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Nhân Danh Allah 
Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

Lời nói đầu của tác giả 
Quí tín đồ hành hương thân mến, quí tín đồ là những 

người đã hoàn tất bổn phận thiêng liêng và tốt đẹp, quí tín đồ 
thực sự đã tẩy sạch thân thể của mình được tinh khiết, xin 
hân hạnh chào đón quí vị đến với vùng đất Hijrah (di cư 
đến), vùng đất mà vị Nabi  yêu quí của chúng ta cùng với 
những vị Sahabah Muhajir (người di cư) đầu tiên di cư đến, 
và là một vùng đất của người dân Ansar (người giúp đỡ, họ 
được gọi như vậy vì họ là những người đã nâng đỡ và tương 
trợ cho những người di cư đến, Muhajir) tràn đầy đức tin 
Iman luôn hân hoan chào đón những vị khách Muhajir đến 
với họ. 

Xin chào đón quí đạo hữu Muslim đến với một nơi 
tốt lành, xin tạ ơn và tán dương Allah đã cho quí đạo hữu 
đến nơi đây một cách bình an, xin tạ ơn Ngài đã phù hộ và 
che chở cho quí đạo hữu. Cầu xin Allah ban cho tất cả quị vị 
đạo hữu mọi điều tốt lành trong thời gian thăm viếng này. 

Quí đạo hữu thân mến, quả thật, chuyến du hành 
hạnh phúc này của quí đạo hữu là chuyến du hành cho 
những ai có tình yêu thương, nhớ nhung, mong mỏi được 
chiêm ngưỡng vùng đất an lành, mong mỏi được tham quan 
những vết tích xưa, ôn lại lịch sử của vầng trăng rằm đã soi 
sáng cộng đồng Muslim, mong mỏi ghi nhớ đến một Thánh 



Cung Cách Thăm Viếng Thánh Đường Annabawi . . . 
 

6 

đường đã được mặc khải rằng nó là một trong những nơi cho 
phép và khuyết khích tín đồ Muslim du hành đến thăm 
viếng, nơi mang lại những ân phúc, nơi mà một lần dâng lễ 
nguyện Salah trong đó ân phước sẽ được nhân lên bằng một 
ngàn lần lễ nguyện dù là đối với lễ nguyện Salah bắt buộc 
hay lễ nguyện Salah Sunnah. 

Ở nơi đó, còn có một khu vực được gọi là Rawdha 
(ngôi vườn) trong các ngôi vườn của Thiên Đàng, bên cạnh 
nó còn có ngôi nhà người mẹ của những người có đức tin – 
A’ishah, nơi mà Allah đã lựa chọn làm mộ an nghỉ cho vị 
Nabi cuối cùng của Ngài , và bên cạnh ngôi mộ vinh dự 
này là mộ của hai vị bạn đạo của Người, hai vị Khalif chính 
trực nhất trong các vị Khalif chính trực: Abu Bakr Assidiq – 
người luôn đồng hành với Nabi , và là người đã ở cùng 
với Người trong hang động trốn kẻ thù – và Umar bin 
Khattab Al-Faruq, người đã được Allah ban cho Islam sự 
hùng mạnh bởi ông và là người đã lãnh đạo cộng đồng Islam 
vững mạnh. 

Quả thật, chúng tôi đã đồng hành với quí vị trong thi 
hành bổn phận các nghi thức hành hương Hajj chúng tôi đã 
cho quí vị biết được vết tích của Thiên sứ của Allah  
trong lần hành hương Hajj chia tay rằng Người  và các 
bạn đạo của Người đã cầu xin Allah làm cho cuộc hành 
hương Hajj của họ được chấp nhận và hãy để họ là những 
người biết ca ngợi, tán dương và tri ân Ngài. 

Và bây giờ chúng tôi lại hội ngộ quí vị tại thành phố 
Madinah Munawwarah, chúng tôi sẽ cùng quí vị trong thời 
gian quí vị đi thăm viếng, chúng tôi sẽ là bạn đồng hành của 



Cung Cách Thăm Viếng Thánh Đường Annabawi . . . 
 

7 

quí vị, chúng tôi sẽ chia sẻ những lời khuyên cũng như 
hướng dẫn quý vị những điều mà chúng tôi phải có trách 
nhiệm với quí vị, những điều mà chúng là bổn phận bắt buộc 
của chúng tôi, mong rằng Allah sẽ ban cho tất cả chúng ta ân 
phúc. 
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Giá Trị Của Việc Thăm Viếng Này 
Thứ nhất: Chúng tôi sẽ cùng quí vị nói chuyện về 

giá trị của việc làm này cũng như kết quả đạt được từ cuộc 
hành trình thăm viếng ân phúc này để quí vị hiểu rõ được nó 
và để quí vị được an long trong tim của mình. 

Trước tiên, quí vị hãy biết rằng việc viếng thăm này 
không phải là một bổn phận bắt buộc đối với quí vị mà nó 
chỉ là một ân phúc từ Allah muốn ban cho quí vị. Quả thật,  
việc quí vị đến Madinah Munawwarah, một nơi có vị Nabi 
cao quí  sinh sống, để được dâng lễ nguyện Salah trong 
Thánh đường của Người , và để được chào Salam đến 
Người , vị tốt đẹp nhất trong nhân loại, cùng với hai bạn 
đạo của Người Abu Bakr Assiddiq và Umar bin Khattab Al-
Faruq – cầu xin Allah hài lòng về hai người họ, và chào 
Salam đến gia quyến của Người cũng như các bạn đạo đức 
hạnh và tinh khiết của Người, bởi họ là những người gần 
nhất với Allah, Đấng Tối Cao, mà tất cả những người 
Muslim đều đã công nhận. Cho dù có là cuộc du hành cho 
Hajj hay là cuộc du hành trực tiếp đến Madinah thì tất cả đều 
là những cuộc du hành gian truân, tiêu hao ít nhiều tiền bạc, 
như Nabi Muhammad  nói: 

ََمنِىا
ْ
ناَلَمْجِدِ انل ََ اَََ ََِةاَمَجاِجَ اَمْجِدِ  اَه

َ
اإَِ
إ
انّماَساِلاإِ  «اَ اَُِش ر
َْْصا»

َ
امتفقاعليه.اَلَمْجِدِ انَ

“Không được phép du hành từ xa xôi đến để thăm viếng 
bất cư nơi nào chỉ trừ ba Thánh đường: Thánh đường này 
của Ta (Thánh đường Nabawi tại Madinah), Thánh đường 
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Alharam (Makkah) và Thánh đường Al-aqsa (Palestine).” 
(Albukhari, Muslim). 

Và dâng lễ nguyện Salah tại Thánh đường của Nabi 
 sẽ tốt hơn một ngàn lần lễ nguyện Salah tại các Thánh 
đường khác trừ Thánh đường Alharam, và ân phúc không 
chỉ có bấy nhiêu đó, sự thiêng liêng không chỉ có như thế, 
mà Allah còn ban vinh dự cho khách thăm viếng được chào 
Salam đến Nabi  và Allah sẽ trả linh hồn của Người trở 
lại thể xác của Người để Người đáp lại lời Salam. 

Hơn nữa, việc quí vị đến Madinah để ôn lại thời quá 
khứ của những bậc tiền bối của cộng đồng tín đồ, những 
người đã sống và đã ra sức gầy dựng nơi Thiêng liêng này. 
Và khi quí vị đến đây là quí vị đã đến với quê hương của 
một cộng đồng tốt đẹp được Allah chọn làm những người 
gương mẫu cho nhân loại, trong đó có những người dời cư 
đầu tiên, những người đã rời bỏ quê hương, nhà cửa, tài sản 
của họ để đi tìm ân phúc và sự hài lòng của Allah, họ đã đấu 
tranh vì Allah và Thiên sứ của Ngài, họ là những người 
trung thực. Ngoài ra, quí vị sẽ được tận mắt nhìn thấy các 
ngôi nhà, các chốn ở của những người có đức tin Iman, 
những đứa con của xứ sở, những người đã hết lòng yêu 
thương những ai di cứ đến với họ, họ chia sẻ của cải, tài sản 
cho họ, họ đùm bọc, tương trợ mà trong lòng không hề cần 
đáp trả một điều gì. Họ chỉ thành tâm vì Allah và họ đích 
thực là những người được thành công. 

Đây là vùng đất của những người ngoan đạo và đức 
hạnh, việc đi thăm quan của quí vị cũng sẽ là cách học hỏi 
những hiểu biết về phẩm chất cao đẹp của họ, và việc học 
được những hiểu biết về họ giúp quí vị khơi dậy Sunnah của 
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Nabi  của quí vị. Điều này làm cho quí vị hiểu được tiểu 
sử của những bậc tiền bối của thời buổi đầu, dẫn quí vị trở 
nên tốt hơn trong cuộc sống của quí vị và khi trở về với gia 
đình thì quí vị có thể là những người Muslim gương mẫu. 

Chúng tôi sẽ cùng quí vị đi tham quan và sẽ dừng lại 
ở các địa điểm của những chứng tích, những nơi được xác 
định rằng Người  đã đến đó, và chúng tôi sẽ nói cho quí 
vị nghe về mỗi địa điểm mỗi khi chúng ta tới, insha-Allah. 

Thứ hai: Quí vị hãy biết rằng đối với việc viếng 
thăm này, nó có những lễ nghĩa và cung cách qua đó nó sẽ 
khẳng định mục đích của quí vị và đưa quí vị đi tới mục đích 
đó. 

Chúng tôi xin gởi đến quí vị những cái quan trọng 
nhất dưới sự cho phép của Allah. 
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Khi Bạn Bước Chân Đến Madinah 
Chúng tôi xin bắt đầu với quí vị từ lúc quí vị đặt 

chân đến Madinah Munawwarah: 

Trước khi quí vị đặt chân xuống vùng đất của Thành 
phố Madinah thì quí vị sẽ nhìn thấy những nét đặc trưng của 
nó hiện ra, dù quí vị có đi bằng đường hàng không trên tàu 
bay hoặc đường bộ trên chiếc xe hơi. Và không phải nghi 
ngờ gì nữa khi nói rằng cái lần đầu nhìn thấy những biểu 
hiệu của Thành phố sẽ làm cho quí vị có cảm giác rất khó tả, 
trái tim quí vị sẽ xôn xao và náo nức bởi tình yêu thương và 
lòng khao khát. 

Và chắc chắn quí vị sẽ không thể kiên nhẫn cho đến 
khi quí vị đã thực sự đến nơi mà quí vị sẽ dừng chân. Có lẽ 
quí vị sẽ không còn cảm thấy sự mệt mỏi từ cuộc hành trình 
dài và xa xôi mà mình vừa trải qua. Có thể trước kia khi gần 
đến Madinah thì Nabi  thường nhanh chân hơn, tuy nhiên, 
quí vị chớ đừng quá xúc động mà nhốn nháo và ồn ào như 
một số người không hiểu biết cứ hò hét và đánh gỏ, mà quí 
vị hãy nên Takbir (nói Ollohu-Akbar), Tasbih (Subha-
nolloh), và Tahmid (Alhamdulillah) cũng như Salawat cho 
Thiên sứ của Allah . 
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Sau khi đã vào Madinah 
Liệu quí vị sẽ tiến thẳng đến Thánh đường Nabawi 

để chào Salam Thiên sứ của Allah  hay quí vị sẽ đến chỗ 
trọ của quí vị để cất đồ đạc và hành lý của quí vị và nghỉ 
ngơi cho khỏe sau chuyến lộ trình dài mệt mỏi? 

Quả thật, điều này đã xảy ra và đó là đoàn khách 
viếng thuộc bộ tộc Abdul Al-Qais đến viếng Madinah vào 
năm thứ chín, được gọi là năm tiếp đón các phái đoàn (gia 
nhập Islam hay có thiện chí hòa hiệp với Islam), trong tiểu 
sử của Nabi  có ghi lại rằng: 

Trong lúc Thiên sứ của Allah  nói chuyện với các 
bạn đạo của Người, thì bổng nhiên Người nói với họ: Sẽ có 
một nhóm người đến từ hướng này, họ là những người tốt 
hơn hết trong số người dân của vùng phía Đồng (Iraq). Thế 
là Umar đứng dậy tiến về nhóm người đó, ông gặp được một 
đoàn gồm mười ba người. Ông hỏi: Các người là ai? Họ nói: 
Chúng tôi thuộc bộ tộc Abdul Al-Qais. Ông nói: Các người 
đến xứ sở này có việc gì? Thương buôn phải không? Họ nói: 
không. Ông nói: Quả thật, Nabi  đã nhắc đến các người, 
Người nói điều tốt lành của các người. Sau đó, họ đi bộ cùng 
với ông cho đến khi tới chỗ của Nabi , rồi Umar nói với 
nhóm người đó: Đây là người mà các người cần, thế là họ 
vội tiến đến về phía Người , một số thi đi từ tốn, một số 
thì chạy, họ đến gần Thiến sứ của Allah , họ nắm lấy tay 
của Người và hôn. 
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 Và Al-Ashajj ở phía sau đoàn, ông đi thu gom hành 
lý của đoàn, sau đó, ông lấy trong hành lý của ông ra bộ y 
phục màu trắng và mặc vào rồi ông mới tiến đến nắm tay 
Thiên sứ của Allah  và hôn. Thế là Thiên sứ của Allah  
nói với ông:  

نَاِاا»
َ
ِماَلنَ

ْ
ِل
ْ
َماانِهللانل ُِ بر ِ ِِ ا ِ

ِْ لإتَ ََ اِكيَخا اا«اإِنإ

“Quả thật, trong ngươi có hai tố chất mà Allah yêu thích: 
sự nhẫn nại và tính thận trọng”. 

Ông nói: Allah đã tạo ra hai tố chất đó cho tôi hay là 
đó là tính cách tôi luyện từ tôi? Người  nói: không, Ngài 
đã tạo chúng. Ông nói: Xin ca ngợi và tán dương Allah, 
Đấng đã tạo cho tôi những gì mà Allah và Sứ giả của Ngài 
yêu thích. (Theo sự ghi nhận của Abu Dawood và Ahmad). 

Và trong một số lời dẫn khác thì nói rằng khi Nabi 
 nhìn thấy ông tiến đến về phía mình, Người đã nới rộng 
chỗ cho ông ngay bên cạnh của Người, sau đó Người mới 
nói với ông điều đó. 

Những người này do quá khao khát gặp Nabi  nên 
đã quên mất các con vật cưỡi của họ, họ đã bỏ mặc chúng 
cùng với các túi hành trang một cách vô ý thức, họ đã vội vã 
chạy đến gặp Thiên sứ của Allah  mà không cảm thấy mệt 
mỏi, tuy nhiên, người hiểu biết và điềm đạm hơn hết trong 
số họ đã nhẫn nại và cẩn trọng hơn. 

Đó là Al-Ashajj, ông biết kiềm chế bản thân mặc dù 
cũng rất háo hức vì khao khát muốn gặp Nabi , nhưng 
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ông biết nhẫn nại và có tính thận trọng, ông buộc con lạc đà 
lại cẩn thận, thu gom các túi hành trang lại một chỗ để khỏi 
bị mất lạc, và chỉnh chu lại diện mạo do đã trải qua một cuộc 
hành trình dài, rồi mới đến gặp Thiên sứ của Allah , ông 
đã tắm rửa và mặc y phục sạch sẽ rồi mới từ tốn đến chỗ của 
Thiên sứ của Allah , đó là phép lễ nghĩa mà ông có thể 
làm ngay lúc đó. Và Thiên sứ của Allah  thật sự đã có lời 
khen hành động đó của ông trước mặt những người đồng 
hành cùng ông mục đích Người  muốn cho họ biết đó là 
cách cư xử tốt nhất. 

Như vậy, quí vị đạo hữu khi đến Madinah thì quí vị 
nên đến chỗ trọ của quí trị trước, hãy sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, 
các hành lý được cất giữ an toàn, tắm rửa chỉnh chu quần áo 
tươm tất và sạch sẽ, rồi sau đó quí vị đến Thánh đường 
Nabawi trong thân thể sạch sẽ và thoải mái. 
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Khi vào Thánh đường 
Khi nào quí vị tới cửa Thánh đường, theo Sunnah 

quí vị nên bước vào bằng chân phải đồng thời nói: 

ا َِسْوِلانِهللا، �انِهللا،ا« َ ِىاَعَ َ ِااَلنّجإ َإ مإالنّ ُِ الَاانّلإ ََنِْبْ ا ْ ِِ اانْفِفْما َِ ا ْْ نْكتَ
بَْونَزا َْحَِتَخا

َ
ا»اأ

“Bissmillah, wasola-tu wassala-mu ala Rosu-lulloh, Ollo-
hummaghfirli waf-tah li abwa-ba rohmatik” 

“Nhân danh Allah, cầu xin bằng ăn và phúc lành cho 
Thiên sứ của Allah, lạy Thượng Đế! Xin Ngài hãy tha thứ 
tội lỗi cho bề tôi và xin Ngài hãy mở cho bề tôi các cánh 
cửa nhân từ và thương xót nơi Ngài.” 

Và khi đi ra thì hãy nói: 

ا َِسْوِلانِهللا، �انِهللا،ا« َ ِىاَعَ َ ِااَلنّجإ َإ مإالنّ ُِ الَاانّلإ ََنِْبْ ا ْ ِِ اانْفِفْما َِ ا ْْ نْكتَ
بَْونَزا

َ
ا»فَْضِلَخاأ

“Bissmillah, wasola-tu wassala-mu ala Rosu-lulloh, Ollo-
hummaghfirli waf-tah li abwa-ba fadhlika” 

“Nhân danh Allah, cầu xin bằng ăn và phúc lành cho 
Thiên sứ của Allah, lạy Thượng Đế! Xin Ngài hãy tha thứ 
tội lỗi cho bề tôi và xin Ngài hãy mở cho bề tôi các cánh 
cửa ân phúc nơi Ngài.” 

Và trong lời dẫn của Muslim và Annasa-i đã cho 
thấy đó là điều Sunnah khi bước vào tất cả mọi Thánh đường 
chứ không riêng Thánh đường Nabawi. Nabi Muhammad 
 nói: 
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َمَجا ََ ََنا ِتَخا.اَل�ِ
بَْونَزا َْحَ

َ
اأ َِ ا ْْ انْكتَ مإ ُِ

يَِ ِلانّلإ
ْ
َمْجِدَ افَل

ْ
َسِ ِ ِمانّ

َ
َلاأ ََ ََناَب «اإِ

َِّخاِمْ افَْضِلَخا»
َ
ْسأ
َ
اأ ِا اإِ مإ ُِ

يَِ ِلانّلإ
ْ
ا لن امجلمالنلسجائ.افَل

“Khi nào ai đó trong các người đi vào Thánh đường thì hãy 
nói: (Ollo-hummaghfirli waf-tah li abwa-ba rohmatik – Lạy 
Thượng Đế, xin Ngài hãy mở cho bề tôi các cánh cửa nhân 
từ và thương xót nơi Ngài) và khi trở ra thì hãy nói: (Ollo-
humma inni as-aluka min fadhlika – Lạy Thượng Đế, quả 
thật bề tôi xin những ân phúc nơi Ngài)”. 

Và tốt nhất là quí vị nên kết hợp với Tasmiyah (tức 
Missmillah) và Salawat (tức nói wasola-tu wassala-mu ala 
Rosu-lillah) cho Thiên sứ của Allah . 

Và trong một số Hadith khác, Nabi  cũng có nói 
rằng khi nào vào Thánh đường thì hãy nói: 

يَْطاِنانّمإِجيِْماا«  َ ِ مِْماِمَ انّشإ
ْ
َطانِِهانل

ْ
َرِمرِْمالَِسل

ْ
ِهانل ُِ ابِاِهللانلَعِييِْم،اَلوِوَْج

َِ ِعْو
َ
ا»أ

“A’u-zu billahil-Azim, wabiwajhihil-karim, wasulto-nihil-
qodi-m minash shayto-nirroji-m.” 

“Bề tôi cầu xin Allah, Đấng Vĩ đại, với gương mặt cao quý, 
phúc hậu và tuyệt đẹp của Ngài, với quyền năng từ xưa cũ 
của Ngài, giúp bề tôi tránh khỏi Shaytan xấu xa.” 

Người  còn nói thêm rằng khi ai đó nói câu Du-a 
trên thì Shaytan sẽ bảo: Hắn đã được bảo vệ khỏi ta suốt thời 
gian còn lại của ngày hôm nay. (Abu Dawood). 

Như vậy, toàn câu Du-a khi bước vào Thánh đường 
là: 



Cung Cách Thăm Viếng Thánh Đường Annabawi . . . 
 

17 

ا َِسْوِلانِهللا، �انِهللا،ا« َ ِىاَعَ َ ِااَلنّجإ َإ مإالنّ ُِ الَاانّلإ ََنِْبْ ا ْ ِِ اانْفِفْما َِ ا ْْ نْكتَ
بَْونَزا

َ
َ ِ مِْماِمَ افَْضِلَخاأ

ْ
َطانِِهانل

ْ
َرِمرِْمالَِسل

ْ
ِهانل ُِ ابِاِهللانلَعِييِْم،اَلوِوَْج

َِ ِعْو
َ
أ

َا. ِْ اِلِ َإ اِعبَاِبانِهللانّ َ ِىاَعلَيْنَاالََعَ يَْطاِنانّمإِجيِْم،انّجإ ا»نّشإ

“Bissmillah, wasola-tu wassala-mu ala Rosu-lulloh, Ollo-
hummaghfirli waf-tah li abwa-ba fadhlika. A’u-zu billahil-
Azim, wabiwajhihil-karim, wasulto-nihil-qodi-m minash 
shayto-nirroji-m. Assalamu alayna wa ala iba-dilla-his so-
lihin.” 

“Nhân danh Allah, cầu xin bằng ăn và phúc lành cho 
Thiên sứ của Allah, lạy Thượng Đế! Xin Ngài hãy tha thứ 
tội lỗi cho bề tôi và xin Ngài hãy mở cho bề tôi các cánh 
cửa ân phúc nơi Ngài. Bề tôi cầu xin Allah, Đấng Vĩ đại, 
với gương mặt cao quý, phúc hậu và tuyệt đẹp của Ngài, 
với quyền năng từ xưa cũ của Ngài, giúp bề tôi tránh khỏi 
Shaytan xấu xa. Xin Allah ban bằng an và phúc lành cho 
chúng con và cho tất cả các bề tôi ngoan đạo của Ngài.” 
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Sau khi đã vào Thánh đường, quí vị hãy dâng lễ 
nguyện Salah chào Thánh đường 

Bởi đó là thực hiện theo lời chỉ dạy của Nabi 
Muhammad  khi Người nói: 

ا» ِ
ِْ َعتَ
ْ
اَ � َ ِا ََ امِ ّإ َمْجِدَ افََ اَلِْلْحاَس

ْ
َسِ ِ ِمانّ

َ
َلاأ ََ ََناَب ا لن انلخا يا«اإِ
 لمجلم).

“Khi ai đó trong các người vào Thánh đường thì chớ vội 
ngồi xuống mà hãy dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at” 
(Albukhari, Muslim). 

Và đây là việc làm Sunnah (khuyến khích) đối với 
tất cả mọi Thánh đường. Còn khi nào quí vị vào Thánh 
đường khi lễ nguyện Salah bắt buộc đang được tiến hành thì 
hãy dâng lễ nguyện Salah bắt buộc cùng với tập thể và nó sẽ 
mang lại ân phước cho cả lễ nguyện Salah Sunnah hai Rak-
at chào Thánh đường. 

Và người đi vào Thánh đường Nabawi để chào 
Salam đến Thiên sứ của Allah  thì y khoan hãy đi chào 
Salam đến Người mà hãy dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at 
chào Thánh đường trước cái đã, bởi theo Hadith được Abu 
Qata-dah, người Ansar  rằng có lần ông vào Thánh 
đường, ông gặp Nabi  đang ngồi giữa các bạn đạo 
Sahabah, ông vội đến ngồi cùng với họ thì Nabi  liền bảo:  

ِْلَحا
َ
ْنات

َ
بَْلاأ ََ ا ِ

ِْ َعتَ
ْ
اَ � ََ ََ ْنارَْم

َ
اا»؟«اَمااَمنََعَخاأ
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“Điều gì ngăn cản anh dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at 
trước khi ngồi?”. 

Abu Qata-dah  nói: Tôi thấy mọi người ngồi nên 
ngồi theo. Người  bảo:  

ا» ِ
ِْ َعتَ
ْ
اَ � َ ِا ََ امِ ّإ َمْجِدَ افََ اَلِْلْحاَس

ْ
َسِ ِ ِمانّ

َ
َلاأ ََ ََناَب  ا لن امجلم).«اإِ

“Khi ai đó trong các người vào Thánh đường thì chớ vội 
ngồi xuống mà hãy dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at” 
(Muslim). 

Và quả thật, có lần Nabi  đang thuyết giảng ngày 
thứ Sáu thì có một người đi vào Thánh đường ngồi xuống 
trước khi dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at, Người  liền 
bảo người đó: “Hãy đứng dậy dâng lễ nguyện Salah hai 
Rak-at”. (Muslim). 

Và theo lời thuật của Jabir bin Abdullah rằng có lần 
ông vừa về từ chuyến hành trình xa nên ông liền đến gặp 
Thiên sứ của Allah  để chào Salam Người. Nabi  nói: 
“Ngươi vào Thánh đường thế ngươi đã dâng lễ nguyện Salah 
chưa?”. Ông nói: Thưa không. Người  nói: “Hãy đi và 
vào Thánh đường dâng lễ nguyện Salah, rồi sau đó đến 
chào Salam Ta”. 

Như vậy, việc dâng lễ nguyện Salah chào Thánh 
đường nên được thực hiện trước khi chào Salam cho Nabi 
 cho dù trước lúc ngồi xuống khi vào Thánh dường. Các 
Ulama (giới học giả Islam) đã khẳng định điều đó rằng việc 
dâng lễ nguyện Salah chào Thánh đường là nghĩa vụ bắt 
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buộc đối với Allah, Đấng Tối Cao, con việc chào Salam đến 
Nabi  là nghĩa vụ đối với Nabi , và dĩ nhiên nghĩa vụ 
đối với Allah phải được ưu tiên trước nghĩa vụ đối với 
những ai khác ngoài Ngài. 

Dâng lễ nguyện Salah chào Thánh đường ở chỗ nào? 

Tất cả những ai đến Thánh đường Nabawi đều thích 
được dâng lễ nguyện Salah tại khu vực Rawdhah linh thiêng, 
và điều này rất rõ ràng. Do đó, nếu khu vực đó trống không 
có sự đông nghẹt và chen lấn thì không cấm, nhưng khi 
lượng người quá đông thì không nên cố chen lấn để được 
dâng lễ nguyện Salah tại đó, và đặc biệt là khi có mặt của 
các phụ nữ thì càng không nên chen lấn để được vào trong 
khu vực đó. Người đến Thánh đường có thể dâng lễ nguyện 
Salah chào Thánh đường tại bất kỳ chỗ nào thuận tiện nhất 
trong Thánh dường. Quả thật, tôi đã có nói về việc dâng lễ 
nguyện Salah hai Rak-at sau khi Tawaf(1) thì theo Sunnah 
người Tawaf nên dâng lễ nguyện ngay phía sau Maqam của 
Ibrahim. Tuy nhiên, nếu trường hợp đông người thì việc 
dâng lễ nguyện Salah đó vẫn có thể được thực hiện tại bất kỳ 
nơi nào trong Thánh đường. Do đó, ở đây cũng thế, chẳng 
những thế mà phải thoáng hơn nữa bởi không có bằng chứng 
chỉ định địa điểm cụ thể cho việc dâng lễ nguyến Salah chào 
Thánh đường Nabawi cả. 

Và sau khi đã dâng lễ nguyện Salah chào Thánh 
đường xong, thì quí vị hãy từ tốn tiến về phần mộ của Thiên 
sứ  để chào Salam đến Người đồng thời chào Salam đến 

                                                           
(1) Xem bài viết « Cùng với Thiên sứ của Allah trong chuyến hành 
hương Hajj từ biệt ». 
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hai vị Sahabah của Người – cầu xin Allah hài lòng về họ, 
hãy đến chào Salam họ trong một cung cách viếng thăm 
nghiêm trang mà chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng cho quí vị lát 
nữa đây, Insha-Allah. 
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Cung cách thăm viếng và cách thức chào Salam 
đến Thiên sứ của Allah  cùng hai vị Sahabah của 

Người 
Trước tiên là việc đứng ở đâu và như thế nào để chào 

Salam đến Thiên sứ của Allah ? 

Đối với việc đứng ở đâu thì tất cả giới học giả 
Ulama đều thống nhất và đồng thuận với nhau rằng ai muốn 
chào Salam đến Thiên sứ của Allah  và hai vị Sahabahh 
của Người thì người đó hãy tiến về phía phần mộ có thể từ 
cửa Salam hay từ phía cửa Jibril, khi đã đến thì hãy đứng đối 
mặt với phần mộ của Người, không đứng sát vào cũng như  
không sờ chạm vào các khung rào. Trường hợp nếu lượng 
khách viếng quá đông thì người đó hãy nên trì hoãn lại vào 
giờ thưa người hơn. 

Còn việc đứng như thế nào thì quả thật không có 
bằng chứng giáo luật qui định cụ thể,  mà chỉ có nói về cách 
thức làm sao cho thật nghiêm trang và tôn trọng chứ không 
nói rõ về tư thế đứng giống như đứng trước Allah, hay phải 
Ruku hoặc phải để tay phải lên tay trái giống như trong lễ 
nguyện Salah, bởi lẽ, tất cả những hành động và tư thế đó 
đều chỉ dành riêng đối với Allah, một minh Ngài duy nhất, 
không ai được phép làm như vậy đối với ai (vật) khác ngoài 
Allah, và ngay cả bản thân Thiên sứ của Allah  cũng 
không hài lòng và chấp nhận các hành động và cử chỉ đó. 
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Nói gì trong lời chào Salam đến Thiên sứ của Allah ? 

Bằng chứng giáo luật cho điều này là những gì được 
nói về cách chào trong Islam: ( ْماَل ََحَِةانِهللاَلَوَمَ�رِهِا ُِ َ ِىاَعلَيْ  (نّجإ
(Assalamualaykum warohmatullo-hi wabaroka-tuh) có nghĩa 
là (Cầu xin Allah thương yêu, ban bằng an và phúc lành cho 
quí vị). Cách chào Salam phổ thông của Islam được dựa trên 
một Hadith như sau: 

Rằng có lần, một số người đàn ông lần lượt đến gặp 
Thiên sứ của Allah  trong lúc Người đang cùng với các vị 
Sahabah của Ngươi. Người đầu tiên nói: ( مْا ُِ َ ِىاَعلَيْ  (نّجإ
(Assamualaykum – Cầu xin bằng an cho quí vị) thì Thiến sứ 
 đáp lại lời Salam và nói “Mười”, sau đó người tiếp theo 
chào Salam nói: ( ْماَل ََحَِةانهللاِا ُِ َ ِىاَعلَيْ  Assalamualaykum) (نّجإ
warohmatulloh – Cầu xin Allah yêu thương và ban bằng an 
cho quí vị), Người  đáp lại lời Salam và nói “Hai mươi”, 
rồi sau đó, người tiếp theo nói ( ْماَل ََحَِةانِهللاَلَوَمَ�رِهِا ُِ َ ِىاَعلَيْ  (نّجإ
(Assalamualaykum warohmatullo-hi wabaroka-tuh - Cầu xin 
Allah thương yêu, ban bằng an và phúc lành cho quí vị) thì 
Người  đáp lại lời Salam và nói “Ba mươi”. Các Sahabah 
  hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Mười, hai mươi, ba mười 
là gì vậy? Người  bảo: “Người đầu tiên nói 
(Assalamualaykum), đó là một lời tương đương với một ân 
phước, và một ân phước được nhân lên mười, và người kế 
tiếp thêm warohmatulloh thì được hai mươi và người kế tiếp 



Cung Cách Thăm Viếng Thánh Đường Annabawi . . . 
 

24 

thêm phần thứ ba được ba mươi ân phước.” (Abu Dawood, 
Tirmizhi, và Ahmad). 

Và Imam Annawawi đã ghi nhận rằng Abdullah bin 
Umar đã thường chỉ dùng lời chào Salam như được nói trên. 
Và tất cả chúng ta đều nói trong bài Tashahhud của lễ 
nguyện Salah: ( اَل ََحَِةانِهللاَلَوَمَ�رِهِا اانلَِبر َُ ار

َ
َ ِىاَعلَيَْخاه (نّجإ   

(Assalamualayka Ayyuhan Nabi warohmatullo-hi wabaroka-
tuh). Và quí vị không được quên rằng những gì bắt buộc cho 
chúng ta ngày hôm nay cũng là những gì bắt buộc cho các 
Sahabah  của Người trước kia, và họ đã không hề thêm 
hay bổ sung trên những điều đó. 

Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói rằng người đến 
thăm viếng sẽ có những niềm vui, sự háo hức trong lòng 
giống một người được gặp lại một người bạn vắng mặt một 
thời gian dài. Do đó việc chào hỏi một người thường gặp 
mặt sẽ không giống như việc chào hỏi một người đã lâu 
không gặp. Bởi thế, quả thật một số tín đồ đã thêm một số 
lời được phép trong giáo luật như: 

انّماَسالََةا ََ نإَخابَلإْغ
َ
ِ اه َُ َْ

َ
َََما ِِسِلانِهللا،اأ ا ََ ِقانِهللا،امَاا

ْ
ل ََ ا َ ْ ََ َ ِىاَعلَيَْخامَاا نّجإ

اِب ِ،ان�ماارِِهانّوَِسيْلََةاَلنلَفِضيْلََةا َُ اِج ْانِهللاَسقا ِِ َمانََة،الََجاَهْ َ ا
َ
انَ ََ َبمْ

َ
َلأ

ِكيَْعة َةانّمإ ِِ النرإ َجَةانلَعا

Assalamualayka ya khoiro kholqillah, ya kho-tama 
rusulillah, ashhadu annaka balaghtar risa-lah wa adaytal 
ama-nah, wa ja-hadta fillah hoqqi jiha-dihi, ollohumma 
a-tihil wasi-lah wal fadhilah waddarojatal a-liyatar rafi-
ah. 



Cung Cách Thăm Viếng Thánh Đường Annabawi . . . 
 

25 

Xin chào Salam đến Người, này hỡi người tốt nhất trong tạo 
vật của Allah, hỡi vị Thiên sứ cuối cùng của Allah, tôi xin 
chứng nhận Người đã truyền đạt bức Thông điệp sứ mạng và 
là người đã luôn thực hiện mọi sự tín nhiện, Người đã đấu 
tranh cho con đường chính nghĩa của Allah bằng cả sự đấu 
tránh thưc sự. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho Người 
mọi điều phúc lành và một vị trị cao nhất ở nơi Ngài. 

Ngoài ra còn có một số lời khác nữa được xác thực 
từ sự chỉ dạy của Thiên sứ , và những gì được những bậc 
tiền bối ngoan đạo trước kia thực hành đều là những điều tốt 
đẹp và ân phúc. 

Chào Salam đến Abu Bakr  

Sau khi đã chào Salam Nabi  xong thì hãy di 
chuyển sang phải khoảng một khuỷu tay rồi chào Salam đến 
Abu Bakr Assiddiq . Abdullah bin Umar  thường chào 
Salam với lời: ( مِْقاَل ََحَِةانِهللاَلَوَمَ�رِهِا َِ ا انّ ما

ُْ بَاابَ
َ
َ ِىاَعلَيَْخامَااأ  (نّجإ

(Assalamulayka ya Abu Bakr Assiddiq wa rohmatullo-hi 
wabaroka-tuh – Chào Salam đến ông hỡi Abu Bakr 
Assiddiq, và cầu xin Allah yêu thương và ban phúc lành cho 
ông). 

Và một số người nói thêm với các lời sau đây: 

َْا اإِ ِ
ِْ اِنَْسَ اَسِبيِْلانِهللا،امَااََاِ�ْ ْ ِِ ِها

إ َِ اَماََّخا ََ ََْفْ 
َ
ِليَْفَةا َِسْوِلانِهللا،امَااَم اأ ََ مَاا

ِةا مإ
ِ
اُّ ََ ْْ ََ نإَخانَ

َ
ِ ابِن َُ َْ

َ
انلَغاِ ،اأ ْ ِِ ِهَماا
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Ya Kholi-fata rosu-lillah, ya man anfaqta ma-laka kullahu fi 
Sabi-lillah, ya tha-ni ithnaini izh huma fil-ghar, ashhadu bi 
annaka nasahta lil-ummah. 

Này hỡi vị Khalif của Thiên sứ của Allah, hỡi người đã chi 
dùng hết toàn bộ tài sản của mình cho con đường chính 
nghĩa của Allah, hỡi người thứ hai trong hai người đã ở 
trong hang núi, tôi xin chứng nhận rằng ông là người đã có 
công góp sức trong cải thiện khuyên bảo cộng đồng. 

Ngoài ra còn có một số lời khác mang ý nghĩa tương 
tự. 

Chào Salam đến vị thủ lĩnh của những người có đức tin 
Umar  

Sau khi chào Salam Abu Bakr xong, hãy tiếp tục di 
chuyển sang phải khoảng một khuỷu tay và chào Salam đến 
vị thủ lĩnh của những người có đức tin Umar bin Khattab 
. Abdullah con trai ông Umar khi chào Salam đến ông thì 
thường nói: (Assalamualayka ya abati) có nghĩa là chào bằng 
an đến người hỡi người cha của con. Một số khác thì bổ sung 
thêm, nói:  

َ ِىاَعلَيَْخا انّجإ َقا
ْ
ابِال ََ َََطْ  از،امَااَمْ ا اِرَمَماب انََطإ َ ِْ اِمِن ِْ انِّم ِمْ َ

َ
امَااأ

ا ََ َبمْ
َ
نإَخاأ

َ
ِ اه َُ َْ

َ
ِورإِة،اأ ابِاّجإ ََ ِريإة،اَلََْجْم انّمإ َ ِْ اَ  ََ رْ َونِز،امَااَمْ اَسوإ َإ َلنّ

اَ وإَخا.ا ََ يْ ََ  ْ
َ
َمانََةاَلأ

َ
نَ

Assalamualayka ya ami-ral mu’mini-n Umar bin Al-Khattab, 
ya man nataqta bilhoqqi wassowa-b, ya man sawwayta 
baynar ro’iyyah, wa qosamta bissawiyyah, ashhadu annaka 
adaytal ama-nah wa ardhayta Rabbaka. 



Cung Cách Thăm Viếng Thánh Đường Annabawi . . . 
 

27 

Chào Salam đến ông ôi hỡi vị thủ lĩnh của những người có 
đức tin, Umar bin Al-Khattab, hỡi người đã lên tiếng về điều 
chân lý và lẽ phải, hỡi người luôn công bằng và liêm chính, 
tôi chứng nhận ông là người đã hoàn thành nhiệm vụ được 
giao phó và cầu Thượng Đế hài lòng về ông. 

Và lý do bảo di chuyển sang phải khoảng một khuỷu 
tay rồi một khuỷu tay bởi vì vị trí của hai vị Sahabah so với 
Nabi  theo biểu đồ sau: 

 

(1) Nabi Muhammad . 

(2) Abu Bakr Assiddiq . 

(3) Umar bin Al-Khattab . 

Đầu của Abu Bakr  ở ngang vai của Thiên sứ của 
Allah , đầu của Umar bin Al-Khattab  ở ngang vai của 
Abu Bakr. Trước tiên quí vị đứng đối diện với gương mặt 
cao quý của Thiên sứ , sau đó quí vị di chuyển sang phải 
khoảng một khuỷu tay để đối diện với gương mặt của Abu 
Bakr rồi tiếp tục di chuyển sang phải một khuỷu tay để đối 
diện với gương mặt của Umar bin Al-Khattab. 

(3) 

(2) 

(1) 
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Vị trí đứng để Du-a 

Các Ulama cho rằng việc chào Salam đến Thiên sứ 
của Allah  và hai vị Sahabah của Người là một trong các 
việc làm tốt nhất để đến gần Allah và việc Du-a sau khi đã 
chào Salam sẽ có cơ hội được Allah đáp lại. Do đó, nếu như 
chúng ta kết hợp giữa ân phúc của việc chào Salam và ân 
phúc của một địa điểm thì chắc chắn sẽ có nhiều hy vọng 
hơn. Tuy nhiên, việc Du-a cần có những cung cách và lễ 
nghĩa nhất định của nó bởi nó là sự hướng đến Allah, Đấng 
Tối Cao, trong việc cầu xin và khấn vái nơi Ngài. Và một 
trong các lễ nghĩa và cung cách quan trọng nhất của Du-a là 
hướng mặt về phía Qiblah (tức ngôi đền Ka’bah thiêng 
liêng) bởi vì đó là Sunnah (đường lối) trong tất cả các hình 
thức thờ phượng và bởi vì Du-a là bộ não của sự thờ 
phượng, và lòng thành tâm cũng như sự quay đầu sám hối 
với Ngài là yếu tố trọng yếu trong cầu xin và khấn vái, và 
khi quí vị Du-a hãy Du-a trong niềm hy vọng rằng Allah sẽ 
đáp lại lời cầu xin. 

Do đó, sau khi đã chào Salam xong như đã nói ở 
trên thì quí vị hãy quay mặt về Qiblah và chọn một chỗ nào 
đó trống, quí vị hãy để bản thần mình từ tốn và bình thản, 
hãy kết hợp giữa ý tưởng cùng với con tim thanh tịnh của 
quí vị, rồi quí vị ngửa đôi bàn tay lên hướng về Đấng Phù hộ 
của quí vị, quí vị hãy cầu xin tất cả những gì quí vị mong 
ước, đừng coi một điều gì đó quá lớn lao đối với Allah và 
cũng đừng ngại ngùng cầu xin Allah dù ít hay nhiều. Bởi quả 
thật có một Hadith nói rằng Nabi Musa (Moses)  đã nói 
với Allah: Thưa Thượng Đế! Quả thật bề tôi có một nguyện 
vọng nhưng bề tôi rất ngại cầu xin Ngài. Allah phán bảo 
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Người: Này Musa! Cứ cầu xin TA bất cứ điều gì, hãy cầu 
xin TA muối ăn, thức ăn cho vật cưỡi của Ngươi và ngay cả 
việc cầu xin TA ban cho Ngươi mua được đôi dép. 

Như vậy, vấn đề không cần phải đọc theo sách  
Du-a mà hãy xem bản thân quí vị cần gì và mong muốn điều 
gì ở thế giới trần gian và ở cõi Đời Sau. Và một trong những 
điều nên cầu xin là cầu xin được sự cầu xin ân xá của Nabi 
 và được hưởng cái hồ Hawdh. Hãy nói: Lạy Thượng Đế, 
xin Ngài hãy cho bề tôi được hưởng sự cầu xin ân xá của vị 
Nabi của Ngài, Muhammad , và xin Ngài hãy cho bề tôi 
được dùng nước trong cái Hawdh của Người, nguồn nước 
mà khi uống vào sẽ không bao giờ khát nữa. Lạy Thượng 
Đế, xin Ngài hãy soi sáng và phù hộ cho bề tôi luôn đi theo 
con đường Sunnah của Người, xin Ngài hãy để bề tôi được 
sống và được chết trong cộng đồng tín đồ của Người, và xin 
Ngài hãy hướng dẫn bề tôi luôn đi trên con đường ngay 
chính cho đến khi bề tôi quay về gặp Ngài và được Ngài hài 
lòng... 

Ngoài ra, quí vị có thể cầu xin với những lời Du-a 
khác có lợi cho quí vị và có lợi cho người thân yêu của quí 
vị như cha mẹ, vợ chồng, con cái của quí vị và toàn thể 
những tín đồ Muslim. 

Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần Du-a của mình thì 
quí vị đừng quên Salawat cho Nabi  bởi đó cũng là yếu tố 
để được Allah đáp lại lời Du-a.  
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Truyền nhắn lời chào Salam đến Thiên sứ của Allah  
và hai vị Sahabah của Người 

Một số người khao khát muốn được đến viếng thăm 
Thiên sứ của Allah  nhưng không có điều kiện nên mỗi 
khi thấy có ai được Allah ban cho cơ hội du hành đến 
Madinah thì họ thường nói với người đó: Hãy chuyển lời 
chào Salam của tôi đến Thiên sứ của Allah  với hoặc hãy 
chào Salam đến Người giùm tôi. Vậy liệu người được nhắn 
gởi có phải chuyển lời chào Salam hay không? 

Nhiều Ulama thấy rằng người đó nên chuyển lời 
Salam đến Người . Bởi Umar bin Abdul-Aziz đã từng cử 
Albari-dah chuyển lời Salam đến Thiên sứ của Allah . Và 
sau khi người đó chào Salam Thiên sứ xong, trước khi chào 
Salam đến Abu Bakr thì y hãy chuyển lời chào Salam của 
người nhắn gởi, y nói:  

َ ِىاَعلَيَْخاَل َْحَِةانِهللا َ ِىاَعلَيَْخامَاا َِسْوَلانِهللاِمْ افَِ ناب افِ ن،انّجإ نّجإ
َلَوَمَ�رِهِا.ا

Assalamualayka ya Rosu-lulloh min (tên người nhắn 
chuyển), Assalamualayka wa rohmatullo-hi wabaroka-tuh. 

Chào Salam đến Thiên sứ của Allah ôi Thiên sứ của Allah từ 
(tên người nhắn chuyển), Cầu xin Allah thương yêu và ban 
bằng an và phúc lành cho Người. 

Sau đó chào Salam đến Abu Bakr, và trước khi chào 
Salam cho Umar thì hãy nói thay câu Ya Rosu-lulloh bằng 
câu Ya Abu Bakr. Tương tự, khi chào Salam Umar xong thì 
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hãy nói giống như vậy, câu Ya Rosu-lulloh được thay bằng 
câu Ya Umar. 

Và một số Ulama thì không thấy rằng người được 
nhắn chuyển lời chào Salam nên chuyển lời Salam. Họ nói: 
Hadith Sahih được ghi lại rằng Nabi  đã nói: “Các người 
hãy Salawat cho Ta từ ở bất cứ nơi nào, bởi quả thật ở nơi 
Allah có các vị Thiên thần sẽ mang chuyển đến Ta lời 
chào Salam từ các tín đồ của Ta”. 

Họ nói rằng người nào muốn Salawat cho Người  
thì hãy cứ Salawat cho Người  tại nơi mình đang có mặt 
rồi các thiên thần sẽ mang nó chuyển đến Người . 

Và quan điểm đúng nhất là quan điểm thứ nhất, 
insha-Allah. 

Việc lặp đi lặp lại việc thăm viếng 

Trong vấn đề này thì phải phân thành hai dạng: một 
dạng là những cư dân sinh sống tại Madinah bao gồm là cư 
dân bản địa hay là người từ những nơi khác chuyển đến sinh 
sống, và dạng thứ hai là những người đến Madinah trong 
một thời gian ngắn rồi rời đi. 

Quả thật, có ghi nhận rằng ông Malik bin Anas , 
Imam Thánh đường Darul-Hijrah, đã có sự phân tích phân 
biệt giữa hai dạng người này. Những cư dân Madinah không 
nên mỗi lần vào Thánh đường là đến đứng đối diện với phần 
mộ của Nabi  để chào Salam Người, điều đó chỉ dành cho 
khách viếng từ phương xa đến mà thôi. Tuy nhiên, sẽ không 
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vấn đề gì đối với những ai vừa mới đi xa trở về tức những cư 
dân Madinah đi xa trở về hoặc rời Madinah để đi xa, đến 
Thánh đường và đứng ngay phần mộ của Nabi  và chào 
Salam và Salawat cho Người và cầu nguyện cho Abu Bakr 
và Umar. Phần ghi nhận này do Annawawi ghi lại trong 
cuốn các nghi thức Hajj của ông. 

Ông Al-Baji nói: Ông Malik phân biệt giữa những 
cư dân Madinah và những người từ phương xa đến bởi vì 
người phương xa đến với định tâm để viếng thăm còn những 
cư dân Madinah là những người định cư ở đó. 

Ông Al-Qadhi Iyadh trích lời của Malik từ Kitab 
Muhammad trong “Ashshifa”: Cư dân Madinah khi nào rời 
Madinah hoặc trở về từ phương xa thì hãy đến chào Salam 
Nabi . Và Malik nói trong “Masbut”: Không bắt buộc 
những cư dân Madinah mỗi lần đi vào hay đi ra Thánh 
đường đều đứng lại tại mộ của Nabi , bởi điều đó chỉ 
dành cho những người khách viếng từ phương xa. Và ông 
cũng nói: Tuy nhiên, sẽ không vấn đề gì đối với những ai 
vừa mới đi xa trở về tức những cư dân Madinah đi xa trở về 
hoặc rời Madinah để đi xa, đến Thánh đường và đứng ngay 
phần mộ của Nabi  và chào Salam và Salawat cho Người 
và cầu nguyện cho Abu Bakr và Umar. 

Imam Malik được hỏi: Quả thật, có người là những 
cư dân Madinah, họ không phải là khách viếng từ phương xa 
đến nhưng họ đã làm như thế một ngày nhiều lần, ngày thứ 
sáu hay những ngày thông thường khác thì một ngày từ một 
đến hai lần hay nhiều hơn họ đến đứng tại mộ của Nabi  
để chào Salam và cầu nguyện cả tiếng đồng hồ. Ông nói: Tôi 
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chưa từng nghe ai trong giới học giả Fiqh trong xứ của 
chúng ta nói về điều này và việc từ bỏ điều đó sẽ thoáng 
hơn, và thế hệ sau của cộng đồng này sẽ không được cải 
thiện trừ những gì mà thế hệ trước đã cải thiện, và tôi chưa 
từng nghe rằng những thế hệ trước của cộng đồng này đã 
từng hành động như thế, và điều đó là Makruh (không được 
khuyến khích) trừ những ai đi xa về hoặc muốn đi xa. 

Và trích lời từ Imam Shafiy: Ibnu Ajalan đã nói với 
một số vị lãnh đạo: Ông đã để dài cái áo choàng của ông, 
ông thuyết giảng dài và ông đã tới mộ của Thiên sứ của 
Allah  thật nhiều. Và khi ông được hỏi về Al-Qarib thì 
ông nói: Quả thật, ông là người hơn ai hết về điều này. Và 
khi được hỏi về Al-Qarib về việc ông ta đã tới mộ của Thiên 
sứ  mỗi ngày thì ông nói: Giáo luật không bảo như thế, 
ngoại trừ đối với ai muốn rời đi xa tức muốn từ biệt khi rời 
đi xa. 

Tóm lược:  

Nói tóm lại, về việc viếng thăm lặp đi lặp lại, các 
Ulama đã phân biệt giữa những người có mặt tại Madinah và 
những người đang sinh sống ở đó, và những người là khách 
viếng từ phương xa đến. Giáo luật qui định rằng không 
khuyến khích lặp đi lặp lại việc viếng thăm mộ của Nabi . 
Những cư dân ở đó chỉ đến chào Salam Người khi nào muốn 
từ biệt đi xa và khi trở về từ chuyến đi xa. Còn người khách 
viếng từ phương xa đến cũng không khuyến khích đi viếng 
thăm mộ của Nabi  mỗi ngày. Và tất cả những cư dân 
Madinah lẫn khách viếng khi nào đi ngang qua do vào 
Thánh đường dâng lễ nguyện Salah hay đi ra khỏi Thánh 
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đường thì mỗi đi ngang qua thì hãy chào Salam đến Người 
 không cần đứng lại. 

Và bằng chứng cho điều này là hành động của Ibnu 
Umar, khi ông muốn đi xa hoặc khi ông đi xa trở về thì ông 
thường đến đứng đối diện với mộ của Nabi  và chào 
Salam Người. 

Trích lời của Malik trong bộ giải thích 
“Al’Atabiyah” của Ibnu Rushd rằng khi ông được hỏi về 
việc người đi ngang qua mộ của Thiên sứ của Allah  có 
cần chào Salam đến Người mỗi lần đi ngang qua không thì 
ông nói: Có, tôi thấy y nên chào Salam mỗi lần đi ngang qua 
bởi rất nhiều người làm như vậy, còn khi nào y không đi 
ngang qua mộ của Người  thì không cần phải làm vậy. 
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Các Lễ Nghĩa Mà Allah Răn Dạy Những Người Có 
Đức Tin Phải Nên Giữ Lễ Đối Với Thiên Sứ Của 

Allah  
Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã răn dạy những 

người có đức tin phải giữ lễ với Thiên sứ của Allah  với 
các lễ nghĩa nói chung ở mọi lúc mọi nơi. Lễ nghĩa đối với 
Người được nói ở nhiều khía cạnh khác nhau: 

1- Khía cạnh về Bức Thông Điệp và Sứ mạng truyền 
bá ở nơi Allah, Đấng Tối Cao. 

2- Khía cạnh về Sứ mạng Nabi và sự cao quí của 
Người nơi Allah, Đấng Tối Cao. 

3- Khía cạnh về ngôi nhà của Người và cũng như sự 
chăm sóc giáo dục gia đình. 

4- Khía cạnh về lúc không có mặt của Người. 

Và tất cả những khía cạnh đều gói gọn trong phần 
đầu của chương Al-Hujurat, chương được xem là chương 
của lễ nghĩa, lễ nghĩa của những người có đức tin đối với 
Allah, đối với Thiên sứ của Allah  và đối với tất cả mọi 
người, dân đô thị hay dân nông thôn. Chúng tôi trình bày 
toàn bộ để hoàn thiện cho lễ nghĩa thăm viếng cũng như làm 
rõ các lễ nghĩa nói chung đối với Người . Và chương Al-
Hujurat đã bắt đầu về phần lễ nghĩa với Allah cũng như lễ 
nghĩa với Thiên sứ . Và đó là khía cạnh Bức Thông Điệp 
và Sứ mạng truyền bá mà chúng tôi đã nói bởi Bức Thông 
Điệp và Sứ mạng truyền bá là sự rao truyền những mệnh 
lệnh và chỉ đạo từ Allah, Đấng Tối Cao. 
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1- Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َ َّ � ّّ َ إ ن َ َّ � � ْا ٱ ُّ � ََ ََٱ  َۖ  ِْ َو ََ  َ َّ � ََ ََٱ ِ َ َد  َ  � ْ  ٱ َ ٱا َا ُْ � َق  ٱَاْ  ٱ َا َن ِ َ َّ � ِ ََ ٱ�
َ

ا َ َّ

ٞم  َميٌع َعلَي  ]1سو اانلدمن :ا[ ﴾  ١َِ

Hỡi những người có đức tin! Chớ đừng qua mặt mà đi 
trước Allah và Thiên sứ của Ngài (về mọi vụ việc). Hãy 
kính sợ Allah, quả thật, Allah là Đấng nghe thấy và am 
tường mọi việc. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 1). 

Allah cấm những người có đức tin qua mặt mà đi 
trước Allah trong việc ban hành luật và qua mặt đi trước 
Thiên sứ của Ngài  trong việc tuyên truyền bất kỳ một 
điều gì đó trong tôn giáo dù là những gì trong Kinh sách của 
Allah hoặc những gì trong Sunnah của Thiên sứ của Allah 
. Ngài bắt những người có đức tin phải theo gót của 
Sunnah của Người  và cấm họ tự cải biên và đổi mới.  

Và quả thật, Ngài đã trình bày rõ trong câu kinh 
khác rằng người nào qua mặt đi trước một điều gì đó trong 
tôn giáo mà Allah chưa ban hành hoặc không chỉ đạo thì 
người đó đã xem bản thân y có quyền lực tối cao ngang hàng 
với Allah, như Ngài đã phán: 

إ  ﴿ ْ َّ � ََِ ِ  ّ ََ د
َمد َِۡ َا َاِ َ ِ َ ّا َا � َ م اا َْ َ َ � َْع ٱ ََ  � ٱ ُْ َ َٓ َ َْ مد  َْ َ  د َ

َ
سو اانّشو  :ا[ ﴾م

ا]21

Hoặc phải chăng họ có những thần linh có quyền năng 
ngang hàng với Allah đã thiết lập cho họ một tôn giáo mà 
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Allah không chấp thuận ư? (Chương 42 – Ash-Shura, câu 
21). 

Bởi quả thật, tất cả mọi điều hành và chỉ đạo đều 
thuộc quyền Đấng Tạo hóa duy nhất như Allah đã phán: 

ْرۗ  ﴿  د
َ ��د ََ ْق  لد َ �د � ْ َۖ َق 

َ
َعمنفا:ا[ ﴾ � ا]54سو اان

Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều thuộc 
nơi Ngài đó sao? (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 54). 

َٱ  ﴿ ّ ََ ْم نَّق  مد ْ ُد � َّ َ ا]57سو اانَنعاى:ا[ ﴾ ن

Mọi phán quyết đều thuộc quyền Allah cả. (Chương 6 – 
Al-An’am, câu 57). 

Do đó, không một ai trong tạo vật của Allah có 
quyền phán quyết hay ban hành cho tạo vật của Ngài và tự 
cho rằng y có quyền hạn làm điều đó. 

Còn đối với Thiên sứ của Allah , Người là một vị 
truyền đạt bức Thông Điệp từ Allah, những gì Người chỉ đạo 
và sai bảo đều là mệnh lệnh đến từ Allah. Allah, Đấng Tối 
cao phán: 

﴿  َٓ  َ ََ د َا �َ ْق َع َِ َاِ َِ  ََ٣ ٰ�َ ْ ِ ٞ ََ�د َ  نَّق  ُْ ّد  َ ا]4،ا3سو اانلدما:ا[  ﴾  ٤ ن

Và y không nói theo ý muốn ngẫu hứng của bản thân 
mà đích thực nó là lời mặc khải được mặc khải cho y. 
(Chương 53 – Al-najm, câu 3, 4). 
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Bởi thế, Ngài bắt cộng đồng tín đồ của Người  
phải giữ lấy những gì Người  mang đến và tuyệt đối tránh 
xa những gì mà Người nghiêm cấm, như Ngài đã phán: 

�إ  ﴿ َْ ٱ نَت فَٱ  ِْ مد َ� د ٮْٰم ََ �َ َاِ  ََ َهْ  ْذ فَْخ ْل   ِْ ْم �َّر ٱََٮْٰم َاِ  َن ا]ا7سو اانلشا:ا[ ﴾  ََ

Và những gì mà Thiên sự mang đến cho các ngươi thì 
các ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn cấm 
các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay (Chương 
59 – Al-Hashr, câu 7). 

Cũng vì vậy mà Thiên sứ của Allah  đã nói: 

َوا َّبا» ُِ ناَماالَىَْحاِكيِهاَك ََ ْمِمنَااَه
َ
اأ ِِ ْسَ َ ا

َ
ا( لن انلخا ي)ا«اَمْ اأ

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm trong 
sứ mạng của ta thì điều đó không được chấp nhận” 
(Albukhari). 

Tức không có giá trị nơi Allah, và đây là vấn đề cốt 
lõi trong việc noi theo đường lối của Nabi  và mang ý 
nghĩa về một tình yêu trung thực cũng như là một sự bảo tồn 
tồn giáo. Bởi những lẽ này, Nabi  đã có lời di huấn căn 
dặn các tín đồ của Người: 

َِا ِ ما ُْ َم
ْ
ِ مَ انّ َِ ن ِلََفاِ انّمإ

ْ
الَِسنإِةانَ ِّ

ْماِِّجسإ ُِ اااِمْ اَ ْعِ ْي،«اَعلَيْ َُ ِرونابِ َمجإ
ََ ا

ا إ ُِ اَل ابِْ َعة  اِ�َْ ََةا
إ َِ ا ِموِ افَِّنإ

ِ
اَل�ِمإاِ ْماَلِ�َْ ََاِ انَ َِ اابِالإَونِج َُ وناَعلَيْ لََعضر

َ لَة ا ََ ا ْانلإا ِابِْ َعةا ِِ ا َ لَةا ََ ا إ ُِ ا( لن اأبوابنلبالأح )اا»اَل

“Các người phải giữ lấy đường lối của ta và đường lối của 
các vị Khalif được hướng dẫn chính trực sau ta, các người 
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hãy nắm chặt lấy nó, hãy dùng răng hàm của mình cắn 
chặt lấy nó, và các người hãy coi chừng những điều đổi 
mới bởi quả thật tất cả mọi sự đổi mới đều là Bidꞌah và 
mọi điều Bidꞌah đều lệch lạc, và mọi điều lệch lạc đều phải 
ở trong Hỏa ngục.” (Abu Dawood và Ahamd). 

Và tất cả cộng đồng tín đồ Muslim bắt buộc phải trở 
về với Allah và Thiên sứ của Ngài một khi có sự bất đồng 
nhau về một vấn đề nào đó trong tôn giáo. Trở về với Allah 
có nghĩa là đưa vấn đề đó trở về với Kinh sách của Allah tức 
Qur’an, bởi Ngài đã phán:  

﴿  � نٖ َ�د ا  َ�َٰب َا َك َ� �لد  ِ َ  ]38: نَنعاىسورة [ ﴾ ّاِ فَّرطد

TA đã không bỏ sót một điều nào trong quyển Kinh cả. 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 38). 

Và trở về với Thiên sứ của Ngài  là trở về với 
Sunnah của Người. Nabi  nói: 

اا«ا َِتَاَزانِهللالَِسسإِتْ ا:ا
بَ نً
َ
ْرتِْمابِِهالَْ ارَِضلرْوناأ َََمجإ ْماَمااإِْنا ُِ اِكيْ َِ

ْ
اجامَا»رََم�

َسابمث.ا ن

“Ta đã để lại cho các người những thứ mà nếu các người 
nắm giữ lấy nó thì các người sẽ không bào giờ bị lầm lạc: 
Kinh sách của Allah (Qur’an) và Sunnah của Ta” (Tập 
hợp các Hadith). 

ِ ا
إ
َإَمااَنَنانَ ا،اَل�ِ

بََشِ
ْ
ْعِطَااَمااِمثْلِِهااَمَ اَعلَيِْهانل

ِ
اأ
إ
اإِ  نِْبيَاِ انَِالّ

َ
«اَمااِمَ انَ

ِ يَاَمِةا»
ْ
َثَِهْمارَابًِعاامَْوَىانل

ْ
ْ
َ
وَناأ ِْ

َ
ْناأ
َ
 ِْجواأ

َ
افَأ إ
َ
لَْساِ انِهللاإَِ

َ
الَْسيًااأ َِ َِي ل

ِ
(أَمجهااأ

ا)النّلف ال)152)المجلماحا(4981نلخا ياحا(
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“Không một vị Nabi nào từ các vị Nabi mà không được 
ban cho điều để con người tin vào và quả thật điều mà ta 
được ban cho đó là lời mặc khải được Allah mặc khải. Do 
đó, ta mong rằng vào Ngày Phục sinh ta sẽ là vị Nabi có 
nhiều người đi theo hơn những vị Nabi khác” (Albukhari: 
Hadith (4981), Muslim: Hadith (152) và lời Hadith là của 
Muslim). 

2- Tiếp theo là các lễ nghĩa đối với Thiên sứ của 
Allah  trong khía cạnh Sứ mạng Nabi, và khía cạnh này 
có mối liên hệ khắn khít với chủ đề viếng thăm. Allah, Đấng 
Tối cao phán: 

ۥ  ﴿  ْ َۖ  � َٱ ْر ََ َ�د َق  ََ  َ َ�ا َّ � َِ ََ د  ََ مد فَ د ََْٰم ََ َد َ
م  � ٱ   ُْ ََ � َق ََرد ٱَاْ  ٱ َا َن ِ َ َّ � ِ ََ ٱ�

َ
ا َ َّ

 َّ َ ْر ُْ �َشد مد َق  نْت
َ

م ََ مد  َ�ٰلْْم عد
َ

م َبَط  َ�د  ّ
َ

م ٍض  ُد َ�َ مد  َضْم ُد  َ رَ  َد َل َكَج َا د   ﴾ ٢َِٱلد
 ]2سو اانلدمن :ا[

Này hỡi những người có đức tin! Chớ cất giọng của các 
ngươi cao hơn giọng nói của Nabi (Muhammad) và chớ 
nói lớn tiếng với Y khi nói chuyện, giống như việc các 
ngươi thường ăn nói lớn tiếng với nhau, e rằng việc làm 
của các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa trong lúc các ngươi 
không nhận thấy điều đó. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 
2). 

Và đây là lễ nghĩa nói chung trong việc viếng thăm 
hay trong những trường hợp khác. Các vị Sahabah trước kia 
thường không dám lớn tiếng khi nói chuyện với Người , 
dù là chào Salam hay lời nói, ngay cả họ không dám lớn 
tiếng trước mặt Người dù là đọc xướng Kinh Qur’an. Umar, 
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khi ông nói chuyện với Thiên sứ của Allah  thì ông 
thường nói rất nhỏ giộng như thể ông đang thỏ thẻ đến nỗi 
Thiên sứ của Allah phải bảo ông: “Anh hãy nói lớn tiếng để 
tôi nghe thấy lời nói của anh”. Ông Umar làm vậy chỉ vì sợ 
các việc làm của ông sẽ trở thành vô nghĩa nếu như nói lớn 
tiếng với Thiên sứ của Allah . 

Do đó, tương tự như vậy, ngày hôm nay cũng thế, 
khi chào Salam đến Người , hoặc trong các buổi học về 
các Hadith quí báu của Người thì chúng ta phải thật tôn 
trọng và đặc biệt trong Thánh đường của Người thì điều đó 
càng phải được giữ nhiều hơn để khỏi rời vào những gì mà 
câu kinh đã cảnh báo. 

Có một sự kiện được ghi lại rằng, Umar bin Khattab 
 nghe thấy hai người đàn ông nói chuyện với nhau một 
cách lớn tiếng trong Thánh đường của Nabi  thì ông tiến 
thẳng đến hai người đàn ông đó. Khi thấy Umar đến thì hai 
người đó đã rất sợ hãi. Khi gặp hai người đàn ông đó, Umar 
hỏi: Hai người là khách ở nơi khác đến phải không? Hai 
người đàn ông nói: Vâng, đúng vậy. Chúng tôi là người đến 
từ vùng Ta-if. Umar  nói: Nếu hai người là người dân ở 
xứ sở này thì chắ chắn Ta đã cho hai người một trận, ở ngay 
trong Thánh đường Thiên sứ của Allah  mà hai người 
dám lớn tiếng thế sao?! 

Imam Malik bin Anas, vị Imam của Darul Al-Hijrah, 
khi mà có rất đông người đến dự buổi học trong Thánh 
đường thì có người nói: Sheikh hãy chọn lấy những người 
truyền đạt lại lời của Sheikh để họ truyền đạt lại cho những 
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người ngồi ở phía cuối đằng xa. Ông nói: Không, bởi thật sự 
tôi sợ tôi bị rơi vào câu kinh ...Chớ cất giọng của các 
ngươi cao hơn giọng nói của Nabi (Muhammad)... 
(chương 49 – Al-Hujurat, câu 2). 

Và ông từng nói: Quả thật, sự tôn trọng đối với Nabi 
 lúc Người đã chết cũng giống như sự tôn trọng Người 
khi Người con sống. 

Do đó, những ai muốn chào Salam Thiên sứ của 
Allah  trong Thánh đường của Người thì phải đến đứng 
đối diện với mộ phần của Người và chào Salam với giọng 
vừa đủ nghe, không được cất cao giọng bởi e rằng các việc 
làm của y sẽ trở nên vô giá trị mà khi y không hề hay biết. 

3- Sau đó, Allah đã trình bày rõ rằng việc hạ thấp 
giọng nói trước Thiên sứ của Allah là một biểu hiện của lòng 
Taqwa (ngay chính, kính sợ Allah), và việc làm đó sẽ được 
Allah ban thưởng như Ngài phán: 

﴿  ْ َّ َا � ََ َت َا �اد ِ َ َّ �  ََ ك َ َٰ �َ ْ
م  َ َّ ِْ َل � َو َٱ  مد َع  َْ َُ ٰ ََ َد َ

م  َّ ض�  َٱْو َا  ِ َ َّ � ّّ َ ن
ٌم  ٌر َعَظي جد

َ
م ََ فََرةٞ  م ّاود َْ َ إ َ ٰٓ  َ مد ََلّتاد َْ  ]3سو اانلدمن :ا[ ﴾ ٣لْلْ َه

Quả thật những người hạ thấp giọng nói của họ xuống 
trước mặt Sứ giả của Allah là những người mà tấm lòng 
của họ đã được Allah rèn luyện đạt được lòng Taqwa 
(ngay chính và kính sợ Allah). Họ sẽ được tha thứ và 
được một phần thưởng vô cùng to lớn. (Chương 49 – Al-
Hujurat, câu 3).  

4- Kế đến, Allah trình bày về các lễ nghĩa với Thiên 
sứ của Ngài  trong ngôi nhà của Người cùng với gia đình 
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của Người, người có đức tin phải tôn trọng ngôi nhà của 
Người. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َّ اَلْ  ُد َٱ مد َق  ُْ ْ�َ �د
َ

م  َِ ٰ ْجَ� ْ ُد َوٱ نَ � ََ ا  ََ  َا ن َ ْٱَ ِْد َا  ِ َ َّ � ّّ َ مد ٤ن َْ �ّ
َ

َ د � َ ََ  
ٞم  وَّحي وٞ  ْف  ََ  ْ َّ � ََ إ  مد َْ ّ َ َ ل �د َۡ  َّ ََ مد لَ ََ ََهد ْرَإ ن َرد  ٰ ّ َح  � َٱ َاْ سو اا[  ﴾ ٥ََ

 ]5،ا4نلدمن :ا

Quả thật, những ai lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ 
bên ngoài Hujurat (nội phòng), thì đa số họ đều là những 
người thiếu suy nghĩ. Phải chi họ chịu khó chờ chốc lát 
cho đến khi Ngươi bước ra ngoài phòng để tiếp họ thì tốt 
cho họ hơn. Và Allah là Đấng hằng tha thứ và rất mực 
Khoan dung. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 4, 5).  

Al-Hujurat ( َِ ٰ ْجَ� ْ ُد �) là từ số nhiều của  từ Hujrah 

 ,có nghĩa là căn nhà một tầng được xây trên nền đất  (ِسْدما ا)

còn Ghurafat (ا  có nghĩa (ِفْمفَة ا) là số nhiều của Gurfah (ِفَمفَا  
tầng được xây bên trên Hujrah tức là tầng lầu. Như vậy, nếu 
một căn nhà có hai tầng thì tầng trệt được gọi là Hujrah và 
tầng lầu gọi Ghurfah. Và ngôi nhà của Thiên sứ của Allah 
chỉ là các phòng trệt tức không có tầng lầu, trong khi trong 
Madinah lúc bấy giờ có một số căn nhà gồm hai tầng, tiêu 
biểu như nhà của Abu Ayyub , ngôi nhà mà Thiên sứ vừa 
mới đến Madinah trong chuyến Hijrah đã dừng chân trước 
tiên tại đó.  

Lý do câu kinh này được mặc khải xuống là bởi vì 
có một nhóm người đã đến Thánh đường vào lúc trước Asr, 
họ đến mà không thấy Thiên sứ của Allah  trong Thánh 
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đường, và họ không chịu khó chờ đợi chốc lát cho đến khi 
Người  bước ra khỏi nhà của Người mà hấp tấp kêu réo 
om xòm từ bên ngoài nội phòng của Người: Hãy ra đây, 
chúng tôi cần nói chuyện với Người. 

Do đó, Allah đã khiển trách họ vì họ đã không biết 
tôn trọng giờ giấc của người khác, bởi năm giờ lễ nguyện 
Salah Người  đều ra có mặt tại Thánh đường còn các giờ 
khác là giờ riêng tư của Người trong nhà, và đó cũng là cái 
quyền riêng tư của tất cả mọi người, trong khi họ đến và kêu 
réo Người không phải vì chuyện hệ trọng lớn lao gì mà họ 
đến chỉ vì lợi ích của những tù binh đang trong tay những 
người Muslim. Bởi thế, hành động của họ đã được Allah cho 
là hành đồng thiếu suy nghĩ. Allah đã bảo vệ quyền riêng tư 
của Người  trong nhà của Người, và điều này tương tự 
như lời phán của Ngài trong chương Al-Ahzab: 

 ﴿  َ َ�ا َّ � َِ ْ ْي   � لْ ٱ ْۡ َٱد � َق َ ٱَاْ  ٱ َا َن ِ َ َّ � ِ ََ ٱ�
َ

ا َ َّ �ٍ ِ َُ مد نََ�ٰ َط َّ لَْم ََ ُد ْ ِ ّ
َ

م نَّق  
َق  ََ  � َٱ تََ�ْ مد فَٱن ْت ٱ َطَُمد ََ َ فَإ  � لْ ٱ ْۡ دد فَٱ مد  َ�يْت ْد ٱ  ََ َ اد ن َ�َٰم ََ  ِْ ٰ َا نَنَٮ َ�َٰظرَ�  َ �د ََ

ْ َق  َّ � ََ ٱ  مد َ َا ْم َ ۡد َت ۡد ََ َ�ّ فَ َّ � ََ َ ُد ْ ِ َّ ََ مد  َلٰلَْم  ّّ َ َٱٍِإ� ن َ َُ  ََ َۡ َ � َۡ سد ۡد  ْ
َ�ٰعل  ّا َا ُْ ْم  ْ ۡد َ

ا َِ ٱ  ََ � ذ َ قا َ ُد َا � َ َا َ ۡد َت ۡد َ فَسد َ َحَجِٖب� ٱ  َوٱ نَ  ََ ا  ّا َا ُْ لْ  مد  سَ َلٰلَْم  
ّاإ  ََ َ لْلْ ه ََ مد  ْر لَْالْ هَْم ََ طد

َ
َ م َّ ِْ َل � َو  � َٱ َْ ُد ْ َ ّ

َ
م مد  َّ لَْم ََ َاِ  سو اا[   ﴾ََ

َسزنز:ا ا]53ن

Này hỡi những người có đức tin! Chớ bước vào nhà của 
Nabi trừ phi được mời đến dùng bữa và chớ đến (sớm 
hơn) khiến phải ngồi đợi cho đến khi thức ăn được nấu 
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xong. Tuy nhiên, hãy bước vào nhà khi được mời, và khi 
đã dùng bữa xong thi các ngươi hay giải tán ra về, và chớ 
nấn ná ngồi lại tán gẫu. Quả thật, cách xử sự đó làm 
phiền Nabi và Người cảm thấy e ngại yêu cầu các ngươi 
ra về. Nhưng Allah không e ngại nói cho các ngươi biết 
sự thật. Và khi các ngươi muốn hỏi chuyện các bà (vợ 
của Nabi), hãy hỏi các bà từ sau một bức màn. Cách đó 
trong sạch cho tấm lòng của các ngươi và cho tấm lòng 
của các bà hơn. Các ngươi không được phép quấy rầy vị 
Sứ giả của Allah. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 53). 

Tức các ngươi không được làm phiền và quấy rầy 
Nabi  dù ở trong nhà hay ở bên ngoài. 

Và như đã biết, người biết lễ nghĩa sẽ không kêu réo 
một ai đó từ bên ngoài nhà của họ, mà nếu như y có chuyện 
cần thì y sẽ đến gõ cửa, nếu chủ nhà cho phép thì vào còn 
không thì y quay đi, y sẽ luôn quan tâm đến giờ giấc thích 
hợp. Và đây được coi là lễ nghĩa nói chung cho tất cả mọi 
người, còn đối với vị Thiên sứ của Allah  thì phải cần giữ 
lễ hơn nữa mới phải. 

Và đây là sự cảnh báo đến những ai đứng từ đằng xa 
hướng mặt về phần mộ của Thiên sứ của Allah  mà lớn 
tiếng hô hào chào Salam đến Người, như thế là họ đã không 
biết giữ lễ nghĩa với Nabi . Họ nên đến đứng đối diện 
trước mộ của Người và chào Salam như đã được nói ở phần 
trên. 

5- Sau đó, Allah trình bày các lễ nghĩa đối với Thiên 
sứ của Ngài  trong trường hợp Người vắng mặt, và dĩ 
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nhiên Allah sẽ thông tin cho Người biết tất cả mọi sự việc 
như thể Người đang có mặt cùng với họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةٖ  ﴿ َ�ََ�ٰلَ َا �  � لَ د َْصيْب ٱ َ ّ
َ

م  � ٱ ََّيْ    َت ََ َ�ََبإٖ  ْق  ِ َِ مد فَِ �ْ � نَّ َجِ َن ٱ ٱَاْ    َا َن ِ َ َّ � ِ ََ ٱ�
َ

ا َ َّ

 ََ َٰٱَا �َ مد  ْت لد َُ ََ ٰ َاِ  َ�َ � َْ ٱ َ ب صد ْت َ د  ٦ََ َإ َ َّ َل �  ِْ َو مد  ََيْم  ّّ َ
م  � ٱ ْم   لَ �عد ََ

مد  َُ َت� رَ لَ  د
َ َا ��د َ َ�ٖ اا َ� َكِ مد  ْم ُْ ي َِ ْ ا ]7،ا6سو اانلدمن :ا[ ﴾ ِ

Hỡi những ai có đức tin! Nếu có một kẻ gây rối mang tin 
tức đến báo cáo với các ngươi thì các ngươi hãy kiểm tra 
nó cho thật kỹ e rằng vì ngu xuẩn, các ngươi có thể làm 
hại đến người khác rồi sau đó đâm ra hối hận về điều các 
ngươi đã làm. Và các ngươi nên biết rằng Sứ giả của 
Allah đang sống với các ngươi. Nếu Y làm theo sở thích 
của các ngươi về nhiều vấn đề thì chắc chắn các ngươi sẽ 
gặp nhiều phiền phức. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 6). 

Lời kêu gọi ở đây là đến tất cả toàn thể những người 
có đức tin nói chung rằng phải kiểm tra và nhận định lại các 
thông tin được mang đến, tuy nhiên, lý do câu kinh này được 
mặc khải xuống là do một sự kiện xảy ra trong thời của Nabi 
 nhằm để kiểm điểm một nhóm người đã tuyên truyền 
thông tin không đúng sự thật, sau đó Allah phán rằng quả 
thật Thiên sứ đang sống với họ, và nếu như Người lúc nào 
cũng phải làm theo sở thích của họ về nhiều vấn đề thì chắc 
chắn họ sẽ gặp nhiều phiền phúc và nuối tiếc. 

Và chúng ta hãy lưu ý rằng Allah đã phán: Và các 
ngươi nên biết rằng Sứ giả của Allah đang sống với các 
ngươi.  chứ Ngài không nói là “các ngươi nên biết rằng 
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Nabi của Allah đang sống với các ngươi” bởi quả thật Sứ giả 
là vị có trách nhiệm phải truyền đạt đầy đủ lời Mặc khải và 
và không bỏ sót một điều gì. 

Sau đó, chương kinh nói về các lễ nghĩa trong xã hội 
Islam trong hoàn cảnh thái bình, chiến tranh, đối với tập thể 
và từng cá nhân, nhưng cá nhân chúng tôi chỉ đưa quí vị tìm 
hiểu về phần lễ nghĩa đối với Allah và Thiên sứ của Ngài 
. 

Và những lễ nghĩa này là những điều nâng cao giá 
trị cộng đồng tín đồ có đức tin để họ trở thành những cộng 
đồng tốt đẹp để dẫn dắt nhân loại. 
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Những Điều Không Được Phép Làm Trong Thánh 
Đường Annabawi Tôn Nghiêm 

Quí đồng đạo hành hương cũng như quí vị khách 
viếng thân hữu! Quả thật, chúng tôi đã đồng hành với quí vị 
trong suốt hành trình ân phúc này, và chúng tôi đã hướng 
dẫn quí vị những điều cũng như những lễ nghĩa mà quí vị 
nên làm. 

Và quả thật, chúng tôi đã giao ước rằng phải khuyên 
răn và nhắn gởi một cách trung thực, và một trong những 
yếu tố làm hoàn thiện lời khuyên nhủ chân thật đến quí vị là 
chúng tôi cần trình bày cho quí vị những điều không được 
phép làm trong suốt thời gian quí vị có mặt tại Thánh đường 
Annabawi tôn nghiên, mục đích có thể giúp quí vị cảnh giác 
mà tránh xa những điều không nên làm, mong rằng điều đó 
sẽ giúp quí vị có một chuyến hành trình viếng thăm tốt đẹp 
và được Allah ban nhiều ân phước thông qua các việc làm 
của quí vị. 

Và đó là kết quả của nhiều năm qua khi chúng tôi đã 
có thời gian cùng với những người hành hương, những 
người khách viếng, chúng tôi cũng đã cố gắng tác động đến 
họ với hy vọng có thể kéo họ rời khỏi những điều không 
được phép làm, có thể lôi kéo họ trở về với Sunnah của 
Thiên sứ, tuy nhiên, tất cả đều không thể trốn tránh trách 
nhiệm trước Allah rằng người có hiểu biết phải có trách 
nhiêm hướng dẫn và khuyên răn. 

Là người Muslim thì chúng ta phải noi theo Sunnah 
của Thiên sứ của Allah , không ai được phép rời xa 
Sunnah của Người  bởi có một Hadith Người  đã nói: 
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ابِهِاَلنِهللاا« َِ ََبًَعااَِّمااِجئْ وَناَهَونِ ا ُِ امَ ّإ َسِ ِ ْماَس
َ
ِمِ اأ ِْ اجامَا»اا امِ

َسابمث.ا ن

“Thề bởi Allah, không một ai trong các ngươi có đức tin 
hoàn thiện cho đến khi nào dục vọng của y phải theo 
những gì mà Ta mang đến.” (Tổng hợp các Hadith). 

Và quả thật, Allah đã khiển trách những kẻ đã lấy 
dục vọng của bản thân làm vị lãnh đạo cho y. Allah phán:  

﴿  ِْ ٰ ٮ  َ َُ ۥ  ِْ ََ ٰ َذ نََ� ّرَ َا � ََ َا د وََنِ
َ

ا]43سو اانلفمْان:ا[ ﴾ م

“Ngươi (Muhammad) có thấy kẻ đã nhận dục vọng của 
mình làm thần linh của y hay không?” (Chương 25 – Al-
Furqan, câu 43). 

Vị vậy, chúng tôi phải có trách nhiệm nhắc quí vị 
tránh những điều sau đây: 

1- Không được lớn tiếng trong lúc chào Salam Thiên 
sứ của Allah coi chừng các việc làm ngoan đạo của mình sẽ 
mất hết giá trị nơi Allah như chúng tôi đã nói phần trên. 

2- Cúi đầu trong lúc chào Salam hay biểu hiện các 
động tác và tư thế giống như trong lễ nguyện Salah. 

3- Quay mặt hướng về mộ của Thiên sứ  trong lúc 
Du-a bởi Du-a thì phải hướng mặt về Ka’bah. 

4- Sờ, chạm vào các bức tường, cửa sổ, bục thuyết 
giảng và các cánh cổng của Thánh đường với quan niệm là 
để đước ân phúc. Chúng tôi xin nói với quí vị: Việc sờ, chạm 
này để được ân phúc thì cần phải có bằng chứng cụ thể từ 
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Qur’an, hoặc Sunnah của Thiến sứ của Allah , nhưng thực 
chất là không có bằng chứng nào nói lên điều đó. 

5- Chen lấn nhau lúc chào Salam hoặc để giành chỗ 
ở khu vực Rawdhah hay ở chỗ gần Mihrab (phần lồi ra của 
bức tường phía trước chỗ Imam). 

6- Chạy ồ ạt vào cổng Thánh đường, đặc biệt là vào 
giờ lễ nguyện Salah Fajr mỗi khi cánh cổng Salam vừa được 
mở. 

7- Đi ngang qua phía trước mặt những người đang 
dâng lễ nguyện Salah. 

8- Không vào hàng ngũ cùng với tập thể. 

9- Cố chen lấn vào các hàng đầu hoặc tìm phạm vi 
của Thánh đường cũ. 

10- Ngồi ngay ở lối vào trong Thánh đường trong 
khi vẫn còn chỗ trống bên trong. 

11- Tawaf quanh phần mộ của Thiên sứ  giống 
như Tawaf quanh Ka’bah. 

Sau đây là các lời nói của các Ulama về những 
điều trên: 

Cúi đầu khi chào Salam 

Assamhu-di trích lời nói của Ibnu Jama’ah: Một số 
Ulama đã nói rằng đó là việc làm Bid’ah, những ai không 
hiểu biết tưởng rằng đó là một trong những biểu hiện của 
việc tôn kính, và một điều tồi tệ hơn thế đó là hôn lên đất 
của các mộ. Những hành động này các vị Salaf (những vị 
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Sahabah, những người gần thời của họ sau đó) ngoan đạo 
không hề làm bao giờ, và điều tốt đẹp nhất là theo gót của 
họ. 

Và thật là một điều tai hại cho ai đó hôn lên đất vì 
muốn được phúc lành, đấy là một sự thiếu hiểu biết trầm 
trọng bởi sự phúc lành chỉ có được khi nào hành động theo 
qui định của giáo luật cũng như các lời nói của những vị 
Salaf và các việc làm của họ. 

Lưu ý:  

Cúi đầu ở đây chỉ là một cái gật đầu nhẹ, còn Ruku’ 
(cúi gập người lại, một tư thế và động tác trong lễ nguyện 
Salah) là điều Haram quá rõ ràng bởi hành động đó là sự tổ 
hợp trong thờ phượng cùng với Allah một đối tác ngang 
hàng. Cầu xin Allah che chở cho tất cả chúng ta tránh xa 
khỏi việc làm tội lỗi đó. 

Sờ, chạm các bức tường, các cửa sổ, các cánh cổng và bục 
thuyết giảng ... của Thánh đường 

Quí đồng đạo hành hương và khách viếng thân mến, 
quả thật người Muslim không nghì ngờ gì về việc các 
Sahabah của Thiên sứ của Allah  đã từng tìm phúc lành 
qua sự chạm vào cơ thể của Người hay qua lời Du-a của 
Người hoặc chạm vào tay của Người, hoặc qua những gì 
thừa lại từ thức ăn hay đồ uống của Người hoặc ngay cả mồ 
hôi và tóc của Người, cũng như có Hadith nói rằng Người 
cạo đầu ở tại Mina và đã chia tóc của Người cho mọi người. 
Chúng tôi nói: Nếu quả thật chúng ta thực sự tìm thấy bất cứ 
vết tích gì từ Người  thì ta có thể nhắm mắt sờ chạm vào 
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nó để mong được phúc lành, để biểu hiện tình yêu đối với 
Người . 

Tuy nhiên, chúng ta phải dùng trí óc của chúng ta 
trong việc phán quyết một sự việc gì đó. Chúng ta đến các 
vết tích hiện có từ bức tường, cửa sổ, cổng vào, cột hay bục 
thuyết giảng, và chúng ta tự hỏi liệu có thật sự là Thiên sứ 
của Allah đã từng chạm hay sờ vào những chỗ đó hay 
không, liệu có phải đó thực sự là chỗ mà Người đã từng 
thường đặt tay lên ...? 

Và nếu thật sự có như thế thì chúng ta cần phải nghĩ 
đến thời gian, bởi thời gian từ thời của Người  đến thời 
của chúng ta không chỉ là mười năm, một trăm năm mà là 
hơn cả ngàn năm ... 

Và một yếu tố nữa, những người Salaf ngoan đạo 
tức những người ở cận thời của Nabi  trong đó có các vị 
Sahabah của Người, tất cả họ đều yêu thương Người bằng 
tình yêu thương mà chúng ta thời nay không thể so sánh 
được với họ, và họ là những người luôn giữ những gì mang 
lại điều phúc lành, nhưng không một ai trong số họ lại nói về 
điều này. 

Và sau đây là những lời nói của các Ulama về việc 
làm này. Tiêu biểu như lời của Imam Annawawi trong bộ 
“Majmu’” ở phần các nghi thức Hajj nói: Không được phép 
đi Tawaf quanh mộ của Người  hay những gì khác. 
Makruh sờ, chạm vào bức tường, bên ngoài hay bên trong 
của mộ. Đây là lời của Abu Ubaidillah Alhulaymi cùng 
những người khác. 
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Họ còn nói: Và Makruh dùng tay chạm vào hoặc 
hôn. Điều lễ nghĩa nên làm là tránh xa điều đó và đó mới là 
đúng đắn mà các Ulama đã nói và đã thực hành. Việc thực 
hành không dựa vào những hành đồng sai trái của đa số 
người không hiểu biết mà phải dựa vào những Hadith xác 
thực và những lời nói của Ulama, không được hướng sang 
những cải biên và đổi mới của những người không hiểu biết. 

Và quả thật, trong hai bộ Sahih Bukhari và Muslim 

có ghi rằng bà A’ishah  thuật lại: Thiên sứ của Allah  
nói: 

َوا َّبا» ُِ ناَماالَىَْحاِكيِهاَك ََ ْمِمنَااَه
َ
اأ ِِ ْسَ َ ا

َ
ا( لن انلخا ي)ا«اَمْ اأ

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 
trong sứ mạng của ta thì điều đó không được chấp nhận” 
(Albukhari). 

َوا َّبا» ُِ ْمِمنَااَك
َ
اا( لن امجلم)«اَمْ اَعِمَلاَرَمً الَىَْحاَعلَيِْهاأ

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là mệnh 
lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp nhận” 
(Muslim). 

Ông Al-Fadhl bin Iyadh  nói: Hãy đi theo đường 
lối Chỉ đạo và hãy cảnh giác các con đường lệch lạc. Và là 
một điều tệ hại cho ai lấy tay hoặc cái gì khác chạm vào cái 
gì đấy với quan niệm để tìm phúc lành bởi đó là sự ngu dốt 
và thiếu hiểu biết, sự phúc lành chỉ đạt được khi nào hành 
động hợp với giáo luật, và làm sao có thể có được ân phúc 
khi những hành động luôn đi ngược lại với điều chân lý. 
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Và đây là một trong những vị Imam của phái Shafiy 
và cũng là một vị Ulama thuộc thời Salaf đã cảnh báo điều 
đó và ông đã nói rằng đây là câu nói của các Ulama, họ đã 
thực hành tức họ đã đồng thuận về điều này. 

Ibnu Hajar Al-Haythami nói: Giới Ulama đã đồng 
thuận quan điểm là không được phép dâng lễ nguyện Salah 
hướng đến mộ của Người (tức: hướng mặt về mộ của Nabi 
) với mục đích tỏ lòng tôn kính, tương tự họ cũng đồng 
thuận rằng không được phép Tawaf quanh mộ của Người  
bởi Tawaf được cói là lễ nguyện Salah. 

Ibnu Quda-ma – một trong số các vị Imam phái 
Hambaly nói: Không phải là điều khuyến khích cho việc sờ, 
chạm vào hàng rào bền ngoài mộ của Nabi  hay hôn lên 
nó. Ahmad nói: Chúng tôi chưa từng biết việc làm này. Al-
Athram nói: Tôi thấy các Ulama của cư dân Madinah không 
sờ, chạm vào mộ của Nabi , họ chỉ đứng bên cạnh và 
chào Salam. Abu Abdullah nói: Đây cũng là điều mà Ibnu 
Umar đã làm. 

Còn về bục thuyết giảng, thì chỉ có một ghi nhận 
rằng Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdul Qa-ri thuật lại 
rằng ông đã nhìn thấy Ibnu Umar đặt tay lên chỗ ngồi của 
Nabi  trên bục thuyết giảng rồi sau ông đặt tay lên mặt 
của mình. (Al-Mughni quyển 3 trang 56). 

Và chúng tôi thấy những gì được trích dẫn đến 
chúng tôi thì rõ ràng các Ulama trong Madinah chỉ nói riêng 
về mộ của Người, chứ họ không nói gì đến hàng rào đang 
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hiện có mà là bức tường của ngôi nhà của A’ishah , trong 
khi bức tường được Umar bin Abdul-Aziz lại là bức tường 
nằm phía sau bên trong hàng rào hiện thời khoảng một vài 
mét, còn hàng rào hiện thời được xây khoảng một trăm năm 
sau đó. 

Còn trường hợp có lời thuật rằng Ibnu Umar đã tìm 
phúc lành từ chỗ ngồi của Nabi  trên bục thuyết giảng, đó 
là cái bục thuyết giảng mà Nabi  vừa thuyết giảng xong 
lúc Người còn tại thế. Và cái bục thuyết giảng lúc đó được 
làm bằng gỗ gồm 3 bậc, một bậc để bước chân lên, bậc thứ 
hai để đặt chân khi ngồi và bậc thứ ba là chỗ ngồi. Và quả 
thật nó đã bị cháy trong lần Thánh đường bị hỏa hoạn như đã 
được nói rõ trong lịch sử về Thánh đường Annabawi thiêng 
liêng. Còn cái bục thuyết giảng hiện thời được làm bằng đá 
cẩm thạch và nó được làm sau thời của Nabi  và sau khi 
cái bục thuyết giảng ban đầu bị cháy cả một trăm năm. 

Thêm nữa, chúng ta hãy lắng nghe những gì được 
trích dẫn từ Imam Ibnu Taymiyah, một trong các vị Imam 
thuộc phái Hambaly khi ông nói: Các học giả Fuqaha (những 
Ulama về giáo luật) có sự tranh cãi về việc đặt tay lên cái 
bục thuyết giảng của Thiên sứ của Allah  lúc Người còn 
tại thế Imam Malik cùng những người khác cho rằng đó là 
hành vi Bid’ah, có lời nói rằng khi Imam Malik nhìn thấy 
Ata’ thực hiện hành vi đó thì Imam Malik đã không thu thập 
kiến thức từ ông nữa. Còn Imam Ahmad (Imam phái 
Hambaly) cùng những người khác thì cho phép hành vi đó 
dựa theo hành động của Ibnu Umar . Tuy nhiên, đối với 
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việc sờ chạm vào ngôi mộ của Nabi  và hôn lên nó, tất cả 
đều là bị nghiêm cấm. Bởi tất cả các hành vi đó đi ngược lại 
với giáo lý Tawhid, ngược lại với Ikhlas (lòng thành tâm) 
trong hành đạo vì Thượng Đế của toàn vũ tức đồng hành với 
tội Shirk (tổ hợp với Allah một đối tác ngang hàng trong thờ 
phượng). 

 Như vậy, tình yêu dành cho Nabi  là tình yêu 
dành cho tinh thần và linh hồn của Nabi . Và nếu quí vị 
yêu thương Người  thì quí vị phải noi theo đường lối và 
sự chỉ bảo của Người , đó là mới tình yêu thực sự dành 
cho Người . 
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Sự chen lấn nhau ở chỗ Mihrab trong Thánh đường 
Nabawi 

Mihrab là một phần lồi ra của bức tường Thánh 
đường phía Qiblah để làm một biểu hiệu cho Qiblah. Và 
biểu hiệu này thực chất không có trong thời của Nabi  bởi 
như quí vị đã biết rằng các Thánh đường chỉ có trong tôn 
giáo Islam thôi và Nabi  đã không dùng Mihram để làm 
biểu hiệu cho Qiblah, mà sự việc này là từ sau thời của 
Người mà thôi. 

Việc chen nhau đến chỗ Mihram thực chất là muốn 
tìm chỗ đứng của Imam trong lễ nguyện Salah. Bởi mỗi tín 
đồ Muslim khi đến Madinah, đi vào Thánh đường Nabawi 
thì thường tiến nhanh đến chỗ mà Nabi  đã đứng dâng lễ 
nguyện Salah hoặc chỗ cận nơi đó và đó là Mihrab hiện thời. 

Có lẽ họ luôn giữ gìn Sunnah của Thiên sứ của 
Allah  nên đã đặt một cái bảng hiệu ở phía bên phải của 
Mihram, trên bảng ghi đây là chỗ dâng lễ nguyện Salah của 
Thiên sứ . 

Do đó, nếu quí vị muốn dâng lễ nguyện Salah ngay 
tại chỗ mà Thiên sứ đã dâng lễ nguyện Salah thì quí vị 
không tạo ra cảnh tượng chen lấn, xô đẩy và gây gổ nhau, 
nhưng đằng này phụ nữ, đàn ông chen lấn xô đẩy nhau một 
cách mất trật tự. 

Còn riêng những Mihrab còn lại không có liên quan 
gì đến điều đó. Bởi lúc Nabi  còn sống thì tất cả không có 
trong Thánh đường Nabawi của Người như hiện nay, còn 
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Mihram ở phía Qiblah là Mihrab được gọi là Mihrab của 
Uthman, nguyên do vị thủ lĩnh của những người có đức tin 
đã mở rộng thêm Thánh đường từ hướng Qiblah, sau đó 
Uthman tiếp tục mở rộng thêm nữa nhưng họ không hề làm 
Mihrab trong lần mở rộng đó. 

Tương tự, Mihrab phía tây của bục thuyết giảng nằm 
giữa bục thuyết giảng và cổng vào Salam, được gọi là 
Mimbar Sulaymani được làm sau thời của các vị Khalif 
chính trực (Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali) khoảng một 
trăm năm. 

Và nếu chúng ta xét về bản chất đúng đắn và giá trị 
của lễ nguyện Salah thì quả thật tất cả các chỗ trong Thánh 
đường đều là phạm vi của Thánh đường của Thiên sứ . 
Do đó, chúng ta nên cảnh báo về những hình ảnh đi ngược 
lại lời dạy của Islam và làm mất đi lễ nghĩa của Salah, trong 
đó làm mất đi sự thanh tịnh và lòng kính sợ được yêu cầu 
trong lễ nguyện.  
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Sự chen lấn trong khu vực Rawdhah 
Không phải nghi ngờ gì nữa rằng tất cả mọi người 

đều khao khát muốn được dâng lễ nguyện Salah tại khu vực 
Rawdhah tinh khiết. Tại sạo lại không khao khát và mong 
muốn cho được khi nó là nơi thuộc các ngôi vườn Thiên 
Đàng. Tuy nhiên, làm sao quí vị có thể đi vào Thiên Đàng 
bằng điều tội lỗi, đó là xô đẩy, chen lấn, làm phiền hà đến 
những người đang dâng lễ nguyện Salah, và đi ngược lại với 
Sunnah của Thiên sứ của Allah . 

Quả thật, nếu ai muốn Thiên Đàng thì đến đó sớm 
trước khi đã đông nghẹt người. Và một trong những điều 
không đúng cho rằng khu vực Rawdhah tốt hơn các hàng 
đầu trong lễ nguyện Salah. Quả thật, các vị Khalif đã xem 
các hàng đầu trong Salah tốt hơn đối với lễ nguyện tập thể 
bắt buộc còn đối với lễ nguyện Salah Sunnah thì tốt hơn nếu 
thực hiện trong Rawdhah với điều kiện là thuận tiện không 
có gì trở ngại. Và dĩ nhiên là Rawdhah chỗ tốt nhất. 

Những điều trái giáo luật không được phép làm 
trong bất kỳ Thánh đường nào, đặc biệt trong Thánh đường 
Nabawi thì cần phải thực hiện nghiêm hơn nữa: 

 Một trong những điều không đúng là đi vào các 
cổng Thánh đường, đặc biệt là vào giờ trước Salah Fajr, chủ 
yếu là ở cổng Salam, họ chạy tranh nhau các hàng đầu hoặc 
tranh nhau đến chào Salam Nabi . 

Và quả thật, Nabi  đã cấm hấp tấp và vội vã khi 
đi đến lễ nguyện Salah, ngay cả khi cuộc lễ nguyện Salah tập 
thể đã được tiến hành, bởi Người  đã nói: 
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ِرينَِةاَكَماا ِمانّجإ ُِ ََْمِشوَنالََعلَيْ رِوَهاا
ْ
رِوَهااَُْجَعْوَناَلأ

ْ
َ ِاافََ ارَأ َإ انّ َِ يَم َِ

ِ
ََناأ «اإِ

ونا» رِمر
َ
ْمافَأ ُِ لروناَلَماافَارَ ََ تِْمافَ

ْ
ْبَ �
َ
ا لن انلخا يالمجلم.ا أ

“Khi lễ nguyện Salah đã được bắt đầu thì các người đừng 
vội chạy một cách hối hả mà hãy đi một cách từ tốn, 
những gì mà các người bắt kịp thì hãy dâng lễ nguyện còn 
những gì không kịp thì hãy hoàn tất nó sau đó.” 
(Albukhari, Muslim). 

Và bởi vì đây là nơi có nhiều người khách viếng đến 
thăm, hơn nữa trong đó lại có người lớn tuổi già yếu, sự 
chen lấn xô đẩy có thể gây hại cho họ, hoặc trong đó có phụ 
nữ, sự chen lấn xô đẩy với phụ nữ là điều tai hại không 
lường được cho họ. 

Và chúng ta không nên quên rằng việc tôn trọng nơi 
chốn và mọi người xung quanh bởi đó là sự hoàn hảo của lễ 
nghĩa và đạo đức. 

 Một trong những điều không đúng là không bận tâm 
đến việc đi ngang qua mặt người đang dâng lễ nguyện Salah 
với suy nghĩ rằng bởi Thánh đường Nabawi cũng giống như 
Thánh đường Al-Haram tại Makkah. Chúng ta phải biết rằng 
việc cho phép chỉ dành riêng cho Thánh đường Al-Haram 
Makkah chứ không đối với Haram ở Madinah. Bởi quả thật, 
Nabi  đã không cho phép một con cừu con đi ngang qua 
mặt Người khi dâng lễ nguyện Salah. 

Và vấn đề đi ngang qua trước mặt người đang dâng 
lễ nguyện Salah là trách nhiệm của hai bên: Người dâng lễ 
nguyện Salah và người đi ngang qua. 
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Đối với người dâng lễ nguyện Salah phải có nghĩa 
vụ dâng lễ nguyện Salah ngay phía trước vật chắn, còn đối 
với người đi ngang qua thì phải có trách nhiệm không được 
đi ngang qua giữa người dâng lễ nguyện Salah và vật chắn 
trước mặt của y. 

Do đó, nếu người dâng lễ nguyện Salah không tìm 
lấy vật chắn ngay trước mặt của mình thì y là người lơ là, 
còn khi một người nào đó đi ngang qua giữa y và giữa vật 
chắn trước mặt y thì người đó đã cố tình đi ngang qua để 
phạm giáo luật. 

Như vậy, trách nhiệm là chung cho cả hai phía, 
người dâng lễ nguyện Salah phải lưu ý người đi ngang qua 
trước mặt của mình, nếu y đã lưu ý và người đi ngang qua 
lùi lại thì tốt còn nếu người đi ngang qua cứ ngoan cố không 
lùi lại thì y có quyền ra sức ngăn cản, lúc bấy giờ người đi 
ngang qua sẽ mang tội vì đã được người dâng lễ nguyện 
Salah lưu ý, còn người dâng lễ nguyện Salah sẽ không vấn 
đề gì vì y đã không lơ là. 

Và vấn đề này chúng tôi có thể nhìn nhận như thế 
này: 

Vào các mùa hành đạo thì mọi người thường đến 
Thánh đường Nabawi rất đông, họ thường đến rất sớm, và 
thường dành chỗ trước vào các giờ lễ nguyện Salah Asr, 
Maghrib và Isha bởi có thể do chỗ ở của họ cách xa Thánh 
đường. Một số người vì không thể kiên nhẫn trong việc kìm 
chế bản thân đến nhà vệ sinh nên mỗi khi cuộc dâng lễ 
nguyện Salah vừa xong là họ liền đi ra Thánh đường, và điều 
này là nhu cầu tất nhiên, dĩ nhiên nó không làm mất đi quyền 
ra sức ngăn cản người đi ngang qua trước mặt của người 
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đang dâng lễ nguyện Salah, tuy nhiên, điều đó kêu gọi người 
dâng lễ nguyện Salah cho họ cơ hội đi ra ngoài khẩn cấp 
bằng cách là sau khi hoàn tất lễ nguyện Salah bắt buộc xong 
thì khoan vội đứng dậy dâng lễ nguyện Salah Sunnah ngay. 

Và nên biết rằng việc đi ngang qua trong các hàng 
suốt thời gian dâng lễ nguyện Salah tập thể là điều được cho 
phép, bởi vật chắn của Imam là vật chắn chung cho tất cả 
những người theo sau Imam, mặc dù Imam Malik cho rằng 
đó là điều Makruh trong trường hợp không nhu cầu cần thiết 
vì nó có thể gây phiền hà và làm phân tâm những người 
đang dâng lễ nguyễn Salah. 

Và người dâng lễ nguyện Salah không nên đứng 
cách xa vật chắn ngay trước mặt mình hơn ba khuỷu tay. 

 Và một trong những điều không đúng nữa là đứng 
đứt hàng trong lễ nguyện Salah tập thể. Về vấn đề này có hai 
hình ảnh sau: 

1- Các hàng cách nhau với khoảng cách quá xa như có 
thể làm ba hoặc hơn thế nữa, và các hàng nên cách nhau 
chừng ba khuỷu tay. 

2- Bỏ trống trong hàng, như ở hàng này vẫn còn trống 
nhưng lại đứng thành hàng khác bên phải hay bên trái, 
hoặc không đứng gần sát nhau. Do đó, tất cả những 
người dâng lễ nguyện Salah phải đứng dâng lễ nguyện 
Salah sao cho thành hàng hoàn chỉnh rồi mới tiếp tục 
dựng thêm hàng khác. 

Và nếu như sau khi Takbir vào Salah mà có chỗ 
trống nào đó trong hàng thì người ở phía sau hay đến sau 
phải tiến lên để lấp đầy lỗ trống đó, không được bắt đầu 
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cho một hàng mới trong khi hàng trên vẫn còn chỗ trống, 
và hàng mới được bắt đầu từ phải sang trái của Imam. 

Và quả thật, Nabi  đã nói: 

نَاامَاا َِسوَلانِهللاَلَ�يَْفا
ْ
اا».اَكِ ل َُ ِةاِعنَْ اَ وا َُ َمَ ِِ

ْ
انّ فر َِ َماارَ ََ وَنا فر َِ َ ارَ

َ
«اأ

ا ِِ وَنا ّر ن َ
ََ َلَلاَلَر

ِ
ِفوَفانَ َر وَنانّ ااَْاَلا«امِِتمر َُ ِةاِعنَْ اَ وا َُ َمَ ِِ

ْ
انّ فر َِ رَ
ا» فا َإ ا لن امجلم.انّ

“Chẳng lẽ các ngươi không muốn đứng thành hàng ngũ 
giống như các vị Thiên thần đứng thành hãng ngũ trước 
Thượng Đế của họ sao?”. Các vị Sahabah  nói: Thưa 
Thiên sứ của Allah!  Các Thiên thần đứng thành hàng ngũ 
như thế nào trước Thượng Đế của họ? Người  nói: “Họ 
hoàn tất các hàng đầu rồi đến các hàng tiếp theo” 
(Muslim). 

Bởi lẽ, khi các hàng ngũ đứng sát nhau thật chỉnh tề 
thể hiện một sự đồng lòng và thống nhất của con tim. Vì vậy 
mà Nabi  nói: 

ْما» ُِ ْتَِلِفوناَكتَْختَِلَفاِْلِوِو
َ
ا لن اأبوابنلب،انلسجائا،ااانب اماجةالأح .ا «اَ ات

“Các ngươi đừng đứng lệch nhau để rồi trái tim của các 
ngươi cũng lệch nhau.” (Abu Dawood, Annasa-i, Ibnu Ma-
jah, và Ahmad). 

ْعَوِجاا«
َ
انَ فا َإ انّ ََ انَهللاَ اَانِْيِماإِ

ا»إِنإ

“Quả thật, Allah sẽ không nhìn vào hàng bị lệch”. 
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 Và một trong những điều không đúng là một số 
người đến Thánh đường trễ nhưng lại tìm cách cố tiến lên 
phía các hàng đầu hoặc cố chen vào để tìm khu vực của 
Thánh đường cũ. Và quả thật, có lần Nabi  nhìn thấy một 
người đàn ông làm vậy và lúc đó Người  đang thuyết 
giảng trên bục thuyết giảng, Người dừng lại và bảo người 
đàn ông đó: 

ا» ََ ََيْ اَلا ََ ََمْ   لن اأح النب اماجة. «انْجِلْحاَكَ ْ اا

 “Hãy ngồi xuống, bởi anh thật sự đã làm phiền và quấy 
nhiễu đến mọi người trong khi anh là người đến trễ”. 
(Ahmad và Ibnu Ma-jah).  

 Và một trong những điều không đúng đó là ngồi 
ngay giữa lối đi trong Thánh đường trong khi vẫn còn chỗ 
trống và rộng rãi trong Thánh đường, bởi vì điều đó gây hại 
cho bản thân người đó và cho mọi người. Đối với mọi người 
thì quí vị đã gây cản trở và khó khăn cho họ đi vạo Thánh 
đường, trong khi Thiên sứ  đã nói: 

نَ ا» َ اَلَ اِضَ ا لن انب اماجهالأح .ا«اَ اَضَ

“Đừng tự hại mình và hại người khác.” (Ibnu Ma-jah và 
Ahmad). 

Và những gì quí vị nên giữ gìn bản thân mình trong 
Thánh đường là quí hãy biết tận dụng thời gian của quí vị 
vào tụng niệm, đọc xướng kinh Qur’an và ngồi nghe những 
buổi giảng đạo trong đó.  

Cầu xin Allah hướng dẫn và phù hộ. 
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Khoảng Thời Gian Thăm Viếng Và Ân Phúc Của 
Lễ Nguyện Salah Tại Thánh Đường Nabawi 

Chúng ta nên biết rằng việc thăm viếng không bị 
chói buộc bởi khoảng thời gian nhất định nào đó, dù lâu hay 
mau, dài hay ngắn, hoặc cũng không bị chói buộc bởi các số 
lần dâng lễ nguyện Salah dù ít hay nhiều. Quí vị chỉ cần đến 
dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at chào Thánh đường, rồi đi 
chào Salam Nabi  và hai vị Sahabah của Người, rồi sau 
đó Du-a điều tốt lành cho bản thân quí vị và cho toàn thể các 
anh em động đạo Muslim. Xong, nếu muốn thì quí vị rời đi 
rồi khi điều kiện thì quay lại, quí vị sẽ được ban ân phước 
mỗi khi làm điều đó. 

Còn đối với ai có thể ở lại lâu hơn trong Madinah vì 
công việc hay mục đích nào đó, thì nên đến Thánh đường 
dâng lễ nguyện Salah bởi một lần dâng lễ nguyện Salah tại 
Thánh đường này sẽ được ân phước bằng ân phước của một 
ngàn lần dâng lễ nguyện tại các Thánh đường khác trừ 
Thánh đường Haram – Makkah. Lễ nguyện Salah ở đây bao 
gồm bắt buộc và Sunnah, theo quan điểm đúng đắn nhất của 
đại đa số Ulama. 

Còn đối với quan điểm của Imam Abu Hani-fah  
thì việc ân phước được nhân thêm chỉ đối với lễ nguyện 
Salah bắt buộc mà thôi, riêng lễ nguyện Salah Sunnah thì 
dâng lễ nguyện tại nhà của mình sẽ tốt hơn bởi Hadith sau: 

َمْرتِوَوَةا»
ْ
َ َاانّ َإ انّ

إ
ابَىِْتِها،اإِ  ِِ َمْمِ ا

ْ
َ ِاانّ َّ ا َ ْ ََ ا ا لن انلخا يالمجلم.ا«فَِّنإ
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“Quả thật, lễ nguyện Salah tốt nhất của một người là ở tại 
nhà của y, ngoại trừ lễ nguyện Salah bắt buộc” (Albukhari, 
Muslim). 

Còn đối với đại đa số học giả Ulama thì lễ nguyện 
Salah của người phụ nữ tại nhà của cô ta sẽ tốt hơn bất kỳ 
Thánh đường nào, bởi có một Hadith rằng có một người phụ 
nữ đến nói với Thiên sứ của Allah :  Quả thật, tôi thích 
dâng lễ nguyện Salah cùng với Người. Người nói : “Quả 
thật, Ta biết rõ điều đó, những lễ nguyện Salah của cô ta 
tại Thánh đường dân làng của cô sẽ tốt hơn lễ nguyện 
Salah cùng với Ta, và lễ nguyện Salah của cô ta tại nhà 
của cô sẽ tốt hơn lễ nguyện Salah của cô ta tại Thánh 
đường của dân làng cô”. (Ahmad). 

Và hãy biết rằng việc nhân lên cho lễ nguyện Salah 
một ngàn lần là nói về ân phước chứ không phải nói về số 
lượng. Do đó, nếu quí vị bỏ lỡ một số lễ nguyện Salah mà 
chỉ dâng lễ nguyện Salah có một lần, lễ nguyện Salah bắt 
buộc thì nó sẽ được nhân lên những lễ nguyện Salah mà bạn 
thiếu vẫn phải bị tính sổ. 

Vấn đề bốn mươi lễ nguyện: 

Quả thật, những Hadith được ghi nhận nói về ân 
phúc của bốn mươi lễ nguyện Salah tại Thánh đường 
Nabawi là chỉ muốn nói về các ân phúc của các việc làm, 
còn mỗi lần chúng ta dâng lễ nguyện thêm thì dĩ nhiên sẽ 
được ban thêm ân phước và công đức. Và các ân phước của 
các việc làm phụ thuộc vào điều kiện thuận tiện của từng 
người miễn sao không mâu thuẫn với những nghĩa vụ bắt 
buộc. 
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Trong Madinah ngoài Thánh đường Nabawi thiêng 
liêng thì còn nơi nào nên được thăm viếng nữa 

không? 
Quả thật, mọi người đi hành hương Hajj đều mong 

được viếng thăm đến tất cả các di tích lịch sử của Madinah, 
những nơi có gắn liền sự kiện của Thiên sứ . 

Tuy nhiên, đa số người đã cố gắng hết sức để đi 
viếng thăm nhiều nơi và nghĩ rằng những cuộc viếng thăm 
đó thuộc lễ nghi viếng thăm Thánh đường Nabawi và chào 
Salam Thiên sứ của Allah . 

Nếu chúng ta trở lại với lịch sử của thành phố để 
đánh giá rằng nó đã từng có sự liên kết gì đó với Thiên sứ 
của Allah  thì không một ai trong chúng ta có thể khẳng 
định chính xác ngoại trừ chỉ là những thông tin. 

Và các vị Sahabah cũng như các vị Tabieen (những 
người sau Sahabah) không hề theo tất cả những điều đó 
ngoại trừ những gì đến từ Thiên sứ  rằng Người đã từng 
đến thăm nơi đó, hoặc có lời di huấn của Người , thì sẽ 
không vấn đề gì nếu chúng ta đến đó thăm viếng nếu như có 
thời gian rộng rãi. 

Sau đây là một số nơi mà chúng ta nên đến thăm 
viếng nếu như có thời gian: 

Thánh đường Quba’: nằm ở phía Nam của 
Madinah. 
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Nơi chôn cất của những người tử trận Shuhada’ 
Uhud: nằm ở phía Bắc của Madinah. 

Khu nghĩa trang Albaqia: nằm ở phía Đông của 
Madinah. 

Ba địa điểm trên đây là những nơi đích thực được 
Nabi  đến viếng thăm và được tất cả những người Muslim 
đồng thuận cho rằng nó được qui định trong giáo luật. 

Còn đối với những địa điểm di tích lịch sử khác 
ngoài ba địa điểm trên thì đích thực không được ghi nhận 
chính xác là Người  từng đến thăm viếng hay có lời di 
huấn viếng thăm, tiêu biểu như nơi xảy ra trận chiến Ahzab, 
các nơi giao tranh giữa bộ tộc Quraizhah, và Thánh đường 
Ghama-mah... 
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Thánh Đường Quba’ 
Một trong những địa điểm mang chứng tích quan 

trọng tại Madinah Munawwarah sau Thánh đường Nabawi là 
Thánh đường Quba’. Đó là Thánh đường đã được truyền 
xuống lời mặc khải về nó. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ٰٓ  َ اد ّۡ َس َ�َ � َ ِا ْ
م ٌٱ  َج ۡد وََجِلٞ ََّم  َِ ََي  �َ ِ ََي ْا َ   َُ  ّ

َ
م َحق� 

َ
م  �ٍ َ د َل ِ َّ َ

م اد   َا
 ّ

َ
م  َّ َب�  َا ُْ رَ� َ َا ِّ دْم َب� �َ ُْ  ْ َّ � ََ �إ  َٱ ْر َّ َِ ا]108سو اانلووة:ا[ ﴾ ١َٱَت

Chắc chắn Thánh đường đã được xây dựng vào ngày 
đầu tiên (tại Quba’) với lòng ngay chính sợ Allah mới là 
nơi xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ nguyện Salah 
trong đó.  Trong đó, có người yêu thích việc thanh sạch 
bản thân. Bởi vì Allah yêu thương những người thanh 
khiết. (Chương 9 – Attawbah, câu 108). 

Thánh đường này là Thánh đường được xây vào 
ngày đầu tiên khi Thiên sứ của Allah  dời cư từ Makkah 
đến Madinah. Khi Người  đến Madinah thì nơi đầu tiên 
Người đặt chân là Quba’, và đó nhằm vào ngày thứ hai, 
Người đã ở lại đó cho đến ngày thứ sáu, trong thời gian đó 
Người đã xây Thánh đường này. 

Và quả thật, Người cũng có sự tham gia vào hai 
Thanh đường linh thiêng (Thánh đường Alharam – Makkah 
và Thánh đường Nabawi – Madinah) trong việc lựa chọn và 
chỉ định xây dựng nó. Và cũng như thế Thánh đường 
Alharam cũng được Allah phán bảo: 

﴿  ََ َيد �د � َّ ََ َم َا دَ�َُٰي ِ نَِ َ�َ
د

� َّ َد ِ ا]26سو اانلج:ا[ ﴾ ذ
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Và (hãy nhớ) khi TA (Allah) chỉ định cho Ibrahim địa 
điểm xây dựng Ngôi đền (Ka’bah). (Chương 22 – Alhajj, 
câu 26). 

Còn Thánh đường Nabawi là do con lạc đà của 
Người  dừng chân, tất cả các cư dân của mỗi làng đều 
mời gọi Người dừng chân ở chỗ họ, Người nói: Hãy để mặc 
nó (lạc đà) bởi quả thật nó đã nhận được lệnh, cho đến khi 
con lạc đà quì xuống chỗ Thánh đường thì Người  bảo: 
“Đây chính là ngôi nhà, insha-Allah”. 

Tương tự, Thánh đường Quba’ cũng thế, khi Người  
 muốn xây Thánh đường, Người  bảo một người trong 
những người đang có mặt leo lên lưng con lạc đà của Người  
và nới lỏng dây cương, rồi Người  nói: Các người hãy vẽ 
lại đường đi của nó, đó là phạm vi của Thánh đường. Sau đó, 
Người  ra lệnh cho xây Thánh đường, Người cùng tham 
gia với họ trong việc xây cất giống như Người đã cùng tham 
gia với mọi người xây cất Thánh đường của Người ở 
Madinah. 

Và quả thật, Thánh đường Quba’ có mang lại nhiều 
ân phúc, trong Hadith do Tirmizhi ghi lại rằng Thiên sứ của 
Allah  có nói: 

ِعْمَمااا»
ََ ا بَا ا َِ اَمْجِدِ ا ِِ َ ِاا َإ ا لن انلَمَي.ا «انّ

“Dâng lễ nguyện Salah trong Thánh đường Quba’ giống 
như đi hành hương Umrah.” (Tirmizhi). 
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Ibnu Ma-jah và Ibnu Shibah ghi lại Hadith với 
đường dẫn truyền tốt rằng, ông Sahl bin Hunaif thuật lại, 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ْجِماِرْمَمااا»
َ
أ ََ ا ِ

َ
َ ًااَنَنال َّ اِكيِها ِإ ََ افَ بَا ا َِ َماَمْجِدَ ا

َ
اأ ابَىِْتِهاِ مإ ِِ َما ُإ َط

ََ  «اَمْ ا

“Ai tẩy sạch thân thể (tắm hoặc lấy Wudu) tại nhà rồi đi 
đến Thánh đường Quba’ dâng lễ nguyện Salah ở đó một lễ 
nguyện Salah thì sẽ được ban ân phước như ân phước đi 
hành hương Umrah.” (Ibnu Ma-jah). 

Do đó, người nào mong mỏi những điều phúc lành 
thì dĩ nhiên sẽ không để bản thân mình mất đi cơ hội đó. Và 
nếu suy ngẫm về lịch sử của Thánh đường này, tìm hiểu về 
những sự kiện tiểu sử của Nabi  thì chúng ta sẽ thấy rằng 
quả thật Thánh đường này biểu hiện một sự triển vọng trong 
việc tuyên truyền Islam đi khắp mọi nơi sau một thời gian 
Islam đã bị mắc kẹt tại Makkah, và nó cũng biểu hiện một 
thực tế về thành tựu của việc truyền bá Islam. Và đó là ý 
tưởng đầu tiên để gắn kết tình hữu nghị giữa những người 
Muhajir (dời cư từ Makkah đến Madinah) đến thiết lập xứ sở 
Islam mới với những người đã san sẻ quê hương của họ bằng 
cả đức tin Iman trong trái tim, họ chân thành yêu mến những 
ai dời cứ đến xứ sở của họ. 

Và quả thật, Nabi  thường đến Thánh đường này 
vào mỗi ngày thứ bảy, đi bộ hoặc cưỡi, và dĩ nhiên ngày thứ 
bảy không phải là ngày đặc biệt gì cả, nhưng vì Người 
thường đi thăm các cô cậu của Người thuộc bộ tộc Annajjar 
vào ngày thứ sáu nên mỗi khi thăm xong thì Người sẳn tiện 
ghé thăm Thánh đường. Và người đi thăm viếng Thánh 
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đường Quba’ nên đi vào những giờ có thể dâng lễ nguyện 
Salah Sunnah (khuyến khích) hoặc vào giờ lễ nguyện Salah 
bắt buộc. 

Nên tránh đến đó vào các giờ cấm, đặc biệt là vào 
lúc mặt trời mọc, hoặc lúc mặt trời đứng bóng, hoặc khoảng 
giữa lễ nguyện Salah Fajr và mặt trời mọc hoặc khoảng giữa 
giờ Asr cho đến khi mặt trời lặn, bởi đó là các giờ bị cấm. 
Và đây là quan điểm của ba vị Imam Abu Hi-fah, Malik, và 
Ahman Hambal, chỉ riêng Imam Shafi-y thì cho phép thực 
hiện các lễ nguyện Sunnah ngay cả trong các giờ cấm nếu có 
lý do. 
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Thăm viếng khu mộ Albaqia và chào Salam, Du-a 
cho những người trong mộ 

Khu mộ Albaqia là nơi chôn cất của cư dân Madinah 
từ thời của Nabi , gia quyến của Người và nhiều vị 
Sahabah của Người đều được yên nghỉ nơi đây, có hơn hai 
trăm Sahabah được chôn cất ở trong đó, ngoài ra trong đó 
còn có nhiều vị Tabieen (những người tiếp sau Sahabah), các 
Ulama, cùng nhiều vị tử trận Shaheed. 

Và quả thật, đã có nhiều Hadith xác thực nói về 
hồng phúc về khu mộ đó và hồng phúc của việc viếng thăm 
nó và chào Salam, Du-a cho những người được chôn cất nơi 
đó, tiêu biểu như rằng đó là khu mộ sẽ là khu mộ đầu tiên 
mà người trong đó được trở dậy khỏi đất vào Ngày Phục 
sinh. Và Nabi  đã thường đến thăm nó và Người  đã 
chào Salam và Du-a cho những người trong mộ nơi đó. Và 
Người  nói: “Đại Thiên thần Jibril đến và bảo Ta đi 
thăm khu mộ Albaqia”. Và trong Sahih Muslim ghi lại, bà 

A’ishah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói rằng Đại 

Thiên thần Jibril  đến và bảo Ta:  

مْا « ُِ َ افَتَْجتَْغِفَماّ َِ َِ ي
ْ
ْهَلانل

َ
اأ ِمَ
ْ
ْنارَأ

َ
ِمِمَ اأ

ْ
اَ وإَخامَأ  ا» إِنإ

“Quả thật, Thượng đế của Ngươi ra lệnh cho Ngươi phải 
đến khu mộ Albaqia để cầu xin tha thứ tội lỗi cho những 
người nơi đó”. 

Và trong lời dẫn của Malik trong “Muwatta” ghi 

rằng bà A’ishah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:  
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ْماا« ُِ
اَعلَيْ ْ ِا َّ

ِ
َِ ا َِ َِ يْ

ْ
ْهِلانل

َ
َِ ا َِ ابِِعثْ ْ

ا»إِ�ا

“Quả thật, Ta được cử đi thăm những người trong mộ 
Albaqia để cầu nguyện cho họ”. 

Và Nabi  cũng có nói: 

اا»  َُ اَِّمْ اَاِموِ ابِ
َِ َف َْ

َ
اأ ِا اافَِّ

َُ
ابِ
َْ يَِم

ْ
َمِ منَِةافَل

ْ
ْناَاِموَ ابِاّ

َ
اأ ََ ا لن ا«اَمِ انْستََطا
نلَمَيالأح .ا

“Ai có thể chết tại Madinah thì hãy chết ở đó bởi quả thật 
TA sẽ cầu xin ân xá cho ai chết ở đó”. (Tirmizhi, Ahmad). 

Còn các Hadith chung chung nói về việc viếng thăm 
mộ thì có rất nhiều, và việc viếng thắm yêu cầu tín đồ 
Muslim phải biết giữ lễ nghĩa và cung cách của nó. Khi đến 
khu mộ Albaqia hoặc bất kỳ khu mộ nào của những người 
Muslim trên thới giới này thì chúng ta hãy chào Salam đến 
họ và Du-a cho họ. Một Hadith ghi rằng, ông Abu Huroiroh 
 thuật lại, Thiên sứ của Allah  đến khu mộ và nói:  

ْما َِسِ وَنا» ُِ اَ انِهللابِ
ََ اَل�ِنإااإِْنا

َِ ِمِن ِْ اِم ْماَبنَ اَْْوىا ُِ َ ِىاَعلَيْ ا لن ا«انّجإ
مجلم.ا

Assalamualaykum da-ro qawmin mu’minin wa inna insha-
Allah bikum la-hiqun. 

“Chào Salam đến các người, nơi yên nghỉ của những 
người có đức tin, và insha-Allah  chúng tôi sẽ gặp lại các 
người”. (Muslim). 
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Còn trong lời dẫn của Ahmad có phần bổ sung theo 

lời thuật của bà A’ishah : 

ََْفِتنإااَ ْعَ ِهْماا« ْجَمِهْماَلَ ا
َ
ِْمْمنَااأ

َ
اَ اَ مإ ُِ ا»نّل

Ollo-humma la tahrimna ajrahum wa la taftinna  ba’dahum. 

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng ngăn cấm chúng con về 
ân phước của họ và xin Ngài đừng thử thách chúng con 
sau họ”. 

Và Nabi  đã dạy các vị Sahabah của Người cách 
chào Salam đến những người trong mộ rằng họ nên nói: 

ْما ُِ اَ انِهللابِ
ََ اَل�ِنإااإِْنا

َِ ِمْجِلِم
ْ
اَلنّ َِ ِمِن ِْ ِم

ْ
مَاِ اِمَ انّ ْهَلانرا

َ
ْماأ ُِ َ ِىاَعلَيْ «انّجإ

ْما» ُِ َااَللَ
َ
َعاِكيََةال

ْ
ِلانَهللانل

َ
ْسأ
َ
ا لن امجلم.ا َِسِ وَناأ

Assalamualaykum ahladdiyar minal mu’minin wal 
muslimin, wa inna insha-Allah bikum la-hiqun, as-alullo-ha 
al’afiyah lana va lakum. 

“Chào Salam đến mọi người trong mộ từ những người có 
đưc tin và những người Musim, quả thật chúng tôi insha-
Allah sẽ gặp lại các người, chúng tôi cầu xin Allah ban sự 
phúc lành cho tất cả chúng ta” (Muslim). 

Và Nabi  thường nói: 

َغْمَِْ ا»ا«
ْ
انل َِ ْهِلابَِ ي

َ
انْفِفْماَ مإ ُِ ا لن امجلم.انّلإ

Ollo-hummaghfir li ahli Baqia algharqad. 
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“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho những 
người đang yên nghỉ nơi Baqia algharqad” (Muslim). 

Một số lời chào Salam cụ thể: 

Khi quí vị vào khu mộ Albaqia và quí vị biết rõ mộ 
của người cụ thể nào đó thì quí vị hãy chào Salam xưng rõ 
tên của người đó. Như các bà vợ của Nabi  hoặc các con 
gái của Người, hoặc mộ của Uthman bin Affan, hoặc Malik 
bin Anas, hoặc những ai khác thuộc gia quyến của Người 
cũng như các vị Sahabah nói chúng hoặc những ai thời sau 
ho, ngay cả những ai trong thời hiện tại của chúng ta. Quí vị 
hãy xưng tên của người đó và Du-a cho y, bởi dựa theo 
Hadith do Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói: 

اا« اَعَمفَِهاَل َبإ
إ
يِْهانِّمِِمِ اَنَناَاْعِمفِِهافَىَِجلاِماَعلَيِْهاإِ  َِ

َ
اأ ابَِ ْأِ اَاِممر َس ا

َ
َمااِمْ اأ

َ َىا َسابمث.ا»َعلَيِْهانّجإ اجامَان

“Không một người nào đi ngang qua mộ của người anh 
em đồng đạo của y rồi y biết người đó và chào Salam đến 
người đó thì người đó sẽ đáp lại lời chào Salam của y” 
(Tổng hợp của các Hadith). 

Những điều cấm trong thăm viếng: 

Một trong những điều cấm trong thăm viếng là đạp 
lên mộ hoặc ngồi lên đó, nếu quí vị có thể cởi giày, dép ra 
thì tốt hơn, bởi Hadith: 

ِاِمْ ا
َ
ال   ْ ََ ِ ِا

ْ
اِجْ

َ
ِمَ اِ يَابَِهاَكتَْخلَِ اإَِ ْْ اَجَْماااَكتِ َسِ ِ ْماَعَ

َ
ْناَلِْلَحاأ

َ
«اَ

ا» ْأا
ََ ا ْناَلِْلَحاَعَ

َ
ا لن امجلم.اأ
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“Quả thật, ai đó trong các người ngồi trên đống than hồng 
đến cháy cả quần áo và làm bỏng hết da thịt còn tốt hơn 
việc y ngồi lên mộ” (Muslim). 

Và những điều cấm nghiêm trọng nữa đó là làm ồn 
ào bởi chuyện thế tục, không bận tâm rằng mình sẽ phải từ 
giã cõi đời này, hoặc nhặt lấy đất từ ngôi mộ hoặc sờ chạm 
vào mộ hoặc những gì khác tương tự. 

Những điều liên quan đến việc thăm viếng mộ 
của phụ nữ: 

Có Hadith nghiêm cấm việc thăm viếng đối với phụ 
nữ, như lời di huấn của Thiên sứ : 

ِ بِو ِاا«
ْ
اّْيْانب اسبان.ا»الََعَ انِهللاَانَِِمنِ انل

“Allah nguyền rủa những phụ nữ thăm viếng các mộ” 
(Sahih Ibnu Hibban). 

Và lại có một Hadith khác trả lời: 

ِ بِوِ افَِزلِ لَها «
ْ
ْماَرْ اِاَراَ ِاانل ُِ يْتِ َُ ََ نَْا َماَا َِ َِ

ْ
ِمانآل َا ََ اارِ َُ َإ ا فَِّ ِِ ِ ا َلرَِزها

َْيَا ا لن امجلمالانلَمَيالنب اماجه.ا» نرر

“Ta đã từng cấm các ngươi thăm viếng mộ, giờ các ngươi 
hãy đi thăm mộ bởi nó sẽ nhắc các ngươi nhớ đến Đời Sau 
và bớt bận rộn với cõi trần” (Muslim, Tirmizhi, và Ibnu Ma-
jah). 

Các Ulama đã có sự bất đồng nhau về việc viếng 
thăm mộ của phụ nữ. Có người cấm vì dựa theo Hadith nói 
rằng Allah nguyền rủa, một số khác thì cho phép vì dựa theo 
Hadith cho phép bởi nếu nhìn vào Hadith nguyền rủa thì 
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thấy chỉ cấm phụ nữ, còn trong Hadith cho phép thì từ “các 
ngươi” bao hàm cả đàn ông và phụ nữ. Họ còn dẫn chứng 
các Hadith khác nữa, như họ đã dẫn chứng Hadith qua lời 
thuật của bà A’ishah được nói ở phần trên rằng Thiên sứ của 
Allah đã nói: “Đại Thiên thần Jibril đến ...”. Tôi nói: Vậy em 
sẽ nói gì nếu em đi thăm viếng mộ. Người  bảo: Nàng hãy 
nói: 

َِا ِمْجِلِم
ْ
اَلنّ َِ ِمِن ِْ ِم

ْ
مَاِ اِمَ انّ ْهَلانرا

َ
ْماأ ُِ َ ِىاَعلَيْ مَمَْسِمانِهللا «انّجإ

ِمرَْ ، َِ
ْ
اِمنإااَلنِّمْجتَأ َ ِْ ِلانَهللانِّمْجتَْ ِ ِم

َ
ْسأ
َ
ْما َِسِ وَناأ ُِ اَ انِهللابِ

ََ اَل�ِنإااإِْنا
ْما» ُِ َااَللَ

َ
َعاِكيََةال

ْ
ا لن امجلمالنلسجائ.انل

Assalamualaykum ahladdiyar minal mu’minin wal 
muslimin,  yarhamullo-hul mustaqdimin minna wal 
musta’khirin, wa inna insha-Allah bikum la-hiqun, as-alullo-
ha al’afiyah lana va lakum. 

“Chào Salam đến mọi người trong mộ từ những người có 
đưc tin và những người Musim, cầu xin Allah thương xót 
những người đi trước và những người đi sau, quả thật 
chúng tôi insha-Allah sẽ gặp lại các người, chúng tôi cầu 
xin Allah ban sự phúc lành cho tất cả chúng ta” (Muslim, 
Annasa-i). 

Tuy nhiên, tất cả các Ulama đều đồng thuận với 
nhau rằng nếu người phụ nữ đi trên đường ngang qua mộ thì 
cô ta hãy chào Salam đến những người trong mộ và cầu xin 
Allah tha thứ tội lỗi cho họ.  
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Do đó, quả thật phụ nữ không được phép vào khu 
mộ Al-baqia nhưng họ được phép chào Salam từ phía bên 
ngoài hàng rào. 

Và chúng hãy biết rằng, khi chúng ta đến cổng Al-
baqia và chào Salam chung đến toàn thể những người trong 
mộ, Du-a và cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho họ một cách 
chung chung là đã được ban phước, còn nếu như chúng ta 
vào trong và chào Salam đến từng người mà chúng ta biết 
mộ của họ thì cũng không vấn đề gì, miễn sao chúng ta cảm 
thấy thuận tiện là được. 

Quí vị hãy nên Chào Salam và Du-a theo Sunnah mà 
Nabi đã chỉ dạy và hướng dẫn. 
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Shuhada Uhud (Nơi chôn cất của những người tử 
trận vì con đường chính nghĩa của Allah 

Những người được chôn cất ở đó là những người đã 
tử trận trong trận đại chiến Uhud – cầu xin Allah hài lòng về 
họ. Trận chiến Uhud xảy ra vào tháng Shawwal năm thứ ba 
kể từ cuộc dời cư Hijrah. Trận chiến này đã đáp trả lại những 
người thờ đa thần những gì mà những người Muslim phải 
gánh chịu trong trận chiến Badr, và sau đó những người 
Quraish đã đến kết nối liên minh với Madinah. 

Và thông tin về trận chiến này rất dài, quả thật 
chúng tôi đã có trình bày chi tiết trong chủ đề khác. Còn ở 
đây, cái quan trọng mà chúng tôi muốn nói là những người 
tử trận trong trận chiến này đã hy sinh tính mạng của họ để 
đưa cao lời phán của Allah cũng như để bảo vệ và duy trì tôn 
giáo của Ngài, ủng hộ Thiên sứ của Allah  chống lại kẻ 
thù để bành trướng và mở rộng Islam, tôn giáo chân lý của 
Allah, Đấng Tối Cao. Việc họ hy sinh của họ là một hồng 
phúc to lớn và chúng ta, những người có đức tin phải yêu 
thương và nghĩ đến họ. Việc làm tối thiểu nhất mà chúng ta 
có thể làm để thể hiện tình đồng đạo với họ là chúng ta hãy 
chào Salam đến họ và Du-a cho họ. 

Và quả thật, Nabi thường đến viếng thăm họ sau 
cuộc chiến, Người cầu nguyện cho họ, cầu xin Allah tha thứ 
cho họ. Và Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Mu-awiyah đều 
đến thăm viếng họ, và cứ như thế tất cả những tín đồ Muslim 
của ngày hôm nay. 
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Cách chào Salam đến họ: 

Trong Sahih Bukhari có ghi lại rằng Nabi  đã đến 
thăm viếng họ sau cuộc chiến khoảng tám năm, Người đã 
cầu nguyện cho họ. 

Và trong bộ Hadith của Albayhaqi có ghi nhận rằng 
Nabi  đã đến viếng thăm họ và nói: 

ْلاَسلإَماا«
َ
ْماَمْ اَان َِهْماأ ُِ َإ

َ
َ نِ اَله َُ َِ ِِ َ ا اَه نإ

َ
ِ اأ َُ اَربَْ َ اَلنَِبيإَخاَْْش اإِنإ مإ ُِ نّل

لناَعلَيِْهانّجم َىا ِ يَاَمِةا َبر
ْ
امَْوِىانل ََ ْماإِ ُِ

ا»َعلَيْ

“Lạy Thượng Đế, quả thật người bề tôi của Ngài và vị 
Nabi của Ngài xin chứng nhận rằng những người này là 
những người tử trận vì con đường chính nghĩa của Ngài, 
và quả thật ai đến thăm viếng họ hoặc chào Salam đến họ 
cho đến ngày Sau thì họ sẽ được đáp lại lời chào Salam”. 

Và khi đến thăm họ, thì Nabi  thường chào 
Salam: 

ن ِا «  َِْمافَِنْعَماِرْ َالانرإ َأْ َّ ْمابَِماا ُِ اَعلَيْ ا لن اأح .ا» َسَ ى 

Salamualaykum bima sobartum fani’ma uqbad dar. 

“Cầu xin bằng an đến các người bởi những gì các người 
đã kiên nhẫn chịu đựng, và cầu xin Allah ban cho các 
người một nơi ở cuối cùng tốt đẹp và hạnh phúc nhất” 
(Ahmad). 
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Và khi Ma’wiyah đến thăm viếng họ thì ông đã có 
lời bổ sung thêm, ông nói rằng khi Thiên sứ của Allah  
đến thắm, Người đã nói: 

ن ِا « َِْمافَِنْعَماِرْ َالانرإ َأْ َّ ْمابَِماا ُِ اَعلَيْ َاَسَ ى  ِْ َعاِمِل
ْ
ْجِمانل

َ
ا لن ا» افَِنْعَماأ

أح .ا

Salamualaykum bima sobartum fani’ma uqbad dar, fani’ma 
ajrul-amilin. 

“Cầu xin bằng an đến các người bởi những gì các người 
đã kiên nhẫn chịu đựng, và cầu xin Allah ban cho các 
người một nơi ở cuối cùng tốt đẹp và hạnh phúc nhất, 
phần thưởng tốt đẹp nhất dành cho những người thi hành 
ngoan đạo”. 

Và có Hadith nói rằng Nabi  đã đứng ngay mộ 
của Mus’ab bin Umair và đọc lời Kinh: 

لٞ  ﴿  وََجِ  ََ َ َا  ُد دْم َا �َ َ � �اا َٱ ْٱ ََ ٰ �َ � َاِ  َٱلْ ٱ ََ ۥ   ِْ َب ا لََ�ٰ َ�د م ّا َْ َِ  فََم د َ َعلَيد َّ

�ل  َٱِ بد َُ  � ْ ٱ َّٱَ َاِ ِ ََ ٱ  َ�َتَظْر ا ِ م ّا َْ َا د َسزنز:ا[ ﴾ ٢ ََ ا]23سو اان

Và trong số những người có đức tin, có những người giữ 
đúng lời giao ước của mình với Allah. Bởi thế trong họ, 
có người đã hoàn tất lời thề (bằng sự tử đạo) và có người 
còn chờ (đến phiên của họ) và họ đã không thay đổi (lời 
giao ước) một chút nào. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 23). 

Và trong sự ghi nhận của Abu Dawood rằng Nabi 
 đã nói với các vị Sahabah của Người:  
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ارَمِِبا ْضا
َِ ا ْ ا

ََ اَجوِْفا ِِ ْما ُِ ْ َلنَس
َ
اَجَعَلانِهللاأ ِس ا

ِ
ْمابِأ ُِ َوننِ َْ يَ اإِ ِّ

ِ
ااأ «اَّمإ

ا لا ِِ ا ِِ ا َ ةا
اِمَعلإ َه ا

ََ نَاِبمَلاِمْ ا ََ ا
َ
لِ اإَِ

ْ
ِلاِمْ اََِما َِهااَلرَأ ِْ

ْ
َنإِةارَأ

ْ
اَ انّ َُ َْ

َ
أ

ََنَاا َون َْ ِغاإِ
ْماَْاِّونا:اَمْ اِابَلا ُِ ْماَلَمِ يِل ُِ وِ

ْماَلَمْشَ ُِ ِل
َْ يَ اَمأْ َِ االََجِ لنا َعْمِ افَلَمإ

ْ
نل

َْمِزا
ْ
ِوناِعنَْ انل ُِ اِباَلَ اَانْ َُ ِ

ْ
انّ ِِ امَْزَهِ لنا

َ إ ِّ َنإِةانِْمَاِ ا
ْ
انّ ِِ ا ْسيَا  

َ
نإااأ
َ
َرنإااه

نَْزَلانِهللا
َ
مْا.اَْاَلا:افَأ ُِ ْماَرنْ ُِ بَلاِغ

ِ
نَااأ
َ
انَِها:اأ َْ َا ﴿اَكَ اَلانِهللاِسبْ ِ َ َّ � ّ ََ َۡ َ�د َق  ََ

 َّ زَلْ  مد ِْرد ََ َ َوها َٱ  َيِ ٌن َع  حد
َ

م إ َِلد  � َ َٰ ََ اد
َ

م  َ َّ ََيَل � َِ  �َ  � ْم ١لْتَلْ ٱ َْ ٰ ٱََٮ ََ ََِمِ  َن  فَرََح
ٌف  َۡ د ّق 

َ
مد � ََ فَ لد َۡ اد  َ م اا ََ َ ِ � ْا ٱ ََ َمد َِلد َا َ ِ َ َّ َّ َِٱ َ ْ�َ َد َت ۡد َ َ ََ  ََ َِ ل ضد ا فَ ْ َا َّ �

 َّ  ْ ن َز د َُ مد  ُْ َق  ََ مد  ََ ا لن اأبوا» ]170، 169سو ااالاعممنن:ا[ ﴾ا١َعلَيد
بنلب.ا

“Quả thật, khi mà các anh em đồng đạo của các người đã 
chịu đựng những gì ở trận chiến Uhud, Allah làm cho các 
linh hồn của họ thành những chú chim màu xanh và cho 
chúng bay trên các con sông nơi Thiên đàng, chúng sẽ ăn 
những trái quả nơi đó và nghỉ ngơi ở các tổ của chúng 
được làm bằng vàng treo dưới bóng mát của chiếc Ngai 
vương của Allah. Rồi khi họ nhìn thấy những điều tốt đẹp 
về thức ăn, thức uống và cuộc sống của họ nơi đó, họ nói: 
Ai truyền tin, nhắn gởi đến anh em đồng đạo của chúng ta 
rằng chúng ta đang sống nơi Thiên Đàng, chúng ta được 
ban cấp nhiều bổng lộc để họ cố gắng trong Jihad và sẽ 
không ngừng chiến đấu. Thế là Allah phán: TA sẽ truyền 
tin và nhắn đến họ cho các ngươi. Vậy là Ngài mặc khải 
xuống câu kinh: Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì 
chính nghĩa của Allah đã chết, mà thật ra họ vẫn sống ở 
nơi Thượng Đế của họ và được cung dưỡng đầy đủ. Họ 
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vui hưởng thiên lộc mà Allah đã ban cấp. Họ báo tin vui 
cho những ai còn ở lại sau chưa nhập đoàn chung với họ 
rằng những người tử đạo sẽ không lo sợ cũng sẽ không 
buồn phiền. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 169, 170)” (Abu 
Dawood). 

Và chú của Thiên sứ của Allah, Hamzah  cũng là 
một trong những người Shaheed (tử trận) ở đây, và vị trí mộ 
của ông cũng được biết rõ. Và dân Madinah đã chứng kiến 
được sự thật mà câu kinh đã phán rằng những người đã hy 
sinh vì chính đạo của Allah vẫn sống. Qua bốn mươi năm 
sau trận chiến Uhud, có một trận mưa lớn làm trôi đất của 
một số mộ của những người đã hy sinh, xác của họ nhô lên, 
xác của họ thự sự vẫn còn nguyên vẹn như cũ như thể là họ 
mới được chôn vào ngay hôm qua mà thôi, xác của họ không 
có một tí gì thay đổi cả, người ta đã mang xác của họ lên gò 
đất cao hơn và chôn cất họ lại cho đến bây giờ, cầu xin Allah 
hài lòng về họ. 
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Thánh đường Qiblatain (Thánh đường hai Qiblah) 
Người ta gọi Thánh đường Qiblatain (hai Qibah) bởi 

sự kiện một cuộc lễ nguyện Salah tập thể bắt buộc được 
hướng sang hai Qiblah, một nửa của cuộc lễ nguyện Salah 
hướng sang ngôi đền Maqdis – Jerusalem và một nửa còn lại 
hướng sang ngôi đền Ka’bah. 

Như đã biết rằng Nabi  lúc ban đầu khi nhận được 
nghĩa vụ dâng lễ nguyện Salah thì Người dâng lễ nguyện ở 
Makkah hướng mặt về Ka’bah và Người đứng cũng cùng 
hướng với ngôi đền Maqdis – Jerusalem tức Ka’bah nằm 
giữa Người và Maqdis. Rồi khi Người dời cư đến Madinah 
thì Người dâng lễ nguyện Salah hướng về ngôi đền Maqdis – 
Jerusalem trong thời gian khoảng mười sáu tháng, có lẽ mục 
đích là để gây thiện cảm với những người Do thái, cũng 
giống như Người  đã nhịn chay vào ngày Ashura, những 
người Do thái thường nhịn chay vào ngày này và họ nói: Đó 
là ngày mà Allah đã cứu Nabi Musa (Moses)  thoát khỏi 
sự truy đuổi của Fir’aun (Pharaon). Nabi Musa  đã nhịn 
chay vào ngày hôm đó để tri ân và tạ ơn Allah đã cứu Người 
cho nên họ nhịn chay theo Người. Nabi  nói với họ: 
“Chúng tôi yêu quí Nabi Musa  hơn các người”, vậy là 
Người nhịn chay ngày hôm đó và ra lệnh cho mọi người 
nhịn chay.  

Và quả thật, việc Nabi  dâng lễ nguyện Salah 
hướng về ngôi đền Maqdis – Jerusalem nói lên rằng đây 
không phải điều mới mẻ đối với những vị Thiên sứ trước 
đây, mà đó là đường lối Sứ mạng được Allah cử phái các 
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Thiên sứ của Ngài trong các cộng đồng trước Người. Tuy 
nhiên, những người Do thái lại suy luận theo hướng ngược 
lại. Họ nói nếu tôn giáo của chúng ta không phải chân lý thì 
chắc chắn Muhammad sẽ không hướng đến Qiblah của 
chúng ta. Và lúc đó, thật sự Nabi  đã dâng lễ nguyện 
Salah hướng sang Qiblah của họ, và Người  đang chờ đợi 
Allah chuyển hướng sang hướng khác. Người  đã ngước 
lên trời rất lâu cầu xin Allah cho đến khi Allah mặc khải 
xuống câu Kinh: 

مَ  ﴿  ّۡ َ� �َ   َ ََ ََجد َب  َال� َُ  ٰٓ ٱد نََر ةل لَ لَ َّ َ  لَبد َ ها  َ فَلَْ  َ�ٰ ٱ نَ   َ   ََرد ََ ََجد  َ َ لا إ فَ ِ َُ

َا  ِ َ َّ � ّّ ۥۗ ذ َرهْ ِد َط مد  ْم َُ َْْج   � َ ل� ٱ مد فَ ْإ َاِ ْك ْت َََحيد  �  َ َرٱ َ ُد َٱ � َج ۡد دَم َر �َ ِد َط
 َّ َملْ  ُد َٱ ٰفٍَل َ�ّمِ  ََ َ ِ ْ َّ َاِ � ََ  ۗ مد ََ َ ّوها ا  ق� َا َ ُد � ِْ ّ ن

َ
� َّ ْم  لَ ُد َهَ َٰب  �َ َك � �لد ْ ٱ ََ

ْ
 ﴾ ١م
ا]144سو اانل ما:ا[

Quả thật, TA (Allah) đã thấy Ngươi (Muhammad) 
ngước mặt trên trời (cầu xin Chỉ đạo). Bởi thế, TA 
(Allah) hướng Ngươi về phía Qiblah làm cho Ngươi hài 
lòng. Do đó, hãy quay mặt  của Ngươi hướng về Thánh 
đường Al-Haram (Makkah). Và ở bất cứ nơi nào, các 
ngươi hãy quay mặt về phía đó (để dâng lễ nguyện 
Salah). Và quả thật, những ai đã được ban cho Kinh sách 
đều biết rằng đó là sự Thật do Thượng Đế của họ ban 
xuống. Và Allah không làm ngơ trước những điều họ 
làm. (Chương 2 – Albaqarah, câu 144). 

Thế là Nabi  đã chuyến hướng sang ngôi đền 
Ka’bah. 
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Có nhiều lời dẫn truyền khác nhau về: Sự chuyến 
hướng được thực hiện vào giờ lễ nguyện Salah nào? Có phải 
sự chuyển hướng được thực hiện ngay trong lễ nguyện Salah 
không hay ngưng lễ nguyện Salah đó để thực hiện lại lễ 
nguyện Salah mới, và nó được thực hiện trong Thánh đường 
nào? 

Trong ghi nhận của Bukhari thì không có nói cụ thể 
thánh đường nào, cũng không chỉ rõ cụ thể lễ nguyện Salah 
của giờ nào, còn những ghi nhận khác thì có lời dẫn nói rằng 
câu Kinh này được mặc khải xuống cho Người  vào ban 
đêm, rồi Người đã dâng lễ nguyện Salah Fajr của ngày hôm 
đó ở tại Thánh đường của Người hướng sang Ka’bah, lúc đó 
có một người thuộc những người đã cùng dâng lễ nguyện 
Salah với Người trong buổi Fajr đó đi ngang qua một nhóm 
người đang dâng lễ nguyện Salah Zuhur tại Quba’, họ dâng 
lễ nguyện Salah hướng về ngôi đền Maqdis như thường lệ, 
thế là người đàn ông này thông báo với họ về lời câu kinh 
mặc khải xuống và Nabi đã đổi hướng sang Thánh đường 
Al-Haram – Makkah, thế là những người đang dâng lễ 
nguyện Salah cùng quay người sang hướng Ka’bah và tiếp 
tục hoàn tất lễ nguyện Salah còn lại của họ. 

Có lời dẫn khác thì nói cuộc lễ nguyện Salah là Asr 
tại Thánh đường Bani Sulaim mà ngày hôm này được gọi 
Thánh đường Qiblatain (Thánh đường hai Qiblah). 

Và trong một lời dẫn rằng Nabi  đến thăm Ummu 
Bashar bin Albarra tại xóm Bani Salmah, họ đã tiếp đãi 
Người thức ăn và khi đến giờ dâng lễ nguyện Salah Zuhur, 
Người đã làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cùng với họ hai 
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Rak-at, sau đó Người ra lệnh cho quay mặt ra sau hướng về 
phia Ka’bah. 

  Còn trong lời thuật của Rafia bin Khudaij: Có một 
người truyền tin đến khi chúng tôi đang ở xóm của Bani 
Abdul Ash-hal, y nói: Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã 
được lệnh dâng lễ nguyện Salah hướng mặt về phía Ka’bah. 
Thế là, vị Imam của chúng tôi quay mặt hướng sang Ka’bah 
và chúng tôi quay mặt đi cùng với Imam. 

Còn trong lời thuật của Thuwailah con gái ông 
Aslam: Tôi đã dâng lễ nguyện Salah Zhuhur và Asr tại 
Thánh đường Bani Harithah, chúng tôi đã hướng mặt về 
Iliya (phía ngôi đền Maqdis – Jerusalem), chúng tôi đã dâng 
lễ nguyện Salah được hai Rak-at, rồi có tin báo rằng Nabi 
đã hướng mặt về phía ngôi đền Ka’bah, thế là phụ nữ quay 
hướng sang phía đàn ông và đàn ông quay sang phía phụ nữ 
và chúng tôi tiếp tục dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at còn 
lại, hướng mặt về phía ngôi đền Ka’bah. 

Có vẻ như các lời dẫn truyền về sự kiện này dường 
như có sự mâu thuẫn, nhưng thực tế tất cả các lời dẫn truyền 
đều xác thực, bởi lẽ sự kiện đổi hướng Qiblah là điều thực tế 
xảy ra đối với toàn thể. Tuy nhiên, khi lệnh đổi hướng được 
mặc khải xuống, thì dĩ nhiên thông tin không được truyền đi 
đến tất cả các bộ tộc của người dân Ansar trong một thời 
điểm duy nhất, và các nơi nhận được thông tin trước tiên là 
một số Thánh đường do những người nghe được thông tin 
truyền đạt lại. Do đó, người nào nhận được thông tin không 
phải trong giờ lễ nguyện Salah thì họ sẽ bắt đầu dâng lễ 
hướng về Ka’bah trong lễ nguyện sắp đến, còn người nào 
nhận được thông tin trong lúc đang dâng lễ nguyện Salah thì 
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họ lập tức quay mặt đổi hướng sang Ka’bah ngay trong lễ 
nguyện Salah. Và sự việc này lặp đi lặp lại tại nhiều Thánh 
đường: Thánh đường Bani Harithah, Thánh đường Quba’, 
Thánh đường Bani Abdul Ashhal và Thánh đường Bani 
Sulaim. Nhưng Thánh đường Bani Sulaim lại được biết đến 
nhiều hơn, nguyên nhân có thể là đo lời dẫn truyền về sự 
dâng lễ nguyện Salah của Nabi  tại đó rằng Người đã đổi 
hướng Qiblah ngay trong lúc Người đang dẫn lễ nguyện 
Salah Zhuhur, hai Rak-at đầu Người hướng mặt về phía 
Maqdis – Jerusalem và hai Rak-at sau Người đổi hướng sang 
phía ngôi đến Ka’bah – Alharam, trong khi các Thánh đường 
còn lại không có lời dẫn truyền rằng Người  đã đổi hướng 
Qiblah ngay trong lễ nguyện Salah. 

Và việc quan trọng cho chúng ta rút kết bài học về 
vấn đề này là chúng ta phải luôn nhanh chóng thực thi mệnh 
lệnh, việc đổi hướng được phép làm trong lúc đang dâng lễ 
nguyện Salah chứ không cần phải ngừng lễ nguyện Salah đó, 
và nếu như một người dâng lễ nguyện Salah hướng về phía 
mà anh ta nghĩ rằng đó là hướng của Qiblah sau khi anh ta 
đã có sự nỗ lực xác định Qiblah nhưng rồi sau đó trong lúc 
dâng lễ nguyện thì có người cho biết chính xác là anh ta 
đang hướng sai Qiblah thì anh ta không cần phải ngưng 
Salah đó mà anh ta được phép chuyển hướng và tiếp tục 
hoàn tất cuộc dâng lễ.   Bởi các vị Sahabah đã không nhận 
được thông tin ngay trong đêm mà lời mặc khải được ban 
xuống mà cho tới giờ Zhuhur hoặc Asr họ mới nhận được, 
tuy nhên những lễ nguyện Salah trước đó vẫn được xem là 
có giá trị. 
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Còn đối với thời điểm chính xác cho sự kiên đổi 
hướng Qiblah thì có lời cho rằng đó là nhằm vào ngày thứ ba 
giữa tháng Sha’ban của năm thứ hai sau Hijrah, có lời thì 
bảo đó là nhằm vào tháng Jumada, có lời thì nói sau trận 
chiến Badr và lời khác thì bảo nhằm vào nửa tháng Rajab. 
Nhưng dù nhằm vào bất kỳ thời điểm nào hay bất kỳ giờ 
khắc nào hoặc tại bất cứ Thánh đường nào đi chăng nữa thì 
sự kiện đổi hướng Qiblah đến Ka’bah được coi là nhằm vào 
thởi điểm trước khi Islam được hoàn thiện. 

Và cuối lời về Thánh đường Qiblatain, xin lưu ý quí 
vị đồng đạo Muslim thực hiện Hajj cũng như những ai đi 
thăm viếng đừng thiếu hiểu biết thực hiện lễ nguyện Salah 
gồm bốn Rak-at bằng cách hai Rak-at hướng về ngôi đền 
Maqdis – Jerusalem và hai Rak-at hướng về ngôi đền Ka’bah 
– Makkah. Bởi việc người Muslim phải hướng mặt về ngôi 
đền Maqdis – Jerusalem trong lúc dâng lễ nguyện Salah đã 
được xóa bỏ và Qiblah thay thế là ngôi đền Ka’bah kể từ 
thời điểm lời mặc khải được ban xuống về sự kiện đổi hướng 
Qiblah. 

Mọi lời ca ngợi và tán dương Allah!!! 
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Nơi dâng lễ nguyện Salah tập thể Eid, hoặc Thánh 
đường Al-Ghamamah (Mây) 

Thánh đường này nằm ở phía Nam của Thánh 
đường Nabawi. 

Thánh đường này được công chúng biết đến với tên 
gọi Thánh đường Al-Ghamamah, họ cho rằng nó mang điều 
thần diệu của Thiên sứ của Allah  trong suốt chuyến hành 

trình đi buôn thuê cho bà Khadijah  con gái ông 
Khuwailah đến xứ Sham trước lúc nhận được Sứ mạng, và 
trước khi Người  cưới bà Khadijah, và trong chuyến đi 
buôn đó có Maysarah, người giúp việc của bà Khadijah, đi 
cùng. Mỗi khi trời nắng nóng thì đám mây đến che bóng mát 
trên đầu của Thiên sứ của Allah . Maysarah đã kể lại sự 
việc này cho bà chủ Khadijah. Do đó, bà có ý muốn lấy 
Người  làm chồng. 

Và như đã biết, sự kiện mây che mát Người  là 
lúc trên đường đến Sham, tuy nhiên nó đã được gán tên cho 
Thánh đường. 

Và sự thật lịch sử về Thánh đường này là trong lễ 
nguyện Salah tập thể Eid của hai ngày đại lễ, cũng như lễ 
nguyện Salah cầu xin mưa, Nabi  đã tập trung mọi người 
đến một nơi ngoài trời, phụ nữ và trẻ con cũng cùng tham 
gia với họ, ngay cả phụ nữ có kinh nguyệt cũng ra ngoài 
cùng với họ, và khoảng trống gần Thánh đường Nabawi là 
chỗ của Thánh đường này, nó cách Thánh đường Nabawi 
khoảng 1000 khuỷu tay tương đương với 750 mét. 
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Và các Sahabah đã đặt một cái bục thuyết giảng cho 
Nabi ngồi lên thuyết giảng ở tại đó, Thánh đường này trước 
kia thường là nơi mà Người  làm nơi dâng lễ nguyện 
Salah tập thể ngoài trời. Và Umar bin Abdul-Aziz đã dựng 
lên tại chỗ đó một Thánh đường để bảo tồn lại biểu hiệu. Và 
sau đây là mỗi Thánh đường nằm lần lượt ở vị trí: 1- Thánh 
đường Abu Bakr, 2- Thánh đường Umar, 3- Thánh đương 
Ali. 

Và tất cả các Thánh đường đều theo sự việc như 
vậy, ngoại trừ những vị Khalif này – cầu xin Allah hài lòng 
về họ - không đứng ngay chỗ đứng của Thiên sứ của Allah 
 bởi sự giữ lễ của họ. Do đó, Abu Bakr đứng bền phải chỗ 
của Thiên sứ , Umar đứng bên trái của Người và Ali đứng 
giữa chỗ của Thiên sứ và Abu Bakr lùi lại phía bắc. 

Và cứ như thế, các Thánh đường được xây với ý 
nghĩa như vậy. Có lời nói rằng quả thật Thiên sứ của Allah 
 đã từng dâng lễ nguyện Salah tại các Thánh đường đó, 
sau Người chỉ thường xuyên dâng lễ nguyện Salah Eid tại 
nơi dâng lễ nguyện Salah tập thể Eid hay còn gọi là Thánh 
đường Al-Ghammah ngày nay cho đến khi Người qua đời. 

Và như đã biết rằng các vị Khalif chính trực đó đã 
không hề tách riêng bởi các Thánh đường mà bỏ Thánh 
đường của Thiên sứ của Allah , trong thời của Người  
hay sau khi Người qua đời. 

Do đó, việc đi đến các Thánh đường đó là mang ý 
nghĩa như vậy. Cầu xin Allah phù hộ và che chở!!! 

 



Cung Cách Thăm Viếng Thánh Đường Annabawi . . . 
 

93 

Nguyên nhân gọi Masajid Sab’ah (Nơi của bảy 
Thánh đường). 

Thực chất nơi này trước kia là chỗ xảy ra trận chiến 
hào hay còn gọi là trận chiến Al-Ahzab. Và sự kiện này xảy 
ra vào năm thứ năm sau Hijrah khi mà Thiên sứ của Allah 
biết được những người Quraish tụ tập lực lượng cùng với 
phe đồng mình ở Ghatfan mưu đồ xâm lược Madinah. 
Salman Alfarisy đã tham mưu cho ý kiến đào chiến hào để 
phòng thủ kẻ thù xâm lược. Và bao quanh thành phố 
Madinah lúc bấy giờ toàn là đá nhiệt độ đoàn quân không 
thể nào vượt qua để vào được, và lối vào Madinah chỉ có 
một con đường duy nhất đó là băng qua thung lũng. Thế là 
Thiên sứ  đã ra lệnh cho đào cái hào ngay con đường ra 
vào Madinah để ngăn cản kẻ thù xâm lược. Rồi khi các đoàn 
quân kẻ thù đến gặp được cái hào ngay phía trước lối vào 
Madinah nên họ không thể vào được. Do đó, trận chiến ngày 
còn được gọi là trận chiến Al-Ahzab (các đoàn quân), và quả 
thật trong trận chiến đó đã xảy ra nhiều sự kiện thần kỳ và 
siêu nhiên. 

Và hai đầu của cái hào là khu phủ đầy đá và chiều 
dài của cái hào khoảng năm cây số.  

Và trại quân người Muslim trong suốt thời gian đào 
chiến hào được đóng tại nơi mà nó được gọi là Masajid 
Sab’ah như hiện nay, và lúc bấy giờ các Thánh đường chưa 
được dựng lên. Tuy nhiên, sau khi Allah giúp chiến thắng và 

đuổi các đoàn quân xâm lược, Umar bin Abdul-Aziz  
muốn bảo tồn chiến tích lịch sử nơi đó nên đã cho xây các 
Thánh đường tại các địa điểm mà một số trại của người 
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Muslim được đóng quân ở đó, theo cách xác định vị trí chỉ 
mang tính phỏng đoán bởi cái chiến hào đã bị lấp lại và 
không rõ dấu vết. Do đó, các Thánh đường được xây lên chỉ 
để làm những biểu tượng tượng trưng cho các trại quân của 
những người Muslim trong cuộc chiến Al-Ahzab. 

Bởi thế, những ai đến đó không nên coi đó là những 
nơi cần phải viếng thăm hay là những nơi của sự thờ 
phượng, tuy nhiên, việc đi đến đó để muốn biết về kiến thức 
lịch sử hoặc để thăm quan nơi mà các Sahabah của Thiên sứ 
đã từng đóng quân hoặc để ôn lại bài học lịch sử đã qua thì 
không vấn đề gì.  

Cầu xin Allah hướng dẫn và soi sáng!!! 
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Những điều sau cuộc viếng thăm 
Sau khi quí vị đã hoàn tất chuyến viêng thăm của 

mình, quí vị đã đạt được những điều ân phúc trong chuyến đi 
cũng như quí vị thu thập được nhiều kiến thức lịch sử và 
chứng kiến được nhiều chứng tích lịch sử hào hùng của tôn 
giáo Islam, thì bây giờ quí vị phải lo chuẩn bị cho cuộc hành 
trình rời khỏi Madinah để quay về xứ sở của quí vị. Dĩ 
nhiên, quí vị đã rất vui và chắc chắn cũng không tránh khỏi 
nỗi buồn vì sắp phải chia tay với Madinah. 

Và để kết thúc cuộc viếng thăm, trước khi rời 
Madinah, thứ nhất, quí vị nên đến Thánh đường Nabawi 
dâng lễ nguyện Salah và chào Salam đến Thiên sứ của Allah 
 và hai vị Sahabah của Người giống như lần đầu khi quí 
vị vừa đến. Bởi quả thật, có ghi nhận rằng Nabi  khi 
Người dừng chân ở đâu thi Người thường dâng lễ nguyện 
Salah mỗi khi chia tay để rời đi. Và như đã nói ở phần trên, 
rằng Ibnu Umar  mỗi khi trở về từ chuyến đi xa hay muốn 
đi xa khỏi Madinah thì ông thường đến chào Salam Nabi . 

Thứ hai, chúng ta hãy xác thực lại giao ước với 
Allah qua việc chân thành sám hối và bám sát lấy Sunnah 
của Nabi . 

Thứ ba, hãy từ giã những đồng đạo có đức tin mà 
quí vị quen biết để họ Du-a điều tốt lành cho quí vị. 

Thứ tư, quí vị đừng rời Thánh đường bằng cách đi 
lùi lại theo hướng cửa Salah hay theo lối ra khá và cho rằng 
đó là lễ nghĩa với Thiên sứ của Allah . Bởi lẽ, thực chất 
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của việc giữ lễ nghĩa với Thiên sứ của Allah  là noi theo 
đường lối của Người  và đường lối của những vị Sahabah 
 chính trực của Người, hơn nữa những người Salaf đã 
không có hành động như vậy. 

Và chúng ta hãy biết rằng tất cả những tìn đồ 
Muslim đều không thích sự ly biệt với Thiên sứ của Allah, 
cũng không muốn rời xa chỗ láng giềng với Thiên sứ, tuy 
nhiên, vì để cải thiện điều tốt lành cho cộng đồng Muslim 
nên họ - những Sahabah (cầu xin Allah hài lòng về họ) đã 
rời Madinah một là để đi chiến đấu Jihad hoặc là để thực 
hiện một mục đích có ý nghĩa nào đó. Và quả thật, Allah đã 
ban điều tốt đẹp cho thế giới qua con người họ và làm cho 
Islam được lan rộng khắp hành tinh cùng với họ. 

Thứ năm, hãy chọn cuộc hành trình tốt đẹp nhất nếu 
có khả năng dù là đường bộ, đường hải hay đường hàng 
không. 

Thứ sáu, đừng lấy đi đất của Alharam, Makkah hay 
Madinah, bởi nó sẽ khiếu nại quí vị về việc làm đó vào Ngày 
Phán xét bởi quí vị đã mang nó đi từ một nơi ân phúc và tốt 
lành đến một nơi kém hơn, và hơn nữa nó là vật vô tri vô 
giác chẳng gây hại cũng chẳng mang lại lợi lộc gì, và những 
người Salaf đã không có hành động như vậy. 

Thứ bảy, quí vị hãy báo tin cho người thân của mình 
về sự trở về của của quí vị. 

Thú tám, và một điều quan trọng mà chúng tôi muốn 
nhắn gởi đến quí vị là quả thật quí vị đang trong một chuyến 
đi đó chuyến đi hành hương Hajj đầy giá trị thiêng liêng, 
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một sự đại diện cho cộng đồng của quí vị. Cho nên, quí vị 
hãy giữ bản thân mình với một phẩm chất đạo đức tốt đẹp để 
làm gương biểu mẫu thực hành theo đường lối của Thiến sứ 
. 

Chúng tôi cầu xin Allah chấp nhận và ban phước 
lành cho quí vị và cho chúng tôi. 

Cuối lời, chúng tôi xin nhắc quí vị đừng quên người 
thân yêu cũng như bà con, bạn bè của quí vị với những món 
quà theo khả năng của quí vị. Bởi món quà sẽ làm tăng thêm 
tình yêu thương giữa con người với nhau. Nabi  nói: 

ا ْماَعَ ُِ ِبلر
َ
َ اأ
َ
َابروناأ

َ
اَ ّإ ِمنِوناَس ِْ ِمنِوناَلَ ارِ ِْ ارِ ّإ َنإَةاَس

ْ
لِونانّ َِ «اَلنِهللاَ ارَْ 

َابَبْتِْما
َ
تِِموِ اَ

ْ
ََناَكَعل اإِ ْمما

َ
َابرْونا،ا أ

َ
اِبْلناَ َُ ْما»ََ ُِ َ َىابَىْنَ فِْشونانّجإ

َ
ا لن اأ

نلَمَيالاأح .ا

“Thề bởi Allah, các ngươi sẽ không vào được Thiên Đàng 
cho tới khi nào các ngươi có đức tin, và các ngươi sẽ 
không có đức tin cho tới khi nào các ngươi biết yêu 
thương nhau. Các ngươi có muốn Ta chỉ cho các ngươi 
một điều mà nếu các ngươi làm nó thì các ngươi sẽ yêu 
thương nhau, các người hãy biếu quà cho nhau rồi các 
ngươi sẽ yêu thương nhau, hãy chào Salam đến nhau” 
(Tirmizhi, Ahmad). 

Cầu xin Allah phù hộ cho chúng ta là những đồng 
đạo biết yêu thương nhau vì con đường chính nghĩa của 
Ngài. Cầu xin Allah che chở và soi sáng!!! 

   


