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ُ ُ ْ َُْ َ
َّ
نَّاﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ � َ�ْ َﻤ ُﺪ ُه َو� َ ْﺴﺘَﻌﻴْﻨُ ُﻪ َو� َ ْﺴﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ ُه َ�َ ،ﻌُﻮْذ
ﺎت
ِ
ِ
ُ ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦْ ﺮﺷو ِر أ�ﻔ ِﺴﻨﺎ َوِﻦْ ﺳَيِﺌ ِ
ِ ِ
َ�
َ
َ
َ
َ ﻦْ ْﺪِ
 مُﻀِ
 ﻪﻟُ.
ُ
ﻤَﺎﻨﻟﺎ َ� ،ﻬ اﷲُ ﻓَﻼ ﻞَّﻪﻟ  َ ،ﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﻼَ ﻫَﺎدِي َ
ْ ِ

َ َ ُ وَأَﺷْﻬَﺪُ أَنَّ �َُﻤ َ ا  �َﺒ
َ
َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إﻟَ ٰـ َﻪ ِﻻَّ ا ُ
ُُ
ﷲ َهُ ﻻ ﺮﺷَِ�ﻚ ﻪﻟ
ْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
ّﺪً
ِ
ُه ا ّ
َْ
َ
َ ق
ِين َ
ّ
ا�َ َ
 حَقّ �َُاتِ
[ا�َ�َّ
هِ وَ� �َمُو�ُنَ إِ� َو�� ُت ْم ُم ْسل ُِمون Z
آم ُنوا اُوا ا�ََّ
َ
ّ
َ َ
َْ
ْ
َ ََ ُ
َ
�َّقُوا رَ�ّ�ُمُ ا�َِي خلق� ْم م ِْن �ف ٍس َواح َِد ٍة َوخل َق مِن َها َز ْو َج َها
[�ُّها ا�َّاسُ ا
ّ
�
َ
َّ َ َ
َ ِنْهُم
َا رِجَا� كَثًِ ا وَ�ِس َ اءً َو َ
ِ
إِنَّ ا�َ �ن
ا�
ثّم
ّقُوا ا�ََّ ا�َ�َساءَلُ ونَ بِهِ وَا�رْحَامَ
ََ ُ
عليْ� ْم َر�ِيبًاZ

ْ
َ ُ َ ْ َ ُ
ْ
َ�ُّهَا ا�َِّينَ آمَنُوا ا�َّقُوا ا�َ َوقُولُوا قَ ْو� َسد ً
َّ
ِيدا يُصل ِْح ل� ْم أ� َمال� ْم َو َ�غف ِْر
[
ن
َّ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ
َ
َ�ُمْ ذُُو�َ�ُمْ وَمَنْ يُط عِِ ا�َ ورسو� �قد ف
از ف ْو ًزا ع ِظيمًاZ
َ ّ ُ
َ
ﺪُ ﻓَﺈِن
�
َ
ﺮﺷَ اﻷ ُم ْﻮ ِر
َ الﻬَﺪْيِ ﻫَﺪْيُ �َُﻤَّﺪ،
ّﺎ �َﻌْ َّ أَﺻْﺪَق اﺤﻟَﺪِﻳْﺚِ ﻛِﺘَﺎبُ اﷲِ �َﻌَﺎﻰﻟَ ،ﺧَْ
ٍ
ُ ْ َ َ ُ َ َ� ُ ّ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ َ� ُ ّ ْ َ َ َ
ﻼﻟَ ٌﺔ ُّ .ﺿَﻼَﻟَﺔٍ ﻲﻓِْ اﻨﻟَّ
ﺎر.
�ﺘﺜﺎ�ﻬﺎ� ُ .ﺘﺜ ٍﺔ ﺑِﺪﻋﺔ ُ .ﺑِﺪﻋ ٍﺔ ﺿ
ِ
Ngàn lời ca ngợi và Ngàn lời tán dương kính dâng lên
Allah, Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ.
Bề tôi xin tạ ơn Ngài, xin Ngài phù hộ độ trì, xin Ngài tha
thứ tội lỗi và xin Ngài che chở tránh khỏi những điều xấu từ bản
thân bề tôi, những điều sai quấy từ hành động của bề tôi.
Người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc
lối, và người nào bị Ngài làm cho lệch lạc thì sẽ không thể tìm
thấy sự hướng dẫn.
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Bề tôi xin chứng nhận không có Đấng nào khác đáng
được thờ phượng ngoài Allah, chỉ duy nhất một mình Ngài, không
có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là
người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài.
Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah
và hãy chết trong con đường Islam (Chương 3 - ‘Ali-‘Imran, câu 102)
Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các
ngươi, Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (Adam)
và từ y Ngài tạo ra người bạn đời của y (Hauwa) và từ hai người
họ Ngài đã cho rải ra vô số đàn ông và đàn bà. Và hãy kính sợ
Allah, Đấng mà các ngươi đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy
kính trọng những dạ con bởi vì quả thật Allah luôn quan sát các
ngươi (Chương 4 – Annisa’, câu 1)
Hỡi những ai có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy ăn
nói thật thà và đúng đắn. Ngài sẽ cải thiện hành động của các
ngươi và sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi; và ai vâng lệnh Allah và
Sứ giá của Ngài thì chắc chắn sẽ thành đạt vẻ vang (Chương 33 – AlAhzab, câu 70, 71).

Quả thật, lời nói chân lý nhất là kinh sách của Allah,
Đấng Tối Cao, sự hướng dẫn tốt nhất đó là sự hướng dẫn của Nabi
Muhammad , và điều xấu xa và tội lỗi nhất đó là những điều cải
biên và đổi mới. Và Tất cả mọi điều cải biên và đổi mới đều là
việc làm Bid-‘ah. Và mọi việc làm Bid-‘ah đều lầm lạc và mọi sự
lầm lạc đều dẫn đường đến Hỏa ngục.(1)

Đây là phần mở đầu mà Nabi  thường nói mỗi khi Người
thuyết giảng và Người đã dạy nó cho các vị Sahabah.
7
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Và quyển sách này là một tập hợp về những vấn đề quan
trọng khác nhau được trình bày ngắn gọn, rất hữu ích cho mỗi tín
đồ Muslim, nam cũng như nữ. Và mục tiêu của tôi là muốn góp
phần cải thiện cá nhân và cộng đồng dưới sự cho phép của Allah.
Muhammad bin Jami-l Zaynu
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Các Trụ Cột Islam
Thiên sứ của Allah, Muhammad , nói: Islam được
dựng trên năm trụ cột cơ bản:
1- Shaha-dah (lời chứng nhận):

ُ ُ

َ

َ
ُ
“اﷲ
ِ اﷲ  أَنّ�َُﻤَّﺪًا رﺳﻮل

ََّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ِﻻ
”أﺷﻬﺪ أن ﻻ ِإﻟ ٰـﻪ

“Không có Đấng Thờ phượng đích thực nào khác ngoài Allah và
Muhammad là vị Sứ giả (Thiên sứ) của Allah”. Có nghĩa là
(Không có Đấng nào đáng để thờ phượng mà chỉ có duy nhất một
mình Allah, và Muhammad là vị nhận thông điệp từ Allah mang
rao truyền cho nhân loại).
nghiêm).

2- Dâng lễ nguyện Salah (một cách chu đáo và trang

3- Đóng Zakah (phần đóng góp bắt buộc hàng năm để hỗ
trợ cho những người nghèo đối với những ai thuộc diện dư dả.
Mức đóng là 2,5 % tổng tài sản có được trong một năm).
4- Đi hành hương Hajj đến ngôi đền Ka’bah (đối với ai
có khả năng và điều kiện)
5- Nhịn chay tháng Ramadan (nhịn ăn, nhịn uống, nhịn
“sinh hoạt vợ chồng” từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời lặn với
định tâm Ni-yah).
(Hadith được thống nhất về tính xác thực của nó)

Các Trụ Cột Của Đức Tin Iman
1- Tin nơi Allah: (Tin vào sự hiện hữu Ngài, tin Ngài là
Đấng duy nhất trong việc chế ngự mọi vạn vật và vũ trụ và Ngài là
Đấng duy nhất đáng được thờ phượng)
9
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2- Tin nơi các thiên thần của Ngài: (Các thiên thần là
những tạo vật của Allah được tạo ra từ ánh sáng; họ được tạo ra để
phụng sự và thi hành mệnh lệnh của Allah).
3- Tin vào các kinh sách của Ngài: (Như Kinh Tawrah,
Kinh Inji-l, Kinh Zabu-r và Kinh Qur’an là kinh sách tốt hơn hết).
4- Tin vào các vị Sứ giả (Thiên sứ) của Ngài: (Vị Sứ giả
đầu tiên trong các vị Sứ giả là Nabi Nuh  và vị cuối cùng trong
số họ là Nabi Muhammad )
5- Tin vào Ngày Tận thế: (Còn được gọi là Ngày Phục
sinh để chịu sự xét xử của Allah).
6- Tin vào số mệnh tốt và xấu được định sẵn (Nhưng
phải luôn tìm lấy nguyên nhân; hài lòng với số mệnh tốt hay xấu
bởi vì đó là sự tiền định của Allah).






Hãy Thi Hành Theo Những Lời Di Huấn Của Thiên
Sứ Muhammad 
َ ُ ْ ُْ

ََُُُْ َ ُ ْ

َ �ُﻘ

( »َﻘُﻮمُ الﺴَّﺎﻋَﺔُ ﺣَﻰﺘّ َﺎﺗِﻞَ الْﻤُﺴْﻠِﻤُﻮنَ اﻴﻟَﻬﻮد �ﻴﻘﺘﻠﻬ ُﻢ الﻤﺴ ِﻠﻤﻮن« )رواه مﺴﻠﻢ-١
1- “Giờ tận thế sẽ không xảy đến cho tới khi nào người Muslim
chiến đấu với người Do thái, rồi người Muslim tiêu diệt hết
bọn họ” (Muslim)
(« )واه اﺒﻟﺨﺎري

ْ َ
َُ َ
ََّ وَﺟَﻞ
َ َ
َ
ّاﷲ ﺰ
� اﻟ ُﻌ
ِ » َﻣ ْﻦ ﻗﺎﻞ ﺘﻟ-٢
ِ اﷲ
ِ ﻴﻞ
ِ َﻜُﻮنَ ﻠﻛﻤﺔ
ِ
ِ
ِ ْﻴَﺎ �َﻬُﻮَ ﻰﻓ ﺳ ِب

2- “Ai chiến đấu vì muốn giơ cao khẩu hiệu của Allah thì người
đó thực sự chiến đấu vì con đường của Allah, Đấng Tối Cao”
(Albukhari).
10
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ُ ََ

َ

َ

َ

َ »ْ أَرْﻰﺿ-٣

ُ اﻨﻟَّﺎس � َﺴﺨﻂ اﷲ َو�ﻪ
(ﺎس« )ﺣﺪﻳﺚ ﺴﻦ رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي
ِ َّاﷲ إِﻟﻨﻟ
ِ ِ
ِ

3- “Ai làm hài lòng thiên hạ bất chấp sự phẫn nộ của Allah thì
Allah sẽ bỏ mặt người đó cùng với thiên hạ” (Hadith tốt do
Tirmizhi ghi lại).

َ َ

ُ ْ

ُ

ْ

َ َ

َ

َ َّ » ﻣ ْﻦ ﻣﺎت َوﻫ َﻮ ﻳَﺪﻋﻮ ِﻣ ْﻦ دون اﷲ ًّادَﺧﻞ اﻨﻟ-٤
(ﺎر « )واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ ِ
4- “Ai chết đi trong lúc y vẫn còn cầu nguyện khấn vái thần
linh nào khác ngoài Allah sẽ bị đày vào Hỏa ngục” (Albukhari).

َ

ُ َ ْ ْ ً َﺠ

َ

ََ

َ

ْ
ُ
َ ْ
َ
(ﺎر « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
ٍ  » ﻣﻦ ﻛﺘﻢ ِﻋﻠﻤﺎ ﻟﻤﻪ اﷲ ﺑِ ِﻠﺠﺎمٍ ِﻣﻦ ﻧ-٥
5- “Người nào giấu giếm kiến thức (tôn giáo), Allah sẽ giam
cầm y trong Hỏa ngục” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).

َ

َ َ ْ َ َ ْدِ �َﻘ ﺪْ ﻋَﻰ
َ َّ� » ﻣﻦ ﻟ ِﻌﺐ ﺎﻟ-٦

َ ﺼ
ُ
(َرَﺳُﻮﻪﻟ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
اﷲ

6- “Ai chơi cờ thỏ cáo( 2) thì xem như người đó đã nghịch lại
Allah và Thiên sứ của Ngài” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
1F

ُْ

َ

َ ََ

َ َ ُ َُ َ

ًْ َ ُ َ ﺒ

ََ

َ
(اﻹﺳﻼم ﻏ ِﺮ� ﺎ َوﺳﻴﻌﻮد ﻛﻤﺎ ﺑَﺪأ � ُﻄﻮ� لِﻠﻐ َﺮ َ�ﺎ ِء « )رواه مﺴﻠﻢ
ِ  » ﺑﺪأ-٧
7- “Islam lúc khởi đầu đã là điều kỳ lạ và nó sẽ trở lại kỳ lạ y
như lúc khởi đầu. Bởi thế, sẽ là một điều tốt đẹp cho những
người kỳ lạ”. “Những người kỳ lạ” ý nói những người ngoan đạo
trở nên ít đi trong đại đa số những người không ngoan đạo, những
người làm điều tội lỗi. (Muslim)

(2)

Môn cờ ở giữa thế kỷ 17, dành cho hai người chơi, các quân cờ
di chuyển được quyết định bằng cách ném một cặp xúc xắc. Các
môn cờ và những trò chơi có hình thức tương tự (tức trò chơi có
súc sắc) cũng mang điều luật như thế.
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َ َ
َ َُ َ ُ ََُْ َ َ َ
ُْ َ
َُ
ﺎس
» اﷲ ﻗﺎل
� ﻓ ِﻘﻴﻞ ﻣ ِﻦ اﻟﻐﺮ.«  » ُﻃﻮ� لِﻠﻐ َﺮ َ�ﺎ ِء-٨
ِ ﻧَﺎسٌ ﺻَﺎﺤﻟُِﻮنَ ﻰﻓ أﻧ
ِ ﺎء ﻳﺎ رﺳﻮل
ِ
ُُ
ْ ََﺳ ْﻮ ﻛَﺜِ�ٍ ﻣَﻦْ �َﻌْﺼِ ﻴﻬِﻢْ أَ�ْ ﺜﺮ
(ُ مِﻤَّﻦ ﻳُ ِﻄﻴﻌﻬ ْﻢ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
8- “Phúc thay cho những người kỳ lạ”. Có lời hỏi: những người
kỳ lạ là ai vậy thưa Thiên Sứ của Allah? Người bảo: “Những
người ngoan đạo nằm trong đại đa số những người xấu và tội
lỗi. Số người nghịch lại họ (những người ngoan đạo) nhiều hơn
số người đi theo họ” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại)

ْ َْ

َ

ْ َ

َ

(وف « )واه اﺒﻟﺨﺎري
اﷲ
 » ﻻ-٩
ِ َّﻤَﺎ اﻟﻄَّﺎﻋَﺔُ ﻰﻓ الﻤﻌ ُﺮ
ِ َﺎﻋَﺔَ ﻰﻓ ﻣﻌ ِﺼﻴ ِﺔ
ِ
ِ
9- “Không có bất kỳ điều vâng lời nào nằm trong sự nghịch
lệnh Allah, mà điều vâng lời chỉ nằm trong nguyên tắc đạo đức
của sự quy thuận” (Albukhari).

َ
َ َ َ َّﻼَثٌ إِذَا ﺣَﺪ
ََ ْ َ َ
َ َ
ُْ َ
«  َو ِ�ذا اؤﺗ ِﻤ َﻦ ﺧﺎن،  َو ِ�ذا َو َﻋﺪ أﺧﻠﻒ، ث ﻛﺬ َب
َ » ﻳَﺔُ الْﻤُﻨَﺎﻓِﻖِ ﺛ-١٠
()واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

10- “Ba đặc điểm của người đạo đức giả là khi nói thì dối trá,
khi giao hẹn thì không giữ lời, và khi được ủy thác thì bội tín”
(Albukhari, Muslim).

Các Lời Di Huấn Liên Quan Đến Thiên Sứ
Muhammad 

ََّ ﺳُﻨ
َ ََ ّ َ ْ َ
ُ َ
ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ّ  » إ-١
ِﺔ
اﷲ
ِ  ِﻛﺘﺎب،� ﻗﺪ ﺗ َﺮ�ﺖ ِ�ﻴ�ﻢ ﻣﺎ إِن ِا�ﺘﺼﻤﺘﻢ ﺑِ ِﻪ ﻓ ِﻠﻦ ﺗِﻠُﻮا أﺑﺪا
ِ
ّ
(َبِﻴِ ِﻪ « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه ﺣﺎ�ﻢ
1- “Quả thật, ta đã để lại cho các người một thứ mà nếu các
người bám dính lấy nó thì các người sẽ không bao giờ bị lầm
lạc, đó là Kinh sách của Allah (Qur’an) và Sunnah (đường lối)
Nabi của Ngài” (Hadith xác thức do Hakim ghi lại).
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ُ
ُ َْ َ
َ
�ّ
 ِ� ْﻢ ﻰﺘ
الْﻤَﻬْﺪِﻳ َ �َﻤَﺴَّ ﻜﻮا ﺑِﻬﺎ « )ﺣﺪﻳﺚ
َوَﺳُﻨَّﺔِ اﺨﻟُْﻠَﻔَﺎءِ الﺮَّاﺷِﺪﻳﻦ
 » ﻋﻠﻴ-٢
ِ
ِ

(ﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

2- “Các người phải bám dính đường lối của ta và đường lối của
các vị Khali-fah (người kế vị lãnh đạo các tín đồ Muslim sau
Nabi Muhammad) chính trực, được hướng dẫn đi đúng đường
sau ta. Hãy cố giữ lấy nó!” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).

َْ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ
ْ َ
َ
« اﷲ ﺷيﺌَﺎ
 » ﻳَﺎ-٣
ِ � �ﻨ ِﻚ ِﻣﻦ
ِ َﺎﻃِﻤَﺔُ ﺑِﻨْﺖُ �َُﻤّﺪٍ ﺳَﻠِﻴْ�ِْ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﻲﻟ ﻣﺎ ِﺷﺌ
ِ
ِ ﺖ ﻻ أﻏ

()واه اﺒﻟﺨﺎري

3- “Này hỡi Fatimah con gái của Muhammad! Con cứ đòi hỏi
cha bất cứ của cải nào con muốn nhưng cha không thể giúp ích
được gì cho con khi trình diện với Allah” (Albukhari)

َ ََ ْ ََ َ ََ ْ َ
َ  �َﻘ ﺪْ ﻋَﻰ
َ ﺎع
َ ِ� َو َﻣ ْﻦ َﺼَﺎ، اﷲ
 » ﻣﻦ أﻃﺎﻋ ِ� �ﻘﺪ أﻃ-٤

َ ﺼ
(اﷲ« )واه اﺒﻟﺨﺎري

4- “Ai vâng lệnh ta tức đã vâng lệnh Allah, còn ai nghịch lại
lệnh ta tức đã nghịch lại lệnh Allah” (Albukhari).

ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ�َِ َ ْ َ َ ْ َ َ َﺈ
َ َ
ُ ُْ َ
اﷲ
ِ  �ﻘﻮلﻮا �ﺒﺪ، ﻤﺎ أﻧﺎ �ﺒﺪه، و� ﻛﻤﺎ ﻃْﺮَتِ اﻨﻟَّﺼﺎرى ا�ﻦ مﺮ�ﻢ
ِ  » ﻻ �ﻄﺮ-٥
ُُ
(َرَﺳُﻮﻪﻟ « )واه اﺒﻟﺨﺎري

5- “Các người đừng quá ca ngợi ta (đến nỗi tôn thờ ta) giống
như những người Thiên chúa giáo đã quá ca ngợi con trai của
Maryam (Nabi Ysa  tức Giê-su), bởi quả thật ta chỉ là một
người bề tôi. Do đó, các người hãy nói: Người bề tôi của Allah
và Thiên sứ của Ngài.” (Albukhari).

َ

َ

َ َْ

ُُ

ُ َّ

ََ َ

َ ْ
َ
ُ
(ﺎﺟﺪ « )واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ  » ﻗﺎﺗﻞ اﷲ َْﻬُﻮدَ اﺨﺗَﺬوا �ﺒﻮر أﻧ ِبﻴﺎﺋِ ِﻬﻢ مﺴ-٦
6- “Allah đã tiêu diệt những người Do thái bởi họ đã lấy mồ
mả các vị Nabi của họ làm nơi cầu nguyện” tức họ đã chôn cất
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các vị Nabi của họ trong Masjid (nơi dâng lễ cầu nguyện Allah)
(Albukhari).

َ

َ

َ

َ

َّ ﻣَﺎ لَﻢْ أَﻗُﻞْ ﻓَﻠْﻴَتَﺒَﻮَّأْ ﻣَﻘْﻌَﺪهُ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
(ﺎر« )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
ََّ » ﻘﻮَّل ﻰﻠﻋ-٧
ِ
7- “Ai bịa đặt và thêu dệt những gì mà ta không nói thì người
đó đã sẵn sàng để sống trong Hỏa ngục” (Hadith xác thực do
Ahmad ghi lại).

ّ

َ  » �ّْ ﻻَ أُﺻَﺎﻓِﺢُ اﻟنِ َﺴ-٨
(ﺎء « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي
ِ
8- “Quả thật, ta không bắt tay phụ nữ” tức không bắt tay những
phụ nữ được phép lấy làm vợ. (Hadith xác thực do Tirmizhi ghi
lại).

َ  ﺳُنَّﻰﺘِ ﻓَﻠَيْﺲ
ْ » َﻦْ رَﻏِﺐَ �ﻦ-٩

ّ َ
( ﻣِ�ِ « )واه اﺒﻟﺨﺎري

9- “Người nào ghét bỏ đường lối của ta thì y không phải tín đồ
của ta” (Albukhari).

ْ

ُ ََْ َ

ُ ُ َ ّ

َ

( » َّﻬُﻢَّإِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻠ ٍﻢ ﻻ �ﻨﻔﻊ « )رواه مﺴﻠﻢ-١٠
10- “Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi xin Ngài giúp bề tôi tránh
khỏi những kiến thức không bổ ích” tức xin Ngài giúp bề tôi
tránh khỏi việc có kiến thức nhưng không thực hành theo, không
dạy lại cho người và cũng không cải thiện đạo đức của bề tôi.
(Muslim).






Những Gì Thiên Sứ  Mang Đến Cho Các Người
Thì Các Người Hãy Nhận Lấy Nó!
َْ

َ ّ

َ

ََ

ُ َ
(اﷲ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺎت
ِ
ِ ْﻤُﻐَ�َِّاتِ ﺨﻟﻠ ِﻖ
ِ ﺎت َالْﻤُﺘَﻨَﻤِﺼ
ِ  » ﻟﻌﻦ اﷲ ﻟَّﺎ ِمﺼ-١
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1- “Allah nguyền rủa người nhổ và người được nhổ lông mặt,
những người thay đổi sự tạo hóa của Allah” (Hadith được thống
nhất về tính xác thực của nó).

َ َ ْ
ﻛَﺄ
ْ ُْ
ُ
َﺳْﻨِﻤَﺔِ اﺒﻟﺨﺖ ال َﻤﺎﺋِﻠﺔ ﻻ
َِّ�َﺎت مُﻤِﻴﻼَت ﻣَﺎﺋِﻼَت رُءوﺳﻬﻦ
 » َﺴﺎء ﺎﻛَﺳِﻴَﺎت ﺎﻋَر-٢
َّﺪْﺧُﻠْﻦَ اﺠﻟَْﻨ
(ﺔ « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ واه أﻤﺣﺪ

2- “Và những phụ nữ ăn mặc bó sát người và không kín đáo,
những phụ nữ tìm cách quyến rũ nam giới, những phụ nữ làm
đầu của mình như cái bướu con lạc đà (tức bới những kiểu tóc
cao trên đầu theo thời nay) sẽ không được vào Thiên Đàng”
(Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).

َ

ُ

َّاﷲ َﻤﺟِْﻠُﻮا ﻰﻓِ اﻟﻄ
َ  » �َّﻘﻮا-٣
(ﺐ « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه ﺣﺎ�ﻢ
ِ ﻠ
3- “Hãy kính sợ Allah và hãy sống tốt trong việc tìm kiếm Rizq
(bổng lộc của Allah)” tức hãy tìm lấy những gì Halal (được phép)
và bỏ đi những gì Haram (bị nghiêm cấm) (Hadith xác thực do
Hakim ghi lại).

ًَ ﺒ

َ َ

(�ْﻔُﺴِ�ُﻢْ إِﻧَّ�ُﻢْ ﻟَيْﺲَ ﺗَﺪْﻋُﻮنَ أَﺻﻢّوَﻻَ ﺎﻏﺋِ ﺎ « )رواه مﺴﻠﻢ

َ ﻌُﻮا ﻰﻠﻋََ أ

» -٤

4- “Các người hãy nhỏ tiếng trong việc tụng niệm và cầu
nguyện, bởi quả thật, các người không phải đang cầu nguyện
đến Đấng bị điếc không nghe thấy gì hay Đấng không hiện
diện trước mặt” (Muslim).

َ
َّ » ﺪُّ اﻨﻟَّﺎسِ ﺑَﻼَءً اﻷَﻧْبِﻴَﺎءُ �ُﻢ-٥
(ﺼَّﺎﺤﻟُﻮن « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ِ
5- “Những người bị thử thách nạn kiếp nặng nhất đó là những
vị Nabi, kế đến là những người ngoan đạo” (Hadith xác thực do
Ibn Ma-jah ghi lại).

َْ َ َﺣ
ْ
َ َْ َ َ َ َ
َ َ
« ﻮْ ﻰﻠﻋ �ﻔ ِﺴﻚ
 ُﻞِ اﺤﻟَﻖ وَل، ﺴِﻦْ إِﻰﻟَ ﻣَﻦْ أَﺳَﺎءَ إِﻴﻟْﻚ، » ِﺻﻞ َﻣ ْﻦ � َﻄ َﻌﻚ-٦

()ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﺑﻦ اﻨﻟﺠﺎر
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6- “Hãy nối lại quan hệ với những ai đã cắt đứt với ngươi, hãy
đối xử tốt đẹp đến những ai đã làm điều xấu với ngươi, và hãy
nói lên sự thật cho dù sự thật đó có phũ phàng cho ngươi”
(Hadith xác thực do Ibn Annajjar ghi lại).

َ ُْ َ ْ
َ َْ
َ
َ
َْ ّ
َ ِ
«  َو�ِن ل ْﻢ �ﻌ َﻂ ل ْﻢ ﻳَ ْﺮض،َ رَﻰﺿ
 ِنْ أُﻋْﻄِﻰ،  » ﺲ � َﺒْﺪُ اﺪﻟِّﻳﻨَﺎرِ وَاﺪﻟِرﻫ ِﻢ َواﻟﻘ ِﻄﻴﻔ ِﺔ-٧

()واه اﺒﻟﺨﺎري

6- “Thật đáng thương và tồi tệ cho kẻ làm nô lệ đồng tiền và
nhung lụa, nếu được cho thì hài lòng còn không được cho thì
bất mãn” (Albukhari).
َ َ ْ ُ َْﺸ
ُ َْ َ َ
ُ َ
(ْءٍ إِذَا �َﻌَﻠْﺘُﻤُﻮهُ ﺤﺗﺎﺑَبﺘ ْﻢ أ ُﻮا الﺴَّ ﻼم ﺑَيﻨ� ْﻢ « )رواه مﺴﻠﻢ
ََ أدُﻟُّ�ﻢْ ﻰﻠﻋََ ﻰﺷ
» -٨
8- “Để ta chỉ cho các người một điều mà khi các người thực
hiện nó thì các người sẽ yêu mến nhau: Các người hãy chào
Salam đến nhau” (Muslim).
ٌ َ َ �َ »  ﻰﻓِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﻛ-٩
َ ُ َ
(ﻴﻞ « )واه اﺒﻟﺨﺎري
ٍ  َوْ ﺎﻋﺑِﺮ ﺳ ِب، َﻧَّﻚ ﻏ ِﺮ�ﺐ

9- “Ngươi hãy sống trên thế gian như thể ngươi là người lạ từ
nơi khác đến, hoặc như thể ngươi là khách vãng lai đến rồi đi”
(Albukhari).
َ َْ َ ُ ُ ﺆ
َ َﻦِ اﺘﻟ َﻤ َﺲ ر َﺿ
َْ
(ﺎس« )واه اﻟﺮﺘﻣﺬي
ﺎس ﻛﻔﺎه
» -١٠
ِ َّاﷲ ﻧَﺔ اﻨﻟ
ِ َّاﷲ � ِ َﺨﻂِ اﻨﻟ
ِ ﺎء
ِ
10- “Người nào luôn bám chặt lấy sự hài lòng của Allah cho dù
có bị người đời phẫn nộ thì Allah sẽ phù hộ người đó khỏi sự
nguy hại của người đời” (Do Tirmizhi ghi lại).
َ
َْ
ُ
« ﻳُﻘِﻴﻢُ الﺮَّﺟُﻞ الﺮَّﺟُﻞَ ﻣِﻦْ ﻣَﻘْﻌَﺪِهِ �ُﻢَّ � ِﻠ ُﺲ ِ�ﻴ ِﻪ َوﻟِﻦْ �َﻔَﺴَّ ُﻮا وَﺗَﻮَﺳَّ ُﻌﻮا
» -١١
()رواه مﺴﻠﻢ
11- “Không một người nào có quyền bắt một ai khác đứng dậy
khỏi chỗ ngồi của y để mình ngồi vào chỗ đó, tuy nhiên, hãy
nới rộng ra để có chỗ cho nhau ngồi!” (Muslim)



16



Các Huấn Thị Islam !!!

“Du-a(3) Là Hình Thức Thờ Phượng”
Đây là lời di huấn xác thực được học giả Tirmizhi ghi lại.
Lời di huấn này đã chỉ rõ rằng Du-a là một hình thức thờ phượng
quan trọng nhất trong các hình thức thờ phượng. Do đó, nếu việc
dâng lễ nguyện Salah không được phép thực hiện hướng đến Thiên
sứ Muhammad  hay những vị lãnh tụ ngoan đạo thì việc Du-a
cũng tương tự như vậy, không ai được phép Du-a đến Thiên sứ
cũng như các vị lãnh tụ ngoan đạo, hay một ai (vật gì) khác ngoài
Allah.
1- Một người Muslim khi nói: Này hỡi Thiên sứ của
Allah hay này hỡi những ai đó đã khuất để mong được phúc lành
và sự phù hộ thì đó là Du-a, một hình thức thờ phượng những ai
khác ngoài Allah, cho dù trong lòng y định tâm rằng Allah mới là
Đấng ban phúc và phù hộ. Thí dụ cho điều này như một người nói:
Tôi dâng lễ nguyện Salah vì Thiên sứ của Allah hay vì một vị lãnh
tụ ngoan đạo nào đó, nhưng trong lòng, y định tâm lễ nguyện
Salah này là vì Allah, thì cuộc dâng lễ nguyện đó sẽ không được
Allah chấp nhận bởi vì lời nói của y khác với sự định tâm của y.
Bởi vậy, lời nói và tâm niệm phải đi chung với nhau, nếu không sẽ
rơi vào tội danh Shirk, một đại tội mà Allah không bao giờ tha thứ
trừ phi đã thực sự sám hối và quay về với Ngài.
2- Nếu người Muslim này lại cho rằng: Thật ra tôi chỉ tâm
niệm lấy Thiên sứ của Allah hay vị lãnh tụ ngoan đạo nào đó để
làm vị trung gian đến với Allah mà thôi, giống như một vị thủ
tướng, tôi không thể trực tiếp vào gặp ông ta mà phải có một người
trung gian làm chiếc cầu nối cho tôi đến với ông ta.

(3)

Du-a có nghĩa là sự cầu xin, khấn vái, mời gọi. Người Muslim,
những người có đức tin nơi Allah và Thiên sứ của Ngài, tuyệt đối
không được phép Du-a một ai (vật gì) khác ngoài Allah.
17
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Đây là sự so sánh Đấng Tạo Hóa như một tạo vật của
Ngài. Tại sao lại dám đem một tạo vật bất công (không ai được
gặp hắn ngoại trừ phải có kẻ trung gian làm chiếc cầu nối) so sánh
với một Đấng Tạo Hóa tuyệt đối công bằng. Đây là một sự so sánh
của những kẻ ngoại đạo, những kẻ phủ nhận Allah.
Allah, Đấng Tối Cao, đã thanh lọc bản chất, các thuộc
tính và các hành động của Ngài, Ngài phán:

ۡ

َي

ّ
ُ يع ٱ�َ ِص
ُ ُوَ ٱلسَ ِم
ۖوَهٞۡء
(١١ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯZ �
َ� [ ۡسَ كَمِثۡلِهِۦ
Không có bất kỳ thứ gì giống Ngài, và Ngài là Đấng hằng nghe
và hằng thấy (Chương 42 – Ash-Shura, câu 11).
Việc so sánh Allah với một tạo vật công bằng đã là điều
Kufr (vô đức tin) và Shirk (tội gán ghép với Allah một đối tác
ngang hàng) thì làm sao con người lại dám đem Ngài so đo với
một kẻ bất công ? Allah là Đấng Vĩ đại hơn những gì vĩ đại, tối
cao hơn những gì tối cao.
3- Quả thật, những người thờ đa thần trong thời của Thiên
sứ của Allah cũng thừa nhận và cho rằng Allah là Đấng Tạo Hóa,
Đấng ban cấp Rizqi (nguồn nuôi dưỡng mọi sự sống), tuy nhiên,
họ vẫn cầu nguyện khấn vái những vị thánh được tạc thành các
bức tượng với ý nghĩ rằng chúng sẽ làm chiếc cầu nối cho họ đến
gần Allah. Nhưng Allah đâu có chấp nhận những thứ trung gian đó
(thần thánh) của họ, ngược lại, Ngài đã phủ nhận họ, Ngài phán:

ْ ُ َّ
َٓ�ۡو � َ ِّ زُل
َآءَ مَا �َعۡبُد
ُ
َّ
إ
َ�ِنَّ ٱ
ٰ
�ُهُمۡ إِ�َّ �ُِقَرِّ�ُنَآ إِ َ ٱ
ِ�ۡ[ٱ�َِّينَ ٱ�َذوا مِن دونِهِو
َ َّ
ّ
 َۗتَلِفُون
ٰ
ُ
ُ
َۡ� ِۡ�ُم بَيۡنَهُمۡ �ِ مَا هُمۡ �ِيه
Z ٞ كَفَارٞ إِنَّ ٱ�َ � َ� ۡهدِي َم ۡن ه َو َذِب
(٣ :)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ

Và những kẻ đã nhận lấy những vị thánh ngoài Ngài cho rằng
chúng tôi không thờ phượng họ mà chỉ nhờ họ đưa chúng tôi đến
gần với Allah mà thôi. Quả thật, Allah sẽ xét xử giữa bọn chúng về
18
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điều mà chúng tranh cãi. Quả thật, Allah sẽ không hướng dẫn ai
nói dối và không có đức tin (Chương 39 – Al-Zumar, câu 3).
Và Allah, Đấng Tối Cao, luôn gần kề và hằng nghe thấy
tất cả mọi điều và mọi sự việc, Ngài không cần đến kẻ trung gian,
Ngài phán:

َ ّ َ ّ َ

َ ََ

َ

ٌ [�ذا َس�لك ع َِبادِي �� فإ� قر
(١٨٧ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZۖ�ب
ِ ِِ ِ
Và khi nào bầy tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammad) về TA thì
Ngươi hãy bảo họ: Quả thật, TA luôn gần kề (Chương 2 –
Albaqarah, câu 187).
4- Quả thật, những người thờ đa thần này, họ cũng đã cầu
nguyện, khấn vái riêng Allah mỗi khi họ gặp đại nạn. Allah phán:

ُۡ َّ ُْ َ َ ۡ
ّ ُُّ ّ َ َ َظ ن
ُ َۡۡ ُ ُ َ َ َ
َ �ل ِص
َ ٓاْ �َ�َ ُه ۡم أُح
ّ �ُ َ �
َ �ٱ
ِين
َ� ِيط ب ِ ِهم دعوا
َ � م� ٖن
ِ
ِ [وجآءهم ٱلموج مِن
ّ
َ
َ َ ِ�
َ ّ مِنَ ٱل�َكِر
(٢٢ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲZ �ن
نۡ أَ�يۡتَنا مِنۡ �َٰذِهِۦ �ََكُو�َن
ِ ٰ

Và những làn sóng thần bao vây tứ phía chúng và chúng tưởng
rằng chúng sắp bị nhận chìm trong đó. Thế là, họ đã cầu nguyện,
khấn vái Allah một cách thành tâm, thưa rằng: “Nếu Ngài giải
thoát chúng con khỏi đại nạn này thì chúng con sẽ là những người
biết ơn Ngài (Chương 10 – Yunus, câu 22).
Tuy nhiên, khi họ được an toàn và trở về với cuộc sống
yên bình và phồn thịnh thì họ lại cầu nguyện, khấn vái những vị
thánh bằng tượng. Do đó, Qur’an đã phủ nhận đức tin của họ và
không thừa nhận họ.
Vậy sẽ như thế nào đối với một số người Muslim cầu
nguyện, khấn vái các vị Thiên sứ cũng như những vị ngoan đạo
cùng với Allah? Họ cầu xin các vị ấy ban phúc lành, khấn vái các
vị ấy sự phù hộ và trợ giúp cho họ trong lúc nguy khốn cũng như
trong lúc yên bình?!!
19
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Chẳng lẽ họ đã không đọc được lời phán của Allah, Đấng
Tối Cao?

َ َ ُ َ َۡ ّ
ۡ
ُ َ َ
َ ُ
ّ
يب ُ� ٓۥ إ ِ ٰ� يَ ۡو ِم ٱلق َِ�ٰ َمةِ َوه ۡم عن
ج
ِ [منۡ أَضلّ مِمَن دۡعُواْ مِن دُونِ ٱ�َِّ مَن �َ �ست
ٓ ُ
َ ُ َ
َ ۡ َ َ ْ ُ ََ ٗ َ ۡ َ ۡ َُ ْ ُ َ ُ ّ
َ �ٰفِر
Z٦ �ن
َ ٱ�َاس �نوا لهم أعدآء و�نوا بِعِبادت ِ ِهم
ِ �ُ ذَا ح٥ د َ�� ِ ِه ۡم �ٰفِلون
ِ
(٦ ،٥ :)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ

Và còn ai lầm lạc hơn những người cầu nguyện, khấn vái ngoài
Allah những kẻ (thần linh tưởng tượng) sẽ không thể đáp lại lời
cầu nguyện của họ cho đến Ngày Phục sinh và ngay cả chúng
(những thần linh mà họ tưởng tượng) cũng không hề biết gì đến
việc người ta đang khấn vái, cầu nguyện chúng? Và khi nhân loại
được tập trung lại (vào Ngày Phục sinh), chúng (những thần linh
mà họ tưởng tượng) sẽ trở thành kẻ thù của họ và sẽ phủ nhận việc
họ tôn thờ chúng (Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 5,6).
5- Có rất nhiều người thường nghĩ rằng những người thờ
đa thần được nhắc đến trong Qur’an thường là những người chỉ
thờ phượng những cái tượng bằng đá. Đây là quan niệm sai lầm,
bởi vì những cái tượng mà họ thờ phượng được nói trong Qur’an
thật ra là những người ngoan đạo. Theo sự ghi chép của Albukhari,
ông Ibnu Abbas  nói về lời phán của Allah, Đấng Tối Cao trong
chương Nuh:

َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ٗ َ ُ َ َ ّٗ َ ّ
َ
ٗ ۡ َ �وق َو
Z ��
[ َقالُواْ �َ تَذرُنَّ ءَالِهَتَ�ُمۡ وَ�َ تَذَرُنَ ودا و� سوا� و� �غوث و�ع
(٢٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻮﺡ

Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và chớ bỏ các
thần: Wadd, Suwa, Yaguth, Ya’uq và Nasr (Chương 71 – Nuh,
câu 23).
Đây là những tên gọi của những người ngoan đạo thuộc
cộng đồng Nabi Nuh . Khi những người ngoan đạo này chết đi,
Shaytan đến thì thầm và xúi bẩy người dân của họ rằng hãy nên
20
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làm những tượng đài để tưởng nhớ những người ngoan đạo đó và
hãy đề lên tên của họ. Thế là họ đã làm theo nhưng chưa có sự tôn
thờ. Rồi sau đó, lớp người này chết đi, con cháu của họ sau này
dần quên mất đường lối của ông cha nên dần dần tôn thờ các tượng
một cách không kiến thức.
6- Allah, Đấng Tối Cao đã phán phủ nhận những ai cầu
nguyện, khấn vái các vị Nabi và các vị ngoan đạo:

ّ
ً ۡ َ َ ُ َ ّّ
فَ�َ �َمۡلِكُونَ كَش ف
َ َ�ُلِ ٱدۡعُواْ ٱ
��ِ ٱل�ُ عن� ۡم َو� �و
َۡ
ِين َ�َمۡتُم مِّن دُونِهِۦ
[
ِ
َ
ۡ
َ ُ ََۡ ُ َ ۡ ُ
َ ۡ ون َر
� َت ُهۥ
 ُوْ� َٰٓكَ ٱ�َِّينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِ�َٰ رَ� ِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ �َ�ُّهم أقرب و�رج٥
ُ ۡ َ َ َ َ ّ�

َ َ ّ

َ َ�َخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚإِنَ عذ
ٗ اب َر ك �ن �ذ
(٥٧ ،٥٦ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍءZ ٥ �ور
ِ

Hãy bảo họ (Muhammad): “Các người hãy cầu nguyện những

người mà các người đã xác nhận chúng là thần linh của các người
ngoài Ngài (Allah). Rồi các người sẽ thấy, chúng sẽ không có khả
năng giải nạn cho các người và cũng không thể chuyển nạn kiếp
cho người khác được”. Những thần linh mà chúng cầu nguyện,
khấn vái cũng sẽ tìm phương cách để đến gần Thượng Đế của họ,
họ cũng thi đua nhau xem ai là người được gần Allah hơn, họ cũng
hy vọng sự Thương xót của Ngài và sợ hãi sự trừng phạt của Ngài.
Quả thật, sự trừng phạt của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) là
điều phải đáng sợ (Chương 17 – Al-Isra’, câu 56, 57).
Nhà Tafseer Ibnu Kathir nói trong bộ Tafseer (Giải thích
Qur’an) của ông về hai câu kinh này với những nội dung tóm tắt
như sau:
“Câu kinh này được mặc khải xuống cho một nhóm
người, những người đã thờ phượng Jinn (Ma, quỷ), cầu nguyện,
khấn vái chúng và quy phục chúng.
Có lời bảo rằng, câu kinh này được mặc khải xuống cho
nhóm người đã tôn thờ Nabi Ysa  (Giê-su) và các Thiên thần.
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Và câu kinh này đã phản bác và phủ nhận những ai cầu
nguyện, khấn vái các vị Nabi hoặc các vị ngoan đạo.”
7- Một số người cho rằng việc cầu xin phúc lành từ những
ai khác ngoài Allah là được phép và họ bảo: Đấng ban phúc đích
thực chỉ là Allah.
Việc cầu xin phúc lành từ Thiên sứ cũng như các vị
ngoan đạo là hình thức được phép giống như chúng ta nói: Phương
thuốc này hay vị thầy thuốc này làm cho khỏi bệnh. Điều này
không thế chấp nhận, vì nó đi ngược lại với lời của Nabi Ibrahim
 được Allah phán trong Qur’an:

ّ
ّ
َ ُ ۡ َ َ
ََۡ ُ ُۡ َُ
َۡ ََُ ََ َ
ت � ُه َو
 �ذا م ِرض٧ �ِ
ِ  َٱ�َِي هو �طعِم ِ� و�سق٧ ِين
ِ [�َِي خلق ِ� �هو �هد
َۡ
(٨٠-٧٨ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍءZ ٨ �ِ
ِ �شف

Ngài là Đấng đã tạo ra tôi và hướng dẫn tôi. Và là Đấng đã cho
tôi ăn và cho tôi uống. Và khi tôi bệnh thì Ngài là Đấng chữa lành
bệnh cho tôi (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 18-80).
Việc lập lại bởi đại từ Ngài trong mỗi câu kinh ám chỉ
Đấng hướng dẫn, Đấng ban cấp nguồn sống và Đấng cho khỏi
bệnh đều là Allah duy nhất, không ai khác ngoài Ngài, và phương
thuốc và cách thức trị liệu chỉ là nguyên nhân chứ không phải là
Đấng cho khỏi bệnh.
8- Đa số người không phân biệt được giữa sự cầu xin
phúc lành từ người sống và người chết trong khi Allah, Đấng Tối
Cao, đã phán rằng:

ُ َ َۡ ۡ

َ

َۡۡ

َ َۡ َ

ُ [ َوما �ستوي ٱ�ح َي
(٢٢ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮZۚآء َو� ٱ�م�ٰت
ِ
Người sống và người chết không giống nhau (Chương 35 –
Fatir, câu 22).
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ّ

ُ َ

َ

ٱس

َ

(١٥ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺZ [ ۡتَ�ٰثَهُ ٱ�َِّي مِن شِيعَتِهِۦ �َ ٱ�َِي م ِۡن عد ّوِه ِۦ
Thế là người thuộc phe của Y (Musa) gọi Y tiếp tay để đánh lại
kẻ địch (Chương 28 – AlQisas, câu 15).
Và đây là câu chuyện về một người đàn ông đã nhờ cậy
Nabi Musa  bảo vệ cho y khỏi kẻ thù của y, và quả thật Nabi
Musa đã ra tay trợ giúp như Allah đã nói tiếp theo:

ََ

َ ََ

َ ُ

َ َ

ٰ [ف َو� َزهُۥ م
ٰ و� �ق
(١٥ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺZ �ِ� عل ۡيه
Thế là, Musa cung tay tiếp đánh và kết liễu sinh mạng của hắn
(Chương 28 – AlQisas, câu 15).
Còn đối với người đã khuất thì không được phép cầu xin
sự trợ giúp bởi vì người chết sẽ không nghe thấy lời cầu nguyện và
khấn vái của chúng ta. Mà cho dù, người chết có nghe thấy đi
chăng nữa thì họ cũng không thể đáp lại lời cầu khấn đó bởi vì họ
không có khả năng đó. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ
ُ َ ْ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
ِجابُوا ل� ۡمۖ َو َ� ۡو َم ٱلق َِ�ٰ َمة
[إِن تدعوهم � �سمعوا د� ٓء�م ولو س ِمعوا ما ٱست
ُ ۡ َ ُُۡ َ
(١٤ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮZ �كِ� ۡ ۚم
ِ ِ � ي�فرون

Nếu các ngươi cầu nguyện, khấn vái chúng thì chúng sẽ không
nghe được lời cầu khấn của các ngươi và nếu chúng có nghe thấy
đi chăng nữa thì chúng vẫn không thể đáp lại lời cầu khấn của các
ngươi; và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ phủ nhận việc các ngươi
gán ghép chúng ngang bằng với Allah (Chương 35 – Fatir, câu
14).

َ َُُۡ ۡ ُ َ ٗۡ َ َ َُُۡ َ ّ
ٌ ٰ �َ  أَ ۡم٢ ون
ۡ َ ُ ۡ �َ ت
[ٱ�َِّينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َِ � �لقون ش�ٔا وهم �لق
ٖ � أح َي
�آء
َمَا �َش ع
َ َُۡ َ ّ
(٢١ ،٢٠ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞZ ٢ ُۡرُونَ �َيَان ُ�بعثون
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Và những kẻ (thần linh) mà họ cầu nguyện, khấn vái ngoài Allah
đã không tạo hóa được bất kỳ thứ gì, ngược lại chúng chính là
những tạo vật. Chúng thật ra chỉ là những vật chết không có sự
sống và chúng cũng không biết bao giờ chúng sẽ được cho sống
lại (Chương 16 – An-Nahl, câu 20, 21).
9- Trong những Hadith xác thực có nói rằng, vào Ngày
phục sinh, tất cả mọi người sẽ chạy đến các vị Nabi và nhờ họ cầu
xin ân xá. Họ đã lần lượt chạy đến từng vị Nabi nhưng tất cả đều
từ chối. Cuối cùng họ chạy đến Nabi Muhammad  và nhờ Người
cầu xin ân xá. Người  bảo: Việc đó là của ta. Sau đó, Người cúi
đầu quỳ lạy dưới Ngai vương của Allah và cầu xin Ngài làm dịu đi
sự khắc nghiệt của Ngày hôm đó và xin Ngài mau chóng phán xét.
Và đây là sự cầu xin ân xá mà Thiên sứ  được yêu cầu khi
Người đang sống, có thể nói chuyện với mọi người và mọi người
có thể nói chuyện với Người, Người đã cầu xin ân xá cho họ nơi
Allah và Người cầu nguyện cho họ được dịu bớt đi sự khắc nghiệt.
10- Một sự khác biệt lớn giữa việc nhờ cậy người sống và
việc nhờ cậy người chết là hành động của Umar bin Khattab .
Vào một mùa hạn hán khắc nghiệt, ông Umar đã nhờ cậy Abbas
, bác của Thiên sứ  cầu nguyện cho họ mà không nhờ đến
Thiên sứ  vì Người đã không còn trên thế gian này nữa.
11- Một số học giả lại tưởng nhầm rằng việc Tawassul
cũng giống như Istigha-thah trong khi hai hình thức này có sự khác
biệt rất lớn. Tawassul là cầu nguyện và khấn vái Allah bởi một
điều gì đó như chúng ta nói: (Lạy Thượng Đế, với sự yêu thương
của Ngài và sự yêu thương của chúng con đến Thiên sứ của Ngài,
xin Ngài hãy cứu rỗi chúng con!). Đây là hình thức được phép.
Còn Istigha-thah là sự yêu cầu, nhờ cậy ai đó ngoài Allah như
chúng ta nói: (Ôi Thiên sứ của Allah, xin Người hãy cứu rỗi chúng
tôi!), và đây là hình thức không được phép, bởi Allah, Đấng Tối
Cao có phán:
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َ

ٗ َ

ُ َ ُ َۡ َٓ ّ

ٗ َ

ُۡ

ّ [قل إ� � أمل ِك ل� ۡم
(٢١ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻦZ �� َو� َرشدا
ِِ
Hãy bảo chúng (Muhammad): “Quả thật, ta không nắm bất kỳ
một quyền lực nào để có thể hãm hại các người cũng như khiến
các người theo Chân lý” (Chương 72 – Al-Jinn, câu 21).

َ

ُ

َ

ّ
َٗ
ُ ۡ ُلۡ إِ�َ َمآ أ ۡد ُعوا ْ َر ّ� َو َ�ٓ أ
(٢٠ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻦZ �ك بِهِۦٓ أحدا
[
ِ
ِ

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Quả thật, ta chỉ cầu nguyện, khấn
vái Thượng Đế của ta và ta không bao giờ gán ghép với Ngài bất
kỳ một ai (điều gì)” (Chương 72 – Al-Jinn, câu 21).
Nabi Muhammad  di huấn:

َ ْ َ َ َْ َ َ
ْ َْ َ َ ََْْ َ َ
ﷲ « )ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ رواه
ِ » ِإذا ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄ ِل اﷲ َو ِ�ذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘ ِﻌﻦ ﺑِﺎ
(ﻟﺮﺘﻣﺬي

“Khi nào ngươi muốn cầu xin hãy cầu xin Allah, và khi nào
ngươi muốn cầu xin sự phù hộ và trợ giúp thì hãy cầu xin sự
phù hộ và trợ giúp nơi Allah” (Hadith tốt và xác thực do Tirmizhi
ghi lại).
Có một nhà thơ đã nói:
Tôi xin Allah tránh điều họa
Bởi không ai có quyền năng thế
Chỉ có Allah, duy nhất và duy nhất
Giúp tôi thoát nạn, mọi hiểm nghèo.
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Allah Ở Đâu?
Allah là Đấng đã tạo hóa chúng ta, Ngài bắt chúng ta phải
nhận biết rằng Ngài ngự ở đâu, để chúng ta hướng trái tim của
chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta và lễ nguyện Salah của
chúng ta đến Ngài. Còn ai không nhận biết được Thượng Đế của y
ngự ở nơi nào thì y sẽ bị lầm lạc, không nhận thức được Đấng thờ
phượng của y, và sẽ không thể thi hành việc thờ phượng đúng chân
lý.
Quả thật, thuộc tính tối cao của Allah trên tất cả mọi tạo
vật của Ngài, nó cũng giống như những thuộc tính khác của Ngài
được đề cập trong Qur’an và trong các Hadith xác thực, như sự
nghe, thấy, nói, đi xuống và những thuộc tính khác của Allah. Do
đó, quan niệm và đức tin của những tiền bối ngoan đạo, những
người thuộc phái Sunnah và Jama-ah (phái chính thống theo đúng
đường lối của Nabi Muhammad ) tin tưởng theo đúng những gì
được Allah mách bảo trong Kinh sách của Ngài, không có sự suy
diễn, bóp méo, so sánh, hay chỉnh sửa. Bởi lẽ, Allah, Đấng Tối
Cao phán:

ۡ

َي

ّ
ُ يع ٱ�َ ِص
ُ ُوَ ٱلسَ ِم
ۖوَهٞۡء
(١١ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯZ �
َ� [ ۡسَ كَمِثۡلِهِۦ
Không có bất kỳ một thứ gì giống Ngài cả, và Ngài là Đấng hằng
nghe và hằng thấy (Chương 42 – Ash-Shura, câu 11).
Và khi tất cả các thuộc tính của Ngài đều như vậy (tức
như Ngài đã phán bảo trong câu kinh trên), thì các tạo vật của Ngài
cũng như vậy. Bởi thế, đức tin vào nó là điều bắt buộc. Bởi những
lẽ này, khi Imam Malik được hỏi về ý nghĩa lời phán của Allah

ََ ُ َ ۡ ّ
ۡ � ۡٱل َع ۡر ِش
ٰ ٱس َت َو
 [ لرَح�ٰنĐấng Độ Lượng ngự
trong câu kinh Z ى

trên chiếc Ngai vương (Chương 20 – Ta-ha, câu 5) thì ông nói:
Việc ở bên trên là điều rất rõ, còn như thế nào thì không được biết,
đức tin vào nó là điều bắt buộc.
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Do đó, này hỡi những anh em đồng đạo Muslim, các đồng
đạo hãy nhìn vào lời nói của Imam Malik , ông đã khẳng định
rằng việc có đức tin vào việc ở bên trên của Allah là điều bắt buộc
mà mỗi người Muslim cần phải biết rõ điều đó, tuy nhiên, ở bên
trên như thế nào, ra làm sao thì không một ai biết được ngoại trừ
Allah duy nhất.
Việc phủ nhận một thuộc tính nào đó từ những thuộc tính
của Allah được khẳng định trong Qur’an và Hadith, trong đó, có
thuộc tính ở trên cao của Ngài tức Ngài ở cao trên trời, là coi như
đã phủ nhận tất cả những lời phán của Allah cũng như các Hadith
đã khẳng định về những thuộc tính đó. Chúng ta không được phép
phủ nhận bất kỳ một thuộc tính nào của Ngài đã được Ngài mách
bảo cũng như được các Hadith khẳng đinh. Một số học giả sau này
đã suy diễn các lời kinh và những thuộc tính của Allah bởi học
thuyết triết lý đã làm hủy hoại đức tin Iman của nhiều người
Muslim, khiến họ suy luận, so sánh và bóp méo các thuộc tính
hoàn hảo và tuyệt đối của Allah, đi ngược lại quan niệm và đường
lối của các bậc tiền bối ngoan đạo, đường lối an toàn, thống thái và
chuẩn mực.
Và thật là lời hay ý đẹp làm sao cho những ai nói hai câu
thơ: (Dịch nghĩa)
Noi theo tiền bối ngoan đạo luôn là điều tốt
Cải biên theo những hậu bối luôn là điều xấu.

Tóm tắt
Đức tin vào tất cả những thuộc tính của Allah được nói
trong Qur’an và các Hadith xác thực là điều bắt buộc. Chúng ta
không được phép phân biệt giữa các thuộc tính đó bằng cách tin
vào một số và phủ nhận một số khác. Do đó, người nào tin rằng
Allah là Đấng nghe và thấy thì không được so sánh sự nghe và
thấy của Ngài như thế nào. Y có bổn phận phải tin Allah ngự ở
trên trời (tức Ngài ở cao trên trời nhưng hình thức cao và bên trên
như thế nào thì không được suy diễn và so sánh), bởi vì các thuộc
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tính của Allah, tất cả đều là hoàn hảo và tuyệt đối, Ngài đã tự
khẳng định bản thân Ngài với các thuộc tính đó trong Kinh sách
của Ngài, và lời nói của vị Thiên sứ của Ngài đã xác nhận chúng
theo lẽ tự nhiên và Người đã tin chúng với sự nhận thức đúng mực
và lành mạnh.

Allah Ngự Trên Chiếc Ngai Vương
Kinh Qur’an thiêng liêng, các Hadith xác thực, trí óc lành
mạnh và sự hợp lẽ của tự nhiên đã ủng hộ cho điều đó.
1- Allah, Đấng Tối Cao phán:

َۡ ََ

َ ۡ

َ ۡ

ّ [
ٰ لرَح� ٰ ُن � ٱلع ۡر ِش ٱست َو
(٥ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪZ ى
Đấng Độ Lượng ngự trên chiếc Ngai vương (Chương 20 – Taha, câu 5). Ngự trên tức là ở cao bên trên giống như lời Ta-bi-‘in
đã giải thích được ghi chép trong bộ Albukhari.
2- Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َۡ

ُ

َ َۡ

َ

ّ
(١٦ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚZ سف بِ� ُم ٱ��ض
ِ � مَّن �ِ ٱلسَ َمآءِ أن

 [ َأمِنتُم

Phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn thoát khỏi Đấng ở trên
trời vì nghĩ rằng Ngài sẽ không làm cho đất sụp xuống nuốt mất
các ngươi hay sao?, Ibn Abbas nói: Đấng ở trên trời chính là
Allah giống như lời Tafseer của Ibnu Al-Jawzi. (Chương 67 – AlMulk, câu 16).
3- Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ

ّ

ّ

َ

(٥٠ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞZ [َافُونَ رَ�َ ُهم مِن ف ۡوق ِ ِه ۡم
Họ sợ Thượng Đế của họ, Đấng ở bên trên họ (Chương 16 – AnNahl, câu 50).
4- Allah phán về Nabi Ysa :
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َ

ّ

ُ
ۡ ِ ل رَّ�َعَهُ ٱ�َ إ
(١٥٨ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎءZ ِ� �ه
[
Không, Allah đã đưa y (Nabi Ysa) lên cùng với Ngài, tức Allah
đã đưa Nabi Ysa lên trời. (Chương 4 – Annisa’, câu 158).
5- Allah, Đấng Tôi Cao phán:

َ َ

ّ
(٣ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡZ ... ت
[
ِ ٰ �ٰ�َهُوَ ٱ�َُّ �ِ ٱلس
Và Ngài chính là Allah, Đấng ở trên trời... (Chương 6 – AlAn’am, câu 3).
Ibnu Kathir nói trong bộ Tafseer của ông về câu kinh này:
Tất cả các nhà học giả Tafseer đều đồng thuận với nhau rằng,
chúng ta không nói giống những gì mà nhóm người Al-Jahmiyah
(nhóm người theo hệ phái lệch lạc) đã nói: Allah ngự khắp mọi
nơi. Quả thật, Allah là Đấng Tối Cao, Ngài cao và vĩ đại hơn
những gì họ nói và suy luận! Còn về lời phán của Ngài khi Ngài

َ

ُ ُ َ ۡ ُ َ َ ُ
nói: Z  [ َوه َو مع� ۡم �� َن ما كنت ۡ ۚمVà Ngài ở cùng với các ngươi bất
cư nơi nào các ngươi có mặt (Chương 57 – Al-Hadid, câu 4), có
nghĩa là: Allah luôn ở bên chúng ta bằng sự quan sát và theo dõi
của Ngài giống như những gì được giải thích trong bộ Tafseer của
Ibu Kathir và Al-Jala-lain.

6- Nabi Muhammad  được đưa thăng lên trời đến tầng
thứ bảy để được Allah phán truyền và sắc lệnh cho Người và cộng
đồng của Người năm cuộc dâng lễ nguyện Salah mỗi ngày. (Như
những gì được nói trong bộ Albukhari và Muslim).
7- Nabi Muhammad  nói:

َ

(ﻰﻓِ الﺴَّ ﻤﺎ ِء« )واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

29

َ
ْ ﺗَﺄْﻣَﻨُﻮ�ِ وَأﻧَﺎ أَﻣِ�ُ ﻣَﻦ
َ
»ﻻ

Các Huấn Thị Islam !!!
“Chẳng lẽ các người không cảm thấy an toàn từ ta trong khi ta
cảm thấy an toàn từ Đấng ở trên trời” tức Allah. (Albukhari,
Muslim).
8- Nabi Muhammad  nói:

َ

(ﻰﻓِ الﺴَّ ﻤﺎ ِء« )ﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي

ْ»َُﻮا ﻣَﻦْ ﻰﻓِ اﻷَرْضِ ﻳَﺮْﻤﺣَْ�ُﻢْ ﻣَﻦ

“Các người hãy yêu thương những ai trên trái đất rồi các người
sẽ được Đấng ở trên trời yêu thương” Đấng ở trên trời, ý nói
Allah. (Hadith tốt và xác thực do Tirmizhi ghi lại).
9- Nabi Muhammad  hỏi một thiếu nữ nô lệ: “Allah
ngự ở đâu?”. Nữ nô lệ trả lời: Ngài ngự ở trên trời. Người hỏi tiếp:
“Và Ta là ai?”. Nữ nô lệ trả lời: Người là Thiên sứ của Allah.
Người bảo: “Hãy trả tự do cho cô ta bởi quả thật cô ta là một người
có đức tin”. (Muslim).
10- Nabi Muhammad  nói:

َْ َ

َُْ َ َ ْ َ ُ

َ َ َ

َ

َ َ

ُ َ

ُ
واﷲ ﻓ ْﻮق ﻋ ْﺮ ِﺷ ِﻪ َوﻫ َﻮ �ﻌﻠ ُﻢ ﻣﺎ أ�ﺘ ْﻢ ﻋﻠﻴ ِﻪ« )ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواه أﺑﻮ
» َواﻟﻌ ْﺮش ﻓ ْﻮق الﻤﺎ ِء
(داود

“Và chiếc Ngai vương thì ở trên nước, và Allah thì ở trên chiếc
Ngai vương của Ngài, và Ngài biết rõ tất cả mọi sự việc của các
người” (Hadith tốt do Abu Dawood ghi lại).
11- Abu Bakr  nói: (Và ai thờ phượng Allah, quả thật,
Allah là Đấng hằng sống ở trên trời không bao giờ chết).
(Albukhari)
12- Khi Abdullah bin Muba-rak  được hỏi: Chúng ta
nhận biết Thượng Đế của chúng ta như thế nào? Ông nói: Quả
thật, Ngài ngự trên chiếc Ngai vương của Ngài ở bên trên các tầng
trời. Ngài khác biệt với tạo vật của Ngài. Có nghĩa là: Allah ngự
bên trên chiếc Ngai vương bằng bản chất thực sự của Ngài, Ngài
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độc lập với tạo vật của Ngài, và không có bất kỳ một sự vật nào
trong tạo vật của Ngài có thể so sánh được với Ngài.
13- Học giả Abu Hani-fah đã viết một bức thông điệp có
nhan đề: (Quả thật Allah ở trên trời), như thể là ông viết một bộ
sách nghiên cứu và tìm hiểu về kiến thức tôn giáo.
14- Người dâng lễ nguyện Salah đọc câu tụng niệm trong
َْ
َ َ
lúc cúi đầu quỳ lạy ()ْﺤَﺎن ر �ِّ َ اﻷَْﻰﻠﻋ
(Subha-na rabbiyal ‘ala) có
nghĩa là: Vinh quang thay Thượng Đế của bề tôi, Đấng Tối Cao;
và khi y du-a thì y giơ hai bàn tay ngửa lên trời.
15- Trẻ con khi ta hỏi chúng: Allah ở đâu? Chúng sẽ trả
lời theo ý thức bẩm sinh lành mạnh của chúng: Ngài ở trên trời.
16- Trí óc lành mạnh và sự nhận thức đúng mực sẽ ủng
hộ cho cái lý rằng Allah ở trên trời. Và cho dù Ngài có mặt ở khắp
mọi nơi như những người lệch lạc Al-Jamiyah quan niệm đi chăng
nữa thì chúng ta cũng phải biết rằng có những nơi dơ bẩn và ô uế
trong khi Ngài là Đấng Tối Cao và Vĩ đại hơn những gì họ nói và
tưởng tượng.
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Những Điều Hủy Hoại Islam
Quả thật trong tôn giáo Islam, có những điều mà người
Muslim chỉ cần phạm một trong số chúng thì Islam của y sẽ bị hủy
hoại. Y sẽ bị mang tội Shirk (gán ghép với Allah một đối tác
ngang hàng) khiến mọi việc hành đạo và những việc làm tốt thiện
của y trở nên vô giá trị, y sẽ vĩnh viễn ở trong Hỏa ngục. Allah sẽ
không tha thứ cho y ngoại trừ y quay về sám hối cùng Ngài và từ
bỏ việc làm hư hại đó.
1- Điều hủy hoại Islam nặng nhất là đại Shirk: Đó là việc
người Muslim hướng một hình thức trong các hình thức thờ
phượng đến một ai (vật) khác ngoài Allah, như cầu nguyện, khấn
vái và nhờ vả các vị Nabi cũng như những người ngoan đạo đã
chết, hay những người còn sống khuất mặt. Y cầu khấn họ phù hộ
và trợ giúp trong khi Nabi Muhammad  đã di huấn rằng:

َُ َ ْ

ُ

َ

(» ُّﺎﻋ ُء ﻫ َﻮ اﻟ ِﻌﺒﺎدة « )ﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي
“Du-a (Cầu nguyện, Khấn vái) là thờ phượng” (Hadith tốt và xác
thực do Tirmizhi ghi lại).
Do đó, thờ phượng ai (vật) khác ngoài Allah là việc làm
Shirk. Tương tự, việc giết tế súc vật mà nhân danh của Nabi, của
một vị ngoan đạo, hay bất kỳ một vị thánh nào, hoặc thề nguyền
với người chết hay người sống cũng là việc làm Shirk bởi vì giết tế
súc vật và thề nguyền là những hình thức thờ phượng cho nên
không được hướng đến một ai (vật) khác ngoài Allah. Và một việc
làm Shirk khác nữa đó là đi Tawaf (vòng quanh) mồ mả với tâm
niệm để được gần Allah, vì việc Tawaf này là việc làm chỉ dành
riêng cho ngôi đền thiêng liêng Ka’bah chiếu theo lời phán của
Allah, Đấng Tối Cao:

َۡ

ۡ ْ ُ

ط

ّ ََ ۡ�[
(٢٩ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞZ ِيق
ِ ّوَفوا بِٱ�َ ۡي
ِ ت ٱلعت
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Và để họ đi Tawaf quanh ngôi đền thiên cổ (Chương 22 – AlHajj, câu 29).
2- Việc đặc niềm tin và phó thác cho ai (vật) khác ngoài
Allah, vì Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ

ۡ ُّ[َعَلَيۡهِ تَوَ� َُّ ٓوا ْ ِن كُنتُم م

(٨٤ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲZ �سل ِ ِم

Các người hãy phó thác cho Allah nếu các người là những người
Muslim (Chương 10 – Ynus, câu 84).
3- Cúi gập người hoặc quỳ lạy với tâm niệm tôn kính
những vị vua hay những vị quan chức cấp cao đang sống hoặc đã
chết.
4- Không thừa nhận trụ cột nào đó trong các trụ cột của
Islam như lễ nguyện Salah, đóng Zakah, nhịn chay Ramadan và đi
hành hương Hajj; hoặc phủ nhận trụ cột nào đó trong các trụ cột
của đức tin Iman: tin nơi Allah, các Thiên thần của Ngài, các kinh
sách của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài, cuộc sống đời sau và
định mệnh tốt xấu.
5- Có thái độ chán ghét Islam, hoặc chán ghét một điều gì
đó từ mệnh lệnh của Thượng Đế trong việc hành đạo thờ phượng,
trong sinh hoạt đời sống (xã hội, văn hóa, kinh tế,...) cũng như
trong chuẩn mực đạo đức. Bởi Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ ۡ َ

ۡ ََ ّ

َ

ُ َ ُواْ مَآ أَنزَل
(٩ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺤﻤﺪZ ٱ�َ فأح َب َط أع�ٰل ُه ۡم
[ٰلِكَ بِ�َ�ّهُمۡ كَرِه
Đó là vì chúng ghét những điều mà Allah đã ban xuống. Cho nên
Ngài đã biến tất cả những việc làm của chúng thành vô nghĩa (tức
không có giá trị nơi Ngài) (Chương 47 – Muhammad, câu 9).
6- Có thái độ giễu cợt và nhạo báng một điều gì đó từ
Qur’an, hoặc từ các Hadith (lời di huấn của Nabi Muhammad )
xác thực, hoặc từ những giáo luật của Islam. Allah, Đấng Tối Cao
phán:
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َ ُ ُ
َ ْ
َ
َ َ
ُ ََ
َ
ّ
ِ [ُلۡ أَبِٱ�َِ َو َءا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
و�ِۦ ك
 � � ۡع َتذ ُِروا ق ۡد �ف ۡرتم َ� ۡع َد٦ نت ۡم � ۡس َت ۡه ِز ُءون
ُ َ
(٦٦ ،٦٥ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔZ إِي�ٰن ِ� ۡ ۚم
Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Có phải các người đang chế giễu
Allah, các lời phán của Ngài và Sứ giả của Ngài chăng? Chớ tìm
cách biện bạch. Quả thật, các người chối bỏ đức tin sau khi các
người đã tuyên bố tin tưởng. (Chương 9 – Attawbah, câu 65, 66).
7- Phủ nhận một điều gì đó từ Kinh Qur’an thiêng liêng,
hoặc từ các Hadith xác thực thuộc những gì khiến một tín đồ ra
khỏi tôn giáo, một cách có ý thức.
8- Có thái độ khiếm nhã và bất kính với Thiên sứ
Muhammad , cũng như các hành vi giễu cợt với Người.
9- Phủ nhận sự hiện hữu của Allah, hoặc phủ nhận một
điều gì đó từ các đại danh, các thuộc tính cũng như các hành vi của
Ngài, được khẳng định từ Qur’an, và Sunnah (đường lối) xác thực
của Thiên sứ Muhammad .
10- Không có đức tin nơi tất cả các vị Thiên sứ được
Allah cử phái đến để hướng dẫn và dìu dắt nhân loại, hoặc chỉ tin
một số và chối bỏ một số khác.
11- Áp dụng các điều luật không phải là các điều luật từ
Allah ban xuống vì cho rằng giáo luật của Islam không tốt đẹp,
không có giá trị cải thiện, hoặc cho rằng được phép dùng những
điều luật khác song hành với các giáo luật Islam.
12- Nhờ đến các điều luật khác ngoài giáo luật Islam can
thiệp, hoặc không hài lòng với những điều luật xử lý của Islam,
hoặc thấy rằng bản thân bị thiệt thoài và eo hẹp khi chiếu theo giáo
luật của Allah. Allah, Đấng Tối Cao phán:
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ُ َ ٓ ْ ُ َ َ ّ
َ ُ ۡ ُ َ َ ّ� َ َ َ َ
ون َ�ّٰ �َُكِّمُوكَ �ِيمَا شَجَرَ بَي
س ِه ۡم
[ف� ور ِك � يؤمِن
ِ � أنف
ِ �دوا
ِ � َۡنَهُمۡ �ُم
ٗ ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل
َ مِّمَا قَ َض ۡي
ّ َح َر ٗج
(٦٥ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎءZ٦ ِيما
Nhưng không, nhân danh Thượng Đế của Ngươi (Muhammad),
chúng sẽ không thật lòng tin tưởng cho đến khi nào chúng đến yêu
cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi
chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi
đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. (Chương 4 – Annisa’, câu
65).
13- Thực hiện bổn phận và nghĩa vụ cho những nền chủ
nghĩa khác con đường của Allah như chủ nghĩa độc tài, hay chủ
nghĩa dân chủ hoặc những nền chủ nghĩa khác thuộc những con
đường nghịch lại với con đường của Allah. Bởi Ngài phán:

ّ

َ َ

ّ

َْ ُ َ ُْ

ّ َ ُ
ُ
ۡ
َ
ٰٓ �َُ� ۡ[َمۡ لَهُم
(٢١ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯZَۚ�ِ ٱ
ِين ما لم َأۡذَنۢبِه
ِ �َؤا �عوا لهم مِن ٱ
Hoặc phải chăng họ có những đôi tác (thần linh mà chúng gán
ghép ngang hàng với Allah) đã thiết lập cho họ một tôn giáo mà
Allah không chấp thuận? (Chương 42 – Al-Shura, câu 21).
14- Cấm đoán những gì Allah cho phép, hoặc cho phép
những gì Allah cấm đoán, như một số học giả cố tình cho phép
Riba’ (cho vay lấy lãi). Allah, Đấng Tối Cao phán:

ّ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ّ ٞ َ َ ٰ َ َ َ مَٞ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ٰ َ َ َ ٰل
[و� �قولوا ل ِما ت ِصف �لسِنت�م ٱلكذِب �ذا ح� و�ذا حرا ِ�ف
َِ�وا � ٱ
َ ۡ
َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ّ َ
ٱلك ِذ إِنَّ ٱ�َِّينَ �َفۡ�َُونَ �َ ٱ�َِ ٱلكذ
(١١٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞZ ١ ِب � ُ�فل ِحون

Và chớ nói về những gì mà lưỡi của các ngươi có thể nói dối rằng
món này Halal (được phép) và món này thì Haram (không được
phép), nhằm bịa đặt để nói dối Allah. Quả thật, những ai bịa đặt
điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah thì họ sẽ không bao giờ thành
đạt. (Chương 16 – Al-Nahl, câu 116).
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15- Có đức tin vào các phép tắc phá hại như chủ nghĩa vô
thần, Hội tam điểm Do thái, Chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa thế tục
(Chủ nghĩa phi tôn giáo), hoặc những nhóm người đã yêu thích
những người Ả rập không phải Muslim hơn những người Muslim
không phải Ả rập. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ۡ َۡ َ ََۡ ََ
َ ۡ ََ
َ ۡ َ َ
ُ
َ �ِ ٰ�
Z ٨ �ن
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة ِ مِن ٱل
ِ �� ِ[ومن يبتغ
ِ
(٨٥ :)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

Và ai tìm lấy một thứ gì khác ngoài Islam làm tôn giáo thì điều đó
của y sẽ không được chấp nhận, và vào Ngày sau y sẽ là một trong
những kẻ bị thua thiệt (Chương 3 – Ali I’mran, câu 85).
16- Chửi rủa Thượng Đế, hoặc chửi rủaThiên sứ của
Ngài, hoặc nguyền rủa tôn giáo, hoặc những hành vi và thái độ nào
đó khiến phải trở thành kẻ ngoại đạo.
17- Có sự chán ghét trong lòng về giáo lý Tawhid của
Allah, trốn tránh việc Du-a đến Ngài và cầu xin sự phù hộ phúc
lành nơi riêng Ngài, luôn đấu tranh chống lại những ai cầu xin sự
trợ giúp nơi Allah. Bởi Allah, Đấng Tối Cao phán:

ّ
ك
ُ
َ َ�ِرَ ٱ
َ
ِين مِن
ُ ذُكِرَ ٱ�ُّ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلوبُ ٱ�َِّينَ �َ يُؤۡمِنُونَ بِٱ�خِرَةِ� �ذَا ذ
[
َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُٓ ۦ
(٤٥ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮZ ٤ �ون
ِ دونِهِ إِذا هم �ستب

Và khi nghe nhắc đến Allah, Đấng duy nhất thì tấm lòng của
những ai không tin tưởng nơi Đời sau tràn đầy oán ghét; và khi
nghe nhắc đến những ai khác ngoài Ngài thì chúng vui thích ra
mặt. (Chương 39 – Az-Zumar, câu 45).
Và cảm thấy thanh thản trong lòng mỗi khi cầu nguyện
đến các vị Thiên sứ, hoặc các vị ngoan đạo đã chết, hoặc những
người còn sống nhưng khuất mặt để mong sự phù hộ từ họ.
18- Cải biên, thay đổi tôn giáo và chuyển tiếp từ Islam
sang những gì khác. Allah, Đấng Tối Cao phán:
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ُ ۡ َ ۡ َ َ َ �ْ َأُوٞ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ
ۡ َ
َ ُ
[ َو َمن يَ ۡرتدِد مِن� ۡم عن دِينِهِۦ �يمت وهو �ف ِر َٰٓ�ِك حبِط
�ِ ت أع َ�ٰل ُه ۡم
ۡ
(٢١٧ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ�ِ�ُّ � َيا َوٱ�خ َِرة
Và ai trong các ngươi bỏ đạo của y và chết trong tình trạng không
có đức tin thì họ là những người sẽ bị mất hết những việc làm tốt
thiện ở đời này lẫn Đời sau. (Chương 2 – Albaqarah, câu 217).
Và Nabi Muhammad  cũng có nói:

ُُْ َ َُ

َّ

(» َنْ بَدَل دِينه فا�تلوهُ « )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
“Người nào thay đổi tôn giáo của y thì các ngươi hãy giết y”
(Albukhari)
19- Ủng hộ và tiếp tay cho những người Do thái, những
người Thiên chúa, những người vô thần chống cự hay gây hại cho
người Muslim. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
ۡ َ ُ َۡ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َۡ
َ
�َّ�امنُواْ �َ َ�تَّخِذُواْ ٱ�َۡهُودَ وَٱ
َ ا ٱ�َِّينَ ء
[�ُّه
ض َو َمن
� ٖ َٰرَىٰٓ أو ِ�َآء ۘ �عضهم أو ِ�َآء �ع
ۡ ُّ
َ
(٥١ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓZَۗتو َلّهُم مِّن�ُمۡ فَإِنَهۥ مِن ُه ۡم

Hỡi những ai có đức tin! Chớ kết thân với người Do thái và tín đồ
Thiên chúa giáo. Họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Và ai trong các
ngươi (Muslim) quay về kết thân với họ thì là người của họ.
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 51).
20- Không phủ nhận chủ nghĩa vô thân đã phủ nhận sự
tồn tại của Allah, hoặc không phủ nhận Do thái giáo và Thiên chúa
giáo, những người đã không có đức tin nơi Nabi Muhammad .
Bởi vì Allah, Đấng Tối Cao đã phủ nhận tất cả bọn họ, Ngài phán:

ّ [َّ ٱ�َِّينَ �َفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِ�َٰبِ وَٱلۡمُ�ِۡ�ِ�َ �ِ نَارِ جَه
َ � ِين
َ �ِ ٰ �َ َنَ َم
Z ِۚٓيها

(٦ :)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
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Quả thật, những người không có đức tin trong số người dân kinh
sách (Do thái) và những người thờ đa thần sẽ vào ở trong Hỏa
ngục đời đời. (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 6).
21- Quan niệm của người theo hệ phái Sufi về sự tồn tại
hợp nhất của Allah: Đó là tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ càn
khôn đều là Allah, ... thậm chí vị giáo chủ của họ còn khẳng định:
Ngay cả con chó, con heo cũng là Thượng Đế.
Ngay cả tu sĩ trong nhà thờ cúng là Thượng Đế.
Và vị giáo chủ của họ Al-Hilaaj nói: Những gì trong
chiếc áo choàng cũng là Thượng Đế.
Do đó, các học giả đã phán xét xử tử ông ta.
22- Câu nói rằng tôn giáo phải tách rời hệ thống tổ chức
và phép tắc của quốc gia, bởi vì trong Islam không có chính trị.
Quả thật, điều này đã phủ nhận Qur’an và các lời di huấn của
Thiên Sứ.
23- Câu nói của một số người Sufi rằng Allah đã giao tất
cả các chìa khóa của mọi sự việc và mệnh lệnh cho một số vị giáo
chủ từ các cực của trái đất. Điều này đã đi ngược lại với lời phán
của Allah, Đấng Tối Cao:

َۡ

َ َ

ّ
َ ِ ٰ �ٰ�ََا�ِدُ ٱلس
(٦٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮZ �ض
� ِ �ت وٱ

[ُّۥ مَق

Ngài nắm tất cả các chìa khóa của các tầng trời và trái đất
(Chương 39 – Az-Zumar, câu 63).
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Đừng Thề Thốt Với Ai (Vật) Khác Ngoài Allah!
Nabi Muhammad  nói:

َ ْ َﻘ ﺪْ أَﺮ

َْ

ََ َ

َ

ْ
َ
(ﺷك « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
َ اﷲ
ِ �
ِ » ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ِﺑﻐ
“Ai thề thốt bởi một người nào đó hoặc vật gì khác ngoài Allah
thì y đã làm điều Shirk” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).

ْ ْ َ ْ َ ًَ َ َ ﻔ

ْ ُ ْ

َِ ﷲ
(َوْ ﻴﻟﺼﻤﺖ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ِ » َﻦْ ﺎﻛن ﺣﺎ ِﻟ ﺎ ﻓﻠﻴﺤ ِﻠﻒ ﺑِﺎ
“Người nào muốn thề thì hãy thề bởi Allah còn không thì im
lặng” (Hadith được thống nhất về tính xác thực của nó).
Nếu chúng ta muốn thề thì chúng ta hãy thề bởi Allah,
hoặc bởi một đại danh hay một thuộc tính nào đó của Ngài, bởi vì
trong sự thề thốt là biểu hiện sự tôn kính, và sự tôn kính sẽ không
được biểu hiện đến ai (vật) khác ngoài Allah. Do đó, chúng ta
không được phép thề bởi Nabi hay thề bởi ngôi đền Ka’bah, hoặc
thề bởi những điều được ủy thác từ Allah như nhịn chay Ramadan,
lễ nguyện Salah, việc bố thí Zakah và hành hương Hajj; chúng ta
cũng không được phép thề thốt bởi danh dự, cha, mẹ, hoặc bất cứ
ai (vật gì) thuộc tạo vật của Allah. Chúng ta hãy coi chừng việc thề
thốt trên những điều giả dối và cũng đừng nên thề thốt quá nhiều,
nếu chúng ta là người chân thật thì chỉ cần nói, thí dụ, “Thiệt tình
tôi bán nó như thế này”.
Và ai thề thốt trên những điều trái đạo và tội lỗi thì hãy từ
bỏ việc làm đó và hãy chịu hình phạt Kaffa-rah dành cho nó.
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Đừng Tin Lời Những Kẻ Dối Gạt
Nabi Muhammad  nói:

َ

ُ

َ ُ َ َّ»  أَﻰﺗَ ﺎﻛَﻫِﻨﺎً أَوْ ﻋَﺮَّاﻓﺎً ﻓَﺼَﺪ

َﻗﻪ ﺑِﻤَﻘُﻮل �َﻘَﺪْ �َﻔَﺮَ ﺑِﻤَﺎ أُﻧْﺰِلَ ﻰﻠﻋ
 �َُﻤَّﺪ « )ﺣﺪﻳﺚ
ٍ

(ﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

“Ai tìm đến thầy bói hoặc những nhà tiên đoán rồi tin theo
những gì họ nói thì quả thật y đã không có đức tin vào những gì
đã đươc mặc khải xuống cho Muhammad” (Hadith xác thực do
Ahmad ghi lại).
Chúng ta không được phép tin theo những nhà chiêm
tinh, thầy bói, thầy bùa, thầy bói đất, thầy gọi hồn và những ai tự
cho rằng họ biết về linh hồn, hoặc biết những gì xảy ra ở quá khứ
cũng như những gì sắp xảy ra ở tương lai. Bởi những điều đó chỉ
thuộc riêng phạm vi của Allah, chỉ Ngài duy nhất mới có quyền
năng và sự hiểu biết về những thứ đó. Ngài phán:

ُ ُّ[َهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الص

(٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪZِدور

Ngài là Đấng am tương mọi điều thầm kín trong lòng của mọi
người (Chương 57 – Al-Hadid, câu 6).

 ُ�َ َعۡلَم
�ّ [

ّ

ُ
ِ� مَن
(٦٥ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻞZ َۚ�ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضِ ٱلۡغَيۡبَ إِ�َّ ٱ

Hãy nói rằng không một ai trong các tầng trời và trái đất biết
được điều vô hình ngoại trừ Allah duy nhất (Chương 27 – AnNaml, câu 65).
Những gì theo lời của những kẻ dóc láo và lừa đảo được
nói trên thật ra chỉ là một sự trùng hợp, sự phán đoán không chắc
chắn, đa phần là điều dối gạt từ Shaytan không nên tin trừ những ai
trí tuệ kém mới không nhận ra điều đó. Nếu những kẻ tự cho mình
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biết điều vô hình kia thực sự biết điều vô hình là chắc chắn họ sẽ
có thể tìm ra những kho tàng châu báu để làm giàu cho bản thân
họ, nhưng ngược lại, họ chỉ biết ăn tiền của thiên hạ một cách lừa
đảo trắng trợn. Và nếu họ thực sự là những người biết điều vô hình
thì hãy bảo họ cho biết về các bí mất của những người Do thái để
tiêu diệt chúng.






Ân Phúc Của Các Lễ Nguyện Salah Và Sự Chu Đáo
Trong Dâng Lễ
1- Allah, Đấng Tối Cao phán:

ّ
َ
َ ُ َ ّ
َ ُ ۡ ُ َ
َ ُ ُ
َ َ�َٱ
ٰ َ َ ِين ُه ۡم
ِين يَ ِرثون
َ� ١  ُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل َ� ٰرِثون٩ � َصل َ� ٰت ِ ِه ۡم �َاف ِظون
[
َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ َۡ ۡ ۡ
ِ � ٱلفِردوس هم �ِيها
(١١- ٩ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥZ ١ �ون
Và những ai cẩn thận gìn giữ việc dâng lễ nguyện Salah của họ.
Họ thật sự là những người thừa kế; họ sẽ thừa hưởng Thiên Đàng
hạnh phúc ở tầng cao nhất (Firdaus), họ sẽ sống trong đó mãi mãi
(Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 9 -11).
2- Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ

ۡ

َ ۡ َۡ

َ

َ َۡ َ َ ّ

ٰ [َقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَل ٰوة �ن
(٤٥ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕZ�ِ� ع ِن ٱلفحشآءِ َوٱل ُمنكر
Và hãy dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo. Quả thật, lễ
nguyện Salah ngăn cản một người tránh xa những điều ô uế và tội
lỗi (Chương 29 – Al-‘Ankabut, câu 45).
3- Allah, Đấng Tối Cao phán:
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َ َ

َ ُ

ُ

َ

ّ

َ ّ َ ۡ ّ َٞ ۡل

َ َ� ٤ �ِ [ف َو� ل ِل ُمصل
(٤،٥ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻋﻮﻥZ ٥ ِين ه ۡم عن ص�ت ِ ِه ۡم َساهون
Thật thảm hại thay cho những người dâng lễ nguyện Salah một
cách lơ là (Chương 107 – Al-Ma-‘un, câu 4,5).
4- Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ
َ ُ َ
َ
ۡ ۡ ََۡ َ
ُ َ ّ
: )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥZ ٢ ِين ه ۡم ِ� ص�ت ِ ِه ۡم � ٰشِ عون
َ� ١ [ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون

(١،٢

Quả thật, những người có đức tin chắc chắn sẽ thành đạt. Họ là
những người đã hạ mình khiêm tốn trong việc dâng lễ nguyện
Salah của họ (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 1, 2).
5- Nabi Muhammad  nói:

َ َ ْ َ ََّرَأَ�ْﺘُﻢْ لَﻮْ أَن
َ َ ّاتٍ ﻫَﻞْ �َﺒ ﻰ
ْ ُ ََْ ُ
ْﻘ ِﻣ ْﻦ
ﺎب أ َﺣ ِﺪ� ْﻢ �ﻐت ِﺴﻞ ِﻣﻨَُّ ﻳَﻮْمٍ ﻤﺧَْﺲَ مَﺮ
»
ِ �ﻬﺮًا ﺑِﺒ
َ
َ
ْ
ْ
.ﺎلُﻮا ﻻَ �َﺒْﻰﻘَ ﻣِﻦْ دَرَﻧِﻪِ ﻰﺷ ٌء
.« َرَﻧِﻪِ ﻰﺷ ٌء
َْ

ُ َْ

ْ َْ

َ ََّ َ َﺬَلِﻚَ ﻣَﺜَﻞُ الﺼ
» ﻗﺎل

ُ ﻠَاتِ اﺨﻟﻤﺲ �ﻤﺤﻮ
(اﷲ ﻬِﻦَّاﺨﻟ َﻄﺎﻳَﺎ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ِ

“Các người có thấy rằng nếu như có một con sông ngay cửa nhà
của các người để các người tấm rửa mỗi ngày năm lần, thử hỏi
cơ thể các người có còn vết bẩn nào nữa chăng?” Các vị
Sahabah đáp: Chắc chắn không còn vết bẩn nào cả. Người  nói:
“Cũng giống như vậy, năm lần dâng lễ nguyện Salah sẽ được
Allah dùng để bôi xóa mọi tội lỗi.” (Hadith được thống nhất về
tính xác thực của nó).
6- Nabi Muhammad  nói:

َ َّْكِ وَاﻟْ�ُﻔْﺮِ ﺗَﺮْكُ الﺼ
َ
َِّ الﺮَّﺟُﻞِ وَ�َ�ْ الﺮﺸ
»

(ﻼ ِة « )رواه مﺴﻠﻢ
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“Sự khác biệt giữa một người với sự Shirk và vô đức tin là bỏ lễ
nguyện Salah” (Muslim).
7- Nabi Muhammad  nói:

َ َ
َ
َُ
َﻠْﺒِﻪِ وَوَﺟْﻬِﻪِ وَﺟَﺒَﺖْ ﻪﻟ
»  ﺗَﻮَﺿّﺄَﻓ ﺄَﺣْﺴَﻦَ الْﻮُﺿُﻮءَ �ُﻢَّ ﺻَ�ّ رَ�ْﻌَﺘَ�ِْ �ُﻘْﺒِﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ﺑِﻘ
ُ َّﻟَْﻨ
(ﺔ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻟنﺴﺎﻲﺋ
“Ai chu đáo lấy nước Wudu rồi dâng lễ nguyện Salah hai rak-at
Sunnah bằng cả trái tim thì chắc chắn y sẽ được vào Thiên
Đàng” (Hadith xác thực do Annasa-i ghi lại).






Hãy Học Cách Wudu Và Dâng Lễ Nguyện Salah
Wudu: Vén tay áo của bạn lên đến cùi chỏ, rồi nói:
“Bissmillah” tức phiên âm của câu “اﷲ
ِ �” có nghĩa là “Nhân
danh Allah”, rồi thực hiện các bước sau:

1- Rửa hai bàn tay, súc miệng, súc mũi bằng nước (3 lần).
2- Rửa mặt, hai cánh tay từ đầu ngón tay đến cùi chỏ, rửa
cánh tay phải trước rồi đến tay trái. (3 lần)
3- Dùng tay nhúng nước rồi lau lên toàn đầu và hai tai
(một lần).
4- Rửa hai bàn chân từ đầu ngón chân đến mắt cá chân,
chân phải trước chân trái sau. (3 lần).
Lễ nguyện Salah: “Lễ nguyện bắt buộc Al-Fajr hai rakat” (Định tâm được thể hiện trong lòng).
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1- Hướng mặt về Qiblah, giơ hay bàn tay lên đến tai (bàn
ُ َ ”ﷲُ أَ�ْﺮ
tay mở, lòng bàn tay hướng Qiblah), đồng thời nói: “ﺒ
“Ollo-hu-Akbar” có nghĩa là “Allah, Đấng vĩ đại nhất”.
đọc:

2- Đặt hai tay lên lòng ngực, tay phải bên trên tay trái,

َ َ
ُ ْ �َ َ َﻟ
َ �َﻌ
َ َّﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ الﻠَّﻬُﻢ
� َك
ِﻤْﺪِكَ �ﺒَﺎركَ اﺳْﻤُﻚَ و َﺎﻰﻟَ ﺟَﺪُّكَ وَﻻَ إِﻪ

Subha-naka, Ollo-humma wa bihamdika taba-rakas muka wa ta’ala
jadduka wala ilaha ghayruka.
(Vinh quang thay Ngài, ôi Allah, với sự tán dương và ca ngợi
Ngài, với đại danh ân phúc của Ngài và với quyền lực tối cao của
Ngài, quả thật không có Thượng Đế đích thực nào Ngoài Ngài cả).
Rak-at thứ nhất
Đọc:

$ # " ! ،K J I H G

A’u-zhu billa-hi minash shayto-nir roji-m, bissmillah hirrohma
niro-hi-m.
Cầu xin Allah che chở khỏi sự quấy nhiễu của Shaytan, nhân danh
Allah, Đấng rất mực Độ lượng, Đấng rất mực Khoan dung.

َ
َ َّ يَّاكَ �َعۡبُدُ �ي٤ ٱ�ِين
َ �َۡمۡدُ �َِ ّ ِ رَبّ ۡٱل َ�ٰلَم
ّ ِك يَ ۡو ِم
ّ
�َّ ر٢ �
اك
ِ  �ٰل٣ ٱلرَحِي ِم
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ
ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ َٰ
َ
ّ
ُ � َ ۡس َتع
َ ۡ ُ َ َ ِ  ا ۡهدِنا٥ �ِ
وب
ِ  صِ �ط �َِين ��عمت علي ِهم ��ِ ٱلمغض٦ ٱلص�ٰط ٱلمستقِيم
ّ ّ
َ آل
٧ �ِ
ََلَيۡهِمۡ وَ�َ ٱلض
َ ْ آم
�ِ
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Alhamdulilla hirabbil ‘alami-n, Arrohma-niro-hi-m, ma-liki
yawmid di-n. I-ya-ka na’budu wa i-ya-ka nasta’i-n. Ihdinas siro-tol
mustaqi-m, siro-tol lazhi-na an’amta ‘alayhim, ghayril maghdu-bi
‘alayhim wa lodh dho-lli-n.
Ami-n
(Mọi lời ca ngợi và tan dương kính dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể
của toàn vũ trụ, Đấng rất mực Độ lượng, Đấng rất mực Khoan
dung, vị vua của Ngày Phán xử. Chỉ với riêng Ngài chúng con xin
thờ phượng và chỉ với riêng Ngài chúng con cầu xin sự trợ giúp.
Xin Ngài hãy hướng dẫn chúng con đến với con đường ngay
chính, con đường của những người mà Ngài đã ban ân phúc cho
họ, không phải con đường của những người lầm lạc, hoặc của
những kẻ bị Ngài giận dữ và phẫn nộ.
Xin Ngài chấp nhận lời nguyện cầu!

َ

ُُ

ّ

� ِسم ا� الر�ن الرحيم
َ

َ

َ

َ

ّ
ۡ ُ� َول ۡم ي
ۡ ِ َ ل ۡم ي٢ َُّ ٱلصَ َم ُد
ُّ
ُ
٤ ۢ َلَمۡ يَ�ُن �َۥ كف ًوا أ َح ُد
١ ُلۡ هُوَ ٱ�َ أ َح ٌد
٣ �و
Qul huwollo-hu Ahad, Ollo-hus samad, lam yalid walam yu-lad,
wa lam yakullahu kufuwan Ahad.
Hãy nói đi (Muhammad) rằng Ngài là Allah, Đấng Duy nhất.
Allah là Đấng Tự hữu (không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì mà mọi
tạo vật phải phụ thuộc vào Ngài). Ngài không sinh ra ai cũng
không do ai sinh ra. Và không có thứ gì có thể so sanh với Ngài.
1- Giơ tay lên đồng thời Takbir (nói Ollo-hu Akbar),
ruku’ (cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối) và nói:

َْ
َ َ
"ْﺤَﺎن ر�ِّ َ اﻷَﻰﻠﻋ
"

“Subhana Rabbiyal ‘Azhi-m”
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“Vinh quang thay Thượng Đế của bề tôi, Đấng Tối Cao”.
2- Trở dậy đồng thời giơ hai tay lên, nói:

ْ
َ َ
" َ�ّﻨَﺎ وَلَﻚَ اﺤﻟَﻤ ُﺪ، َﻤِﻊَ اﷲُ لِﻤَﻦْ ﻤﺣﺪ ُه
"
ِ

“Sami’ollo-hu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu”.
“Allah đã nghe thấy những ai tán dương, ca ngợi Ngài. Lạy
Thượng Đế của chúng con, mọi sự ca ngợi đều kính dâng Ngài.”
3- Takbir và Sujud (cúi đầu quỳ lạy) sao cho hai bàn tay,
mặt, mũi, các ngón chân tiếp đất hướng về Qiblah, đồng thời nói 3
َْ
َ َ
lần: ““ ”ْﺤَﺎن ر �ِّ َ اﻷَﻰﻠﻋSubha-na rabbiyal a’la” “Vinh quan thay
Thượng Đế của bề tôi, Đấng Tối Cao!”.

4- Ngồi dậy từ Sujud, takbir, đặt hai bàn tay lên hai đùi và

ْ
nói: “بِّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟ
” “Rabbigh-fir-li” “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin
ِ

Ngài hãy thứ tội lỗi cho bề tôi!”.

5- Cúi đầu mọp xuống Sujud lần hai, takbir, và nói 3 lần:

َْ
َ َ
““ ”ْﺤَﺎن ر �ِّ َ اﻷَﻰﻠﻋSubha-na rabbiyal a’la” “Vinh quan thay
Thượng Đế của bề tôi, Đấng Tối Cao!”.

6- Takbir, dậy từ Sujud lần thứ hai và ngồi lại giây lát,
cách ngồi là ngồi lên bàn chân trái, bàn chân phải dựng đứng. (Đây
được gọi là ngồi nghỉ giây lát).
Rak-at thứ hai
1- Đứng dậy để tiếp tục rak-at thứ hai, sau khi đọc “A’uzhu ...”, “Bissmillah ...” và bài Fatihah xong thì đọc thêm một bài
kinh Qur’an ngắn khác.
2- Ruku’, Sujud tương tự như đã làm ở rak-at thứ nhất.
Sau đó, ngồi lại, nắm các ngón tay phải lại chừa ngón trỏ duỗi
thẳng và cử động lên xuống, đồng thời đọc:
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َ
ُ َ ْ ّ َ ّ وَرَﻤ
ُ َّ
ُ ََّّﺤِﻴ
ُُ َ
، اﷲ َو َ� َﺮ�ﺗﻪ
ِ  ﺴَّﻼَمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ �َ�ُﻬَّﻰﺒُِ ﺣﺔ،  لﺼَّﻠَﻮاتُ وَاﻟﻄَّﻴِﺒﺎت، �
ِ ِ ﺎت
َ
َ
ََ
ُ ﺷْﻬَﺪ.�ﻴْﻨَﺎ وَﻰﻠﻋ ﻋﺒَﺎد اﷲ ﺼَّﺎﺤﻟ
َ
ُ َّأَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ
 َأﺷْﻬَﺪُ أَنّ �َُﻤَّﺪًا، اﷲ
َّﻼَمُ ﻋَﻠ
ِِ
ِ ِ ِ
َﺒ
ُُ
.ْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
ََ
َ
َ ٍّ ﺻَﻞِّ ﻰﻠﻋََ �ُ َ ﻤَّﺪ
َ َﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻰﻠﻋ آل إﺑْ َﺮاﻫ
َرِكْ ﻰﻠﻋ
 �َُﻤَّﺪ
 َو،ﻴﻢ
،  آلِ �َُﻤَّﺪ
َوَﻰﻠﻋ
ٍ
ِ ِ ِ
ٍ
َ
ََ
ٌ َ ٌ َ
َ
َ ﺎ ﺑَﺎرَ�ْﺖَ ﻰﻠﻋ آل إﺑْ َﺮاﻫ
، ﻴﻢ
 ﻤ،  آلِ �َُﻤَّﺪ
َﻠﻋ
.�ﻴﺪ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ ﻧَّﻚَ ﻤﺣﻴﺪ
Attahi-ya-tu lillah, wassola-tu wattoyyiba-t, assala-mu ‘alayka
ayyuhan Nabi-yu wa rohmatullo-hi wa baroka-tuh, assala-mu
‘alayna wa ‘ala ‘iba-dilla-his so-lihi-n. Ashhadu alla ila-ha illolloh, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rosu-luh.
Ollo-humma solli ‘ala Muhammad wa ‘ala a-li Muhammad kama
sollayta ‘ala Ibro-him wa ‘ala a-li Ibro-him, wa ba-rik ‘ala
Muhammad wa ‘ala a-li Muhammad kama ba-rakta ‘ala Ibro-him
wa ‘ala a-li Ibro-him, innaka hami-dum maji-d.
Mọi lời chào tôn kính, ân phúc và tốt lành kính dâng Allah, xin
chào an lành đến vị Nabi và xin Allah yêu thương và ban phúc cho
Người, cầu xin an lành cho tất cả chúng ta và cho những người
hiền lương ngoan đạo, xin chứng nhận không có Đấng thờ phượng
nào khác ngoài Allah và xin chứng nhận Mohammad là một bề tôi
và là vị thiên sứ của Ngài.
Lạy Allah, xin Ngài hãy ban an lành cho Mohammad và các tín đồ
của Người như Ngài đã ban an lành cho Nabi Ibrahim và các tín đồ
của Người; Lạy Allah, xin Ngài hãy ban ân phúc cho Mohammad
cùng các tín đồ của Người như Ngài đã ban ân phúc cho Nabi
Ibrahim cùng với tín đồ của Người, quả thật, Ngài là Đấng đáng
được ca ngợi và tôn kính.
3- Sau đó, đọc tiếp lời Du-a:
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ْ  ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘ ﺮ
َ
َ َْ َ ْ َْ َْ ْ
َّﻋَﺬابِ اﻨﻟ
ﺎت
ُ» ّﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذ
ْ ﻣِﻦ، ﺒ
ِ  َو ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ الﻤﺤﻴﺎ َوالﻤﻤ،ﺎر
ِ
ِ َ
َّ اﺪﻟَّﺟ
« ﺎل
ِﻦْ ﻓِﺘْﻨَﺔِ الْﻤَﺴِﻴﺢ
،
ِ
ِ
“Ollo-humma inni a’u-zhu bika min ‘azha-bil qabri, wa min ‘azhabin na-r, wa min fitnatil mahya wal mama-t, wa min fitnatil masihid daja-l”.
“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin Ngài cứu rỗi bề tôi thoát
khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ, thoát khỏi sự trừng phạt nởi Hỏa
ngục, thoát khỏi những thử thách của cõi sống và cõi chết và sự
thử thách của Masi-h Daja-l”.
4- Quay mặt sang phải và cho Salam, quay mặt sang trái
và cho Salam. Câu Salam được nói là:

ُُ َ

َُْ

"ﺴَّﻼَمُ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ وَرَﻤ
"اﷲ َو َ� َﺮ�ﺗﻪ
ِ ﺣﺔ
“Assala-mu ‘alaykum wa rohmatullo-hi wa baroka-tuh”
Bảng Số Lượng Rak-at Của Các Lễ Nguyện Salah
Salah

Sunnah trước

Bắt buộc

Sunnah sau

Al-Fajr

2

2

--

Al-Zhuhr

4

4

2

Al-Asr

4

4

--

Al-Maghrib

2

3

2

Al-‘Isha

2

4

2/3 witr

2

4

Al-Jum’ah

2 Rak-at chào
Masjid
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Các Giáo Luật Về Lễ Nguyện Salah
1- Theo đường lối của Thiên sứ Muhammad , người
dâng lễ nguyện được khuyến khích dâng lễ sunnah trước và sau
các lễ nguyện Salah bắt buộc.
2- Hãy dâng lễ một cách khoan thai, mắt luôn hướng về
nơi cúi đầu Sujud, không liếc nhìn qua lại.
3- Hãy im lặng khi nghe tiếng đọc của Iman và hãy đọc
khi nào Imam ngừng đọc.
4- Lễ nguyện Salah bắt buộc Jum’ah chỉ gồm hai Rak-at,
và nó chỉ được thực hiện ở Masjid có đọc Khutbah (thuyến giảng
Jum’ah).
5- Lễ nguyện Salah bắt buộc Al-Maghrib gồm ba Rak-at.
Hãy dâng lễ hai Rak-at giống như hai Rak-at của lễ nguyện Salah
bắt buộc Al-Fajr, và khi đã hoàn tất bài Tasha-hud (Attahi-ya-tu
lillah, ...) thì không cho Salam mà hãy đứng dậy để tiếp tục Rak-at
thứ ba, hai bàn tay giơ lên sao cho các đầu ngón tay ngang vai, chỉ
đọc Fatihah không đọc thêm gì nữa, sau đó hãy hoàn tất phần còn
lại giống như Rak-at cuối của Al-Fajr.
6- Lễ nguyện Salah bắt buộc Al-Zhuhr, Al-Asr và Al‘Isha gồm bốn Rak-at. Hãy thực hiện tương tự như lễ nguyện
Salah Al-Maghrib, sau đó, đứng dậy để tiếp tục Rak-at thứ tư, chỉ
đọc Fatihah không đọc gì thêm nữa, rồi hoàn tất lễ nguyện Salah
giống như đã thực hiện.
7- Lễ nguyện Sunnah Witr gồm ba Rak-at: hoàn tất hai
Rak-at thì cho Salam; tiếp tục dâng lễ một Rak-at rồi cho Salam.
8- Hãy Takbir và vào cùng với Imam. Nếu vào kịp lúc
Imam đang Ruku’ thì coi như đã theo kịp một Rak-at cùng với
Imam, còn không thì Rak-at không được tính (nhưng sẽ có ân
phước).
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9- Nếu trường hợp đến bị trễ một hay nhiều Rak-at thì cứ
vào dâng lễ cùng với Imam nhưng không cho Salam cùng với
Imam mà hãy đứng dậy để hoàn tất những phần còn thiếu.






Các Hadith Về Lễ Nguyện Salah
ّ

( » ﻠُّﻮا ﻛَﻤَﺎ رَأَ�ْﺘُﻤُﻮ�ِ أُﺻَ�ِ « )واه اﺒﻟﺨﺎري-١
1- “Hãy dâng lễ nguyện Salah như những gì các người nhìn
thấy ta dâng lễ” (Albukhari).

َْ ْ َ َْ َ َْ َ ْ ْ َ َْ َ َ

ْ َْ

ُ

ُ َ َ ََ َ َ

ْ  » إذا دﺧﻞ أﺣﺪ� ُﻢ الﻤﺴﺠﺪ ﻓﻠ-٢
َ �ﻛﻊ َر�ﻌﺘ� �ﺒﻞ أن �ﻠ
(ﺲ« )واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ
ِ
ِ
ِ
2- “Khi ai đó trong các người vào Masjid thì y hãy dâng lễ hai
Rak-at trước khi y ngồi xuống” (Albukhari).

َ َ

ُ

َ
(ﻮرِ وَﻻ ﺗُﺼَﻠُّﻮا إِﻴﻟْﻬﺎ « )رواه مﺴﻠﻢ
 » َْﻠِﺴُﻮا ﻰﻠﻋََ اﻟْﻘُﺒ-٣
3- “Các người đừng ngồi nơi mồ mả và cũng đừng dâng lễ
hướng về đó” (Muslim).

ُ ُ ْ َ ْ َّذَا أُ�ِﻴﻤَﺖِ الﺼَّﻼَةُ ﻓَﻼَ ﺻَﻼَةَ إِﻻ
» -٤

َ الﻤﻜﺘ
(ﻮ�ﺔ « )رواه مﺴﻠﻢ

4- “Một khi Iqa-mah (lời thông báo tiến hành cuộc dâng lễ) đã
được cất lên thì sẽ không có lễ nguyện Salah nào khác ngoài
Salah bắt buộc cả” (Muslim).

ً َ

(ﺛ ْﻮ�ﺎ« )رواه مﺴﻠﻢ

َُّ ُْ أَنْ ﻻَ أَ�ُﻒ
 »أ ِمﺮ-٥

5- “Ta được lệnh không được xăn áo lên” (Muslim) (Trong
Salah, cấm không được xăn tay áo hay vạt áo).
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َْ َُ ْ َ ُ ُْ َ ُ َ َ َ ََ
ّ
ﺐ
ِ ﻜﺒﻪ ﺑِﻤﻨ
ِ  »و�ن أﺣﺪﻧﺎ ﻳﻠ ِﺰق ﻣﻨ:و� ِر َواﻳِ ٍﺔ
ِ ﻜ
ِ «  » َ�ِﻴﻤُﻮا ﺻُﻔُﻮﻓَ�ُﻢْ وَﺗَﺮَاﺻُﻮا-٦
َ َ َُ ََ
َ
(ﺎﺣ ِﺒ ِﻪ َوﻗﺪﻣﻪ ﺑِﻘﺪ ِﻣ ِﻪ« )واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ ﺻ
6- “Hãy chỉnh đốn hàng ngủ của các người cho thẳng và hãy
đứng sát kề nhau” và trong một lời dẫn khác: “Và chúng tôi
thường đứng khít nhau, vai kề vai, bàn chân sát bàn chân”.
(Albukhari)

ُ َ َّﻤْﺸ ﻮنَ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢُ الﺴ
َ َْ َ َُْ َ َ َُ
َ
ﻜﻴﻨﺔ
ُ َ�  َأْﺗُﻮﻫَﺎ،  » ِذَا أُ�ِﻴﻤَﺖِ الﺼَّ ﻼة ﻓﻼ ﺗﺄﺗﻮﻫﺎ َوأ�ﺘُ ْﻢ � ْﺴ َﻌ ْﻮن-٧
ِ
ّ  َﻣَﺎ ﻓَﺎﺗَ�ُﻢْ ﻓَﺄ،  َﻤَﺎ أَدْرَ�ْﺘُﻢْ ﻓَﺼَﻠُّﻮا،
(َﺗِﻤُﻮا « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

7- “Khi lễ nguyện Salah đã được tiến hành thì các người chớ
chạy đến một cách hối hả, mà hãy đi một cách từ tốn, các người
phải điềm đạm và bình tĩnh. Bởi thế, những gì các người theo
kịp thì cứ vào dâng lễ, còn những gì mà các ngươi đến không
kịp thì các người hãy hoàn tất chúng!” (Hadith được thống nhất
về tính xác thực của nó).

َ َ َْ
ْ
ْ » -٨
َّ  اﺳْﺠُﺪ ﺣَﻰﺘَّ �َﻄْﻤَﻦﺌ
َ َّ ار َﻛ ْﻊ َّ �َﻄْﻤَﻦﺌ
،  َّ ارْ�َﻊْ ﺣَﻰﺘَّ �ﻌﺘَ ِﺪل ﻗﺎﺋِ ًﻤﺎ، اﻛ ًﻌﺎ
ِ
ِ ِر
َ
(ﺎﺟﺪًا« )واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ ﺳ

8- “Hãy cúi gập người Ruku’ cho tới khi động tác Ruku’ đã thật
sự là Ruku’, rồi hãy trở dậy đứng thẳng một cách nghiêm trang,
rồi hãy Sujud cho tới khi động tác Sujud đã thật sự là Sujud”
(Albukhari).

َ ََْ

َْْ

َ ْ َِّذَا ﺳَﺠَﺪْتَ ﻓَﻀَﻊْ ﻛَﻔ

(ﻴﻚ َوار�ﻊ ِم ْﺮ�ﻘﻴﻚ « )رواه مﺴﻠﻢ

» -٩

9- “Khi nào ngươi Sujud thì hãy đặt bàn tay xuống và đưa cùi
chỏ cao lên” (Muslim).

َ

ُ

ُ ُ َ

ّ

ّ
( �َﺴْﺒِﻘُﻮ�ِ ﺑِﺎلﺮُّﻛُﻮعِ وَﻻَ ﺑِﺎلﺴُﺠﻮ ِد « )رواه مﺴﻠﻢ
 » ِ�ِ ِإﻣﺎﻣ� ﻓَﻼ-١٠
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10- “Quả thật ta là Imam (người chủ trì cuộc lễ nguyện) của các
người, nên các người đừng Ruku’ và Sujud trước ta” (Muslim).

َ
َ َاﻟﻌﺒْ ُﺪ ﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘﻴ
َ ﺐ ﺑﻪ
ُ َ َُ َ ُ
َُ
،ّﻼَةُ ﻓَﺈِنْ ﺻَﻠُﺤَﺖْ ﺻَﻠُﺢَ ﻪﻟ َﺳﺎﺋِ ُﺮ � َﻤ ِﻠ ِﻪ
ﺎﻣ ِﺔ ال
ِ ِ  »َوَّ ل ﻣﺎ �ﺎﺳ-١١
ِ
َ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ
(�َو ِ�ن ﻓ َﺴﺪت ﻓ َﺴﺪ ﺳﺎﺋِ ُﺮ �ﻤ ِﻠ ِﻪ« )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻟﻄﺮﺒا

11- “Việc đầu tiên mà người bề tôi được mang ra xét xử vào
Ngày phục sinh là lễ nguyện Salah. Bởi thế, nếu lễ nguyện Salah
được hoàn thành một cách tốt đẹp thì những việc làm khác còn
lại cũng sẽ tốt đẹp, nhưng nếu lễ nguyện Salah không được tốt
đẹp thì những việc làm khác còn lại cũng sẽ không tốt đẹp”
(Hadith xác thực do Attabra-ni ghi lại).

Lễ Nguyện Salah Al-Jum’ah Và Salah Tập Thể Là
Điều Bắt Buộc
Lễ nguyện Salah Al-Jum’ah và lễ nguyện Salah tập thể là
điều bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim nam. Điều này được dựa
trên các bằng chứng sau đây:
1- Allah, Đấng Tối Cao phán:

ْ َُ َ ّ
َ ّ
َ
�ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَل ٰوة ِ ِن يَوۡمِ ٱ�ُۡمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِ�َٰ ذِكۡرِ ٱ�َِ وذروا
�[
َ ََۡ ُ ُ
ُ ّ
(٩ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔZ  لَ� ۡم إِن كنت ۡم �عل ُمونٞۡ�َ�َۡيۡعَۚ �َٰلِ�ُمۡ خ
Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng Azan được cất lên gọi các
ngươi đến dâng lễ nguyện Salah Al-Jum’ah vào ngày thứ sáu thì
các ngươi hãy tạm gác lại việc mua bán mà nhanh chân đến
(Masjid) để tưởng nhớ Allah. Đó là việc tốt đẹp cho các người nếu
các người nhận thức được (Chương 62 – Al-Jum’ah, câu 9).
2- Nabi Muhammad  nói:
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ْ
َ �ُﻢَّ أَﻧْﺼَﺖَ ﺣ
َ
َُِ اﻏْتَﺴَﻞَ �ُﻢَّ أَﻰﺗَ اﺠﻟ ُ ُﻤ َﺼ َ� ّ ﻣَﺎ ﻗُﺪِّرَ ﻪﻟ
َّﻰﺘّ �َﻔْﺮُغ َ ﻣِﻦْ ﺧُﻄْﺒَﺘِﻪِ �ُﻢ
»
ﻼَﺛ
ُ َ َ  ﻣ
َّﻳ
ْ
َ
( اﺠﻟُْﻤُﻌَﺔِ اﻷُﺧْﺮَى وَﻓَﻀْﻞَ ﺛَ َﺔِ �َ ﺎمٍ « )رواه مﺴﻠﻢ
َ��َ�ِّ ﻌَﻪُ ﻏﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ ﺑَيْﻨَﻪُ و
“Ai tắm rửa sạch sẽ rồi đến dự ngày lễ thứ sáu, y đến và dâng lễ
nguyện theo những gì được quy định, xong y ngồi im lặng cho
đến khi vị Imam hoàn tất bài thuyết giảng rồi y dâng lễ nguyện
Salah cùng với Imam thì y sẽ được tha thứ tội lỗi từ ngày thứ
sáu này cho đến ngày thứ sáu tới và được thêm cho ba ngày
nữa” (Muslim).
3- Nabi Muhammad  nói:

َْ ََ

َ

َ

ْ ُ

ََ

َْ

ً

ََ َُ

ُ ﺎوﻧﺎ ِﻣ ْﻦ �� ﻋﺬر َﻃﺒﻊ
ُ » َﻦْ ﺗَﺮَكَ ﺛَﻼَثَ ﻤﺟ ٍﻊ �ﻬ
اﷲ َﺎركَ و�َﻌ َﺎﻰﻟَ ﻰﻠﻋ ﻗﻠ ِﺒ ِﻪ « )ﺣﺪﻳﺚ
ٍ
ِ
(ﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

“Ai lơ là bỏ ba lần Jum’ah (tức lễ nguyện tập thể ngày thứ sáu)”
mà không có lý do chính đáng, Allah, Đấng Tối Cao sẽ đóng dấu
vào trái tim của y” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
4- Nabi Muhammad  nói:

َّﻤ
ََ ّﻴْﻞِ وَﻣَﻦْ ﺻَ�َّ الﺼُّﺒْﺢ
َ ﻰﻓِ ﻤﺟ
ََ
َ
ﺎﻋ ٍﺔ
»
ّ اﻟْﻌِﺸَﺎءَ ﻰﻓِ ﻤﺟ َﺎﻋَﺔٍ ﻓَﻜَ�َ� َﺎ ﻗَﺎمَ ﻧِﺼْﻒَ الﻠ
�َ�َ
ُ ََُّ الﻠَّﻞَ ﻠﻛ
(ﻪ « )رواه مﺴﻠﻢ
ّ�ََّﻤَﺎ ﺻ
“Ai dâng lễ nguyện Salah Al-‘Isha tập thể thì giống như y đã
đứng dâng lễ nguyện đến nửa đêm, còn ai dâng lễ nguyện Salah
Al-Fajr tập thể thì giống như y đã đứng dâng lễ nguyện suốt
đêm” (Muslim).
5- Nabi Muhammad  nói:

ْ ََ
َ َ ْ ً َ ُ َُ ْ ََ
ّ آﻰﺗَِ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻳُﺼَﻠُّﻮنَ ﻰﻓ
،ﺐ
» ﻟﻘﺪ
ِ
ٍ َﻤَﻤْﺖُ أَنْ آمُﺮَ ﻓِﺘْيَﻰﺘ �ﻴﺠﻤﻌﻮا ﺣﺰﻣﺎ ِﻣﻦ ﺣﻄ
ِ
َْ َ َُ ّ
ُ
( اﻟﺮﺘﻣﺬي واﺒﻟﻴﻬﻲﻘ،ﻢْ ﻋِﻠَّﺔٌ ﻓَﺄُﺣَﺮِ�ﻬﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬ ْﻢ « )ه أﺑﻮ داود
ِﻴﻮﺗِﻬِﻢْ ﻟَيْﺴَﺖْ ﺑِﻬ
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“Quả thật ta muốn ra lệnh cho những đám thanh niên của ta đi
gom những bó củi, rồi ta đến nhóm người dâng lễ nguyện tại
nhà của họ nhưng không có lý do chính đáng nào cả để ta thêu
đốt họ” (Hadith xác thực do Abu Dawood, Attirmizhi và
Albayhaqi ghi lại).
6- Nabi Muhammad  nói:

ْ ُ

(ِﻣ ْﻦ ﻋﺬ ٍر « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

َّّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ﻪﻟَُ إِﻻ
» ﻦْ ﺳَﻤِﻊَ اﻨﻟِﺪاء ﻓﻠﻢ ﻳﺗِﻪِ ﻓَﻼ ﺻَﻼة

“Ai nghe thấy tiếng mời gọi của Azan mà không đến với nó thì lễ
nguyện của người đó không được chấp nhận ngoại trừ có lý do
chính đáng”. Lý do chính đáng ở đây là sự sợ hãi hay bệnh tật.
(Hadith xác thực do Ibnu Ma-jah ghi lại).
7- Hadith về người đàn ông bị mù:

َ َُ َ َ ََ
ْ َ ٌُ َ
ﻧَّﻪُ ﻟَيْﺲ
ٌ َ
 ﻰﻟ ﻗﺎﺋِﺪ
اﷲ
ِ  رﺟﻞ أ� َ� �ﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َِّ اﻨﻟَّﻰﺒ
ِ َ
َ ُ َ ََ َ َ
ّ
َْ ﻳُﺮَﺧِّﺺ
ْ َ ْ َ �َُﻘُﻮد
َ
ِ�َﻪﻟَُ �َﻴُﺼ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-اﷲ
ِ  ﻓﺴﺄل رﺳﻮل.ِ إِﻰﻟ الﻤﺴ ِﺠ ِﺪ
َ ََ َ
َ َ
َ َ ََ َ
َ يْﺘِﻪِ ﻓَﺮَﺧَّﺺ
َ  ﻪﻟُ ﻓَﻠَﻤَّﺎ
َ
»  ﻗﺎل. �ﻘﺎل � َﻌ ْﻢ.« دَﺎﻋ ُه �ﻘﺎل » ْ �َﺴْﻤَﻊُ اﻨﻟِّﺪَاءَ ﺑِﺎلﺼَّ ﻼ ِة
ّ�َو
ْ ََ
(ﻓﺄ ِﺟﺐ « )رواه مﺴﻠﻢ
Có một người đàn ông mù đã đến gặp Thiên sứ của Allah,
Muhammad , ông ta nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật, tôi
không có ai dắt tôi đến Masjid cả, và ông hỏi Người rằng ông có
được miễn đến Masjid để dâng lễ hay không? Người  hỏi ông:
“Ông có nghe được tiếng Azan không?”. Người đàn ông mù nói:
Thưa có. Người bảo: “Thế thì hãy đáp lại lời Azan”. (Muslim).
8- Abdullah bin Mas-ud  nói: Người nào được báo tin
vui rằng ngày mai y sẽ gặp Allah với tư cách là một tín đồ Muslim
thì hãy gìn giữ những năm cuộc lễ nguyện Salah này khi mà chúng
được mời gọi bởi tiếng Azan. Bởi quả thật, Allah đã sắc lệnh cho
Nabi của các người những đường lối được hướng dẫn, và những
54

Các Huấn Thị Islam !!!
đường lối đó là từ sự Chỉ đạo. Nếu các người dâng lễ nguyện tại
nhà của các người giống như những kẻ trốn tránh bổn phận thì các
người thực sự bỏ đi đường lối của Nabi các người, còn nếu như
các người bỏ đi đường lối của Nabi các người thì các người thực
sự đã lầm lạc. Và chắc chắn chúng ta đã thấy rằng chỉ có những kẻ
đạo đức giả mới trốn tránh bổn phận tôn giáo, và quả thật đã có
người phải nhờ đến hai người kè hai bên mới có thể đứng vào hàng
được. (Muslim).

Cách Tôi Dâng Lễ Nguyện Salah Al-Jum’ah
1- Tôi tắm ngày thứ sáu, tôi cắt móng tay, chân, mặc bộ
quần áo sạch đẹp, xức dầu thơm sau khi đã lấy Wudu xong.
2- Tôi không ăn tỏi, hành sống, không hút thuốc, tôi làm
sạch răng miệng bằng Siwak hoặc kem đánh răng.
3- Tôi dâng lễ hai Rak-at ngay khi vào Masjid, ngay cả
lúc Imam đang đọc bài thuyết giảng.
4- Xong hai Rak-at, tôi ngồi im lặng lắng nghe bài thuyết
giảng của Imam.
5- Tôi dâng lễ hai Rak-at cho lễ nguyện Salah Al-Jum’ah
cùng với Imam với sự định tâm trong tim.
6- Tôi dâng lễ Sunnah bốn Rak-at sau khi đã xong lễ
nguyện Al-Jum’ah, hoặc tôi dâng lễ Sunnah hai Rak-at tại nhà.

Bạn Dâng Lễ Nguyện Salah Cho Người Chết Như
Thế Nào?
Bạn hãy định tâm trong tim của mình, Takbir (tức nói “ اﷲ
“ ”�ﺮﺒOllo-hu-Akbar” bốn lần:
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1- Sau Takbir thứ nhất, bạn hãy đọc “A’u-zhu ..”,
“Bissmillah,...” và bài Fatihah.

.

2- Sau Takbir thứ hai, bạn hãy đọc bài Salawat cho Nabi

3- Sau Takbir thứ ba, bạn hãy đọc lời du-a đã được Nabi
Muhammad  chỉ dạy, và đó là:

ْ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َﻴِّتِﻨَﺎ وَﺷَﺎﻫِﺪِﻧَﺎ وَﺎ
�ﻧﺎ َوذﻛ ِﺮﻧﺎ َوأ�ﺜَﺎ الﻠَّﻬُﻢَّ َﻣ ْﻦ
 ﺤﻟَِﻴ ّﻨَﺎ وَﻣ
ِ » ُﻢَّ اﻏْﻔِﺮ
ِ �ﻧﺎ و� ِﺒ
ِ ﻏﺋِ ِبﻨﺎ وﺻ ِﻐ
َ
ََ
ْ َ
َْ َْ
َ ﺎ ﻓَﺄَﺣْﻴِﻪِ ﻰﻠﻋََ اﻹِﺳْﻼَمِ و
َ ْﺣ َﻴي
َ
ﺎن َّﻬُﻢَّ ﻻَ ﺤﺗ ِﺮﻣﻨﺎ
ﻮَ�َّﻴْﺘَﻪُ ﻣِﻨَّﺎ �َﺘَﻮَﻓَّﻪُ ﻰﻠﻋ
ﻣَﻦْ ﺗ
ﺘ
أ
ِ اﻹﻳﻤ
ِ
ُ« َﺟْﺮَهُ وَﻻَ ﺗُﻀِﻠَّﻨَﺎ َ� ْﻌ َﺪه

“Ollo-humma ighfir lihayyina wa mayyitina wa sha-hidina wa
gha-ibina wa soghi-rina wa kabi-rina wa zhakarina wa untha-na.
Ollo-humma man ahyaytahu minna fa ahyihi ‘alal Islam, wa man
tawaffaytahu minna fa tawafahu ‘alal Iman. Ollo-humma la
tahrimna ajrohu wala tudhillana ba’dahu”
“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho chúng con,
những ai còn sống cũng như đã chết, những ai có mặt cũng như
vắng mặt, những người trẻ cũng như những người già, nam và nữ.
Lạy Thượng Đế, người nào trong chúng con mà Ngài muốn cho y
sống thì xin Ngài hãy để y sống trong Islam, còn người nào mà
Ngài muốn cho y chết thì hãy để y chết trong Iman. Lạy Thượng
Đế, xin Ngài đừng cấm đoán những ân phước đối với y và cũng
đừng để y bị lệch lạc!”.
4- Sau Takbir lần thứ tư, bạn hãy cầu nguyện tùy thích
theo ý của bạn rồi cho Salam bên phải.

Lời Khuyên Về Cái Chết
Allah, Đấng Tối Cao phán:
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ُ َ ُ ُ َ ۡ ّ �َّمَا
َۡ ُّ
ّ
�  �ِ[ُ �ف ٖس آ�ِقَةُ ٱلۡمَوۡت
ِتُوَفَون أجور�ۡ يَوۡمَ ٱلۡقِ�َٰمَةِ� �َمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱ�َار
َ ا ٱ�َۡي
َ
ُۡ ََ ّ
:  )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ ١ َِوٰةُ ٱ�ُّ�ۡيَآ إِ�َ م� ُٰع ٱلغ ُرور
ُدۡخِلَ ٱ�َۡنَّةَ �َقدۡ فَازَۗ وَم

(١٨٥

Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày Phục sinh,
các ngươi mới được đền bù lại trọn vẹn phần công lao của các
ngươi. Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Hỏa ngục và được thu nhận
vào Thiên đàng thì người đó chắc chắn được thành công. Và Thế
giới trần gian này chỉ là sự hưởng thụ đầy dối trá. (Chương 3 –
Ali ‘Imaran, câu 185).
Lời của nhà thơ nói:
Hành trang cho điều ắt sẽ đến:
Chết là điềm dừng cho đám tôi.
Hãy sám hối lúc vẫn còn sống,
Nỗ lực điều thiện và điều tốt,
Trước khi chìm vào giấc thiên thu.
Không mang hành trang sẽ hối hận,
Sẽ đau khổ khi được gọi tên.
Hài lòng sao đặng khi cùng với
Người có hành trang và lương thực
còn mình thì chẳng có thứ gì?






Hãy Thận Trọng Với Việc Đi Ngang Trước Mặt
Người Đang Dâng Lễ Nguyện Salah
Nabi Muhammad  nói:
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َ ﻴْﻪِ ﻟَﺎﻜ
َ ْ َ َْ
َْ
�
َ لْﻤَﺎرُّ �َ�ْ ﻳ
َ
 ﺧَ ً ا
َُ ْ
 ﻪﻟ ِﻣ ْﻦ أن
» لﻮ �ﻌﻠ
َ �ِﺪَىِ الْﻤُﺼَ�ِّ ﻣَﺎذَا ﻋَﻠ َنَ أَنْ ﻳَﻘِﻒَ أَرْ�َﻌ
ًَ َ َْ ْ َ َْ ًَْ َ ََْ َ ََ
ْ َ َ ْ َ َ ﺑُﻮ اﻨﻟَّﺮ
َ َ َ ْ َ ََّﻤُﺮ
ْ
ﻀ ﻻ أد ِرى أﻗﺎل أر� ِﻌ� ﻳﻮﻣﺎ أو ﺷﻬﺮًا أو ﺳﻨﺔ )رواه
 ل أ. « �� ﻳﺪﻳ ِﻪ
ِ

(ﺒﻟﺨﺎري
“Nếu mà người đi ngang trước mặt người đang dâng lễ nguyện
Salah biết được những gì y phải gánh chịu cho việc làm đó thì
chắc chắn rằng việc y đứng dừng lại mà đợi cho dù có lâu tới
bốn mươi... thì điều đó vẫn tốt hơn việc y đi ngang trước mặt của
người đang dâng lễ”. Ông Abu Annadhri nói: Tôi không rõ là bốn
mươi ngày, bốn mươi tháng hay bốn mươi năm. (Hadith này do
Albukhari ghi lại trong bộ Hadith Sahih của ông ở chương “Tội lỗi
cho người đi ngang trước mặt người đang dâng lễ nguyện Salah”,
quyển một trang 129).
Hadith này đã chỉ rõ về việc đi ngang qua trước mặt
người đang dâng lễ trong phạm vi Sujud là một việc làm tội lỗi sẽ
bị trừng phạt. Nếu người đi ngang này biết được tội lỗi mà y phải
gánh chịu thì chắc chắn y sẽ đứng lại mà đợi dù có phải đứng đợi
đến bốn mươi ngày, hoặc tháng hoặc năm. Tuy nhiên, nếu đi
ngang xa phạm vị Sujud thì không vấn đề gì bởi dựa theo những gì
được hiểu từ nội dung Hadith.
Người dâng lê nguyện Salah phải đặt một vật chắn phía
trước mặt để lưu y cho người đi ngang qua lại để họ khỏi đi ngang
qua trước mặt trong pham
َ vi Sujud, bởi Nabi Muhammad  nói:

َ
ﺮﺘُُه
َ ََْ َ ََْ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ
َ َ
� ﻳَﺪﻳْ ِﻪ
�  ﻓﺄراد أﺣﺪ أن �ﺘﺎز، ﺎس
ِ َّ» ﺻَ�ّ أﺣَﺪُ�ُﻢْ إِﻰﻟَ ﻰﺷ ْءٍ �َﺴْ ُ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
ٌ ْ َ ُ َ َّ�َِ ْ َ ْ َ ْ ُ َﺈِنْ أَﻰ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َﺈ
( ﻤﺎ ﻫ َﻮ ﺷﻴ َﻄﺎن « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑ ﻓﻠﻴﻘﺎﺗِﻠﻪ
، ﻓﻠﻴﺪ�ﻌﻪ

“Khi nào ai đó trong các người dâng lễ thì hãy đặt một vật chắn
để tránh mọi người, nhưng nếu có ai đó muốn đi ngang qua thì
y hãy đẩy lùi người đó ra, nếu như người đó chống cự thì y hãy
chiến đấu với người đó bởi chắc chắn người đó là Shaytan”
(Hadith được thống nhất về tính xác thực của nó).
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Và đây là hadith xác thực được Albukhari ghi lại. Và điều
nhắc nhở phải thận trọng về việc đi ngang trước mặt người đang
dâng lễ bao hàm cả ở trong Masjid Alharam và Masjid của Nabi,
bởi lời Hadith là tổng quát và chung chung, và hơn nữa, Nabi 
nói lời Hadith này là lúc Người đang ở Makkah hoặc Madinah. Và
cơ sở để khẳng định cho điều này là những dẫn chứng dưới đây:
1- Albukhari đã đề cập trong quyển 1 trang 129 ở chương
(Người dâng lễ đẩy lùi những ai đi ngang qua trước mặt).
Ibnu Umar đã đẩy lùi người đi ngang trước mặt ông khi
ông đang ngồi Tashahhud ở tại Ka’bah, và ông nói: Nếu y không
lùi lại thì ta sẽ chiến đấu với y. Ông Al-Hafizh nói trong bộ FathulBa-ri: Ibnu Umar nói cụ thể về Ka’bah mang hàm ý để mọi người
khỏi phải nghĩ rằng việc đi ngang trước mặt người đang dâng lễ tại
nơi đó được xí xóa vì nơi đó thường tập trung đông người. Và quả
thật, trong sách “Lễ nguyện Salah” của Abu Na’i-m sau này đều có
đề cập đến việc này (tức việc Ibnu Umar đã đẩy lùi người đi ngang
trước mặt ông) và luôn có kèm theo địa điểm Ka’bah như Sheikh
Albukhari đã đề cập.
2- Còn riêng đối với Hadith được Abu Dawood ghi nhận
trong bộ Sunan của ông là không xác thực, bởi có sự không rõ ràng
trong đường dẫn truyền. Và toàn bộ Hadith như sau:
Ahmad bin Hambal thuật lại: Sufyan bin Uyaynah nói
rằng nhiều và nhiều người từ con cháu của Abdul-Muttalib bin
Abu Wida-‘ah đã kể lại từ một số người thần của họ, và một số
người thân này được kể lại rằng ông của họ đã nhìn thấy Nabi 
dâng lễ ở chỗ gần bani Saham trong lúc mọi người đang đi ngang
trước mặt Người, và Người không đặt một cái gì để chắn trước mặt
cả. Sufyan nói: Khoảng giữa Người và Ka’bah không có vật chắn
nào cả. Sufyan nói: Điều này là do Ibn Jari-j kể lại rằng có nhiều
người đã được thuật lại từ cha của ông nhưng khi ông hỏi lại thì
được biết rằng cha của ông không chính tai nghe mà chỉ được kể
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lại từ một số người thân và một số người thân này lại được một
người ông của họ kể lại.
cứ.

Al-Hafizh nói trong bộ Al-Fath: Hadith này không có căn

3- Và trong bộ Albukhari, ở chương (Đặt vật chắn ngay
cả ở Makkah và những nơi khác): Theo lời thuật của Abu
Juhayfah rằng Thiên sứ của Allah  đã rời Ha-jirah và dâng lễ tại
Batha (thuộc Makkah) lễ nguyện Al-Zhuhr và Al-Asr hai Rak-at
và Người đã đặt trước mặt một cây giáo.
Tóm lại: Việc đi ngang trước mặt ngay chỗ Sujud của
người đang dâng lễ nguyện Salah khi y đã để vật chắn trước mặt là
Haram, việc làm này mang tội sẽ phải chịu sự trừng phạt rất nặng,
điều này được quy định ở bất kỳ nơi nào, dù ở tại Al-haram
(Makkah) hãy ở những nơi khác, căn cứ theo các Hadith xác thực
đã được trình bày.






Nhịn Chay Và Những Lợi Ích Của Nó
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ّ َ
ّ ُها
ُ ْ
َ
ُ
َ َ� ٱ
َ َ�ٱ
َ� َِين َء َام ُنوا كت َِب َلَيۡ�ُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِب
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم
َّ� َ�ٰ[
َ ُّ
ََ
(١٨٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ ١ علّ�ُمۡ �َتَقون
Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các
ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho những người trước các
ngươi, mong rằng các ngươi sẽ ngay chính và ngoan đạo (Chương
2 – Albaqarah, câu 183).
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Nabi Muhammad  nói:

ٌ َّﺼِّﻴَﺎمُ ﺟُﻨ

(ﺔ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

»

“Nhịn chay là tấm chắn” (khỏi lửa của Hỏa ngục). (Hadith được
thống nhất về tính thống nhất của nó).
Quí đồng đạo thân hữu, chúng ta hãy biết rằng nhịn chay
là một việc làm thờ phượng, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích:
1- Nhịn chay giúp hệ tiêu hóa và dạ dày được nghỉ ngơi
trong suốt quá trình hoạt động mệt mỏi, tống khứ hết những phần
dư thừa, tăng cường sức chịu đựng cho cơ thể, đồng thời cũng có
lợi trong việc trừ khử nhiều chứng bệnh. Bên cạnh đó, nhịn chay
giúp người hút thuốc có thời gian tạm ngừng và giúp họ cai thuốc
lá một cách dễ dàng.
2- Nhịn chay rèn luyện tinh thần, giúp nó có thói quen với
điều thiện tốt, nề nếp, vâng lệnh, và kiên nhẫn.
3- Người nhịn chay sẽ cảm thấy được sự bình đẳng giữa
những người đồng đạo đang nhịn chay vì họ cùng nhau nhịn chay
rồi cùng nhau xả chay. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết của
toàn thể Islam. Ngoài ra, người nhịn chay sẽ cảm nhận được những
đói khát của những anh em đồng đạo nghèo đói để biết thông cảm
mà sẵn sàng chia sớt với họ.
4- Nabi Muhammad  nói:

َْ

َ

ﻘ

(ﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �ََﺪَّم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ « )واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

ِﺑًﺎ ﻏُﻔ
ْ» ﻦ
َ
ﺻَﺎمَ رَم َﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎ

“Ai nhịn chay Ramadan với cả đức tin và niềm hy vọng, y sẽ
được tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim).

ْ

(ﻴَﺎمِ اﺪﻟَّ ﻫ ِﺮ « )رواه مﺴﻠﻢ

َﺎمَ َ مَﻀَﺎنَ �ُﻢَّ أَ�ْﺒَﻌ
َِ  ﻛَﺼ
َﻪُ ﺳِﺘًّﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﻮَّالٍ ﺎﻛَن
» ر
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“Ai nhịn chay Ramadan rồi nhịn thêm sáu ngày của tháng
Shauwal thì coi như y đã nhịn chay nguyên năm” (Muslim).

َْ

َ

ﻘ

(ﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �ََﺪَّم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

ِﺑًﺎ ﻏُﻔ
ْ» ﻦ
َ
ﻗَﺎمَ رَم َﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎ

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm của Ramadan với đức
tin và niềm hy vọng, y sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua”
(Albukhari, Muslim).

Những Điều Cần Làm Trong Tháng Ramadan
Quý đồng đạo thân hữu, chúng ta hãy biết rằng quả thật
Allah đã sắc lệnh cho chúng ta việc nhịn chay để chúng ta thờ
phượng Ngài. Do đó, để sự nhịn chay của chúng ta được chấp nhận
và mang lại điều hữu ích thì hãy làm những điều sau đây:
1- Gìn giữ các lễ nguyện Salah một cách chu đáo. Bởi có
không ít người nhịn chay đã lơ là và bê tha việc dâng lễ nguyện
Salah trong khi lễ nguyện Salah là trụ cột của tôn giáo.
2- Hãy là người có phẩm chất đạo đức tốt, tránh những
điều khiến trở nên vô đức tin, xúc phạm tôn giáo, những hành vi
cư xử không tử tế với mọi người và những gì làm hỏng việc nhịn
chay. Bởi lẽ, nhịn chay là để rèn luyện bản thân chứ không phải
làm xấu đi tâm tánh; và điều khiến trở nên vô đức tin chắc chắn bị
trục xuất khỏi đạo.
3- Không nói lời tục tĩu cho dù chỉ là những lời nói đùa,
bởi nó sẽ khiến sự nhịn chay của chúng ta mất đi giá trị của nó.
Nabi Muhammad  nói:

َ
ْ ُ َ َ ُ
َ َ
ََُ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
 ﻓ ِﺈ ﺷﺎ� َﻤﻪ أ َﺣﺪ أ ْو ﻗﺎﺗﻠﻪ:» ِذَا ﺎﻛن ﻳَ ْﻮ ُم َﺻ ْﻮمِ أ َﺣ ِﺪ� ْﻢ ﻓﻼ ﻳَ ْﺮﻓﺚ ﻳَ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َوﻻ ﻳَﺼﺨﺐ
َ ّْ
(ّْ ﺻَﺎﺋِﻢٌ إِ�ِ ﺻﺎﺋِ ٌﻢ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
�ِﻠْﻴَﻘُﻞْ إ
ِ
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“Nếu trong ngày nhịn chay của ai đó trong các người thì y chớ
nói lời sàm bậy cũng như quát mắng ầm ĩ. Nếu như có ai đó
chửi bới hoặc gây chiến với y thì y hãy nói: Tôi đang nhịn chay,
tôi đang nhịn chay” (Albukhari, Muslim).
4- Lợi dụng cơ hội nhịn chay mà cai thuôc lá, nguyên
nhân của bệnh ung thư và viêm loét, hãy cố gắng mà quyết chí cai
thuốc lá đối với ai nghiện thuốc lá! Bởi lẽ bỏ được thuốc lá thì
chúng ta mới khỏe mạnh và không lãng phí tiền của.
5- Đừng phung phí thức ăn, đồ uống khi xả chay vì điều
đó sẽ làm mất đi ý nghĩa của nhịn chay, và cũng đừng quá tham ăn
bởi vì điều đó có thể gây không tốt cho sức khỏe.
6- Đừng nên đến rạp chiếu phim hay xem ti vi để khỏi
xem những điều làm hỏng đi đạo đức và phản lại với việc nhịn
chay.
7- Đừng nên quá thức khuya để rồi bỏ lỡ bữa ăn Suhur và
lễ nguyện Salah Al-Fajr. Chúng ta nên hoạt động vào lúc sáng sớm
bởi Nabi Muhammad  đã cầu nguyện:

َ

ُ

ُ
(ﻮرﻫﺎ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
»
ِ
ِ �ﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻷُﻣَّﻰﺘِ ﻰﻓ ﺑ
“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban phúc lành cho cộng đồng
của bề tôi vào những buổi sáng mai” (Hadith xác thực do Ahmad
ghi lại).
8- Bố thí thật nhiều cho người thân thuộc và những người
túng thiếu, thăm viếng nhau để gắn kết thâm tình, và đi hòa giải
những cuộc cãi cọ, hiềm khích.
9- Nhiều tụng niệm và tán dương Allah, đọc và nghe
Qur’an, nghiền ngẫm ý nghĩa của nó (Qur’an) và thực hành theo,
đến Masjid để lắng nghe các bài học giảng đạo hữu ích và nên
I’tikaf (ở lại Masjid) trong những ngày cuối của Ramadan.
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10- Tìm đọc những thông điệp về nhịn chay và những
kiến thức tôn giáo bổ ích khác để hiểu biết thêm các giáo luật, về
nhịn chay thì chúng ta sẽ biết được rằng việc lỡ quên mà ăn hoặc
uống trong lúc nhịn chay thì không làm hư nhịn chay, và những ai
đang trong tình trạng Junub (chưa tắm sau khi sinh hoạt vợ chồng)
trong đêm vẫn nhịn chay bình thường, bởi vì việc tắm rửa chỉ bắt
buộc khi muốn dâng lễ nguyện Salah mà thôi.
11- Cố gắng hoàn tất nhịn chay nguyên tháng Ramadan,
tập cho trẻ con làm quen với việc nhịn chay theo khả năng của
chúng. Hãy coi chừng đừng xả chay mà không có lý do chính
đáng, bởi người nào không nhịn chay một ngày trong tháng
Ramadan một cách cố ý thì y phải nhịn trả lại và sám hối với
Allah.
Và người nào sinh hoạt ân ái với vợ của y trong lúc nhịn
chay thì phải chịu phạt Kaffa-rah(4)
12- Anh em đồng đạo thân hữu, hãy coi chừng việc không
nhịn chay trong tháng Ramadan, đặc biệt là là chúng ta ăn uống
công khai trước mặt mọi người! Bởi lẽ, không nhịn chay trong
tháng Ramadan là một sự liều lĩnh đầy thách thức trước Allah, coi
nhẹ Islam, không biết hổ thẹn với mọi người. Hãy biết rằng ai
không nhịn chay thì ngày lễ Eid chỉ là vô nghĩa với y bởi vì ngày
lễ Eid là ngày đại vui ăn mừng việc hoàn thành bổn phận nhịn
chay, ăn mừng vì sự được chấp nhận việc hành đạo.

Ân Phúc Của Hành Hương Hajj & Umrah
1- Allah, Đấng Tối Cao phán:

(4)

Hình phạt Kaffa-rah: Giải phóng nữ nô lệ, nếu không có khả
năng thì phải nhịn chay hai tháng liền, nếu không có khả năng nữa
thì phải bố thí thức ăn cho sáu mươi người nghèo.
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ٗ
َ ََ ۡ َ َۡۡ ّ
ّ
َ
ۡ َ ِ اع إ
�هِ َسبِي� ۚ َو َمن َفَرَ فَإِنَ ٱَّ غَ�ٌِ ّ ع ِن
ََ� ِّ [ َو
ت م ِن ٱستط
ِ  ٱ�َّاسِ حِجُ ٱ�ي
َ َ َۡ
(٩٧ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ �ٱل�ٰل ِم
Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải đi hành
hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah khi có điều kiện, và
kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì quả thật Allah là Đấng Giàu Có
nhất trong toàn vũ trụ (Chương 3 - Ali-‘Imran, câu 97).
2- Nabi Muhammad  nói:

ْ
ُ ََّ َ ُ ﺟَﺰَاءٌ إِﻻَّ اﺠﻟَْﻨ
ٌ َ َّْﻌُﻤْﺮَةُ إِﻰﻟَ اﻟْﻌُﻤْﺮَةِ ﻛَﻔ
َْ
 ﺞُّ الْﻤَﺮﺒُورُ ﻟَيْﺲ ﻪﻟ، ﺎرة ل ِ َﻤﺎ ﺑَيﻨ ُﻬ َﻤﺎ
»

ﺔ « )ﻣﺘﻔﻖ

(ﻋﻠﻴﻪ
“Allah sẽ xóa tội của thời gian từ lần Umrah này đến lần Umrah
khác, và cuộc hành hương Hajj được chấp nhận( 5) thì phần
thưởng không gì hơn là Thiên Đàng” (Albukhari, Muslim).
4F

3- Nabi Muhammad  nói:

ُّ ْ َ

َ

ْﻦ

َ
(ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺮْﻓُﺚْ وَلَﻢْ �َﻔْﺴُﻖْ رَﺟَﻊَ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮْ�ِﻪِ ﻛَﻴَﻮْمِ وَﺪﻟت أِ ِﻪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ّ» ﺣَﺞ
“Ai làm Hajj mà không dâm dục, không làm điều tội lỗi thì sẽ trở
lại y như thuở mới lọt lòng mẹ” (Albukhari, Muslim).
4- Nabi Muhammad  nói:

ُ َ

ََ ّ

ْ
(ﺎﺳﻜ� ْﻢ « )رواه مﺴﻠﻢ
»
ِ ُﺬُوْا �َ�ِ ﻣﻨ
“Các người hãy làm theo cách thức thực hiện Hajj của ta”
(Muslim).
(5)

Hajj được chấp nhận là Hajj được thực hiện theo đúng đường lối

của Thiên sứ  và không phạm vào bất cứ điều tội lỗi và nghịch
đạo nào.
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5- Hãy gấp rút thực hiện bổn phận hành hương Hajj khi
nào chúng ta có đủ điều kiện về tiền bạc, sức khỏe và lộ trình
thuận tiện, chỉ cần đủ chi phí cho chuyến đi không nhất thiết phải
chuẩn bị phần tiền lo quà cáp và Allah sẽ không chấp nhận đó là lý
do để trì hoãn Hajj. Hãy mau mau thực hiện Hajj trước khi bị
bệnh, hoặc nghèo hay lìa cõi đời, bởi lẽ Hajj là một trụ cột trong
các trụ cột của Islam.
6- Tiền được dùng cho cuộc hành hương Hajj và Umrah
phải là tiền Halal thì Allah mới chấp nhận.
7- Phụ nữ không được đi làm Hajj hay Umrah mà không
có người Mahram (người đàn ông mà người phụ nữ đó không được
lấy làm chồng như cha, anh em trai, chú bác ruột,...) đi cùng, bởi
Nabi Muhammad  có di huấn:

َْ
َ َ َّ» َﻻَ �ُﺴَﺎﻓِﺮِ الْﻤَﺮْأَةُ إِﻻ
(ﻣﻊ ِذى � َﺮمٍ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

“Và người phụ nữ không được đi đường xa mà không có người
Mahram đi cùng” (Albukhari, Muslim).
8- Không được làm lễ hôn ước tạm thời trong dịp Hajj
hay bất cứ thời điểm nào khác bởi đó là hình thức Mut’ah (khoái
trá) đã được xóa bỏ và bị nghiêm cấm.
9- Trước khi đi Hajj hãy làm hòa mọi hiềm khích của bản
thân, trả hết nợ nần, và dặn dò người thân không nên phung phí,
bởi Allah, Đấng Tối Cao phán:

ْ ُ ُۡ َ ْ

ۡ

ْ ُُ

َ َُ َ
َ
(٣١ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZ�ف ٓوا
ِ � �[ و�وا وٱ��وا و
Các ngươi hãy ăn và hãy uống nhưng chớ phung phí! (Chương 7
– Al-A’raf, câu 31).
10- Hajj là một đại hội của người Muslim. Đây là dịp để
giao lưu và kết nối tình hữu nghị, trao đổi hỗ trợ giúp đỡ nhau để
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giải quyết những vấn đề khó khăn của nhau, cùng nhau cải thiện
cho đạo và đời luôn tốt đẹp.
11- Một điều quan trọng là tìm hướng khắc phục các vấn
đề bằng cách cùng nhau cầu xin Allah phù hộ và giúp đỡ, bởi lẽ
cầu xin Allah là điều tốt nhất. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ

ُ

َ

ّ
َٗ
ُ ۡ ُلۡ إِ�َ َمآ أ ۡد ُعوا ْ َر ّ� َو َ�ٓ أ
(٢٠ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻦZ ٢ �ك بِهِۦٓ أحدا
[
ِ
ِ

Hãy bảo chúng: “Ta chỉ cầu nguyện Thượng Đế của ta và không
bao giờ làm điều Shirk (gán ghép cùng với Allah một đối tác
ngang hàng) với Ngài một điều gì (Chương 72 – Al-Jinn, câu 20).
12- Được phép là Umrah bất kỳ thời điểm nào, tuy nhiên,
làm Umrah trong tháng Ramadan sẽ tốt hơn bởi Nabi Muhammad
 có di huấn:

ً َّﻌْﺪِلُ ﺣَﺠ
َ� َ» ُﻤْﺮةٌ رَمَﻀَﺎن

(ﺔ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

“Umrah trong tháng Ramadan tương đương với Hajj”
(Albukhari, Muslim).
13- Dâng lễ nguyện Salah tại Masjid Ka’bah tốt hơn môt
trăm ngàn lần dâng lễ tại các Masjid khác bởi Nabi Muhammad 
có nói:

ْ
ََ ا أَﻓْﻀ
َ الْﻤَﺴْﺠِﺪَ اﺤﻟ َ َﺮ
َ
« ام
َّأَﻟْﻒِ ﺻَﻼةٍ �ِﻴﻤَﺎ ﺳِﻮَاهُ إِﻻ
َةٌ ﻰﻓِ مَﺴْﺠِﺪى ﻫَﺬ
»
ْﻞُ ﻣِﻦ
ِ

()رواه مﺴﻠﻢ

“Dâng lễ nguyện Salah tại Masjid này của ta (tức Masjid
Nabawi tại Madinah ngày nay) tốt hơn một ngàn lần dâng lễ
nguyện tại các Masjid khác trừ Masjid Ka’bah (Al-Haram –
Makkah)” (Muslim).
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َ َ َ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َْ
ْ َ
َ َ
ﺠ ِﺪى ِﻣﺎﺋ ِﺔ ﺻﻼ ٍة « )ﺣﺪﻳﺚ
ِ » ﺻﻼةٌ ﻰﻓِ الْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﺤﻟﺮامِ أﻓﻀﻞ ِﻣﻦ ﺻﻼ ٍة ِﻓ مﺴ
(ﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

“Và dâng lễ nguyện Salah tại Masjid Al-Haram tốt hơn dâng lễ
nguyện Salah tại Masjid của ta một trăm lần lễ nguyện” (Hadith
xác thực do Ahmad ghi lại).
100 × 1000 = 100.000 (Một trăm ngàn lễ nguyện Salah).






Các Việc Làm Cho Nghi Thức Umrah
1- Ihra-m: Mặc đồ Ihra-m tại Miqa-t( 6) rồi định tâm và nói
ً َ ْ ُ ََّّﻴْﻚَ الﻠﻬُﻢ
(�ﻤﺮة
) (Labbayka ollo-humma Umrotan) có nghĩa là (Lạy
Thượng Đế, bề tôi thực hiện Umrah theo lệnh Ngài). Sau đó, liên
tục đọc lớn tiếng câu Talibi-yah:
5F

َ
َ ْ ْ َ َ َ ْ
َ
َ َّْ
ََ َ ّ ْ َ ّ اﺤﻟَْﻤْﺪ
 ﻻ، وَاﻨﻟِّﻌ َﻤﺔ لﻚ َوال ُﻤﻠﻚ
،  ﻴْﻚَ ﻻ ﺮﺷَِ�ﻚَ لَﻚ ﺒﻟَﻴﻚ، ْﻚَ الﻠَّﻬُﻢَّ ﺒﻟَﻴﻚ
َ َ َ َ
ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ

(6)

Miqa-t là điểm để định tâm vào nghi thức Hajj hay Umrah.
Miqa-t cho những ai đến từ xứ Sha-m là Juhfah (nằm phía tây bắc
của Makkah), Miqa-t cho những đến từ Najid là Qarnul-Mana-zil
(dãy núi phía tây Makkah), Miqa-t cho những ai đến từ Yemen là
Yalamlam (dãy núi nằm ở phía nam Makkah) và Miqa-t cho những
ai đến từ Madinah là Zhul-Hulayfah (nằm phía bắc của Makkah).
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Labaykollo-humma labbayka, labbaykala shari-ka laka labbayk,
innalhamda wanni’mata laka wakmulk, la shari-kalah.
(Thưa Allah, bề tôi xin vâng lệnh Ngài, vâng lệnh Ngài Đấng duy nhất không có đối tác, quả thật, mọi ca ngợi, mọi ân
phúc và mọi quyền lực ngự trị đều thuộc về Ngài không có đối tác
chia sẽ cùng Ngài).
2- Tawaf: Khi đến Makkah, hãy đi tới Masjid Al-Haram,
đi quanh ngôi đền Ka’bah bảy vòng bắt đầu từ góc có cục đá đen.
ُ َ ” اﷲِ وَاﷲُ أَ�ْﺮ
Khi bắt đầu Tawaf hãy nhân danh Allah, nói: “ﺒ
“Bissmillah, wollo-hu akbar” “Nhân danh Allah, Allah là Đấng Vĩ
đại nhất”. Và nếu có thể hãy đến hôn lên cục đá đen hoặc giơ tay
phải lên ra dấu trước khi Tawaf. Và mỗi khi đến góc thứ tư của
Ka’bah thì lấy tay phải chạm vào nó. Ở góc thứ tư này, không có
hôn hay đưa tay ra dấu. Và từ góc thứ tư đến góc có cục đá đen,
theo Sunnah hãy đọc du-a:

َ
َ
َ
َّﺔً وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟ
ﺎر
ﺔً وَ�ِ اﻵﺧِﺮَةِ ﺣَﺴ َﻨ
ُّ�ْﻴَﺎ ﺣَﺴ َﻨ
ّﻨَﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻲﻓ
�َ
ِ
ِ
Rabbana a-tina fiddunya hasanah wa fil-a-khiroti hasanah wa qina
‘azha-ban na-r.
Lạy Thượng Đế, cầu xin Ngài ban cho chúng con những
gì tốt đẹp nhất trên thế gian và những gì tốt đẹp nhất ở Ngày sau
và xin Ngài hãy cứu rỗi chúng con khỏi Hỏa ngục.
Sau khi Tawaf xong thì dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at
đằng sau Maqa-m Ibrahim nếu có thể (còn không thì dâng lễ chỗ
nào trong Masjid cũng được).
3- Sa-i: Đi lên đồi Safa, đứng quay mặt về Qiblah
(Ka’bah) giơ hai tay lên trời và nói:

َ َ ْ َ ْ َْ َ
"اﷲ
ِ "نَّالﺼَّﻔﺎ َوالﻤﺮ َوة ِﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋِ ِﺮ
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“Innas sofa wal marwata min sha-a-irilla-h”
“Quả thật, ngọn đồi Safa và Marwah là biểu hiệu của Allah”

ُ َأَﺑْ َﺪأُ ﺑ َﻤﺎ ﺑَ َﺪأ
اﷲ ِﺑ ِﻪ
ِ

Abda-u bima bada-ollo-hu bih
Tôi xin bắt đầu với những gì mà Allah đã bắt đầu.

ُ َ  ﷲُ أَ�ْﺮ، ﺒ
ُ َ  ﷲُ أَ�ْﺮ، ﺒ
ُ َ ﷲُ أَ�ْﺮ
ﺒ

Ollo-hu akbar, Ollo-hu akbar, Ollo-hu akbar
Allah, Đấng vĩ đại nhất! Allah, Đấng vĩ đại nhất! Allah,
Đấng vĩ đại nhất!
ْ
َ ٌ َ ْ َ
َ ْ ُ ََّ  إِﻻ
َ ، ُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ
َُ
 ﻻ، َ ﻰﻠﻋَ ﻞﻛُِّ ﻰﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳﺮ
،  ﻻَ ﺮﺷَِ�ﻚَ ﻪﻟ
اﷲ َوﺣﺪ
َ»  إِﻪﻟ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ  إِﻻَّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َﻧَﺮ
ُ« ﺣ َﺪه
 وﻫﺰم اﻷﺣﺰاب و،  ﺼ �ﺒﺪه،  ﺻﺪق وﻋﺪه،  أ�ﺰ وﻋﺪه، ﻪﻟَ اﷲ وﺣﺪه
“La ila ha illollo-h wahdahu la shari-kalah, lahul mulku wa lahul
hamdu wa huwa ‘ala kulli shay-il qadi-r, La ila ha illollo-h
wahdah, anjaza wa’dah, sodaqo wa’dah, wa nasoro abdah, wa
hazamal ahza-ba wahdah”
“Không có Đấng thờ phượng đích thực nào khác ngoài Allah duy
nhất, không có đối tác cùng Ngài, mọi quyền ngự trị, mọi điều tán
dương đều thuộc về Ngài, Ngài là Đấng có quyền năng trên mọi
thứ. Không Đấng thờ phượng đích thực nào khác ngoài Allah duy
nhất, Ngài là Đấng sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, Ngài là Đấng
giữ lời với bề tôi của Ngài và một mình Ngài đánh bại tất cả các
bè phái” (nói 3 lần).
Cứ mỗi lần ở trên đồi Safa và Marwa thì đều nói như thế, sau đó
cầu nguyện tùy thích. Từ Safa đến Marwa là một dòng và từ
Marwa ngược lại là một dòng kế tiếp, cứ như thế bảy dòng tất cả,
và mỗi khi đến hai vạch màu xanh thì chạy chầm chậm.
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4- Cạo đầu hay cắt ngắn tóc (phải cạo toàn đầu, hoặc cắt
ngắn đều toàn đầu), riêng nữ giới thì chỉ cần cắt đều một phần đuôi
tóc khoảng chừng một đốt ngón tay.






Những Việc Làm Của Nghi Thức Hajj(7)
Ihra-m, nghỉ qua đêm tại Mina, dừng chân tại Arafah,
nghỉ qua đêm tại Muzdalifah, ném đá trụ Jamarat, giết tế, cạo đầu,
Tawaf, và Sa-i.
1- Vào ngày mồng tám của tháng Zhul-hajj, tại Makkah,
mặc đồ Ihra-m vào, định tâm và nói “Labbaykollo-humma
ً
َ َّ
hajatan”, đây là phiên âm của “”َﻴْﻚ ا� ﺣﺠﺔ
có nghĩa là “Thưa
Thượng Đế, chúng con thực hiện Hajj theo lệnh của Ngài”. Sau
đó, rời Makkah đến Mina và ở lại đó qua đêm. ở đây, chúng ta
dâng lễ nguyện Salah theo hình thức Qasr (tức rút ngắn những lễ
nguyện Salah gồm bốn Rak-at thành hai Rak-at như Salah AlZhuhr, Al-Asr và Al-‘Isha).
(7)

Hajj Tamattu’ là dạng chúng ta sẽ Ihra-m làm Umroh trước
trong những ngày của tháng Hajj, xong mới Ihra-m làm Hajj vào
ngày mồng tám của tháng zhul-hajj. Dạng này thuận tiện và tốt

hơn, bởi Nabi Muhammad  có di huấn:
َ
ً ْ ُ َْ َ ْ ْ
َ
.(» َﻦْ ﺎﻛَن ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻟَيْﺲَ ﻣَﻌﻪُ ﻫَﺪْىٌ ﻓَﻠْﻴَﺤِﻞَّوَﻴ ﻟَﺠﻌﻠﻬﺎ �ﻤ َﺮة « )رواه مﺴﻠﻢ
“Ai trong các người không có con vật để giết tế thì hãy cứ
tahallul và để nó thành Umrah” (Muslim)
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2- Vào ngày mồng chín sau khi mặt trời mọc, rời Mina để
đến Arafah. Ở đây chúng ta dâng lễ nguyện Salah Al-Zhuhr, AlAsr theo hình thức Jam’u Taqdi-m (tức kéo lễ nguyện Al-Asr đến
cùng với Al-Zhuhr: dâng lễ nguyện Al-Zhuhr xong thì tiếp tục AlAsr luôn thể) bởi một Azan và hai Iqa-mah, không có lễ nguyện
Salah Sunnah trước và sau.
Hãy chắc chắn rằng chúng ta đã thực sự trong phạm vị
Arafah, không được nhịn chay, nên cầu nguyện Allah thật nhiều
vào ngày này, bởi vì dừng chân tại Arafah là một Rukun (nghi
thức nền tảng) của Hajj.
3- Sau khi mặt trời lặn, hãy từ tốn rời Arafah để đi đến
Muzdalifah. Khi tới Muzdalifah thì chúng ta hãy dâng lễ nguyện
Salah Al-Maghrib và Al-‘Isha theo hình thức Jam’u Ta’khi-r (tức
dâng lễ nguyện Al-Maghrib vào giờ của Al-Isha). Chúng ta nghỉ
qua đêm tại Muzdalifah này đến khi lễ nguyện Salah Al-Fajr xong.
Lưu ý, người già yếu được phép không nghỉ qua đêm tại
Muzdalifah.
4- Vào ngày mồng mười tức ngày đại lễ Eid, trước khi
mặt trời mọc, rời Muzdalifah đến Mina. ở Mina chúng ta đi ném
trụ Jamarat với các viên đá nhỏ như hạt sỏi, mỗi lần ném thì takbir.
Việc ném đá này có thể thực hiện từ lúc sau khi mặt trời mọc cho
đến khuya.
5- Cắt cổ con vật và làm thịt chúng tại Mina hoặc Makkah
trong những ngày đại lễ Eid, hãy ăn thịt của chúng và đem phân
phát cho những người nghèo. Nếu như không có khả năng giết tế
thì hãy nhịn chay, ba ngày trong thời gian làm Hajj và bảy ngày
sau khi trở về nhà. Nam, nữ đều giống nhau bắt buộc phải giết tế
con vật hoặc nhịn chay. Đây là Hajj theo dạng Tamattu’.
6- Cạo đầu hoặc cắt ngắn tóc, nhưng cạo sẽ tốt hơn, sau
đó hãy mặc quần áo bình thường trở lại và được phép làm tất cả
những điều bị cấm trong tình trạng Ihra-m trừ việc sinh hoạt vợ
chồng.
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7- Trở lại Makkah, tawaf bảy vòng và Sa-i giữa hai đồi
Safa và Marwa cũng bảy dòng (lượt đi một dòng và lượt trở lại là
một dòng kế tiếp). Xong được phép sinh hoạt trở lại bình thường
kể cả sinh hoạt vợ chồng. Việc Tawaf này có thể trì hoãn đến cuối
của những ngày đại lễ Eid.
8- Đối với ai Tawaf, Sa-i xong thì trở lại Mina, bắt buộc ở
lại đó cho đến hết những ngày đại lễ Eid, mỗi ngày phải ném ba trụ
Jamarat, thời gian là từ lúc sau Zhuhr cho tới khuya, mỗi trụ ném
bảy viên đá, mỗi lần ném phải takbir, phải chắc chắn các viên đá
được ném vào trong hố, nếu chưa vào hố thì phải ném lại viên
khác, và theo Sunnah nên đứng lại giơ hai tay lên Du-a mỗi khi
ném xong trụ thứ nhất và trụ giữa.
Được phép ném trụ Jamarat thay cho phụ nữ, người bệnh,
người già yếu; và cúng được phép trì hoãn việc ném trụ này vào
ngày thứ hai, thứ ba (tức ngày 11, 12 Zhul-Hajj) trong trường hợp
bất đắc dĩ.
9- Bắt buộc Tawaf chia tay, và sau khi đã Tawaf chia tay
rồi thì phải rời Makkah ngay. Và bắt buộc phải chịu phạt Dam
(giết một con cừu, dê) nếu như không Tawaf chia tay, hoặc không
ném trụ, hoặc không ngủ lại ở Mina.






Một Số Phép Tắc Đạo Đức Khi Thực Hiện Nghi
Thức Hajj.
1- Hãy thành tâm trong việc hoàn thành Hajj vì Allah duy
nhất với tâm niệm: Lạy Thượng Đế, con thực hiện Hajj này là vì
Ngài chứ không vì tiếng tâm hay danh vọng.
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2- Hãy đi cùng với những người ngoan đạo, đức hạnh và
tử tế, nếu có thể thì hãy phụ giúp họ, và đừng gây phiền hà đến
người hàng xóm.
3- Hãy coi chừng, đừng hút thuốc lá cũng như mua bán
nó, bởi hút thuốc là là Haram (không được phép), gây hại đến sức
khỏe, lãng phí tiền bạc, gây phiền hà đến người xung quanh, và
đặc biệt đi ngược lại giáo luật của Allah.
4- Hãy dùng Siwak mỗi khi dâng lễ nguyện Salah, hãy lấy
nó, nước Zamzam và chà là làm quà biếu cho người thân, bởi quả
thật đã có các Hadith xác thực khuyến khích việc làm này.
5- Hãy cẩn thận việc đụng chạm và nhìn ngắm phụ nữ;
hãy che hijab cho các phụ nữ của mình.
6- Đừng đi bước lên đầu, cổ của những người đang dâng
lễ nguyện để tránh gây hại và phiền hà cho họ, hãy tìm đến chỗ
nào gần nhất mà ngồi xuống.
7- Hãy cẩn thận, đừng đi ngang trước mặt những người
đang dâng lễ nguyện Salah, bởi đó là việc làm của Shaytan.
8- Hãy từ tốn trong việc dâng lễ nguyện Salah, hãy dâng
lễ ngay chỗ nào có vật chắn trước mặt như phía sau vách tường,
phía sau lưng ai đó, .. Và người dâng lễ nguyện Salah theo sau một
người thì chỉ cần đặt vật chắt trước mặt vị Imam của họ là được.
9- Hãy nhẹ nhàng với những người chung quanh trong lúc
đi Tawaf, Sa-i, ném đá, hôn cục đá đen, bởi đó là cách cư xử đứng
đắn và tử tế được yêu cầu.
10- Hãy coi chừng, đừng cầu nguyện những người đã
khuất cùng với Allah. Đó là điều Shirk làm hỏng hết giá trị của
Hajj và mọi việc làm hành đạo khác. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ

َ ۡ

ِ�

َ ََ� َ[ نۡ أَ�َۡ�ۡت
ّ
َ �ِ ٰ�كُو�َنَ م َِن ٱل
(٦٥ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮZ�ن
َ�َحۡبَط َنّ �َمَلُكَ و
ِ
74

Các Huấn Thị Islam !!!
Nếu Ngươi (Muhammad) làm Shirk (gán ghép cùng với Allah
một đối tác ngang hàng) thì việc làm của Ngươi sẽ trở thành vô
nghĩa và chắc chắn Ngươi sẽ trở thành một kẻ mất mát (Chương
39 – Azzumar, câu 65).






Cách Thức Thăm Viếng Masjid Nabawi
1- Khi vào Masjid, hãy bước vào bằng chân phải trước
đồng thời nói:
َ َ ْ ّ اِ�ْﺘَﺢْ ﻲﻟِْ أَﺑْﻮَابَ رَﻤ
َ
ﺣ ِﺘﻚ
، �َُﻤَّﺪ
َﺻَﻞِّ ﻰﻠﻋ
ٍ
“Ollo-humma solli ‘ala Muhammad, Ollo-hummaf tah li
abwa-ba rohmatik”
“Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban sự bằng an và phúc lành
cho Muhammad, lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy mở những cánh cửa
thương xót từ nơi Ngài cho bề tôi!”.
2- Dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at chào Masjid, chào
Salam đến Thiên sứ Muhammad  bằng cách nói:
َ
َ َ
ُ
!َّﻼَمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎرَﺳُﻮْلَ اﷲِ الﺴَّﻼَمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎأَﺑَﺎ ﺑَ�ْﺮٍ الﺴَّ ﻼ ُم َﻋﻠﻴْﻚ ﻳَﺎ � َﻤﺮ
Assalamu ‘alayka ya Rasu-lollo-h, Assalamu ‘alayka ya Aba
Bakrin, Assalamu ‘alayka ya Umar!
Thưa Rasul, xin chào Salam đến Người, chào an lành đến Abu
Bakr, chào an lành đến Umar!
Sau đó, quay mặt về Qibah và cầu nguyện Allah.
3- Việc làm tốt nhất thể hiện tình yêu thương dành cho
Thiên sứ của Allah  là thực hiện và thi hành theo đúng đường lối
và mệnh lệnh của Người.
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Allah, Đấng Tối Cao phán:

ّ

ُ
(٣١ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ َ� �ُۡبِبۡ�ُمُ ٱ
ِ�[كُنتُمۡ �ُِبُّونَ ٱ�ََّ فَٱتَّبِعُو
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người thực sự yêu thương
Allah thì hãy theo đường lối và mệnh lệnh của ta rồi Allah sẽ yêu
thương các người” (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31).
Nabi Muhammad  bảo:

َ ُ َْ

ُ َ

َ الﺸَّﻮَارِبَ وَأرْﺧُﻮا الﻠِّﻰ
 » ّوا
َ

(ﺤ ﺧﺎ ِﻟﻔﻮا الﻤﺠﻮس « )رواه مﺴﻠﻢ

“Hãy tỉa râu mép và chừa râu cằm để làm khác với những người
thờ lừa Maju-s” (Muslim).
4- Việc viếng thăm Masjid Nabi Muhammad  và chào
Salam đến Người là việc làm được khuyến khích. Tuy nhiên, việc
làm này không nằm trong các nghi thức của Hajj tức nếu không
thực hiện nó thì Hajj vẫn được hoàn thành và có giá trị; và việc
viếng thăm này không yêu cầu trong thời gian nhất định nào cả mà
bất kỳ lúc nào có khả năng thì đều có thể thực hiện được.
5- Hãy tránh việc sờ, chạm vào các cánh cửa hoặc các
thành tường hay những thứ gì khác của Masjid Nabi với quan niệm
muốn được phúc lành, bởi đây là những việc làm Haram (bị
nghiêm cấm).
6- Việc đi lùi về phía sau khi muốn rời khỏi Masjid là
việc làm Bid’ah (đổi mới, cải biên không nằm trong giáo luật) bởi
không có căn cứ giáo luật yêu cầu hay quy định như vậy.
7- Hãy Salawat cho Nabi Muhammad  thật nhiều khi có
thể bởi lời di huấn của Người:

ْ

ُ
(اﷲ َﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺮﺸًا « )رواه مﺴﻠﻢ
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“Ai Salawat cho ta một lần, Allah sẽ Salawat cho người đó mười
lần” (Muslim).
8- Việc đi du hành đến Madinah thì nên định tâm thăm
viếng Masjid Nabi  và chào Salam cho Người và những vị
Sahabah của Người, bởi dâng lễ nguyện Salah tại Masjid của
Người tốt hơn những Masjid khác một ngàn lễ nguyện.






Bản Chất Và Nhân Cách Của Vị Thiên Sứ Cao Quý,
Muhammad 
Bản chất và nhân cách của Người  là bản chất đức hạnh
của Qur’an, Người hài lòng những gì Nó hài lòng và sẽ không hài
lòng những gì Nó không hài lòng. Người không thù hận hay tức
giận cho bản thân mình mà chỉ khi nào có sự xúc phạm đến những
điều cấm đoán của Allah khiến Ngài giận dữ và phẫn nộ.
Người  là người ăn nói với lời lẽ chân thật và đứng đắn
nhất trong thiên hạ. Người luôn thực hiện lời hứa với những người
ngoại đạo, luôn cư xử một cách nhẹ nhàng và khéo léo, luôn kính
trọng mọi người trong quan hệ giao tế.
Người  là người rất kín đáo, tế nhị và hay mắc cỡ trong
việc riêng tư. Người thường hay trầm ngâm và suy tư, Người chưa
từng có bất kỳ một hành vi nào hay lời nói nào khiếm nhã hay
sàm bậy, Người không bao giờ dùng điều xấu để trả đủa lại những
điều xấu mà Người luôn rộng lượng khoan hồng và sẵn lòng bỏ
qua, ai có nhu cầu nhờ cậy Người giúp đỡ thì Người không bao giờ
từ chối nếu có khả năng, Người không bao giờ thô lỗ hay cộc cằn,
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Người không bào giờ cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác
trừ phi đó là cuộc nói chuyện không đúng thì Người ngăn cản hoặc
đứng dậy bỏ đi, Người không nói dối, không bực tức và cũng
không thề thốt trong lời ăn tiếng nói.
Người  thường hay giữ gìn quan hệ láng giềng và luôn
hiếu khách. Hầu hết thời gian của Người đều dành để phụng sự
Allah, Người không bao giờ lãng phí thời gian vào bất kỳ việc gì
ngoại trừ nó thực sự cần thiết. Người yêu thích sự lạc quan và
ghét những gì bi quan, và khi có điều khiến Người phải lựa chọn
một trong hai thì Người thường chọn điều đơn giản nhất miễn sao
không mang tội, Người rất thích cứu giúp những người hoạn nạn
túng thiếu và chống đỡ, ủng hộ những người bị đàn áp cũng như bị
đối xử bất công.
Người  rất quý mến các vị bằng hữu của Người, Người
thường hay bàn bạc, trao đổi ý kiến với họ và thường xuyên lui tới
thăm viếng họ: Nếu có ai bệnh Người liền đến thăm hỏi, ai vắng
mặt Người đi đến để mời gọi, có ai qua đời Người đến cầu nguyện
cho họ, Người thông cảm và bỏ qua cho những người lầm lỡ,
người quyền thế và người hèn yếu đối với Người đều như nhau
trong trách nhiệm và quyền lợi. Và khi nói chuyện Người thường
dùng ngôn từ phổ thông, phong cách gần gủi và dễ hiểu.
Và Người  cũng hay nói đùa nhưng Người chỉ nói
những gì là sự thật và chân lý (Cầu xin Allah ban sự bằng an và
phúc lành đến với Người!!!).

Phẩm Chất Đạo Đức Của Thiên Sứ 
Nabi Muhammad  là người có lòng nhân từ nhất trong
thiên hạ và cũng là người luôn quý mến các bằng hữu của mình
hơn ai hết. Người luôn nới rộng cho họ mỗi khi chỗ ngồi không
đủ, Người luôn là người chào Salam trước mỗi khi gặp ai đó, và
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mỗi khi bắt tay với một ai thì Người thường không buông tay trước
cho tới khi người đó buông tay mới thôi.
Người  là người khiêm tốn và nhún nhường nhất trong
thiên hạ, mỗi khi đến với một nhóm người đang họp mặt thì Người
chỉ ngồi ngay phần cuối của điểm tập hợp và Người ra lệnh phải
làm như thế, Người không hề đề cao địa vị của mình hơn người
khác, Người luôn xem trọng những người chủ trì buổi họp, và khi
có ai đó đến ngồi cùng Người thì Người không thản nhiên đứng
dậy bỏ đi cho tới khi người đó đứng dậy trước ngoại trừ trường
hợp Người có chuyện vội phải đi thì Người nhã nhặn xin phép.
Người  không thích người khác đứng dậy để tỏ thái độ
kính cẩn khi gặp Người đến(8). Ông Anas bin Malik nói:

َ َ ُ َ
ٌﻢْ ﻳَ�ُﻦْ ﺷَﺨْﺺ
َ َ
ُ َ ْ ْ َْ
 َو�ﻧﻮا ِإذا َرأ ْو ُه-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- اﷲ
»
ِ ﻮل
ِ أَﺣﺐّإِﻴﻟ ِﻬﻢ ِﻣﻦ رﺳ
َ َ
(َﻢْ �َﻘُﻮمُﻮا لِﻤَﺎ �َﻌْﻠَﻤُﻮنَ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَاﻫِﻴَﺘِﻪِ ﺬﻟلِﻚ « )ﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ و اﻟﺮﺘﻣﺬي
ِ

“Không có ai là người được chúng tôi yêu quý nhất hơn Thiên
sứ của Allah, vậy mà khi chúng tôi gặp Người thì không ai đứng
dậy cả bởi lẽ tất cả chúng tôi đều biết rằng Người không thích
việc làm đó.” (Hadith xác thực do Ahmad và Tirmizhi ghi lại).
Người  không hề có một hành vi khiến người khác
không thích, người thường đi thăm hỏi người bệnh, thương xót cho
người túng thiếu khó khăn, Người thường ngồi cùng với họ và
tham gia mai táng cho họ, Người không khinh miệt, xem thường
người nghèo và cũng không co ro hay rụt rè trước vị vua quyền thế
nào cả, Người luôn xem trọng ân huệ và phúc lộc được Allah ban
cho, có nhiều hadith nói rằng: Người không bao giờ chê bai đồ ăn,
nếu ưa thích thì Người ăn nó còn không thì Người không ăn,
(8)

Chủ nhà được phép đứng dậy để tiếp đón khi có khách đến, bởi
Thiến sứ  đã làm như vậy, và cũng được phép đứng dậy để chào
đón người từ xa mới về (mới đến) để chuẩn bị ôm mừng lấy nhau.
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Người ăn và uống bằng tay phải, trước khi ăn hay uống Người
luôn nhân danh Allah (Bissmillah) và khi xong thì Người nói
“Alhamdulilla” tức tạ ơn Allah.
Người  thích những gì tốt lành thơm tho và ghét những
gì ngược lại như Ngài không thích tỏi, hành và những gì có mùi
khó chịu.
Người đi thực hiện Hajj và thường nói:

َْ ُ َ

َْ

َ ٌ َّﻫَﺬه ﺣَﺠ
َّ »

َ �َ ﺔ ﻻ ر
(ﺎء ِ�ﻴﻬﺎ َوﻻ ﺳﻤﻌﺔ « )ﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻤﻟﻘﺪﻲﺳ
ِ

“Lạy Thượng Đế, bề tôi thực hiện Hajj là một lòng vì Ngài chứ
không vì được tiếng tâm hay danh vọng” (Hadith xác thực do
Almaqasi ghi nhận).
Người  không bao giờ phân biệt chỗ ngồi khi cùng với
các vị bằng hữu của Người trong bất cứ buổi họp mặt nào, đến nỗi
có lần một người ở vùng quê đến tìm Người trong lúc Người đang
ngồi cùng với các Sahabah thì đã hỏi: Ai trong các vị là
Muhammad?
Và bộ trang phục mà Người  thích mặc nhất là áo dài
phủ xuống đến nửa cẳng chân. Người không phung phí trong việc
ăn uống cũng như ăn mặc, Người thường đội chiếc mũ tròn không
có vành cùng với chiếc khăn xếp, trên ngón út tay phải của Người
là một chiếc nhẫn bạc, và Người có bộ râu cằm dày.






Sự Truyền Bá Tôn Giáo Và Sự Đấu Tranh của Nabi
Muhammad 
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Allah đã cử phái vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad 
đến cho nhân loại bởi lòng nhân từ của Ngài. Người được lệnh
phải rao truyền tôn giáo cho toàn dân Ả rập nói riêng và toàn nhân
loại nói chung để dẫn dắt họ đến với cuộc sống lành mạnh, tốt đẹp
và hạnh phúc ở đời này lẫn Đời sau.
Việc đầu tiên mà Người truyền bá và kêu gọi đến với nó
là Tawhid (độc tôn duy nhất) trong việc thờ phượng Allah. Và một
trong những hình thức thờ phượng mà Người kêu gọi là việc cầu
nguyện, khấn vái đến duy nhất một mình Allah. Bởi Allah, Đấng
Tối Cao phán:

َ

َ

ُ

ّ
َٗ
ُ ۡ ُلۡ إِ�َ َمآ أ ۡد ُعوا ْ َر ّ� َو َ�ٓ أ
(٢٠ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻦZ ٢ �ك بِهِۦٓ أحدا
[
ِ
ِ

Hãy nói đi (Muhammad!): “Ta chỉ cầu nguyện, khấn vái đến
Thượng Đế của ta và ta không tổ hợp với Ngài bất kỳ một đối tác
nào (Chương 72 – Al-Jinn, câu 20).
Và quả thật, những người thờ đa thần đã kịch liệt phản
đối lời kêu gọi của Người  bởi vì điều đó đã đi ngược lại với đức
tin của họ lâu nay, rằng họ chỉ biết theo ông bà tổ tiên trước đây
của họ là tôn thờ các thần linh của họ với những mô hình bằng đá.
Họ đã phủ nhận Thiên sứ Muhammad , họ vu khống Người là
một tên phù thủy, thậm chí họ còn cho rằng Người là một kẻ điên
loạn và tâm thần trong khi trước kia chính họ đã luôn gọi Người
với danh hiệu Assa-diq Al-Amin có nghĩa là người tuyệt đối trung
thực và ngay thẳng.
Quả thật, Thiên sứ  đã kiên nhẫn chịu đựng mọi sự
chống đối và đàn áp của cộng đồng vì muốn thi hành mệnh lệnh
của Thượng Đế của Người:

َُ

َ

ۡ

ُ َ

َ ّ�

ۡ

ۡ ۡ َ

ٗ ��مِ َر ك َو� ت ِط ۡع مِن ُه ۡم َءاثِمًا أ ۡو كف
ُ ِ �ِ [فٱص
(٢٤ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥZ ٢ �ور
ِ
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Hãy kiên nhẫn chịu đựng với Mệnh lệnh Thượng Đế của Ngươi
và chớ nghe theo những tên tội lỗi hay những kẻ vô đức tin nào
của bọn chúng (Chương 76 – Al-Insan, câu 24).
Người  đã truyền bá chân lý Tawhid tại Makkah trong
mười ba năm. Trong suốt thời gian đó, Người và những ai đi theo
Người đã phải chịu đựng nhiều sự thống khổ do cộng đồng đàn áp.
Sau đó, Người cùng với những tín đồ của Người rời quê hương
Makkah dời cư đến Madinah để xây dựng một xã hội Islam mới,
một xã hội công bằng, yêu thương và không phân chia giai cấp. Và
quả thật, Allah đã ủng hộ cho Người với những điều thần diệu, và
một trong số các điều thần diệu đó là Kinh Qur’an hướng dẫn mọi
người đến với Tawhid, kiến thức, đấu tranh, tiến bộ và chuẩn mực
đạo đức tôt đẹp, ...
Người  đã cho viết thông điệp mời gọi các vị vua trên
trái đất này quy thuận Islam với nội dung ngắn gọn:
“Quy thuận Islam thì được an toàn rồi sẽ được Allah ban
cho ân phước hai lần ..

ُۡ ََ َّ
َ َ ٰ َ ْ ۡ َ َ َ ٰ�َِ [َٰٓ أَ ۡه َل ۡٱلك
� َك
ِ
ِ � �ب �عالوا إِ� � ِمةٖ َوَآءۢ ِ ۡنَنَا وَ�َيۡنَ�ُمۡ �َ�َّ �َعۡبُدَ إِ�َّ ٱ�َ و
ّ
ُ ّ ٗ ََۡ َۡ َ ُ َۡ َ ّ
ٗۡ َ
(٦٤ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZَِۚ�بِهِۦ ش�ٔ وَ�َ �َتَخِذ �عضنا �عضًا أر�ا�ا مِن دوِ ٱ

Này hỡi người dân kinh sách! Hãy cùng đến với một lời phán
giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng chúng ta không thờ
phượng ai khác ngoài Allah, không Shirk với Ngài bất kỳ một điều
gì, và không ai trong chúng ta sẽ thờ phượng các vị chủ tể nào
khác ngoài Allah (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 64)”.
Thiên sứ  đã chiến đấu với những người thờ đa thần và
những người Do thái và đã giành thắng lợi. Người đã lãnh đạo
chinh chiến khoảng hai mươi trận và cử mười đoàn quân dưới sự
lãnh đạo của các vị Sahabah (bằng hữu) để đi chiến đấu và kêu gọi
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quy thuận Islam, giải phóng dân tộc khỏi sự bất công và tình trạng
nô dịch, và Người  thường dạy họ bắt đầu bằng Tawhid.

Tình Yêu Và Sự Tuân Theo Người 
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ن
َ َ َّ ف
ُ ِب
ُ
ُ ّ ۚۡ ٱ�َُّ وَ�َغۡفِرۡ لَ�ُمۡ ذُُو�َ�ُم
َ�وَٱ
إِن كُنتُمۡ �ِبُّونَ ٱ� َ ٱتّبِعُو�ِ �ُۡبۡ�ُم
[
ُ
ٞ  َّحَٞ�فور
(٣١ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ ٣ ِيم
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương Allah thì
hãy tuân thủ mệnh lệnh của ta rồi Allah sẽ yêu thương các người
và tha thứ tội lỗi cho các người. Bởi Allah là Đấng khoan dung và
nhân từ (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31).
Nabi Muhammad  nói:

َ
َ
َ َ ْ هِ وَوَﺪﻟوَاﻨﻟَّﺎسِ أَﻤ
ِ» ْﻣِﻦُ أَﺣَﺪُ�ُﻢْ ﺣَﻰﺘَّ أَ�ُﻮنَ أَﺣَﺐّ إِﻴﻟَْﻪِ ﻣِﻦْ وَا ِﺪﻟ
ِ

ﺟ ِﻌ� « )رواه

(ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

“Không ai trong các người có đức tin hoàn hảo cho đến khi nào
ta trở thành người yêu thương đối với các người, hơn cả cha,
con của các người và tất cả mọi người trong thiên hạ”
(Albukhari, Muslim).
Quả thật, Thiên sứ Muhammad là một người hội đủ
những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, Người dũng cảm, gan dạ nhưng
rất nhân hậu và hiền từ. Ai nhìn thấy cơ thể lực lưỡng và cường
tráng của Người phải nể sợ và ai đã từng quen và tiếp xúc với
Người ắt sẽ yêu thích Người. Quả thật, Người đã truyền bá thông
điệp của Allah, khuyên dạy cộng đồng, thống nhất khẩu hiệu;
Người đã mở cửa trái tim đến với Tawhid cho các vị Sahabah của
Người giống như Người đã cùng họ chiến đấu mở rộng lãnh thổ,
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đưa mọi người từ nơi ngụ muội của sự thờ phượng các bề tôi đến
với chân lý thờ phượng Thượng Đế của các bề tôi.
Và quả thật, Người đã để lại cho chúng ta tôn giáo này
thật đầy đủ và trọn vẹn, không cần đến sự cải biên, đổi mới hay
chỉnh sửa hoặc thêm bớt.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ۡ ُ ُ َ ُ
َ َ َ ۡ ۡ ُ َۡ َ ُ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ٱ� ۡس� ٰ َم
ِ [ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين�م و��ممت علي�م ن ِعم ِ� ورضِ يت ل�م
ٗ
(٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓZۚدِينا
Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo
của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và
TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi (Chương 5 –
Al-Ma’idah, câu 3).
Nabi Muhammad  nói:

َ ْ َ

َ

ّ �ُ» �َّﻤَﺎ ﺑُﻌِﺜْﺖُ ﻷ

(َﻤِ َﻢ ﺻﺎ ِﻟ َﺢ اﻷﺧﻼ ِق « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

“Quả thật, ta được cử đến để hoàn thiện phẩm chất đạo đức tốt
đẹp” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
Đây là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Thiên sứ , chúng
ta hãy cố hết sức bám chặt lấy nó để trở thành những người được
yêu thương thực sự. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َٞ َ ٌ ُۡ ّ

ُ َ َ َ ۡ َّ

(٢١ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏZ [َقد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل ٱَِ أس َوة ح َسنة
Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp
cho các ngươi noi theo (Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21).
Chúng ta nên biết rằng tình yêu thương chân thật dành
cho Allah và Thiên sứ của Ngài đòi hỏi phải được thể hiện qua
những việc làm theo đúng kinh sách của Allah, theo các Hadith
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xác thực của Thiên sứ của Ngài, luôn lấy hai thứ này làm nền tảng
cho mọi điều luật, không thực thi hay áp dụng theo lời nói của một
ai khác. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ٰ�َ ُ ه ا ّ َ َ َ ُ َ دِّمُواْ �َ�َۡ يَد
َّ
ٌ ۚ إِنَّ ٱ�َ َس ِم
يع
[ �َّ ٱ�َِين ءامنَ �ُق
ََّ�َ يِ ٱ�َِّ وَرَسُو�ِِۦۖ وَٱ�َّقُواْ ٱ
ٞ َعل
(١ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕZ ١ ِيم

Hỡi những người có đức tin! Chớ đừng qua mặt mà đi trước
Allah và Thiên sứ của Ngài (về mọi vụ việc). Hãy kính sợ Allah,
quả thật, Allah là Đấng nghe thấy và am tường mọi việc (Chương
49 – Al-Hujurat, câu 1).
Lạy Thượng Đế, cầu xin Ngài ban bổng lộc cho chúng
con, hãy phù hộ cho chúng con biết yêu thương, vâng lời Thiên sứ
!!!






Chúng Ta Trông Nom Và Dạy Dỗ Con Cái Như Thế
Nào?
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ

ُ

َۡ

ُ

ُ َْ ُ ْ َُ

ّ

ُ

ٗ ِين َءامنوا ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل ِي� ۡم ن
َ َ�[ٰ�َ � هّ اَ ٱ
(٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢZ �ار
Hỡi những người có đức tin! Hãy giữ gìn và trông coi bản thân và
gia đình của các ngươi tránh khỏi lửa của Hỏa ngục! (Chương 66
– Attahri-m, câu 6).
Cha mẹ, thầy cô là những người sẽ phải chịu trách nhiệm
trước Allah về việc dạy dỗ các thế hệ con em của họ. Nếu việc dạy
dỗ tốt đẹp thì họ và thế hệ con em của họ sẽ được hạnh phúc ở đời
này và Đời sau, ngược lại, nếu họ lơ là việc dạy dỗ và giáo dục
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chúng thì đó là điều bất hạnh, họ đã treo lên cổ của chúng những
tội lỗi, bởi điều này nên Nabi Muhammad  có lời di huấn:
(ِﺘ ِﻪ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

ُ ُّ
َّ �ُُّ�ُﻢْ مَﺴْﺌُﻮلٌ �َﻦْ رَ�ِﻴ، اع
ٍ � ْﻢ َر
ُ»

“Mỗi người các ngươi đều phải có trách nhiệm trông coi, dạy dỗ
và khuyên bảo, mỗi người các ngươi phải chịu trách nhiệm đó
với người thân của mình” (Albukhari, Muslim).
Xin báo tin vui cho những ai là những người luôn dạy dỗ
và khuyên bảo mọi người bằng lời di huấn của Thiên sứ của Allah
:

َ ُ َ َْ ْ َ
َ
َ
ََ
اﷲ َ ر ﺟُﻼً ﺧَ�ٌْ لَﻚَ ﻣِﻦْ أَنْ ﻳَ�ُﻮنَ ل ﻚَ ﻤﺣُْﺮُ اﻨﻟَّﻌ ِﻢ « )رواه
اﷲ ﻷن �ﻬ ِﺪى
ِ » ﻓﻮ
(ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

“Thề bởi Allah, chỉ cần Allah hướng dẫn một người nào đó bởi
ngươi thì điều đó tốt cho ngươi hơn cả việc ngươi sở hữu được
một con lạc đà màu đỏ” (con lạc đà mảu đỏ là con lạc đà quí giá
nhất đối với người ở vùng sa mạc thời đó). (Albukhari, Muslim)
Và xin báo tin vui cho những ai làm cha mẹ với lời di
huấn của Nabi Muhammad  sau:

َ
ْ
ََﻣَﺎتَ اﻹِ�ْﺴ
َ
َ
َ َ َ َ ْ َّ �َﻨْﻪُ �َﻤﻠُﻪُ إِﻻَّ ﻣِﻦْ ﺛَﻼَﺛَﺔٍ إِﻻ
ﺎر َ� ٍﺔ أ ْو ِﻋﻠ ٍﻢ
ﺎنُ ا�ْﻘَﻄ َﻊ
» ِإذ
ِ ِﻣﻦ ﺻﺪﻗ ٍﺔ ﺟ
َُ
َ
(نْﺘَﻔﻊُ ﺑِﻪِ أَوْ وَﺪﻟٍَ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻪﻟ « )رواه مﺴﻠﻢ

“Khi một người đã chết thì tất cả mọi việc làm của y sẽ chấm dứt
(với cõi trần) trừ ba điều: Sadaqah Jariyah( 9), kiến thức hữu ích
8F

(9)

Sự bố thí được ân phước lâu dài như bỏ tiền xây Masjid, trường
học, đường đi, nuôi người ăn học giúp ích cho đạo hay đời, hay
những gì khác mang phúc lợi xã hội. Những thứ này sẽ mang lại
ân phước cho người chết cho đến khi nào nó không còn hữu ích
cho đời nữa.
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cho đạo hay đời và người con ngoan đạo cầu nguyện cho y”
(Muslim).
Tuy nhiên, mỗi chúng ta phải cải thiện bản thân mình cho
tốt trước tiên. Hãy thực hiện những điều thiện tốt và từ bỏ đi
những điều không tốt đẹp trước con cái bởi cách giáo dục tốt nhất
đó là sự biểu hiện hành vị và cách cư xử cũng như cách sống của
cha mẹ trước con cái.
1- Dạy trẻ con nói và hiểu ý nghĩa câu Shahadah:

ُ َُ ٌ
ُ ََّ َ َ ِﻻ
اﷲ
ِ  َُﻤَّﺪ رﺳﻮل،ﻻ ِإﻟ ٰـﻪ اﷲ

La ilaha illolloh, Muhammadar rosu- lulloh.
Không Đấng Thờ phượng đích thực nào khác ngoài Allah,
Muhammad là vị Thiên sứ của Allah.
2- Hãy gieo vào trong trái tim của trẻ thơ biết yêu thương
Allah và có đức tin Iman nơi Ngài rằng Ngài là Đấng Tạo hóa
chúng ta, Đấng ban bổng lộc, Đấng ban phúc lành, chỉ mình Ngài
duy nhất, không có đối tác cùng Ngài.
3- Hãy tạo cho trẻ con có lòng yêu thích Thiên Đàng bằng
cách kể cho chúng nghe những gì tốt đẹp ở đó. Hãy giải thích cho
chúng biết rằng ai dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay, vâng lời, hiếu
thảo với cha mẹ và luôn làm những gì mà Allah hài lòng thì sẽ
được Ngài cho ở nơi Thiên Đàng; hãy cảnh báo chúng về sự trừng
phạt nơi Hỏa ngục rằng ai bỏ bê việc dâng lễ nguyện Salah, không
biết vâng lời và bất hiếu với cha mẹ, gian lận, nói dối,... sẽ làm
Allah phẫn nộ rồi Ngài sẽ trừng phạt.
4- Dạy con cái phải luôn cầu xin Allah thương yêu và phù
hộ, chỉ được cầu xin và khấn vái đến Ngài như Nabi  đã nói với
người con chú bác của Người:
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َ ْ َ َ َْ َ َ
ْ َْ َ َ ََْْ َ َ
ﷲ« )ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ رواه
ِ » ِإذا ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄ ِل اﷲ َو�ِذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘ ِﻌﻦ ﺑِﺎ
(ﻟﺮﺘﻣﺬي

“Khi nào cậu muốn cầu xin thì cầu xin Allah và khi nào muốn
xin sự phù hộ thì cầu xin sự phù hộ nơi Allah” (Hadith tốt, xác
thực do Tirmizhi ghi lại).

Dạy Con Cái Dâng Lễ Nguyện Salah
1- Phải dạy bảo con cái, trai hay gái, dâng lễ nguyện
Salah ngay từ lúc còn nhỏ để tập cho chúng quen dần với nghĩa vụ
và bổn phận. Nabi Muhammad  có lời di huấn:

ُّ
َ
َ�ُﻮﻫُﻢْ ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ إِذَا ﺑَﻠ
ﻐُﻮا ﻋَﺮﺸْاً وَﻓَﺮِﻗﻮا
ِْوا ﺻِﺒْﻴَﺎﻧَ�ُﻢْ ﺑِﺎلﺼَّﻼَةِ إ ذَا ﺑَﻠَﻐُﻮا ﺳَﺒْﻌﺎً وَاﺮﺿ
»
ِ
َ َْ
َﺑ
(ﺎﺟ ِﻊ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
ِ
ِ ْﻨَﻬُﻢْ ﻰﻓ الﻤﻀ

“Các người hãy kêu bảo con cái các người dâng lễ nguyện Salah
khi chúng đã được bảy tuổi và hãy đánh đòn chúng vì việc đó
khi chúng lên mười và lúc bấy giờ hãy tách chúng ngủ riêng”.
(Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
Nên dạy chúng bằng cách lấy nước Wudu và dâng lễ
nguyện Salah trước mặt chúng, dắt chúng đi Majsid, tìm những
quyển sách hướng dẫn cách thức dâng lễ nguyện Salah cho cả gia
đình cùng tìm hiểu và học hỏi, và đây là điều được yêu cầu cho
những người truyền dạy cũng như những bậc cha mẹ, bởi tất cả
mọi sự sao lãng và thờ ơ đều sẽ được Allah hỏi tội.
2- Dạy con cái kinh Qur’an Karim, nên bắt đầu từ chương
Fatihah và những chương ngắn, đồng thời dạy chúng học thuộc
lòng bài Attahi-yat để chúng có thể dâng lễ nguyện Salah; hãy nên
tìm cho chúng những người thầy chuyên môn về luật đọc xướng
Qur’an cũng như cách học thuộc lòng và Hadith ..
3- Khuyến khích, động viên con cái tham dự các cuộc
dâng lễ nguyện Jumu’ah và tập thể tại Masjid, cho chúng đứng ở
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dãy phía sau, hãy từ tốn và nhẹ nhàng khuyên dạy chúng nếu
chúng làm chưa đúng, đừng quát mắng chúng để rồi chúng chán
nản và bỏ Salah thì chúng ta sẽ phải mang tội sau này, bởi lẽ nếu
chúng ta nhớ lại khi chúng ta còn nhỏ cũng nghịch ngợm và thơ
dại như chúng thì chúng ta sẽ thông cảm cho chúng.

Cảnh Báo Con Cái Những Điều Haram
1- Hãy cánh báo con cái về sự phủ nhận đức tin, xúc
phạm và xỉ nhục tôn giáo, hay có những lời nói xàm bậy không
đứng đắn. Hãy nhẹ nhàng giải thích cho chúng hiểu rằng việc phủ
nhận đức tin là Haram, là nguyên nhân của sự thất bại và thua thiệt
ở Đời sau và chắc chắn sẽ bị đày trong Hỏa ngục. Riêng người lớn
chúng ta phải luôn gìn giử lời ăn tiếng nói trước chúng vì chúng ta
là tấm gương cho chúng bắt chước nói theo.
2- Hãy cảnh báo con cái phải tránh xa các loại trò chơ
dưới hình thức cá cược và cờ bạc cho dù chỉ mang tính vui chơi
giải trí, bởi lẽ những trò chơi đó sẽ dẫn lối đến với sự đánh bạc và
cá cược thực sự, sẽ dễ gây ra chuyện xích mích và thu hằn, hơn
nữa những trò chơi đó còn khiến lãng phí tiền bạc cũng như thời
gian, tệ hại hơn sẽ làm con cái quên mất nghĩa vụ dâng lễ nguyện
Salah.
3- Nghiêm cấm con cái đọc những tạp chí có những hình
ảnh khêu gợi và nóng bỏng, hoặc những câu chuyện về trinh thám
hay tình dục; nghiêm cấm chúng xem các phim ảnh có những hình
ảnh và nội dung gợi dục như thế, bởi tất cả những thứ đó sẽ ảnh
hưởng xấu đến bản chất và đạo đức của chúng trong tương lai.
4- Cảnh báo con cái về tác hại của việc hút thuốc lá bằng
cách giải thích cho chúng hiểu về lời khuyên của bác sĩ rằng tất cả
các giới bác sĩ đều cho rằng thuốc lá nguy hại đến sức khỏe, là
nguyên nhân của bệnh ung thư; thuốc lá còn làm hư răng, hôi
miệng. Nói chung, thuốc lá chỉ có hại chứ không có lợi. Do đó,
hút thuốc lá, sản xuất cũng như mua bán nó đều Haram. Hãy
khuyên con cái nên ăn nhiều hoa quả thay vì hút thuốc lá.
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5- Hãy tập cho con cái trung thực trong ăn nói cũng như
trong hành động bằng cách là người lớn chúng ta không nói dối
chúng cho dù chỉ là đùa giỡn. Một khi chúng ta đã hứa thì phải
thực hiện đúng theo lời hứa. Có một Hadith xác thực với lời di
huấn của Thiên sứ :

ٌ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّﻢ
َ
(� ﻛﺬﺑَﺔ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
ِ » ْ ﻗَﺎل لِﺼَﻰﺒٍِّ �َﻌَﺎلَ ﻫﺎَكَ �ُ لﻢ �ﻌ ِﻄ ِﻪ ﻓ

“Người nào nói với em bé rằng hãy đến đây cho cái này rồi y
không đưa cho thì việc làm đó là dối trá” (Hadith xác thực do
Ahmad ghi lại).
6- Chúng ta không nên nuôi nấng con cái chúng ta bằng
những đồng tiền Haram như tiền hối lộ, tiền cho vay lấy lãi, tiền ăn
cắp, hoặc tiền gian lận bởi đó sẽ là nguyên nhân làm chúng bất
hạnh, dễ có khuynh hướng xấu đến chúng.
7- Không được giận dữ cầu nguyện, khấn vái những điều
xấu cho con cái hoặc nguyền rủa chúng bởi lời cầu xin và khấn vái
của cha mẹ dành cho con cái đều được đáp lại, và cũng có thể lời
cầu nguyện điều xấu và nguyền rủa sẽ khiến con cái thêm lầm lạc.
Tốt nhất nên nói với con: Cầu xin Allah sẽ cải thiện và hướng dẫn
con!
8- Hãy cảnh báo con cái tránh xa những điều Shirk với
Allah như cầu nguyện, khấn vái ai khác ngoài Allah từ những
người chết, cầu xin những người chết phù hộ độ trì trong khi
những người chết đó chẳng đem lại điều ích cũng chẳng gây hại
được cho ai. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
ٗ َ ّ
ّ
َ  مِّنَ ٱل�َٰلِم
�
ُُ�َ[َ تدۡعُ مِن دُونِ ٱ�َِّ مَا �َ يَنفَعُكَ وَ�َ ي
ّكَۖ فَإِن �َعَلۡتَ فَإِنَك إِذ
ِ

(١٠٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺲZ ١

Và chớ đừng cầu nguyện, khấn vái ngoài Allah những ai (vật)
không thể mang lợi cũng chẳng thể gây hại được Ngươi. Mà nếu
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Ngươi làm thế thì quả thật Ngươi sẽ là một kẻ sai phạm (Chương
10 – Yunus, câu 106).

Dạy Con Cái Ăn Mặc Kín Đáo Và Hijab
1- Hãy khuyến khích và tập cho con gái ăn mặc kín đáo
từ lúc còn nhỏ để chúng duy trì được thói quen đến lớn, đừng nên
cho chúng mặc những quần áo ngắn, hở han hay những quần áo
giống nam giới hoặc theo phong cách của người ngoại đạo. Đây sẽ
là nguyên nhân khiêu khích và gợi dục cho những thanh niên.
Chúng ta có bổn phận bảo chúng đội khăn che đầu khi chúng được
bảy tuổi và bảo chúng che mặt khi chúng đã trưởng thành, hãy cho
chúng mặc những bộ áo dài màu đen che toàn thân để giữ lấy cơ
thể ngọc ngà của chúng. Bởi lẽ, Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
َ
ِ�ۡاتِكَ وَ�ِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِن�َ يُد
ّ
َ
ِ
جِكَ وَ� َن
ٰ َ�ۡ[�ُّها ٱ�َّ�ُِّ قُل �َِّز
َۚ�َ عَليۡهِنَّ مِن جَ�َٰبِيبِهِن
َۡ ۡ ََ ۡ ۡ َ
(٥٩ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏZَٰۗلِكَ أَدۡ�َٰٓ أن ُ�ع َر� َن ف� يُؤذ� َن

Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của Ngươi, các đứa
con gái của Ngươi và các bà vợ của những người có đức tin dùng
áo choàng phủ kín cơ thể của họ. Như thế sẽ dễ nhận biết họ và họ
sẽ không bị xúc phạm (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 59).
Allah, Đấng Tối Cao đã nghiêm cấm những phụ nữ có
đức tin chưng diện và phô bày gương mặt, Ngài phán:

َ ُۡ

ّ َ
ٰ �ٰهِلِيَةِ ٱ
(٣٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏZ��و

�َُّۡجَ ٱل
َ َ
�َ� َ[َ  ��َّجۡن

Và chớ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng diện của các phụ nữ vào
thời kỳ ngu muội (trước Islam) (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 33).
2- Khuyên dạy các con trai phải ăn mặc quần áo riêng biệt
theo giới tính của mình, nam ra nam, không nên bắt chước ăn mặc
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những quần áo bó sát người, để dài tóc, móng tay, cạo hết râu cằm,
bởi có một Hadith xác thực rằng:

َّ
َ ّ
َ ََ
ﺎت
ِ  َالْﻤُتَﺸَﺒِﻬ،  ﻤُتَﺸَﺒِّﻬِ�َ ﻣِﻦَ الﺮِّﺟَﺎلِ ﺑِﺎﻟنِﺴﺎ ِء-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ّ ُِ» ﻟﻌﻦ اﻰﺒ
ّ
َ ّث
َ ّ
َ ّ
َ ََ َ
 لْ ﻤُﺮﺘََﺟِّﻼَتِ ﻣِﻦَ اﻟنِ َﺴﺎ ِء « )رواه،ﺎل
ِ و ﻟﻌﻦ ْﻤُﺨَﻨ �َِ ﻣِﻦَ الﺮِﺟ، ﺎل
ِ ﻦَ اﻟنِّﺴَﺎءِ ﺑِﺎلﺮِﺟ
(ﺒﻟﺨﺎري

“Nabi  nguyền rủa những người đàn ông làm giống đàn bà,
những người đàn bà lại làm giống đàn ông; và Người cũng
nguyền rủa những người đàn ông thích giả đàn bà và những
người đàn bà thích giả đàn ông” (Albukhari).

ُ ْ ُ َ َ َ َّ» َﻣَﻦْ �َﺸَﺒ
(ﻪ ﺑِﻘ ْﻮمٍ �ﻬ َﻮ ِﻣﻨﻬ ْﻢ « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﺑﻮ داود

“Và ai thích làm giống một nhóm người nào đó thì y thuộc nhóm
người đó” (Hadith xác thưc do Abu Dawood ghi lại).

Rèn Dạy Con Cái Tác Phong Và Đức Tính Tốt
1- Tập cho trẻ con thói quen dùng tay phải để đưa nhận,
ăn uống, viết, tiếp đãi khách; hãy dạy chúng nói Bissmillah (nhân
danh Allah) trước khi bắt đầu cho mọi công việc, đặc biệt là trước
khi ăn và uống; hãy dạy chúng nói Alhamdulillah (Tạ ơn Allah)
sau khi ăn uống xong; hãy rèn luyện những thói quen này như một
nguyên tắc.
2- Rèn cho trẻ con biết sạch sẽ, cắt móng tay cho chúng,
cho chúng rửa tay trước và sau bữa ăn, dạy chúng cách thức làm
vệ sinh thân thể sau khi tiểu tiện cũng như đại tiện để dâng lễ
Salah, khỏi làm Najis (dính những thứ bẩn) quần áo.
3- Hãy nhẹ nhàng khuyên bảo chúng, chớ đừng quát
mắng chúng mỗi khi chúng làm sai. Nếu đã nhiều lần khuyên bảo
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chúng mà chúng vẫn bướng bỉnh và ương ngạnh không sửa đổi thì
hãy thôi nói chuyện với chúng trong ba ngày, không hơn.
4- Dạy bảo chúng phải nên im lặng mỗi khi nghe tiếng
Azan, dạy chúng nhắc lại theo sau lời Azan, rồi sau đó Salawat
cho Nabi  và đọc du-a:

لﺼَّﻼَةِ اﻟْﻘ
ََ َْ ََ ْ
ُْ
َﺎﺋِﻤَﺔِ آتِ �َُﻤَّﺪًا ال َﻮ ِﺳﻴﻠﺔ َواﻟﻔ ِﻀﻴﻠﺔ َو ْا� َﻌﺜﻪ
»  رَبَّ ﻫَﺬِهِ اﺪﻟَّﻋْﻮَةِ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺔِ وَا
ََّ ﺎﻣًﺎ �َْﻤُﻮدًا اﺬﻟ
َُْ َ
ﻘ
(ِ ى َوﻋﺪﺗﻪ « )واه اﺒﻟﺨﺎري

“Ollo-humma Rabba ha-zhihid da’watit ta-mmah wassola-til qoimah a-ti Muhammadan alwasi-lah wal fadhi-lah wab’athhu maqoman mahmu-dan allazhi wa ‘adtah”
“Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của lời kêu gọi hoàn hảo và
cuộc lễ nguyện Salah trang nghiêm, xin Ngài ban cho
Muhammad những ân phúc tốt đẹp và xin Ngài hãy cho Người
một nơi ở vinh dự như Ngài đã hứa” (Albukhari).
5- Nếu có thể hãy sắp xếp cho các con trai của mình mỗi
đứa một chiếc giường ngủ riêng biệt, còn không cho mỗi đứa một
chiếc chăn đắp riêng. Tốt nhất hãy cho các con gái ở riêng một
phòng, các con trai riêng một phòng. Như thế sẽ đảm bảo sức khỏe
cho chúng và rèn cho chúng tác phong đúng đắn.
6- Rèn dạy cho con trẻ thói quen không xả rác bừa bãi
ngoài đường đi để khỏi gây điều có hại cho bản thân.
7- Cảnh báo và răn đe con cái tránh quan hệ kết bạn với
kẻ xấu và không cho chúng đứng lảng vảng ngoài đường, phải
thường xuyên theo dõi và quán sát đến chúng.
8- Hãy chào Salam đến con cái dù trong nhà hay ngoài
đường hoặc bất kỳ nơi nào với câu chào Salam:

ُ َ ْ ﺴَّﻼَمُ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ وَرَﻤ
ُُ َ
اﷲ َو َ� َﺮ�ﺗﻪ
ِ ﺣﺔ
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Assala-mu’alaykum wa rohmatullo-hi wa baroka-tuh
Cầu xin bằng và phúc lành đến mọi người!

Rèn Dạy Con Cái Tinh Thần Đấu Tranh Và Dũng
Cảm
1- Phải sắp xếp một lớp học riêng của gia đình để các con
học và tìm hiểu về tiểu sử cũng như sự nghiệp truyền bá Islam của
Nabi Muhammad  cùng với tiểu sử và những câu chuyện về các
vị Sahabah  để chúng biết được Nabi là một vị lãnh đạo dũng
cảm, những vị Sahabah của Người như Abu Bakr, Umar, Uthman,
Ali và Mu’awiyah là những người đã có công mở rộng lãnh thỗ
của chúng ta, và họ là những nguồn động lực trong việc hướng dẫn
chúng ta, họ đã giành chiến thắng bằng đức tin Iman của họ, bằng
sự chiến đấu dũng cảm của họ và bằng sự thi hành theo Qur’an và
Sunnah của Nabi .
2- Giáo dục con cái tinh thần dũng cảm, biết khuyên nhủ,
kêu gọi mọi người làm việc nghĩa và chân lý và ngăn cản mọi
người làm việc xấu và nghịch đạo. Răn dạy chúng không được làm
điều trái lệnh Allah, tuy nhiên, chúng ta không được làm chúng sợ
hãi bởi những lời nói dối, sự tưởng tượng và bong tối.
3- Hãy gieo vào trong lòng con cái của chúng ta sự không
yêu thích những người Do thái và những người bất công hay làm
điều gian ác, tội lỗi và xấu xa. Và những thanh niên của chúng ta
sẽ giải phóng được Palestine và Masjid Maqdis khi chúng được trở
về với nguồn kiến thức Islam và tinh thần đấu tránh bất khuất vì
chính nghĩa của Allah và chúng sẽ giành chiến thắng dưới sự cho
phép và phù hộ của Allah.
4- Hãy tìm mua những quyển sách truyện mang tính giáo
dục về Islam như tập truyện về các vị Nabi cũng như các vị ngoan
đạo được nói trong Qur’an, tập truyện về tiểu sử và sự nghiệp
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truyền bá Islam của Thiến sứ Muhammad , tập truyện về các vị
anh hùng Sahabah và những con người gan dạ, dũng cảm trong thế
giới tín đồ Muslim.






Hiếu Thảo Với Cha Mẹ
Nếu chúng ta muốn được thành đạt ở trần gian này và ở
cõi Đời sau thì chúng ta phải thực hành theo những lời huấn thị
sau:
1- Hãy nói năng lễ phép với cha mẹ, không được có thái
độ vô lễ, bất kính đối với họ dù chỉ là một tiếng thở dài tỏ vẻ
không hài lòng; tuyệt đối không được lớn tiếng quát mắng họ mà
hãy nói với họ bằng lời lẽ nhẹ nhàng đầy tôn kính và trìu mến.
2- Hãy luôn vâng lời cha mẹ trong tất cả mọi sự việc
ngoại trừ những việc trái đạo Islam bởi lẽ chúng ta không được
vâng lời một tạo vật mà phải nghịch lại với Đấng Tạo Hóa.
3- Hãy ân cần và dịu dàng trong cách cư xử với cha mẹ
không được châu mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu với cha mẹ, không
được nhìn cha mẹ với cặp mắt giận dữ va phẫn nộ.
4- Hãy luôn gìn giữ và bảo vệ danh dự, tiếng tâm và tài
sản của cha mẹ, chúng ta không được phép lấy đi một điều gì của
họ mà ho chưa cho phép.
5- Hãy làm vui lòng cha mẹ cho dù đó không phải là sự
sai bảo của họ như chăm sóc chu đáo, mua sắm quà biếu tặng họ
và hãy cố gắng, chăm chỉ trong con đường học vấn.
6- Hãy thảo luận và tham khảo ý kiến của cha mẹ trong
tất mọi công việc và hãy xin lỗi họ nếu như trường hợp phải làm
khác đi ý kiến của họ.
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7- Hãy nhanh nhẹn đáp lời cha mẹ mỗi khi họ gọi có việc
cần, hãy vội vã đến bên họ với nét mặt luôn mỉm cười trên môi,
hãy luôn nói: Dạ thưa mẹ hoặc dạ thưa cha.
8- Hãy kính trọng những người bà con, bạn bè của cha mẹ
lúc cha mẹ vẫn còn sống hay đã chết.
9- Không được tranh luận ngang tàng với cha mẹ và
không được cho là họ sai mà hãy từ tốn phân tích cho họ hiểu vấn
đề đúng là chỗ nào.
10- Không được chống đối cha mẹ, nói năng lớn tiếng với
họ, hãy im lặng lắng nghe khi họ nói chuyện và dạy bảo; hãy lễ độ
với họ và đừng để ai làm phiền trong việc yêu thương và kính
trọng cha mẹ.
11- Hãy đứng dậy tiến đến cha mẹ mỗi khi họ vào gặp
chúng ta, và hãy hôn lên đầu của họ.
12- Hãy giúp mẹ làm những công việc nhà và đừng trễ
nải trong việc phụ giúp hoàn thành công việc của cha.
13- Không được đi xa khi cha mẹ không cho phép cho dù
công việc có quan trọng, nhưng nếu bất dắc dĩ phải đi vì công việc
khẩn thì hãy xin lỗi họ, tuy nhiên hãy thường xuyên thư thừ và liên
lạc với họ.
14- Đừng vào làm phiền cha mẹ khi chưa xin phép họ đặc
biệt vào giờ ngủ của họ hay lúc họ đang cần nghỉ ngơi.
15- Nếu như chúng ta lỡ nghiện thuốc lá thì đừng hút
thuốc trước mặt cha mẹ.
16- Đừng dùng bữa trước cha mẹ, hãy tiếp đãi chu đáo
thức ăn, đồ uống cho họ.
17- Đừng dối gạt cha mẹ, đừng làm đau lòng họ với
những việc làm trái ý của họ.
96

Các Huấn Thị Islam !!!
18- Đừng xem trọng vợ, con cái hơn cha mẹ, hãy xin
được sự hài lòng của họ trước mọi sự việc bởi Allah sẽ hài lòng
khi nào cha mẹ đã hài lòng và Ngài sẽ giận dữ khi nào con cái làm
cho mẹ giận dữ.
19- Đừng ngồi ở chỗ cao hơn chỗ mà cha mẹ đang ngồi
và cũng đừng ngồi duỗi chân thẳng về phía chỗ cha mẹ đang ngồi
vì đó là sự xem thường cha mẹ.
20- Đừng tỏ thái độ láo xược hay “ta đây” trước mặt cha
mẹ bởi kiến thức sâu rộng hay có chức vị cao ngoài xã hội ngay cả
có làm chức vụ cao to như thế nào đi chăng nữa. Hãy thận trọng
trong lời ăn tiếng nói, đừng bất kính vô lễ với họ dù chỉ một lời.
21- Đừng keo kiệt trong việc nuôi dưỡng và chu cấp cho
cha mẹ để họ phải than phiền. Đó là điều đáng hổ thẹn cho bản
thân, rồi sau này chúng ta sẽ thấy con cái của chúng ta đối xử lại
chúng như thế, bởi đó là quả báo mà Allah trả lại cho những ai đối
xử không tử tế với Đấng sinh thành.
22- Hãy thường xuyên tới lui thăm viếng cha mẹ nếu họ
không ở cùng trong nhà, hãy đến thăm hỏi họ và mua quà tặng làm
họ vui mừng, hãy biết ơn nghĩa mà họ đã vất vả khó nhọc nuôi dạy
chúng ta nên người, hãy nhìn lại cách chúng ta yêu thương con cái,
tảo tần trong mọi nhọc nhằn để nuôi chúng mà nhớ đến công ơn
của cha mẹ.
23- Người đáng để cho chúng ta yêu quý trong thiên hạ là
mẹ của chúng ta, sau đó là cha của chúng ta. Hãy biết rằng Thiên
Đàng nằm ở bên dưới chân các bà mẹ.
24- Hãy thận trọng đừng bất hiếu với cha mẹ và nếu ai
làm cho cha mẹ của mình phẫn nộ và đau khổ thì người đó sẽ là kẻ
bất hạnh ở đời này và ở Đời sau, bởi lẽ sau này con cái của chúng
ta cũng sẽ đối xử với chúng ta như chung ta đã đối xử với cha mẹ
của chúng ta.
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25- Khi nào chúng ta muốn yêu cầu một điều gì đó từ cha
mẹ thì hãy nhỏ nhẹ với họ và hãy cảm ơn họ khi họ đáp lại yêu cầu
của chúng ta nhưng hãy thông cảm cho họ nếu họ ngăn cản hay
không đáp lại yêu cầu, và cũng đừng đòi hỏi và yêu cầu cha mẹ
quá nhiều để khỏi làm phiền lòng đến họ.
26- Nếu chúng ta đã có thể tự mình đi tìm bổng lộc của
Allah thì hãy làm mà phụ giúp cha mẹ của mình.
27- Quả thật, đối với cha mẹ chúng ta có nghĩa vụ và bổn
phận, và đối với vợ con thì chúng ta cũng có nghĩa vụ và bổn phận.
Do đó, hãy thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của mình cho những
người được hưởng.
28- Khi có sự xung đột và mâu thuẫn giữa cha và vợ thì
hãy khôn khéo trong việc giải hòa, hãy làm cho vợ hiểu rằng mình
luôn ở về phía nàng, còn nếu phần đúng về phía nàng thì đương
nhiên phải rán làm cho nàng hài lòng.
29- Và nếu chúng ta có gì trái ý với cha mẹ trong việc
hôn nhân và ly dị thì chúng ta hãy nên chiếu theo giáo luật, điều đó
sẽ tốt hơn cho chúng ta.
30- Lời nguyện cầu điều tốt và điều xấu của cha mẹ luôn
được Allah chấp nhận, do đó, hãy coi chừng lời cầu nguyện điều
xấu lên chúng ta.
31- Hãy lịch sự và nhã nhặn với mọi người, người nào
thường buông lời chửi bới thiên hạ thì sẽ bị thiên hạ chửi rủa lại.
Nabi Muhammad  nói:

َ َ َ
َ َُ َ ُ َ
َ
َْ
» ﻞْ �َﺸْﺘِﻢُ الﺮَّﺟُﻞُ وَاﺪﻟﻳْ ِﻪ ﻗﺎل
اﷲ
ِ
ِ
ِ  ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل.«  ﺷَﺘْﻢُ الﺮَّﺟُﻞِ وَاﺪﻟﻳ ِﻪ
ِ» ﻦَ اﻟْﻜَﺒﺎﺋِﺮ
َ
َ
ُ ََّ ُ ّ أُﻣ
ُ
(ﻪ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻢْ �َﺴُﺐّ أَﺑَﺎ الﺮَّ ُﺟ ِﻞ ﻓيَ ُﺴَﺑَﺎهُ وَ�َﺴُﺐُّ أُﻣَّﻪُ ﻓَيﺴُﺐ
ﻌ

“Một trong những đại tội là việc một người chửi rủa cha mẹ của
mình”. Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Chẳng lẻ có
người dám chửi rủa cha mẹ của mình sao? Người nói: “Y chửi rủa
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cha của một người nào đó rồi người đó chửi cha của y, y chửi
rủa mẹ của người đó rồi người đó chửi rủa mẹ của y”.
(Albukhari, Muslim).
32- Hãy viến thăm cha mẹ khi họ còn sống và sau khi
chết, hãy bố thí giùm họ và hãy thường xuyên cầu nguyện thật
nhiều cho họ với lời nguyện cầu:

َي
 ِّ ارْﻤﺣَْﻬُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ رَ�َّﻴَ ِﺎ� َﺻ ِﻐ�ًا، َّ ِّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِ وَلِﻮَاﺪﻟ
Rabbigh firli wa wa-lidayya, Rabbir hamhuma kama rabbay-ni
soghi-ro.
Lạy Thương Đế của con! Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho cha mẹ
của con, lạy Thượng Đế của con! Xin Ngài hãy yêu thương cha mẹ
của con giống như họ đã chăm sóc và yêu thương con lúc còn thơ
dại.






Tránh Xa Những Đại Tội
1- Allah, Đấng Tối Cao phán:

َٗ
ُ َ ۡ ّ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َٓ ۡ َ ُ ْ َ َا
َ ّ ن� ۡم َس
��ٔتِ �ُمۡ وَن ُدۡخِلۡ�ُم مُّ ۡدخ
[إِن �تن ِبوا كب �ِر ما �نهون �نه ن�فِر ع
ِ
ٗ َكر
(٣١ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎءZ ٣ �ما
ِ
Nếu các ngươi tránh được những đại tội mà các ngươi bị nghiêm
cấm thì TA sẽ xóa đi khỏi các ngươi những tội lỗi nhỏ và sẽ thu
nhận các ngươi vào Thiên Đàng bằng một lối vào thật vinh dự
(Chương 4 – Annisa’, câu 31).
2- Nabi Muhammad  nói:

َ

(ﺎس « )ﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواه أﻤﺣﺪ
ِ َّأَ�ْﺒَﺪ اﻨﻟ
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“Hãy tránh những điều cấm, ngươi sẽ là người đạo hạnh nhất
trong thiên hạ” (Hadith tốt do Ahmad ghi lại).
3- Điều đại tội: Là tất cả những điều trái đạo có khung
hình phạt trên thế gian hoặc được Allah cảnh báo về sự trừng phạt
ở Đời sau.
4- Số lượng những đại tội: Ibnu Abbas  nói: Chúng lên
đến khoảng bảy trăm và trong số đó có những tội lỗi gần nhất với
Assab’ (Bảy đại trọng tội nguy hại cho một bề tôi mà Nabi  đã
cảnh báo) và đó là những tội lỗi không phải là lớn nhưng phải cầu
xin được tha thứ và cũng không phải là nhỏ nếu như cứ ngoan cố.

Các Loại Đại Tội
1- Những đại tội trong đức tin và tâm niệm: Shirk với
Allah như thờ phượng, du-a (cầu nguyện, khấn vái) đến những ai
(vật) khác ngoài Allah, bởi lẽ Nabi Muhammad  nói:

َُ َ ْ

ُ

َ

(» ُّﺎﻋ ُء ﻫ َﻮ اﻟ ِﻌﺒﺎدة « )ﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي
“Du-a là một hình thức thờ phượng” (Hadith tốt, xác thực do
Tirmizhi ghi lại).
Và truyền dạy kiến thức tôn giáo chỉ vì mục đích trần
gian, che giấu kiến thức (về đạo), bội tín, tin lời thầy bói, thầy bùa
hoặc những nhà chiêm tinh, giết súc vật, nguyện thề đến những ai
(vật) khác ngoài Allah, vẽ hình ảnh con người và động vật, sản
xuất các tượng thờ cũng như các tượng đài kỷ niệm nhớ ơn những
người đã khuất, mặc áo (quần) dài xuống phủ cả mắt cá chân với
dáng vẻ kêu ngạo, thề thốt với những gì khác ngoài Allah (như thề
bời danh dự, Nabi, Ka’bah,...), không phủ nhận những kẻ vô đức
tin, dối gạt Allah và Thiên sứ của Ngài (như bịa đặt ra Hadith),
khẳng định sẽ an toàn khỏi hình phạt của Allah, than khóc, gào
thét cho người chết, không có đức tin vào số mạng, đeo bùa ngải
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(như đeo xâu chuỗi, móng ngựa hoặc vuốt của hổ, mèo lên người
trẻ con, hoặc treo trên ô tô hay treo trong nhà...)
2- Những đại tội về tính mạng và trí óc: Giết người, thêu
đốt người và động vật, đàn áp những người yếu hèn, dùng vũ lực
với vợ, đánh đập thô bạo học trò, ngược đãi người làm công hay
người giúp việc, tàn nhẫn với súc vật, học hỏi và dùng ma thuật,
nói xấu phỉ báng người khác, mách lẻo gây hận thù cho nhau, dùng
hay sản xuất, mua bán những chất gây say, nghiện (như rượu, cần
sa, áp phiện, và mọi chất kích thích, ...), ăn, uống thuốc độc để tự
dẫn, ăn thịt heo, thịt động vật chết không phải đang trong hoàn
cảnh cùng đường, dùng những chất gây hại đến sức khỏe (như hút
thuốc lá, cần sa,...), tự giết chết bản thân cho dù theo cách giết dần
dần như hút thuốc lá, tranh luận với những điều không chân lý, đối
xử bất công và gieo rắc hận thù cho mọi người xung quanh, không
thực hiện điều lẽ phải, giễu cợt trên nỗi đau của người khác, có ý
nghĩ xấu về người đồng đạo Muslim, phủ nhận đức tin của người
đồng đạo Muslim một cách vô căn cứ, chửi rủa anh em đồng đạo
Muslim hoặc chửi rủa một ai đó trong số các vị Sahabah của Nabi
, kêu ngạo tư cao tự đại, dò thám chuyện riêng tư của người
khác, vu khống và nói sai sự thật trước toà nhằm gây hại kẻ khác,
thường dối trá trong lời nói.
3- Những đại tội liên quan đến tài sản và tiền bạc: Ăn tiền
và của cải của trẻ mồ côi, đồng tiền kiếm được từ việc cá cược, cờ
bạc, xổ số, trộm cắp, cướp giật, hối lộ, gian lận trong việc cân đo,
thề thốt trên sự giả dối hầu lấy tiền của người khác, lừa đảo và gian
lận trong mua bán kinh doanh, không thực hiện theo lời hứa hay
hợp động, làm chứng giả, đầu cơ, che giấu chứng cớ, không hài
lòng theo những gì Allah ban phát, và đeo vàng đối với nam giới.
4- Những đại tội trong hành đạo: Bỏ bê lễ nguyện Salah
hoặc lơ là, trễ nải dâng lễ không đúng giờ qui định mà không có lý
do chính đáng, không đóng Zakat (thuế an sinh) cho người nghèo,
không nhịn chay tháng Ramadan không có lý do, không thực hiện
chuyến hành hương Hajj khi đã có đủ điều kiện và khả năng, trốn
101

Các Huấn Thị Islam !!!
tránh việc đấu tranh vì chính nghĩa của Allah, không đấu tranh
bằng sức lực, tài sản, hoặc lời nói đối với ai có bổn phận và nghĩa
vụ phải làm điều đó, bỏ bê dâng lễ nguyện Jumu’ah hoặc lễ
nguyện tập thể tại Masjid một cách không lý do, không kêu gọi
mọi người làm việc thiện tốt cũng không ngăn cản điều xấu, điều
trái đạo đối với người có khả năng làm điều đó, không làm vệ sinh
khi tiểu tiện (bằng giấy, lá cây, đất, đá hay nước), và không thực
hành theo kiến thức hiểu biết (tôn giáo).
5- Những đại tội liên quân đến gia đình và huyết thống:
Zina (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân), quan hệ đồng tính, vu
khống cho những phụ nữ có đức tin là không giữ gìn trinh tiết (xúc
phạm danh giá của họ), phụ nữ chưng diện và phô trương đầu tóc,
nam làm giống nữ và nữ làm giống nam, bất hiếu với cha mẹ, quay
mặt với người thân không có nguyên nhân từ giáo luật, vợ không
đáp lại nhu cầu của chồng không có lý chính đáng (như kinh
nguyệt, trong thời kỳ hậu sản, bệnh hoạn, ..), làm nghề Muhallal:
là người sẽ kết hôn với người phụ nữ đã bị chồng ly dị sau ba lần
mục đích chỉ để người chồng cũ ở lại, người phụ nữ đi đường xa
mà không có người Mahram (người không được quyền cưới cô ta
làm vợ), hài lòng cho người thân làm điều Zina, gây phiền nhiễu
đến người chòm xóm, nhổ lông mặt (cả nam và nữ).
6- Sự sám hối cho những đại tội: Hỡi người anh em động
đạo! Nếu như chúng ta lỡ phạm vào những đại tội thì chúng ta hãy
ngừng và từ bỏ ngay lập tức mà quay về sám hối cầu xin Allah tha
thứ. Hãy luôn ghi nhớ lời phán dạy của Allah, Đấng Nhân từ:

َ
َ
َ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ ُّّ ِينَ �َعۡمَلُونَ ٱلس
َ
�ب َأُوْ� َٰٓ�ِك
َّ�ِ َِ�[َّمَا ٱ�َّوۡ�َةُ �َ ٱ
ٖ ِوٓء ِ��ٰلةٖ ُمَ �تو�ون مِن قر
ٗ ُّ عَلَيۡهِمۡۗ وَ�َنَ ٱ�َ َعل ِيمًا َحك
ُّ
ُ َ� ُت
وب ٱ
(١٧ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎءZ١ ِيما

Quả thật, Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì lầm lỡ
mà phạm tội lỗi rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Allah chỉ sẽ tha
thứ cho những người như thế và Allah là Đấng hiểu biết và sáng
suốt  (chương 4 – Annisa’, câu 17).
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Hãy Bám Theo Các Học Giả Thông Qua Các Hadith
Bốn vị Imam lớn của Islam (cầu xin Allah thương yêu và
hài lòng họ) là những người mang lại cho thế hệ chúng ta điều tốt
đẹp. Mỗi vị Imam trong số họ đều đã nỗ lực trong việc nghiên cứu
về kiến thức đạo dựa trên các Hadith(10). Và quả thật, có rất nhiều
điều, sự việc đã không được họ đồng thuận quan điểm với nhau
bởi có những Hadith được truyền tải đến người này nhưng người
kia thì chưa được tiếp thu. Nguyên nhân cho điều này là do tất cả
các Hadith không phải được ghi chép lại trực tiếp từ Nabi  mà
thật ra chúng được các vị Sahabah thuộc lòng rồi truyền tải lại cho
những người sau này, và những người học thuộc lòng các Hadith
lại sinh sống rải rác nhiều nơi khác nhau, có người sinh sống tại
vùng Hija-z, có người ở vùng Sha-m, Iraq, Ai cập, và những nơi
khác thuộc các lãnh thỗ Islam. Hơn nữa, vào thời đại đó vấn đề
truyền thông lại rất khó khăn và lạc hậu. Bởi lẽ đó, ta thấy Imam
Shafi-‘i (cầu xin Allah yêu thương và hài lòng về ông) đã bỏ đi
đường lối cũ ở Iraq sau khi ông đến Ai cập và đã tiếp thu được
những Hadith mới.
Do đó, chúng ta nhận thấy rằng, theo quan điểm của
Imam Shafi-‘i thì việc Wudu sẽ không được hoàn chỉnh nếu như
chạm phải phụ nữ, còn Imam Abu Hani-fah thì không cho là như
vậy. Trong trường hợp này, bắt buộc chúng ta phải trở về với
Hadith của Nabi Muhammad  qua lời phán của Allah, Đấng Tối
Cao:
(10)

Hadith là những lời nói, hành động, thái độ của Nabi
Muhammad  sau khi nhận Lời mặc khải cho đến lúc trút hơi thở
cuối cùng.
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َ ُ َُّ ۡ َرُد
ۡ َ َ
ۡ ۡ َ ّ
�ِ [فإِن ت َ�ٰ َز� ُت ۡم
��ءٖ وه إِ� ٱِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱ�َِ وٱ�َو ِم ٱ�خ ِِر
ً َۡ
ۡ َ َۡ َ َ
(٥٩ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎءZ ��ِ َوأح َس ُن تأوٞ�� ٰل ِك خ
Nhưng nếu các ngươi bất đồng ý kiến về một điều gì, hãy quay về
với vị Sứ giả (Muhammad) và Allah nếu các ngươi tin tưởng nơi
Allah và Đời Sau. Đấy là cách giải thích tốt nhất và đúng đắn
nhất (Chương 4 – Annisa’, câu 59).
Và bởi vì điều chân lý không thể nào là nhiều quan điểm
trái ngược, cho nên ở hai quan điểm bất đồng được nêu trên: Wudu
không hoàn chỉnh nếu chạm phụ nữ và chạm phụ nữ không ảnh
hưởng gì đến Wudu, tốt nhất chúng ta phải nên trở về với Thiên sứ
 bởi Người là người giải thích Qur’an tốt nhất, và về điều này thì
trong Hadith Albukhari có ghi rằng Nabi đã từng chạm phải tay
‘A-ishah trong lúc Người dâng lễ nguyện Salah và bà A-ishah đã
nắm lấy chân Người. Và nếu Imam Shafi-‘i đã nghe thấy Hadith
này hoặc Hadith này xác thực đối với ông thì chắc chắn quan điểm
của ông sẽ theo Hadith bởi ông đã nói: “Khi nào Hadith xác thực
thì đó là đường lối của ông”.
Và thật ra, chúng ta chỉ được lệnh tuân thủ theo Qur’an,
kinh sách được ban xuống từ nơi Allah, Đấng Tối Cao, cùng với
sự giải thích ý nghĩa và nội dung của Nó qua các Hadith xác thực
từ Nabi Muhammad , như Allah, Đấng Tối Cao phán:

ٗ َ َ َ ۡ َ ُٓ ۦ
ْ ّ
َ ّ
 ّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِ�َۡ�ُم
آء ۗ قل ِي�َّا تَذَكَ ُرون
�ِ م ِّن رَّ� ِّ�ُمۡ وَ�َ تَتَب ِ ُعوا مِن دونِهِ أو
[

(٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZ٣

Hãy tuân theo những gì đã được ban xuống cho các ngươi từ
Thượng Đế của các ngươi và chớ nghe theo bất kỳ người bảo hộ
nào khác ngoài Ngài. Nhưng có lẽ các ngươi sẽ không mấy gì ghi
nhớ! (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 3).
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Do đó, không một người Muslim nào được phép không
tuân theo một Hadith xác thực mà y đã nghe thấy bởi đó là sự trái
nghịch trong đường lối của y. Bởi lẽ đó, tất cả các vị học giả Islam
đều đồng thuận rằng phải đón nhận và làm theo những Hadith xác
thực và bỏ đi những lời nói cũng như những quan điểm trái nghịch
với chúng.
Còn kết quả của việc đi theo các trường phái một cách mù
quáng về vấn đề “Wudu sẽ không hoàn chỉnh vì chạm phải phụ
nữ” là do có một số người ngoại đạo đã có ý đồ không tốt cho
Islam. Thật tình, đã có một người thuộc dân Makkah đã kể tôi
nghe rằng khi ở Đức, anh ta đã nhìn thấy một quyển tạp chí ghi
một dòng chữ to với nhan đề “Islam xem phụ nữ là thứ dơ bẩn như
sự bẩn thỉu của loài chó”. Họ bảo như thế vì họ nghe rằng những
người Muslim thường rửa tay của họ mỗi khi chạm phải người phụ
nữ, nên họ cứ tưởng rằng phụ nữ là dơ bẩn. Và nếu họ thật sự biết
rằng Nabi Muhammad  đã từng hôn một số người vợ của Người
rồi sau đó dâng lễ nguyện Salah mà không hề lấy Wudu lại thì
chắc chắn họ sẽ bảo những lời nói trên thực sự là một điều phỉ
báng cho Islam. Và cũng bởi vấn đề noi theo trường phái một cách
cuồng tín như vậy nên những người ngoại đạo luôn luôn tạo một
vách ngăn cách giữa họ với Islam khiến họ không muốn gia nhập
Islam bởi vì họ nghĩ rằng Islam là một tôn giáo coi phụ nữ là thứ
dơ bẩn như loài chó.
Và một nhà học giả lớn được mệnh danh lão bối Islam,
ông Ibnu Taymi-yah (cầu xin Allah thương yêu ông) đã có viết
một cuốn sách có tựa đề “Tẩy oan cho những Imam lỗi lạc”. Trong
cuốn sách, có lời rất hay cho các vị Imam lỗi lạc và chính trực rằng
ai sai sẽ được một công đức còn ai đúng sẽ được hai công đức, đó
là sau khi đã nỗ lực nghiên cứu. Cầu xin Allah yêu thương những
vị Imam lỗi lạc và chính trực và xin Ngài hãy ban cho họ mọi điều
tốt lành.
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Những Lời Nói Của Các Vị Imam Về Hadith
Đây là một số lời nói của các vị Imam lớn trong Islam
(Cầu xin Allah yêu thương họ). Chúng sẽ tẩy oan cho họ và sẽ
chứng minh điều chân lý cho những ai đi theo đường lối của họ:
Imam Abu Hani-fah  và những ai đi theo hệ giáo luật
thực hành của ông, nói:
1- Là điều Haram cho người nào không biết rõ dẫn chứng
của tôi mà lại ngang nhiên lấy lời nói của tôi làm nguồn tư vấn
giáo luật, bởi lẽ tôi là người phàm nên điều tôi nói ngày hôm nay
cũng có thể sẽ được tôi rút lại vào ngày mai.
2- Khi tôi nói một lời nói mà nó đi ngược lại với kinh
sách của Allah và những gì mà Thiên sứ  đã thông điệp thì hãy
bỏ đi câu nói của tôi.
3- Học giả Ibnu ‘Abidi-n nói trong cuốc sách của ông:
Nếu có một Hadith xác thực mà nó nghịch lại với trường phái thì
hãy làm theo Hadith, và đó là trường phái của tôi, không phải lúc
nào người theo trường phái của Imam Abu Hani-fah cũng luôn thi
hành theo ông bởi ông thực sử đã nói: “Nếu Hadith xác thực thì đó
là trường phái của tôi”.
Imam Ma-Lik  và Imam của cư dân Madi-nah
Munauwarah nói:
1- Thật ra tôi chỉ là một người phàm có sai có đúng, cho
nên, phải xem xét ý kiến và quan điểm của tôi, nếu như tất cả đều
tương đồng với Kinh sách (Qur’an) và Sunnah (Hadith) thì hãy
nhận lấy nó, còn nếu như tất cả đều không tương đồng với Kinh
sách và Sunnah thì hãy bỏ đi.
2- Bất kỳ người nào sau Nabi  đều phải nhận lấy lời nói
của Người và bỏ đi những gì Người không nói.
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Imam Shafi-‘i  - người thuộc dòng dõi của Nabi  nói:
1- Ai cũng phải tuân thủ theo Sunnah của Thiên sứ
Muhammad . Do đó, cho dù tôi có nói như thế nào hoặc dù tôi
thuộc dòng dõi của Người nhưng những gì Người nói khác với lời
nói của tôi thì những gì Người nói là quan điểm của tôi.
2- Tất cả những người Muslim đều đồng thuận với nhau
rằng ai đã được giải thích rõ ràng về Sunnah của Thiên sứ Allah
thì không được phép bỏ nó để lấy câu nói của một ai khác.
3- Khi nào các người tìm thấy trong sách của tôi có gì trái
ngược với Sunnah của Thiên sứ Allah  thì các người hãy nói
theo lời nói của Thiên sứ , và đó cũng là câu nói của tôi.
4- Nếu Hadith xác thực thì đó là trường phái của tôi.
5- Ông nói với Imam Ahmad bin Hambal: Các anh biết
Hadith và những người dẫn truyền Hadith nhiều hơn tôi, cho nên,
nếu như Hadith nào xác thực thì hãy nói lại cho tôi biết để tôi tiếp
thu nó.
6- Tất cả mọi vấn đề, mọi sự việc đúng với thông điệp
của Thiên sứ  được những người dẫn truyền xác nhận nhưng lại
khác với những gì tôi nói thì dù đang còn sống hay đã chết tôi chắc
chắn sẽ trở về với nó.
Imam Ahmad bin Hambal  – một vị Imam của những
người theo Sunnah nói:
1- Đừng theo một cách mù quáng, theo tôi, hay Ma-lik,
Shafi-‘i, Al-auza-ri, Atthauri hoặc những ai khác, mà hãy theo
những gì các người thấy nó thực sự là chân lý.
2- Người nào không thừa nhận một Hadith nào đó của
Thiên sứ Allah  thì người đó đang ở trên bờ hủy diệt.
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Hãy Tuân Thủ Và Chớ Đừng Làm Điều Bid‘ah
Có hai dạng Bid‘ah (11): Bid‘ah đời và Bid‘ah đạo.
1- Bid‘ah đời có hai loại:
- Bid’ah xấu: Như rạp chiếu phim, truyền hình, Video và
những gì khác tương tự ảnh hưởng đến tiêu chuẩn đạo đức, gây hại
cho xã hội, đặc biệt là những phim ảnh không lành mạnh.
- Bid’ah tốt: Như máy bay, ô tô, điện thoại và những gì
khác có lợi cho xã hội và gây tiện lợi cho mọi sinh hoạt của cuộc
sống.
2- Bid’ah đạo: Là những gì không có trong sứ mạng của
Thiên sứ , cũng như không có trong các hành động của những vị
Sahabah sau Người, có nghĩa là sự đổi mới, cải biên và thêm bớt
trong hành đạo và trong tôn giáo. Đây là dạng Bid’ah bị nghiêm
cấm trong Islam và nó được coi là một điều lệch lạc:
1- Allah, Đấng Tối Cao đã chỉ trích những người thờ đa
thần trong những việc làm Bid’ah của họ, Ngài phán:

[َمۡ لَهُمۡ �َُ�َٰٓ ُؤا ْ ََعُواْ لَهُم مِّنَ ٱ�ِّينِ مَا

ّ

ُ
(٢١ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯZَۚ�ِ ٱ
لَمۡ يَأۡذَنۢبِه

Phải chăng họ có những thần linh ngang hàng với Allah đã thiết
lập cho họ một tôn giáo mà Allah đã không cho phép (Chương 42
– Ash-Shura, câu 21).
2- Và Nabi Muhammad  nói:

ّ

َﻦْ ﻋَﻤِﻞَ �َﻤَﻼً ﻟَيْﺲ

( ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَمْﺮُﻧَﺎ �َﻬُﻮَ رَدٌ « )رواه مﺴﻠﻢ
َ

(11)

Bid-‘ah là sự đổi mới, cải biên, thêm bớt một điều gì đó trong
một sự việc nào đó.
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“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là mệnh lệnh
của ta thì việc làm đó không được chấp nhận” (Muslim).
3- Nabi Muhammad  có lời di huấn:

ٌََ َ

َ ْ

ﺑِﺪﻋ ٍﺔ ﺿﻼﻟﺔ « )ﺣﺪﻳﺚ

َُّ�ُْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ وَ�ِنَّ ﻞﻛ

ْ
ْ»ﺎ�ُﻢ
َُّوَ�ُ ﺪَﺛَﺎتِ اﻷُمُﻮرِ ﻓَﺈِنَّ ﻞﻛ
(ﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

“Các người hãy coi chừng những điều đổi mới trong đạo bởi tất
cả mọi điều đổi mới đều Bid’ah và mọi điều Bid’ah đều lệch lạc”
(Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
4- Nabi Muhammad  nói:

َ َ َ

ﻳَﺪ�ﻬﺎ« )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه

َ
َ َّ اﷲَ ﺣَﺠ
َّﺐ اﺘﻟَّ ْﻮ َ� َﺔ  ﻞﻛُِّ ﺻَﺎﺣِﺐ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺣَﻰﺘ
»
ِ
(ﻟﻄﺮﺒا� وﻏ�ه

“Quả thật, Allah sẽ ngăn chặn sự sám hối của tất cả những ai
làm điều Bid’ah cho tới khi nào y từ bỏ làm điều Bid’ah” (Hadith
xác thực do Attabra-ni và những người khác ghi lại).
5- Con trai của Umar bin Atkhattab  nói: Tất cả những
điều Bid’ah đều lệch lạc cho dù thiên hạ có xem nó là điều tốt.
6- Imam Ma-lik  nói: Ai làm Bid’ah trong Islam một
điều gì đó mà y cho rằng nó tốt đẹp thì quả thật y đã khẳng định
Muhammad đã không hoàn thành sứ mạng của Người, bởi Allah,
Đấng Tối Cao đã phán:

َ ۡ ُ ُ َ ُ
َ َ َ ۡ ۡ ُ َۡ َ ُ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ٱ� ۡس� ٰ َم
ِ [ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين�م و��ممت علي�م ن ِعم ِ� ورضِ يت ل�م
ٗ
(٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓZۚدِينا

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo
của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và
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TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi (Chương 5 –
Al-Ma’idah, câu 3).
7- Imam Shafi-‘i  nói: Người nào tự do hành động
trong tôn giáo thì coi như người đó đã tạo ra một giáo luật riêng
cho mình; và nếu việc tự do hành động được cho phép trong đạo
thì những người dùng đầu óc để lý luận sẽ làm chứ không phải
những người của đức tin Iman, và lúc đó trong đạo sẽ có nhiều
giáo luật khác nhau và mỗi một người sẽ có một giáo luật mới và
riêng biệt cho bản thân mình.
8- Học giả ‘Adhif nói: Điều Bid’ah sẽ không xuất hiện trừ
phi điều Sunnah giống như vậy bị quên mất.
9- Học giả Alhasan Albasri nói: Đừng cùng hội cùng
thuyền với những người làm điều Bid’ah bởi họ sẽ làm bệnh hoạn
trái tim của mình.
10- Học giả Huzhaifah nói: Tất cả những việc làm hành
đạo mà những vị Sahabah của Muhammad không làm thì chớ đừng
làm.

Một Số Việc Làm Bid’ah
1- Tổ chức lễ sinh nhật cho Nabi Muhammad  được gọi
là Mawlu-d, tổ chức lễ cho đêm thăng thiên và những ngày có sự
kiện nào đó.
2- Nhảy múa, reo hò và đánh trống trong lúc Zikir, thay
đổi đại danh của Allah thành như Ah, huwa, hiya,...)
3- Làm đám tang, mời những Sheik đến đọc Qur’an sau
khi chết và những việc làm khác tương tự.
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Kêu Gọi Làm Việc Tốt Và Ngăn Cản Làm Điều Xấu
Đây là hai việc làm căn bản trong việc xây dựng và cải
thiện cho cộng đồng xã hội. Và hai việc làm này là những đặc
điểm cơ bản của những tín đồ Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َۡ
َ
ُۡ َ ۡ َ َ َ
ۡ ۡ َ
ّ
ِ َنتُمۡ خَ�َۡ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلن
وف َو� ۡن َه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر َوتؤم ُِنـون
[
ِ اس تأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
ّ

(١١٠ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZَِۗ�ِٱ

Các ngươi (những người có đức tin) là một cộng đồng được gầy
dựng để làm gương cho nhân loại: Các ngươi hãy kêu gọi thiên hạ
làm việc tốt và ngăn cản họ làm việc xấu và các ngươi hãy tin
tưởng nơi Allah (Chương 3 – Ali – ‘Imran, câu 110).
Và khi nào chúng ta bỏ dở và sao lãng việc kêu gọi mọi
người làm điều tốt cũng như ngăn cản mọi người làm điều xấu thì
coi như tiểu chuẩn đạo đức của chúng ta bị đánh mất và lúc bấy
giờ tư cách cư xử của chúng ta trở nên xấu đi.
Và không được giao cho một người cố định nào đó lo
việc kêu gọi mọi người làm việc tốt, ngăn cản mọi người làm việc
xấu, bởi lẽ, đây là bổn phận và nghĩa vụ cho tất cả mỗi tín đồ
Muslim, nam hay nữ, người học cao hiểu rộng hay người thất học.
Tất cả mỗi người phải có bổn phận có trách nhiệm đó theo từng
khả năng của mỗi người. Nabi Muhammad  có nói:

ْ َ َ ْ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ْ
ّْ
ا
 ﻓَﻠْﻴُﻐَ�ِ ُه ِ�ﻴَ ِﺪهِ ﻓ ِﺈن ل ْﻢ � َ ْﺴﺘَ ِﻄﻊ ﻓ ِﺒ ِﻠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ ﻓ ِﺈن ل ْﻢ � َ ْﺴﺘَ ِﻄﻊ ﻓ ِﺒﻘﻠ ِﺒـ ِﻪ
ًَﻦْ رَأَى ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻣُﻨْﻜَﺮ
»
َ
َُ ْ َ ََ
َ
(ﺎن « )رواه مﺴﻠﻢ
ِ اﻹﻳﻤ
ِ وذلِﻚ أﺿﻌﻒ
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“Ai trong các người nhìn thấy điều xấu thì hãy ngăn cản nó
bằng chính đôi tay của mình, nếu như không thể thì bằng chiếc
lưỡi của mình, con nếu như không thể thì bằng trái tim của
mình và đó là sự yếu kém nhất của đức tin” (Muslim).

Một Số Hình Thức Kêu Gọi Mọi Người Làm Điều
Tốt
1- Thuyết giảng ngày thứ sáu, hai ngày đại lễ Eid, người
thuyết giảng nên giải thích những điều sai trái và khuyên răn làm
điều thiện tốt.
2- Mở những buổi thuyết giảng, hoặc viết bài lên tạp chí,
báo để phân tích và giải thích rõ những căn bệnh của xã hội và
hướng dẫn phương pháp điều trị.
3- Viết sách, người viết nên trình bày làm rõ những gì y
muốn nói cho mọi người hiểu về những suy nghĩ, những cách thức
cải thiện con người.
4- Lời khuyên, trong một buổi họp mặt đông người thì
một người nào đó đứng lên nói một vài lời khuyên, thí dụ như lời
khuyên về tác hại của việc hút thuốc lá chẳng hạn...
5- Khuyên dạy và cảnh báo nhau về những điều nghịch
đạo như khuyên người anh em của mình đừng nên đeo vàng hoặc
cảnh báo y về việc bỏ bê lễ nguyện Salah.
6- Ghi những bức thông điệp ngắn, đây là cách truyền tải
hữu dụng nhất bởi lẽ tất cả mọi người đều có thể đọc trên một vài
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trang về lễ nguyện Salah hoặc Jihad hoặc Zakah hoặc về những đại
trọng tội trong Islam.

Các Yếu Tố Cần Thiết Cho Việc Kêu Gọi Người
Làm Điều Tốt Và Ngăn Cản Làm Điều Xấu
1- Người kêu gọi phải nên ân cần và nhẹ nhàng để mọi
người yêu thích mà đón nhận. Allah, Đấng Tối Cao phán bảo Nabi
Musa và Harun như sau:

َۡ َۡ ُ ّ
َ َ ٗن
ّّ ٗۡ َ َُ َ ُ َ
ٰ َ �
ٰ َ [ذۡهَبَآ إِ�َٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّ ُهۥ َط
Z ٤ �ـ
َّعَلّهُۥ �َتَـذَكَر أو
ِ � �قو� �ۥ قو٤ �
(٤٣،٤٤ :)ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ

Hai ngươi hãy đi gặp Fir’aun, quả thật hắn tàn ác và xấu xa quá
mức. Tuy nhiên, hai ngươi hãy ăn nói từ tốn và nhã nhặn với hắn
may ra hắn sẽ ghi nhớ lời cảnh báo và biết kính sợ (Allah)
(Chương 20 – Ta-ha, câu 43, 44).
Và khi nhìn thấy một người đang chửi rủa và nghịch đạo
thì khuyên bảo y với lời nói nhỏ nhẹ, hãy bảo y cầu xin Allah che
chở khỏi sự xúc giục của Shaytan, nguyên nhân cho hành vi chửi
rủa, hãy bảo y rằng quả thật Allah là Đấng đã tạo hóa ra chúng ta
và Ngài đã ban cho chúng rất nhiều ân huệ, cho nên, Ngài đáng
được tạ ơn, còn việc nghịch đạo sẽ không mang lại điều lợi nào cả
mà trái lại nó sẽ là nguyên nhân cho sự bất hạnh ở trần gian và bị
trừng phạt ở Đời sau. Sau đó, hãy bảo y sám hối và cầu xin Allah
tha thứ.
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2- Người kêu gọi phải biết rõ điều Haram và Halal để y
có thể mang lại điều hữu ích tránh gây ra những tai hại không tốt
lành do sự ngu dốt của bản thân.
3- Người kêu gọi phải là người luôn thi hành đúng những
gì y kêu gọi và khuyên răng mọi người thực hiện và y phải tránh
xa những điều mà y ngăn cản mọi người. Như vậy mới là điều hữu
ích và thiết thực, Allah, Đấng Tối Cao phán về những ai kêu gọi
người khác làm nhưng bản thân lại không thực hiện như sau:

َ ُ َ َ ََ َ َٰ ۡ َ ُ َۡ ۡ ُ ََ ۡ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ّ ۡ َ ّ
٤ ب أفـ� � ۡعقِلـون
ۚ �ِ[َتَأۡمُرُونَ ٱ�َاس بِٱل ِ�ِ وتنسون أنفس�م وأنتم �تلون ٱلك

(٤٤ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ

Phải chăng các ngươi kêu gọi mọi người sống và cư xử cho đạo
đức nhưng bản thân các ngươi lại quên không làm điều đó trong
khi các ngươi đọc và hiểu Kinh sách. Làm thế các ngươi không
suy nghĩ hay sao? (Chương 2 – Albaqarah, câu 44).
Và người kêu gọi lúc nào cũng phải nên cẩn trọng mà
tránh xa những điều sai phạm đã xảy ra với những người đã lỡ
làm.
4- Chúng ta phải thành tâm trong hành động, tuyên truyền
kêu gọi những người làm điều trái đạo đến với sự Chỉ đạo của
Allah, và đó là sự giải nhiệm của chúng ta trước Allah, Ngài phán:

ْ ُ َ ٗ َ ٗ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ ّ  ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُونَ قَوۡمًاٞ ّ
ٱ�َ مهل ِكهم أو معذِ�هم عذابا شـدِيد�ۖ قـالوا
ِ[ذۡ قَالَتۡ أُمَة مِنهم ل ِم تع
َ ُّ

ََ

َ
(١٦٤ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZ ١ عۡذِرَةً إِ�َٰ رَ�ِّ�ُمۡ وَلعلّهُمۡ �َتَقون
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Và một tập thể của họ đã lên tiếng hỏi: “Ích lợi gì cho các người
trong việc khuyên can một đám người mà Allah muốn hủy diệt
hoặc sẽ bị Ngài trừng phạt bằng một sự trừng phạt khủng khiếp?”
(Những người tuyên truyền và kêu gọi) đáp: “Để cho hoàn thành
trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi trước Thượng Đế của các
người và biết đâu họ sẽ biết kính sợ (Allah) (Chương 7 – Al‘Araf, câu 164).
- Người kêu gọi phải can đảm, không sợ tiếng chê trách
trong hành động vì Allah và luôn biết kiên nhẫn và chịu đựng với
những điều không hay xảy đến cho bản thân.

Một Số Việc Làm Không Đúng Phải Được Cản
Ngăn
1- Một điều không đúng liên quan đến Masjid: Trang trí
và sơn màu một cách quá mức cho Masjid, xây nhiều cột tháp cho
Masjid, đặt những tấm bảng lớn có chữ viết phía trước mặt người
dâng lễ nguyện Salah làm phân tâm họ và đặc biệt đối với những
dòng chữ thơ văn trong đó có lời cầu xin những ai khác ngoài
Allah, đi ngang qua trước mặt người đang dâng lễ nguyện Salah,
bước qua đầu cổ của những người đang ngồi, lớn tiếng trong lúc
tụng niệm, đọc Qur’an hoặc nói chuyện làm phiền nhiễu đến
những người đang dâng lễ nguyện Salah bởi Nabi  có bảo rằng:

ُْ

َ  �َﻌْﺾ

َ َ

ْ ْ ٍ َ»�ْﻬﺮْ �َﻌْﻀُ�ُﻢْ ﻰﻠﻋ
(آن« )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
ِ
ِ  ﻲﻓ اﻟﻘﺮ
“Các người chớ đọc Qur’an người này lớn tiếng hơn người kia”
(Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
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Khạc nhổ và ho quá lớn tiếng gây ôn ào, một số người
Imam đọc bài thuyết giảng với những Hadith bịa đặt và yếu kém
nhưng lại không nói về các cung bậc xác thực của chúng, trong khi
vẫn có rất nhiều Hadith xác thực đầy đủ cho bài thuyết giảng
nhưng lại không dẫn chứng và nêu lên, cầu xin sự phù hộ và ân
phúc những ai khác ngoài Allah trong lúc nghe lời Azan và lúc
ngâm thơ mỗi dịp lễ, xuất hiện mùi thuốc lá của một số người
Muslim, dâng lễ nguyện Salah trong bộ quần áo dơ bẩn với mùi
hôi khó chịu, lớn tiếng và nhảy múa trong lúc Zikir, lớn tiếng trong
mua bán, không đứng sát nhau vai kề vai, bàn chân sát bàn chân
khi dâng lễ nguyện Salah tập thể.
2- Những điều sai quấy ở ngoài đường: Phụ nữ ăn mặc hở
hang khi ra khỏi nhà hoặc nói, cười lớn tiếng; nam nữ nắm tay, nói
chuyện với nhau một cách không hổ thẹn; buôn bán vé số và bán
rượu trong các quán, trừng bày các hình ảnh nam nữ khiêu dâm
làm hư hại tiêu chuẩn đạo đức, xả rác bừa bãi ngoài đường, một số
nam thanh niên đứng chờ để trêu chọc phụ nữ trên đường và ngoài
chợ.
3- Những điều không đúng liên quan đến chợ búa: Thề
thốt với những ai (vật) khác ngoài Allah, gian lận, lừa đảo giữa
người bán và người mua, căng lều giữa đường đi, chửi bới, nhục
mạ, và kêu gọi bằng cách la hét.
4- Những điều không đúng trong nhà: Nghe nhạc, ca hát
gợi dục, nam nữ trà trộn với nhau mà không có người Mahram cho
dù người nam hay người nữ kia có là bà con của nhau đi chăng nữa
như con chú bác hoặc cô di hoặc anh em của chồng hay vợ.., treo
trên tường các tranh ảnh hoặc những biểu tượng của những thứ có
linh hồn, kể cả treo những bức ảnh của chình mình hay của cha,
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phung phí trong ăn uống cũng như ăn mặc tiêu xài, hút thuốc lá
gây hại sức khỏe và gây khó chịu cho người xung quanh, chơi trò
chơi súc sắc, bất hiếu với cha mẹ, xem các tạp chí khiêu dâm và
gợi dục, đeo bùa ngải cho trẻ con hoặc trên các cửa của ngôi nhà
hoặc treo trên xe như treo các hạt cườm xanh, treo móng ngựa...,
quan niệm những bùa ngải đó sẽ trừ điều dữ và mang lại điều lành,
chỉ trích và phê bình các vị Sahabah của Nabi , một số hành vi
giễu cợt vô đức tin trong việc tuân lệnh Allah như lễ nguyện Salah,
đội hijab, để râu cằm và những gì được Islam chỉ bảo.

Jihad Cho Con Đường Chính Nghĩa Của Allah
Jihad (12) là bổn phận bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim.
Jihad có thể bằng tài sản như ủng hộ và đóng góp cho sự nghiệp
đấu tranh, có thể bằng sức người như tham gia chiến đấu, và cũng
có thể bằng lưỡi và ngòi bút như kêu gọi, tuyên truyền Jihad cũng
như bênh vực cho nó.
Jihad có nhiều dạng:
1- Nghĩa vụ bắt buộc đối với từng cá nhân: Đó là nghĩa
vụ chống lại kẻ thù đang tấn công và xâm lược một số đất nước
của người Muslim, như những người Do thái hiện nay đang chiếm
đoạt Palestine. Do đó, những người Muslim có khả năng sẽ bị
mang tội nếu như không đánh đuổi người Do thái ra khỏi đất nước.
2- Nghĩa vụ chung của tập thể: Chỉ cần có một người
đứng ra đại diện cho tập thể thực hiện nghĩa vụ này thì tất cả tập
thể sẽ không mang tội. Đó là Jihad trong việc truyền bá tôn giáo
(12)

Jihad là sự đấu tranh cho chính của Allah.
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Islam đến những nơi khác để những nơi đó áp dụng luật của Islam.
Hãy đấu tranh để giơ cao khẩu hiệu của Allah. Và đây là Jihad từ
quá khứ cho đến ngày tận thế và nó ân phúc hơn Jihad ở dạng thứ
nhất.
Và một khi người Muslim sao lãng việc Jihad mà chỉ biết
quan tâm đến cuộc sống trần tục, chỉ biết quan tâm đến việc trồng
trọt, kinh doanh thì họ sẽ trở nên thấp hèn. Quả thật, lời di huấn
của Thiên sứ  đã chứng minh xác thực cho điều này khi Người
nói:

َْ ْ ُْ َ ََ َ
ُْ َ َ
ُﺎلﺰ ْر ِع َﺗﺮَ�ْﺘُﻢ
َ
َ َذْﻧَﺎبَ اﺒﻟ َﻘﺮ َو َرﺿﻴْﺘُ ْﻢ ﺑ
َْ
ﻴﻞ
 َوأﺧﺬ� ْﻢ، »إِذا �ﺒﺎ�ﻌﺘ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ِﻌﻴﻨ ِﺔ
ِ
ِ
ِ  اﺠﻟِْﻬَـﺎدَ ﻰﻓ ﺳ
ِ
ِ
ِ ـب
ْ ُ َ ًَّ ّﻂَ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ذِﻻ
ُ ْ َ
َ
�ُ �َﻨْ�ُﻢْ ﺣَﻰﺘّﺗَﺮْﺟِﻌُـﻮا إِﻰﻟ ِدﻳـ ِﻨ� ْﻢ« )ﺣـﺪﻳﺚ
 ﻠ، اﷲ
ِ
ِ �ﻻ،
(ﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
“Khi các người đã đồng thuận mua bán bởi hình thức ‘I-nah( 13) ,
các người chấp nhận theo sau đuôi của con bò và thỏa nguyện
với việc trồng trọt mà sao lãng việc đấu tranh cho con đường
chính nghĩa của Allah thì Allah sẽ hạ thấp các người xuống
dưới quyền cai trị của kẻ thù và Ngài sẽ không giải thoát cho các
người cho tới khi nào các người trở lại với tôn giáo của các
người” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
12F

(13)

‘I-nah là hình thức: Một người bán ghi nợ một thứ gì đó cho
người khác đến một thời gian nhất định, y trao món hàng cho
người mua sau đó y mua lại món hàng đó trước khi người mua trả
tiền cho y với giá rẻ hơn bằng tiền mặt.
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3- Jihad với những nhà cầm quyền Muslim: Khuyên nhủ
họ và giúp đỡ họ, bởi Nabi  có nói:

َ َ ْ َ َْ ُ ُ َ
َ
« ﺳُﻮﻪﻟِِ وَﻷَﺋِﻤَّﺔِ الْﻤُﺴْﻠِﻤ�َ وَﺎﻋَﻣَّ ـ ِﺘ ِﻬ ْﻢ
ﻜِﺘَﺎﺑِﻪِ وَلِﺮ
�
ُ» ّﻳﻦ
ِ
ِ
ِ ِ » اﻨﻟَّﺼﻴﺤﺔ « ﻗﻠﻨﺎ لِﻤﻦ ﻗﺎل
()رواه مﺴﻠﻢ
“Đạo là sự khuyên răn”. Chúng tôi (những người Sahabah) hỏi:
Sự khuyên răn cho ai. Người nói: “Cho Allah, kinh sách của
Ngài, Thiên sứ của Ngài, cho những vị Imam của những người
Muslim và cho tất cả cộng đồng” (Muslim).
Nabi Muhammad  còn nói:

َ

ْ ُ َ ْ

ْ َ ُ َ َ

َ
ﺎن ﺟـﺎﺋِ ٍﺮ « )ﺣـﺪﻳﺚ ﺣﺴـﻦ رواه أﺑـﻮ داود
»
ِ
ٍ ﻓْﻀَـﻞُ اﺠﻟِْﻬَـﺎدِ ﻠﻛﻤـﺔ ﻋـﺪ ٍل ِﻋﻨـﺪ ﺳـﻠﻄ
(اﻟﺮﺘﻣﺬي
“Jihad tốt nhất là lời nói công bằng và chân lý với nhà cầm
quyền không đúng” (Hadith tốt do Abu Dawood và Tirmizhi ghi
lại).
Hãy trình bày và giải thích rõ cách chuộc lỗi cho những
người cầm quyền bất công, những người cùng màu da với chúng
ta, cùng ngôn ngữ với chúng ta, rằng người Muslim phải nên quay
về sám hối với Thượng Đế của họ, họ phải luôn cải thiện đức tin
và quan niệm của họ, và họ luôn biết trông chừng bản thân và
người thân quyến của họ trên con đường Islam đúng đắn. Hãy xác
nhận lời khuyên giải bằng lời phán của Allah, Đấng Tôi Cao:
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ْ ّ� َ ّ
ُ َ
�ۡ[َّ ٱ�ََّ �َ �ُغَ�ُِّ مَا َو
ٰ
(١١ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺪZۗس ِه ۡم
ِ ٍ حَ�َ ُ�غ ِ ُ وا َما بِأنف
بِق
Quả thật, Allah không thay đổi bất cứ điều gì của một nhóm
người cho tới khi nào chính họ tự biết thay đổi bản thân họ
(Chương 13 – Ar-rad, câu 11).
Cũng với lẽ trên, một trong những người truyền giáo
đương thời đã có lời ngụ ý như sau: “Hãy thiết lập một quốc gia
Islam trong trái tim của các bạn thì nó sẽ gậy dựng cho các bạn
một lãnh thổ thuộc chủ quyền của các bạn!”.
Cùng với điều đó, chúng ta phải biết cải thiện nguyên tắc
và lề lối để làm vững chắc nền móng và cấu trúc của nó. Nền
móng và cấu trúc của đất nước chính là cộng đồng xã hội. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

َۡ
َ
ّ
ُّ
َ
ِ �ٰتِ لَيَسۡـتَخۡلِفَنَ ُه ۡم ِ� ٱ
َ�َِِّينَ ءَامَنُواْ مِن�ُمۡ وَعمِلُواْ ٱل�َّٰـل
�ض ك َمـا
َ�َعَدَ ٱ
[
َ
َ
َ
ۡ
َخ َلفَ ٱ�ِّينَ مِن �َبۡلِهِمۡ وَ�َُمكِّنََّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱ�َِّي ٱرۡتَ�َٰـ لَهُـمۡ وَ� َُبَـدِّ�َّ ُهم ّمِـ ۢن
َ ُ ُۡ َ َ ُُۡ َ َٗۡ ۡ ۡ َ َۡ
َ �َْ ۡ ٗ وَمَن �َفَرَ �َعۡدَ �َٰلِكَ فَأُو
ُ ك ُه
ۚٔ���ون ِ� ش
ـم
ِ �َٰٓ
ِ � � �ِ �ع ِد خوف ِ ِهم أمناۚ �عبدون
َ ُ َۡ
(٥٥ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭZ٥ ٱل�ٰسِقون
Allah đã hứa với những người có đức tin và làm việc thiện trong
các ngươi rằng chắc chắn Ngài sẽ làm cho họ trở thành những
người cầm quyền và cai quản trên trái đất giống như việc Ngài đã
làm cho những người thời trước họ trở thành những người cầm
quyền và cai quản; và chắc chắn Ngài sẽ thiết lập cho họ một tôn
giáo vững chắc mà Ngài đã hài lòng; và chắc chắn Ngài sẽ đổi lại
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cho họ tình trạng an ninh sau cảnh phầp phòng lo sợ, với điều kiện
là họ chỉ thờ phượng riêng một mình Ngài và không làm điều
Shirk với Ngài bất kỳ một điều gì. Và sau đó, nếu ai phủ nhận đức
tin thì họ sẽ là những kẻ phá rối và nghịch đạo (Chương 24 –
Annur, câu 55).(14)
4- Jihad chống lại những người ngoại đạo, chủ nghĩa vô
thần và những kẻ xâm chiếm từ những người dân kinh sách: Hãy
đấu tranh bằng tài sản, sức lực và tiếng nói bởi Nabi Muhammad
 nói:

ُ

َ َْ

ُ

َُْ

ُ

َْ َ

ْ

(ا الْﻤُﺮﺸ ِ�� ﺑِﺄم َﻮ ِاﻟ� ْﻢ َوأ�ﻔ ِﺴ� ْﻢ َوأل ِﺴن ِﺘ� ْﻢ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
ِ

» َﺎﻫِﺪُو

“Hãy đấu tranh với những người thờ đa thần bằng tài sản của
các người, bản thân của các người và tiếng nói của các người”
(Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
5- Jihad chống lại những người làm bậy và những người
làm điều trái đạo: Hãy đấu tranh chống lại họ đôi tay, bằng tiếng
nói và bằng con tim bởi Nabi Muhammad có di huấn  bảo:

ْ َ َ ْ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ْ
ّْ
ا
 ﻓَﻠْﻴُﻐَ�ِ ُه ِ�ﻴَ ِﺪهِ ﻓ ِﺈن ل ْﻢ � َ ْﺴﺘَ ِﻄﻊ ﻓ ِﺒ ِﻠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ ﻓ ِﺈن ل ْﻢ � َ ْﺴﺘَ ِﻄﻊ ﻓ ِﺒﻘﻠ ِﺒـ ِﻪ
ًَﻦْ رَأَى ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻣُﻨْﻜَﺮ
»
َ
َُ ْ َ ََ
َ
(ﺎن « )رواه مﺴﻠﻢ
ِ اﻹﻳﻤ
ِ وذلِﻚ أﺿﻌﻒ
“Ai trong các người nhìn thấy điều xấu thì hãy ngăn cản nó
bằng chính đôi tay của mình, nếu như không thể thì bằng chiếc
(14)

Phần tóm lược từ sách (Những chú giải cho bộ giải thích
Attaha-wiyah) của học giả Alba-ni.
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lưỡi của mình, con nếu như không thể thì bằng trái tim của
mình và đó là sự yếu kém nhất của đức tin” (Muslim).
6- Jihad chống lại Shaytan: Hãy đấu tránh chống lại
Shaytan bằng cách nghịch lại nó, không đi theo sự cám dỗ và lôi
kéo của nó, bởi Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
َ ۡ َ ۡ ْ ُ ُ َ َُۡ ْ ُ َۡ َّ �
َ َ َٰ�
ب
ِ ٰ� فَٱ�ِّذُوهُ عَدُوًّۚإِ�َما يدعوا حِز�هۥ ِ�كونوا مِـن أصـّٞ[ ٱلشَّيۡ ن ل�ُمۡ عَدُو

ّ
(٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮZ ٦ �ِ
ِ لسَع

Quả thật, Shaytan là kẻ thù của các ngươi, cho nên hãy cư xử với
nó như một kẻ thù. Quả thật nó chỉ luôn kêu gọi và lôi kéo những
đồ đệ của nó để họ trở thành những người bạn của Hỏa ngục
(Chương 35 – Fatir, câu 6).
7- Jihad với bản ngã: Hãy đấu tránh chống lại nó, đừng
buông thả theo nó mà hãy bắt nó phục tùng mệnh lệnh của Allah
và tránh xa những điều bất tuân và trái lệnh Ngài. Allah đã phán
bằng cách kể lại lời nói của người phụ nữ quyền quý, người đã mê
hoặc và quyến rũ Nabi Yusuf:

�ِٓ� إ
ّ
ّ �
فۡسَ �َمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِ�َّ مَا
ٞ  َّحٞ إِنَ َر ّ� َ� ُفور
َ
٥ ِيم
َ�ِ ٱ
َّ[ �ُبَرِّئُ �َفۡ ن
ِ
ِّٓ�َرَحِمَ ر

(٥٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒZ

Và tôi đã không tự cho mình hoàn toàn vô tội bởi vì quả thật dục
vọng của bản thân (bản ngã) hay xúi giục làm điều tội lỗi trừ phi
Thượng Đế của tôi yêu thương. Quả thật, Thượng Đế của tôi là
Đấng hằng tha thứ và rất nhân từ (Chương 12 – Yusuf – câu 53).
Có một nhà thơ đã viết:
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Nghịch lại bản ngã và Shaytan!
Chớ vâng lời chúng, đừng nghe chúng!
Chúng cho lời khuyên đều ngon ngọt
Nhưng lại buộc tội không tiếc thương.
Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy phù hộ cho chúng con để
chúng con luôn trở thành những người luôn biết đấu tranh và luôn
noi theo tấm gương của Thiên sứ của Allah !

Di Chúc Được Giáo Luật Qui Định Đối Với Mỗi
Người Muslim
Nabi Muhammad  di huấn:

َ
ْ ّ
َ ْ ُ
ْ
ُ امﺮئ ُم ْﺴﻠﻢ ﻳَب
ْ َ �ْ َﻴﺖ َﻟْﻠَﺘ
َُ ﻰﺷ ٌء ُﺮِ�ْﺪُ أَنْ ﻳُـﻮْﻰﺻ ِ�ﻴـ ِﻪ ﻻَّوَوَﺻِـﻴَّﺘُﻪ ِﻋﻨـﺪ ُه
ِ
ِ ٍِ
ٍ ِ ُ» َﺎ ﺣَﻖ
َْ َ ْ ٌَ ُ ْ َ
َ َُ ُ ْ َ ُ ُْ ٌَ َ َّ
َُْ َ َ
َ
اﷲ
ِ اﷲ �ُﻤَﺮَ ﻣﺎ مَﺮَّتْ ﻰﻠﻋََﻴﻟْﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳﻮل
ِ  ﻗﺎل �ﺒﺪ.« ﻣﻜﺘﻮ�ﺔ ِﻋﻨﺪ رأ ِﺳ ِﻪ
َ َ
( )واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ.لِﻚَ إِﻻَّ وَﻋِﻨْﺪِى وَﺻِﻴَّﻰﺘ
 ل ذ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢِ
“Mỗi một người Muslim khi ngủ đêm mà y có một điều gì đó
muốn di chúc lại thì dĩ nhiên y phải nên viết sẵn lời di chúc và
đặt ở ngay đầu nằm của mình”. Abdullah con Umar  nói: Từ
khi nghe được lời nói của Thiến sứ  thì không một đêm nào trôi
qua mà tôi không chuẩn bị sẵn lời di chúc của tôi. (Albukhari,
Muslim).
1- Tôi để lại một phần tài sản (.....) cho những bà con thân
thuộc, những người láng giềng nghèo khó và những người túng
thiếu khác. (không hơn một phần ba tài sản, không cho những
người được hưởng quyền thừa kế)
2- Hãy cho những người ngoan đạo đến thăm để họ nhắc
nhở tôi trong suốt thời gian tôi nằm bệnh sắp chết.
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َ
ُ ــ َﻪ ِﻻَّ ا
ٰ َ”ﻻ ِإﻟ, trước khi
3- Hãy nhắc tôi nói lời Tawhid “ﷲ
chết chớ không phải sau khi chết, bởi Nabi Muhammad  có di
huấn bảo:

ُ
(اﷲ « )رواه مﺴﻠﻢ

ََّ  إِﻻ
ّ
َ
َ» َﻘِﻨُﻮا َم ْﻮﺗُﻢْ ﻻَ إِﻪﻟ

“Hãy nhắc những người sắp chết của các người nói lời Tawhid
ُ ( ”” َﻻ إﻟَ ٰـ َﻪ ِﻻَّ اMuslim).
“ﷲ
ِ

ََ
َ ََّ  إِﻻَّ ُ َ َ اﺠﻟَﻨ
َ
»ْ ﺎﻛَن آﺧِﺮُ ﺎﻠﻛ ِﻣ ِﻪ  إِﻪﻟَ اﷲ ﺧﻞ

(ﺔ« )ﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواه اﺤﻟﺎ�ﻢ

َ َ

َ �إ
“Người nào mà lời nói cuối cùng của y là câu nói tawhid “ �
ِ
ُّ
” thì sẽ được vào Thiên Đàng” (Hadith tốt do Hakim ghi
َ��َّ ا

lại).

tôi chết:

4- Những người còn sống hãy cầu nguyện cho tôi sau khi

ِّ اِﻏْﻔ
َُْ
ﺮْ ﻪﻟَُ وَاِرْ�َﻊْ دَرَﺟَﺘَﻪُ وَاِرْﻤﺣﻪ

Ollo-hummagh-fir lahu warfa’ darojatahu warhamhu
(Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho y, hãy nâng y lên
chỗ ở trên cao và hãy thương xót y!).
5- Khi tôi chết hãy giúp tôi thông tin cho người thân, bà
con, những người Muslim, đặc biệt là Imam để y thông báo cho
mọi người đến dâng lễ nguyện Salah.
6- Hãy mau chóng giúp tôi thanh toán những khoản nợ,
bởi Nabi  có nói:

َُْ

َ �ُﻘْﻰ

ٌَ

(» َﻔْﺲُ الْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﻣُﻌَﻠَّﻘﺔ ْﻨِﻪِ ﺣَﻰﺘّ ِﻀ �ﻨﻪ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
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“Linh hồn của người có đức tin sẽ dính liền với khoản nợ của y
cho tới khi khoản nợ đó được thanh toán xong” (Hadith xác thực
do Ahmad ghi lại).
Và đối với một người có nhận thức đúng đắn thì y nên
thanh toán cho xong khoản nợ nần của mình lúc vẫn còn sống trên
thế gian để khỏi sợ bị sao lãng và quên mất đi khoản nợ đó sau khi
chết đi.
7- Im lặng lúc tiễn đưa thi hài đi chôn cất, hãy đến cầu
nguyện cho người chết thật nhiều và hãy thành tâm Du-a cho y.
8- Hãy Du-a xin tha thứ tội lỗi cho người chết sau khi đã
chôn cất, bởi Naib Muhammad mỗi khi chôn người chết xong thì
Người ở lại và nói: “Các người hãy cầu xin Allah tha thứ tội lỗi
cho người ành em các người bởi lúc này đây, y đang bị tra hỏi”.
(Hadith xác thực do Hakim ghi lại).
9- An ủi người đang gặp chuyện buồn với lời được Nabi

 di huấn:

َ َ َ َ
ْ َ
َّ
ْ َ ْ َْ
« ﻠْﺘَﺼْﺮﺒِْ وَﺘﻟﺤت ِﺴﺐ
، ًّ�َْءٍ ﻋِﻨْﺪَهُ ﺑِﺄَﺟَﻞٍ مُﺴ
َ ُُّ ﻰﺷ،  َﻪ ُﻟ َﻣﺎ أ� َﻄﻰ، � َﻣﺎ أﺧﺬ
ِ ِ ِ»إ

()واه اﺒﻟﺨﺎري

“Quả thật, những gì Allah lấy và những gì Ngài cho đều là của
Ngài, và tất cả mọi thứ đều có một thời hạn nhất định. Do đó,
hãy kiên nhẫn và hài lòng!” (Albukhari).
Và việc đến an ủi và chia buồn với người có người thân
qua đời không có thời gian hay địa điểm nhất định, và người có
người thân qua đời hay gặp chuyện không may nên nói:

َ ُ

َ

َ ّٓ ا

ّ

ۡ
(١٥٦ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZجعون
َ [ِنَا
ِ ٰ � ِِّ ��َ إِ�ه
Inna lillah wa inna ilayhi ro-ji’u-n
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Quả thật, chúng con thuộc về Ngài và quả thật chúng có sẽ quay
về với Ngài (Chương 2- Albaqarah, câu 156)
Hoặc nói:

َْ

َْ

(بَﻰﺘِ وَأَﺧْﻠِﻒْ ﻰﻟ ﺧ�ًا ِﻣﻨﻬﺎ « )رواه مﺴﻠﻢ
ﻴ
ِ

ِ» ﻬُﻢَّ أْﺟُﺮْ�ِ ﻰﻓِ مُﺼ

Ollo-humma’jurni fi musi-bati wa akhlif li khoiran minha.
“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy cho con ân phước về tai họa của
con và xin Ngài hãy ban cho con thứ khác tốt đẹp hơn”
(Muslim).
Và bắt buộc những người thân của người chết phải biết
kiên nhẫn chịu đựng và hài lòng với số phận mà Allah đã định.
10- Những người bà con của người chết, những người
hàng xóm láng giềng và những bạn bè có trách nhiệm phải tiếp đãi
thức ăn cho già đình người chết, bởi Nabi Muhammad  nói:

ُُُ َْ َ

ُ ََ ْ َ َ ً َ

َْ َ

َُ ْ

(» ِاﺻﻨﻌ ْﻮا ِﻵ ِل ﺟﻌﻔ َﺮ َﻃﻌﺎﻣﺎ �ﻘﺪ أﺗﺎﻫ ْﻢ ﻣﺎ �ﺸﻐﻠﻬ ْﻢ« )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﺤﻟﺎ�ﻢ
“Hãy làm thức ăn cho gia đình Ja’far bởi quả thật họ đã gặp
phải chuyện làm tâm trí họ bận rộn” (Hadith xác thực do Hakim
ghi lại).






Những Điều Bị Giáo Luật Nghiêm Cấm
1- Để lại di chúc cho một người nào đó thuộc những
người được hưởng quyền thừa kế một phần tài sản nhất định nào
đó, bởi Nabi Muhammad  có di huấn:

َ ََّ وَﺻِﻴ
»

َ
(�ث « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﺪﻟارﻗﻄ
ٍ ار
ِ ﺔ لِﻮ
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“Không có di chúc dành cho người thừa kế” (Hadith xác thực do
Adda-ruqatni).
2- Khóc lớn tiếng, la hét, gào thét, xé quần áo, mặc áo
tang màu đen. Nabi Muhammad  nói:

َْ َ

َ

ْ ُ ﻌَﺬَّبُ ﻰﻓِ �َﺮ
� ُ» َﻴِّﺖ

َ � ﺒه ﺑﻤﺎ
(ﻴﺢ ﻋﻠﻴ ِﻪ « )واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ ِ ِِ

“Người chết sẽ bị hành hạ trong ngôi mộ của y bởi điều than
khóc và gào thét” (nếu y di chúc lại cho người còn sống làm như
vậy) (Albukhari, Muslim).
3- Thông báo bằng Azan, và bằng thiệp mời, hoặc tiếp đãi
thức ăn đón khách, tất cả những việc làm đó đều là Bid’ah, làm
lãng phí tiền bạc và bắt chước những người ngoại đạo, bởi trong
Hadith xác thực Nabi Muhammad  có nói:

ُ ْ ُ َ َ َ َّ» َو َﻣْ �َﺸَﺒ
(ﻪ ﺑِﻘ ْﻮمٍ �ﻬ َﻮ ِﻣﻨﻬ ْﻢ « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﺑﻮ داود

“Và ai thích làm giống một nhóm người nào đó thì y thuộc nhóm
người đó” (Hadith xác thưc do Abu Dawood ghi lại).
4- Thuê mướn những Sheikh đến nhà đọc Qur’an, bởi
Nabi Muhammad  nói:

ُ ْ َ ُْ
ْ
ُِ
َﻻَ ﺗَﺄْ�ُﻠُﻮا ﺑِﻪِ وَﻻَ �َﺴْﺘَﻜْﺮﺜوا ﺑِ ِﻪ « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه
» اﻗ َﺮ ُءوا اﻟﻘ ْﺮآن َوا� َﻤﻠﻮا ﺑِ ِﻪ
(ﻤﺣﺪ

“Các người hãy đọc Qur’an và làm theo nó, chớ dùng nó để ăn
tiền bạc và dùng nó để tìm vật chất trần gian” (Hadith xác thực
do Ahmad ghi lại).
Người cho tiền và người nhận tiền đều Haram, nhưng nếu
chúng ta cho một số tiền cho người nghèo thì ân phước sẽ đến
được với người chết.
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5- Là điều không đúng theo Sunnah cho việc làm thức ăn
và tụ tập lại tại nhà hay ở Masjid hoặc ở một nơi nào đó để an ủi
gia đình người chết, bởi Jarir, một vị Sahabah , có nói: Chúng
tôi xem việc tụ tập tại nhà có người thân qua đời và làm thức ăn
sau khi chôn cất người chết là một việc làm Niha-yah (gào thét,
than vãn, khóc là) tức bị nghiêm cấm Haram. (Hadtih xác thực do
Ahmad ghi lại).
Imam Shafi’i và Nawawi cũng nói trong sách Al-azkar ở
chương “An ủi và chia buồn” rằng việc tụ tập trên là điều không
được khuyến khích. Ibnu ‘Abidi-n thuộc hệ phái Hanafi cũng cho
rằng việc người nhà của người chết tiếp đãi khách viếng là điều
không được khuyến khích bởi vì việc làm này được giáo luật qui
định cho những chuyện vui chứ không phải đối với những chuyện
buồn. Và trong Albaraziyah của Hanafi cũng cho rằng không đúng
theo Sunnah cho việc làm thức ăn thức uống vào ngày thứ nhất và
ngày thứ ba hoặc sau một tuần, hoặc mang thức ăn đồ uống đến
mồ mả vào một dịp nào đó, hoặc mời người đến đọc Qur’an hoặc
tìm mời những người ngoan đạo và những nhà đọc xướng để bế
mạc đám tang.
6- Không được phép đọc Qur’an và làm sinh nhật cũng
như làm lễ kỷ niệm tưởng nhớ cho người chết trên các mồ mả bởi
không có bằng chứng nào cho thấy Thiên sứ  và các vị Sahabah
của Người đã làm như thế.
7- Nghiêm cấm đặt các biểu tượng hoặc những bia đá hay
những gì khác lên mồ mả rồi sơn phết và ghi chữ lên đó. Bởi lẽ
Nabi Muhammad  đã ngăn cấm xây mồ mả, trát thạch cao cho
nó và ghi chữ lên nó. (Muslim).
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Để Râu Cằm Là Bắt Buộc
Vị vua Kisra đã gởi một bức thông điệp tới sứ thần đang
ở Yemen rằng cho mời Muhammamd đến gặp Ngài. Thế là vị sứ
thần đã cử phái hai thuộc hạ của ông đến Madinah. Và khi hai
người này vào gặp Thiên sứ , Người nhìn thấy râu mép của hai
người này để dài và được uốn xoắn lại, hai bên gò má được cạo
nhẵn bóng thì Người đùa nói: Ai đã ra lệnh cho các ông như vậy?
Họ nói: Chúa của tôi (tức ám chỉ vua Kisra). Người  nói với họ:
Con Chúa của tôi ra lệnh cho tôi để râu cằm (kể cả râu ở hai bên
má) và bỏ đi râu mép. (Hadith tốt do Ibu Jarir ghi lại).

Ý Nghĩa Từ Hadith Trên
1- Những người đàn ông theo đạo Maju-s (thờ lửa)
thường cạo sạch râu cằm và chừa râu mép theo tín ngưỡng của họ.
2- Thiên sứ  đã phủ nhận việc làm của hai người đó và
ám chỉ hai người họ là những người ngoại đạo.
3- Có thể lên tiếng ngăn cản điều không đúng được công
khai trước mắt cho dù có điều khác quan trọng hơn. Bởi Thiên sứ
đã có thái độ chỉ trích và ngăn cản việc cạo sạch râu cằm nhưng lại
không kêu gọi hai người đó đến với đức tin Iman, trong khi việc
kêu gọi đến với Iman là điều quan trọng hơn việc cạo râu hay
không cạo râu. Như vậy, chiếu theo cái lý này thì có thể nói là
được phép lên tiếng ngăn cản và chỉ trích người Muslim cạo râu
cằm hay hút thuốc lá trong khi y thường xuyên bỏ bể dâng lễ
nguyện Salah chẳng hạn.
4- Haram cạo hoặc nhổ lông trên hai bên má vì nó cũng
thuộc phần râu cằm bởi vì trong từ điển, từ “ ”ا�يةcó nghĩa là
“lông mọc ở cằm và hai bên má trên mặt đàn ông, râu”.
5- Không được phép để dài râu mép và uốn cong nó mà
chỉ được phép để râu mép giống như Sunnah của Thiên sứ  là
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cắt tỉa sao cho nó không phủ xuống mí môi trên. Nabi Muhammad
 đã dùng Siwak (một loại cây trầm mà Nabi thường dùng chà
răng) đặt nó trên môi trên và cắt tỉa những phần râu dài qua khỏi
cây Siwak đó, và Người chưa từng cạo sạch hết râu mép.
6- Nếu Thiên sứ của Allah  đã không hài lòng hai
người theo đạo Maju-s kia nhưng tại sao Người lại ngắm nhìn vào
người đó về việc cạo râu của họ. Như vây, liệu có phải Người 
cũng không hài lòng với những người Muslim khi Người ngoảnh
mặt quay đi nếu như nhìn thấy họ cạo sạch râu của họ hoặc họ làm
giống những người ngoại đạo hay làm giống như nữ giới? Câu trả
lời là có, Thiên sứ  không hài lòng về việc họ cạo râu và dĩ
nhiên họ còn đáng không hài lòng hơn hai người Maju-s kia nữa là
khác.
7- Để râu cằm (râu quai hàm) là điều bắt buộc còn cạo
sạch nó đi là Haram, bởi Nabi Muhammad  đã nói rằng Thượng
Đế của tôi ra lệnh cho tôi. Mệnh lệnh là điều bắt buộc bởi Allah,
Đấng Tối Cao phán:

َ ٌ َ َ ۡ َُ ُ َۡ ٌَۡ ۡ َُ ُ َ
َ َ َ ُ َُ َ ّ
Z اب أ ِ� ٌم
ِين �ال ِفون � ۡن أ ۡم ِرهِۦٓ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذ
َ�[َلۡيَحۡذَرِ ٱ
(٦٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của Y
(Thiên sứ Muhammad) nên biết rằng làm như thế chúng sẽ gặp
phải tai kiếp hay sẽ gặp phải một sự trừng phạt đau đớn (Chương
24 – Annur, câu 63).
Hãy nỗ lực noi theo Thiên sứ  và những vị Sahabah của
Người. Người đã bảo chúng ta để râu và cấm chúng ta cạo nó để
khác với những người ngoại đạo và phụ nữ với rất nhiều lời di
huấn khác nhau và xác thực.

Đừng Đổ Lỗi Cho Số Phận
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Tất cả mỗi người Muslim phải tin rằng mọi điều tốt xấu
đều do Allah định sẵn từ trước bởi kiến thức và ý chí của Ngài.
Tuy nhiên, hành động tốt xấu là do bản thân người bề tôi tự quyết
định lấy. Và việc tuân thủ theo mệnh lệnh và sự nghiêm cấm của
Nabi  là bổn phận của người bề tôi. Do đó, người bề tôi không
được phép làm điều sai trái nghịch lại Allah rồi bảo rằng đó là điều
do Allah an bài. Allah, Đấng Tối Cao đã gửi đến những vị Rasul
(Sứ giả) cùng với những kinh sách để hướng dẫn và giải thích rõ
ràng đâu là con đường hạnh phúc và đâu là con đường bất hạnh,
thêm vào đó, Ngài đã ban cho con người có trí óc biết suy ngẫm và
biết nhận thức đâu là con đường được chỉ dẫn và đâu là con đường
lầm lạc. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َُ ّ

(٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥZ شَاكِرٗ� �مَا كفورً ا

[ّا هَدَيۡ�َٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا

Quả thật, TA (Allah) đã hướng dẫn cho y (con người) một con
đường, hoặc y là sẽ người biết ơn hoặc sẽ là người bội ơn
(Chương 76 – Al-Insan, câu 3).
Như vậy, nếu con người bỏ bê việc dâng lễ nguyện Salah,
hoặc uống rượu thì y đáng bị trừng phạt bởi đã làm trái lệnh Allah,
và trong trường hợp như vậy, y phải ăn năn và sám hối.

Hãy Là Huynh Đệ Với Nhau Trong Việc Thờ
Phượng Allah!!!
Nabi Muhammad  nói:

ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ ََ
ﺎﺟﺸﻮا
» َ ﺤﺗﺎﺳﺪوا وﻻ �ﺒﺎﻏﻀﻮا ﻻ ﺤﺗَﺴَّﺴﻮا وﻻ �ﻨﺎﻓﺴﻮا ﻻ ﺠﺗَﺴَّﺴﻮا وﻻ �ﻨ
ًْ َ اﻧ
َ َ ُ َ َََ َ
ُ ُ
َ َ
ْ َ َْ ََ
ُ
َ
اﷲ إِﺧﻮ ﺎ
وﻻ�ﻬﺎﺟﺮوا ﻻ ﺗَﺪ
ِ اﺑَﺮُوا وَﻻ ﻳَﺒِﻊْ �َﻌْﻀُ�ﻢْ ﻰﻠﻋ �ﻴ ِﻊ �ﻌ ٍﺾ َو�ﻮﻧﻮا ِﻋﺒﺎد
َ َ َ َ َ ُ ْ لْﻤُﺴْﻠِﻢُ أَﺧُﻮ الْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻻَ �َﻈ
ْ َ َ َ ُ ُ ْﺬُﻪ
َُ َ َْ
ُ
ُ
، ﻟَّﻘﻮى ﻫﺎ ﻫﻨﺎ. ْﻠِﻤُﻪُ وَﻻَ �َ ﻟ وﻻ � ِﻘﺮه
:ﻛﻤﺎ أمﺮ�ﻢ
َ
ْ
ْ
َُ َ
.« ِ َوُﺸِ�ُ إِﻰﻟ َﺻﺪ ِره،ﻟَّﻘ َﻮى ﻫﺎ ﻫﻨﺎ
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ْ ََ
ْ
ْ
ُ َ ٌ َ َ
ام د ُﻣﻪ
 ﻰﻠﻋ ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ ﺣﺮ
ﻠِﻢَ ﻞﻛُُّ الْﻤُﺴْﻠِﻢ
»  امْﺮِئٍ ﻣِﻦَ الﺮﺸَِّّ أَنْ �َ ﻘِﺮَ أَﺧَﺎهُ الْﻤُﺴ
ِ
ُ
ُُ
« َﻣَﺎﻪﻟ َو ِﻋ ْﺮ ُﺿﻪ
ْ
أَ�ْﺬَب
َ َّﻟﻈَّﻦ
« ﻳﺚ
» َّﺎ�ُﻢْ وَا
ِ  نّ اﻟﻈَّﻦَّ ُ اﺤﻟ َ ِﺪ،

ُُ َ
ْ َ ُ
ُ
ُ ْ َ َ َ َِّن
« اﷲ ﻻ �ﻨﻈ إِﻰﻟَ ﺻُﻮَرِ�ُﻢْ وَأَمْﻮَاﻟِ�ُﻢْ وَﻟَ�ِﻦْ �َﻨْﻈُﺮُ إِﻰﻟ ﻗﻠﻮ�ِ� ْﻢ َوأ� َﻤﺎ ِﻟ� ْﻢ
»
()اه مﺴﻠﻢ ورواه اﺒﻟﺨﺎري أ�ﺮﺜه
“Các người chớ đừng đố kị lẫn nhau, đừng gây oán thù cho nhau,
đừng nghe lén nhau, đừng đua tranh nhau, đừng dò thám chuyện
xấu của nhau, đừng trả giá cao món hàng mà các ngươi không
muốn mua nó, đừng ghét bỏ nhau, đừng quay mặt làm ngơ với
nhau, và các người đừng buôn bán phá giá nhau, mà hãy là những
huynh đệ của nhau trong đám bề tôi của Allah như Ngài đã ra lệnh
cho các người: Người Muslim là anh em của người Muslim, hãy
đối xử công bằng, hãy luôn ủng hộ, giúp đỡ, và chớ khinh khi
người anh em của mình. Sự ngoan đạo là ở chỗ này, sự ngoan đạo
là ở chỗ này (Người đưa tay chỉ lên ngực)..”
“Một người được cho là làm điều xấu khi y đã khinh khi người anh
em Muslim của y, người Muslim không được phép xâm phạm đến
tính mạng, danh dự và tài sản của người Muslim”.
“Các người hãy coi chừng, đừng nên nghi ngờ bởi quả thật, nghi
ngờ là một điều nói dối”
“Quả thật, Allah không nhìn vào diện mạo và tài sản của các người
mà Ngài chỉ nhìn vào trái tim và hành động của các người”.
Bukhari).

(Những Hadith trên do Muslim và Bukhari ghi lại, phần lớn là
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Các Hadith Về Người Muslim
َ ُ ْ ُْ

َ

َ

ْ ُْ

( » الﻤﺴ ِﻠ ُﻢ ﻣ ْﻦ ﺳ ِﻠ َﻢ الﻤﺴ ِﻠﻤﻮن ِﻣ ْﻦ ل ِ َﺴﺎﻧِ ِﻪ َو َ� ِﺪهِ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ-١
1- “Người Muslim là người mà những người Muslim luôn được
an toàn khỏi chiếc lưỡi và đôi tay của y” (Albukhari, Muslim).

ْ ُ

ُ

ُ
( الْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻓُﺴُﻮقٌ وَﻗِﺘَﺎﻪﻟ �ﻔ ٌﺮ « )واه اﺒﻟﺨﺎري
ُ » ِﺒَﺎب-٢
2- “Chửi rủa người Muslim là điều xấu xa, gây chiến với người
Muslim là vô đức tin” (Albukhari).

َ

ُ

َ

( » ِّ ﻓَﺨِﺬَك ﻓَﺈِنَّﻓَﺨِﺬَ الﺮَّﺟ ِﻞ ِﻣ ْﻦ ﻋ ْﻮ َرﺗِ ِﻪ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ-٣
3- “Hãy che đùi ngươi lại bởi quả thật, đùi của đàn ông là phần
‘Awrah (phần kín phải được che đậy) của y”. (Hadith xác thực do
Ahmad ghi lại).

ْ

َ
 وَﻻَ اﺒﻟ ِﺬى ِء« )ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواه
ِ  » َ الْﻤُﺆْﻣِﻦُ ﺑِﺎﻟﻄَّﻌَّﺎنِ وَﻻَ الﻠَّﻌَّﺎنِ وَﻻَ اﻟْﻔَﺎﺣِﺶ-٤
(ﺮﺘﻣﺬي وأﻤﺣﺪ
4- “Người có đức tin là người không bị thiên hạ chửi bới và
nguyền rủa, không làm điều xấu và điều xàm bậy” (Hadith tốt do
Tirmizhi và Ahmad ghi lại).

َّْ ﻤﺣََﻞ َ َﻴْﻨَﺎ الﺴِّﻼَحَ ﻓَﻠَيْﺲ  ﻣِﻨ
 ﻋَﻠ
» -٥

(َ ﺎ « )رواه مﺴﻠﻢ

5- “Ai mang vũ khí để gây chiến với chúng ta thì người đó không
thuộc về chúng ta” (Muslim).

َّﻦْ َ ﻓَﻠَيْﺲ  ﻣِﻨ
ّ» ﻏَﺶ

(َ ﺎ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي

“Ai gian lận thì không phải cộng đồng của chúng ta” (Hadith
xác thực do Tirmizhi ghi lại).
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ْ َْ

َ �ُْﺮَمِ الﺮِّ�ْﻖَ �ُْﺮَمِ اﺨﻟ
(� « )رواه مﺴﻠﻢ

ْ » ﻦ-٦

7- “Ai ngăn cản lòng tốt tức đã ngăn cản điều lành” (Muslim).

َ

ُ

َ

َّ َ َ َ ْ َ ََّﻦْ أَﺣَﺐ
» -٧

ُ
ََّ ﻪﻟ ﻟَّﺎس َﺎﻣﺎً ﻓَﻠْﻴَتَﺒَﻮَّأْ ﻣَﻘْﻌَﺪهُ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
ﺎر « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ
أن �ﺘﻤ
ِ

(واه أﻤﺣﺪ

7- “Ai thích thiên hạ đứng nghiêm trang để kính cẩn và đề cao
bản thân mình thì y hãy chuẩn bị chỗ ngồi của y trong Hỏa
ngục” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).

ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َﻦْ أَﻰ
َّاﻰﺷِ وَالْﻤُﺮْ�َﻰ
ِﺸ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- اﷲ
-٨
ِ ِﺑ ﻫ َﺮ� َﺮة ﻗﺎل ﻟﻌﻦ رﺳﻮل

()ﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي

8- Theo lời thuật của ông Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của
Allah  đã nguyền rủa người đưa hối lộ và người nhận hối lộ.
(Hadith tốt do Timizhi ghi lại).

َّاﻨﻟ
(ﺎر « )واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ

ِ أَﺳْﻔَﻞَ ﻣِﻦَ اﻟْﻜَﻌْﺒَ� ِ ﻣ ﻦَ اﻹِزَارِ ﻓَﻰﻔ
» -٩
ِ ْ

9- “Phần của quần áo thòng xuống qua khỏi mắt cá chân sẽ bị
cho vào Hỏa ngục” (Albukhari).

َ ُ ُ َ َ

ْ ََ

َ

َ َ » ذَا ﻗَﺎلَ الﺮَّﺟُﻞُ ﻷَﺧِﻴﻪِ ﻳَﺎ ﺎﻛ ِﻓ ُﺮ �ﻘﺪ ﺑ-١٠
(ﺎء ﺑِ ِﻪ أﺣﺪﻫﻤﺎ « )واه اﺒﻟﺨﺎري
10- “Khi một người nói với người anh em của y “Đồ ngoại đạo!”
thì quả thật điều đó sẽ rời vào bản thân y” (Albukhari).

ََّ وَﺟَﻞ
ّ » َ �َﻘُﻮلُﻮا لِﻠْﻤُﻨَﺎﻓِﻖِ ﺳَﻴِّ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ إِنْ ﻳَﻚُ ﺳَﻴِّﺪَ�ُﻢْ �َﻘَﺪْ أَﺳْﺨَﻄْﺘُﻢْ رَ�َّ �ُﻢْ ﻋَﺰ-١١
(« )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

11- “Các người đừng nói với người đạo đức giả (Muna-fiq) là
ông chủ của chúng tôi, bởi quả thật, nếu y thực sự là ông chủ
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của các người thì chắc chắn các người đã làm Thượng Đế của
các người, Đấng Tối Cao giận dữ”. (Hadith xác thực do Ahmad)

َ ُل
ّ ُ
َ
َ ّاﺤﻟَْﻖِّ ﻻَ ﻳَﺮﻀُ ُﻫ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﺧ َﺬل َ ُﻬ ْﻢ َﺘ
ﻳَﺄْﻰﺗ
َ�ﻦَ ﻰﻠﻋ
ِﺎﺋِﻔَﺔٌ ﻣِﻦْ أُﻣَّﻰﺘِ ﻇَﺎﻫ ﺮ
 » ﻃ-١٢
ِ
ِ
َْ
(اﷲ « )رواه مﺴﻠﻢ
ِ أم ُﺮ

12- “Sẽ vẫn còn một nhóm người thuộc các tín đồ của ta luôn
vững bước trên điều chân lý, những ai muốn làm hại họ sẽ
không thể thực hiện được trừ phi Allah cho phép điều đó”
(Muslim).






Du-a Al-Istikha-rah( 15)
14F

Jabir nói : Thiên sứ của Allah  thường dạy chúng tôi
cầu nguyện Al-Istikha-rah trong tất cả mọi vụ việc. Người dạy
chúng tôi như dạy cả chương kinh Qur’an vậy, Người nói: Nếu các
người gặp điều gì buồn phiền thì các người hãy dâng lễ nguyện
Salah hai Rak-at ngoài các lễ nguyện Salah bắt buộc, rồi sau đó
hãy cầu nguyện:

َ ْ َ ْ َ ْ َ َُ ْ ََ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ ّ
، ﻴﻢ
ِ  وأﺳﺄلﻚ ِﻣﻦ ﻓﻀ ِﻠﻚ اﻟﻌ ِﻈ، » َّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺘ ِﺨ�ك ِﺑ ِﻌﻠ ِﻤﻚ وأﺳﺘﻘ ِﺪرك ﺑِﻘﺪرﺗِﻚ
ُ ُ ْ ُ َّﺈِﻧَّﻚَ �َﻘْﺪِرُ وَﻻَ أَﻗْﺪِرُ وَ� َﻌْﻠَﻢُ وَﻻَ أَﻋْﻠَﻢُ وَأَﻧْﺖَ ﻋَﻼ
. ﻮب
ِ م اﻟﻐﻴ
َ
َ َ َ
َ
ْ
َْ
َ
ِنَّ ﻫَﺬَا اﻷَمْﺮ ﺧَ�ٌْ ﻰﻟ
َ
ﻰﻓِ دِﻳ�ِ وَﻣ َﻌ
 أ ْو ﻗﺎل- ﺎﻰﺷِ وَﺎﻋﻗِﺒَ ِﺔ أم ِﺮى
ﻢَّإِنْ ﻛُﻨ ﺖَ �َﻌْﻠَﻢُ أ
ُُرْه
َ َ َّﻌْﻠَﻢُ أَن
َْ
َ
َ
ﻫﺬا
َ� َ َ�ِنْ ﻛُﻨْﺖ، ﺑَﺎرِكْ ﻰﻟ ِ�ﻴ ِﻪ
 ﻰﻟِ وَ�َﺮﺴِّْه- آﺟ ِﻠ ِﻪ
َُّ ﻰﻟِ �ُﻢ
ِ
ِ ﻋ ِﺟ ِﻞ أم ِﺮى و
َْ َ َ
َْ
ََ
َ
َِ ﺮﺷٌَّ ﻰﻟ
َ
- آﺟ ِﻠ ِﻪ
ِ  وْ ﻗَﺎلَ ﻰﻓِ ﺎﻋ ِﺟ ِﻞ أم ِﺮى و- ﻰﻓِ دِﻳ�ِ وَﻣﻌﺎﻰﺷِ وَﺎﻋ ِﻗﺒ ِﺔ أم ِﺮى

(15)

Istikha-rah là cầu nguyện Allah xin che chở khỏi điều dữ và
ban sự an lành.
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َ
َ َ
َُْ ْ ْ
ُْ ﻰﻟِ اﺨﻟَْ�َْ ﺣَﻴْﺚ
ّ
ِ�ََ�ُﺴ
-  ﻗﺎل- �ِ ﺎﻛَنَ �ُﻢَّ أ ْر ِﺿ
 ْﺪُر، ﺮﺻِْﻓْﻪُ �َ�ِّ وَاﺮﺻﻓ ِ� �ﻨﻪ
ِ
ََُ َ
(ﺣﺎﺟﺘﻪ « )واه اﺒﻟﺨﺎري
“Ollo-humma inni astakhi-ruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi
qudrotika wa as-aluka min fadhlikal ‘azi-m, fa innaka taqdiru wa
la aqdir, wa ta’lamu wa la ‘alam, wa anta ghulla-mul ghuyu-b.
Ollo-humma in kunta ta’lam anna ha-zhal amru khoirun li fi di-ni
wa ma’a-shi wa ‘aqibati amri (hoặc nói fi ‘a-jili amri và a-jilih)
faqdur huli, wa yassir huli, thumma ba-rik li fi-h; wa in kunta
ta’lam anna ha-zhal amru sharrulli li fi di-ni wa ma’a-shi wa
‘aqibati amri (hoặc nói fi ‘a-jili amri và a-jilih) fasrif hu ‘anni,
wasrifni ‘anhu, waqdur li alkhoira haythu ka-na, thumma radhini
bihi”.
“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi xin Ngài hãy ban cho bề tôi điều
tốt đẹp và an lành bằng kiến thức của Ngài, xin Ngài ban cho khả
năng từ khả năng của Ngài, xin mọi điều phúc lành nhất ở nơi
Ngài, bởi quả thật Ngài là Đấng toàn năng còn bề tôi không có
quyền năng nào cả, Ngài hiểu biết tất cả còn bề tôi không biết gì,
và Ngài là am tường mọi điều vô hình.
Lạy Thượng Đế, nếu Ngài biết rõ rằng điều này (điều phiền muộn,
nan giải) tốt đẹp cho bề tôi trong đạo, đời và trong thành tựu của
bề tôi (hoặc nói: trong cuộc sống ở đời này và cuộc sống ở đời
sau) thì xin Ngài hãy định đoạt nó cho bề tôi, hãy tạo sự dễ dàng
cho bề tôi, rồi xin Ngài hãy ban phúc lành cho bề tôi về điều đó;
tuy nhiên, nếu Ngài biết rõ rằng điều này (điều phiền muộn, nan
giải) là điều xấu cho bề tôi trong đạo, đời và trong thành tựu của
bề tôi (hoặc nói: trong cuộc sống ở đời này và cuộc sống ở đời
sau) thì xin Ngài hãy lấy nó đi khỏi bề tôi, hãy lấy bề tôi ra xa nó,
và xin Ngài hãy định đoạt cho bề tôi sự tốt đẹp nhất rồi xin Ngài
hãy làm cho bề tôi luôn biết hài lòng về những gì Ngài đã định.”
(Albukhari).
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Và đây là lễ nguyện Salah và bài du-a mà con người thực
hiện nó cho bản thân mình giống như y uống thuốc để được
Thượng Đế của y ban cho y điều tốt đẹp và phúc lành nhất, và một
trong những dấu hiệu cho điều tốt đẹp và phúc lành là Ngài luôn
tạo mọi điều kiện dễ dàng và thuận lợi trong mọi vụ việc và hành
động của y.






Du-a Xin Được Khỏi Bệnh
1- Hãy đặt tay lên chỗ đau của cơ thể mình và nói: “ ِﺑِﺴْﻢ
ِ“ ”ﺍﷲBissmillah” ba lần, rồi nói thêm bảy lần câu tụng niệm sau:

ُ ُ َ
َ ُ ُ َ َ َِﻮذ ﺑﺎﷲ ﻗُﺪْرَﺗِﻪ ﺮﺷ
(ّ ﻣﺎ أ ِﺟﺪ َوأﺣﺎ ِذ ُر « )رواه مﺴﻠﻢ
ِْ ﻣِﻦ
ِ ِ » أﻋ

“A’u-zhu billah wa qurotihi min sharri ma ajidu wa uha-zhir”.
“Với quyền năng của Allah, xin Ngài hãy giúp con tránh khỏi
điều xấu mà con đang gặp phải” (Muslim).

ُ َ ََّ ﺷِﻔَﺎءَ إِﻻ
َ َْ
َ ْﻔِﻪ
» -٢
، ِﺷﻔﺎؤ َك
، ﻧْﺖَ الﺸَّﺎﻰﻓ
 وَأ
ِ ، ُﻢَّ رَبَّ اﻨﻟَّﺎسِ أَذْﻫِﺐِ اﺒﻟﺎس
ِ
ًَ َ ُ َ ُ َ ً َ
(ِﺷﻔﺎء ﻻ �ﻐﺎ ِدر ﺳﻘﻤﺎ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

2- “Ollo-humma Rabban na-s azhhibil ba-s, ishfihi wa antas Shafi, la shifa’ illa shifa-uka, shifa-an la yugho-diru saqoman”
“Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của nhân loại, xin Ngày hãy làm
mất đi điều dữ này, xin Ngài hãy chữa lành cơn đau bởi Ngài là
Đấng làm cho khỏi bệnh, không có sự điều trị nào ngoài sự điều
trị của Ngài, một sự điều trị cho mọi căn bệnh nào” (Albukhari,
Muslim).
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ٍﺔ « )رواه

َّﻞﻛُِ ّ َ�ٍْ ﻻَﻣ

َ
َ َ ُ ُ َ
ْاﷲ ّﺔِ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺷَﻴْﻄَﺎنٍ وَﻫَﺎﻣّﺔٍ وَﻣِﻦ
ِ ﺎت
ِ  » أﻋﻮذ ﺑِ� ِﻠﻤ-٣

(ﺒﻟﺨﺎري

3- “A’u-zhu bi kalima-tilla-hitta-mmah min kulli shayto-nin wa
ha-mmatin wa min kulli ‘aynin la-mmah”
“Xin được che chỡ bởi những lời phán hoàn hảo của Allah khỏi
tất cả mọi Shaytan, mọi điều phiền muộn, và tất cả mọi điều
xấu” (Albukhari).

َّاﷲ ﻟْﻌَﻈِﻴﻢَ رَب
ْ ُ  » ﻦْ ﺎﻋَدَ مَﺮِ�ﻀًﺎ لَﻢْ �َْﺮ-٤
َ ﻀ أَ َﺟﻠُ ُﻪ َ� َﻘ َﺎل ِﻋﻨْ َﺪ ُه َﺳﺒْ َﻊ ِم َﺮار أَ ْﺳﺄَ ُل
ٍ
َ َّاﻟْ َﻌ ْﺮش اﻟْ َﻌﻈﻴﻢ أَ ْن � َﻔِﻴَﻚَ إِﻻ
َْ َ َ
ُ ﺎﻋﻓَ ُﺎه
اﷲ ِﻣ ْﻦ ذلِﻚ الﻤ َﺮ ِض « )واه اﻟﺮﺘﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ
ِ
ِ ِ

(ﺎ�ﻢ  وواﻓﻘﻪ اﺬﻟﻫﻲﺒ

4- “Ai đi viếng người bệnhَ không phải là người bệnh sắp
chết, y
ْ
ْ ََّ ﻟْﻌَﻈِﻴﻢَ رَب
َُ ْ َ
َ َ َْ ْ
َ
َ
ْ
nói bảy lần câu:“ﻴﻢ أن �ﺸ ِﻔﻴﻚ
“ ”أﺳﺄل اﷲAsِ اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ
alukollo hal azhi-m Rabbal ‘arshil ‘azhi-m an yashfi-ka” (có
nghĩa là: Tôi cầu xin Allah, Đấng vĩ đại, Chủ nhân của chiếc Ngai
vương vĩ đại, ban cho anh khỏi bệnh!) thì chắc chắn Allah sẽ cho
người bệnh đó khỏi bệnh.” (Hadith do Tirmizhi ghi lại, được
Hakim và Azhahabi đồng xác nhận là đúng và xác thực).

َ ََ
َ ْ َ َ ُ َْ�ً �َﻘ
ُ ْ ْ
�
 » ﻣﻦ رأى ﻣﺒ-٥
ِ ِ َﺎلَ اﺤﻟَﻤﺪ
ٍ �  ﺎﻋَﻓَﺎ�ِ مِﻤَّﺎ ا�ْﺘَﻼَكَ ﺑِﻪِ وَﻓَﻀَّﻠَ�ِ ﻰﻠﻋ ﻛ ِﺜ
َ َْ
ُ
(ﻤَّﻦْ ﺧَﻠَﻖَ �َﻔْﻀِﻴﻼً لَﻢْ ﻳُﺼِﺒ ْﻪُ ذَلِﻚَ اﺒﻟﻼء « )ﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي

5- “Ai nhìn thấy người gặp nạn rồi nói:

ْ
ً
َْ َ َ ْ
َّﺘَﻼَكَ ﺑِﻪِ وَﻓَﻀ
َ ﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ � ِى
َ
 ﻛَﺜِ�ٍ مِﻤَّﻦ ﺧﻠ َﻖ �ﻔ ِﻀﻴﻼ
َِ ﻰﻠﻋ
ْ�ﺎﻋَﻓﺎ�ِ مِﻤَّﺎ ا
ِ ِ

Alhamdulilla hilazhi ‘a-fa-ni mimma ibtala-ka bihi wa fadhdholani
‘ala kathirin mimman kholaqo tafdhi-la
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(Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng đã cho
tôi an lành khỏi những tai họa mà y gặp phải và đã cho tôi ân
phúc hơn nhiều người được ân phúc) thì y sẽ không gặp phải nạn
kiếp đó nữa”.
6- Đọc bài Fatihah, chương Annas, Alfalaq, cầu xin Allah, Đấng
duy nhất ban cho khỏi bệnh, kết hợp giữa Du-a và phương thuốc,
bố thí cho người nghèo, rồi Allah sẽ ban cho khỏi bệnh.






Du-a Khi Đi Xa
1- Nabi Muhammad  nói:

ََّ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ﻟ
ُ َ ْ َ َ
«اﷲ ِ ْي ﻻ ﺗ ِﻀﻴ ُﻊ ِوداﺋِ ُﻌﻪ
 أﺳﺘﻮ ِدﻋ�ﻢ:»ﻣﻦ أراد أن �ﺴﺎ ِﻓﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ لِﻤﻦ � ِﻠﻒ

()ﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواه أﻤﺣﺪ

“Ai muốn đi xa thì hãy nói với những người ở lại:

َُّ ﻢْ اﷲَ اﺬﻟ
ُ َ ْ َ َ
�ُﺳْﺘَﻮْدِﻋ
ِ ْي ﻻ ﺗ ِﻀﻴ ُﻊ ِوداﺋِ ُﻌﻪ

Astadi’ukummullo hallazhi la tadhi-‘u wida-‘uhu (có nghĩa là:
Mọi điều xin trông cậy vào Allah, Đấng sẽ không làm mất điều
ký thác)” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
2- Khi nào chúng ta lên xe, tàu hay những phương tiện
nào khác thi hãy nói:
ُ ْ ْ
�
ِ ِ  اﷲِ وَاﺤﻟَﻤﺪ

ُ ْ ْ َ ُ ََُْ َّ
َ
ُ  اﺬﻟَِّى ﺳَﺨَّﺮَ ﻨﻟََﺎ َﻫﺬَا وَﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻪﻟَُ ﻣ
�
ِ ِ  ﺤﻟَﻤﺪ.ﻘْﺮِ�ِ�َ و �ِﻧَّﺎإِﻰﻟَ رَ�ِﻨﺎ لﻤﻨﻘ ِﻠﺒﻮن
ُ ْ ْ
ُ ْ ْ
ُ ِّ ﻗَ ْﺪ َﻇﻠَ ْﻤ
َ ُ َ�ْﺮ َ ُ َ ُ َ�ْﺮ َ ُ َ ُ َ�ْﺮ َ ُ ُﺒ
ﺖ
ِ ِ  ﺤﻟَﻤﺪ، �
ِ ِ ﺤﻟَﻤﺪ
�ِ ْﺤَﺎﻧَﻚَ إ،  واﷲ ﺒ واﷲ ﺒ، واﷲ ﺒ، �
َ ِْ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻰﻟِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُﻻَ �َﻐْﻔِﺮُ اﺬﻟُّﻧُﻮبَ إِﻻَّ أَﻧ
ﺖ
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Bissmillah walhamdulillah
Subha-nallazhi sakhkhoro lana ha-zha wama kunna lahu
muqtarini-n wa inna ila Rabbina lamunqolibu-n. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, Alhamdulillah, wollo-hu akbar, wollo-hu akbar,
wollo-hu akbar, Subha-nak inni qod zholamtu nafsi faghfirli fa
innah la yaghfiruzh zhunu-ba illa anta.
Nhân Danh Allah và xin ca ngợi tán dương Allah.
Quang vinh thay Đấng đã chế ngự con (vật) này cho chúng con sử
dụng vì chúng con không đủ khả năng chế ngự nó. Và chắc chắn
chúng con sẽ trở về gặp Thượng Đế của chúng con. Xin ca ngợi
tán dương Allah, xin ca ngợi tán dương Allah, xin ca ngợi tán
dương Allah, Allah Đấng vĩ đại nhất, Allah Đấng vĩ đại nhất,
Allah Đấng vĩ đại nhất, quang vinh thay Ngài, quả thật con đã bất
công với bản thân mình xin Ngài hãy tha thứ cho con, bởi quả thật
không có ai có quyền tha thứ tội lỗi mà chỉ có Ngài duy nhất.
(Hadith tốt và xác thực do Tirmizhi ghi lại).
3- Hoặc bài Du-a:

َ
» ّ إِﻧَّﺎ �َﺴْﺄَلُﻚَ ﻰﻓِ ﺳَﻔَﺮِﻧَﺎ ﻫَﺬَا اﻟْﺮﺒَِّ وَاﺘﻟَّﻘْﻮَى وَﻣِﻦَ اﻟْﻌَﻤَﻞِ ﻣَﺎ ﺗَﺮْﻰﺿ
َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ
اﻃ ِﻮ � ﺎ ُ�ﻌﺪ ُه
َّﻬُﻢَّﻫَﻮِن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎ ﻫﺬا و

َْ
َ
ِ وَاﺨﻟَْﻠِﻴﻔَﺔُ ﻰﻓ اﻷﻫ ِﻞ
أَﻧْﺖَ الﺼّﺎﺣِﺐُ ﻰﻓِ الﺴَّﻔَ ﺮ
َّﻢ
ِ
َْ
وَ�ْﺜَﺎءِ الﺴَّﻔَﺮِ وَ�َﺂ َﺔِ الْﻤَﻨْﻈَﺮِ وَﺳُﻮءِ الْﻤُﻨْﻘ
َْ
.« ﺎل َواﻷﻫ ِﻞ
ﺑ
ْﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦ
ِ
ِ َﻠَﺐِ ﻰﻓ الﻤ

()رواه مﺴﻠﻢ

“Ollo-humma inna nas-aluka fi safarina ha-zha albir wattaqwa, wa
minal ‘amalima tardho.
Ollo-humma hawwin ‘alayna safarona ha-zha, watwi ‘anna
bu’dah.
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Ollo-humma antas so-hibu fis safar wal kholi-fatu fil ahli.
Ollo-humma inni a-‘uzhu bika min wa’tha-is safar wa ka-a-batil
manzhar wa su-il munqolabi fil ma-li wal ahli.”
“Lạy Thượng Đế, quả thật, chúng con xin Ngài luôn phù hộ cho
chúng con thành những người ngoan đạo và kính sợ Ngài trong
chuyến đi xa này, và những việc làm được Ngài hài lòng.
Lạy Thượng Đế, xin Ngài tạo mọi sự dễ dạng và thuận lợi cho
chuyến đi xa này của chúng con, xin Ngài hãy làm cho lộ trình
ngắn lại.
Lạy Thượng Đế, Ngài là người bạn đồng hành của chúng con
trong chuyến đi, là vị trông coi và quản lý gia đình của chúng con.
Lạy Thượng Đế, quả thật, con xin Ngài che chở khỏi những gian
nan trong chuyến đi, khỏi những tai họa và điều không lành về tài
sản cũng như gia đình của con” (Muslim).
4- Người đi xa khi trở về nên nói thêm:

َ
َ
َّ
ﺎﺋِﺒُﻮْنَ ﺎﻋَﺑِﺪُوْنَ لِﺮَ�ِﻨﺎ َﺣﺎ ِﻣ ُﺪ ْون
،آﻳِﺒُ ْﻮن
A-yibu-n, ta-ibu-n ‘a-bidu-n lirabbina ha-midu-n.
Chúng con xin quay về sám hối, thờ phượng và tán dương
Thượng Đế của chúng con!.






Lời Du-a Được Đáp Lại
Nếu muốn được đỗ đạt trong thi cử hay trong mọi việc
làm khác thì hãy cầu nguyện với những lời Du-a sau đây:
1- Hadith:
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ّ�
ّ أَﺳْﺄ
َ
َ
َِ�َِلُﻚَ ﺑ
ِ�ِ ﻼً ﻳَﺪْﻋُﻮ وَﻫُﻮ �َﻘُﻮلُ الﻠَّﻬُﻢَّ إ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ّ ُِ»ﻊ اﻨﻟَّﻰﺒ
َ
َْ
َ َاﷲ ﻟََ إِﻻ َّ أَﻧْﺖ
َ َْﺷْﻬَﺪُ �َﻧَّﻚ أَﻧ
ُ ﺖ
َُ
وَلَﻢْ ﻳَ�ُﻦْ ﻪﻟ
ْ وَلَﻢْ ﻳُﻮﺪﻟ
ِ�َ اﻷﺣَﺪُ الﺼَّﻤَﺪُ اﺬﻟَِّى لَﻢْ ﻳ
ٌ َ ُُ
.ﻛﻔﻮًا أ َﺣﺪ

َ َ َ َ َ ﺬﻟَِّى �َﻔْﻰ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ﺳْﻤِﻪِ اﻷَ�ْﻈَﻢِ اﺬﻟَِّى إِذَا دُﻰ
َ ﻋ ﺑﻪ أَ َﺟ
ﺎب
ِﺴ ِ�ﻴ ِﺪهِ ﻟﻘﺪ ﺳﺄل اﷲ
» ﻗﺎل �ﻘﺎل
ِِ َ ِ
ْ َ َ ُ َ َ
َ
(و�ِذا ﺳﺌِﻞ ﺑِ ِﻪ أ�ﻄﻰ « )ﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ و اﻟﺮﺘﻣﺬي
Nabi Muhammad
lời:



nghe một người đàn ông cầu nguyện với

ّ�
َ
ّ أَﺳْﺄ
ْ َﷲ ﻪﻟََ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ اﻷَﺣَﺪُ الﺼَّﻤَﺪُ اﺬﻟَّ ى ل َ ْﻢ ﻳ
َ ْأَﺷْﻬَﺪُ �َﻧَّﻚ أَﻧ
ُ ﺖا
�
َِ�َِلُﻚَ ﺑ
�ِّﻬُﻢَّ إ
»
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ ُ
ٌ
« .ﻢْ ﻳُﻮﺪﻟَْ وَلَﻢْ ﻳَ�ُﻦْ ﻪﻟ ﻛﻔﻮًا أ َﺣﺪ
َل

“Ollo-humma inni as-aluka bi anni ashhadu annaka antollo-h la
ilaha illa antal ahad assomadul lazhi lam yalid wa lam yu-lad wa
lam yakul lahu kufuwan ahad” có nghĩa là “Lạy Thượng Đế, với
việc tôi chứng nhận Ngài là Allah, không có Thượng Đế đích
thực nào khác ngoài Ngài, Đấng Duy nhất, Đấng Tự Hữu, Đấng
không sinh đẻ ai cũng không do ai sinh đẻ, và không có bất cứ
diều điều gì có thế so sánh cùng Ngài, bề tôi xin Ngài ...” thì
Người  bảo: “Allah chứng giám rằng chắc chắn y đã cầu xin
Allah với đại danh của Ngài cái mà khi được cầu nguyện bởi nó
thì sẽ được đáp lại và khi cầu xin điều gì thì sẽ được ban cho
điều đó.” (Hadith xác thực do Ahmad và Tirmizhi ghi lại).
2- Nabi Muhammad  nói:

َ َذِى اﻨﻟُّﻮنِ إِذْ دَﺎﻋ
ُ ِّْ ُﻛﻨ
إِﻪﻟََ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ ﺳُﺒ
ﺖ ِﻣ َﻦ
»
َوﻫُﻮَ ﻰﻓِ �َﻄْﻦِ اﺤﻟُْﻮتِ ﻻ
�ِْﺤَﺎﻧَﻚَ إ
َ ُ َ َ َ ْ ََّ ﺟُﻞٌ مُﺴْﻠِﻢٌ ﻰﻓِ ﻰﺷَْءٍ �َﻂُّ إِﻻ
َّ
َ
َُّﻪُ لَﻢْ ﻳَﺪْع
ُ
اﺳﺘﺠﺎب اﷲ ﻟ « )ﺣﺪﻳﺚ
ﺑِﻬَﺎ ر
.�اﻟ ﺎل ِ ِﻤ
(ﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
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“Lời Du-a của Nabi Yunus khi Người ở trong bụng của con cá
voi khổng lồ:

َ ﺎلِﻤ
.�
ِ

َّّ ُ ْ ُ َ ﻟﻈ
أَﻧْﺖَ ﺳُﺒ
ْﺤَﺎﻧَﻚَ إِ�ِ ﻛﻨﺖ ﻣِﻦ
َّإِﻪﻟََ إِﻻ

La ilaha illa anta subha-naka inni kuntu minazh zho-limi-n, có
nghĩa là (Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài,
quang vinh thay Ngài, quả thật bề tôi đã là một trong những kẻ
làm điều sai quấy). Như vậy, bất cứ điều gì mà người Muslim
cầu xin Allah bởi nó (lời du-a) thì chắc chắn Allah sẽ đáp lại lời
cầu xin của y” (Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).
3- Hẳn nhiên chúng ta phải tìm lấy nguyên nhân cho mọi
sự thành công và những nguyên nhân đó chính là hành động, nỗ
lực và Du-a.

Bài Du-a Cho Người Thất Lạc Và Bị Thất Lạc Đồ
Đạc
Ibnu Umar  được hỏi về người thất lạc và bị thất lạc đồ
đạc thì ông nói: Y hãy lấy nước Wudu, dâng lễ nguyện Salah hai
Rak-at và sau bài Tasha-hud (trước khi cho Salam) thì hãy cầu
nguyện:

َ َّ الﻀَّ َ َ َ ﻬْﺪِيْ ﻣِﻦَ الﻀ
َ َّّ َّ ﻟ
َ ْ ُ ْ ّ ﺿَﺎﻟَّﻲ
ﺘ ﺑِﻘﺪ َرﺗِﻚ
َ ،  َﺎدِي َ ﻼﻟﺔ، لﻠﻬُﻢَّ َادِ ال ﺔ
َََ ﻲﻠﻋ،ﻼ ِل
ِ
ْ ُ
َ
َ َ ْ َ
َ َّ�َِ َﺈ
( )ل اﺒﻟﻴﻬﻲﻘ ﻫﺬا مﻮﻗﻮف وﻫﻮ ﺣﺴﻦ. ﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓﻀ ِﻠﻚ َو� َﻄﺎﺋِﻚ،َوﺳﻠ َﻄﺎﻧِﻚ

Ollo-humma ro-ddidh dhola-lah, ha-diyadh dhola-lah, tahdi
minadh dhola-lah, rudda ‘alayya dho-llati bi qudrotika wa sultonika, fa innaha min fodhlika wa ‘ato-ika.
(Lạy Thượng Đế, xin Ngài tìm giúp đồ thất lạc, hướng dẫn sự
thất lạc, dẫn dắt ra khỏi sự thất lạc. Với quyền năng của Ngài,
xin Ngài cho thấy lại đồ thất lạc, bởi quả thật nó là từ ân phúc
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của Ngài ban cho.) (Albayhaqi nói đây là lời của Sahabah và nó
tốt).

Những Nguyên Nhân Cho Sự Thắng Lợi
Vị lãnh tụ của những người có đức tin, Umar bin
Atkhattab , đã cử Sa’ad bin Abu Wiqa-s  chỉ huy một toán
quân đi chinh phục đất nước Ba Tư, đồng thời đã viết bức thông
điệp nhắn nhủ và dặn dò với nội dung như sau:
1- Kính sợ Allah:
Quả thật, ta ra lệnh cho ngươi và những ai đi cùng với
ngươi trong các chiến binh là phải kính sợ Allah trong bất cứ tính
huống nào. Bởi quả thật, lòng kính sợ Allah là vũ khí tốt nhất để
đánh kẻ thù, là sức mạnh mưu lược trong chiến đấu.
2- Không làm những điều tội lỗi và trái đạo:
Và ta ra lệnh cho ngươi và những ai cùng với ngươi hãy
tuyệt đối tránh xa những điều tội lỗi và nghịch đạo. Bởi quả thật,
tội lỗi của đoàn quân sẽ khiến họ khiếp sợ trước kẻ thù, và quả thật
những người Muslim giành được thắng lợi là do sự nghịch đạo và
bất tuân Allah của kẻ thù, và nếu không phải như thế thì người
Muslim không đủ sức mạnh vì quân số của ta không bằng quân số
của địch, vũ khí chiến đấu của ta cũng không bằng vũ khí chiến
đấu của địch. Do đó, nếu quân ta làm điều tội lỗi, nghịch lại mệnh
lệnh của Allah thì chắc chắn quân địch sẽ mạnh hơn ta, và nếu ta
không thể giành được thắng lợi bởi ân phúc của ta trên họ thì ta sẽ
không thể thắng được địch bằng chính sức mạnh của ta.
Và các ngươi hãy biết rằng quả thật mọi động thái của các
ngươi đều có những vị ở nơi Allah giám sát và theo dõi, họ biết rõ
mọi điều các ngươi làm. Do đó, hãy biết xấu hổ trước họ mà đừng
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làm những gì trái lệnh Allah trong khi các ngươi đang chiến đấu
trên con đường chính nghĩa của Allah. Các ngươi đừng bao giờ nói
rằng nếu quân địch xấu xa và tội lỗi hơn ta thì chúng sẽ không bao
giờ chế ngự được ta, ngay cả chúng ta phạm lỗi, bởi quả thật, có
thể một nhóm người sẽ chế ngự được một nhóm người kia cho dù
nhóm người giành quyền chế ngự là những người xấu xa và tội lỗi
hơn nhóm người bị chế ngự, cũng như những người thờ lửa đã
giành quyền chế ngự dân tộc Isra-il.
3- Cầu xin Allah phù hộ và giúp đỡ:
Hãy cầu xin Allah phù hộ cho bản thân các ngươi giống
như cac ngươi cầu xin Ngài giúp các ngươi giành chiến thắng kẻ
thù, và ta cầu xin Allah điều đó cho tất cả chúng ta.






Các Đặc Điểm Căn Bản Của Islam
1- Islam là tôn giáo của Tawhid (tôn thờ một Đấng duy
nhất). Do đó, đức tin vào sự hiện hữu một Đấng Tạo Hóa Duy
Nhất của toàn vũ trụ là một sự thật mà tất cả mọi trí tuệ tư duy
phải thừa nhận.Và Đấng Táo Hóa này chính là Thượng Đế Allah,
Đấng thờ phượng đích thực, đáng được thờ phượng duy nhất như
giết tế, nguyện thề, .. và đặc biệt là việc Du-a bởi Nabi đã bảo
rằng: “Du-a là hình thức thờ phượng” (Hadith xác thực do
Tirmizhi ghi lại). Cho nên, không được dùng bất cứ hình thức thờ
phượng nào hướng đến một ai (vật) nào khác ngoài Ngài.
Và trong những thuộc tính của Allah là Sự Tối Cao của
Ngài trên tất cả mọi vạn vật, Ngài nói:

َ ۡ َ ۡ َ ّ� ۡ
( )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰZ ١ ��[ َس ّبِحِ ٱس َم َر ِك ٱ
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Háy tán dương đại danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng Tối Cao
(Chương 87 – Al’Ala, câu 1).
Còn riêng lời phán của Ngài rằng (Ngài luôn cùng với các
ngươi ở bất kỳ nơi nào mà các ngươi có mặt) có nghĩa là Ngài luôn
theo sát chúng ta bởi kiến thức của Ngài, Ngài nhìn thấy chúng ta
và nghe được chúng ta như đã được giải thích rõ trong bộ Tafseer
Ibnu Kathir.
2- Islam là tôn giáo đoàn kết không chia rẽ: Tín đồ
Muslim tin vào tất cả các vị Thiên sứ được Allah cử phái đến
hướng dẫn và dìu dắt nhân loại, giúp nhân loại có cuộc sộng trật tự
và nề nếp một cách tốt đẹp, trong đó, Thiên sứ Muhammad  là vị
cuối cùng, giáo luật mà Người mang đến đã xóa đi những gì trước
đó theo sắc lệnh từ Allah, Đấng Tối Cao. Allah đã cử phái Người
đến với toàn nhân loại để cứu rỗi họ thoát khỏi những tôn giáo bất
công đến với sự công bằng của Islam, một tôn giao luôn được bảo
tồn.
3- Tất cả những giáo lý cũng như những giáo điều của
Islam đều đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Chúng không dựa trên
những điều mê tín sàm bậy, những tư tưởng bệnh hoạn hãy những
triết lý nhất thời, mà chúng là một hệ thống phép tắc thực hành
hoàn hảo giúp cải thiện tốt đẹp cuộc sống xã hội ở mọi thời đại và
mọi nơi.
4- Islam không tách rời giữa vật chất và tinh thần một
cách hoàn toàn, mà luôn nhìn nhận chúng là một thực thể không
thể thiếu vắng nhau. Do đó, Islam không hề coi trọng cái này mà
bỏ mặt cái kia.
5- Trong Islam, tất cả mỗi linh hồn đều như nhau, đều
bình đẳng, không ai hơn ai, tất cả tín đồ Muslim đều là huynh đệ
của nhau. Islam nghiêm cấm và chỉ trích sự chia rẽ, phân biệt giai
cấp, phân biệt chủng tộc. Allah phán trong kinh Qur’an của Ngài:
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ُ

ََۡ ّ

(١٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕZ[ نَّ أَ�ۡرَمَ�ُمۡ عِندَ ٱ�َِ ��قٮٰ� ۡ ۚم
Quả thật, sự cao quý của các ngươi đối với Allah là lòng kính sợ
và sự ngoan đạo của các ngươi (Chương 49 – Al-Hujura-t, câu
13).
6- Trong Islam, không có bất cứ thầy tu hay tu sĩ chuyên
biệt nào, chẳng có một tư tưởng hay giáo lý khiến người ta khó
hiểu và cũng chẳng có một vị nào chuyên về đạo, mà tất cả mỗi
người đều có thể đọc Kinh Qur’an của Allah và Hadith của Thiên
sứ thông qua sự giải thích ý nghĩa của những người ngoan đạo
thông lãm để rồi sau đó họ tự mình hành đạo và sống theo đúng
chỉ đạo của Qur’an và Hadith.

Islam Là Một Hệ Thống Nguyên Tắc Toàn Diện
Cho Cuộc Sống
1- Quả thật, Islam tổ chức và thiết lập đời sống nhân loại
trong những lĩnh vực khác nhau, như kinh tế, chính trị, văn hóa và
xã hội, cũng như nó đã vạch ra cho từng lĩnh vực đường lối đúng
đắn để giải quyết các vấn đề tồn tại trong đó.
2- Islam là một tôn giáo tìm đến nề nếp và trật tự của
cuộc sống con người. Cơ cấu căn bản đầu tiên của Islam đó là nề
nếp về thời gian, và duy nhất chỉ có Islam mới là động lực mạnh
mẽ để người Muslim thành đạt trên cõi đời này và cả Đời Sau.
3- Trong Islam, đức tin luôn đi trước giáo luật, bởi Thiên
sứ  đã tập trung hết sức lực của Người vào giáo lý Tawhid trong
khoảng thời gian đầu khởi nghiệp sứ mạng tại Makkah, rồi sau đó,
Người mới cho thi hành giáo luật khi Người đã dời cư đến
Madinah gầy dựng và thiết lập một đất nước Islam.
4- Islam kêu gọi mọi người đến với kiến thức, khuyến
khích và ủng hộ sự phát triển của nền khoa học hữu ích. Quả thật,
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những người Muslim trong những thế kỷ giữa của thời đại đã xuất
hiện nhiều nhà khoa học xuất chúng như nhà khoa học Ibn
Alhythm, Albairu-ni và những nhà khoa học khác.
5- Islam cho phép tìm kiếm tiền bạc bằng con đường
Halal, con đường không có gian lận và lừa đảo, không cướp giật và
bóc lột người khác. Islam khuyến khích người ngoan đạo dùng tiền
Halal chia sẻ cho người nghèo khó, đóng góp vào sự nghiệp đấu
trành cho con đường chính nghĩa của Allah. Và điều này đã khẳng
định tính công bằng của xã hội trong cộng đồng Islam, một cộng
đồng áp dụng và tuân thủ theo luật của Đấng Tạo hóa. Và trong
một Hadith, Nabi  có nói:
(ﺎ ِﻟ ِﺢ « )ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

َّ» ﻌْﻢَ الْﻤَﺎلُ الﺼَّﺎﻟِﺢُ لِﻠْﻤَﺮْءِ الﺼ

“Ân phúc thay cho đồng tiền tốt lành của một người tốt lành!”
(Hadith xác thực do Ahamd ghi lại).
Còn về câu nói của ai đó rằng (không có đồng tiền nào
kiếm được hoàn toàn Halal cả) là điều không thực, giả dối không
có cơ sở.
6- Islam là tôn giáo của đấu tranh và đời sống: Mỗi tín đồ
Muslim có trách nhiệm và bổn phận đóng góp công sức và hiến
một phần của cải của mình cho con đường gầy dựng và bảo vệ
Islam. Islam là tôn giáo của đời sống bởi nó luôn mong muốn và
khuyến khích mỗi người Muslim có cuộc sống sung túc và ấm no
dưới bóng mát của nó và nó cũng muốn những người khác sống tốt
đẹp trên thế gian này.
7- Islam cho phép tự do tư duy trong khuôn khổ và phạm
vi của nó, không làm đóng băng những suy nghĩ và tư tưởng hữu
ích, miễn sao những suy nghĩ, tư tưởng đó giúp làm cho Islam
thêm vững mạnh và trong sáng chứ không phải đưa những người
Muslim trở nên sai lệch như những tư tưởng Bid-ah, mê tín dị
đoan, và những Hadith bịa đặt.
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Islam Tôn Vinh Phụ Nữ
Quả thật, Islam đã tôn vinh người phụ nữ. Islam đã giao
phó việc trông coi và dạy dỗ những thế hệ của cuộc đời, họ là
nguồn cải thiện cho các tế bào của cộng đồng và xã hội, Islam bảo
họ phải che kín toàn thân nhằm để bảo vệ họ khỏi những điều xấu
không mong muốn, bảo vệ cái đẹp và quí phái của họ, sự che kín
toàn thân còn là một tình yêu trọn vẹn của đôi lứa vợ chồng, bởi
người đàn ông khi nhìn thấy người phụ nữ khác đẹp hơn vợ mình
thì có thể sẽ có rạn nứt trong quan hệ vợ chồng của y, và có thể
gây ra việc chia tay không mong muốn.
Việc ăn mặc che kín toàn thân được Allah phán trong
kinh Qur’an như sau:

َ
َ
ِ�ۡاتِكَ وَ�ِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِن�َ يُد
ّ
َ
ِ
جِكَ وَ� َن
ٰ َ�ۡ[�ُّها ٱ�َّ�ُِّ قُل �َِّز
َۚ�َ عَليۡهِنَّ مِن جَ�َٰبِيـبِهِن
َۡ ۡ ََ ۡ ۡ َ
(٥٩ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏZَٰۗلِكَ أَدۡ�َٰٓ أن ُ�ع َر� َن ف� يُؤذ� َن
Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của Ngươi, các đứa
con gái của Ngươi và các bà vợ của những người có đức tin dùng
áo choàng phủ kín cơ thể của họ. Như thế sẽ dễ nhận biết họ và họ
sẽ không bị xúc phạm (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 59).
1- Nữ lãnh đạo cấp cao Anny Bazant đã nói rằng: Theo
suy nghĩ của tôi, phụ nữ dưới bóng mát của Islam có quyền tự do
hơn những phụ nữ khác. Islam đã bảo vệ quyền lợi của người phụ
nữ nhiều hơn các tôn giáo khác, những tôn giáo cho phép người
đàn ông cưới nhiều vợ. Giáo lý Islam về phụ nữ mang lại nhiều
công bằng hơn và đảm bảo quyền tự do hơn cho họ, phụ nữ ở
vương quốc Anh chỉ có được quyền sở hữu từ sau khi đã được hai
mươi tuổi mà thôi, nhưng ta thấy Islam đã khẳng định cái quyền
này cho phụ nữ ngày từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời. Như
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vậy, thực sự là một điều phỉ báng và oan uổng khi nói Islam đã coi
phụ nữ chỉ là những cơ thể sống.
2- Và bà ta cũng nói: Khi nào chúng ta đem sự việc ra
cân trên chiếc cân công bằng và ngay thẳng thì chúng ta sẽ thấy
rằng luật đa thê của Islam bắt buộc người chồng phải bảo vệ, chăm
sóc, chu cấp và nuôi dưỡng cho những phụ nữ của y là đúng, là tốt
đẹp và hợp lý hơn rất nhiều so với vấn đề mãi dâm ở phương tây,
nơi đã cho phép một người đàn ông lấy một người phụ nữ chỉ để
thỏa mãn nhu cầu dục tình rồi sau đó y có thể ra ngoài đường tùy
thích rao giảng về cách làm tình với cô ta.
3- Nữ đông phương học Francoise Sagan nói: Này hỡi
phụ nữ phương đông! Quả thật, những người gọi tên bạn và mời
gọi bạn đến với sự bình đẳng như đàn ông là họ đang cười nhạo
bạn đấy, quả thật, họ đã cười nhạo chúng tôi trước đây về điều đó.
4- Giáo sư Von Hermer nói: Việc mặc áo choàng che toàn
thân là một phương tiện bảo về và gìn giữ phụ nữ tránh khỏi sự
thèm muốn bất thường của đàn ông và đảm bảo cho họ luôn được
tôn vinh và quý trọng.






Một Số Lời Nói Của Nhà Đông Phương Học Về
Islam
Triết gia George Bernard Shaw nói: Tôi thực sự ngưỡng
mộ tôn giáo của Muhammad về khả năng tồn tại lâu dài thật đáng
kinh ngạc của nó. Đối với tôi, dường như đó là tôn giáo duy nhất
có một nặng lượng vô cùng to lớn khiến nó luôn phù hợp và thích
nghi với sự thay đổi của cuộc sống, và luôn là điều tốt đẹp cho mọi
thời đại. Quả thật, tôi đã học qua về cuộc đời của người đàn ông
phi thường này, và theo ý kiến của tôi thì ông ta nên được mệnh
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danh là vị cưu thế của nhân loại chứ không phải là kẻ thù của Giêsu (Nabi Ysa), và tôi tin rằng nếu để một người giống như ông ta
lãnh đạo thế giới hiện đại này thì chắc chắn ông ta sẽ gặt hái được
thành tựu trong việc giải quyết và xử trí mọi vấn đề theo những
đường lối mang lại niềm hạnh phúc và an lành cho những ai tha
thiết cần đến hai điều đó.
Quả thật, theo dự đoán của tôi, trong tương lai chắc chắn
những người châu Âu sẽ đón nhận tôn giáo của Muhammad, và
thực tế ngày nay, ở châu Âu đã bắt đầu có sự đón nhận này.






Một Người Mỹ Đã Tâm Sự Về Sự Lựa Chọn Islam
Của Mình
Ắt hẳn có không ít người sống tại Hoa Kỳ đang tìm kiếm
những con đường mới lạ, có thể là con đường Islam, hoặc là con
đường đạo Thiên Chúa, hay là con đường của đạo Phật, và cũng có
thể là con đường của Ấn độ giáo. Và hầu hết những người Mỹ đều
ý thức được rằng họ luôn cần đến một vị Thượng Đế, tuy nhiên, lại
có rất ít người Muslim đang sống ở Mỹ biết đứng lên tuyên bố
rằng Islam là con đường đến với Thượng Đế Allah .. con đường
mà Ngài đã lựa chọn cho chúng ta:
1- Quả thật, lúc ban đầu tôi đã từng quan tâm rất nhiều
đến đạo Phật, qua nhiều năm, tôi đã thực sự muốn trở thành một vị
sư (người tu hành theo đạo Phật). Tuy nhiên, sau khóa học nghiên
cứu về các tôn giáo trong trường Đại học, tôi đã hướng đến đạo
Islam. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi đã sang châu Âu và học tại
Hà Lan, ở đây tôi đã quen được hai người bạn, một người là sinh
viên mang quốc tịch Jordan, và một người nữa đã lớn tuổi và có
địa vị nhất định trong xã hội, anh là người Albania, anh sống ở xứ
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sở Hà Lan hơn ba mươi hay bốn mươi năm gì đó nhưng vẫn tận
tụy cả đời mình cho Allah. Và với sự ảnh hưởng của hai người bạn
này tôi đã vào Islam.
Không phải là sự thích thú về vẻ đẹp, sự tinh khiết, hay
tính thiết thực của tốn giáo này, mà là do không thể chối cãi được
vì Muhammad  đích thực là vị Sứ giả của Allah và nếu như tôi
phủ nhận bức thông điệp của Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc
chắn Allah sẽ phủ nhận tôi.
2- Quả thật, tôi đã trải qua năm năm, một phần thời gian
ở Mỹ và một phần ở trong thế giới Ả rập, và tôi đã đi đến kết luận
rằng tôi thực sự yêu thương Islam và quí trọng nó vô cùng, và tôi
đã khẳng định đây chính là tôn giáo đã tô điểm cho cuộc sống con
người và làm cho nó thiêng liêng và phúc lành.
Tuy nhiên, quả là một thảm kịch khi tôi nhìn thấy những
cộng đồng và xã hội Islam đã để mất đi lòng tin cậy vào Islam.
Nhiều người dân và nhà nước của những cộng đồng và xã hội đó
đã cố gắng bắt chước theo Mỹ và thế giới châu Âu trong thời điểm
mà chính bản thân người Mỹ và thế giới châu Âu đang chán ngán
với lề lối, tư tưởng và cơ cấu tổ chức của họ.
Và quả thật, hàng triệu và hàng triệu người trong thế giới
Ả rập nhìn vào nước Mỹ để mong có được đường lối cũng như chỉ
đạo đúng đắn trong khi hàng triệu và hàng triệu người dân Mỹ lại
nhận thấy rằng nưới Mỹ của họ đang càng ngày càng trở nên có
nhiều tồi tệ hơn, và dự kiến là sẽ có nhiều người trong số họ hủy
hoại đất nước này trong tương lai gần.
3- Còn đối với những người Mỹ Muslim thì một phần
trong số họ tin tưởng Islam bằng đức tin mãnh liệt và đặc biệt là
đối với những người mới gia nhập Islam (Những Muslim mới), tuy
nhiên, chúng tôi cần phải hiểu biết thêm bởi lẽ không hiểu biết về
Islam có thể khiến chúng tôi thực hành không có giá trị và có thể
dẫn đến những điều nguy hại hơn và rồi điều đó cũng chỉ là một sự
mang danh nghĩa của Islam. Và cũng có phần nhỏ người dân Mỹ
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Muslim hiểu biết và biết cách hướng dẫn và chỉ đạo anh em của
họ, và một phần rất nhỏ những người Muslim từ các tổ chức Islam
đã thực hành theo Islam mang Islam sang Mỹ để rao truyền cũng
như chấn chỉnh lại Islam cho đúng với nền tảng căn bản của nó.
Nhưng nhìn chung, các tổ chức cũng như cồng đồng
Islam trên thế giới thực chất là chưa làm tròn bổn phận của mình,
và rất nhiều người Muslim được hướng dẫn đúng đắn không đến
Mỹ để rao truyền con đường chân lý của Allah.
4- Cuối lời, tôi mong rằng trong những mười năm tới hay
trong khoảng thời gian tới tất cả những sinh viên Mỹ có thể học
hỏi và làm theo nền văn hóa của Islam, và tôi cũng mong rằng
chúng sẽ tìm thấy một vị lãnh đạo hùng mạnh biết kính sợ và qui
phục Allah để chúng có cuộc sống hạnh phúc và an lành.
ّ
َ ِ رَب
َ ْ اﻟﻌﺎلَﻤ
�
ِ� ُاﺤﻟَْﻤْﺪ
ِ
ِ

Một Phụ Nữ Mỹ Gia Nhập Islam
Islam là con đường duy nhất cứu rỗi nhân loại:
Hajar là tên mới của Yamila, một phụ nữ người Mỹ, hai
mươi tám tuổi, sinh viên khoa xã hội học của trường Đại Học
Missouri – Columbia. Bắt đầu cách đây hai năm, cô đã học và
nghiên cứu rất sâu về Islam vì muốn tìm hiểu sự thật mà bấy lâu
nay cô đã rất quan tâm, và cô ta đã tìm thấy sự thật điều mà cô ta
không tìm thấy trong văn hóa vật chất của Mỹ. Và sau hai năm
nghiên cứu và tìm hiểu cũng như đánh giá và nhận xét thấu đáo về
tôn giáo Islam, Yamila đã tuyên bố gia nhập Islam và đổi tên là
Hajar. Cô nói: Hajar là cái tên yêu quý đối với tôi vì nó đã gắn kết
tôi với Islam.
Cô Hajar tâm sự: Đã từ lâu, trong tâm trí tôi luôn tồn tại
những câu hỏi về vũ trụ, về sự tồn tại cũng như sự sống, và quả
thật, nó đã trở thành nguồn động lực thôi thúc tôi đi tìm hiểu và
suy ngẫm về những giải đáp cho những câu hỏi triết học này.
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Nhưng vô ích, tôi không tìm thấy lời giải thích thỏa đáng và thuyết
phục nào trong suốt thời gian học hỏi và nghiên cứu của tôi về văn
hóa vật chất Mỹ. Thật tình tôi có nghe về Islam nhưng hình ảnh
của nó trong tôi còn rất mơ hồ, vả lại nó còn bị bóp méo và xuyên
tạc nữa, nào là tôn giáo phân biệt nam nữ, tôn giáo chỉ dựa trên
bạo lực và tàn ác và tôi vẫn cứ không biết gì về sự thật của Islam
cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra sự tinh khiết và trong sạch của
Islam và sự thử thách mạnh mẽ của vật chất, tôi mới bắt đầu tìm
hiểu và nghiên cứu về Islam. Và trong thời gian đầu, việc nghiên
cứu và tìm hiểu gặp rất nhiều khó khăn, bởi không có một cuốn
sách nào đáng tin cậy nói về Islam bằng tiếng Anh cả, tuy nhiên,
ngay từ đầu tôi đã có cảm giác yêu mến Islam vì nó là một tôn giáo
công bằng và ngay thẳng, nó cho cá nhân quyền tự do, và mỗi cá
nhân phải gánh chịu trách nhiệm cho mọi công việc và hành động
của mình. Và như vậy, theo thời gian tôi càng ngày càng nhận thức
và thấu hiểu được Islam, và thế là Allah đã hướng dẫn tôi đến với
Islam.
Hajar tuyên truyền tôn giáo Islam
Và kể từ khi Hajar tuyên bố gia nhập Islam thì cô làm
việc chăm chỉ và tích cực rao truyền tôn giáo Islam. Cô cho rằng
sự tuyên truyền của cô bây giờ là đấu tranh cho con đường Islam
và truyền tải thông điệp đến những người Mỹ không hiểu biết gì về
chân lý Islam rằng những hình ảnh méo mó đó của Islam là do
những kẻ thù của nó đã có ý xấu bôi nhọa.
Quả thật, Hajar đã thay đổi thành một người Islam toàn
diện. Từ một cô gái Mỹ sống cuộc sống buông thả và lơ đễnh biến
thành một phụ nữ ngoan đạo luôn thực hành theo đúng phép tắc và
qui định của Islam như cô đã nói: Mục tiêu tên của tôi là đấu tranh
cho con đường Islam, chống lại chủ nghĩa tư bản, chế độ độc tài,
những điều gian ác và xấu xa. Bởi lẽ đó, sau khi thực nghiệm tôi
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thấy rằng Islam là con đường duy nhất cứu rỗi nhân loại thoát khỏi
chiến tranh, nạn đói và đau khổ.
Và khi Hajar được hỏi rằng tại sao Islam mới là con
đường cứu rỗi cho nhân loại? Cô trả lời rằng, quả thật, Islam là tôn
giao duy nhất cho chúng ta các giải pháp để xây dựng và thiết lập
xã hội, chính trí đương đại. Nó là một hệ thống nguyên tắc toàn
diện giúp cân đối giữa nhu cầu tinh thần và nhu cầu của cơ thể mà
không mang lại bất kỳ tổn hại nào. Và quả thật, tôi đã tìm thấy
trong nó câu giải đáp thỏa đáng và thuyết phục cho các câu hỏi
triết học đã làm trăn trở và bất an.
Và lúc cô Hajar nói chuyện về Islam bạn sẽ cảm nhận
được sự chân thật trong lời nói của cô và hiểu được những gì cô
nói, thỉnh thoảng trong lúc nói cô lại dùng những câu nói Islam
bằng tiếng Ả rập, nhưng dù như thế nào, điều hơn hết là cô đã thấu
hiểu rằng Islam là một tôn giáo với một hệ thống phép tắc toàn
diện chứ không chỉ là tôn giáo của hành vị thờ cúng.
Việc đấu tranh cho con đường Islam theo cô là điều quan
trọng hơn hết trong Islam, hay nói cách khác, điều quan trong hơn
cả mà những người Muslim cần nên làm trong thời điểm hiện nay.
Và kể từ khi vào Islam, Hajar đã thay đổi cách sống của cô, cô ăn
mặc quân áo theo đúng giáo luật, thi hành các bổn phận dâng lễ
nguyện Salah theo đúng giờ giấc của chúng, và đặc biệt nỗ lực hết
mình học thuộc lòng những câu kinh Qur’an để có thể dâng lễ
nguyện Salah.
Và một điều hiển nhiên là chắc chắn cô sẽ gặp khó khăn
và trở ngại rất lớn với gia đình và bạn bè của cô, tuy nhiên, Hajar,
một người phụ nữ Muslim, như cô đã nói: Tôi vui vẻ đối mặt với
những khó khăn vì con đường tín ngưỡng của tôi, và đây chính là
giá trị đối với những người Muslim nam và nữ. Và quả thật, trước
kia những người Muslim đã bị nhiều sự đàn áp và hành hạ nhưng
họ không hề thay đổi đức tin của họ, và tôi vẫn mãi quan tâm đến
Islam mà thôi.
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Hajar không chỉ tích cực về mặt tôn giao mà cô còn tích
cực hoạt động về mặt chính trị, cô luôn bảo vệ và ủng hộ quyền lợi
công bằng của người dân Muslim Palestine, vì vậy, cô luôn luôn
thuyết giảng và nói về những bất công đang xảy ra cho người dân
Palestine.
Cô đích thực là một hiện tượng độc đáo, một cô gái Mỹ
da trắng trở thành một nữ thuyết giảng về Islam, cô luôn lên tiếng
bảo vệ mọi vấn đề của người dân trong cộng đồng Islam, dù không
được chú ý nhưng cô vẫn không nản chí và mệt mỏi.
Và cô đã nhắn gửi đến toàn thể người dân của cộng đồng
Islam nói chung và người dân Muslim Ả rập nói riêng rằng các bạn
là những người soi sáng cho đường đi của nhân loại, cho nên các
bạn đừng cảm thấy hèn yếu trong đất của mình trong việc chống
lại quân xâm lược, Israel hay các đồng minh của chúng.






Lời Phát Biểu Của Một Ca Sĩ Tầm Cỡ Quốc Tế
Tờ báo Almadinah Almunawwarah ra ngày 5 tháng
Ramadan năm 1400 Hijr (niên lịch Islam) có đăng một câu chuyện
về một người ca sĩ tầm cỡ quốc tế gia nhập Islam, Cat Stevens, anh
đã tự đặt tên cho mình là Yusuf Islam sau khi vào Islam. Và trong
mục tường thuật lại câu chuyện này có nêu một số lời phát biểu
quan trọng và hữu ích, chúng tôi xin được nhắc một số lời tiêu
biểu:
1- Phương Tây cảm thấy sốc khi tôi ngừng ca hát kể từ
khi tôi cải đạo sang Islam. Họ bắt đầu hỏi nhau tại sao tôi lại thay
đổi? Và tất cả các phương tiện truyền thông đều im lặng, tất cả hầu
như hoàn toàn bặt tin về tôi, và phía sau tôi không còn nhìn thấy
bóng dáng của những người hổn hển chạy theo nữa, bởi lẽ tất các
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phương tiện truyền thông ở phương Tây đều do người Do thái
quản lý, họ có tất cả mọi chiếc chìa khóa.
2- Lý do tôi cải đạo sang Islam là bởi một lần tôi đi thăm
người anh (em) của tôi ở Masjid Aqsa, tôi được tặng một món quà
đó là hai quyển kinh Qur’an, một bản tiếng Ả rập và một bản bằng
tiếng Anh, họ mong tôi nhận thức được chân lý của thiên đạo. Thế
là, tôi đã một mình đọc Qur’an cho tới khi hoàn tất toàn bộ khóa
học tìm hiểu và nghiên cứu về nó. Sau đó, tôi tìm hiểu và nghiên
cứu về cuộc đời của Thiên sứ  và tôi đã thực sự bị tác động bởi
bản chất và nhân cách vĩ đại của Người. Và sau một năm rưỡi tìm
hiểu tôi thật sự bị thuyết phục bởi sự thiêng liêng và vĩ đại của
Islam. Nó thật sự là một tôn giáo đầy chân lý và tôi đã tạ ơn và tán
dương Allah đã cho tôi tin Islam trước khi tôi gặp người Muslim,
và trước khi tôi hiểu biết về sự cai trị và lãnh đạo của họ.
3- Tôi đến Jerusalem, và tất cả mọi người Muslim ở thánh
đường Al-Aqsa đã rất đỗi vui mừng vì tôi, và tôi đã khóc, và tôi đã
dâng lễ nguyện Salah ở đó. Và Jerusalem là trái tim của thế giới
Islam, cho nên, nếu trái tim này bị bệnh thì dĩ nhiên tất cả thế giới
Islam đều bị bệnh, và nếu nó được chữa lành bệnh thì toàn cơ thể
sẽ lành bệnh theo. Do đó, chúng ta phải giải phóng trái tim này
bằng cái tên Islam.
4- Người dân Palestine có bổn phận phải nắm chặt tôn
giáo Islam của họ, phải giữ gìn lễ nguyện Salah, và tôi chắc chắn
rằng Allah sẽ giúp họ giành thắng lợi.
5- Họ bảo tôi sau khi tôi vào Islam: Hút thuốc lá là Haram
(không được phép) thế là tôi không hút nữa, tôi đã bỏ rượu, không
tìm thú vui trai gái nữa, và tôi đã từ bỏ ca hát cũng như âm nhạc.
6- Tôi đã chọn một người vợ Muslim ăn mặc kín đáo, bởi
vì sắc đẹp ở người phụ nữ không phải là thứ quan trọng nhất mà là
đức tin và ân phúc trong Islam.
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7- Hiện tôi đang học tiếng Ả rập, tôi muốn đọc xướng
Qur’an, tôi muốn cảm nhận và nếm sự ngọt ngào cùng với ý nghĩa
của nó. Tôi sẽ dùng các cuốn sách nói về sự thiêng liêng và vĩ đại
của Islam cùng với tiếng tâm của mình cho việc truyền bá tôn giáo
Islam.
8- Tôi tin tưởng và thừa nhận rằng dâng lễ nguyện Salah
vào đúng giờ giấc của nó là trụ cột quan trọng nhất trong các trụ
cột của Islam, và sự gìn giữ và duy trì nó là một pháo đài lớn nhất
của một người cho Islam của y, và tôi thật sự cảm thấy thanh thản
và yên bình một cách kỳ lạ sau mỗi lần dâng lễ nguyện Salah.






Giáo Luật Islam Về Ca Hát Và Âm Nhạc
1- Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ َۡ ّ
َ َ ّ
َ�َتَخِذها
�ٖ � عِل
ِ [ِنَ ٱ�َّاسِ مَن �َشۡ�َِي لَهۡوَ ٱ�َۡدِيثِ �ُِضِلَ ّ عَن سَبِيلِ ٱ�َِ بِغ
ُ
(٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥZۚ�ه ُز ًو
Và trong thiên hạ, có những người mua những lời nói nhảm nhí
làm thú tiêu khiển hầu lôi cuốn và mê hoặc những ai không hiểu
biết lạc khỏi con đường Chân lý của Allah (Chương 31 –
Luqman, câu 6).
Và hầu hết các nhà học giả Tafseer đều giải thích ý nghĩa
của (Những lời nói nhảm nhí) là lời ca tiếng hát, và Ibnu Mas-ud
cũng nói: Đó là ca hát.
Học giả Alhasan Albasri nói: Câu kinh này được phán
xuống nói về sự ca hát và kèn, sáo.
2- Allah, Đấng Tối Cao phán bảo Shaytan:
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َ

َ

ۡ

ۡ َ ۡ

َ ۡ َۡ ۡ

َ [ َوٱستفزز من ٱست َطع
(٦٤ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍءZ ت مِن ُهم بِص ۡوت ِك
ِ ِ
Tùy khả năng của ngươi, hãy lôi cuốn và cám dỗ những ai trong
bọn chúng bằng cách dùng âm thanh quyến rũ của ngươi!
(Chương 17 – Al-Isra, câu 64). “Bằng cách dùng âm thanh quyến
rũ” được dịch giải là lời ca và tiếng nhạc.
3- Nabi Muhammad  có di huấn:

َ َ َْ

ْ َْ

َ

َ

َﻦ

َ َ
َ
(ﺎزف « )واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ » ّ ﻣِﻦْأُﻣَّﻰﺘِ أَﻗْﻮامٌ �َﺴْﺘﺤِﻠُّﻮنَ اﺤﻟِْﺮَ وَاﺤﻟَْﺮِ�ﺮَ وَاﺨﻟﻤﺮ والﻤﻌ
“Rồi đây trong số tín đồ của ta sẽ có một số nhóm người cho
rằng Zina, tơ lụa (cho đàn ông), rượu và nhạc cụ là Halal (được
phép)”. (Albukhari)
Ý nghĩa lời di huấn: Sau này, sẽ có số nhóm người
Muslim cho rằng làm điều Zina (quan hệ nam nữ không nằm trong
hôn nhân), đàn ông mặc tơ lụa, uống rượu và âm nhạc đều là
Halal tức không bị cấm đoán trong Islam trong khi tất những thứ
đó đều là Haram (không được phép). Nhạc cụ là những gì được
dùng để tạo ra âm điệu làm nền cho lời ca tiếng hát như ống sáo,
kèn, trống, đàn, piano, ... kể cả chuông bởi Nabi Muhammad  có
nói:

ْ َّﺸ

َ ُ ْ

َ
ُ َ
ََ
(ﺎن « )رواه مﺴﻠﻢ
ِ » ﺠﻟﺮس مﺰا ِﻣ� ا ﻴﻄ
“Chuông là tiếng kèn, sáo của Shaytan” (Muslim).
Và Hadith ám chỉ âm thanh phát ra từ chuông là điều
không được ưa thích. Chuông thường được dùng đeo vào cổ con
vật nuôi và âm thanh nó của như tiếng của cồng, chiêng, và
chuông được những người Thiên chúa giáo hay dùng, và có thể
dùng chuông để tạo ra âm thanh của chim sơn ca.

Tác Hại Của Ca Hát Và Âm Nhạc
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Islam không hề ngăn cấm bất kỳ điều gì ngoại trừ điều đó
có hại. Và ca hát cũng như âm nhạc mang lại nhiều tác hại,
Sheikhul – Islam Ibnu Taymiyah đã nói về điều đó như sau:
1- Tiếng nhạc là chất gây say cho tinh thần và tâm hồn
của con ngươi, nó còn nghiêm trọng hơn cả uống rượu. Khi bị say
bởi những tiếng nhạc và âm thanh, con người dễ dàng làm điều
Shirk và hướng tới những điều xấu và gian ác, họ có thể giết
người, làm điều Zina. Đây là những việc làm thường xảy ra đối với
những người nghe nhạc và ca hát.
2- Riêng đối với điều Shirk thì hầu như họ đều dính vào
bởi lẽ họ yêu mến và đam mê những thần tượng (những ca sĩ, nhạc
sĩ) giống như họ yêu thương Allah.
3- Đối với điều xấu thì ca hát và âm nhạc là phương tiện
đưa lối đến với Zina. Ca hát và âm nhạc sẽ khiến nam nữ, đàn ông
đàn bà tự do đến với nhau một cách thác loạn và đồi bại. Ca hát và
âm nhạc sẽ làm con người chìm đắm mê muội, khiến họ dễ dàng
buông thả bản thân vào con đường dâm loạn, điên cuồng trong
men rượu, chất kích thích hoặc hơn thế nữa.
4- Những người của giới ca hát và âm nhạc thường giết
hại lẫn nhau, người nay thù hận ngươi kia, ngươi kia ghen tị người
nọ, bởi lẽ Shaytan đang ở cùng với họ nên người nào mà Shaytan
mạnh hơn thì sẽ giết hại người yếu hơn.
5- Nghe nhạc, ca hát sẽ không mang lại ích lợi hay cải
thiện được gì cho tâm hồn ngoại trừ khiến nó thêm lệch lạc và suy
đồi. Nó như là một thứ gây hại tinh thần còn rượu làm hại thể xác,
do đó, người làm bạn với nó sẽ điên cuồng hơn sự say sưa của
rượu. Bởi lẽ đó, họ tìm thấy ở nó sự ngon ngọt giống như những
kẻ uống rượu hoặc hơn thế nữa.
6- Quả thật, những tên Shaytan đã nhập vào họ, chúng
mang lửa vào trong người họ, một số người bị chúng lấy cây sắt
được nung đỏ để lên người hoặc bỏ vào trong miệng hoặc những
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hình thức tương tự. Tuy nhiên, những thứ đó không thể xảy ra với
họ khi họ dâng lễ nguyện Salah và đọc Qur’an, bởi lẽ, đây là
những hình thức thờ phượng đầy đức tin của Nabi Muhammad 
chống lại Shaytan.
Và đó là những điều thờ phượng Bid-ah, Shirk, của
những tên Shaytan.

Sự Thật Về Việc Đánh Trống Trong Lúc Tụng niệm
Quả thật, Thiên sứ Muhammad  và tất cả các vị
Sahabah chưa từng biết đến việc làm này. Và dĩ nhiên nếu việc này
tốt đẹp thì chắc chắc họ đã tiên phong trước chúng ta. Thật ra, đây
là việc làm của những người lệch lạc Su-fi và những người Bid-ah
(đổi mới và cải biên). Quả thật, tôi đã từng nhìn thấy họ tụ tập
trong Masjid (thánh đường), bên cạnh họ là những cái trống lục
lạc(16), họ vừa đánh vừa ca hát với lời: Hãy đưa cho tôi một ly
rượu,Và hãy rót cho chúng tôi vào những cái cốc chứa (rượu).
Họ không hề biết xấu hổ và e ngại mà thản nhiên nhắc
đến rượu và những cái cốc chứa, những thứ bị cấm đoán, ngay
trong ngôi nhà của Allah. Họ cùng nhau đánh trống lục lạc rất
hăng say, và họ cầu xin phúc lành đến thần linh khác ngoài Allah
một cách trắng trợn và lộ liễu: Ơi ông tổ! Hỡi ông tổ! Cho đến khi
những tên Shaytan nhập vào họ, rồi một người trong bọn họ bắt
đầu cởi bỏ áo, lấy cái xiên đâm vào bụng, sau đó, một người khác
đứng dậy lấy một miếng thủy tinh đập vỡ nó rồi dùng răng cắn,
ngoạm những mảnh vỡ thủy tinh đó và tự nói với chính mình: Nếu
đúng như lời ngươi nói thì hãy giết người Do thái đã xâm chiếm
lãnh thổ của chúng ta, hãy giết hết con cháu của chúng... Và những
(16)

Một loại nhạc cụ gồm có một cái trống nhỏ nông đáy, gắn
những vòng kim loại kêu xủng xẻng ở vành, người chơi lắc hoặc
lấy bàn tay gõ lên trống.
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việc làm tương tự như thế này được Shaytan ủng hộ, bởi họ đã
không tụng niệm và tưởng nhớ đến Allah, họ mặc nhiên tổ hợp
cùng với Allah với những tổ tiên của họ. Và điều này đã được xác
nhận qua lời phán của Allah, Đấng Tối Cao:

ّ
ٞ  عَن ذِكۡرِ ٱلرَ� ُ� َق ّي ۡض َ ُ�ۥ َش ۡي َ�ٰ ٗنا َ� ُه َو َ ُ�ۥ قَر
ّ
 �َ ُه ۡم٣ �ن
ُ [َمَن �َعۡش
ِ
ِ
َ
َ َُۡ
َ
(٣٧، ٣٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑZ ٣ ُدُّو�َهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَ�حۡسَبُونَ �َ�ّهُم مُّهتدون

Và ai nhắm mắt làm ngơ trước Lời Nhắc nhở của Đấng Nhân từ
(Allah), TA sẽ chỉ định một tên Shaytan làm bạn đời với y. Và quả
thật, chúng (những tên Shaytan) sẽ tìm cách cản trở khiến họ rời xa
con đường của Allah trong lúc họ cứ tưởng họ đang được hướng
dẫn đúng đường (Chương 43 – Az-Zukhruf, câu 36, 37).
Và Allah, Đấng Tối Cao đã khiến Shaytan đến quấy nhiễu
họ làm họ thêm lầm lạc, Ngài phán:
(٧٥ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﻳﻢZۚ�

ًّ[ۡ مَن �َنَ �ِ ٱلضَّ�َٰلَةِ فَلۡيَمۡدُ دۡ �َُ ٱلرَّحۡ�َٰنُ مَد

Hãy bảo chúng: “Ai sống trong lầm lạc thì Đấng Nhân từ sẽ kéo
dài thời gian cho họ (để họ lún sâu hơn trong sự lầm lạc để họ phải
chịu mức trừng phạt nặng nề ở Ngày sau) (Chương 19 – Maryam,
câu 75).
Và không gì lạ khi chúng được những tên Shaytan ủng hộ
và giúp đỡ. Quả thật, Nabi Sulayman  từng yêu cầu quân của
Người từ loại Jinn đi lấy Ngai vương của một vị Nữ Hoàng về cho
Người thì lúc đó, ‘Ifri-t, một tên trong hàng ngũ của loài Jinn lên
tiếng:

ٞ

َ

 لَق

َ

َّ

ّ
:  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻞZ�َِوِيٌ أم
ِ[َنَا۠ ءَا�ِيكَ بِهِۦ �َبۡلَ أَن �َقُومَ مِن مَقامِك ۖ �ِّ عَلَيۡه

(٣٩
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Hạ thần sẽ mang nó đến nạp cho bệ hạ ngay lập tức trước khi bệ
hạ rời khỏi chỗ ngồi của bệ hạ. Quả thật, hạ thần có đủ sức mạnh
và đáng tin cậy để làm việc đó. (Chương 27 – An-Naml, câu 39).
Và những người đã du ngoạn đến xứ sở Ấn độ như Ibnu
Bata-tah cùng với những người khác, họ đã chứng kiến những
người Maju-s (những người thờ lửa) hầu hết thường dùng đến
trống lục lạc tuy rằng họ không phải là những người Muslim!!!
Do đó, vấn đề ở đây không phải là sự tôn nghiêm hay thể
hiện uy quyền gì cả, mà thực chất đó là những việc làm của những
tên Shaytan đang tụ tập xung quanh tiếng nhạc và lời hát, bởi lẽ
hầu như những người dựng lên việc đánh trống lục lạc thường là
những người nghịch đạo, thậm chí họ còn làm những điều Shirk
với Allah một cách công khai khi họ đã cầu xin phúc lành và sự
phù hộ từ ông bà quá cố của họ. Vậy thử hỏi, làm sao họ có thể là
những người bảo hộ tôn giáo, những người của sự tôn nghiêm?
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
ّ َ َ ۡ ٌ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َِّينَ ءَامَنُواْ وَ�َن
َ ُّ
ُواْ �َتَقون
٦ [�ٓ إِنَّ أَوۡ�َِآءَ ٱ�َِ � خوف علي ِهم و� هم �زنون

(٦٣ ،٦٢ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲZ ٦

Chẳng phải những người bảo hộ chân lý của Allah là những
người sẽ không lo sợ và cũng sẽ không buồn phiền vì họ luôn tin
tưởng và kính sợ Ngài (Chương 10 – Yunus, câu 62, 63).
Như vậy, người bảo hộ chân lý của Allah là người tin
tưởng Ngài và chỉ cầu xin sự phụ hộ từ Ngài duy nhất; còn người
kính sợ Allah là người luôn tránh xa những điều nghịch lại mệnh
lệnh của Ngài, đặc biệt là không bao giờ Shirk với Ngài. Và người
như thế này, chắc chắn sự tôn nghiêm sẽ đến với y bởi sự thông
cảm và yêu mến chứ không cần phải đòi hỏi hay thể hiện tiếng tâm
trước thiên hạ.
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Ca Hát Trong Thời Đại Ngày Nay
Hầu hết ca hát ngày nay thường diễn ra ở các đám tiệc
như đám cưới, tiệc ăn mừng, liên hoan, và trong các đài truyền
hình, phát thanh. Những lời ca tiếng hát thường nói về tình yêu
nam nữ và dục tình, nói về sự âu yếm, hôn hít, miêu tả những cảm
xúc cũng như những điều liên quan đến giới tính, làm tác động đến
sự ham muốn tình dục ở thanh thiếu niên, lôi cuốn chúng vào
những thú vui không lành mạnh như quan hệ Zina và làm suy đồi
phẩm hạnh và đạo đức của người Muslim.
Và nếu như ca hát hòa lẫn với tiếng nhạc bởi những ca sĩ
nam nữ trà trộn với nhau thì đó là họ đang lấy trộm tiền bạc của
dân chúng bằng cái tên nghệ thuật và rạp hát, họ đổ tiền vào châu
Âu để mua những chiếc Piano, những chiếc ô tô xa xỉ, họ làm suy
đồi phẩm cách đạo đức của dân chúng bằng những tiếng hát lời ca
mượt mà lôi cuốn, những phim ảnh về sex. Nhiều thanh thiếu niên
bị mê hoặc và họ đã yêu quý những ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hơn cả
Allah. Ngay cả có một phát thanh viên vào thời điểm xảy ra chiến
tranh với người Do thái năm 1967, nhắn gởi đến quân lính ra trận:
Hãy tiến lên phía trước, ca sĩ nổi tiếng thế này, thế này sẽ luôn ủng
hộ và luôn cùng với các anh .. và cuộc chiến đó đã thất bại thảm
hại trước những bọn xấu xa Do thái. Đáng lẽ phát thanh viên đó
nên nói với họ rằng hãy tiến lên bởi Allah luôn cùng với các anh
và phù hộ cho các anh.. Và trước cuộc chiến chống lại người Do
thái năm 1967, một trong các cô ca sĩ nổi tiếng tuyên bố rằng buổi
hòa nhạc hàng tháng của cô tại thủ đô Cairo sẽ được tổ chức tại
Tel Aviv nếu như chúng chiến thắng, trong khi sau chiến tranh
những người Do thái đứng trên bức tường than khóc tại Jerusalem
tạ ơn Allah đã giúp họ giành chiến thắng.
Và ngay cả những bài hát tôn giáo cũng không tránh khỏi
phạm vào những lời sàm bậy. Chúng ta hãy nghe lời sau đây:
“Người ta nói rằng mỗi Nabi đều vì phẩm chức của riêng mình.
Này Muhammad! Đây ngai vương hãy nhận lấy nó”.
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Ngài.

Và đây là lời sau cùng dối trá về Allah và Thiên sứ của







Sự Cám Dỗ Của Phụ Nữ Có Chất Giọng Tốt
Albara bin Malik  là một người có chất giọng tốt. Ông
thường ngâm thơ cho Thiên sứ  nghe vào một số lần đi xa cùng
Người, và khi ông ngâm thơ, giọng ông ngọt ngào như con gái.
Thế là, Thiên sứ  dặn dò ông: “Hãy cẩn thận tránh xa phụ nữ”,
ông nói: thế là tôi nín không ngâm nữa. Học giả Hakim nói: Thiên
sứ không thích để phụ nữ nghe tiếng của của ông. (Hadith xác thực
do Hakim ghi lại và đồng thuận với ông là Azh-zhahabi).
Nếu như quả thật Thiên sứ  e sợ cho phụ nữ nghe tiếng
ngân nga của người chăn lạc đà và những gì khác từ những lời
ngâm thơ với chất giọng mượt mà thì thử hỏi phản ứng của Người
sẽ thế nào trong thời đại của chúng ta khi Người nghe thấy những
gì từ những nữ ca sĩ đồi trị, những phụ nữ có những kỹ năng trong
nghệ thuật khiêu dâm và gợi dục qua những tiếng hát chứa đựng
toàn những lời yêu đương thể xác, làm mê hoặc và hư hỏng những
trái tim của thanh thiếu niên, khiến họ cởi bỏ quần áo che đậy
những phần xấu hổ một cách trơ trẽn. Và đặc biệt, khi chúng ta so
sánh những tiếng hát cùng với những tiếng nhạc làm mê hoặc đầu
óc, khiến tinh thần say đắm thì chúng ta thấy nó thật sự giống như
những gì mà rượu đã gây ra.

Ca Hát Làm Mọc Lên Đạo Đức Giả
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1- Vị Sahabah Ibnu Mas-ud  nói: Ca hát làm mọc lên
đạo đức giả trong tâm hồn giống như nước làm mọc ra cỏ dại, còn
tụng niệm làm mọc lên đức tin Iman trong tâm hồn giống như
nước làm mọc ra rau quả.
2- Học giả Ibnu Qayyim nói: Người nào quen với ca hát
thì trái tim của y sẽ trở nên hay giả dối nhưng y không hề hay biết,
và nếu như y nhận thức được sự thực của đạo đức giả thì chắc chắn
đã cho thấy nó trong trái tim của y. Bởi lẽ, quả thật trong trái tim
của một người bề tôi sẽ tồn tại hai điều: sự yêu thích ca hát và sự
yêu thích Qur’an, rồi cái này tống khứ cái kia. Do đó, chúng ta
thấy Qur’an luôn là điều nặng nề đối với những người mê ca hát,
và khi đọc Qur’an họ cảm thấy chán ngấy và nhạt nhẽo, họ không
tìm thấy điều hữu ích nào cả, trái tim họ không hề rung cảm hay
xao động, nhưng khi nghe ca hát thì họ phấn khích và hứng thú.
Bởi vậy, chúng ta thấy họ yêu thích nghe ca hát hơn nghe Qur’an.
Và thực sự chúng ta thấy rất ít những ai thích thú nghe ca hát và
âm nhạc lại chuyên tâm giữ gìn lễ nguyện Salah một cách đầy đủ
và đặc biệt là đối với việc dâng lễ nguyện Salah tập thể trong
Masjid.
3- Học giả Ibnu ‘Aqeel, một trong những học giả lớn của
hệ Hana-bilah nói: Nếu người nữ ca sĩ là người phụ nữ được phép
lấy làm vợ thì không được nghe cô ta. Điều luật này không có sự
bất đồng giữa các học giả trong hệ Hana-bilah.
4- Học giả Ibnu Hazam nói: Người Muslim không được
phép tìm thú vui bằng cách nghe tiếng ngân nga của phụ nữ.

Cách Điều Trị Ca Hát Và Âm Nhạc
1- Tránh xa việc nghe các chương trình ca nhạc từ đài
Radio, truyền hình và những gì khác, đặc biệt nên tránh xa những
ca nhạc có xen vào những hình ảnh các ca sĩ ăn mặc hở hang,
khiêu dâm và gợi dục.
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2- Kháng sinh mạnh nhất cho ca hát và âm nhạc là sự
tụng niệm, tán dương Allah cũng như đọc Qur’an, và đặc biệt là
nên đọc chương Baqarah bởi Nabi Muhammad  đã nói:

َ ْ

ْ

َ
(ﺖِ اﺬﻟَِّى �ُﻘْﺮَأُ �ِﻴﻪِ ﺳُﻮرَةُ اﺒﻟﻘ َﺮ ِة « )رواه مﺴﻠﻢ
» الﺸَّﻴْﻄَﺎنَ �َﻨْﻔِﺮُ ﻣِﻦَ اﺒﻟَْﻴ
“Quả thật, Shaytan sẽ bỏ chạy khỏi ngôi nhà có đọc Qur’an
chương Albaqarah” (Muslim).
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ٞ َ ّ
َ
َ
ُٗ
ُ
 ِّمَا �ِ ٱلصُّ ُدورِ َوهدىٞ�ُّهَا ٱ�َّاسُ قَدۡ جَآءَتۡ�ُم مَ ۡوعِظة ِّن رَّ�ِّ� ۡم َوشِفآء
�[
َ ۡ ّۡ َٞۡ
(٥٧ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲZ ٥ �ِ َو َر�ة ل ِل ُمؤ ِمن
Hỡi nhân loại, quả thật, đã đến với các ngươi một lời khuyên bảo
(Qur’an) từ Thượng Đế của các ngươi; nó là một phương thức
chữa lành bệnh trong lòng của các ngươi; nó còn là một Chỉ đạo và
hồng ân cho những người có đức tin  Chương 10 – Yunus, câu
57).
3- Đọc tiểu sử sự nghiệp Nabi của Thiên sứ , những
tấm gương đạo đức của Người cũng như của những vị Sahabah của
Người.

Ca Hát Được Giáo Luật Cho Phép
1- Ca hát vào ngày đại lễ. Bằng chứng cho điều này là
Hadith từ ‘A-ishah rằng Thiên sứ của Allah  vào thăm bà và lúc
đó ở cùng với bà là hai cô gái đang chơi trống (trong một lời dẫn
khác thì nói hai cô gái đàng ca hát), ông Abu Bakar đã rầy la hai
cô gái kia nhưng Người bảo: “Cứ mặc kệ họ, quả thật mỗi cộng
đồng đều có ngày lễ của họ, và quả thật ngày hôm nay là ngày lễ
của chúng ta” (Hadith do Albukhari ghi lại)
167

Các Huấn Thị Islam !!!
2- Ca hát cùng với đánh trống trong đám cưới để giúp vui
và cổ vũ cho buổi tiệc, bằng chứng là lời di huấn của Thiên  sứ:

َ

ّ

َ
ﻼَلِ وَاﺤﻟﺮَامِ ﺮﺿَْبُ اﺪﻟُفِ لﺼَﻮْتُ ﻲﻓِْ اﻨﻟِﺎﻜ ِح « )ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه

َ » ُ ﻣَﺎ �َ�َْ اﺤﻟ
(ﻤﺣﺪ

“Sự khác biệt giữa Halal và Haram là đánh trống và tiếng hát
trong tiệc cưới” (Hadith xác thức do Ahmad ghi lại).
3- Lời hát trong Islam vào những lúc lao động mục đích
để giúp tinh thần hăng hái, và đặc biệt những lời hát có ý nguyện
cầu. Quả thật, Thiên sứ  đã từng ngâm bài thơ của Ibnu Ruwahah để phấn khích tinh thần của những người đang đào chiến hào:
َ ْ ْ
ُ ْ َّ َ ْ َ
َ ُ َ ﻷﻧ ْ َﺼ
ﺎﺟ ِﺮه
اﻵﺧ َﺮ ِة ﻓﺎِﻏ ِﻔﺮ
ِ �َّ ﻻ ِﻋيﺶ ِإﻻ ِﻋيﺶ
ِ ﺎر والﻤﺤ
ِ
(Lạy Thượng Đế, không có đời sống nào ngoài đời sống của Ngày
Sau. Xin Ngài hãy tha thứ cho người Ansar (người Islam thuộc cư
dân Madinah) và người Muhajir (người Islam thuộc cư dân
Makkah dời cứ đến Madinah)).
Nghe vậy, những người Ansar cùng với những người
Muhajir ngâm đáp lại:
َ َ ََ َ َْ
   ًاﺬﻟَِّ�ْﻦَ ﺑَﺎ�َﻌُﻮا �َُﻤَّﺪا
َ
ﺎ�ﻘﻴْﻨﺎ أﺑَﺪًا
 اﺠﻟﻬﺎ ِد ﻣ
ِ َﻰﻠﻋ
(Chúng tôi là những người đã chọn Muhammad, để Người lãnh
đạo chiến đấu cho thế giới mà chúng tôi được tồn tại mãi mãi).
Và khi Thiên sứ  cùng với các vị Sahabah đào đất,
Người cũng đã ngâm bài thơ của Ibnu Ruwa-hah:
َ َْ َ
َ ََّﻻَ ﺻُﻤْﻨَﺎ وَﻻَ ﺻَﻠ
ََْ ْ
َ ﻻ
ﻴْﻨﺎ
اﷲ َﻣﺎاﻫﺘَﺪ�ﻨﺎ
اﷲ لﻮ
ِ و
َ
ْ َ َ ْ ْ ََّ
َ
َ َ ًَ َ ْ َ ََْ
ام ِإن ﻻﻗﻴْﻨﺎ
وﺛ ِﺒﺖ اﻷﻗﺪ
ﻜﻴْﻨﺔ َﻋﻠﻴْﻨﺎ
ِ ﻓﺄﻧ ِﺰﻟﻦ ﺳ
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َ َ ًَْ ُ َ َ
ِإذا أ َرادوا ﻓِﺘﻨﺔ أﺑيﻨﺎ

ُ َْ َ ُ ْ
َ َ
َالﻤُﺮﺸ� ْﻮن ﻗﺪ َ�ﻐﻮا َﻋﻠﻴْﻨﺎ
ِ

(Thề bởi Allah, nếu không có Allah chúng con sẽ không được
hướng dẫn, không biết nhịn chay cũng không dâng lễ nguyện
Salah. Xin Ngài hãy làm vững lòng chúng con và hãy vững chắc
những bước chân của chúng con trước kẻ thù. Quả thật, những
người ngoại đạo thờ đa thần đã đàn áp chúng con, nếu họ muốn
gây chiến thì chúng con không cự tuyệt)( 17) (Albukhari, Muslim).
16F

4- Những bài hát nói về sự thờ phượng Allah duy nhất,
hay nói về tình yêu Thiên sứ  cũng như ca ngợi về phẩm chất
cao đẹp và vĩ đại của Người, hoặc những bài hát có nội dung
khuyến khích tinh thần đấu tranh cho con đường của Allah, ca
ngợi những phẩm chất đức hạnh của con người, hoặc những bài
hát có nội dung kêu gọi tình hữu nghị, đoàn kết và tương trợ lẫn
nhau giữa những người Muslim, hoặc những bài hát có nội dung
xây dựng cộng đồng.
5- Về các nhạc cụ thì giáo luật chỉ cho phép dùng trống
(chỉ đối với những loại trống không có gắn những gì làm kêu leng
keng, còn những loại trống có tiếng kêu leng keng là không được
dùng) vào các dịp đám cưới, tiệc cưới, vào hai ngày đại lễ, tuy
nhiên, chỉ cho phép phụ nữ riêng đàn ông thì không được phép
dùng, bởi Thiên sứ  và tất cả các vị Sahabah đã không ai dùng
đến nó.
Và những người Sufi đã tự cho phép chính họ. Họ đã
dùng trống trong lúc tụng niệm và họ cho đó là điều Sunnah nhưng
thực chất đó là điều Bid’ah, và Thiên sứ  đã cảnh bảo về sự
nguy hại của những điều Bid’ah như sau:

ٌََ َ

َ ْ

ﺑِﺪﻋ ٍﺔ ﺿﻼﻟﺔ « )ﺣﺪﻳﺚ

(17)

َُّ�ُْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ وَ�ِنَّ ﻞﻛ

ْ
ْ»ﺎ�ُﻢ
َُّوَ�ُ ﺪَﺛَﺎتِ اﻷُمُﻮرِ ﻓَﺈِنَّ ﻞﻛ
(ﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ

Người đã lên giọng cao với từ “Chúng con không cự tuyệt”.
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“Các người hãy coi chừng những điều đổi mới trong đạo bởi tất
cả mọi điều đổi mới đều Bid’ah và mọi điều Bid’ah đều lệch lạc”
(Hadith xác thực do Ahmad ghi lại).

Tóm Tắt
1- Phụ nữ được phép ca hát và chơi trống vào ngày đại lễ,
đám cưới như những Hadith được đề cập.
2- Đàn ông được phép ca hát với những bài hát có nội
dung tốt lành theo Islam trong những lúc lao động và làm việc,
nhưng không có nhạc.
3- Những bài hát có nội dung kêu gọi đến với giáo lý
Tawhid trong thờ phượng Allah, khuyến khích tinh thần đấu tranh
cho chính của Allah, ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con
người với điều kiện là không có âm nhạc.
4- Không được phép nghe tiếng hát của phụ nữ và thưởng
thức giọng ca của họ.
5- Những bài hát có nội dung miêu tả sự quyến rủ và
khiêu dâm của người phụ nữ là không được phép.
6- Không được phép nghe nhạc từ tất cả các loại nhạc cụ
vì nó làm ảnh hưởng đến nhân cách và đạo đức như đã được nói.






Giáo Luật Islam Về Tranh Vẽ Và Những Bức
Tượng Điêu Khắc
Islam là tôn giáo kêu gọi toàn nhân loại thờ phượng duy
nhất một mình Allah, và từ bỏ tất cả mọi sự thờ phượng những ai
(vật) khác Ngài như những vị ngoan đạo, những vị hiền nhân,
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những thần linh được điêu khắc và chạm trổ thành những bức
tượng...
Và sự kêu gọi này đã có từ thời xa xưa, rất lâu lắm rồi kể
từ khi Allah cử phải những vị Thiên sứ mang lời hướng dẫn và chỉ
đạo đến cho nhân loại. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ ّ

ۡ

َ ً

ّ

: )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞZۖ �ِ �ُِّ أُمَةٖ َّ ُسو� أ ِن ٱ� ُدواْ ٱ�ََّ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱل�َٰغوت

[َلَقَدۡ �َعَثۡنَا

(٣٦

Và quả thật TA đã cử một Sứ giả đến cho mỗi cộng đồng với
mệnh lệnh: “Hãy thờ phượng Allah và tránh xa Ta-ghut”
(Chương 16 – Annahl, câu 36).
(Ta-ghut là tất cả những gì được con người thờ phượng
ngoài Allah).
Và quả thật trong Qur’an ở chương Nuh đã có đề cập đến
các bức tượng điêu khắc, và đó là bằng chứng nói về việc con
người đã từng điêu khắc và tạc tượng của những người ngoan đạo.
Allah phán:

َ ٗ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ٗ َ ُ َ َ ّٗ َ ّ
ّ
�� َوق ۡد
�[َقَالُواْ �َ تَذَرُنَ َالِهَتَ�ُمۡ وَ�َ تَذَرُنَ ودا و� سوا� و� �غوث و�عوق و
ٗ َضَلُّوا ْ َكث
(٢٤ ،٢٣ : )ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻮﺡZۖ��ِ

Chúng bảo: “Các người chớ từ bỏ các thần linh của các người và
chớ bỏ các thần: Wadd, Suwa, Yaguth, Ya’uq và Nasr”. Và quả
thật, chúng đã dắt nhiều người lầm lạc (Chương 71 – Nuh, câu
23, 24).
Theo Hadith do Albukhari ghi lại, sahabah Ibnu Abbas 
nói về câu kinh trên: “Đây là các tên của những người ngoan đạo
và hiền lương thuộc cộng đồng của Nuh . Khi những người
ngoan đạo và hiền lương này qua đời, Shaytan đến thì thào cám dỗ
người dân của họ nên dựng lên những bức tượng của họ đặt ngay
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chỗ họ thường hay ngồi khi họ còn sống, rồi lấy tên của họ đặt cho
các bức tượng. Lúc ban đầu, những bức tượng này chỉ là sự thể
hiện của tấm lòng tưởng nhớ chớ chúng chưa được thờ phượng,
nhưng sau đó, những thế hệ sau này dần dần chuyển sang thành
thờ phượng chúng”. Và đấy là câu chuyện cho chúng ta biết
nguyên nhân khởi nguồn sự thờ phượng những thần linh khác
ngoài Allah qua các bức tượng của những vị danh nhân tiếng tâm
trong thiên hạ.
Rất nhiều người đã lầm tưởng rằng những bức tượng điêu
khắc, đặc biệt là những hình ảnh được vẽ đã trở thành điều không
cấm kỵ vì thời nay đã không có ai thờ cúng tranh vẽ cũng như các
bức tượng điêu khắc cả. Và đây là tư tưởng sai lầm bởi nhiều khía
cạnh:
1- Quả thật, việc thờ phượng các tranh ảnh và những bức
tượng điêu khắc vẫn còn tồn tại trong thời đại ngày nay. Chẳng
phải hình của Ysa (Giê-su) và mẹ của Người Maryam đã được thờ
phượng trong các nhà thờ, thậm chí, họ còn cúi gập người thờ
cúng trước cây thánh giá!!
Và còn có những bức tranh nghệ thuật về Ysa cũng như
Maryam được bán với giá vô cùng đắt. Những bức tranh này được
treo trong nhà để thờ phượng và tôn kính.
2- Những bức tượng điêu khắc về những nhân vật nổi
tiếng ở tại các nước phát triển và hiện đại về công nghệ được trưng
bày trước công chúng tại các khu có người qua lại như bức tượng
của George Washington ở Hoa kỳ, bức tượng Napoleon ở Pháp,
bức tượng Lenin và Stalin ở Nga, và những bức tượng của nhiều
nhân vật khác được đặt tại các con đường để cho mọi người qua lại
cúi đầu chào. Và những ý tưởng về những bức tượng đã lan đến
các nước Ả rập Islam, họ đã bắt chước theo những người ngoại
đạo, cũng dựng lên các bức tượng rồi đặt chúng trên các con
đường. Và thật sự sẽ là điều tốt đẹp và có ý nghĩa hơn nếu như
những số tiền này được dùng để xây cất các Masjid, các trường
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học, các bệnh viện, tổ chức từ thiện rồi đặt tên cho chúng bằng các
tên của những danh nhân đó.
3- Quả thật, những bức tượng này sau một thời gian dài,
chúng sẽ được mọi người cúi đầu để tôn kính rồi dần dần sẽ thờ
phượng giống như những gì đã xảy ra ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ,
và điều này cũng đã xảy ra trước họ ở cộng đồng của Nuh , họ
đã dựng lên các bức tượng của những người hiền lương để họ tôn
kính rồi dần dần họ đã thờ phượng chúng.
4- Quả thật, Thiên sứ  đã ra lệnh bảo Ali Bin Abu
Talib, Người nói:

َُْ

َ

َ

(»ﺪعَ ﺗِﻤْﺜَﺎﻻً إِﻻَّ ﻃَﻤَﺴْﺘﻪُ وَﻻَ �َﺮﺒًْا مُﺮﺸِْﻓًﺎ إِﻻَّﺳَﻮَّ �ﺘﻪ« )رواه مﺴﻠﻢ
“Hãy phá bỏ hết các bức tượng và hãy làm bằng phẳng các mồ
mả nhô cao” (Muslim).






Những Tai Hại Của Tranh Ảnh Và Tượng
Islam không bao giờ cấm đoán bất cứ điều gì trừ phi nó
mang lại tai hại cho tôn giáo, đạo đức, tài sản, và những gì khác.
Người Muslim đích thực là người luôn tuân phục mệnh lệnh của
Allah và Thiên sứ của Ngài, cho dù không nhận thức được nguyên
nhân và lý do.
Và những tai hại của tranh ảnh cũng như các bức tượng
rất nhiều, tiêu biểu là những tai hại nghiêm trọng sau:
1- Đối Với tôn giáo và đức tin: Quả thật, chúng ta đã thấy
rằng các tranh ảnh và tượng đã hủy hoại đức tin của nhiều người.
Những người Thiên Chúa giáo đã thờ phượng ảnh của Nabi Ysa
(Giê-su) và Maryam cùng với cây thánh giá, châu Âu và Nga thì
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thờ các tượng của các vị lãnh tụ lỗi lạc của họ, họ cúi đầu tôn kính
và sùng bái, và một số nước Islam và Ả rập cũng bắt chước theo
họ dựng lên các bức tượng của những nhà lãnh đạo tài ba và ngoan
đạo của họ, rồi một số người Sufi đã đặt bức tranh, ảnh các vị
Imam của họ trước mặt khi họ dâng lễ nguyện Salah để cầu xin từ
những vị Imam đó lòng sùng kính, họ đã vẽ chân dung các vị
Imam của họ, họ tụng niệm đến Allah nhưng lại trông cậy vào sự
quan sát và theo dõi của những vị Imam đó trong khi chỉ có Allah
mới có quyền năng đó.
Và những bức ảnh của các ca sĩ, nghệ sĩ được mọi người
yêu thích, ngưỡng mộ và đi theo đường lối của họ. Họ chăm sóc và
nâng niu các bức ảnh đó và treo chúng trong nhà một cách tôn kính
và nễ phục. Cũng vì vậy, nên một phát thanh viên Ả rập đã nhắn
gởi thông điệp đến các binh sĩ ra trận trong cuộc chiến chống
người Do thái năm 1968, nói: Này hỡi các binh sĩ! Hãy tiến lên bởi
nữ ca sĩ tên này, tên này.. luôn ủng hộ và cổ vũ cho các anh. Và
đáng lẽ ra, lời nói này phải là: Hãy tiến lên vì Allah luôn ở cùng
các anh, Ngài sẽ phù hộ cho các anh giành chiến thắng!
Và kết quả là một sự thất bại trong cuộc chiến đó, bởi
Allah đã không phù hộ cho họ, và những ca sĩ, nghệ sĩ kia cũng
chẳng giúp ích được gì, trái lại, họ chính là nguyên nhân của sự
thất bại đó. Và ước gì, người Ả rập biết nhận thức mà rút ra từ sự
thất bại kia bài học nhớ đời rằng họ phải quay trở về với Allah thì
Ngài mới giúp họ giành được thắng lợi.
2- Còn đối với tai hại mà tranh ảnh và các bức tượng gây
nên, đó là nó khiến thanh thiếu niên nam nữ trở nên thái quá, suy
đồi nhân cách và đạo đức. Ta thấy nam nữ nói chuyện và quan hệ
với một cách bình thường, trên các con đường, trong nhà đầy
những bức ảnh chân dung của các ca sĩ, nghệ sĩ, đặc biệt những
hình ảnh của các ca sĩ nữ với cách ăn mặc hở hang và lộ liễu, đã
khiêu khích bản năng tình dục của các thanh niên khiến họ dễ dàng
có những hành vi đồi bại, công khai hay lén lút, từ đó, làm cho họ
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trở nên biến chất và sa ngã, họ sẽ không còn tha thiết đến tôn giáo,
không màng tới danh dự hay đấu tranh cho chính nghĩa của Allah.
Và những tranh ảnh đã lan rộng khắp mọi nơi một cách
đáng sợ, đăc biệt những tranh ảnh khiêu dâm của những thiếu nữ,
chúng xuất hiện trong sách báo, tạp chí, các kênh truyền hình, và
đặc biệt trong các phim bộ tình cảm, rồi đối với những phim ảnh
hoạt hình, con người đã làm biến dạng tạo hóa của Allah, bởi
Allah đâu có tạo ra những cái mũi dài, những cái tai thật to hãy
những con mắt thòi lòi giống như con người đã vẽ một cách bịa
đặt, trái lại, Allah đã tạo hóa con người với hình dáng cân đối và
hoàn mỹ.
3- Tranh ảnh và tượng điêu khắc làm mất mát nguồn tài
chính, điều này rất rõ ràng không cần nói đến dẫn chứng. Chúng
ta tốn rất nhiều nguồn tài chính, hàng ngàn, hàng triệu để tạo ra
tranh ảnh và tượng để phục vụ cho con đường của Shaytan. Có rất
nhiều người mua những tượng ngựa, lạc đà, voi, hay tượng người
đem đặt trong nhà của họ, có người thì treo hình ảnh của gia đình
trong nhà hoặc treo ảnh của cha mẹ đã qua đời. Họ đã chi tiêu
không ít cho những thứ này, phải chi họ dùng những số tiền đó để
bố thí cho người nghèo hoặc làm bố thí cho những người đã khuất
thì hữu ích hơn. Còn chưa dừng lại đó, có người còn chụp cả cảnh
vợ chồng trong ngày cưới để treo trong nhà hầu để mọi người
chiêm ngưỡng giống như là vợ của họ không phải chỉ dành riêng
cho họ mà cho cả thiên hạ vậy!!

Tranh Ảnh Có Giống Như Tượng Không?
Một số người cho rằng việc nghiêm cấm ở đây chỉ là
nghiêm cấm tạo ra các bức tượng, một việc làm đã phổ biến ở thời
kỳ ngu muội (trước Islam), chứ không nghiêm cấm tranh ảnh. Đây
quả là một quan niệm kỳ lạ, chắc có lẽ những người này chưa đọc
các bằng chứng giáo luật việc nghiêm cấm tranh ảnh. Sau đây là
các bằng chứng giáo luật:
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1- Bà ‘A-ishah  có lần bà đã mua một chiếc gối (để
ngồi dựa) có các hình vẽ. Khi nhìn thấy nó, Thiên sứ  đã không
chịu vào mà đứng khựng lại ngay cánh cửa, nhìn mặt Người bà
biết là Người không ưa thích nên bà đã hỏi: Thưa Thiên sứ của
Allah, có phải em nên sám hối với Allah và Thiên sứ của Ngài
chăng, có phải em phạm lỗi gì không? Thiên sứ  bảo:

ُ ُ َ َ َ َ َ َ ََّ َﻘْﻌُﺪَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَﺗَﻮَﺳ
َ ّْ
ِ ْﺖُ اﺷْﺮﺘََ�ْﺘُﻬَﺎ لَﻚ ﺘﻟ. «  اﻨﻟُﻤ ُﺮﻗ ِﺔ
ﺎ ﺑَﺎلُ ﻫَﺬِه
»
اﷲ
ِ
ِ  �ﻘﺎل رﺳﻮل. ﺪﻫﺎ
َ
ُ
َّ الﺼُّﻮَرِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �ُﻌَﺬ
َ
َ
َ
 �ﻴُﻘﺎل ل ُﻬ ْﻢ، ﺑُﻮن
َّ أَﺻْﺤَﺎبَ ﻫَﺬِه
» -  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢِ
ْ
َ َ
ُ َ َ َْ ُُ ُ ْ َ َ ُ َ ّ
َُْ َ َ ُْ َ
 َوﻗﺎل » اﺒﻟَْﻴﺖَ اﺬﻟَِّى �ِﻴﻪِ الﺼُﻮر ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻪ الﻤﻼﺋِ�ﺔ« )ﻣﺘﻔﻖ.« أﺣﻴﻮا ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘ ْﻢ
(ﻋﻠﻴﻪ

“Chiếc gối này là sao?” Bà ‘A-ishah nói: Em mua nó để chàng
ngồi và nghỉ ngơi. Người nói: “Quả thật, những người đã làm ra
các hình vẽ này sẽ bị trừng phạt vào Ngày Sau và họ được bảo:
Nào, các ngươi hãy ban sự sống cho những thứ mà các ngươi
tạo ra đi!”. Rồi sau đó, Người tiếp: “Quả thật, ngôi nhà nào có
tranh ảnh trong đó thì các Thiên thần sẽ không bước vào”.
(Albukhari, Muslim).
2- Nabi Muhammad  nói:

َْ

َ » ّ اﻨﻟَّﺎسِ ﻋَﺬَاﺑًﺎ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴ

َﺎﻣ
(اﷲ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ِ ﺔِ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳُﻀَﺎﻫُﻮنَ ﺨﺑﻠ ِﻖ
ِ

“Người bị trừng phạt nặng nhất vào Ngày Sau là những ai đã vẽ
làm giống tạo vật của Allah” (Albukhari, Muslim).
3- Quả thật, Nabi  khi nhìn thấy trong nhà có hình vẽ
thì Người sẽ không vào cho đến khi nào Người đã bôi xóa chúng
đi. (Albukhari)
4- Nabi  cấm để tranh ảnh và các hình vẽ trong nhà và
Người cấm không cho ai vẽ tranh ảnh. (Hadith tốt do Tirmizhi ghi
lại).
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5- Quả thật, hàng triệu và hàng triệu người Muslim đã
luôn tưởng nhớ đến Thiên sự của họ và họ cũng luôn Salawat cho
Người mà không cần có hình ảnh nào của Người. Và những hình
ảnh được treo với mục đích kỷ niệm và tưởng nhớ rồi chúng cũng
sẽ bị phai mờ và mất đi theo thời gian.

Các Tranh Ảnh Và Tượng Được Phép Trong Giáo
Luật
1- Giáo luật cho phép vẽ tranh ảnh, tạc tượng cây cối, sao,
mặt trời, mặt trăng, núi non, đất đá, sông biển, phong cảnh, những
địa điểm thiêng liêng như các tranh ảnh về ngôi đền Ka’bah,
Madinah, Thánh đường Al’Aqsa ở Jerusalem và tất cả những địa
điểm cũng như những sự vật không phải là con người và động vật.
Bằng chứng cho điều này là câu nói của Ibnu Abbas :
“Nếu ngươi thật sự muốn vẽ (hoặc tạc tượng) thì hãy vẽ (hoặc tạc
tượng) cây cối và những gì không có linh hồn” (Albukhari).
2- Các hình ảnh được chụp để làm các thủ tục hồ sơ, giấy
tờ cần thiết như để làm hộ chiếu, bằng lái xe tô tô, ...
3- Chụp hình và trưng bày các hình ảnh của những tội
phạm giết người, cướp của cũng như trộm cắp để truy nã.
4- Cho phép con gái cũng như các bé gái chơi những con
búp bê có hình dáng của những đứa trẻ nhỏ, mục đích để chúng
học hỏi cách dạy con cái giúp ích chúng làm mẹ sau này. Bằng
chứng là lời của bà ‘A-ishah : “Tôi đã từng chơi những con búp
bê trong thời gian ở cùng với Nabi  ” (Albukhari).
Không được phép mua các búp bê gái cho trẻ con, đặc
biệt những con búp bê có hình của những cô thiếu nữ ăn mặc hở
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hang, bởi như vậy khiến chúng học theo và bắt chước và sau này
sẽ gây nhiều điều xấu cho xã hội và cộng đồng, hơn nữa đây là
cách chúng ta ủng hộ tài chính cho các nước không phải Islam và
Do thái.
5- Tranh ảnh về người và động vật được phép khi nào
không vẽ cái đầu bởi đầu là linh hồn, không có đầu thì linh hồn
không tồn tại nữa mà sẽ giống như một vật vô tri. Và quả thật, Đại
Thiên thần Jibril đã bảo Thiên sứ Muhammad về hình ảnh: “Hãy
bỏ đi cái đầu!”






Thuốc Lá Có Haram (Bị Cấm) Không?
Trong thời của Thiên sứ  chưa có thuốc lá, tuy nhiên,
Islam đã qui định những nguyên tắc chung chung để làm cơ sở căn
cứ điều luật, và nguyên tắc chung của Islam là nghiêm cấm tất
những gì có tác hại đến cơ thể, sức khỏe và tinh thần hoặc những
gì làm phiền hà cũng như gây hại đến người xung quanh hoặc lảng
phí tiền của và tài chính.
1- Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ

�َ

ُ
(١٥٧ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZُحِلُّ لَهُم ٱلطَّيِّ�َٰتِ وَ�ُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱ�َٰۡٓ�ِث
[
Người (Muhammad) cho phép họ dùng thực phẩm tốt lành và
cấm họ dùng những gì dơ bẩn và gây hại (Chương 7 – Al-‘Araf,
câu 157).
(Thuốc lá thuộc những thứ dơ bẩn có hại vì nó gây hại
đến sức khỏe và gây mùi hôi rất khó chịu).
2- Allah, Đấng Tối Cao phán:
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َ ُۡ

ّ
(١٩٥ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ َِ�َ تُلۡقُواْ بِ�َيۡدِي�ُمۡ إِ�َ ٱ�َهلكة
[
Và các ngươi chớ dùng tay của các ngươi đẩy các ngươi vào chỗ
tự hủy (Chương 2 – Albaqarah, câu 195).
(Thuốc lá là nguyên nhân của những căn bệnh gây chết
người như ung thư, lao phổi, ..).
3- Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ

ُ َْ َُُۡ َ

(٢٩ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎءZ [ َو� �قتل ٓوا أنف َس� ۡ ۚم
Và các ngươi đừng tự giết bản thân các ngươi (Chương 4 –
Annisa, câu 29).
(Thuốc lá là thứ giết mòn, giết dần cơ thể).
4- Allah, Đấng Tối Cao phán về tác hại của rượu:

َ

ّۡ
ۡ ٓۡ ُ ُ َ ا
َُ�
[��مهم أ
(٢١٩ :  )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZۗ� ِن �َفعِ ِه َما

Và tác hại của chúng lớn hơn lợi ích của chúng (Chương 2 –
Albaqarah, câu 219).
(Tác hại của thuốc lá lớn hơn lợi ích của nó mang lại, nói
đúng hơn thuốc lá chỉ toàn là có hại không lợi gì cả).
5- Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ّ

،٢٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍءZ�ِ�ُوٓاْ إِخۡ�َٰنَ ٱلشَ� ِٰط

نَّ ٱلۡمُبَذِّرِ�نَ �َن

ً [ َو َ� ُ� َب ّذ ِۡر َ� ۡبذ
٢ ِيرا

(٢٧

Và chớ đừng hoang phí quá mức. Quả thật, nhưng người phung
phí là anh em của Shaytan (Chương 17 – Al-Isra, câu 26, 27).
(Hút thuốc lá là một việc làm hoang phí tiền bạc).
6- Nabi Muhammad  nói:
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َ

َ رَ وَﻻَ ﺮﺿ
َ
(ار « )ﺪﻳﺚ ﺻﻴﺤﻴﺢ رواه أﻤﺣﺪ
َ»  ﺮﺿ
ِ
“Đừng hại mình và hại người” (Hadith xác thực do Ahmad ghi
lại).
(Thuốc lá gây hại cho người hút, làm phiền hà và gây hại
cho người xung quanh, hao tốn tiền của).
7- Nabi Muhammad  nói:

َ َ

َ

ُ َ

ْ
ُ َ َ
َ
(ال « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ِ » و� ِره ا� ل�م إِضاعةِ الم
“Allah ghét các ngươi làm hao tốt tiền của” (Albukhari, Muslim).
(Hút thuốc lá là hành động làm hao tốn tiền của một cách
hoang phí).
8- Nabi Muhammad  nói:

ْ

َ

ْ ْ

َ َ

َ

ْ َّ» ﻤَﺎﻣﺜَﻞُ اﺠﻟَْﻠِيﺲ الﺼَّﺎﻟِﺢ وَاﺠﻟَْﻠِيﺲِ الﺴ
� « )ﻣﺘﻔﻖ
ِ
ِ ﻮ ِء ﻛﺤﺎ ِم ِﻞ ال ِﻤﺴ ِﻚ َوﻧﺎﻓِ ِﺦ اﻟ
ِ
ِ ﻜ
(ﻋﻠﻴﻪ

“Quả thật, hình ảnh của người đồng hành với điều tốt và người
đồng hành với điều xấu giống như người mang trên mình chất
thơm xạ hương và người mang trên người ống khói đen”
(Albukhari, Muslim).
(Người hút thuốc là người đồng hành với điều xấu bởi y
đang thổi lửa).
9- Nabi Muhammad  nói:

َ َ
َ
َ� َ َﻦْ ﺮﺷ َب ُﺳَﻘَﺘَﻞ
ا
َ
ِﻮَ �َﺘﺤَﺴَّﺎهُﻰﻓ
َ ﻔْﺴَﻪُ � ُﻬ
ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺧَﺎﺪﻟِ �َُ�ًَّا ِ�ﻴﻬﺎ أﺑَﺪًا « )رواه
» َو
ً
ِ
(مﺴﻠﻢ

“Ai uống thuốc độc để kết liễu đời mình thì y sẽ phải nếm lửa
trong Hỏa ngục đời đời kiếp kiếp” (Muslim).
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(Trong thuốc lá có chất độc ni-cô-tin (nicotian), nó sẽ giết
dần dần người hít phải nó).
10- Nabi Muhammad  nói:

ْ َﻼً ﻓَﻠْﻴَﻌْﺰﺘ
َ َ َ
َ َ
ْ
َ
» ﻦْ أَ�ﻞ ﺛُﻮﻣًﺎ أَوْ ﺑَﺼ
« ﺎ  وَﻴﻟَْﻘْﻌُﺪْ ﻰﻓ ﺑَي ِﺘ ِﻪ
 ْﻴَﻌْﺰﺘَِلْ مَﺴْﺠِﺪَﻧ-  أ ْو ﻗﺎل- َﻟَﺎ
ِ
ِﻨ
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

“Ai ăn tỏi hoặc hành thì đừng đến Masjid của ta mà hãy nên
ngồi ở nhà” (Albukhari, Muslim).
tỏi).

(Thuốc lá có mui hôi khó chịu hơn cả mùi của hành và

11- Đa số giới học giả cho rằng thuốc lá Haram, còn
những ai không nói Haram bởi vì họ chưa biết đến tác hại do nó
gây ra đó là căn bệnh ung thư.
12- Một người nào đó chỉ cần đốt một tờ giấy tiền nhỏ
thôi thì chắc chắn chúng ta đã cho y là tên điên rồ, Haram làm thế.
Vậy sẽ thế nào đối với những người bỏ biết bao nhiêu tiền bạc mua
thuốc lá? Họ đốt tiền và làm hại bản thân cũng như làm hại những
người xung quanh. Thử hỏi trong tôn giáo cho phép chúng ta dùng
thuốc là gây phiền hà đến người khác sao, cho phép chúng dùng
chất độc để phái hại hơi thở trong lành của họ sao? Hãy biết rằng
việc làm ô nhiễm không khí cũng giống như việc làm ô nhiễm
nguồn nước, một việc làm Haram.
Và nếu chúng ta hỏi những người hút thuốc lá đã đặt việc
làm của họ trên chiếc cân của những việc làm tốt hãy trên chiếc
cân của những việc làm xấu thì chắc chắn họ sẽ trả lời là họ đã đặt
trên chiếc cân của những việc làm xấu.
13- Hãy cầu xin Allah phù hộ trong việc từ bỏ thuốc lá,
bởi người nào từ bỏ một điều xấu vì Allah thì Allah sẽ giúp y thực
hiện điều đó. Chúng ta phải kiên nhẫn bởi Allah luôn ở cùng với
những người biết kiên nhẫn.
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Các Lời Du-a Từ Qur’an Al-Karim
ٗ َ

َ َۡ

َ ۡ َ

َٗۡ

َ

ّ

نَا

ُ
( )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒZ مِن �َنك َر�ة َوه ّيِئ �َا م ِۡن أم ِرنا َرشدا
ِ[ َ�ّنَآ ءَات
Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài hãy thương yêu chúng
con và hãy sắp đặt công việc của chúng con được đúng đắn
(Chương 18 – Al-Kahf, câu 10).
: )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZِعَذَابَ ٱ�َّار

[ َ�ّنَآ ءَاتِ نَا �ِ ٱ�ُّ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َقِنَا
ِ

(٢٠١

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài hãy ban cho chúng con
điều tốt đẹp trên thế gian và điều tốt đẹp ở Đời Sau (Chương 2 –
Albaqarah, câu 201).

ۡ ُ َ َّ
ّ
َ ُغ قُل
ُ َۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ �ََا مِن �َُّنكَ رَ�َۡةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَه
Zاب
و� َنا َ� ۡع َد
[َ�َنا � ت ِز
(٨ :)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài đừng làm cho tấm lòng
của chúng con nghiêng ngả và lạc hướng sau khi Ngài đã hướng
dẫn chúng con, xin Ngài hãy ban cho chúng con hồng ân từ Ngài.
Quả thật, Ngài là Đấng hằng ban bố (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu
8).

ّ
ۡ َّ
ٱغف ِۡر َ�َا َو ِ��َٰنِنَا ٱ�َِّينَ سَبَقُونَا بِٱ�ِۡي�َٰنِ وَ�َ �َۡعَلۡ �ِ قُلُو�ِنَا
َ َ�ِّغِ�ّٗ ل
ِين
[َ�َنا
ِ
َٓمنُواْ رَ�َّنَا
ّ
ٌ  رَحٞإِنَّكَ رَءُوف
.(١٠ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺸﺮZِيم

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho
chúng con và những người anh em đã có đức tin trước chúng con,
182

Các Huấn Thị Islam !!!
và xin Ngài chớ đặt trong lòng chúng con nỗi oán thù đối với
những người đã tin tưởng. Quả thât, Ngài là Đấng rất mực nhân từ
và khoan dung (Chương 59 – Al-Hashr, câu 10).

َ

َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ّ �َّ نَا عَلَيۡكَ تَو
ُ ك ٱل ۡ َم ِص
�� َنا ��ك �نبنا
َّ[
(٤ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔZ�

Lạy Thượng Đế của chúng con, chúng con phó thác cho Ngài,
sám hối với Ngài và chúng con sẽ trở lại gặp Ngài (Chương 60 –
Al-Mumtahinah, câu 4).

ََ
ۡ َ َ َ َ ٗ ۡ ّٓ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َا
َّٓنَا �َ تُؤَاخِذۡنَا
� �ل َت ُهۥ
إِن �َّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَ�ۡنَاۚ رَ�َنا و� � ِمل علين إِ�� كما
[
َ
َ
ۡ
َۡۡ َ َ ۡ َ ّ
ّ َِّۚينَ مِن �َبۡلِنَا
رَ�َ َنا َ�َ �َُمِّلۡنَا مَا �َ طَاقَةَ �َا بِهِۦۖ وَٱ�ۡفُ �َنَا وٱغفِر �ا و
ۚٓٱر� َنا
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ َ َ
َ �ٰفِر
(٢٨٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ�ن
أنت مولٮنا فٱن�نا � ٱلقو ِم ٱل
ِ
Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài đừng bắt tội chúng con
nếu chúng con quên và sai sót. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt
chúng vác gánh nặng giống như những gánh nặng mà Ngài đặt lên
vai của những người trước chúng con. Lạy thượng Đế của chúng
con, xin Ngài đừng bắt chúng con gánh vác nhiệm vụ quá khả
năng của chúng con. Xin Ngài hãy lượng thứ và khoan hồng cho
chúng con. Ngài là Đấng bảo hộ che chở cho chúng con, xin Ngài
hãy phù hộ chúng con thắng những kẻ không có đức tin (Chương
2 – Albaqarah, câu 286).

َ

َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ق
َ
[َ�َنا ٱ�تح بيننا و�� قومِنا بِٱ� ِ وأنت خ
(٨٩ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZ�ِ� ٱل�ٰتِح

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài dùng chân lý mà quyết
định giữa chúng con với người dân của chúng con bởi vì Ngài là
Đấng quyết định ưu việt (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 89).

َ ۡ

َۡ

َ َۡ

ََّ

َ

ّ

ۡ َ ٗ ِّلۡق

َۡ ََۡ َ َّ

َ [َ�َنا � �علنا ف ِتنة َوۡمِ ٱل�َٰل ِ ِم� َو�نا ب َر�ت ِك م َِن ٱلق ۡو ِم ٱل�ٰفِر
 )ﺳﻮﺭﺓZ�ن
ِ ِ
ِ
(٨٦ ،٨٥ :ﻳﻮﻧﺲ
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Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài đừng biến chúng con
thành một phương tiện thử thách cho những kẻ làm ác và xin Ngài
hãy lấy lòng khoan dung mà giải thoát chúng con ra khỏi đám
người không tin tưởng (Chương 10 – Yunus, câu 85, 86).

َ ُ ُۡ ّ

َّا

(١٢ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥZ [ َّنَا ٱ�ۡشِفۡ �َن ٱلۡعَذَابَ إِنَا مؤمِنون
Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài giải tỏa sự trừng phạt
khỏi chúng con, chúng con thật sự là những người có đức tin
(Chương 44 – Ad-Dukhan, câu 12).

َ

ۡ ُ َّ

ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ّٓ َا

ٗ [َ�َن أفرغ عل ۡينا ص
(١٢٦ : )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZ ��� َتَوَ�َنا مسلِ ِم
ِ
Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài xối lên chúng con sự
kiên trì và nhẫn nại và xin cho chúng con chết như một người
Muslim (biết thần phục Ngài) (Chương 7 – Al’Araf, câu 126).
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