái cho mọi người. 

- Hadith bắt buộc tôn trọng Masjid, người tín đồ 

phải tôn kính Masjid bởi đó là nơi tôn nghiêm, nơi để thờ 

phượng Allah, Đấng Tối  Cao. Việc khạc nhổ, đánh hơi, 

tiểu và xả rác nơi Masjid là một trong những hành vi bất 

kính đối với Allah . 
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Hadith 120: Ông Abu Zdar  thuật lại rằng có 

một nhóm người nói: Thưa Thiên sứ của Allah, những 

người giàu tiền của đã lấy đi mất phần phước hết rồi, họ 

dâng lễ nguyện Salah giống chúng tôi, họ nhịn chay 

giống chúng tôi nhưng họ Sadaqah bởi phúc lộc tiền của 

của họ. Thiên sứ của Allah  nói:  

َولَيَْس }
َ
قُونَ  َما لَُكمْ  اللُ  َجَعَل  َقدْ  أ دَّ  تَْسبِيَحة   بُِكلل  إِنَّ  بِِه: تَصَّ

 َصَدقَة   َتْهلِيلَة   َوُكل  َصَدقَة   ََتِْميَدة   َوُكل  َصَدَقة   تَْكبرَِية   َوُكل  َصَدقَةً 
ْمر  

َ
َحِدُكمْ  بُْضعِ  َوِف  َصَدقَة   ُمْنَكر   َعنْ  َوَنْه   َصَدقَة   بِالَْمْعُروِف  وَأ

َ
 أ

 {َصَدقَة  
“Chẳng phải Allah cũng đã cho các ngươi những thứ 

để các ngươi làm Sadaqah đó sao? Quả thật, mỗi lời 

Tasbeeh là một điều Sadaqah, mỗi lời Takbeer là một 

điều Sadaqah, mỗi lời Tahmeed là một điều Sadaqah, 

mỗi lời Tahleel là một điều Sadaqah, kêu gọi người là 

điều thiện tốt là một điều Sadaqah, ngăn cản người 

làm điều xấu là một điều Sadaqah và ngay cả việc 

quan hệ tình dục của ai đó trong các ngươi cũng là 

một điều Sadaqah”. 

Họ nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chẳng lẽ một ai 

đó trong chúng tôi giải quyết nhu cầu sinh lý của mình 

cũng được ban cho ân phước nữa sao?  

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْيُتمْ }
َ
َرأ

َ
َكانَ  َحَرام   ِف  َوَضَعَها لَوْ  أ

َ
 َوَضَعَها إَِذا فََكَذلَِك  ِوْزر   فِيَها َعلَْيهِ  أ

َالَلِ  ِف  ْجر   َلُ  ََكنَ  احلْ
َ
 رواه مسلم.{ أ
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“Chẳng phải nếu người đó quan hệ tình dục trong 

Haram thì y sẽ mang tội đó sao?! Cũng như thế, nếu y 

quan hệ tình dục trong Halal thì y sẽ được ban cho ân 

phước.” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith:  

- Hadith cho thấy các vị Sahabah luôn tranh đua 

nhau làm việc thiện tốt để tích công đức cho cuộc sống 

Đời Sau. Họ thường ít quan tâm đến cuộc sống trần gian 

dù nghèo hay giàu. 

- Hadith cho chúng ta hiểu sâu rộng hơn về khái 

niệm thờ phượng và hành đạo trong Islam rằng nó bao 

quát tất cả mọi hành động và việc làm mà người Muslim 

định tâm hướng thiện và mang tâm niệm tốt, ngay cả một 

thói quen sinh hoạt hàng ngày nếu có tâm niệm tốt thì sẽ 

được ban cho ân phước và ngay cả việc từ bỏ những điều 

trái lệnh cũng sẽ được ban ân phước giống như thực thi 

một điều ngoan đạo nếu với tâm niệm chấp hành mệnh 

lệnh. 

 

Hadith 121: Ông Abu Zdar  thuật lại: Thiên sứ 

của Allah  đã nói với tôi: 

نْ  َولَوْ  َشيًْئا الَْمْعُروِف  ِمنَ  ََتِْقَرنَّ  لَ }
َ
َخاكَ  تَلَْق  أ

َ
ق   بِوَْجه   أ

رواه  {َطلْ
 مسلم.

“Ngươi đừng xem thường bất cứ việc làm thiện tốt 

nào cho dù chỉ là một cái mỉm cười đến người anh em 

của ngươi” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 
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- Nếu là điều thiện tốt thì cho dù nó nhỏ nhặt như 

thế nào thì người tín đồ có đức tin nơi Allah  cũng 

không nên xem thường nó mà hãy thực hiện khi có thể. 

- Hadith kêu gọi mỗi tín đồ Muslim nở nụ cười đến 

nhau khi gặp mặt bởi việc làm đó làm tăng thêm sự thân 

thiện trong tình anh em đồng đạo và là một trong các yếu 

tố tạo nên sự đoàn kết hữu ái giữa các anh em Islam với 

nhau. 

 

Hadith 122: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ْمُس  فِيهِ  َتْطلُعُ  يَْوم   ُكَّ  َصَدقَة   َعلَْيهِ  انلَّاِس  ِمنَ  ُسالََم  ُك  }  َتْعِدلُ  :الشَّ
وْ  َعلَْيَها َفَتْحِملُهُ  َدابَّتِهِ  ِف  الرَُّجَل  َوتُِعنيُ  َصَدقَة   اِلثْننَْيِ  َبنْيَ 

َ
 َلُ  تَْرَفعُ  أ

يلَبةُ  َواْلََكَِمةُ  َصَدقَة   َمَتاَعهُ  َعلَْيَها  إَِل  َتْمِشيَها َخْطَوة   َوُك   َصَدقَة   الطَّ
 ِ الَة َذى َوتُِميُط  َصَدقَة   الصَّ

َ
ِريقِ  َعنِ  األ  متفق عليه. {َصَدقَة   الطَّ

“Từng cái khớp xương của con người đều mang lại 

một điều Sadaqah vào mỗi ngày khi mặt trời mọc lên: 

phân xử công bằng giữa hai bên là một điều Sadqah, 

giúp một người cưỡi lên con vật của y hoặc phụ y 

mang đồ đạc đặt lên lưng con vật là một điều 

Sadaqah, lời nói tốt đẹp là một điều Sadaqah, mỗi 

bước chân đi lễ nguyện Salah là một điều Sadaqah, và 

nhặt bỏ vật trở ngại trên đường là một điều Sadaqah” 

(Albukhari, Muslim). 

Trong một lời dẫn của Muslim qua lời thuật của bà 

A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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 َفَمنْ  َمْفِصل   َوثاَلَثَِمائَةِ  ِستلنيَ  ََعَ  آَدمَ  بَِن  ِمنْ  إِنَْسان   ُك   ُخلَِق  إِنَّهُ }
 َ  َحَجًرا َوَعَزَل  اللَ  َواْسَتْغَفرَ  اللَ  وََسبَّحَ  اللَ  َوَهلََّل  اللَ  وَََحِدَ  اللَ  َكّبَّ
وْ  انلَّاِس  َطِريقِ  َعنْ 

َ
وْ  َشْوَكةً  أ

َ
َمرَ  انلَّاِس  َطِريقِ  َعنْ  َعْظًما أ

َ
 بَِمْعُروف   وَأ

وْ 
َ
تلنيَ  تِْلَك  َعَددَ  ُمْنَكر   َعنْ  َنَه  أ الََم  َواثلَّالَثِِمائَةِ  السل  َيْمِش  فَإِنَّهُ  الس 

 {انلَّارِ  َعنِ  َنْفَسهُ  زَْحَزحَ  َوَقدْ  يَْوَمئِذ  
“Quả thật, con người được tạo ra trên ba trăm sáu 

mươi khớp xương. Bởi thế, ai Takbeer, Tahmeed, 

Tahleel, Tasbeeh, Istighfaar, nhặt bỏ cục đá hoặc cái 

gái hoặc một khúc xương trên đường, kêu gọi người 

làm điều tốt hoặc ngăn cản người làm điều xấu với số 

lượng ba trăm sáu mươi khớp xương đó thì ngày hôm 

đó đã đưa y đi xa khỏi Hỏa Ngục”. 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith khẳng định việc thiện tốt và ngoan đạo có 

rất nhiều, chỉ cần ai đó muốn tích lũy công đức và ân 

phước đều có thể tìm thấy cơ hội cho mình mọi lúc và 

mọi nơi. 

- Hadith cho thấy rằng Allah  rất thương xót các 

bề tôi của Ngài khi mà Ngài luôn tạo nhiều cơ hội cho họ 

để họ đạt được phước lành một cách dễ dàng. 

 

Hadith 123: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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َعدَّ  َوَراحَ  الَْمْسِجدِ  إَِل  َغَدا َمنْ }
َ
َنَّةِ  ِمنَ  نُُزَلُ  َلُ  اللُ  أ

ْ
وْ  َغَدا ُُكََّما اْل

َ
 أ

 متفق عليه.{ َراحَ 
“Ai đi Masjid thì Allah sẽ chuẩn bị cho y bổng lộc từ 

Thiên Đàng mỗi khi y đi” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: Hadith cho biết ân phước 

của việc đi Masjid và thúc giục người tín đồ duy trì lễ 

nguyện Salah tập thể. 

 

Hadith 124: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

متفق  {َشاة   فِْرِسنَ  َولَوْ  ِْلَاَرتَِها َجاَرة   ََتِْقَرنَّ  لَ  الُْمْسلَِماِت  نَِساءَ  يَا}
 عليه.

“Hỡi những phụ nữ Muslim, chớ đừng xem thường 

phần biếu cho người láng giềng của mình dù chỉ là 

một khúc xương cừu ít thịt” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: Hadith kêu gọi Sadaqah và 

biếu tặng dù chỉ với những thứ đơn giản và không đáng 

kể. Việc tốt cho dù nó có nhỏ như thế nào thì người tín 

đồ cũng không nên coi khinh mà hãy cố gắng thực hiện 

bởi vì mọi việc tốt dù nhỏ như thế nào cũng đều được 

ban phần thưởng nơi Allah . 

 

Hadith 125: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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وْ  وََسْبُعونَ  بِْضع   اإِليَمانُ }
َ
ْفَضلَُها ُشْعَبةً  َوِست ونَ  بِْضع   أ

َ
 إِلَّ  إَِلَ  لَ  قَْوُل  فَأ

ْدنَاَها اللُ 
َ
َذى إَِماَطةُ  وَأ

َ
ِريقِ  َعنِ  األ ََياءُ  الطَّ

ْ
{ اإِليَمانِ  ِمنَ  ُشْعَبة   َواحل

 متفق عليه.
“Đức tin Iman gồm bảy mươi mấy hoặc sáu mươi 

mấy phần, phần ân phúc nhất là lời ‘La-ila-ha-illollo-

h’ còn phần thấp nhất là nhặt bỏ vật trở ngại trên 

đường; và tính mắc cỡ là một phần của đức tin Iman” 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith:  

- Hadith cho biết đức tin Iman có những thứ cấp 

tùy theo tầm quan trọng và trái quả của việc làm mang 

lại. 

- Hadith khẳng định đức tin Iman và việc làm phải 

song hành với nhau, thiếu một trong hai sẽ không mang 

lại bất cứ giá trị nào cho cuộc sống cõi Đời Sau. 

- Hadith ca ngợi tính mắc cỡ và kêu gọi người tín 

đồ làm việc thiện dù chỉ là những việc làm nhỏ nhặt 

chẳng hạn như nhặt bỏ rác nơi đường đi của mọi người. 

 

Hadith 126: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói:  

َل  بِْْئًا َفوََجدَ  الَْعَطُش، َعلَْيهِ  اْشَتدَّ  بَِطِريق   َيْمِش  رَُجل   بَيَْنَما}  فِيَها َفََنَ
ُكُل  يَلَْهُث  َُكْب   فَإَِذا ، َخَرجَ  ُثمَّ  فَََشَِب 

ْ
َى يَأ  َفَقاَل  الَْعَطِش  ِمنَ  الرثَّ

ِى ِمْثُل  اْلَعَطِش  ِمنَ  اْلََكَْب  َهَذا بَلَغَ  لََقدْ  الرَُّجُل  َل  ِِب، بَلَغَ  ََكنَ  اَّلَّ  َفََنَ
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  اْْلِْْئَ 
َ
ُه، َفَمل ْمَسَكهُ  ُثمَّ  ُخفَّ

َ
 َفَغَفرَ  َلُ  اللُ  فََشَكرَ  الََْكَْب، فََسَق  ، بِِفيهِ  أ

 {َلُ 
“Có một người đàn ông trong lúc đang đi trên đường 

thì khát nước, nhìn thấy một cái giếng y liền vội đi 

xuống giếng và uống nước rồi trở lên. Khi trở lên 

nhìn thấy một con chó đang lè lưỡi vì cơn khát, người 

đàn ông nói với lòng rằng con chó này đang rất khát 

giống như mình lúc nãy, thế là y đi xuống giếng lấy 

giầy của mình múc nước lên và cầm để ngay miệng 

cho nó uống. Allah cảm ơn y nên đã tha thứ tội lỗi cho 

y”. 

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

ngay cả đối với loài vật chúng ta cũng được ban cho ân 

phước nữa sao? 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْجر   َرْطَبة   َكبِد   َذاِت  ُكل  ِف }
َ
 متفق عليه. {أ

“Đối với tất cả loài vật có lá gan tươi đều được ban 

cho ân phước” (Albukhari, Muslim). 

Trong một lời dẫn khác của Albukhari thì có phần 

thêm: “ ... Allah cảm ơn y nên đã tha thứ tội lỗi cho y 

và thu nhận y vào Thiên Đàng”. 

Trong một lời dẫn khác của cả hai: Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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تْهُ  إِذْ  الَْعَطُش، َيْقُتلُهُ  ََكدَ  بَِركِيَّة   يُِطيُف  َُكْب   بَيَْنَما}
َ
 َبَغايَا ِمنْ  بَِغى  َرأ

ائِيَل، بَِن   {بِهِ  لََها َفُغِفرَ  فََسَقْتُه، ُموَقَها َفََنََعْت  إِْْسَ

“Một con chó đang đi vòng quanh cái giếng nước vì 

cơn khát suýt giết chết nó, một phụ nữ bán dâm thuộc 

dân Israel nhìn thấy nó đã liền xuống giếng lấy hài 

múc nước lên cho nó uống, thế là người phụ nữ đó 

được Allah tha thứ tội lỗi bởi hành động đó của cô 

ta”. 

* Bài học từ Hadith:  

- Hadith kêu gọi làm điều tốt đối với tất cả mọi tạo 

vật có sự sống. 

- Hadith cho thấy rằng có thể chỉ với một hành 

đồng tốt nhỏ nhoi nhưng Allah  sẽ ban cho ân phước vô 

cùng to lớn. 

- Hadith kêu gọi người tín đố giúp đỡ những người 

cần sự giúp đỡ ngay cả đối với loài vật. 

- Hadith khẳng định lòng nhân từ của Allah  bao 

trùm lên cả mọi tạo vật. 

 

Hadith 127: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

يُْت  لََقدْ }
َ
َنَّةِ  ِف  َيَتَقلَُّب  رَُجالً  َرأ

ْ
ِريقِ  َظْهرِ  ِمنْ  َقَطَعَها َشَجَرة   ِف  اْل  الطَّ

 رواه مسلم. {انلَّاَس  تُْؤِذى ََكنَْت 
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“Quả thật, Ta đã nhìn thấy một người đàn ông được 

thu nhận vào Thiên Đàng chỉ vì y đã cắt bỏ một cái 

cây giữa đường đi gây cản trở mọi người” (Muslim). 

Trong một lời dẫn khác của Muslim: 

ََنلنَيَّ  اللِ وَ  َفَقاَل  َطِريق   َظْهرِ  ََعَ  َشَجَرة   بُِغْصنِ  رَُجل   َمرَّ }
ُ
 َعنِ  َهَذا أل

ْدِخَل  يُْؤِذيِهمْ  لَ  الُْمْسلِِمنيَ 
ُ
َنَّةَ  فَأ

ْ
 {اْل

“Một người đàn ông đi ngang một nhánh cây nằm 

giữa đường đi, y nói: thề bởi Allah mình phải vứt bỏ 

cái này để không gây cản trở cho những người 

Muslim. Thế là y được vào Thiên Đàng bởi việc làm 

đó”. 

Và trong một lời dẫn khác nữa của cả hai 

Albukhari và Muslim: 

، َيْمِش  رَُجل   بَيَْنَما} َخَذهُ، َشْوك   ُغْصنَ  وََجدَ  بَِطِريق 
َ
 َلُ، اللُ  فََشَكرَ  فَأ

 {َلُ  َفَغَفرَ 
“Một người đàn ông trong lúc đang đi trên đường thì 

nhìn thấy mốt nhánh cây gai, y đã nhặt vứt đi. Thế là 

Allah tri ân y nên đã tha thứ tội lỗi cho y”. 

 

 

* Bài học từ Hadith:  

- Hadith cho thấy ân phúc của việc nhặt những vật 

gây cản trở lối đi cho người đi đường. 
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- Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim có những hành 

động tốt mang lại lợi ích cho những người Muslim và 

tránh xa những điều gây hại đến họ. 

 

Hadith 128: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

  َمنْ }
َ
أ ْحَسنَ  تََوضَّ

َ
َت  ُثمَّ  الُْوُضوءَ  فَأ

َ
ُُمَعةَ  أ نَْصَت  فَاْسَتَمعَ  اْلْ

َ
 َما َلُ  ُغِفرَ  َوأ

ُُمَعةِ  َوَبنْيَ  بَيَْنهُ  يَّام   ثاَلَثَةِ  َوزِيَاَدةُ  اْلْ
َ
ََص  َمسَّ  َوَمنْ  أ رواه  {لََغا َفَقدْ  احلْ

 مسلم.
“Ai làm Wudu’ một cách chu đáo rồi đến tham dự lễ 

nguyện Jumu’ah, y im lặng lắng nghe (bài thuyết 

giảng) thì y sẽ được tha thứ tội lỗi trong khoảng thời 

gian giữa lần Jumu’ah đó và lần Jumu’ah tới và thêm 

ba ngày. Và ai chạm vào viên sỏi là đã nói chuyện vô 

bổ” (Muslim). 

“Và ai chạm vào viên sỏi là đã nói chuyện vô 

bổ” có nghĩa là khi vào trong Masjid tham dự lễ nguyện 

Jumu’ah thì phải im lặng lắng nghe Imam thuyết giảng, 

không được phép nói chuyện và gây ôn ào, nếu ai có 

hành vi đùa nghịch với viên sỏi bị coi như đã có hành vi 

giống như nói chuyện và gây ồn ao không lắng nghe bài 

thuyết giảng. 

 

* Bài học từ Hadith:  

- Hadith kêu gọi người tín đồ làm Wudu’ một cách 

chu đáo và duy trì lễ nguyện Salah Jumu’ah. 
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- Hadith cho biết ân phước to lớn của lễ nguyện 

Salah Jumu’ah, người nào tham dự lễ nguyện Salah 

Jumu’ah theo đúng phong cách như Thiên sứ đã nói trong 

Hadith thì sẽ được Allah  xóa tội lỗi trong mười ngày. 

- Hadith cho biết rằng việc giữ im lặng và chú tâm 

lắng nghe bài thuyết giảng ngày Jumu’ah là điều bắt buộc 

đối với tất cả những ai tham gia lễ nguyện. 

 

Hadith 129: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

  إَِذا}
َ
أ وِ  - الُْمْسلِمُ  اْلَعْبدُ  تََوضَّ

َ
 ِمنْ  َخَرجَ  وَْجَههُ  َفَغَسَل  - الُْمْؤِمنُ  أ

وْ  - الَْماءِ  َمعَ  بَِعْينَْيهِ  إََِلَْها َنَظرَ  َخِطيَئة   ُك   وَْجِههِ 
َ
 الَْماءِ  َقْطرِ  آِخرِ  َمعَ  أ

 َمعَ  يََداهُ  َبَطَشْتَها ََكنَ  َخِطيَئة   ُك   يََديْهِ  مِنْ  َخَرجَ  يََديْهِ  َغَسَل  فَإَِذا -
وْ  - الَْماءِ 

َ
 َخِطيَئة   ُك   َخرََجْت  رِْجلَْيهِ  َغَسَل  فَإَِذا - الَْماءِ  َقْطرِ  آِخرِ  َمعَ  أ

وْ  - الَْماءِ  َمعَ  رِْجالَهُ  َمَشْتَها
َ
 ِمنَ  نَِقيًّا ََيُْرجَ  َحتَّ  - الَْماءِ  َقْطرِ  آِخرِ  َمعَ  أ

نُوِب   رواه مسلم. {اَّل 
“Khi người bề tôi Muslim – hoặc người bề tôi có đức 

tin – làm Wudu’, lúc y rửa mặt thì tất cả tội lỗi sẽ đi 

ra theo nước rơi xuống từ gương mặt hoặc đi ra cùng 

với giọt nước cuối cùng, lúc y rửa tay thì tất cả tội lỗi 

sẽ đi ra theo nước rơi xuống từ tay hoặc đi ra cùng 

với giọt nước cuối cùng, và lúc rửa chân thì tất cả sẽ 

đi ra theo nước rơi xuống từ chân hoặc đi ra cùng với 

giọt nước cuối cùng cho đến khi sạch hết tội lỗi.” 

(Muslim). 
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* Bài học từ Hadith: Hadith khẳng định ân phước 

của Wudu’ rằng nó là phương tiện để tẩy xóa tội lỗi hàng 

ngày của chúng ta (tiểu tội, riêng đại tội thì cần phải sám 

hối). Đây là lòng thương xót của Allah  dành cho các 

bề tôi của Ngài. 

 

Hadith 130: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

لََواُت } َْمُس  الصَّ ُُمَعةُ  اخلْ ُُمَعةِ  إَِل  َواْلْ  َرَمَضانَ  إَِل  َوَرَمَضانُ  اْلْ
َرات    رواه مسلم.{ الَْكَبائِرَ  اْجَتَنَب  إَِذا بَْيَنُهنَّ  َما ُمَكفل

“Năm lễ nguyện Salah, lễ nguyện thứ sáu đến lễ 

nguyện thứ kế tiếp, và Ramadan đến Ramadan kế 

tiếp là những điều bối xóa tội lỗi giữa chúng nếu 

tranh xa đại trọng tội” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: Hadith cho biết rằng các 

nghĩa vụ bắt buộc của người tín đồ nếu được thực hiện 

tốt thì nó sẽ là nguyên nhân được Allah  xóa đi các tiểu 

tội lỗi khi người chủ thể không phạm các đại trọng tội. 

Nếu người chủ thể tín đồ phạm cả đại trọng tội và các 

tiểu tội thì Allah  chỉ thanh toán các đại trọng tội; và 

các đại trọng tội cần phải có sự sám hối thành tâm thì 

mới được Ngài xóa tội. 

Hadith 131: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

لَ }
َ
ُدل ُكمْ  أ

َ
ََطايَا بِهِ  اللُ  َيْمُحو َما ََعَ  أ

ْ
رََجاِت  بِهِ  َويَْرَفعُ  اخل  {ادلَّ
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“Các ngươi có muốn Ta chỉ cho các ngươi điều mà với 

nó Allah sẽ xóa tội lỗi và nâng lên cấp bậc hay 

không?” 

Các vị Sahabah nói: Chúng tôi muốn thưa Thiên sứ 

của Allah. 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ِ  ََعَ  الُْوُضوءِ  إِْسَباغُ } ةُ  الَْمََكرِه َُطا َوَكرْثَ
ْ
ِ  وَانْتَِظارُ  الَْمَساِجدِ  إَِل  اخل الَة  الصَّ

ِ  َبْعدَ  الَة َباُط  فََذلُِكمُ  الصَّ  رواه مسلم. {الرل
“Chu đáo làm Wudu’ dù trong khó khăn, nhiều bước 

chân đến Masjid, sự chờ đợi lễ nguyện Salah sau lễ 

nguyện Salah  và đó là sự chói buộc.” (Muslim). 

* Giải thích một số ý nghĩa của Hadith: 

- Cấp bậc trong Hadith ý nói tầng cấp nơi Thiên 

Đàng. 

- Thiên sứ của Allah  gọi việc chờ đợi lễ nguyện 

Salah sau lễ nguyện Salah là sự chói buộc bởi sự việc đó 

có sự khó khăn với bản thân, nó đòi hỏi bản thân phải 

đấu tranh với lòng ham muốn của bản thân và việc chiến 

đấu chống lại dục vọng của bản thân là đại Jihaad. 

 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith khuyến khích người tín đồ chỉnh chu 

Wudu’ dù trong hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn lúc trời 

rét hay khó khăn trong việc dùng nước. 
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- Hadith kêu gọi người tín đồ duy trì và giữ gìn lễ 

nguyện Salah tập thể tại Masjid; hãy luôn quan tâm nhiều 

đến các lễ nguyện Salah bắt buộc hàng ngày và chớ đừng 

quá bận rộn với cuộc sống thế tục mà quên nghĩa vụ này. 

- Hadith như muốn thông điệp rằng sự thờ phượng 

là việc làm Jihaad. 

 

Hadith 132: Ông Abu Musa Al-As’ary  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َنَّةَ  َدَخَل  الَّْبَْديْنِ  َصّلَّ  َمنْ }
ْ
 متفق عليه. {اْل

“Ai dâng lễ nguyện Salah của hai giờ mát mẻ thì sẽ 

vào Thiên Đàng” (Albukhari, Muslim). 

* Hai giờ mát mẻ có nghĩa là giờ Fajar và Asr. 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith nói về ân phúc của việc duy trì lễ nguyện 

Salah Fajar và lễ nguyện Salah Asr. Lý do Allah  ban 

nhiều ân phúc cho hai lễ nguyện Salah này bởi vì chúng 

nằm vào những thời điểm mà bản thân con người phải rất 

vất vả trong việc đấu tranh với ham muốn của bản thân; 

giờ Fajar là thời điểm mà con người đang say trong giấc 

ngủ còn giờ Asr là con người đang tất bật để hoàn thành 

công việc của một ngày. Nếu người tín đồ vì Allah  mà 

từ bỏ giấc ngủ ngon lành và bỏ qua hết mọi công việc 

cuộc sống thế tục thì họ đáng được nhận nơi Ngài một 

phần thưởng to lớn. 
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- Hadith như muốn nói rằng nếu người tín đồ có 

thể duy trì được hai lễ nguyện Salah này thì y sẽ dễ dàng 

trong việc duy trì các lễ nguyện Salah còn lại. 

 

Hadith 133: Ông Abu Musa Al-As’ary  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

وْ  الَْعْبدُ  َمرَِض  إَِذا}
َ
 ُمِقيًما َيْعَمُل  ََكنَ  َما ِمْثُل  َلُ  ُكتَِب  َسافََر، أ

 رواه ابلخاري. {َصِحيًحا
“Nếu người bề tôi bị bệnh hoặc đi đường thì y sẽ được 

ghi cho ân phước giống như ân phước của những việc 

làm mà y đã thường làm lúc còn khỏe và lúc đang ở 

nhà” (Albukhari). 

* Hadith muốn nói rằng ai thường làm những việc 

làm thiện tốt và ngoan đạo trong lúc còn khỏe mạnh và 

lúc đang ở tại nơi định cư thì nếu như những việc làm đó 

bị dừng lại do bệnh hoặc do phải đi đường thì Allah  

vẫn ban cho người đó ân phước của việc làm đó trong 

khoảng thời gian y bệnh hoặc đi đường.  

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho thấy rằng Allah, Đấng Nhân Từ lúc 

nào cũng thương xót các bề tôi của Ngài, Ngài luôn 

muốn ban cho người bề tôi của Ngài đạt nhiều ân phước 

trong mọi hoàn cảnh. 

- Hadith kêu gọi người tín đồ cố gắng thường 

xuyên làm nhiều việc thiện tốt và ngoan đạo khi vẫn còn 

khỏe mạnh và đang ở tại gia.  
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Hadith 134: Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói:  

 رواه ابلخاري ومسلم. {َصَدقَة   َمْعُروف   ُك  }
“Tất cả mọi việc làm tốt đều là Sadaqah” (Albukhari, 

Muslim). 

* Có nghĩa tất cả mọi việc làm tốt dù là việc làm 

ngoan đạo đối với Allah  hay những việc làm tốt mang 

lại lợi ích cho con người, môi trường, xã hội, .. đều được 

Allah  ban cho ân phước của việc làm Sadaqah được 

định tâm vì Ngài. 

 

Hadith 135: Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói:  

كَِل  َما ََكنَ  إِلَّ  َغْرًسا َيْغرُِس  ُمْسلِم   ِمنْ  َما}
ُ
َق  َوَما َصَدقَة   َلُ  ِمْنهُ  أ  ُْسِ

َحد   يَْرَزُؤهُ  َولَ  َصَدقَة   َلُ  ِمْنهُ 
َ
 رواه مسلم. {َصَدقَة   َلُ  ََكنَ  إِلَّ  أ

“Bất kỳ người Muslim nào trồng một cây trồng mà 

không được ban cho ân phước của việc làm Sadaqah, 

mỗi khi cây trồng đó được ăn một thứ gì từ nó thì y sẽ 

được ban cho một điều Sadaqah, ngay cả khi một thứ 

gì đó bị trộm từ cây trồng đó thì cũng được một điều 

Sadaqah, và bất cứ ai  làm giám một thứ gì từ cây 

trồng đó thì y đều được ban cho một điều Sadaqah.” 

(Muslim). 

Trong một lời dẫn khác của Muslim: 
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ُكُل  َغْرًسا الُْمْسلِمُ  فَاَل َيْغرُِس }
ْ
 إِلَّ  َطرْي   َوَل َدابَّة  َوَل  إِنَْسان   ِمْنهُ  َفَيأ

 إَِل يَْوِم الِْقَياَمِة{ َصَدقَة   َلُ  ََكنَ 
“Không một người Muslim nào trồng một cây trồng 

mà không được ban cho Sadaqah, cứ mỗi khi con 

người, thú vật hay chim ăn từ cây trồng đó thì y được 

ban cho một điều Sadaqah cho đến ngày Tận Thế.” 

Và trong một lời dẫn khác nữa của Muslim: 

ُكُل  َوَل يَْزَرُع َزْرعً  َغْرًسا الُْمْسلِمُ  َل َيْغرُِس }
ْ
َوَل َدابَّة   إِنَْسان   ِمْنهُ  َفَيأ

ء   َوَل   {َصَدقَة   َلُ  ََكنَ  إِلَّ  ََشْ
“Không một người Muslim nào trồng một cây trồng 

hay trồng một mảnh vườn mà không được ban cho 

Sadaqah, cứ mỗi khi con người, thú vật hay bất cứ 

thứ gì ăn từ cây trồng đó thì y được ban cho một điều 

Sadaqah.” 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith kêu gọi và khuyến khích người tín đồ 

Muslim trông cây. Hadith này là bằng chứng khẳng định 

Islam hết sức quan tâm đến môi trường và khí hậu. 

- Hadith cho biết rằng Allah  ban ân phước to 

lớn cho những ai trồng cây với định tâm vì làm hài lòng 

Ngài. 

 

Hadith 136: Ông Jabir  thuật lại: Gia tộc 

Salimah muốn di chuyển đến sống gần Masjid, và tin này 

đã đên tai Thiên sứ của Allah , Người nói với họ:  
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نَُّكمْ  بَلََغِن  إِنَّهُ }
َ
نْ  تُِريُدونَ  أ

َ
 {؟ الَْمْسِجدِ  ُقْرَب  تَنَْتِقلُوا أ

“Quả thật Ta đã nghe tin rằng các ngươi muốn 

chuyển nhà cửa đến Masjid phải không?” 

Họ nói: Đúng vậy thưa Thiên sứ của Allah, quả 

thật chúng tôi đã muốn như vậy. 

Người  nói: 

رواه  {آثَاُرُكمْ  تُْكَتْب  دِيَاَرُكمْ  آثَاُرُكمْ  تُْكَتْب  ِديَاَرُكمْ  َسلَِمةَ  بَِن  يَا}
 مسلم.

“Này gia tộc Salimah, nhà cửa của các ngươi được ghi 

lại dấu tích của các ngươi, nhà cửa của các ngươi 

được ghi lại dấu tích của các ngươi” (Muslim). 

Trong một lời dẫn khác của Muslim: 

 {إِنَّ بُِكلل ُخْطَوة  َدرََجة  }
“Quả thật mỗi một bước chân là một bậc” 

Albukhari cũng ghi lại giống nội dung như vậy 

nhưng qua lời thuật của Anas bin Malik . 

* Giải thích một số ý nghĩa:  

- Gia tộc Salimah là gia tộc có tiếng thuộc dân bản 

xứ của Madinah tức thuộc những người Al-Ansaar. 

- Dấu tích được nói trong Haditd hàm ý dấu tích 

của những bước chân từ nhà cửa của họ đến Masjid. 

* Bài học từ Hadith:  



 

 

Dịch & Phân Tích 

Riyaadh Al-Saaliheen 
24 

- Hadith cho biết rằng ân phược sẽ được ban cho 

tùy theo sự nỗ lực của người chủ thể trong việc thờ 

phượng và hành đạo cũng như các việc làm thiện tốt. 

- Hadith kêu gọi người tín đồ phải duy trì lễ 

nguyện Salah tập thể tại Masjid cho dù nhà cửa có cách 

xa Masjid. 

 

Hadith 137: Ông Abu Al-Munzdir Ubai bin Ka’ab 

 thuật lại: Có một người đàn ông, tôi không biết có 

người nào khác ở cách xa Masjid hơn ông ta nhưng ông 

ta chưa hề bỏ bất kỳ một lễ nguyện Salah nào. Tôi nói 

với ông: Sao anh không mua một con lạc đà để anh cưỡi 

trong đêm tối cũng như trong lúc trời nắng nóng? Ông ta 

nói: Tôi không vui tí nào nếu nhà tôi ở bên cạnh Masjid; 

quả thật tôi muốn sự đi bộ của tôi đến Masjid cũng như 

ra về được ghi cho ân phước. Thế là Thiên sứ của Allah 

 nói: 

 رواه مسلم. « ُُكَّهُ  َذلَِك  لََك  اللُ  ََجَعَ  قَدْ  »
“Quả thật Allah tập hợp cho ngươi điều tốt đẹp trong 

tất cả những điều đó” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith cho biết rằng một người sẽ được ban cho 

ân phước dựa theo tâm niệm của y. 

 

Hadith 138: Ông Abu Muhammad Abdullah bin 

Amru bin Al-Ass  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 
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ْرَبُعونَ }
َ
ْعالَُهنَّ  َخْصلَةً  أ

َ
 ِِبَْصلَة   َيْعَمُل  َعِمل   ِمنْ  َما ، اْلَعَْنِ  َمنِيَحةُ  أ

ْدَخلَهُ  إِلَّ  َمْوُعوِدَها َوتَْصِديَق  ثََوابَِها رََجاءَ  ِمْنَها
َ
َنَّةَ  بَِها اللُ  أ

ْ
رواه { اْل

 ابلخاري.
“Bốn mươi điều tốt, một trong những điều tốt đó là 

Mani-hah Al-Anzi (cho ai đó dùng sữa từ con vật nuôi 

(lạc đà, bò, cừu, dê) của mình một thời gian). Bất cứ 

ai làm một việc tốt với niềm hy vọng được ban thưởng 

và tin vào sự hứa hẹn về phần thưởng đó thì Allah sẽ 

thu nhận y vào Thiên Đàng” (Albukhari). 

* Bài học từ Hadith:  

- Hadith cho thấy có rất nhiều việc tốt khác nhau 

để người tín đồ tìm ân phước nơi Allah . 

 

Hadith 139: Ông Adi bin Hatim thuật lại: Tôi đã 

nghe Nabi  nói: 

 متفق عليه. {َتْمَرة   بِِشقل  َولَوْ  انلَّارَ  اتَُّقوا}
“Các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục dù chỉ với một quả chà 

là khô” (Albukhari, Muslim). 

Trong một lời dẫn khác: 

َحد   ِمْنُكمْ  َما}
َ
، َوَبيَْنهُ  بَيَْنهُ  لَيَْس  َرب هُ  َسُيََكلُمهُ  إِلَّ  أ  َفَيْنُظرُ  تَرَُْجَان 

ْيَمنَ 
َ
مَ  َما إِلَّ  يََرى فَالَ  ِمْنهُ  أ مَ  َويَْنُظرُ  َعَملِِه، ِمنْ  قَدَّ

َ
ْشأ

َ
 يََرى فَالَ  ِمْنهُ  أ
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َم، َما إِلَّ   فَاتَُّقوا وَْجِهِه، تِلَْقاءَ  انلَّارَ  إِلَّ  يََرى فَالَ  يََديْهِ  َبنْيَ  َويَْنُظرُ  قَدَّ
 {َطيلَبة   َتْمَرة . َفَمْن لَْم َُيِْد فَبََِكَِمة   بِِشقل  َولَوْ  انلَّارَ 

“Mỗi người trong các ngươi, chắc chắn Thượng Đế 

của y sẽ nói chuyện với y và giữa cả hai không có kẻ 

thông ngôn. Y nhìn bên phải thì thấy những việc làm 

đã được gởi đi trước, và y nhìn bên trái thì thấy 

những việc làm đã được gởi đi trước, rồi y nhìn phía 

trước mặt thì thấy Hỏa Ngục đang trực diện. Bởi thế, 

các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục dù chỉ với một quả chà là 

khô. Bởi thế, ai không tìm thấy thì hãy với lời nối tốt 

đẹp”. 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith nhắc nhở người tín đồ rằng vào Ngày 

Phục Sinh mỗi người tín đồ phải đứng trình diện trước 

Allah, sẽ không có một bức màn ngăn cách nào và cũng 

không có một người thông ngôn nào mà Ngài sẽ nói 

chuyện trực tiếp với y để tra hỏi và xét xử; tất cả mọi 

việc làm của y được phơi bày cho y và Hỏa Ngục đang 

cháy dữ dội trước mặt y. Do đó, người bề tôi hãy sợ Hỏa 

Ngục mà đừng làm trái lệnh Allah . 

- Hadith khẳng định rằng vào Ngày Phục Sinh 

không có ai hay bất cứ điều gì có thể giúp được người bề 

tôi ngoại trừ những việc làm thiện tốt của y mà thôi. 

 

Hadith 140: Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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نْ  الَْعْبدِ  َعنِ  لرََيَْض  اللَ  إِنَّ }
َ
ُكَل  أ

ْ
ْكلَةَ  يَأ

َ
وْ  َعلَْيَها َفَيْحَمَدهُ  األ

َ
َب  أ  يََْشَ

َبةَ  ْ  رواه مسلم. {َعلَْيَها َفَيْحَمَدهُ  الَشَّ
“Quả thật, Allah hài lòng với người bề tôi khi y ăn 

hoặc khi uống thì y nói Alhamdulillah (ca ngợi và tán 

dương Ngài)” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith khuyến khích người bề tôi tạ ơn Allah  

về những ân huệ mà Ngài ban cho, và chỉ có Allah  

mới là Đấng đáng được ca ngợi và tri ân. 

- Sự biết ơn là cách đạt được sự thành công bởi 

Allah  đã phán: 

زِيَدنَُّكۡم  ﴿
َ
 [7سورة إبراهيم: ] ﴾لَئِن َشَكۡرُتۡم ََل

Nếu các ngươi biết ơn, TA sẽ ban thêm ân huệ cho 

các ngươi. (Chương 14 – Ibrahim, câu 7). 

 

Hadith 141: Ông Abu Musa  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

 {َصَدقَة   ُمْسلِم   ُكل  ََعَ }

“Mỗi người Muslim phải làm Sadaqah” 

Các vị Sahabah nói: Nếu một người không có khả 

năng thì sao? 

Người  nói: 
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ُق  َنْفَسهُ  َفَيْنَفعُ  بَِيِدهِ  َيْعَمُل }  {َويََتَصدَّ

“Y tự lao động bằng chính đôi tay của mình và tự 

giúp ích cho bản thân mình, đó là Sadaqah.” 

Các vị Sahabah nói: Nếu một người không có khả 

năng thì sao? 

Người  nói: 

َاَجةِ  َذا يُِعنيُ }
ْ
 {الَْملُْهوَف  احل

“Y giúp đỡ những người cần giúp” 

Các vị Sahabah nói: Nếu một người không có khả 

năng thì sao? 

Người  nói: 

ُمرُ }
ْ
وْ  بِالَْمْعُروِف  َفَيأ

َ
َرْيِ  أ  {بِاخلْ

“Kêu bảo người khác làm điều thiện tốt” 

Các vị Sahabah nói: Nếu một người không có khả 

năng thì sao? 

Người  nói: 

ل  َعنِ  َفُيْمِسُك }  {َصَدقَة   َلُ  فَإِنَّهُ  ، الَشَّ

“Ngăn cản bản thân làm điều xấu, đó là điều 

Sadaqah” 

(Albukhari, Muslim). 

 


