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Chương 7
QUAN HỆ XÃ HỘI
gồm hai mươi ba phần:
Phần Một: Về mua bán



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và giáo

lý:
a- Định nghĩa:
Theo tiếng Arab là lấy và đưa lại vật gì đó.
Theo giáo lý là sự trao đổi tài sản bằng tài sản khác
hoặc bằng quyền lợi không phải hình thức Riba và cầm
cố.
b- Giáo lý:
Islam cho phép tín đồ mua bán, bởi Allah phán:

َ َّ ُ ب ب

َّ َ َ َ

572 :﴿وأحل ٱَّلل ٱۡلَيع﴾ ابلقرة

Allah cho phép buôn bán đổi chác (thương mại). AlBaqarah: 572 (Chương 5).
Theo lời thuật của Ibnu U’mar , rằng Nabi ﷺ
đã nói:
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“Khi hai người mua bán với nhau thì mỗi người được
quyền lựa chọn trước khi rời xa nhau.”(1)
Và cộng đồng Muslim đồng thống nhất việc trao
đổi mua bán, thương mại là được phép.
Bởi mua bán, thương mại là nhu cầu thiết yếu của
con người, nhất là lúc cần đến những thứ trong tay người
khác mà không có cách nào đạt được hợp pháp ngoại trừ
mua bán, vì lẽ này mà giáo lý cho phép dùng mua bán để
hợp pháp mục đích.



Chủ đề thứ hai: Về các nền tảng mua

bán:
Gồm ba nền tảng: người mua và người bán; hàng
hóa; cách bán.
Cách bán gồm có lời bán và lời nhận, người bán
thì nói: “Tôi bán...” Và người mua thì nói: “Tôi mua.”
Hoặc chỉ là hành động, thí dụ người mua lấy món
hàng và đưa tiền cho người bán mà không cần nói lời
nào.



Chủ đề thứ ba: Về chứng nhận mua bán:

Việc chứng nhận mua bán chỉ là thì hình thức
khuyến khích chứ không bắt buộc, bởi Allah phán:

(1) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi số (5115) và Muslim ghi
số (1231).
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َ َ ْٓ ُ ََ ب
ب
ُ
َ
َ
ب
585 :﴿وأش ِهدوا إِذا تبايعتم﴾ ابلقرة
Và các ngươi hãy gọi nhân chứng khi thương
lượng mua bán. Al-Baqarah: 585 (chương 5), câu
Kinh Allah ra lệnh chứng nhận khi mua bán nhưng chỉ
là khuyến khích do câu Kinh khác Allah bảo:

َ َ ب
َّ َ َ ب
ب
ب ُ ُ ب
ُ َ َ َ َ ٱؤتُم َن
ِ ﴿فإِن أم َِن َبعضكم َبعضا فل ُيؤدِ ٱَّلِي

283 :أمَٰنتهۥ﴾ ابلقرة

Nếu các ngươi tin tưởng lẫn nhau thì chỉ cần một
lời hứa danh dự rằng y sẽ thực hiện đúng lời hứa
giao (lại cho chủ nhân nó). Al-Baqarah: 583 (chương
2), câu Kinh chứng minh việc xác nhận chỉ vì mục đích
tốt đẹp.
Ông A’mmaarah bin Khuzaimah thuật lại câu
chuyện nghe được người bác mình - Sahabah của Nabi
 ﷺ- rằng Thiên Sứ  ﷺcố đuổi theo một người
Arab du mục muốn bán ngựa, khi Thiên Sứ  ﷺđến
thì mọi người đang ngã giá con ngựa đó do họ không ai
biết Thiên Sứ  ﷺđuổi theo là để mua con ngựa.(2)
Dẫn chứng cho điều này là Nabi  ﷺđã mua
con ngựa của người Arab du mục mà không nhân
chứng cho cuộc mua bán, nếu như nhân chứng là bắt
buộc là Thiên Sứ  ﷺđã gọi người đến làm chứng rồi.
Cộng thêm ngày xưa Sahabah đã mưu sinh bằng

(2) Hadith do Ahmad ghi số (2/512), Abu Dawood ghi số (3607),
Nasaa-i ghi số (7/301) và được Sheikh Al-Albaani xác minh
là Soheeh trong Soheeh Sunan Al-Nasaa-i số (4335).
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thương mại nhưng không được truyền lại là họ đã gọi
người đến làm chứng cho việc trao đổi của họ.
Vả lại, việc cứ mỗi lần mua bán là gọi người làm
chứng dẫn đến bất lợi, bởi việc mua bán diễn ra hằng
ngày ngoài chợ và nhiều không kiểm soát được.
Tuy nhiên, đối với các cuộc trao đổi có hình
thức lớn thì nên gọi nhân chứng để đôi bên được an
tâm.



Chủ đề thứ tư: Về sự lựa chọn trong mua

bán:
Lựa chọn là quyền lợi của người mua và người bán
để cùng thống nhất một cuộc trao đổi hoặc hủy bỏ. Một
khi cuộc mua bán có đầy đủ các nền tảng và điều kiện
nêu trên là cuộc trao đổi đã có hiệu lực, lúc này đôi bên
mua bán không được quyền đổi ý kiến.
Tuy nhiên Islam là tôn giáo luôn thông cảm nổi
khổ của từng cá nhân một, vì lẽ này Islam cho phép tín
đồ Muslim sau khi bán hoặc mua vật vì một lí do nào đó
rồi cảm thấy hối hận thì y được quyền lựa chọn để suy
xét cuộc trao đổi đó để có được cách giải quyết tốt nhất.
Về thể loại lựa chọn trong mua bán:
a) Lựa chọn tại chổ: Là đôi bên mua và bán được
quyền lựa chọn món hàng hóa tại vị trí mua bán đến khi
một trong hai người bỏ đi, bởi Hadith do Ibnu U’mar 
thuật lời Nabi ﷺ:
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َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ ِّ َ ْ
}ار ما لم يتفرقا
ِي
اْل
ب
ان
ع
ِ ِ {اْلي
ِ
“Cuộc mua bán có quyền lựa chọn đến khi đôi bên
tách rời nhau.”(3)
b) Lựa chọn có điều kiện: Là hai bên hoặc một
trong hai bên yêu cầu được quyền lựa chọn với thời gian
nhất định để quyết định mua hoặc không mua, khi thời
gian qua hết là cuộc trao đổi có hiệu lực không được
quyền hủy bỏ.
Thí dụ: Một người mua xe, nói với chủ xe: “Tôi
muốn được quyền lựa chọn một tháng tròn” nếu trong
một tháng người mua đổi ý kiến không mua thì y được
quyền đó, còn khi thời gian một tháng đã hết bắt buộc y
phải mua.
c) Lựa chọn lỗi món hàng: Là người mua tìm lỗi
trong món hàng đã mua do người bán không cho biết
hoặc vốn không biết món hàng có lỗi. Nếu phát hiện thì
món hàng sẽ bị giảm giá trị do những người có kinh
nghiệm xem xét đánh giá mà giảm giá món hàng đó
xuống tùy theo lỗi lớn nhỏ.
Khi phát hiện lỗi món hàng người mua có quyền
yêu cầu giảm giá hoặc trả lại món hàng mà lấy lại tiền đã
trả.
d) Lựa chọn lầm món hàng: Là người bán cố tình
tân trang món hàng nhằm che khuất các điểm xấu bên
trong, đây là cách mua bán Haram (bị cấm), bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:
(3) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5110) và Muslim ghi số (1235).
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َّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ
}{من غشنا فليس مِنا
“Ai lừa gạt thì y chẳng phải là tín đồ của Ta.”(4)
Thí dụ: Một người tân trang chiếc xe cũ bằng một
màu mới sang trọng để lừa gạt người mua cứ tưởng đó là
xe mới. Trường hợp này người mua lầm được quyền trả
xe và lấy tiền lại.



Chủ đề thứ năm: Về các điều kiện mua

bán:
Thứ nhất: Phải được đôi bên mua và bán
đều đồng ý, như Allah phán:

َ ٓ َّ
ب
ُ
ُ َ َ ْ ُ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ب
ام ُنْا  ا تكلل ْٓا أ بم ََٰٰككم يَ بن َنكم يِۡك َٰ َٰ ِل ِل إِ ا أن
ٱَّلَنين ا
ِ ﴿ي أ يها
َ َ ً َ َ ُ َ
ُ ب
29 :تكْن ت ِجَٰ َرة عن ت َراض مِنكم﴾ النساء

Hỡi những người có đức tin, cấm các ngươi ăn tài
sản lẫn nhau bằng cách gian lận trừ phi đó là cuộc
mua bán có sự đồng thuận giữa đôi bên. Al-Nisa:
59 (chương 4).
Ông Abu Sa-e’d Al-Khudri  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
َ
}{إِنما اْليع عن تراض

“Mua bán là phải đồng thuận nhau.”(5) dựa vào bằng
chứng là không được phép ép buộc người khác phải mua
(4) Hadith do Muslim ghi số (101).
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bán thứ gì đó thuộc quyền lợi của y, trừ phi nhà chức
trách hoặc đại diện lãnh đạo hóa giá đồ vật bán để trả nợ
do thiếu quá lâu chẳng hạn thì được phép.
-

Thứ hai: Phải là người trưởng thành, trí tuệ,

tự do.
Thứ ba: Phải là chủ nhân của món hàng
hoặc người được ủy thác, người đại diện. Còn người
không sở hữu món hàng thì không được phép bán nó, bởi
Hadith Thiên Sứ  ﷺđã nói với Hakeem bin Hizaam :

َ َْ َ َْ َ ْ َ َ
}{َل تبِع ما ليس عِندك

“Cấm anh bán vật gì mà anh không có trong tay.”(6)
Thứ tư: Hàng hóa phải thuộc loại được
phép sử dụng như thức ăn, thức uống, quần áo, xe cộ, nhà
cửa, đất đai v.v.. còn những thứ không được phép sử
dụng là không được mua bán giống như rượu, heo chó,
xác chết, dụng cụ âm nhạc v.v... bởi Hadith Jaabir  dẫn
lời Thiên Sứ ﷺ:

َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ
}ِْنير واْلصنام
ِ {إِن اهلل حرم بيع اْلمر والميتة واْل

“Quả thật, Allah cấm mua bán rượu, xác chết, heo và
bụt tượng.”(7)
(5) Hadith do Ibnu Maajah ghi số (5182), Ibnu Hibbaan ghi số
(11/340), Al-Baihaiqi ghi số (6/17), Sheikh Al-Albaani xác
minh là Soheeh trong Irwa Al-Ghaleel số (2/152).
6
( ) Hadith do Ahmad ghi số (3/405), Abu Dawood ghi số (3203),
Al-Nasaa-i ghi số (7/589), Al-Tirmizhi ghi số (1535), Ibnu
Maajah ghi số (5187) và được Sheikh Al-Albaani xác minh
là Soheeh trong bộ Irwa Al-Ghaleel số (2/135).
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Và Hadith Ibnu A’bbaas  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َّ
}َشء ح َّرم ثمنه
{إِن اّلل إِذا حرم َع قوم أكل

“Một khi Allah cấm nhóm người nào đó ăn thứ gì là
Ngài cấm luôn việc thu lợi nhuận từ nó.”(8)
- Islam cũng cấm việc mua bán chó, bởi Hadith
Ibnu Mas-u’d  kể: “Thiên Sứ  ﷺcủa Allah cấm việc
thu lợi nhuận từ chó.”(9)
Thứ năm: Hàng hóa phải là thứ giao được
cho người mua bởi khi không giao được món hàng cho
người mua là chẳng khác chi là bán ảo giống như việc
bán cá dưới sông, bán trái còn non, bán chim trên trời,
bán sữa trong bầu sữa, bán con trong thai, bán động vật
hoang dã . . ., bởi Hadith Abu Huroiroh  kể: “Thiên Sứ
 ﷺcấm mua bán ảo.”(10)
Thứ sáu: Món hàng phải được đôi bên biết
rõ bằng nhìn thấy hoặc được miêu tả chi tiết nhằm tránh
nhằm lẫn, bởi bán món hàng không rõ ràng thuộc dạng
mua bán ảo bị cấm. Và cuộc mua bán sẽ vô hiệu lực nếu
người mua không nhìn thấy được món hàng mình mua
hoặc món hàng nằm ở vị trí khác không tại chổ mua bán.
Thứ bảy: Giá cả món hàng phải được rõ
ràng đôi bên mua và bán đều biết.
(7) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5536) và Muslim ghi số (1281).
(8) Hadith do Ahmad ghi số (1/547), Abu Dawood ghi số (3488)
và được Al-Arnaa-ut xác minh là Soheeh trong Haashiyah
Al-Musnad số (4/92).
(9) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5537) và Muslim ghi số (1267).
(10) Hadith do Muslim ghi số (1213).
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Chủ đề thứ sáu: Về các hình thức mua

bán bị cấm:
Bộ giáo lý Islam xem xét về mặt việc mua bán có
gây ảnh hưởng đến việc hành đạo hoặc gây thiệt hại đến
người mua hoặc người bán hay không nên đã qui định
một số hình thức mua bán bị cấm như sau:
1Mua bán sau lần Azaan thứ hai của ngày
Jum-a’h (thứ sáu).
Từ khi lời Azaan thứ hai của ngày thứ sáu cất lên
là cuộc trao đổi mua bán trở nên vô hiệu đối với những ai
bắt buộc thực hiện hành lễ Salah Jum-a’h, bởi Allah
phán:

َّ َ ُّ َ َ
َّ ِي ل
َ َنين َا
ٱۡل ُم َعةِ فَ ب
َ امنُ ْٓا ْ إ َذا نُْد
َ ٱَّل
ُ ِلصلَ َْٰة ِ مِن َني َ بْ ِم ب
َٰۡس َع بْا ْ إ ِ ََل
َٰٓ ﴿
ِ يأيها
ِ
َ ب َّ َ َ ُ ْ ب ب
9 :ذ ِكرِ ٱَّلل ِ وذروا ٱۡلَيع﴾ اجلمعة

Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng Azan được cất
lên gọi các ngươi đến dâng lễ nguyện Salah AlJum’ah vào ngày thứ sáu thì các ngươi hãy tạm gác
lại việc mua bán mà nhanh chân đến (Masjid) để
tưởng nhớ Allah. Al-Jumu-a’h: 9 (Chương 65). Allah
đã cấm trao đổi mua bán trong khoảng thời gian này
nên mọi cuộc mua bán trong khoảng thời gian này là
vô hiệu.
2Bán những thứ mà người khác dùng làm
điều Haram (bị cấm) giống như bán nho cho người sản
xuất rượu, bán li tách để họ uống rượu hoặc bán vũ khí
trong lúc nội bộ Muslim đang lộn xộn, bởi Allah phán:

10

َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ب َ َّ ب
لَع بٱإۡبام َو بٱك ُع ب
﴾اد َن َٰ ِن
ب وٱتلقْىٰۖ و ا تعااونْا
ِ ِ
ِ ِ ﴿وتعاونْا لَع ٱك
2 :املائدة

Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và
kính sợ Allah, cấm các người tiếp tay nhau gây tội
ác và hận thù. Al-Maa-idah: 5 (chương 2).
3-

Tranh giành mối bán với người Muslim

khác.
Thí dụ: Nói với người mua món hàng ở cửa hàng
khác: Tôi sẽ bán cho anh món hàng giống như vậy giá rẻ
hơn hoặc sẽ chất lượng hơn cũng với giá đó. Bởi Hadith
Ibnu U’mar  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

َْ َْ َ َ ْ ُ ُ َْ ْ َ ََ
}َع بي ِع بعض
{وَل يبِع بعضكم

“Và cấm các ngươi giành mối mua bán lẫn
nhau.”(11)
4-

Giành mua với người Muslim khác.

Thí dụ: Nói với người bán một vật gì đó cho người
khác: Anh hãy lấy món hàng đó lại đi tôi sẽ mua giá cao
hơn. Hình thức hành giống như hình thức giành mối bán.
5-

Bán I’nah (tạm dịch là bán hình thức).

Thí dụ: Một người đến cửa hành mua chiếc xe với
giá 25 triệu đồng một năm sau trả. Ngay liền sau đó bán
lại cho cửa hàng giá 20 triệu (hoặc nhiều hơn hoặc ít
hơn) bằng tiền mặt. Lúc này người mua vẫn còn thiếu
cửa hàng là 25 triệu đồng đến sang năm trả.
(11) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5162) và Muslim ghi số (1415).
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Ngoài mặt đây là hình thức mua bán nhưng thật
chất đây là mưu kế để vay lãi, hình thức này bị cấm bởi
Hadith Ibnu U’mar  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

ُ َّ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ
اْلهاد سلط اّلل
ِ {إِذا تبايعتم بِال ِعين ِة وأخذتم أذناب اْلق ِر وتركتم
َ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ا
ْ ُ
}جعوا إِل دِينِكم
ِ عليكم ذَل َل يرفعه حّت تر

“Khi các ngươi mua bán bằng I’nah; mãi mê trồng
trọt và chăn nuôi mà bỏ đi việc Jihaad thì các ngươi
sẽ bị Allah sỉ nhục cho đến khi các ngươi trở lại tôn
giáo của các ngươi.”(12)
6-

Bán trước khi sở hữu hàng hóa.

Thí dụ: Một người mua món hàng vừa xong thì lập
tức bán lại cho người khác trong khi y chưa lấy được
món hàng đó, bởi Hadith Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên
Sứ ﷺ:

ُ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ
}{م ِن ابتاع طعاما فال يبِعه حّت يقبِضه

“Ai muốn bán thức ăn (hoặc món hàng) chỉ được phép
bán nó lại khi nắm được nó trong tay.”(13)
Và ông Zaid bin Thaabit  nói: “Thiên Sứ ﷺ
của Allah cấm bán món hàng cho đến khi nào nó nằm
hoàn toàn trong tay người bán.”(14)

(12) Hadith do Ahmad ghi số (5/58), Abu Dawood ghi số (3465)
và được Sheikh Al-Albaani xác minh là Soheeh trong chuỗi
Soheeh số (11).
13
( ) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5136) và Muslim ghi số (1252).

12

7-

Bán quả trên cây trước khi già.

Không được phép mua bán quả còn ở trên cây cho
đến khi có dấu hiệu quả đã già, bởi với trái non e sẽ bị hư
hỏng hoặc sẽ bị giảm chất lượng trước khi thu hoạch, bởi
Hadith Anas  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
}خي ِه
ِ {أرأيت إ ِن منع اّلل اثلمرة فبِم يأخذ أحدكم مال أ

“Anh nghĩ sao nếu như Allah không có số quả đó
được chín, dựa vào đâu mà anh lấy tiền của người
anh em mình.”(15)
Ông Ibnu U’mar  nói: “Thiên Sứ  ﷺcủa Allah
cấm bán quả còn trên cây cho đến khi quả được già, cấm
cả người mua và người bán.”(16)
Dấu hiệu quả đã già là chà là chuyển sang màu đỏ
hoặc màu vàng; nho chuyển sang màu đen và vị ngọt; hạt
thì cứng chắt, và tương tự thế đối với các quả hạt khác.
8-

Hình thức Najsh.

Là việc làm cò để bán món hàng được giá cao hơn
gây thiệt hại cho người mua. Bởi Hadith Ibnu U’mar 
nói: “Thiên Sứ  ﷺcủa Allah cấm bán bằng hình thức
Najsh.”(17)
(14) Hadith do Abu Dawood ghi số (3499) và được Imam AlNawawi xác minh đường truyền Soheeh. Và trong bộ AlLulu Al-Mosnua’ số (1691).
15
( ) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5198) và Muslim ghi số (1222).
(16) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5194) và Muslim ghi số (1234).
(17) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5194) và Muslim ghi số (1234).
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Chủ đề thứ bảy: Về việc thu lại món hàng

đã bán.

Một cuộc mua bán có hiệu lực hoặc bị hủy bỏ là
phải được đôi bên mua và bán đồng thống nhất. Tuy
nhiên, có một số trường hợp một người sau khi mua món
hàng thì hối hận do không có nhu cầu sử dụng nửa hoặc
vì một lý do nào khác muốn trả món hàng đó lại cho
người bán.
Luật Islam khuyến khích người bán nhận lại món
hàng đó và hoàn lại đủ số tiền mà người mua đã trả, bởi
Thiên Sứ  ﷺđã khuyến khích rằng:

َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ً ْ ُ َ َ َ ْ َ
}{من أقال مسلِما بيعته أقال اّلل عْثته يوم ال ِقيام ِة

“Ai nhận lại món hàng đã bán cho người Muslim sẽ
được Allah xóa tội (và lỗi lầm) cho y vào ngày phán
xét.”(18)



Chủ đề thứ tám: Về việc mua bán có lời.

(18) Hadith do Ahmad ghi số (5/552), Abu Dawood ghi số (3460),
Ibnu Maajah ghi số (5199) và Ibnu Hibbaan ghi số (11/402)
và được Sheikh Al-Albaani xác minh là Soheeh trong Sunan
Ibnu Maajah số (1800).
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Islam cho phép người bán cho người mua biết
mình lời món hàng đó bao nhiêu tiền, thí dụ: Tôi mua
món hàng này một trăm ngàn đồng tôi bán lại cho anh
một trăm mười ngàn đồng. Bằng chứng là câu Kinh:

َ َ َ َّ َّ ُ ب
ب
َ
َ
572 :﴿وأحل ٱَّلل ٱۡليع﴾ ابلقرة

Allah cho phép buôn bán đổi chác (thương mại). AlBaqarah: 572 (Chương 5), và Allah phán:

َ َ ً َ َٰ َ َ ُ َ َ ٓ َّ
ُ
ب
َ
29 :﴿إِ ا أن تكْن ت ِجرة عن تراض مِنكم﴾ النساء

Trừ phi đó là cuộc mua bán có sự đồng thuận giữa
đôi bên. Al-Nisa: 59 (chương 4).



Chủ đề thứ chín: Về bán trả góp.

Là hình thức bán một món hàng mà người mua sẽ
trả nhiều lần theo kỳ hạn đã thỏa thuận cho đến hết.
Thí dụ: Một người mua chiếc xe nếu bằng tiền mặt
giá 18 triệu, mua trả góp là giá 20 triệu trả trong 10
tháng, trả vào ngày cuối cùng của tháng là 2 triệu đồng.
Islam cho phép mua bán với hình thức trả góp này
với bằng chứng là Hadith A’-ishah  kể: “Thiên Sứ ﷺ
của Allah đã mua thiếu số thức ăn từ một người Do Thái
và Người thế chấp cho y chiếc áo giáp bằng sắt.”(19)
Hình thức mua bán này đều mang lại lợi nhuận cho
đôi bên mua và bán, bởi người bán sẽ được thêm tiền do
(19) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5068) và Muslim ghi số (1603).
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bán trả dài hạn còn người mua sẽ được sử dụng liền trong
khi chưa trả đủ tiền.
Điều kiện mua bán trả góp:
1Món hàng phải đang trong tay người bán và
anh ta được toàn quyền sử lý nó. Cấm cả người mua lẫn
người bán thống nhất mua bán một món hàng không nằm
trong tay người bán, cả hai thống nhất nhau cách trả góp
và thời gian trả. Sau đó người bán sẽ đi mua món hàng
rồi mới giao cho người mua, hình thức mua bán này là
Haram, bởi Nabi  ﷺcấm:

َ َْ َ َْ َ ْ َ َ
}{َل تبِع ما ليس عِندك

“Cấm anh bán vật gì mà anh không có trong tay.”(20)
2Không được phép yêu cầu người mua phải
trả thêm tiền sau khi đôi bên đã thống nhất giá cả với do
người mua trả tiền trể kỳ hạn, bởi đây là hình thức ăn lời
bị cấm.
3Cấm người mua trả tiền đầy đủ theo giá ít
hơn sau khi đôi bên đã xong hợp đồng trả góp.
4Người bán không có quyền giữ lại món hàng
đã bán, nhưng có thể ra điều kiện với người mua là thế
chấp món hàng cho y để đảm bảo người mua sẽ trả tiền
đúng kỳ hạn.

(20) Hadith do Ahmad ghi số (3/405), Abu Dawood ghi số (3203),
Al-Nasaa-i ghi số (7/589), Al-Tirmizhi ghi số (1535), Ibnu
Maajah ghi số (5187) và được Sheikh Al-Albaani xác minh
là Soheeh trong bộ Irwa Al-Ghaleel số (2/135).
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(Islam cho phép thế chấp với ý nghĩa làm tin để người
thiếu nợ trả tiền, cho nên cấm người giữ đồ thế chấp sử
dụng vật thế chấp, nếu sử dụng thì đó là lợi nhuận, lợi
nhuận này được xem như tiền lời.)
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Phần Hai: Về Riba (tạm dịch là vay lãi)



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và giáo lý

liên quan:
1- Định nghĩa:
Theo tiếng Arab Riba nghĩa là thêm.
Theo giáo lý Riba nghĩa là sự trao đổi có chênh
lệch giữa hai bên mà không có gì bù đắp cho sự chênh
lệch đó.
2- Giáo lý:
Islam cấm tuyệt đối Riba với mọi hình thức, như
Allah đã qui định trong Qur’an:

ْ َٰ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ ب َ ب
572 :﴿وأحل ٱَّلل ٱۡليع وحرم ٱلرِبْا﴾ ابلقرة

Trong khi đó, Allah cho phép buôn bán đổi chác
(thương mại) còn việc cho vay lấy lãi là bị cấm. AlBaqarah: 275 (Chương 5), và Allah phán ở câu Kinh kế:

َّ َ ُّ َ َ
ُِق م َِن ٱلربَ َْٰٓا ْ إن ُكنتم
َ َنين َا
َ ٱَّلل َوذَ ُروا ْ َما ي
َ َّ ْ امنُْا ْ َّٱت ُقْا
َ ٱَّل
َ
َٰٓ ﴿
ِ يأيها
ِ ِ
ِ
َ ُّ ب
578 :﴾ ابلقرة٢٧٨ مؤمِن ِني

Hỡi những ai có đức tin, nếu các ngươi thực sự là
những người tin tưởng thì hãy kính sợ Allah mà bỏ
phần còn lại của tiền lời cho vay. Al-Baqarah: 278
(Chương 5).
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Allah đã khuyến cáo mạnh mẽ đối với những ai
dám vi phạm hình thức Riba này, Ngài phán:

َّ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َٰ َ
َ ََ
َ ُ ُ َّ َ َ ب
ُخ َّب ُله
ٱَّلَنين َنيكللْن ٱلرِبْا  ا يقْمْن إِ ا كما يقْم ٱَّلِي يت
ِ ﴿
ب
َّ
572 :س﴾ ابلقرة
ِ ٱلش بي َطَٰ ُن م َِن ٱل َم

Đối với những kẻ ăn (lấy) tiền lời cho vay sẽ chẳng
bao giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị
Shaytaan sờ mó và làm cho y bị điên cuồng. AlBaqarah: 572 (Chương 5), nghĩa là vào ngày phục sinh
những kẻ ăn tiền Riba sẽ đi như một tên say xỉn và
bụng bị trướng to.
Nabi  ﷺcũng đã nguyền rủa và khuyến cáo
mạnh mẽ mọi hành động liên quan đến Riba dù bằng
hình thức nào, như được Jaabir  kể: “Thiên Sứ ﷺ
của Allah nguyền rủa người ăn Riba, người vay Riba,
người viết chứng nhận lẫn hai nhân chứng.” Thiên Sứ
 ﷺnói: “Tất cả chúng đồng tội.”(21)
Cộng đồng Islam đồng thống nhất xem Riba là
Haram (bị cấm) dưới mọi hình thức.



Chủ đề thứ hai: Về ý nghĩa cho lệnh cấm

này.

Hình thức Riba khiến con người yêu thích
vật chất, tham lam muốn có được mọi thứ khác bằng mọi
cách thậm chí bất chấp và làm khô cạn lòng thương
người.
(21) Hadith do Muslim ghi số (1298).
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Hình thức Riba lấy tiền người khác mà
không có bù đắp, người thiệt hại chính là người nghèo,
còn người cho vay lãi thì ngày càng giàu có hơn.

Hình thức Riba khiến con người lười lao
động, chỉ muốn ngồi lì mà hưởng lợi trên mồ hôi, xương
máu người khác.

Hình thức Riba xóa sạch lòng nhân đạo giữa
người với người, chặn đứng cử chỉ cho mượn tiền cao
đẹp. Người cho vay lãi quản lý tiền bạc, khống chế kinh
tế của một quốc gia.

Hình thức Riba là đại tội đối với Allah, cho
dù tài sản có gia tăng ra sao thì đều bị Allah xóa sạch
Barakat (sự may mắn) trong nó, Allah phán:

َ َ َّ

َ ْ َُب

ُ َّ

ُ َ َب

576 :ت﴾ ابلقرة
ِ َٰ ﴿يمحق ٱَّلل ٱلرِب َْٰا وير ِِب ٱلصدق

Allah sẽ hủy diệt (mọi lợi nhuận từ việc lời lãi lẫn
người cho vay lấy lãi) và Ngài sẽ bảo dưỡng chăm bón
việc bố thí. Al-Baqarah: 276 (Chương 5).



Chủ đề thứ ba: Về thể loại Riba.

Riba có hai hình thức

Thứ nhất: Riba Fa-dhil là hình thức gia
tăng số lượng hàng hóa một trong hai bên mua và bán
trên cùng một thể loại.
Thí dụ: Một người mua 1000 kg lúa mạch bằng
1200 kg lúa mạch, cuộc trao đổi trực tiếp tại một thời
điểm. Thấy rằng có sự trên lệch là 200 kg lúa mạch mà
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người mua phải trả mà không nhận lại được gì. Hình thức
này chính là Riba Fa-dhil.
Giáo lý cho hình thức này: Bộ luật Islam cấm
mua bán bằng hình thức Riba Fa-dhil trên sáu loại sản
phẩm, gồm: vàng, bạc, lúa mì, lúa mạch, chà là và muối.
Một khi mua bán, trao đổi một trong sáu thể loại này thì
cấm có sự chênh lệch nhau về số lượng, bởi Hadith Abu
Sa-e’d Al-Khudri  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

َّ
َّ ُ َّ َ ِّ ُ ْ َ ْ َّ ُ ْ َّ َ ْ ُ ل
َ َّ
ُ اذل َه
،ي
ع
الش
ب
ي
ع
الش
و
،
ب
ال
ب
ب
ال
و
،
ة
ض
ف
ال
ب
ة
ض
ف
ال
و
،
ب
ه
اذل
ب
ب
{
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ََ ْ
َ َ ْ ََ َ ًَ ْ ً ْ
ُ
َتاد
 فمن زاد أ ِو اس، يدا بِيد، مِثال ب ِ ِمثل، َوال ِملح بِال ِمل ِح،َواتلَّم ُر بِاتلَّم ِر
ْ ُْ ُ
َ َْ ْ ََ
َ
}خذ َوالمع ِطى فِي ِه س َواء
ِ  اآل،فقد أرب

“Vàng bằng vàng, bạc bằng bạc, lúa mì bằng lúa mì,
lúa mạch bằng lúa mạch, chà là bằng chà là, muối
bằng muối phải bằng nhau về số lượng và tay trao
tay. Ai thêm hoặc yêu cầu được thêm là đã rơi vào
Riba, người nhận và người đưa giống như nhau.”(22)
Nguyên nhân cấm của sáu loại này là cân và đong,
cho nên bất cứ thể loại nào trao đổi bằng cân và đong đều
bị cấm mua bán bằng hình thức này.


Thứ hai: Riba Nasi-ah,

Là hình thức gia tăng số lượng hàng hóa một trong
hai bên mua và bán có bù đắp bằng việc giao trể hoặc
nhận trể trên cùng thể loại được đôi bên thống nhất và có
nguyên nhân như Riba Fa-dhil.
(22) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5172, 5176) và Muslim ghi số
(1284), lời Hadith là của Muslim.
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Thí dụ: Một người bán 1000 kg lúa mạch bằng
1200 kg lúa mạch với thời gian một năm. Cách mua bán
này có bù đắp chênh lệch 200 kg lúa mạch là một năm
sau mới trả. Hoặc bán 1 kg lúa mạch bằng 1 kg lúa mì
nhưng không giao nhận liền.
Giáo lý cho hình thức này: Qua các bằng chứng
từ Qur’an và Sunnah cấm trao đổi bằng hình thức Riba
trong đó có hình thức Riba Nasi-ah này, đây là hình thức
thịnh hành ở thời trước Islam và ngày nay được giới ngân
hàng áp dụng.
Theo Hadith Abu Sa-e’d Al-Khudri  sau khi
Thiên Sứ  ﷺnói về vàng, bạc thì Người nói:

َ ً َ َْ ُ َ َ َ
}جز
ِ {وَل تبِيعوا مِنها َغئ ِبا بِنا

“Và cấm các ngươi mua bán một trong số đó bằng
hình thức nhận liền nhưng giao trể.” Và theo đường
truyền khác ghi:

ً ََُ ًَ َ َ َ َ َ
َ َْ َ َ َ ً َ َ َ َ
}{ما َكن يدا بِيد فال بأس ب ِ ِه وما َكن ن ِسيئة فهو ِربا

“Khi tay trao tay thì được còn nếu như dùng hình
thức Nasi-ah là Riba.”(23)



Chủ đề thứ tư: Về qui tắc phân biệt phải
Riba hay không.

(23) Hadith do Muslim ghi số (1289).
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Việc áp dụng theo qui tắc dưới đây sẽ giúp phân
biệt giữa hình thức Riba và không Riba, qui tắc đó là:



Khi mua bán sáu thể loại được nêu trong
Hadith Abu Sa-e’d  ở trên hoặc thể loại khác có cùng
nguyên nhân trên cùng một thể loại (như vàng với vàng
chẳng hạn) thì phải có hai điều kiện:
1Hàng hóa phải được nhận và giao đầy đủ
trước khi hai bên rời nhau.
2Phải bằng nhau về số lượng 1 kg bằng 1 kg,
1 lít bằng 1 lít.
 Khi mua bán khác thể loại (như vàng với
bạc chẳng hạn) thì chỉ cần một điều kiện duy nhất là phải
giao và nhận đầy đủ trước khi đôi bên rời xa nhau. Lúc
này không yêu cầu phải bằng nhau về số lượng; còn khi
mua bán ngoài các thể loại được phân tích ở trên thì hoàn
toàn được phép chênh lệch về số lượng và đôi bên rời
nhau trước khi nhận hoặc giao.

Ngoài ra, còn có một số hình thức khác:

Bán một chỉ vàng bằng một chỉ vàng tháng
sau trả, hình thức này là Haram, do Riba không được
giao và nhận cùng lúc.

Mua một kg lúa mạch bằng một kg lúa mì,
hình thức này được phép nhưng cần phải giao và nhận
trước khi rời xa nhau.

Bán 50 kg lúa mì bằng con cừu, hình thức
này được phép mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào.

Bán 100 đô la bằng 150 mươi đô la, hình
thức này là Haram (bị cấm) do Riba.

Mượn 1000 đô la tháng sau trả 1500 trăm đô
la, hình thức này Haram do Riba.
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Bán một lượng bạc bằng năm phân vàng
tháng sau trả, hình thức này Haram yêu cầu phải giao và
nhận trước khi rời xa nhau.

Không được phép mua hoặc bán cổ phần
trong ngân hàng, bởi đây là hình thức mua bán không
ngang nhau về số lượng và cũng không thể tay trao tay.
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Phần Ba: Về cho mượn, gồm hai vấn đề



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và bằng
chứng hợp pháp:
Mượn là giao tiền hoặc giao tài sản cho người khác
sử dụng rồi giao trả lại giống như lúc nhận.
Đây là hình thức hợp pháp bởi các bằng chứng từ
Qur’an và Sunnah đã nói lên điều này, đây là cách thắt
chặt mối quan hệ cộng đồng Islam, giúp được người
Muslim lúc khó khăn, vượt qua khổ ải. Và cả cộng đồng
Islam đều thống nhất hình thức này là hợp pháp.
Theo ông Abu Huroiroh  kể: “Thiên Sứ  ﷺđã
mượn của một người đàn ông con lạc đà tơ. Sau đó,
người có được số lạc đà từ tiền bố thí thì Người bảo Abu
Raafe’  trả lại người đàn ông kia con lạc đà tơ. Ông
Abu Raafe’  báo không tìm thấy con lạc đà nào tơ chỉ
có con lạc đà đã tròn sáu tuổi. Người bảo:

ْ َ
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َ َّ ُ َّ
ً ض
}اء
اس أحسنهم ق
ِ خيار انل
ِ {أع ِط ِه إِياه إِن

“Hãy giao cho ông ta con lạc đà đó, quả thật người tốt
nhất trong thiên hạ là người trả nợ đàng hoàng
nhất.”(24)
Về giá trị việc cho mượn tiền, theo Hadith Ibnu
Mas-u’d  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

ً َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ْ َ َّ َ ً ْ َ ً ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ
}ي إَِل َكن كصدقتِها م َّرة
ِ {ما مِن مسلِم يق ِرض مسلِما قرضا مرت

(24) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5393) và Muslim ghi số (1601)
và lời Hadith của Muslim.
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“Khi người Muslim cho người Muslim mượn tiền đến
hai lần giống như là y đã bố thí được một lần.”(25)



Chủ đề thứ hai: Về điều kiện và giáo lý

liên quan.

Cấm người Muslim cho người Muslim khác
mượn tiền kèm theo yêu cầu: phải cho mượn tiền lại sau
này hoặc yêu cầu cho thuê nhà giá rẻ hoặc ở miễn phí
hoặc xử dụng xe hoặc bất cứ điều kiện nào khác mang lợi
ích cho người mượn, bởi Sahabah của Thiên Sứ  ﷺđã
khẳng định hình thức này là Haram và tất cả U’lama
chuyên về giáo luật Islam cũng cho là Haram.

Người cho mượn phải trưởng thành, trí tuệ
và toàn quyền quyết định vật cho mượn.

Cấm người cho mượn yêu cầu hoàn lại
nhiều hơn số tiền đã cho mượn dù là ít đỉnh, nếu không
đó là Riba. Chỉ được phép lấy đủ số tiền đã cho mượn
ban đầu.

Nếu người mượn hoàn lại nhiều hơn số tiền
đã cho mượn ban đầu nhưng không có điều kiện từ phía
người cho mượn hoặc không có định tâm trước thì được
phép, bởi đây là cách hoàn nợ tốt đẹp mà Thiên Sứ ﷺ
đã khuyến khích như được nhất qua Hadith Abu Raafe’
 ở trên.

Người cho mượn chỉ được phép cho mượn
tài sản riêng của mình, tuyệt đối không được phép cho
mượn tài sản của người khác.
(25) Hadith do Ibnu Maajah ghi số (5430) đây là Hadith Hasan.
Tham khảo trong bộ Irwa Al-Ghaleel số (2/556).

26


Trong những hình thức rơi vào Riba khác:
Ngày nay, giới ngân hàng ký hợp đồng với người có nhu
cầu vay tiền trả lãi dài hạn, trung hạn và ngắn hạn hoặc
ngân hàng sẽ đại diện trả tiền với giá thấp hơn số tiền mà
người vay phải trả lại ngân hàng.
Thí dụ: Một người ký hợp đồng vay tiền của ngân
hàng là một trăm triệu nhưng ngân hàng chỉ giao chín
mươi triệu chẳng hạn, nhưng khi trả phải trả cho ngân
hàng là một trăm triệu như hợp đồng đã ký. Đây là hình
thức Riba.

27

Phần Bốn: Về thế chấp



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và bằng
chứng hợp pháp:
Thế chấp là giữ một tài sản có giá trị làm niềm tin
do nợ nần, mục đích giúp chủ nợ lấy lại tiền cho mượn
trong trường hợp người thiếu nợ không trả được.
Bằng chứng từ Qur’an, Allah phán:

َ ْ َ ُ ُ ب َ َ َٰ َ َ َ َ ب
ٞ َ ُ  َّ بٞ َٰ َ َ
َت ُدوا َكت ِبا ف ِرهن
ِ ﴿۞ِإَون كنتم لَع سفر ولم

:مقبْضاة ٰۖ﴾ ابلقررة
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Và nếu các ngươi trên đường du hành (xa nhà) và
không tìm được ai biên chép giấy nợ (hoặc không có
giấy mực) thì hãy thế chấp cho chủ nợ một vật làm
tin. Al-Baqarah: 583 (chương 5). Trong câu kinh chỉ
đề cập thời gian đang du hành bởi đa số xảy ra ở trong
lúc này. Ngoài ra, có Hadith nói về thời gian ở quê nhà
vẫn được thế chấp, đó là Hadith A’-ishah  kể: “Thiên
Sứ  ﷺcủa Allah đã mua thiếu số thức ăn từ một
người Do Thái và Người thế chấp cho y chiếc áo giáp
bằng sắt.”(26)



Chủ đề thứ hai: Về giáo lý liên quan,

Không được phép thế chấp những vật không
được phép mua bán như chó, cống phẩm .v.v. bởi người
nhận vật thế chấp không thể lấy lại tiền nợ từ những thứ

(26) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5068) và Muslim ghi số (1603).
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này. Tương tự không được phép thế chấp tài sản không
thuộc quyền sở hữu.

Yêu cầu phải biết rõ định lượng, thể loại và
hình dạng vật thế chấp.

Yêu cầu người thế chấp phải là người tự do
và toàn quyền sở hữu vật thế chấp.

Người thế chấp không được sử dụng vật thế
chấp trừ phi có ý kiến của người giữ thế chấp. Và người
nhận thế chấp không được tự ý giữ tài sản làm vật thế
chấp trừ phi có ý kiến của người thế chấp.

Cấm người giữ thế chấp thu lợi nhuận từ vật
thế chấp trừ phi đó là súc vật cưỡi hoặc có sữa thì được
phép cưỡi và vắt sữa nhưng phải cho chúng ăn.

Vật thế chấp là sự ủy nhiệm giao cho người
giữ thế chấp, không bắt buộc phải chịu trách nhiệm trừ
phi gây hư hỏng.

Đến khi thời gian trả nợ đã đến buộc người
thế chấp phải trả nợ đầy đủ như được thống nhất ban đầu;
nếu không chịu trả nợ thì nhờ đến cấp lãnh đạo như giáo
cả can thiệp; nếu vẫn cương quyết không trả nợ thì được
quyền tạm giữ, cảnh cáo thị chúng cho đến khi trả hết nợ
hoặc sẽ bán vật thế chấp mà trả nợ.
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Phần Năm: Về giao tiền trước



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa, bằng
chứng hợp pháp và giá trị pháp lý:
Giao tiền trước là cuộc giao dịch món hàng theo
yêu cầu người mua có hợp đồng được người mua trả tiền
trước.
Bằng chứng hợp pháp: Hình thức này được Islam
cho phép, bởi theo Hadith Ibnu A’bbaas  kể: Lúc Nabi
 ﷺđến Madinah là thị dân ở đây đã giao dịch theo cách
trả tiền trước để mua mùa vụ của năm tới hoặc của hai
năm tới, khi biết được sự việc thì Thiên Sứ  ﷺnói:

َُْ َ َ َ َُْ ْ َ َ ُ َْ َْ
ْ ْ َُْ ََ ْ َ ْ َ
}{من أسلف فليسلِف ِف كيل معلوم ووزن معلوم إِل أجل معلوم

“Có ai giao tiền trước để mua mùa vụ tới thì phải rõ
ràng về số lượng (lít), trọng lượng (kg) và thời gian
(bao lâu).”(27)
Giá trị pháp lý: Việc cho phép hình thức giao
dịch này tạo sự dễ dàng cho từng cá thể và thúc đẩy mậu
dịch phát triển hơn. Đôi khi nông dân không đủ vốn đầu
tư sản xuất ban đầu, cũng không tìm được ai cho mượn
tiền, nên giáo lý cho phép áp dụng hình thức này giúp
nông dân không lỡ mất mùa vụ, và không bỏ đất hoang
phế.



Chủ đề thứ hai: Về các điều khoản:

(27) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5540) và Muslim ghi số (1604).
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Việc giao tiền trước để mua hàng hóa là một trong
các hình thức mua bán nên phải có đủ các điều khoản của
mua bán và kèm theo các điều khoản dưới đây:
1)
Hàng hóa phải thuộc các dạng cân bằng kí lô
gam hoặc lường bằng lít hoặc đo bằng mét nhằm loại bỏ
hoàn toàn việc tranh cải về sau.
2)
Hàng hóa phải rõ ràng về định lượng hợp lý
tức sẽ không công nhận món hàng giao dịch bằng lít đem
đi cân hoặc món hàng giao dịch bằng cân mang đi đong
lít.
3)
Hàng hóa phải được liệt kê trước về ngoại
hình, thể loại, trọng lượng, số lượng để phân biệt.
4)
Phải viết giấy nợ đảm bảo.
5)
Phải có kỳ hạn.
6)
Đôi bên phải qui định thời gian rõ ràng là
bao lâu.
7)
Tiền phải được đưa trước đầy đủ trong giao
dịch trước khi đôi bên rời nhau.
8)
Khả năng mùa vụ sẽ được thu hoạch theo dự
định là khá cao, để giao cho người mua đúng hạn định.
Nếu không có khả năng này – giống như giao chà là vào
mùa đông chẳng hạn – thì cuộc giao dịch không được
công nhận, xem đây là mua bán ảo.
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Phần Sáu: Về chuyển nợ



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và bằng
chứng hợp pháp:
Là chuyển khoản nợ thiếu từ người thiếu nợ đến
người lãnh nợ.
Đây là hành động hợp pháp theo luật Islam, bởi nó
thể hiện lòng nhân từ, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với
người khác trong một xã hội và tạo ra sự dễ dàng cho mối
quan hệ cuộc sống và kéo mọi người gần nhau hơn.
Bằng chứng là theo Hadith Abu Huroiroh  dẫn
lời Thiên Sứ ﷺ:

َََْْْ
َ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ُْ َ
}{إِذا أتبِع أحدكم َع م ِِلء فليتبع

“Khi người lãnh nợ giàu có đã lãnh nợ dùm thì nên
thực hiện.”(28)
Ý nghĩa Hadith: Khi người thiếu nợ không có khả
năng trả nợ, y tìm đến người giàu để nhờ lãnh nợ dùm thì
nên chấp nhận thỉnh cầu đó. Tuy nhiên, trường hợp người
lãnh nợ bị bại sản sau khi lãnh nợ thì khoảng nợ đó trở lại
người thiếu nợ ban đầu.



Chủ đề thứ hai: Về các điều khoản hợp
pháp việc lãnh nợ:

(28) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5587) và Muslim ghi số (1264).
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1)
Phải có sự đồng ý của người thiếu nợ, bởi y
có quyền lựa chọn cách phù hợp để trả nợ theo khả năng
mình, nên không được ép buộc.
2)
Cả hai chủ nợ và người lãnh nợ phải thống
nhất về khoản nợ là bao nhiêu, loại nợ gì.
3)
Người lãnh nợ phải chấp nhận bảo lãnh
khoản nợ đó.
Ngày nay giới ngân hàng sử dụng hình thức này
trong việc kinh doanh, tức ngân hàng trở thành bên đại
diện cho một cá thể hoặc một doanh nghiệp nào đó đứng
ra trả nợ thay.
Thí dụ: Một người chuyển tiền vào ngân hàng kèm
theo yêu cầu ngân hàng đại diện anh ta trả nợ cho một cá
thể hoặc doanh nghiệp nào đó như điện nước chẳng hạn.
Ngoài ra, còn một hình thức khác được xem như
hình thức lãnh nợ này: Đó là một người viết một giấy nợ
với khoản tiền nợ là bao nhiêu rồi giao cho chủ nợ hoặc
đại diện chủ nợ đi gặp người khác nhờ y đại diện anh ta
trả tiền cho chủ nợ. Có một nhóm U’lama đã cấm hình
thức này, tuy nhiên, hình thức này hoàn toàn hợp pháp do
không ảnh hưởng đến giáo lý, vả lại nó lại mang lợi ích
cho đôi bên. (Thí dụ: Hình thức này thấy rõ nhất là ký
tấm séc ra ngân hàng lãnh tiền.)
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Phần Bảy: Về ủy thác



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa, giáo lý
và bằng chứng hợp pháp:
1)
Định nghĩa: Là đề cử một người khác đại
diện y làm công việc thay y.
2)
Giáo lý và bằng chứng hợp pháp: Đây là
việc làm được giáo lý Islam cho phép, bởi Allah phán:

ُ ب َ ٓ َ ب
ُ َ َ َ ْٓ ُ َ َ ب
َ
َ
َ
َٰ
19 :ذه ِۦ إَِل ٱلمدَِنينةِ﴾ الكهف
ِ ﴿فۡبعثْا أحدلم يِْرِق ِكم ه

“Ai trong chúng ta lấy số bạc này vào thành phố” AlKahf: 19 (Chương 18), Allah phán ở chương khác:

ََ َ َب

ََ ب
َ َ َّ َ َّ َ َ َٰ ُ ب ُ َ َ ٓ ِ َ ب
َٰ
ِني
ك
س
﴿۞إِنما ٱلصدقت ل ِلفقراا وٱلم
ِ

60 :مل ِني عليها﴾ اتلوبة
ِ َٰ وٱكع

Thật ra, tài sản Zakat chỉ dành cho người nghèo;
người thiếu thốn; người thu và quản lý tài sản Zakat.
Al-Tawbah: 60 (chương 9), trong câu Kinh này Allah cho
phép người thu gom và quản lý Zakat đại diện cho người
xứng đáng được hưởng Zakat mà gom tiền người giàu.
Theo Hadith của Jaabir  kể: Khi tôi có ý định đi
Khaibar thì Thiên Sứ  ﷺbảo tôi:

ً ْ َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ُ َ
َ ََْ َ
}. . . ش َوسقا
{إِذا أتيت َوك ِِيِل فخذ مِنه َخسة ع

“Khi người đại diện của Ta đến gặp anh thì hãy nhận
lấy ở anh ta mười lăm Wasq(29) . . .”(30)
(29) Một Wasq bằng một sức chở của con lạc đà, tức bằng sáu
mươi So’ theo So’ của Nabi ﷺ, và một So’ bằng 2,4 kg.
(30) Hadith do Abu Dawood ghi số (3635) và Al-Daaruqutni ghi
số (4/122).
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Theo Hadith của U’rwah bin Al-Ja’d  kể: Khi
chợ Al-Jalab hoạt động thì Thiên Sứ  ﷺđưa tôi một
Dinaar và bảo:

ْ َُ ُْ َ
ً َ َ َ ْ َ َ َ َْ
}ت نلَا شاة
اش
ف
ب
ل
اْل
ت
{يا عروة ائ
ِ
ِ

“Này U’rwah, anh hãy đến Al-Jalab mà mua cho Ta
một con cừu.”(31)
Cộng đồng Muslim đồng thống nhất được phép ủy
thác cho người khác mỗi khi cần thiết.



Chủ đề thứ hai: Về các điều khoản và
giáo lý liên quan.
1)
Yêu cầu người ủy thác và người được ủy
thác phải là người tự do, trưởng thành và trí tuệ bình
thường.
2)
Người được ủy thác được quyền trao đổi
thay như mua bán và kí kết hợp đồng; được quyền hủy bỏ
giao ước như li hôn và hủy hôn; được quyền thực hiện
một số việc hành đạo như xuất Zakat, thực hiện lời thề,
lời nguyện, hành hương Hajj .v.v..
3)
Người được ủy thác không được phép xen
vào quyền lợi của Allah như lấy Wudu và hành lễ Salah.
4)
Người được ủy thác chỉ được quyền đại diện
những khoảng mà người ủy thác giao phó hoặc theo
truyền thống của địa phương với điều kiện không được
gây thiệt hại đến người ủy thác.

(31) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3645).
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5)
Người được ủy thác không được quyền ủy
thác lại cho người khác, trừ phi được sự đồng ý người ủy
thác hoặc người được ủy thác bất lực thực hiện nó hoặc
không biết về điều được ủy thác, lúc này được quyền ủy
thác đến người đáng tin cậy để thay mình thực hiện điều
được ủy thác.
6)
Người được ủy thác là người đáng tin cậy
với điều mình được ủy thác, không buộc phải chịu trách
nhiệm trừ phi làm hư hỏng hoặc xâm hại.
7)
Việc ủy thác chỉ là hợp đồng nên đôi bên
được quyền đơn phương hủy bỏ.
8)
Việc ủy thác trở nên vô hiệu lực khi một
trong hai chết hoặc khùng điên hoặc đơn phương hủy bỏ
hoặc người ủy thác tự tách ly, ngoảnh mặt.
Phần Tám: Về bảo hộ và bảo đảm



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa bảo hộ và
bằng chứng hợp pháp.
1)
Định nghĩa: Bảo hộ là sự đại diện quyền lợi
cho chủ tài sản đến tham dự phiên tòa.
2)
Bằng chứng hợp pháp: Từ Qur’an, từ
Sunnah và sự thống nhất cộng đồng.
- Từ Qur’an thì Allah phán:

َ ُ ْ َب ُ ُ َ َ ب
ِب
ٞ ِح ُل يَعِي َو َأنَا ۠ يهِۦ َزع
َ
َ ٓ ِك َول َِمن َجا
ِيم
ِۦ
ه
ي
ا
ل
م
ِ ﴿قالْا نف ِقد صْاع ٱل
ِ
ِ
75 :﴾ يوسف٧٢

Người truy hô đáp: “Chúng tôi mất vật đong lường,
và ai mang nó đến giao trả thì Ta đảm bảo ban thưởng
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cho lương thực với sức chở của lạc đà.” Yusuf: 72
(chương 15), và Allah phán chương khác:

َ َٰ َ ُ ُّ َ َ ب ُ ب
َ
ٌ
40 :﴾ القلم٤٠ ﴿سلهم أيهم يِذل ِك زعِيم

Hãy hỏi chúng ai là người bảo hộ cho điều đó. AlQalam: 40 (chương 68).
- Từ Sunnah, Thiên Sứ  ﷺnói:

َّ ِيم ََغرم َو
َّ {الْ َعاريَ ُة ُم َؤ َّداة َو
ُ الزع
ادل ْي ُن َم ْق ِ ى
}ض
ِ
ِ

“Vật mượn phải được đảm bảo, người đảm bảo phải
trả nợ và nợ phải được trả.”(32)
Giới U’lama thống nhất việc bảo hộ này là hợp
pháp để giải quyết nhu cầu cần thiết và tránh gây thiệt hại
cho người thiếu nợ.



Chủ đề thứ hai: Về nền tảng và các điều
kiện của bảo hộ.
Việc bảo hộ có năm nền tảng: Sự chấp nhận; người
bảo hộ; chủ nợ; người được bảo hộ và thể loại bảo hộ.
- Sự chấp nhận: Là bất cứ lời lẽ nào biểu hiện sự
đồng ý của người bảo hộ, không cần sự đồng của chủ nợ.
- Người bảo hộ phải thuộc loại làm từ thiện nên
nam hay nữ cũng được. Đối với người bị thần kinh,
người khùng, người khờ khạo hoặc trẻ em không được
quyền bảo hộ này.
(32) Hadith trích từ Ma-a’lim Al-Sunan số (3/177).
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- Người được bảo hộ: Không cần thiết người được
bảo hộ đồng ý hay không.
- Thể loại bảo hộ: Có thể bằng tiền, bằng lời, bằng
đại diện.



Chủ đề thứ ba: Về vài giáo lý liên quan
đến sự bảo hộ:
1Được quyền bảo hộ sinh mạng cho tất cả
những ai vi phạm hành chính.
2Không được quyền bảo hộ sinh mạng cho
những vi phạm luật hình sự.
3Không được quyền bảo hộ sinh mạng cho
những ai bị kết án tử hình.
4Hiệu lực bảo hộ sẽ chấm dứt khi người được
bảo hộ chết.
5Người bảo hộ khi lãnh luôn trách nhiệm trả
nợ thì y phải thanh toán nợ khi người được bảo hộ trì truệ
trả nợ hoặc không chịu trả nợ hoặc bị phá sản.
6Người bảo hộ khi không lãnh trách nhiệm
trả nợ thì y chỉ cần có mặt khi cần thiết còn các khoản nợ
nần không liên quan đến y.
7Được quyền bảo lãnh sinh mạng cho người
khác nhưng bắt buộc người bảo lãnh phải đưa người
được bảo lãnh đến gặp chủ nợ hoặc có mặt tại tòa khi
cần, v.v..
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Chủ đề thứ tư: Về bảo đảm.

Bảo đảo là sự bắt buộc phải thực hiện đối với
người khác, đây là việc làm hợp pháp, bởi Allah phán:

َََ۠
َ
َ ُ ﴿ َول َِمن َجا ٓ َا يهِۦ ِ ب
ٞ
75 :﴾ يوسف٧٢ ِحل يعِي وأنا يِه ِۦ زعِيم
ِ

“Và ai mang nó đến giao trả thì Ta đảm bảo ban
thưởng cho lương thực với sức chở của lạc đà.”
Yusuf: 75 (chương 15)
- Từ Sunnah, Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ُ َّ َ
}ِيم َغ ِرم
{والزع

“Người đảm bảo phải trả nợ.”(33)
U’lama (học giả Islam) đồng thống nhất tính hợp
pháp của việc bảo đảm này, bởi xã hội rất cần đến nó
giúp mọi người giải quyết được các mối quan hệ phù hợp
theo luật Islam.
Các giáo lý bảo đảm và các điều kiện của nó:
1Cấm lấy tiền thù lao cho việc đảm bảo này.
2Không bắt buộc người đảm bảo hiểu rõ về
người được đảm bảo.
3Được quyền đảm bảo cho nhiều người cùng
lúc.
4Được quyền đảm bảo những điều biết rõ và
những điều chưa kịp biết rõ rồi được giải thích sau.
Tương tự, được quyền bảo đảm hàng hóa mua bán.

(33) Hadith trích từ Ma-a’lim Al-Sunan số (3/177).
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5Việc đảm bảo có hiệu lực khi người đảm
bảo nói bất cứ lời nào thể hiện tính đảm bảo đó.
6Người đảm bảo phải có trách nhiệm cho đến
khi nào món nợ hoặc sự việc được thanh toán xong hoặc
được trả.
7Bắt buộc phải có sự đồng ý của người đảm
bảo, nếu bị ép buộc thì sự đảm bảo vô hiệu lực. Và không
cần sự đồng ý của người được đảm bảo và chủ nợ.
Đồng thời bắt buộc người đảm bảo phải là người
tự do, trưởng thành, đầy đủ lí trí.
Phần Chín: Về niêm phong



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa, bằng
chứng hợp pháp và thể loại niêm phong.
1- Định nghĩa: Nghĩa theo ngôn từ là cấm cản.
Nghĩa theo luật Islam là cấm ai đó sử dụng tài sản
của y.
2- Bằng chứng hợp pháp: Giáo luật này có nguồn
từ câu Kinh:

َ
ُّ ْ ﴿ َو َ ا تُ بؤتُْا
ُ ُ َ َ ٱلس َف َها ٓ َا ب

2 :أمَٰٰككم﴾ النساء

Và cấm các ngươi giao tài sản của các ngươi cho
những kẻ Safih (những người sử dụng tài sản không
mang lại lợi ích). Al-Nisa: 5 (chương 4), lệnh này kèm
theo người bảo hộ, do họ là những người quản lý. Và
Allah phán:
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ب
اتم م ب
ُ َّت إ َذا يَلَ ُغْا ْ ٱل ََِك َح فَإ بن َاان َ بس
َّ َم َح
َ َٰ﴿ َو بٱب َتلُْا ْ بٱۡلَ َت
َٰٓ
َٰ
ِان ُه بم ُرشادا
ِ
ِ
َ ب
ۡد َف ُع ْٓا ْ إ َ ب ب َ ب َ َ ُ ب
6 :ۡل ِهم أمَٰٰلهمٰۖ﴾ النساء
ف
ِ
Và hãy trắc nghiệm trẻ mồ côi cho đến khi chúng
thật sự trưởng thành, khi các ngươi thấy chúng đã
khôn ngoan thì hãy giao cho chúng phần tài sản của
chúng. Al-Nisa: 6 (chương 4), và Allah phán:

َ ُ َ ً َب َ َب
َّ َ َ َ
َ َ ً َ ُّ َ َ َ ب ب
يع أن
يها أ بو ضاعِيفا أو  ا سسات ِل
ِ﴿فإِن َكن ٱَّلِي عليهِ ٱۡلق ساف
ُ َّ ُ َ َ ب ُ ب ب َ ُّ ُ ب
ۡك َعا ب
َ ٱسَْ بش اه ُدوا ْ َش اه
ادَ َو ب
يدَنيب ِن ِماان
ِ
ِ َني ِماال وااْ فليملِاال و ِۡلااهۥ ي
ِ
ِ
َ ُ ب
585 :رِجاك ِكمٰۖ﴾ ابلقرة

Nếu người mắc nợ là người tiêu xài phung phí hoặc
còn nhỏ hoặc bị khờ khạo hoặc không rõ như thế nào
mới đúng thì người giám hộ phải thay thế mà kê khai
nhưng phải công bằng vô tư. Các ngươi hãy tìm hai
người đàn ông trong các ngươi ra làm nhân chứng
cho hợp đồng đó. Al-Baqarah: 585 (chương 5).
Các câu Kinh là bằng chứng cho phép niêm phong
tài sản của người khờ khạo, trẻ mồ côi hoặc những ai
tương tự như chúng như người khùng và trẻ nhỏ để tránh
tiêu hao vô ích hoặc phung phí; và không giao trả lại cho
chúng đến khi thấy chúng thật sự trưởng thành và khôn
ngoan; người bảo hộ được quyền chi tiêu tài sản đó chỉ vì
mục đích hữu ích cho chúng.
3- Thể loại: Niêm phong có gồm hai thể loại:
Thứ nhất: Niêm phong vì hữu ích cho chủ tài sản
giống như người khờ khạo và trẻ mồ côi, Allah phán:
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ُ َ َٰ َ َ َ ُ ب ُ ْ ُّ َ َ ٓ َ َ ب
ُ
2 :﴿و ا تؤتْا ٱلسفهاا أمٰككم﴾ النساء
Và cấm các ngươi giao tài sản của các ngươi cho
những kẻ Safih (những người sử dụng tài sản không
mang lại lợi ích). Al-Nisa: 5 (chương 4)
Thứ hai: Niêm phong tài sản vì lợi ích người khác
giống như niêm phong tài sản của người bị phá sản để
giải quyết nợ, niêm phong tài sản người bệnh nặng không
qua khỏi với mục đích không cho y bố thí hơn một phần
ba trong tổng tài sản mình tránh gây thiệt hại người thừa
kế; và cấm người nô lệ sử dụng tài sản mà không có sự
đồng ý của chủ.



Chủ đề thứ hai: Về các giáo lý liên quan
đến loại niêm phong vì lợi ích của bản thân y:
1Người bị niêm phong tài sản do còn nhỏ
hoặc tương tự, khi gây thiệt hại tài sản hoặc xâm hại đến
sinh mạng thì hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường cho
hành động gây hại đó, do y cố ý. Còn khi ai giao tài sản
cho trẻ con, người khờ khạo khi bị thiệt hại thì không
phải bồi thường do người giao đã chấp nhận từ ban đầu.
2Gỡ niêm phong tài sản trẻ con dựa vào hai
điều:
a) Trưởng thành, nhận biết qua các dấu hiệu như
mộng tinh hoặc mọc lông sinh dục hoặc đã 12 tuổi hoặc
có kinh nguyện đối với bé gái.
b) Khôn ngoan, tức biết quản lý tài sản bởi Allah
phán:

42

ب
اتم م ب
ُ َّت إ َذا يَلَ ُغْا ْ ٱل ََِك َح فَإ بن َاان َ بس
َّ َم َح
َ َٰ﴿ َو بٱب َتلُْا ْ بٱۡلَ َت
َٰٓ
َٰ
ِان ُه بم ُرشادا
ِ
ِ
َ ب
ۡد َف ُع ْٓا ْ إ َ ب ب َ ب َ َ ُ ب
6 :ۡل ِهم أمَٰٰلهمٰۖ﴾ النساء
ف
ِ
Và hãy trắc nghiệm trẻ mồ côi cho đến khi chúng
thật sự trưởng thành, khi các ngươi thấy chúng đã
khôn ngoan thì hãy giao cho chúng phần tài sản của
chúng. Al-Nisa: 6 (chương 4), nhận biết sự khôn ngoan
bằng cách thử thách nhiều lần, giao cho một số tiền mà
theo dõi nếu sử dụng số tiền có hữu ích, không tiêu xài
phung phí, không xài trong Haram chứng tỏ nó đã khôn
ngoan.
3Gỡ niêm phong tài sản người khùng cũng
dựa vào hai điều:
a) Tỉnh táo bình thường trở lại.
b) Khôn ngoan. Còn người khờ khạo thì khi mất đi
bản tính khờ khạo và khôn ngoan trong cư xử và tiêu xài.
4Người quản lý tài sản niêm phong ưu tiên
cho cha nếu cha là người công bằng và khôn ngoan, kế
tiếp là người được nhắc trong di chúc. Nhiệm vụ của
người quản lý tài sản phải tính toán mang lại hữu ích hiều
nhất cho người bị niêm phong, bởi Allah phán:

َ
ب
َ
ُ
َ ِ ﴿ َو َ ا َت بق َربُْا ْ َم َاَ بٱۡلَِْي ِم إ ِ َّ ا يِۡكََّّت
125 : ِه أحسن﴾ األنعام
ِ

Và các ngươi chớ tìm cách đến gần (để chiếm đoạt)
tài sản của trẻ mồ côi trừ phi để cải thiện đời sống cho
chúng. Al-An-a'm: 155 (chương 6), câu Kinh Allah chỉ
đề cặp trẻ mồ côi, tuy nhiên được phép so sánh những
trường hợp tương tự.
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5Cấm người bảo hộ tài sản trẻ mồ côi tự ý chi
tiêu, xâm phạm tài sản của trẻ vì mục đích tư lợi bản thân
mình hoặc ăn xén ăn bớt tài sản đó, Allah phán:

َ ُ ُ َّ َّ َ َ ب ُ ُ َ َ ب َ َٰ َ ب َ َ َٰ َ َٰ ُ ب ً َّ َ َ ب
ْن ِف ُب ُلْنِهمب
ِ ﴿إِن
ِ ٱَّلَنين َنيكللْن أمَٰ ٱۡلتَم ظلما إِنما َنيكلل
ِ
َ َ َ ََ َ ب َب
10 :﴾ النساء١٠ ناراٰۖ وسيصلْن سعِيا

Quả thật, những kẻ ăn tài sản trẻ mồ côi cách bất
chính, chẳng qua chúng đang nuốt lửa vào bụng
chúng và chúng sẽ sớm được nướng trong hỏa
ngục. Al-Nisa: 10 (chương 4).



Chủ đề thứ ba: Về các giáo lý liên quan
đến loại niêm phong thứ hai vì lợi ích người khác:
1Không được niêm phong tài sản người thiếu
nợ khi chưa đến hạn trả nợ, bởi không bắt buộc phải trả
nợ trước kỳ hạn. Tuy nhiên, nếu người thiếu nợ muốn đi
xa và sẽ quá thời hạn trả nợ khi trở về thì chủ nợ được
quyền cấm cản không cho đi cho đến khi giao vật làm tin
hoặc được người giàu bảo lãnh.
2Một người có tài sản nhiều hơn tiền thiếu nợ
thì không cần phải niêm phong tài sản y, chỉ yêu cầu y
thanh toán nợ đàng hoàng khi đã hết hạn, nếu cố tình
không trả nợ thì được quyền dùng biện pháp mạnh như
cưỡng chế hoặc giam giữ nếu cần.v.v., khi tài sản ít hơn
tiền nợ thì được phép niêm phong tài sản khi đã đến hạn
trả nợ nhằm tránh mọi thiệt hại cho chủ nợ. Kể cả tiền
người khác bố thí người thiếu nợ cũng không được phép
tiêu xài vì mục đích trả nợ.
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3Ai bán hoặc cho người bị niêm phong tài sản
mượn thứ gì đó sau khi tài sản đã bị niêm phong thì y
không được quyền đòi cho đến khi lệnh niêm phong được
gỡ.
4Chỉ có giới lãnh đạo (như giáo cả) mới có
quyền bán tài sản người bị niêm phong để trả khoản nợ y
thiếu, bởi mục đích niêm phong tài sản là đây. Nếu kéo
dài thời gian trả nợ là gây thiệt hại cho chủ nợ. Sau đó,
việc mưu sinh và nhà cửa của người bị thiếu nợ do ban
lãnh đạo giải quyết và sắp xếp sau.
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Phần Mười: Về hợp tác



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa, giáo lý
liên quan và bằng chứng hợp pháp.
1- Định nghĩa:
- Theo ngôn từ: Là trộn lẫn, tức hợp nhất hai
nguồn vốn riêng đến nổi không phân biệt được phần tiền
nào của ai.
- Theo luật Islam: Là sự thống nhất về việc hưởng
và sử dụng.
+ Thống nhất hưởng, tức cùng nhau hưởng cùng
tài sản thừa kế, cùng hưởng theo di chúc, hưởng cùng
quà cáp hay còn gọi là cùng sở hữu.
2- Bằng chứng hợp pháp: Việc thừa hưởng này
được xác định bởi Qur’an và Sunnah.
Allah phán:

َ ب
َ َّ
ٱۡلُلَ َلآاِ َۡلَ ببِغ َ ب ُ ُ ب َ َ َ ب
ِن
م
ا
ي
ث
ك
﴿ِإَون
ِ
ِ

َٰ بعضهم
24 :لَع بعض﴾ ص

Và quả thật, có rất nhiều người hùng vốn nhau làm
ăn thường hay lấn lướt lẫn nhau. Sõd: 24 (chương
38), và Allah phán:

ُ ُّ

َ َ ُ ْٓ َ ب
ََل
ُ ٓ َ َ ُ َث مِن َذَٰل َِك َ ُ ب
﴿فإِن َكنْا أ

15 :ث﴾ النساء
ِ فهم ُشَكا ِِف ٱثلل

Nếu như số anh em có nhiều hơn thế thì tất cả
cũng đồng hưởng chung một phần ba. Al-Nisa: 11
(Chương 4).
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Đây được xem là dạng thức hợp đồng mà xã hội
rất cần đến hình thức này, nhất là trong các cuộc làm ăn
có vi mô thì một người không thể giải quyết được.

đồng:



Chủ đề thứ hai: Về các dạng thức hợp

Thứ nhất: Hợp đồng hùng vốn, là sự hùng vốn
giữa hai người hoặc nhiều hơn, tất cả thành viên đều
ngang nhau về quyền điều hành và hưởng lợi. Điều kiện
bắt buộc cho hình thức này là mỗi thành viên phải hồn
vốn bằng tiền mặt hoặc một phần là tiền mặt và qui định
số tiền lời của mỗi người là bao nhiêu.
Thứ hai: Hợp đồng kinh doanh thuê, là một
thành viên giao vốn cho thành viên khác làm ăn và tiền
công được chia phần nhất định trong phần tiền lời.
Thứ ba: Hợp đồng bằng danh nghĩa, là hai
người cùng nhau mua thiếu món hàng hóa rồi bán lại
kiếm lời mà chia nhau.
Thứ tư: Hợp đồng sức lực, là cả hai cùng nhau
làm một công việc chung như trồng trọt, khai thác, săn
bắt, đánh cá, đốn củi... và cùng nhau hưởng tiền lời thu
được.
Trong ba dạng hợp đồng trừ hợp đồng thứ hai thuê
kinh doanh, thì tiền lời cũng như tiền bị thua lỗ phải được
chia nhau dựa theo sự thống nhất ban đầu. Và mỗi bên
được quyền hủy hợp đồng khi muốn, cũng như hợp đồng
sẽ tự hủy khi một trong hai có người chết hoặc bị khùng.
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Phần Mười Một: Về thuê mướn



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và bằng
chứng hợp pháp:
1) Định nghĩa thuê mướn:
- Theo nghĩa của ngôn từ, là sự giao và nhận tương
đồng nhau.
- Theo nghĩa của giáo lý, là hợp đồng cùng nhau
có lợi, một bên giao nhiệm vụ rõ ràng về thời gian, công
việc và người nhận được hưởng tiền công.
2- Bằng chứng hợp pháp: Sự việc được Allah
cho phép trong Qur’an:

َّ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ ب َ َ ب َ َ ُ ب

6 :﴿فإِن أۡرضعن ككم فاتْون أجْرون﴾ الطالق

Nếu các nàng cho con các ngươi bú thì các ngươi
phải trả công cho họ. Al-Talaaq: 6 (chương 62), và
Allah phán:

َ َ ُ َٰ َ َ َ ب ب
َ ٱس َت
ي َمن ب
ي َأيَت ب
َ ٱس َترِج برهُ ٰۖ إ َّن َي ب
ُّ ْرِج بر َ بٱك َق
َٰٓ
ي
﴿قاكت إِحدىهما
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َب
26 :﴾ القصص٢٦ٱۡلمِني

Một trong hai cô gái thưa với cha mình: “Thưa cha,
xin cha thuê anh ấy giúp việc. Thật sự, đây là người
giúp việc tốt nhất vừa khỏe mạnh và vừa trung tín.”
Al-Qasas: 26 (Chương 58).
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Được truyền lại chính xác: “Rằng Nabi  ﷺvà
Abu Bakr , cả hai đã thuê một người đàn ông thuộc
dòng tộc Al-Dail rất ràng đường đi ngoài sa mạc.”(34)
Islam đã lên án mạnh, hứa sẽ trừng trị thích đáng
đối với ai không trả đầy đủ tiền lương cho người lao
động mướn như được Abu Huroiroh  thuật lời Nabi
ﷺ:

َ َْ ْ
ُ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
 ثالثة أنا خصمهم يوم ال ِقيام ِة} منهم { َو َرجل استأج َر:{قال اّلل
ْ َ ً َ
ُ} َول َ ْم ُي ْعط َأ ْج َره،اس َت ْو َف م ِْن ُه
جيا ف
ِ
ِ أ

“Allah phán: Có ba hạng người chính TA sẽ thưa kiện
chúng vào ngày phán xét” trong số đó: “và kẻ thuê
người làm việc sau khi xong việc, y không chịu trả
lương.”(35)
Có Hadith khác Ibnu U’mar  dẫn lời Thiên Sứ

:ﷺ

ُ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ
ُ ْ َ
}َيف عرقه
ِ {أعطوا اْل
ِ جي أجره قبل أن
“Các ngươi hãy trả tiền công cho công nhân trước khi
mồ hôi của anh ta bị khô.”(36)

(34) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2263).
(35) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5557).
(36) Hadith do Ibnu Maajah ghi số (5443) và được Sheikh AlAlbaani xác minh là Soheeh trong Sunnan Ibnu Maajah số
(1995).
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Chủ đề thứ hai: Về các điều khoản:
1)
Phải là người tự do, trưởng trưởng thành, trí
tuệ bình thường.
2)
Nguồn lợi ích phải rõ ràng, bởi nguồn lợi ích
thuộc dạng hợp đồng nên cần phải rõ ràng như mua bán.
3)
Tiền thù lao phải rõ ràng, bởi nó là thứ bù
đắp lại công sức của người lao động.
4)
Nguồn lời ích phải phù hợp luật Islam, tuyệt
đối không được hợp đồng mại dâm hoặc mua bán bụt
tượng.
5)
Công việc phải phù hợp với đối tượng làm
thuê, giống như thuê người mù giữ đồ là hình thức không
hợp lý bởi công việc cần người sáng mắt.
6)
Nguồn lợi ích phải thuộc sở hữu của người
làm thuê, bởi thuê là một hình thức của mua bán nên cần
phải có điều khoản này.
7)
Phải có thời gian rõ ràng, cấm thuê dưới
hình thức vô giới hạn bởi sẽ dẫn đến tranh cãi về sau.



Chủ đề thứ ba: Về các giáo lý liên quan
đến hình thức này:
1)
Cấm mọi hình thức hành đạo thuê hoặc hành
đạo vì tiền bạc giống như Azãn, hành hương Hajj, tư vấn
giáo, phân xử, Imam dẫn lễ Salah, dạy Qur’an, bởi tất cả
là hình thức thờ phượng. Tuy nhiên, được phép nhận
bổng lộc cho việc các việc làm đó từ kho bạc của cộng
đồng Muslim.
2)
Chủ thuê phải có bổn phận giao trả đầy đủ
tiền thuê cho người làm thuê khi anh ta hoàn thành công
việc.
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3)
Không được phép đơn phương hủy hợp
đồng trừ phi được bên kia đồng ý, kể cả một trong hai có
người chết thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực, những người
thừa kế thay quyền người chết mà thực hiện hợp đồng.
4)
Hợp đồng tự hủy khi vật được thuê bị hư
giống như con vật thuê bị chết hoặc nhà thuê bị đập phá.

Phần Mười Hai: Về hợp đồng làm nông nghiệp và
làm vườn



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và giáo lý
cho từng loại:
1) Định nghĩa:
- Hợp đồng làm nông nghiệp, là giao đất hoặc giao
hạt giống cho người làm thuê sử dụng và gieo trồng với
tiền công rõ ràng từ sản lượng thu hoạch được.
- Hợp đồng làm vườn, là giao giống cây ăn quả
cho người làm thuê gieo trồng với tiền công rõ ràng từ
sản lượng thu hoạch được.
2) Giáo lý cho hai vấn đề này: Giáo lý cho phép
sử dụng hai hình thức này, vì nhu cầu cần thiết của xã hội
để giải quyết việc làm. Bằng chứng là Hadith Ibnu U’mar
 kể: “Quả thật, Nabi  ﷺđã hợp đồng thuê thị dân Al-
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Khoibar sản xuất trên vùng đất đó với tiền công là sản
phẩm thu hoạch được từ hạt hoặc quả.”(37)




Chủ đề thứ hai: Về các điều khoản:
1)
Đôi bên ký hợp đồng phải là người tự do,
trường thành, trí tuệ bình thường.
2)
Giống cây trồng và hạt giống phải được biết
rõ là giống cây gì, hạt gì.
3)
Giống cây trồng phải là loại cây ăn quả như
chà là .v.v..
4)
Nhân công phải được hưởng lương có mức
lượng rõ ràng từ sản lượng thu hoạch được như một phần
ba, một phần tư hoặc theo thương lượng.



Chủ đề thứ ba: Về các giáo lý liên quan
đến hai vấn đề này.
1)
Nhiệm vụ người làm thuê phải tận lực lao
động, sản xuất, cày, xới, chăm, bón để có được mùa thu
hoạch cao nhất.
2)
Nhiệm vụ chủ đất phải đầu tư vốn ban đầu
từ nguồn nước tưới tiêu, xây đê bao đến tất cả dụng cụ,
phân bón liên quan phục vụ cho mùa màng.
3)
Tiền công của người làm thuê bắt đầu được
tính khi hạt hoặc trái chuyển sang già chuẩn bị thu hoạch.
4)
Cả hai bên được quyền đơn phương hủy hợp
đồng khi muốn, bởi đây là hợp đồng không mang tính bắt
buộc.
(37) Hadith Al-Bukhari ghi số (5359) và Muslim ghi số (1221).
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- Nếu hủy hợp động khi bắt đầu trổ hạt và trái thì
tiền công dựa vào hợp đồng đã ký kết.
- Nếu người làm thuê hủy hợp đồng trước khi trổ
hạt và trái thì anh ta không được hưởng gì cả, bởi anh ta
đã tự mình bỏ đi quyền lợi.
- Nếu chủ đất hủy hợp đồng trước khi trổ hạt và
trái, tức sau khi người làm thuê đã gieo trồng thì chủ đất
phải trả tiền công cho người làm thuê.
5)
Nếu như đã gieo trồng đủ thời gian thu
hoạch nhưng cây vẫn không trổ hoa, trổ hạt gì cả thì
người làm thuê không được hưởng gì cả trong mùa đó.

Phần Mười Ba: Về quyền ưu tiên và láng giềng



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và bằng
chứng hợp pháp:
1) Ý nghĩa: Là quyền ưu tiên cho thành viên mua
lại tài sản chung bằng tiền. Có định nghĩa khác: Quyền
ưu tiên thâu tóm tài sản chung với lý do là thành viên.
2) Bằng chứng hợp pháp: Là Hadith do Jaabir 
kể: “Thiên Sứ  ﷺcủa Allah đã cho quyền ưu tiên đối
với các loại tài sản chưa chia phần, đến khi đã phân chia
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rõ ràng là quyền ưu tiên không còn.”(38) Theo đường
truyền khác: “Thiên Sứ  ﷺcủa Allah đã cho các thành
viên quyền ưu tiên mua lại đất chưa phân ranh hoặc
chưa xây vách tường, và cấm thành viên bán phần tái sản
chung ngoại trừ thông qua ý kiến của thành viên khác,
nếu bán trước khi thông qua ý kiến của thành viên khác
thì y được quyền thâu tóm phần tài sản chung đó.”(39) và
cũng Jaabir  kể: “Người láng giềng cạnh nhà có quyền
ưu tiên mua lại nhà.”(40)
Giới U’lama đồng thống nhất việc thành viên cùng
cộng tác hoặc người láng giềng được quyền ưu tiên mua
lại phần đất hoặc nhà hoặc vườn vẫn chưa phân chia rõ
ràng.



Chủ đề thứ hai: Về các giáo lý liên quan
đến quyền ưu tiên này.
1Cấm thành viên bán tài sản chung cho đến
khi nào thông qua ý kiến của thành viên khác, nếu bán
không có ý kiến của thành viên khác thì y được quyền
thâu tóm tài sản đó.
2Quyền ưu tiên chỉ có hiệu lực đối với các tài
sản nhất định như đất, nhà, các vật dụng và động vật.
(38) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5527), lời Hadith của ông và
Muslim ghi số (1559).
(39) Hadith do Muslim ghi số (134 &1608).
(40) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (1368) và nói: “Hasan Soheeh”;
Abu Dawood ghi số (3217) và lời Hadith của Al-Tirmizhi,
được Sheikh Al-Albaani xác thực là Soheeh trong bộ Al-Irwa
số (1239).
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3Quyền ưu tiền là do luật Islam qui định, nên
cấm các thành viên tạo mưu kế tước quyền ưu tiên này,
bởi ý nghĩa của luật này là bảo vệ quyền lợi của các
thành viên.
4Quyền ưu tiên mạnh yếu là dựa vào cổ phần
nhiều ít của thành viên đó và thành viên được quyền mua
lại cổ phần bằng tiền mặt hoặc trả từ từ.
5Quyền ưu tiên có hiệu lực khi giao dịch
bằng mua bán trực tiếp hoặc gián tiếp; và mất quyền ưu
tiên khi được hưởng bằng cách cho, tặng, thừa kế, hưởng
theo di chúc.
6Quyền ưu tiên chỉ dành cho các loại nhà có
thể phân chia được và mất quyền này đối với các loại
không thể phân chia giống như nhà vệ sinh, giếng nước
hoặc đường đi.
7Quyền ưu tiên có hiệu lực khi nhận được tin
thành viên muốn bán, nếu không muốn mua lúc đó thì
mất quyền ưu tiên. Nếu trường hợp không nhận được tin
bán thì y vẫn còn quyền ưu tiên, tương tự y không biết về
giáo lý cũng được xem là lý do chính đáng.
8Quyền ưu tiên chỉ có hiệu lực trên đất đai
chưa xây hàng rào, chưa phân ranh rõ ràng không phân
biệt đất có nhà cửa hay cây cối. Thậm chí đất đã chia rõ
ràng nhưng một số vẫn còn sử dụng chung như đường đi,
đường nước v.v.. thì quyền ưu tiên vẫn còn hiệu lực.
9Người hưởng quyền ưu tiên buộc phải mua
tất cả hoặc không mua gì hết, y không có quyền mua một
số và bỏ lại một số khác, bởi sẽ gây thiệt hại cho người
mua.
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Chủ đề thứ ba: Về các giáo lý liên quan
đến láng giềng.
Người láng giềng có một số quyền lợi nhất định
đối với người láng giềng khác, như Thiên Sứ  ﷺcủa
Allah đã hết lời căn dặn tựa như người láng giềng sẽ
được thừa kế vậy, bởi trong cuộc sống con người rất cần
đến người láng giềng tựa như đất cần nước vậy hoặc các
hình ảnh tương tự. Cho nên, người láng giềng phải có
trách nhiệm giúp đỡ nhau hoặc làm thuê cho nhau.
Cấm gây thiệt hại đến người láng giềng như gây ồn
ào, xả rác, xả chất thải v.v.. đặc biệt khi hai nhà có cùng
chung một vách tường thì không được cấm người láng
giềng sử dụng bức tường đó như làm mái che chẳng hạn,
bởi Thiên Sứ  ﷺcủa Allah nói:

ً َ َ َ َ َْ ْ َ َُ َ َ ُ َْ َ َ
َ
}ِ اره
ِ {َل يمنع جار جاره أن يغ ِرز خشبة ِف
ِ جد

“Là người láng giềng thì không được quyền cấm nhau
gắn cây lên vách tường.”(41)



Chủ đề thứ tư: Về đường đi chung.
1Cấm người Muslim xâm chiếm đường đi
chung của cộng đồng.
2Cấm người Muslim làm lại ranh đất để lấn
chiếm đường đi chung.

(41) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5463) và Muslim ghi số (1609)
và lời Hadith là của Al-Bukhari.
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3Cấm người Muslim làm chuồng thú hoặc bãi
đậu xe trên đường đi chung.
4Đường đi chung là của tập thể, không của
riêng ai nên mỗi cá thể cần giữa gì vệ sinh chung, không
xả rác bừa bãi, bởi việc dọn dẹp vật gây hại có trên
đường là một nhánh của đức tin Iman.

Phần Mười Bốn: Về ký gởi và bị hư hỏng



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và bằng
chứng hợp pháp.
1- Định nghĩa: Ký gởi là chủ tài sản hoặc người
thừa kế giao tài sản của mình cho người khác giử dùm
không thù lao.
2- Bằng chứng hợp pháp: Vấn đề có bằng chứng
gốc là lời phán của Allah:

َّ َ َ ب
ََ َ ُ ب
َ
َ
ُ
َٰ
283 :من أمنتهۥ﴾ ابلقرة
ِ ﴿فل ُيؤدِ ٱَّلِي ٱؤت

Rằng y sẽ thực hiện đúng lời giao ước (thì không cần
thế chấp). Al-Baqarah: 583 (chương 5), và Allah phán
ở chương khác:

َ َٰٓ َ ب
َ َ َّ َّ َ َ ب ُ ُ ُ ب َ ُ َ ُّ ْ ب
َ
َ
َٰ
َٰ
28 :ت إَِل أول ِها﴾ النساء
ِ ﴿۞إِن ٱَّلل َنيكمرلم أن تؤدوا ٱۡلمن
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Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các ngươi phải giao
hoàn tín vật về lại cho chủ nhân của nó. Al-Nisa: 58
(chương 4). Và Nabi Muhammad  ﷺcó nói:

َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ
} وَل َتن من خانك،{أد اْلمانة إِل م ِن ائتمنك

“Anh hãy giữ chữ tín đối với ai đã giữ chữ tín với anh
và cấm anh bất tín đối với kẻ bội tín với anh.”(42) bởi
đây là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.
Đối với ai tự tin có thể giữ an toàn vật ký gởi thì
khuyến khích y nên đảm nhận nó, bởi Nabi  ﷺcủa
Allah bảo:

َ َْ
َُْْ َ َ َ َْْ َْ
ُ َّ
}خي ِه
ِ { َواّلل ِف عو ِن العب ِد ما َكن العبد ِف عو ِن أ

“Allah luôn phù hộ nô lệ của Ngài miễn nô lệ đó biết
giúp đỡ người anh em của mình.”(43)
Còn khi ai không tự tin đảm nhận nổi trọng trách
thì cấm y nhận vật ký gởi.



Chủ đề thứ hai: Về các điều khoản bắt

buộc.
Cả hai người gởi và nhận phải thuộc người toàn
quyền tự do sử dụng tài sản riêng. Nếu một người trưởng
thành gởi tài sản cho một đứa trẻ hoặc người khờ hoặc
người khùng rồi bị chúng làm hư thì không bồi thường,
(42) Hadith do Abu Dawood ghi số (3232), Al-Tirmizhi ghi số
(1564) và được Sheikh Al-Albaani xác thực là Soheeh trong
bộ Al-Irwa số (2/381).
43
( ) Hadith do Muslim ghi số (5699).
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bởi do lỗi lơ đễnh của người gởi mà ra. Ngược lại nếu trẻ
con gởi tài sản cho người trưởng thành rồi bị làm hư thì
bồi thường, bởi khi nhận ký gởi là phải có trách nhiệm.



Chủ đề thứ ba: Về các giáo lý liên quan
đến vật ký gởi.
1) Vật ký gởi là sự tín nhiệm được giao cho người
nhận, nên y không có bồi thường nếu không có làm hư,
bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ََ ْ ُ ََ َ َ َ َ
}{َل ضمان َع مؤتمن

“Không bắt người được tín nhiệm bồi thường.”(44)
5) Người giử ký gởi phải bồi thường khi tự làm hư
hoặc vô trách nhiệm giử gìn do y đã làm hư tài sản của
người khác.
3) Nhiệm vụ người giử ký gởi là giử gìn kỷ vật
được gởi nơi y, bởi Allah đã ra lệnh phải giao trả vật ký
gởi cho đúng chủ và không thể hoàn thành nhiệm vụ
ngoại trừ có trách nhiệm giử gìn.
4) Được phép gởi người khác giử hộ tài sản như
vợ, người làm, thủ kho, nếu họ không làm hư hỏng thì
không chịu trách nhiệm.
5) Cấm gởi đồ vật cho người khác khi không có lý
do. Các lý do gồm đi xa hoặc bệnh nặng thì được phép
gởi quản lý hộ tài sản. Nếu gởi có lý do và tài sản bị hư
(44) Hadith do Muslim ghi số (5699).
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thì không được bồi thường; còn gởi không có lý do và bị
hư được bồi thường.
6) Khi người giử hàng bất an cho món hàng hoặc
sẽ đi xa, bắt buộc y phải trả vật ký gởi lại cho chủ hoặc
cho người đại diện, nếu không gặp cả hai thì hãy mang
theo bên mình nếu đó là cách tốt nhất, còn không thì gởi
cho giáo cả nếu không tìm thấy ai tin tưởng để gởi, bởi
Thiên Sứ  ﷺtrước khi di cư đi Madinah đã giao lại cho
Um Ayman giử hộ tài sản mà người khác gởi Người và
ra lệnh Aly mang số tài sản đó trả lại chủ.(45) Tương tự
khi người giử đồ hộ bị bệnh nặng, bắt buộc y phải giao
lại cho chủ, nếu không thể thì giao cho giáo cả hoặc giao
cho ai đáng tin tưởng.
7) Nếu nhận giử hộ súc vật thì phải có nhiệm vụ
chăm sóc và cho ăn, nếu bỏ mặc làm con vật chết phải
bồi thường và mang tội vô trách nhiệm, bởi trong tất cả
vật rắn hay mềm đều được hưởng ân phước nếu như
người nhận có trách nhiệm.
8) Lời nói của người nhận ký gởi đáng tin cậy, một
khi y nói đã giao vật ký gởi lại cho chủ hoặc người đại
diện hoặc cho rằng mình không làm hư vật ký gởi thì lời
nói đó được công nhận nhưng kèm theo lời thề trịnh
trọng bằng danh nghĩa của Allah. Đối với người nhận ký
gởi không được trì trệ việc trả lại vật ký gởi cho chủ khi
được yêu cầu, nếu cố tình trì hoãn không có lý do thì phải
chịu trách nhiệm khi bị hư.

(45) Hadith do Al-Baihaqi ghi số (6/589) và được Al-Albaani xác
thực là Hasan trong Irwa Al-Gholeel số (2/384).
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9) Thời đại ngày nay mọi người thường mang tiền
gởi ở các ngân hàng có thời hạn hoặc vô thời gian, có
giấy tờ ký nhận hợp pháp rõ ràng. Ngân hàng hoàn toàn
chịu trách nhiệm cho số tiền ký gởi, hoàn trả đúng hẹn và
đầy đủ khi có yêu cầu của người gởi. Số tiền đó, ngân
hàng được quyền sử dụng và trải cho người gởi số tiền
lời nhất định hàng tháng. Đây là hình thức Riba bị Islam
nghiêm cấm với mọi hình thức, tín đồ Muslim cần lưu ý
mà tránh xa.
Bên cạnh đó cũng có những loại ngân hàng không
cho lãi người gởi, ngược lại người gởi phải trả tiền thuê
giử hộ tiền, hình thức này thì được phép.
Lưu ý, nếu tín đồ Muslim không tìm thấy ngân
hàng như thế này trong khi rất cần việc gởi tiền thì
trường hợp bất đắc dĩ này được phép gởi các ngân hàng
có lãi hàng tháng nhưng không nhận tiền lãi này hoặc nếu
nhận thì mang đi làm phúc lợi cộng đồng.



Chủ đề thứ tư: Về hư hỏng.

Cấm tín đồ Muslim gây thiệt hại tài sản người
khác bằng mọi hình thức, cũng như cấm chiếm đoạt tài
sản người khác làm của riêng, nếu bị hư hỏng phải bồi
thường. Tương tự, cấm tín đồ Muslim gián tiếp làm hư
hau tài sản của người khác như lên kế hoạch, mở cửa
v.v..
Đối với chủ súc vật phải nhốt súc vật cẩn thận vào
ban đêm, nếu chúng gây thiệt hại vườn tược, tài sản
người khác hoặc sinh mạng người vào ban đêm là chủ
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súc vật bồi thường, bởi chính Thiên Sứ  ﷺđã lệnh mỗi
người tự giử tài sản của mình vào ban ngày và chủ súc
vật phải giử chúng vào ban đêm, nếu súc vật làm hư hại
tài sản người khác trong đêm là chủ súc vật chịu trách
nhiệm, bởi tài sản và sinh mạng luôn được bảo vệ, ai xâm
phạm trực tiếp hoặc gián tiếp phải chịu trách nhiệm.
Đối với cướp hoặc súc vật bị khùng không thể
ngăn chặn ngoại trừ giết chết thì được phép giết mà
không cần bồi thường, bởi trước tiên là bảo vệ sinh mạng
và tài sản, vì Nabi  ﷺbảo:

َ َُ َ َُ ََ ََ َ َْ ُُ َ َ ُ ْ َ
}ي حق فقاتل فقتِل فه َو ش ِهيد
ِ {من أ ِريد مال بِغ

“Ai bị cướp tài sản thì hãy chống trả lại, nếu bị giết
thì được xem là Shaheed.”(46)
Ai tiêu hủy những thứ Haram bị Allah cấm như
nhạc cụ, bình rượu, sách báo băng đĩa khống về Islam,
sách Bid-a’h, thì không cần bồi thường. Tuy nhiên không
được phép tùy tiện mà cần phải có lệnh và sự giám sát
của giáo cả nhằm tránh mọi hệ lụy khác xảy ra.

(46) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (1450) và nói: “Hadith Hasan
Soheeh”; Ibnu Maajah ghi số (5285), được Al-Busiri xác
thực là Hasan trong Al-Zawaa-id, và được Sheikh AlAlbaani xác thực là Soheeh trong Soheeh Al-Tirmizhi số
(1147).
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Phần Mười Lăm: Về chiếm đoạt



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và giáo lý

liên quan.
1) Định nghĩa chiếm đoạt:
- Theo ngôn từ nghĩa là giựt lấy thứ gì đó.
- Theo giáo lý nghĩa là chiếm đoạt quyền lợi của
người khác một cách bất công.
2) Giáo lý liên quan: Đây là hành động bị cộng
đồng Islam cực lực lên án, bởi Allah phán:

ب
ُ َ َ َ َ ب ُ ُ ٓ ْ َ ب َ َٰ َ ُ َ ب
َ
َٰ
188 :ل﴾ ابلقرة
ِ ﴿و ا تكللْا أمٰككم يننكم يِۡكٰ ِل

Và các ngươi chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các
ngươi lẫn nhau. Al-Baqarah: 188 (chương 5), và Thiên
Sứ  ﷺbảo:

َّ
َْ
ْ ُ َ َ َ ل
}يب نفس
ِ {َل َيِل مال ام ِرئ إَِل ب ِ ِط

“Không được phép lấy tài sản của người Muslim
ngoại trừ được y hài lòng.”(47) và Thiên Sứ  ﷺcòn
nói:

َْ ْ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ ً ْ ُ
َْ َ ًْ َ ََْ َ
{م ِن اقتطع ِشبا مِن اْلر ِض ظلما طوقه يوم ال ِقيام ِة مِن سب ِع
َ}َأ َرضي
ِ

(47) Hadith do Ahmad ghi số (2/75), Al-Daruqutni ghi số (3/56)
và được Sheikh Al-Albaani xác thực là Soheeh trong bộ AlIrwa số (1429).
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“Ai chiếm đoạt một gang đất thì vào ngày phán xét sẽ
bị treo lên cổ y bảy tầng đất.”(48)
Tín đồ Muslim cần cẩn trọng mà tránh xa mọi
hành động bất công với người khác, và quay lại sám hối
với Allah nếu có lở làm, rồi vội vả đi mà xin lỗi hoặc giải
quyết nó với người bị mình bất công trước khi rời cuộc
sống trần gian này, bởi Nabi  ﷺbảo:

َ ََ ْ َ َُ ْ َ َ ْ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
،خي ِه مِن عِر ِض ِه أو َشء فليتحلله مِنه اْلوم
ِ {من َكنت ل مظلمة ِْل
ُ
َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََْ
ُْ َ
َ َ َ ُ َ َ ْ
خذ مِنه
ِ  إِن َكن ل عمل صال ِح أ،قبل أن َل يكون دِينار وَل دِرهم
َ ِّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
َ
ََ َْ ْ َ
حب ِ ِه
ئ
ي
س
ِن
م
ذ
خ
أ
ات
ن
س
ح
ل
ن
ك
ت
م
ل
ن
إ
و
،
ه
ت
م
ِ ات صا
ِ
ِ
ِ بِقد ِر مظل
ِ
ِ
َْ َ َ ُ َ
}فح ِمل علي ِه

“Ai đã từng gây xúc phạm đến danh dự hoặc điều gì
đó đến người anh em của mình thì ngay hôm nay
hãy đi xin lỗi họ, trước khi vàng và bạc không còn
giá trị nữa mà phải bồi thường bằng công đức
tương ứng với trọng lượng bất công của y, nếu
không có công đức để trả thì sẽ phải nhận lãnh tội
lỗi thay cho người mà y đã bất công.”(49)



Chủ đề thứ hai: Về các giáo lý liên quan
việc chiếm đoạt.

(48) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5425 – 5423) và Muslim ghi số
(1610) và lời Hadith của Muslim.
49
( ) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5449).
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1) Bắt buộc người cưỡng đoạt trả lại tài sản cho
người bị chiếm đoạt, nếu bị hư phải bồi thường.
2) Bắt buộc người cưỡng đoạt bồi thường thêm
cho người bị hại.
3) Nếu người cưỡng đoạt đã sử dụng phần đất như
trồng cây, cất nhà thì phải tháo gỡ nếu người thiệt hại yêu
cầu.
4) Nếu tài sản của người bị hại bị biến dạng như
hư hỏng, mất một bộ phận nào đó thì người cưỡng đoạt
phải bồi thường.
5) Mọi hành động của cưỡng đoạt trên tài sản
chiếm được không có giá trị, ngoại trừ người bị hại đồng
ý.
Phần Mười Sáu: Về giải hòa



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và bằng
chứng hợp pháp.
1) Định nghĩa: Theo tiếng Ả Rập giải hòa nghĩa là
thống nhất tức kết thúc tranh cải.
Theo giáo lý nghĩa là một thỏa thuận được hai bên
đồng thống nhất và cắt đứt tranh cải.
2) Bằng chứng hợp pháp: Dựa theo Qur’an,
Sunnah và I’jma’ cho phép giải hòa.
- Từ Qur’an: Allah phán:

ٞ َ ُّ ب ُ َ ب

158 : ﴾ النساءٞۗ ﴿وٱلصلح يي
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Và giải hòa luôn là một giải pháp tốt. Al-Nisa: 128
(chương 4), và Allah phán:

ْ ُ َ بُ ب َ بََُ ْ ََ ب
ب
َ
ََ ٓ َ
َ
ُ
َ
ِ ان مِن ٱلمؤ
9 :من ِني ٱقتتلْا فكصل ِحْا يننهماٰۖ ﴾ احلجرات
ِ ﴿ِإَون طائِفت

Và nếu có hai nhóm tín đồ có đức tin giao chiến với
nhau thì hãy giải hòa đôi bên. Al-Hujuraat: 9
(chương 49), và Allah phán:

َ َ َ َ َ َّ ب ُ ب َّ َ ب
َ
ارو أَوب
َ ﴿ َّ ا َي ب
ُ ادقَة أ بو َم بع
ي ِِف كثِي مِن َّن َْىَٰهم إِ ا من أم َر يِص
ٓ َ
َ َّ َ َ ب
َ
َ َ ب ب
َ إ بص َلَِٰۢح َب ب
ِ َّني ٱل
ْاس َو َمن َيف َعل ذَٰل ِك ٱيبتِغاا َا َم برضاا ِ ٱَّلل ِ فسا
ِ
َ
ُب
َ ب
114 :﴾ النساء١١٤ ظيما
ِ نؤت ِيهِ أج ًرا ع

Những lời nói nhiều của thiên hạ không có điều gì tốt
cả, trừ phi, ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc
làm điều lành hoặc giải hòa giữa nhân loại. Và ai làm
các điều đó chỉ mong làm cho Allah hài lòng thì chắc
chắn sẽ được TA ban cho một phần thưởng rất lớn.
Al-Nisa: 114 (chương 4).
- Từ Sunnah: Nabi  ﷺnói:

ً َ َ َ َّ َ ْ َ ً َ َ َّ َ َ ً ْ ُ َّ َ
ْ ُْ َ َْ َ ُ ْ ل
}ي المسلِ ِمي إَِل صلحا أحل حراما أو حرم حالَل
{الصلح جائ ِز ب
“Giải hòa là biện pháp hữu hiệu giữa các tín đồ
Muslim với nhau, ngoại trừ việc thống nhất làm điều
Haram hoặc cấm điều Halal.”(50) và trước kia Thiên
Sứ  ﷺluôn tích cực giải hòa giữa mọi người.
(50) Hadith do Abu Dawood ghi số (3294), Al-Tirmizhi ghi số
(1325) và nói: “Hasan Soheeh”, Ibnu Maajah ghí số (5325)
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- Từ I’jma’: Cộng đồng Islam đồng thống nhất
cho phép tín đồ Muslim giải hòa để làm hài lòng Allah,
sau đó hài lòng giữa đôi bên tranh cải.



Chủ đề thứ hai: Về các thể loại giải hòa.

Giải hòa có các thể loại sau:
1- Giải hòa giữa vợ chồng sợ phải li hôn, Allah
phán:

َٓ ب َب
َ َ َ
َ ْ ُ ب ب ُ ب َ َ َب َ َ ب
ب َب
ۡب َعثْا َحكما مِن أولِه ِۦ وحكما مِن أول ِها
﴿ِإَون يِفتم شِقاق ينن ِ ِهما ف
ٓ َ ُ َ َّ ُ َ ب
َ ُ
َ ُ يدا ٓ إ بص َلَٰحا َني
32 : ﴾ النساءٞۗ ِق ٱَّلل يننهما
ف
ْ
ِ ِإِن َنير
ِ
Và nếu các ngươi sợ vợ chồng phải chia tay thì hãy
cử đại diện bên chồng và đại diện bên vợ ngồi lại bàn
bạc nhau, nếu cả hai vợ chồng thật sự muốn giải hòa
thì Allah sẽ phù hộ chúng hòa thuận nhau. Al-Nisa:
32 (chương 4).
Còn nếu người vợ sợ chồng ngược đãi, bạo hành
thì được phép yêu cầu hợp hai họ để giải quyết.

َٓ َ ََ ُ َ َ َ َب
ب ٌََ َ َ ب ۢ َ ب َ ُُ ً َب ب
َ
﴿ِإَو ِن ٱمرأة يافت مِن بعل ِها نشْزا أو إِعراضا فَل جناح علي ِهما أن
ٞ ُ ب َ َ ب َ ُ َ ُ ب َ ُّ ب ُ َ ب
158 : ﴾ النساءٞۗ َنيصل ِحا يننهما صلحا وٱلصلح يي

Và nếu người vợ sợ người chồng đối xử tàn tệ hoặc
bỏ rơi thì hai bên không có tội nếu đồng thống nhất

và được Sheikh Al-Albaani xác thực là Soheeh trong bộ
Soheeh Ibnu Maajah số (1902).
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giải hòa và việc giải hòa luôn là một giải pháp tốt. AlNisa: 158 (chương 4).
2- Giải hòa giữa hai nhóm Muslim chém giết nhau,
Allah phán:

َ بُ ب َ ب
َ ﴿ِإَون َطآئ َف
َ ُ َ ٱق َت َتلُْا ْ فَك َ بصل ُِحْا ْ َ ب
ان مِن ٱلمؤ ِمن ِني
ت
ِ ِ

9 :يننهماٰۖ ﴾ احلجرات

Và nếu có hai nhóm tín đồ có đức tin giao chiến với
nhau thì hãy giải hòa đôi bên. Al-Hujuraat: 9 (chương
49)
3- Giải hòa giữa người Muslim và Kaafir xảy ra
xung đột hoặc chiến tranh.
4- Giải hòa giữa tín đồ Muslim không phải về tiền
bạc.
5- Giải hòa giữa tín đồ Muslim về tiền bạc. Đây là
điều muốn nhấn mạnh. Điều này được chia thành hai
loại:
a) Giải hòa cho xong chuyện: Hình thức này
được chia thành hai loại:
+ Giải hòa giảm bớt: Là công nhận người kia thiếu
nợ hoặc đang giữ đồ vật của mình nhưng đồng ý giảm
bớt cho người kia một ít và chỉ lấy phần còn lại. Đây là
cách giải hòa có giá trị với điều kiện người chủ phải
thuộc người toàn quyền quyết định.
+ Giải hòa thay thế: Là công nhận người kia thiếu
nợ hoặc đang giữ đồ của mình nhưng đồng ý chấp nhận
trả thứ khác thay thế. Nếu trả bằng tiền hoặc hiện vật
khác thì được xem là hình thức mua bán. Còn nếu dùng
sức lao động để bồi thường thì trở thành thuê mướn.
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b) Giải hòa phủ nhận: Nguyên đơn tố cáo bị cáo
thiếu tiền hoặc giửa đồ của mình nhưng bị cáo một mực
bác bỏ hoặc im lặng do không biết. Sau đó, để bảo vệ
danh dự, bảo vệ tiếng tâm và để chấm dứt tranh cải, bị
cáo chủ động đi giải hòa bằng tiền mặt hoặc ghi nợ. Cách
giải hòa này có giá trị, bởi bị cáo nhất quyết lời tố cáo đó
là sai sự thật nhưng để mọi việc im xuôi nên mới chịu
thiệt, còn nguyên đơn khẳng định lời mình nói là thật thì
được phép lấy tiền bồi thường kia.



Chủ đề thứ ba: Về một số giáo lý liên
quan đến giải hòa.
1) Được phép giải hòa về các khoảng tiền hoặc tài
sản không rõ là bao nhiêu hoặc giá trị ra sao, giống như
tiền nợ hoặc thứ gì đó bị thiếu quá lâu không ai còn rõ về
điều đó nữa, kể cả chủ và người thiếu.
5) Được phép giải hòa tất cả những thứ có thể bù
đắp giữa người với người giống như tội sát nhân, khi
phía gia đình nạn nhân yêu cầu không hành án chỉ cần
bồi thường theo yêu cầu của gia đình nạn nhân đưa ra thì
tử tù miễn tội chết.
3) Không được phép giải hòa tất cả những giới
cấm được Islam qui định như phạt Zina, uống rượu..., bởi
Islam tất cả nhằm cấm tín đồ xâm phạm.
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Phần Mười Bảy: Về thi đua



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và giáo

lý.
1) Định nghĩa: Thi đua là sự cố gắng để đến mục
tiêu trước tiên giữa những người tham gia đua ngựa, đua
lạc đà và thi bắn cung.
Thi đua có hai hình thức: Dùng súc vật và bắn
cung.
2) Giáo lý liên quan và bằng chứng: Đây là hình
thức giải trí hợp pháp với các bằng chứng từ Qur’an,
Sunnah và I’jma’.
- Từ Qur’an: Allah phán:

َّ ُ

ُب ََ ب

َّ

ُ َ ْ ُّ َ َ

60 :﴿وأعِدوا لهم ما ٱستلعتم مِن قْة﴾ األنفال

Và các ngươi hãy chuẩn bị sức mạnh để chống lại
chúng với khả năng có thể. Al-Anfaal: 60 (Chương
8).
- Từ Sunnah: Theo ông Ibnu U’mar  kể:

َ
ْْ
َ َ
َ ُ
ْْ ََْ ََ َ
المضم َر ِة ِم َن احلَفيَا ِء ِإل ث ِني ِة
ي اْلَي ِل
{أن انل ِب ﷺ سابق ب
َ
ْ
ْ ُ َ
َ ْ  َو َب،اع
ِ ال َو َد
}ي ال ِِت ل ْم تض َم ْر ِم َن اثلنِي ِة ِإل َم ْس ِج ِد بَ ِن ُز َريْق
“Rằng Nabi  ﷺđã đua ngựa được huấn luyện từ AlHafya đến Thaniyah Al-Wada(51), và đua ngựa chưa
(51) Từ Al-Hafya đến Thaniyah Al-Wada có khoảng cách khoảng
6 đến 7 dặm (tức khoảng 9,6 đến 11,5 km).
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huấn luyện từ Al-Thaniyah đến Masjid của bộ lạc
Zuroiq(52)” (53) và Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ
} {َل سبق إَِل ِف خف أو نصل أو حاف ِر

“Không được thi đấu ngoại trừ đua lạc đà, đua ngựa
và bắn cung.”(54)
- Từ I’jma’: Cộng đồng Islam xem việc thi đấu là
được phép dưới cái nhìn tổng thể.



Chủ đề thứ hai: Về các giáo lý liên quan
việc thi đua này.
1) Được phép đua ngựa và đua các loại động vật
khác; đua chạy maraton, thi bắn cung hoặc thi các loại vũ
khí khác.
5) Được phép đua lạc đà, đua ngựa và bắn cung có
thưởng, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ
} {َل سبق إَِل ِف خف أو نصل أو حاف ِر

“Không được thi đấu ngoại trừ đua lạc đà, đua ngựa
và bắn cung.”
(52) Từ Al-Thaniyah đến bộ lạc Zuroiq có khoảng cách khoảng 1
dặm (tức khoảng 1,6 Km).
(53) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5868) và Muslim ghi số (1870).
(54) Hadith do Abdu Dawood ghi số (5274), Al-Nasaa-i ghi số
(3616), Al-Tirmizhi ghi số (1700) và nói: “Hasan”, được
Sheikh Al-Albaani xác thực là Soheeh trong Al-Irwa số
(5/333).
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3) Bất cứ cuộc vui chơi nào nhằm nâng cao dân trí
Islam như tổ chức thi kiến thức Islam thì đều được phép
treo giải thưởng. Tuy nhiên không được mãi mê vui chơi
mà lơ là với bổn phận hành đạo như trì trệ lễ nguyện
Salah.
4) Cuộc đua trở nên vô hiệu khi có vận động viên
bị thiệt mạng.
5) Không nên thái quá trong cách khen hoặc chê
vận động viên nào đó.



Chủ đề thứ ba: Về các điều kiện nhận giải

thưởng.

1) Vận động viên thi đấu phải được chỉ định rõ
ràng.
2) Tất cả động vật và dụng cụ thi đấu phải cùng thể
loại.
3) Mục tiêu hoặc điểm đích phải rõ ràng có thể
nhìn thấy hoặc bằng mét.
4) Giải thưởng phải rõ ràng là bao nhiêu và nằm
trong sự cho phép của Islam, bởi giải thưởng được xem
là hiệp ước nên cần phải rõ ràng.
5) Giải thưởng không phải là tiền do vận động viên
trực tiếp tham gia quyên góp nhằm tránh xa hình thức cá
độ.
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Phần Mười Tám: Về mượn sử dụng



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và bằng
chứng hợp pháp.
1) Định nghĩa: Được phép hưởng lợi từ thứ gì đó
nhưng nó vẫn còn nguyên, giống như một người mượn
chiếc xe của người khác đi rồi giao trả lại.
2) Bằng chứng hợp pháp: Đây là điều được phép
trong luật Islam, bởi Allah đã phán với ý nghĩa chung:

ََ ْ َُ ََ َ
َ لَع بٱكب َ َّ ب
﴿وتعاونْا
ِِ

َٰ ْوٱتلق
2 :ىٰۖ﴾ املائدة

Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và
kính sợ Allah. Al-Maa-idah: 5 (chương 2), và Allah
phán:
7 :﴾ املاعون٧

َ ُ َََبَُ َ ب
اعْن
﴿ويمنعْن ٱلم

Và chúng đã không cho mọi người mượn bất cứ
gì. Al-Maa-u’n: 7 (Chương 107). Ngụ ý của việc
mượn đồ là những người cùng xóm mượn qua lại các
vật dụng như dĩa chén, nồi, thau... Allah khiển trách
những ai không cho người hàng xóm mượn những thứ
này. Theo Islam luôn khuyến khích tín đồ Muslim sống
rộng lượng và biết giúp đỡ người khó khăn đặc biệt là
với người hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, với bằng
chứng lời thuật của Safwaan bin Umaiyah :

َ
ََْ َ ُْ َْ ا
َْ
}ار ِمنه أد ُرع يَ ْو َم ُحني
{أن انل ِب ﷺ ِاستع
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“Rằng Nabi  ﷺđã mượn ông bộ áo giáo trong trận
Hunain.”(55) và theo Anas  kể:

َ
َ
ْ
ََْ َ َ ا
} ار ف َرسا ِم ْن أ ِِب َطل َحة
{أن انل ِب ﷺ ِاستع

“Rằng Nabi  ﷺđã mượn Abu Tolhah  một con
ngựa chiến.”(56)



Chủ đề thứ hai: Về các điều kiện mượn.

1) Người mượn và người cho mượn phải là người
trưởng thành và vật cho mượn phải thuộc sở hữu của
người cho mượn.
2) Vật cho mượn phải thuộc thể loại Islam cho
phép sử dụng; và tuyệt đối không được mượn nhạc cụ
hoặc mượn ly, chén bằng vàng, bằng bạc để ăn uống
hoặc các thể loại khác mà Islam không cho phép sử dụng.
3) Vật mượn phải là vật có thể hoàn lại chủ sau khi
sử dụng, còn những loại mau bị tự hủy như thức ăn thì
không được mượn.



Chủ đề thứ ba: Về các giáo lý liên quan.

(55) Hadith do Ahmad ghi số (4/555), Abu Dawood ghi số (3263)
và được Sheikh Al-Albaani xác minh là Soheeh trong bộ AlIrwa số (1213).
56
( ) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5657) và Muslim ghi số (5307).
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1) Cấm người mượn cho người khác mượn hoặc
thuê vật mượn bởi y không phải chính chủ, trừ phi người
chủ cho phép.
2) Vật mượn là sự ủy quyền từ người chủ, nên
buộc người mượn phải giữ gìn cẩn thận để giao lại cho
chủ với đúng hình dạng đã mượn, nếu bị hư hỏng phải
bồi thường.
3) Người chủ toàn quyền lấy lại vật cho mượn khi
nào muốn. Riêng trường hợp nếu lấy vật cho mượn bất
ngờ sẽ gây thiệt hại cho người mượn thì lúc này không
cho phép y lấy.
4) Kết thúc việc mượn và trả lại vật mượn dựa vào
các điều sau:
- Khi có yêu cầu từ phía người cho mượn.
- Khi hết mục đích sử dụng vật mượn.
- Khi một trong hai người chủ và người mượn qua
đời.
2) Người mượn hoặc người đại diện người mượn
được quyền hưởng lợi từ vật mượn.
Phần Mười Chín: Về đất khai hoang



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và giáo lý
cho việc khai hoang đất.
1) Về định nghĩa: Theo ngôn từ Ả Rập: Là phần
đất vô chủ.
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Nghĩa theo giáo lý là vùng đất chưa thuộc quyền
quản lý của một ai và cũng không có dấu hiệu của nhà
cửa đã xây dựng hoặc có nhà cửa nhưng không có chủ.
2) Về giáo lý và bằng chứng hợp pháp: Bằng
chứng cụ thể cho vấn đề này là Hadith:

َ ْ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ ً َ ِّ َ ً ْ َ َ ْ َ ْ َ
َ ى
}{من أحيا أرضا ميتة ف ِه ل وليس ل ِ ِعرق ظال ِم حق

“Ai khai hoang được phần đất nào thì nó là của y và
ai trồng trọt lên đất người khác khai hoang thì y
không có chủ quyền.”(57) Còn ai khai hoang vì mục
đích con người sử dụng hoặc mang lợi ích cho thú vật thì
y được hưởng ân phước cho công sức bỏ ra đó, bởi Thiên
Sứ  ﷺcó nói:

ُ { َم ْن َأ ْح َيا َأ ْرضا ً َم ْي َت ًة فَلَ ُه م ِْن َها َأ ْجر َو َما َأ َكلَت الْ َع َواف م ِْن َها َف ُه َو َل
ِ
ِ
َ َ َ
}صدقة
“Ai khai hoang được phần đất nào thì nó là của y và
bất cứ sinh vật sống nào (gồm con người, súc vật,
chim chóc...) ăn trên phần đất đó thì xem như y đã bố
thí.”(58)

(57) Hadith do Abu Dawood ghi số (3073), Al-Tirmizhi ghi số
(1378) và được Sheikh Al-Albaani xác minh là Soheeh trong
Al-Irwa số (1221).
(58) Hadith do Al-Daarimi ghi số (5/567), Ahmad ghi số (3/313)
và được Sheikh Al-Albaani xác minh là Soheeh trong AlIrwa số (6/4).
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Chủ đề thứ hai: Về các điều kiện khai

hoang.
Việc khai hoang phải có đủ hai điều kiện sau:
1) Đất hoang sơ không phải của người Muslim,
nếu là của người Muslim bỏ hoang thì không được phép
khai hoang cho đến khi giáo lý cho phép.
5) Người khai hoang phải là người Muslim, tuyệt
đối cấm người Kaafir khai hoang trên lãnh thổ Islam.
Các hình thức được xem là khai hoang, gồm:
a) Xây hàng rào bao xung quanh vùng đất hoang
được xem là đã khai hoang, bởi Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َ ََ ً َ َ َ َ ْ َ
ُ}ه َل
َ ِ ََع أ ْرض ف
{من أحاط حائ ِطا

“Ai đã dựng hàng rào xung quanh vùng đất thì nó là
của y.”(59)
b) Đào giếng nước trên vùng đất hoang, nếu đào
tới mạch nước thì đất đó là của y, còn nếu đào chưa thấy
mạch nước thì những người khác có quyền khai hoang
trên đất đó hoặc dẫn nước vào đất hoang cũng được xem
là đã khai hoang.
c) Trồng được cây sống trên đất hoang sơ trong khi
trước đó đất đó không thể trồng cây được, xem như đã
khai hoang.

(59) Hadith do Abu Dawood ghi số (3077) từ Samuroh bin Jundab
và được Sheikh Al-Albaani xác thực là Soheeh trong Al-Irwa
số (1224).
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d) Có một số U’lama khác nói rằng: “Việc công
nhận là đất đã khai hoang không dừng lại ở các hình
thức này, nó hoàn toàn dựa vào phong tục từng nơi, nếu
dân chúng xem hình thức nào đó là khai hoang thì nó là
khai hoang và khi mọi người không công nhận hình thức
nào đó là khai hoang thì nó không phải là khai hoang.”



Chủ đề thứ ba: Về một số giáo lý liên
quan đến khai hoang.
1) Ai khai hoang được phần đất nào thì đất đó
thuộc về y, bởi Thiên Sứ  ﷺđã nói:

ً َْ َْ َ ْ َ
ُ}ه َل
َ ِ َضا َم ِّي َت ًة ف
{من أحيا أر

“Ai khai hoang được phần đất nào thì nó là của y.”
2) Người ở trong khu vực đất đã khai hoang không
có quyền quản lý đất đai đó, bởi người đứng ra khai
hoang mới thật sự có quyền quản lý đó.
3) Lãnh đạo cộng đồng Muslim toàn quyền chia
đất hoang sơ cho người muốn khai hoang, bởi Hadith do
Waa-il bin Hujr  kể:

َ
َ َْ َ ْ َ ََْ َُ َْ ا
}{أن انل ِب ﷺ أقطعه أرضا ِِبْضموت

“Rằng Nabi  ﷺđã cắt phần đất ở Hodh-ro-mawt cho
ông.”(60)

(60) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (1381) và nói: “Hadith Hasan”
và được Sheikh Al-Albaani xác thực là Soheeh trong bộ
Soheeh Al-Tirmizhi số (1116).
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4) Lãnh đạo cộng đồng Muslim được quyền giử
đất hoang để lấy cỏ cho thú nuôi, cho lạc đà, ngựa để
phục vụ quân sự, tuy nhiên, tránh mọi trường hợp gây
thiệt hại cho người dân. Quyền lực này chỉ dành riêng
cho lãnh đạo để dùng chăm lo phúc lợi cộng đồng, bởi có
Hadith Al-So’b bin Jath-thaa-mah  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

َ
ُ
َّ َّ
ِ ح َم إَِل ِّللِ َول َِرس
}ولِ ﷺ
ِ {َل

“Không có khu vực cấm ngoại trừ cấm vì Allah và vì
Thiên Sứ  ﷺcủa Ngài.”(61)

Mươi:

Phần Hai
Về treo thưởng



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và giáo lý
về treo thưởng.
1- Định nghĩa: Là việc giành một phần thưởng rõ
ràng cho một việc làm cố định và không dành cho riêng
ai.
Thí dụ: Ai tìm được chiếc xe bị mất của tôi sẽ
được thưởng một ngàn đô la.
2- Giáo lý và bằng chứng hợp pháp: Đây là một
hợp đồng hợp pháp theo luật Islam, bởi Allah phán:

(61) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5370).
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َََ۠
َ
َ ُ ﴿ َول َِمن َجا ٓ َا يهِۦ ِ ب
ٞ
75 :﴾ يوسف٧٢ ِحل يعِي وأنا يِه ِۦ زعِيم
ِ
Và ai mang nó đến giao trả thì Ta đảm bảo ban
thưởng cho lương thực với sức chở của lạc đà. Yusuf:
75 (chương 15).
Ông Abu Sa-e’d Al-Khudri  kể: Có một nhóm
người trong số Sahabah của Thiên Sứ  ﷺđi ngang qua
một xóm làng Ả Rập, họ xin tá túc bị dân làng từ chối.
Lúc đó, trưởng lại bị rắn độc cắn thì dân làng mới hỏi
Sahabah: Trong các người có ai biết chửa bệnh bằng
Qur’an? Sahabah đáp: Biết, nhưng chúng tôi yêu cầu
phải có thưởng. Dân làng treo thưởng là con cừu, thế là
Sahabah đọc chương Fatihah thì trưởng làng khỏi. Khi
dân làng giao con cừu thì Sahabah bảo: “Chúng tôi sẽ
không lấy cho đến khi hỏi ý kiến của Thiên Sứ ﷺ.”
Sau đó họ trở về hỏi thì Thiên Sứ  ﷺbảo:

ُ ْ َ ُْْ ُ ُ
ْ ُ ََ ْ َ
}اْضبوا ِل بِسهم معكم
ِ {خذوا مِنهم و

“Các ngươi hãy lấy đi và hãy chia cho Ta một
phần.”(62)



Chủ đề thứ hai: Về các giáo lý liên quan.

1- Yêu cầu người treo thưởng phải là người tự do
và người lãnh việc phải có năng lực.

(62) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5576) và Muslim ghi số (5501).
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2- Công việc yêu phải phù hợp luật Islam không
được treo thưởng cho việc chế tạo nhạc cụ hoặc sản xuất
rượu v.v..
3- Không được phép qui định thời gian, thí dụ: Ai
tìm được con lạc đà bị mất của tôi trong tuần này tôi sẽ
thưởng một triệu. Cách treo thưởng này vô hiệu.
4- Treo thưởng là một hợp đồng bình thường nên
đôi bên được quyền đơn phương hủy bỏ, tuy nhiên nếu
bên treo thưởng hủy hợp đồng thì vẫn phải trả công
tương ứng với sức lực người lao động bỏ ra còn nếu
người lao động hủy hợp đồng thì không được hưởng gì.

Phần Hai Mươi Mốt: Về tài sản bị rơi và trẻ lạc



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa và giáo

lý.
1- Định nghĩa: Tài sản bị rơi là thứ bị làm rơi
được người khác nhặt được.
Theo giáo lý: Là nhặt được tài sản bị đánh rơi
mang về cất giử hoặc sử dụng sau khi đã xác định vô chủ.
2- Giáo lý và bằng chứng hợp pháp: Nguyên
thủy là dựa vào Hadith của Zaid bin Kholid Al-Juhani 
kể: Có người hỏi Thiên Sứ  ﷺvề việc nhặt được vàng
hoặc bạc thì phải làm sao? Thiên Sứ  ﷺbảo:
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َ ْ َْ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ َ ْ ْ
 فإِن لم تع ِرف فاستن ِفقها،{اع ِرف ِوَك َءها َوعِفاصها ث َّم ع ِّرفها سنة
َ َ ِّ َ َ ْ َّ َ ً ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ ْ َ
ْ
ِ  فإِن جاء ط،وتلكن ودِيعة عِندك
}اْلها يوما مِن ادله ِر فأدها إِْل ِه
“Anh hãy miêu tả về hình thù, đặc điểm vật rơi và
thông báo cộng đồng một năm, khi hết hạn vẫn không
ai đến nhận thì anh cứ tạm sử dụng và xem đó là tài
sản ký gởi nơi anh. Nếu một ngày nào đó có ai đến
nhận thì giao trả nó lại cho chủ.” Khi hỏi về lạc đà bị
lạc, Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ُ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
حذاءها و ِسقاءها ت ِرد الماء وتأكل
ِ {ما لك َولها دعها فإِن معها
َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ل
}َيدها َربها
ِ الشجر حّت

“Giữa anh và nó có liên quan gì đâu, cứ để mặc nó tự
tìm nước và cỏ cho đến khi chủ nó tìm được nó.” Khi
hỏi về cừu bị lạc, Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ
}ب
ِ {خذها فإِنما ِه لك أو ِْل
ِ خيك أو ل ِذلئ

“Anh hãy bắt nó, rằng nó sẽ là của anh hoặc là của
người anh em của anh hoặc sẽ làm mồi cho sói.”(63)



Chủ đề thứ hai: Về các thể loại vật bị rơi.

1- Những thứ không quan trọng giống như cây roi,
bánh mỳ, trái cây, que cây thì anh được phép nhặt sử
dụng mà không cần thông báo.

(63) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5375) và Muslim ghi số (1755).
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2- Đối với động vật đi lạc mà thú dữ cỡ nhỏ không
thể ăn thịt giống như lạc đà, ngựa, bò, lừa thì cấm dắt về
nhà, cấm sở hữu cho dù có thông báo, bởi Thiên Sứ ﷺ
đã cấm ở Hadith ở trên:

ُ ُ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
حذاءها و ِسقاءها ت ِرد الماء وتأكل
ِ {ما لك َولها دعها فإِن معها
َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ل
}َيدها َربها
ِ الشجر حّت

“Giữa anh và nó có liên quan gì đâu, cứ để mặc nó tự
tìm nước và cỏ cho đến khi chủ nó tìm được nó.”
3- Những thứ được phép lượm nhưng phải thông
báo trước khi sử dụng gồm vàng, bạc, và những loại động
vật nhỏ lạc sợ bị thú dữ ăn thịt như cừu, dê, gà, vịt v.v..
bởi Hadith của Zaid bin Kholid ở trên. Tuy nhiên điều
này chỉ dành cho những ai tin tưởng bản thân mình có thể
thông báo đúng luật Islam.



Chủ đề thứ ba: Về một vài giáo lý khác

liên quan.
1- Nếu vật bị lạc là động vật được phép ăn thịt thì
người nhặt được có quyền lựa chọn giữa ăn rồi trả lại tiền
cho chủ; hoặc bán giử tiền để sau này trả lại cho chủ sau
khi được người chủ miêu tả đúng hình dạng và đặc điểm
con vật; hoặc nuôi con vật bằng thức ăn của mình cho
đến khi chủ con vật tìm được thì đòi lại tiền thù lao cũng
như chi phí ăn uống của con vật.
2- Nếu vật nhặt được thuộc loại dễ hư giống như
trái cây thì người nhặt được quyền ăn rồi trả lại tiền hoặc
bán giử lấy tiền chờ gặp được chủ để trả tiền.
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3- Nếu là tiền bạc, vật dụng gia đình bắt buộc
người nhặt phải giử gìn nguyên vẹn và thông báo cộng
đồng để chủ đến nhận.
4- Người nhặt được vật bị đánh rơi không được
phép sử dụng cho đến khi thông báo cộng đồng với thời
gian tròn một năm. Nếu có người đến nhận và miêu tả
đúng hình thù và đặc điểm thì trả lại chủ; còn sau thời
gian một năm vẫn không có người đến nhận thì người
nhặt được quyền hưởng lợi.
5- Sau một năm nhặt được vật bị đánh rơi và đã
thông báo vẫn không có người đến nhận thì người nhặt
vẫn chưa được phép sử dụng cho đến khi nhớ rõ hình thù
và đặc tính của vật nhặt được đó, để nhở sau này có
người đến nhận và miêu tả đúng hình thù và đặc điểm
buộc người nhặt phải trả lại, bởi đây là lệnh của Thiên Sứ
 ﷺnhư được nhắc trong Hadith Zaid bin Kholid  ở
trên.
6- Nếu trẻ nhỏ và người khờ khạo nhặt được vật bị
đánh rơi thì người đại diện hoặc người bảo hộ chúng giải
quyết theo các cách đã phân tích ở trên.
7- Nếu nhặt được trên vùng đất Haram thì không
được phép sử dụng buộc phải thông báo cộng đồng vô
giới hạn.



Chủ đề thứ tư: Về trẻ bị lạc.

Đối với trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi ở ngoài đường,
ở cửa Masjid v.v.. thì không nên bỏ mặc chúng bơ vơ,
bởi Allah phán:
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ََ ْ َُ ََ َ
َ لَع بٱكب َ َّ ب
﴿وتعاونْا
ِِ

َٰ ْوٱتلق
2 :ىٰۖ﴾ املائدة

Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và
kính sợ Allah. Al-Maa-idah: 5 (chương 2), dựa theo câu
Kinh là bắt buộc phải đem trẻ về nuôi và việc cấp dưỡng
cho trẻ là Fardhul Kifaayah (chỉ bắt buộc số người nhất
định), bởi việc nhận trẻ về nuôi là cứu sống một sinh
mạng, nếu trẻ có tiền hoặc tài sản trong người thì người
bảo hộ được quyền sử dụng để nuôi trẻ, nếu không có thì
dùng kho bạc của cộng đồng nuôi trẻ.
Islam xem trẻ bị bỏ rơi là người Muslim tự do trừ
phi gặp được trẻ sống trên đất nước Kaafir thì trẻ là
Kaafir.
Việc xác định họ hàng của trẻ bằng nhiều cách và
có thể áp dụng khoa học kỷ thuật ngày nay.
Người xứng đáng nuôi và bảo hộ cho trẻ lạc là
người thấy được trẻ với điều kiện người bảo hộ phải là
người tự do, đáng tin và trí tuệ bình thường, không phải
là người Kaafir, người Muslim hư đốn, trẻ em, người
khùng, người khờ khạo, người nô lệ.
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Phần Hai Mươi Hai: Về hiến tài sản



Chủ đề thứ nhất: Về ý nghĩa và giáo lý về
hiến tài sản.
1- Ý nghĩa: Là việc tặng cho cộng đồng một vật
để sử dụng chung bằng định tâm kính dâng Allah.
Thí dụ: Tặng một căn nhà cho thuê, tiền lời có
được chia cho người có hoàn cảnh khó khăn hoặc cho
Masjid hoặc in sách Islam hoặc vì mục đích từ thiện
khác.
2- Giáo lý và bằng chứng hợp pháp: Đây là việc
làm được Islam khuyến khích, với bằng chứng là Hadith
U’mar  khi được chia phần đất ở Khoibar, ông nói:
“Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi chưa từng có tài sản nào
quí giá hơn miếng đất ở Khoibar này cả, vậy tôi nên làm
gì ?” Thiên Sứ  ﷺbảo:

َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ْ ْ
 وتصدقت بِها غي أنه َل يباع أصلها وَل،{إِن ِشئت حبست أصلها
ُ َ ُ ََ ُ َ ُ
}ورث
يوهب وَل ي

“Nếu muốn thì ông hãy giử lại phần đất gốc, bố thí đi
phần lời từ nó, giử đó không bán, không cho và không
thừa kế.”(64)
Theo Hadith khác do ông Abu Huroiroh  dẫn lời
Thiên Sứ ﷺ:

(64) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5737) và Muslim ghi số (1635).
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ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ارية َوعِلم
ِ {إِذا مات ابن آدم انقطع عمله إَِل مِن ثالث صدقة ج
َ ُ َْ
َ َ
ُ ََُْ
}ُينتفع ب ِ ِه َو َودل صال ِح يدعو ل
“Khi con cháu Adam (con người) qua đời thì việc làm
của y cũng bị cắt đứt ngoại trừ ba điều: Tài sản bố thí
còn lưu truyền; kiến thức (Islam) giúp ích cho mọi
người và đứa con hiếu thảo cầu xin cho y.”(65) Ý nghĩa
tài sản bố thí còn lưu truyền chính là tài sản hiến.



Chủ đề thứ hai: Về các giáo lý liên quan.

1- Người hiến tài sản phải là người tự do, trưởng
thành, trí tuệ bình thường.
2- Vật hiến phải thuộc loại có thể sử dụng lâu dài.
3- Phải hiến trên phương diện tốt đẹp và đạo đức
giống như xây dựng Masjid, nhà cửa, in sách Islam v.v..
bởi đây là những hình thức kính dâng Allah. Tuyệt đối
cấm quyên góp xây dựng chùa chiền người Kaafir hoặc
mua những thứ Haram.
4- Khi vật hiến bị hư hoặc không thể sử dụng được
thì bán lấy tiền mua lại cái mới tương tự, nếu là Masjid
thì quyên góp vào việc xây dựng Masjid khác hoặc nhà
thì quyên góp vào việc nhà khác, bởi điều này gần với
nguyện vọng người hiến hơn.
5- Việc hiến là một hợp đồng bắt buộc, chỉ cần nói
là bắt buộc thực hiện, tuyệt đối không được hủy bỏ và lại
càng không được bán.
(65) Hadith do Muslim ghi số (1631).
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6- Việc hiến phải là hiện vật, không được hiến thứ
khác ngoài hiện vật.
7- Việc hiến phải dứt khoát, không liên quan đến ai
khác, không kèm điều kiện, cũng không được hiến một
thời gian rồi lấy lại, trừ phi bằng cái chết của người hiến,
(thí dụ: sau khi tôi chết thì không còn hiến nữa).
8- Bắt buộc phải thực hiện đúng theo nguyện vọng
của người hiến miễn sao không trái lệnh Islam.
9- Nếu hiến cho các con cái thì con trai và con gái
hưởng đồng đều nhau.

Phần Hai Mươi Ba: Về quà tặng



Chủ đề thứ nhất: Về ý nghĩa và bằng
chứng hợp pháp.
1- Ý nghĩa: Quà tặng là tự nguyện mang một thứ
gì đó cho luôn người khác mà không có bù đắp.
2- Bằng chứng hợp pháp: Đây là việc làm được
Islam khuyến khích nếu tặng vì để Allah hài lòng như
tặng cho người ngoan đạo, cho người nghèo, cho người
thân tộc, như Hadith Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

ََ ُ َ ل
}{تهادوا َتَابوا
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“Tặng quà nhau sẽ thương yêu lẫn nhau.”(66)
Bà A’-ishah  kể:

ُ َُ َ َ
َْ ُ ُ َ َ َْ ُ َ ْ َ
} يب َعلي َها
ِاّلل ﷺ يقبل اله ِدية ويث
ِ {َكن رسول

“Xưa kia, Thiên Sứ  ﷺđã nhận quà tặng và đã thưởng
lại.”(67) Không nên vì mục đích khoe khoan, danh tiếng
hoặc bất cứ mục đích khác.



Chủ đề thứ hai: Về các điều kiện quà

tặng.
1- Người tặng quà phải trưởng thành, tự do và trí
tuệ bình thường.
2- Người tặng quà phải tự nguyện, không có hiệu
lực khi bị ép buộc.
3- Quà tặng thuộc loại có thể bán được, còn thứ gì
không được bán không được tặng, thí dụ như heo, rượu.
4- Phải chấp nhận quà thì việc tặng mới có hiệu
lực, bởi tặng quà là cách giao quyền cho người nên bắt
buộc phải có nhận.
5- Quà tặng phải cho đứt đoạt, chứ không được
cho tạm thời, giống như tôi cho anh một tháng hoặc một
(66) Hadith do Al-Baihaqi ghi số (6/169), được Sheikh Al-Albaani
xác thực là Hasan trong Al-Irwa số (1601).
67
( ) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5282).
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năm, là không hợp lệ, bởi quà tặng là hợp đồng sở hữu
nên không có hiệu lực nếu là tạm thời.
6- Phải không có sự bù đáp hoặc trao đổi, bởi đây
là việc làm tự nguyện.



Chủ đề thứ ba: Về một số giáo lý liên

quan.
1- Quà tặng sau khi đã giao cho người được tặng
bằng sự đồng ý của người tặng thì tuyệt đối không được
lấy lại, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َْ ُ َُ ُ
َ َْ ْ َ َ
ُ َْ
} ث َّم يعود ِف قيئ ِ ِه،ب ي ِِق ُء
َك
ل
َك
ه
ت
ِب
ه
ف
ِد
ِ
ِ
ِ {العائ
ِ

“Người lấy lại quà mình đã tặng giống như hình ảnh
con chó đã ói, rồi ăn lại phần ói đó.”(68)
Riêng người cha được quyền lấy lại quà đã tặng
cho con, bởi Hadith Ibnu A’bbaas  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ل
جع فِيها إَِل الو ِادل فِيما يع ِطي
ِ {َل َيِل ل ِلرج ِل أن يع ِطي الع ِطية في
َ َ َو
}ُدله

“Không ai có quyền lấy lại quà mình đã cho, ngoại trừ
người cha được quyền lấy lại những gì đã cho
con.”(69)

(68) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5655) và Muslim ghi số (1650).
(69) Hadith do Abu Dawood ghi số
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2- Đối với cha mẹ phải công bằng với các con về
việc cho tặng, nếu cố ý cho tặng người này nhiều hơn,
giá trị hơn người kia làm chúng không hài lòng thì quà
tặng đó không có hiệu lực, còn khi các con hài lòng thì
được, bởi Hadith Al-Nua’maan bin Basheer  kể: Rằng
cha ông đã tặng ông một số tiền, Thiên Sứ  ﷺhỏi ông:

ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ
}{أكل ودلِك أعطيت مِثله ؟

“Tất cả các con anh đều cho giống nó phải không ?”
Cha tôi đáp: “Không.” Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ َ
} ي أ ْوَلدِكم
 واع ِدلوا ب،{فاتقوا اّلل

“Các ngươi hãy vì sợ Allah mà công bằng với các con
của mình.” Theo đường truyền khác ghi:

ْ َ ََ ْ ُْ َ
}{َل تش ِهد ِن َع جور

“Ngươi đừng bảo Ta làm chứng cho điều bất
công.”(70)
3- Khi cha cho phần đứa con này giá trị hơn, nhiều
hơn đứa con kia trong lúc người cha đang bệnh nặng, là
không có hiệu lực trừ phi các người thừa kế còn lại đồng
ý.
4- Được phép cho quà kèm theo điều kiện, giống
như nói: Nếu có mưa hoặc người đó trở về tôi sẽ cho anh
món quà.
5- Được phép cho quà bằng nợ.
(70) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5287) và Muslim ghi số (1653).
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6- Không nên trả lại quà cáp vì quá ít hoặc quá đơn
giản và khuyến khích nên khen thưởng trở lại, bởi đó là
hành động của Thiên Sứ  ﷺnhư theo lời kể của A’ishah :

ُ َُ َ َ
َْ ُ ُ َ َ َْ ُ َ ْ َ
} يب َعلي َها
ِاّلل ﷺ يقبل اله ِدية ويث
ِ {َكن رسول

“Xưa kia, Thiên Sứ  ﷺđã nhận quà tặng và đã
thưởng lại.”(71)

(71) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5282).
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