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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 
           

Lời mở đầu 

ِل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيحِه  ََلُم لََعَ رَُسوح ََلةُ َوالسَّ ُد لِِلِ َوالصَّ َمح ِمْسِب اهلِل َواْلح
 .وََسلَّمَ 

Nhân danh Allah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính 

dâng lên Allah, cầu xin bằng ăn và phúc lành cho Thiên sứ của 

Allah. 

Muhammad , đó là một nhân vật cách đây hơn 1400 

năm đã nói rằng ông được mặc khải những lời mặc khải từ trên 

trời, được mặc khải một bức Thông Điệp từ nơi Allah, Thượng 

Đế Tối Cao và Ân Phúc; ông được giao cho sứ mạng truyền bá 

bức Thông Điệp này đi khắp trái đất không giới hạn không 

gian và thời gian, không giới hạn màu da sắc tộc; bức Thông 

Điệp này của ông là bức Thông Điệp cuối cùng được ban từ 

trên trời xuống trái đất và ông là vị Thiên sứ, vị Nabi cuối 

cùng, sau ông sẽ không có vị Thiên sứ hay vị Nabi nào xuất 

hiện nữa. 
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Vậy Muhammad đích thực là ai? 

Người là một tên khủng bố mà giới báo chí đưa tin trên 

các mặt báo hay là một tướng chỉ huy quân sự tài ba đã giành 

thắng lợi trong hầu hết các cuộc giao chiến với kẻ thù? 

Một số cuốn sách nói về Muhammad  thì thường chỉ 

nói về một nhân vật trong suốt thời gian 25 năm. Tác giả của 

những cuốn sách này thường chỉ nói về khởi sự truyền bá của 

Người, về sự truyền bá của Người lan tỏa khắp quả địa cầu và 

về thành tựu rực rỡ của quân sự và chính trị. Một số khác thì 

nói về khía cạnh chiến đấu hoặc thánh chiến trong sự nghiệp 

truyền bá và bảo vệ tôn giáo của Người. Nhưng hầu hết đã bỏ 

quên một khía cạnh rất quan trọng trong cuộc đời của Người, 

đó là sự cư xử giao tế của Người đối với những người không 

phải Muslim. 

Và điều mời gọi chúng tôi biên soạn bài viết này về cuộc 

sống của Muhammad  là những điều thú vị trong những thời 

gian cuối đời của Người; tuy nhiên, hãy để chúng tôi ở vị trí 

trung lập, nếu bạn muốn đánh giá và nhận xét một người nào 

đó thì bạn phải: 

1- Nghe từ chính người đó. 

2- Đối chiếu tư tưởng với lời nói của người đó bằng một 

trí tuệ lành mạnh. 

3- Khi bạn đã thừa nhận lời nói của người đó thì bạn hãy 

nhìn vào hành động của y xem hành động của y có tương đồng 

với lời nói của y không. 

4- Nếu hành động của người đó tương đồng với lời nói 

của y thì nhiệm vụ của bạn là phải tin y. Đây chính là điều mà 

Muhammad  đã khẳng định khi Người nói: “Trách nhiệm lệ 
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thuộc vào trí tuệ”, như vậy, người không có trí tuệ (tâm thần, 

diên dại, không tỉnh) thì không phải chịu trách nhiệm cho hành 

vi của mình. 

Đây là bốn bước nguyên lý mà bạn sẽ dùng để đánh giá 

và nhận xét về Muhammad . Tất cả những gì bạn phải làm là 

bạn hãy đọc từng trang một dưới dây đồng thời bạn phải là một 

người trung lập và khách quan trong đánh giá và nhận xét. Rồi 

cuối cùng bạn sẽ tự mình trả lời cho những câu hỏi khó hiểu 

này: 

1- Có phải Muhammad thực sự là kẻ khủng bố? 

2- Muhammad đích thực là một vị Thiên sứ giống như 

Người đã tuyên bố? 

3- Islam có phải là tôn giáo chân lý hay không? 
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Thứ nhất: Những người không phải Muslim là ai? 

Qua dòng thời gian, đã có sự hỗn tạp và pha trộn đối với 

một số người trong cung cách cư xử giao tế với những người 

không phải Muslim. Đây là vấn đề cần được làm rõ thông qua 

sự hướng dẫn của Thượng Đế trong kinh Qur’an, một Kinh 

Sách đến từ Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài được ban 

xuống cho vị Thiên sứ hàng đầu trong các vị Thiên sứ; thông 

qua tiểu sử thơm lừng của Người ; thông qua tiểu sử của các 

vị bạn đạo  của Người, những người đã sống cùng Người và 

được giáo dục theo đường lối của Người; và thông qua những 

gì được một số vị Imam tiền nhân ngoan đạo rao giảng; để biết 

được các giáo luật về sự cư xử giao tế với những người không 

phải Muslim. 

1- Định nghĩa những người không phải Muslim: Họ là 

những người không tin vào sứ mạng của Nabi chúng ta 

Muhammad  và không tin vào bất cứ điều gì từ kinh Qur’an 

và Sunnah tinh khiết của Người . Hoặc họ là những người 

không tin vào các nền tảng của Islam như năm lễ nguyện Salah 

bắt buộc, nhịn chay Ramadan, xuất Zakah đối với ai đã đạt 

mức nghĩa vụ, đi hành hương Hajj đối với ai có khả năng, rằng 

Qur’an là lời nói của Allah ... 

Họ được gọi là Kuffaar (  ار  từ Kuffaar đến từ động từ :(ُكفَّ

Kafara ( ََكَفر) có nghĩa là phủ nhận, hoặc che đậy một điều gì 

đó, các danh từ của từ này: Kufr (  ر ) Kufoor ,(ُكفح ُفوحر  كُ  ), và 

Kuffraan (َران َمان) trái nghĩa với Imaan (ُكفح  có nghĩa là có (إِيح

đức tin. 
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2- Các thành phần những người không phải Muslim: 

Thành phần thứ nhất: Những người không phải 

Muslim một cách công khai và thầm kín, họ là những người 

của dân Kinh sách (Do thái và Thiên Chúa giáo), Majus (thờ 

lửa) và những nhóm người khác. 

Thành phần thứ hai: Những người Murtad (bị trục xuất 

khỏi Islam), họ là những người đã vào Islam rồi lại đi ra dù với 

hình thức vào Islam rồi bỏ đạo hay phạm vào sự Kufr của 

Nifaaq (giả tạo đức tin) hoặc được sinh ra là người Muslim tức 

cha mẹ là người Muslim. 

Thành phần thứ ba: Những người biểu hiện Islam ở vẻ 

ngoài nhưng bên trong lại là Kufr, họ được gọi là những người 

Muna-fiq. Quả thật, trong Qur’an Allah đã đặt tên của một 

chương với tên gọi này của họ và đã đề cập đến bản chất của 

họ cũng như những việc làm xấu của họ đối với Thiên sứ của 

Allah. Chương Kinh đó là chương Al-Muna-fiqun (những 

người Muna-fiq); tên và bản chất của họ cũng được nói trong 

chương At-tawbah và một số chương khác. 
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Thứ hai: Các khía cạnh giáo luật cư xử giao tế 

với những người không phải Muslim 

Chắc chắn là không thể có một sự phân biệt hoàn toàn về 

đời sống của tất cả những người Muslim nói chung với những 

người không phải Muslim bởi lẽ có rất nhiều quốc gia mà 

người dân pha trộn trong cả hai nhóm. Hơn nữa một số người 

Muslim cần phải sống giữa những người không phải Muslim 

như trong học tập, tuyên truyền, hoặc sinh kế ... tương tự, một 

số người không phải Muslim cần sống cùng với những người 

Muslim bởi một số nguyên nhân trong đời sống. 

Thiên sứ của Allah  đã sống ở Makkah giữa những 

người thờ đa thần còn ở Madinah thì Người và những người có 

đức tin sống cùng với các bộ tộc Do Thái như bộ tộc 

Quraizhah, Banu Qainuqa’, Banu Annudhair và còn có một 

nhóm những người Muna-fiq. Thiên sứ của Allah  đã sống và 

cư xử giao tế với họ, và thông qua sự cư xử giao tế của Người 

 chúng ta sẽ rút ra các giáo luật cư xử giao tế với những 

người không phải Muslim – những người Kuffaar không giao 

chiến – ở các khía cạnh tôn giáo và đời sống trần tục. 

1- Tử tế trong cư xử giao tế: 

1- Fudha-lah bin Umair bin Al-Malhuh có ý định giết 

Thiên sứ  trong lúc Người đang đi Tawaf quanh ngôi đền 

Ka’bah vào ngày đã chinh phục được Makkah. Khi ông tiến 

đến gần Thiên sứ  thì Người bảo: Ngươi đang nói chuyện với 

chính bản thân mình điều gì thế? Ông ta nói: Không có gì, tôi 

chỉ tụng niệm Allah thôi. Thế là Nabi  bật cười và nói: Ngươi 

hãy cầu xin Allah tha thứ; rồi Người đặt tay lên ngực của 

Fudha-lah. Fudha-lah nói: Tôi thề bởi Allah, Người  đặt tay 

của Người lên ngực tôi cho tới khi tôi cảm thấy không có ai là 
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người yêu thương nhất đối với tôi trên trái đất này ngoài Người 

cả. 

Sự kiện này cho chúng ta rõ rằng Fudha-lah là người 

thuộc thành phần thứ hai trong những người không phải 

Muslim, đó là thành phần những người biểu hiện Islam bên 

ngoài nhưng bên trong thì Kufr. Sự cư xử tử tế và tốt đẹp của 

Thiên sứ  đối với Fudha-lah đã biến sự căm ghét thành tình 

yêu thương, cứu một người từ bóng tối của giả tạo đức tin đến 

với ánh sáng của Islam. Đây là mục tiêu tích cực trong việc cư 

xử với những người không phải Muslim, giúp họ được cứu rỗi 

chứ không đưa họ vào con đường diệt vong. 

2- Ông Arwah bin Azzubair  nói: Usa-mah bin Zaid  
cho tôi biết rằng Nabi  cưỡi con lừa và Usa-mah bin Zaid đi 

đằng sau Người, Người đi viếng Sa’ad bin Iba-dah tại bộ tộc 

Bani Al-Harth bin Al-Khazraj, cuộc viếng thăm này là trước 

khi xảy ra trận chiến Badr. Trên đường đi, Người  đi ngang 

qua một nhóm người đang tụ họp, nhóm tụ họp này có cả 

người Muslim, những người thờ cúng bụt tượng và những 

người Do thái, trong đó có Abdullah bin Ubai bin Salul và 

Abdullah bin Rauwa-hah. Khi nhóm tụ họp nghe thấy tiếng la 

của con vật cưỡi thì Abdullah bin Ubai lấy mảnh vải choàng 

che mặt lại rồi y ta nói: Đừng ném bụi vào chúng tôi. Nabi  

đã chào Salam họ, Người dừng lại, bước xuống và kêu gọi họ 

đến với Allah, Người đọc Qur’an cho họ nghe. Abdullah bin 

Ubai bin Salul nói: Này hỡi người, không có gì tốt hơn điều 

này, nếu những gì ngươi nói là chân lý thì chớ đừng gây phiền 

hà chúng tôi trong buổi tụ họp này, ngươi hãy quay đi tiếp tục 

chuyến đi của ngươi, ai trong chúng tôi đến với ngươi thì 

ngươi hãy kể chuyện cho y nghe. Ibnu Rauwa-hah nói: buổi tụ 

họp của chúng tôi trở nên căng thẳng, chúng tôi thích điều đó, 
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những người Muslim, những người thờ đa thần và những người 

Do thái gần như muốn gây chiến với nhau, tuy nhiên, Nabi  

không ngừng làm giảm căng thẳng cho họ cho đến khi họ đều 

im lặng, rồi sau đó Người  cưỡi con vật và rời đi. Người ghé 

thăm Sa’ad bin Ibada-dah, Người nói: “Này Saad, anh có nghe 

những gì mà Abu Hubaab – tức Abdullah bin Ubai – nói thế 

này, thế này”. Saad nói: Thưa Thiên sứ của Allah, Người hãy 

bỏ qua cho y. Thề bởi Allah, quả thật Allah đã cho Người điều 

mà Ngài đã muốn cho Người, thật ra, người dân của xứ sở này 

đã từng bầu y làm lãnh đạo nhưng khi Allah lấy lại điều đó 

bằng chân lý đã ban cho Người thì y đã trở nên đố kỵ về sự 

việc đó. Nên y đã hành động như những gì Người đã thấy. Thế 

là Nabi  đã bỏ qua cho y. (Albukhari: 7/132). 

Thiên sứ của Allah  bước xuống và kêu gọi họ, Người 

đọc Qur’an cho họ nghe, nhưng Abdullah bin Ubai đã che mặt 

lại và buông lời xúc phạm: Đừng ném bụi vào chúng tôi. Điều 

này cho thấy y ghét việc Thiên sứ của Allah  đến nhưng 

Người đã cư xử rất tử tế với những người không phải Muslim, 

Người  đã kiên nhẫn và chịu đựng trước sự xúc phạm của họ 

qua lời nói và hành động. 

 Chúng ta sẽ đáp lại lời Salam thế nào khi được 

những người không phải Muslim mở lời chào Salam đến 

chúng ta trước? 

Abdullah bin Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َُهودُ  َعلَيحُكمُ  َسلَّمَ  إَِذا » َحُدُهمُ  َيُقوُل  فَإِنََّما اْلح
َ
امُ  أ رواه  « وََعلَيحَك  َفُقلح .  َعلَيحَك  السَّ

 .ابلخاري
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“Nếu người Do thái chào Salam các ngươi thì thật ra y chỉ 

nói Assamualaika (Mong sự hủy diệt đến với ngươi). Bởi 

thế, các ngươi hãy nói đáp lại: Alaika (Mong ngươi sẽ như 

thế)” (Albukhari). 

Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ُل  َعلَيحُكمح  َسلَّمَ  إَِذا » هح
َ
 .رواه ابلخاري ومسلم « وََعلَيحُكمح  َفُقولُوا الحِكتَاِب  أ

“Nếu người dân Kinh sách chào Salam các ngươi thì các 

ngươi hãy nói: Waalaikum” (Albukhari, Muslim). 

Sự trả lời này sẽ bảo vệ được cảm xúc và tâm trạng của 

hai bên. Người Muslim cảm thấy sự cao quý của mình và kẻ 

thù không bao giờ làm hại được y với điều hắn nói, còn những 

người không phải Muslim thì không tìm thấy những phản ứng 

làm trái tim của y bị xem thường. Có thể Allah sẽ ghi điều tốt 

cho người không phải Muslim khi người Muslim cư xử tử tế 

như thế. 

 Chúng ta có cầu xin cho họ được hướng dẫn và cầu 

xin sự tha thứ cho họ không? 

Ông Abu Huroiroh  nói: Attufail bin Amru đến gặp 

Thiên sứ của Allah , nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật 

cộng đồng Daws đáng bị hủy diệt, họ đã từ chối và nghịch lại 

với lời kêu gọi, Người hãy cầu xin Allah trừng phạt họ đi. Thế 

là mọi người cứ tưởng Thiên sứ của Allah  sẽ cầu xin Allah 

trừng phạt họ nhưng Người lại nói: 

دِ  اللَُّهمَّ  »  .رواه ابلخاري ومسلم « بِِهمح  َوائحِت  َدوحًسا اهح
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“Lạy Allah, xin Ngài hãy hướng dẫn cộng đồng Daws và 

hãy mang họ đến (Madinah)” (Albukhari, Muslim). 

Ibnu Hajar nói: (.... sự cầu nguyện sự trừng phạt cho 

những người thờ đa thần là được phép, sự nghiêm cấm chỉ đối 

với người nào có sự hy vọng rằng họ vào sẽ vào Islam; sự 

được phép cầu nguyện sự trừng phạt đối với người ngoại đạo 

khi nào họ có những hành động chống đối gây hại cho Islam, 

và sự nghiêm cấm được biểu hiện ở chỗ là không cầu nguyện 

sự hủy diệt cho họ mà chỉ cầu nguyện Allah hướng dẫn họ mà 

thôi. Còn ý nghĩa cầu nguyện sự tha thứ trong lời của Người  

ở một Hadith khác: 

ِفرح  اللَُّهمَّ  » ِم  اغح  « عحلَُمونَ يَ  لَ  فَإِنَُّهمح  ِلَقوح

“Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho cộng đồng của bề tôi 

bởi họ là những người không hiểu biết” 

Có nghĩa là hãy bỏ qua cho họ về những gì mà họ đã 

gây ra cho bản thân Người , chứ không mang ý nghĩa bôi 

xóa hết tất cả tội lỗi bởi lẽ tội Kufr (vô đức tin) không bao giờ 

được bôi xóa; hoặc ý nghĩa hãy tha thứ cho họ ở đây mang nội 

dung rằng: hãy hướng dẫn họ đến với Islam, tôn giáo sẽ bôi 

xóa tội lỗi cho họ hoặc hãy tha thứ cho họ nếu họ chấp nhận 

Islam. Allah là Đấng biết rõ hơn hết!) (Fathul-Bary:11/196). 

Trong bộ Muslim ghi lại, ông Abu Huroiroh  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َذنحُت  »
ح
تَأ نح  َرِّب  اسح

َ
ِفرَ  أ تَغح سح

َ
ِم  أ

ُ
َذنح  فَلَمح  أل

ح
َذنحتُهُ  ِل  يَأ

ح
تَأ نح  َواسح

َ
ُزورَ  أ

َ
ََها أ ِذنَ  َقْبح

َ
 « ِل  فَأ

 .رواه مسلم
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“Ta đã xin phép Thượng Đế của Ta cho Ta được cầu xin 

tha thứ cho mẹ của Ta nhưng Ngài không cho phép; Ta xin 

phép Ngài cho ta được viếng thăm mộ của mẹ Ta thì Ngài 

cho phép” (Muslim: 3/65). 

Như vậy, người Muslim không được phép cầu xin Allah 

tha thứ cho những người thờ đa thần dù bất kỳ lý do gì đi 

chăng nữa. 

 Được phép cầu xin sự hướng dẫn cho người ngoại 

đạo trong lúc họ hắt hơi: 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Có lần một phụ nữ Do 

thái hắt hơi trước mặt Nabi  và bà ta hy vọng Người sẽ nói 

với bà: “ ُيَرحََحُُكُم اهلل” – “Allah yêu thương các người” nhưng 

Người chỉ nói: 

ِديُكمُ  » ِلحُ  اهللُ  َيهح  .رواه أبو داود « بَالَُكمح  َوُيصح
“Allah hướng dẫn các người và cải thiện tình trạng của các 

người” (Abu Dawood 4/310). 

Quả thật, việc cầu nguyện cho họ sự hướng dẫn là việc 

làm cảm hóa trái tim của họ. Albukhari đã đặt tên chương với ý 

nghĩa này: Chương “Cầu nguyện sự hướng dẫn cho những 

người thờ đa thần để cảm hóa trái tim của họ” và dưới chương 

này ông ghi lại Hadith của Attufail bin Amru Addawsi được đề 

cập đến ở trên. 

 Có được phép cầu nguyện Allah trừng phạt họ 

không? 

Albukhari ghi ra các Hadith dưới mục: Chương “Cầu 

nguyện sự thất bại và động đất cho những người thờ đa thần”: 
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Ông Abdullah bin Ubai Awfa  nói: Thiên sứ của Allah 

 đã cầu nguyện Allah trừng phạt những người thờ đa thần 

vào trận Al-Ahzab, Người nói: 

َل  اللَُّهمَّ  » ِ
يعَ  الحِكتَاِب  ُمْنح َِساِب  ََسِ ِزمِ  اللَُّهمَّ  ، اْلح َزاَب  اهح حح

َ
ُهمح  اللَُّهمَّ  ، األ ِزمح  اهح

حُهمح  حِزل  « َوَزل
“Lạy Allah, Đấng ban xuống Kinh Sách, Đấng rất nhanh 

trong việc thanh toán, lạy Allah, xin Ngài hãy làm thất bại 

nhóm liên minh này, lạy Allah, xin Ngài hãy làm thất bại 

họ và làm động đất tiêu diệt họ”. 

Abdullah  thuật lại: Có lần, Nabi  đang dâng lễ 

nguyện Salah tại Ka’bah, Abu Jahal và một số người Quraish 

giết con lạc đà gần Makkah, họ lấy túi phân đặt lên lưng của 

Người, Fatimah con gái Người đến và cố kéo nó ra khỏi 

Người. Người  nói: 

حش   َعلَيحَك  اللَُّهمَّ  » حش   َعلَيحَك  اللَُّهمَّ  ،بُِقَري حش   َعلَيحَك  اللَُّهمَّ  ،بُِقَري  َعلَيحَك  اللَُّهمَّ  ،بُِقَري
ِب 

َ
ل   بِأ

حَوِْلدِ  ، َربِيَعةَ  بحِن  وََشيحبَةَ  ، َعةَ َربِي بحِن  بُِعتحبَةَ  وََعلَيحَك  ، َجهح َميَّةَ  ، ُعتحبَةَ  بحِن  َوال
ُ
 َوأ

بَةَ  ، َخلَف   بحِن  ِب  بحِن  َوُعقح
َ
  « ُمَعيحط   أ

“Lạy Allah! xin Ngài hãy trừng phạt những tên Quraish, 

lạy Allah! xin Ngài hãy trừng phạt những tên Quraish, lạy 

Allah! xin Ngài hãy trừng phạt những tên Quraish; lạy 

Allah, xin Ngài hãy trừng phạt Abu Jahal, Utbah bin 

Rabi’ah, Shaibah bin Rabi’ah, Alwaleed bin Utbah, 

Umaiyah bin Khalaf và Uqbah bin Abi Mu’eet”.  

Abdullah  nói: quả thật tôi thấy họ đều bị giết trong 

trận Badr. 
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Bà A’ishah  thuật lại: Những người Do thái vào gặp 

Thiên sứ của Allah , họ nói: Assamualaika (Mong ngươi bị 

hủy diệt). Tôi đã nguyền rủa họ. Người  nói: “Nàng sao 

thế?”. Tôi nói: Chẳng lẽ Người không nghe những gì họ nói 

sao? Người  nói: 

َمِع  فَلَمح  »  « وََعلَيحُكمح  قُلحُت  امَ  تَسح

“Chẳng lẽ nàng không nghe lời Ta nói: Waalaykum – và 

các người cũng thế?” 

Qua các Hadith này, chúng ta thấy rằng Thiên sứ của 

Allah  đã cầu nguyện điều xấu cho những người thờ đa thần 

trong những trường hợp họ gây hiềm khích với Người như 

những gì mà những người Quraish và Do thái hoặc những kẻ 

thù chinh chiến đã làm. Tức Người  chỉ cầu xin điều xấu đối 

với những người ngoại đạo gây chiến và xâm hại đến Người và 

tôn giáo của Người chứ Người không cầu xin điều xấu cho 

những ai không gây hại đến Người cũng như tôn giáo của 

Người. Người  thường cầu xin Allah hướng dẫn cho những 

người ngoại đạo không gây chiến và xâm hại đến Người như 

trong Hadith về cộng đồng Daws đã được đề cập ở trên. 

 

2- Sự kiên nhẫn và chịu đựng trước sự gây hại và 

xúc phạm của họ: 

Thiên sứ của Allah  đã kiên nhẫn chịu đựng trước sự 

gây hại và chống phá của người thân ruột thịt gần nhất và cũng 

là người láng giếng kế cận của Người, đó là người bác ruột của 

Người Abu Lahab và vợ của ông ta. Ông ta là người thường đi 

theo sau Người  khi Người đi tuyên truyền để ngăn mọi 
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người không tiếp nhận lời tuyền truyền của Người, vợ của ông 

ta thì mang những nhánh cây gai để trên lối đi của Người .   

Đáp lại hành động xâm hại và quấy rối của những người 

ngoại đạo, Thiên sứ của Allah  đã không hành động xấu xa 

như họ mà Người chỉ cầu nguyện cho hành đồng xấu của họ bị 

trừng phạt, Người cũng không buông những lời thô tục để đáp 

trả hành động tồi tệ của họ. Bởi lẽ, sự cầu nguyện điều xấu cho 

họ là cách hiệu quả để họ ngừng lại hành động thái quá của họ, 

bằng chứng cho điều đó là họ đã ngừng cười chế giễu, và là 

cách để không một ai trong số họ có thể tố cáo Thiên sứ của 

Allah  đã làm điều sai trái với y. 

Bà A’ishah , vợ của Thiên sứ Muhammad , thuật lại 

rằng bà đã nói với Người: Có ngày nào tệ hại và khó khăn với 

Người hơn ngày của trận chiến Uhud không? Người  nói: 

ِمِك  ِمنح  لَِقيُت  لََقدح  » َشد   َوََكنَ  ، لَِقيُت  َما قَوح
َ
مَ  ِمنحُهمح  لَِقيُت  َما أ  إِذح  ، الحَعَقبَةِ  يَوح

ُت  ىِس  َعَرضح بحِن  فَلَمح  ، ل  ُُكَ  َعبحدِ  بحِن  يَاِْلَل  َعبحدِ  ابحِن  لََعَ  َنفح رَدحُت  َما إَِل  ُُيِ
َ
 ، أ

ُت  نَا فَانحَطلَقح
َ
ُموم   َوأ ِه  لََعَ  َمهح تَِفقح  فَلَمح  ، وَجح سح

َ
نَا إِلَّ  أ

َ
نِ  َوأ  فََرَفعحُت  ، اثلََّعاِلِب  بَِقرح

ِس 
ح
نَا فَإَِذا ، َرأ

َ
َظلَّتحِن  قَدح  بَِسَحابَة   أ

َ
يُل  ِفيَها فَإَِذا َفنََظرحُت  ، أ ِ  إِنَّ  َفَقاَل  نَاَداِن فَ  ِجْبح

 َ َل  َسِمعَ  قَدح  الِلَّ ِمَك  قَوح وا َوَما لََك  قَوح بَالِ  َملََك  إَِْلحَك  َبَعَث  َوقَدح  ، َعلَيحَك  رَد  ِ
 اْلح

ُمَرهُ 
ح
بَالِ  َملَُك  َفنَاَداِن  ، ِفيِهمح  ِشئحَت  بَِما ِِلَأ ِ

َّ  فََسلَّمَ  ، اْلح دُ  يَا قَاَل  ُثمَّ  لََعَ  َفَقاَل  ، حُمَمَّ
نح  ِشئحَت  إِنح  ، ِشئحَت  ِفيَما لَِك ذَ 

َ
بَِق  أ طح

ُ
ِ  َعلَيحِهمِ  أ َشبنَيح خح

َ
 اهلل صىل - انلَِّب   َفَقاَل  ، األ

رحُجو بَلح  - وسلم عليه
َ
نح  أ

َ
ََلبِِهمح  ِمنح  اهللُ  ُُيحِرجَ  أ صح

َ
َدهُ  اهللَ  َيعحبُدُ  َمنح  أ ِكُ  لَ  وَحح  يُْشح

 .رواه ابلخاري ومسلم « َشيحئًا بِهِ 
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“Quả thật, Ta đã gặp những gì Ta đã gặp từ cộng đồng của 

nàng. Đó là những gì tồi tệ nhất mà Ta gặp phải từ họ vào 

ngày Al-Aqabah. Ta đã đi kêu gọi và nói chuyện với Ibn 

Abdin Ya layl bin Abd Kilal nhưng y không đáp lại điều Ta 

mong muốn, Ta đã rời đi và Ta rất buồn, Ta cảm thấy Ta 

như đang ở trong một bầy cáo. Rồi Ta ngẩng đầu lên trời, 

Ta bổng thấy một đám mây đang che mát Ta, và trong đám 

mây đó là đại Thiên thần Jibril, ngài hô gọi Ta và nói: ‘Quả 

thật, Allah đã nghe thấy lời của cộng đồng ngươi nói với 

ngươi và những gì mà họ đã đáp lại cho ngươi. Ngài đã cử 

đến cho ngươi một vị Thiên Thần núi để ngươi tùy thích sai 

khiến đáp trả lại họ’. Thế là, vị Thiên Thần núi cho Salam 

Ta rồi nói: ‘Này Muhammad, nếu ngươi muốn ta sẽ san 

bằng Al-Akhshabin của họ’. Nhưng Nabi  nói: Không, tôi 

không muốn như thế, tôi chỉ mong Allah sẽ làm cho những 

hậu duệ của họ là những người thờ phượng một mình 

Allah và không Shirk với Ngài bất cứ một điều gì” 

(Albukhari và Muslim). 

Thiên sứ của Allah  kể cho vợ của Người, bà A’ishah, 

về những điều tội tệ nhất mà Người đã gặp phải từ cộng đồng 

của bà, tồi tệ hơn cả những gì xảy ra ở trận chiến Uhud. Đó là 

ngày mà những người ngoại đạo đã ném đá làm mặt mũi của 

Người bị thương đến chảy máu và gãy những chiếc răng cửa. 

Thiên sứ của Allah  đã không nói chi tiết về những gì 

mà Người đã gặp phải trong sự đàn áp và gây hại của họ mà 

Người chỉ mô tả trạng thái của Người, đó là Người rất buồn, sự 

khó khăn của Người giống như Người đang trong một bầy cáo. 

Sự mô tả này cho chúng ta cảm giác rằng Người đã chịu không 

biết bao nhiêu khổ ải, bao nhiêu gây hại mà họ đã đối xử với 

Người?! 
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Còn tội nào trọng đại hơn cho tội họ đã xâm hại đến 

Người , nó trọng đại đến mức mà Allah đã gởi đến một vị 

Thiên Thần núi cùng với Đại Thiên Thần Jibril  để san bằng 

Al-Akhshabin – một trong các ngọn núi của Makkah?! 

Rồi sự chịu đựng và kiên nhẫn của Thiên sứ  biết 

dường nào khi mà Người nói: “Không, tôi không muốn như 

thế, tôi chỉ mong Allah sẽ làm cho những hậu duệ của họ là 

những người thờ phượng một mình Allah và không Shirk 

với Ngài bất cứ một điều gì”?! 

 Có tinh thần cao cả nào hơn tinh thần này? 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã có cái nhìn tích cực 

dài hạn cho các sự việc, Người có cái nhìn lạc quan cho tương 

lai của sứ mạng truyền bá, cái nhìn của Người mang niềm hy 

vọng điều tốt lành sẽ xảy ra, niềm hy vọng ngay cả những gì từ 

bản thân của những con người xấu xa và ác bá. Quả thật, niềm 

hy vọng của Người  đã trở thành hiện thực, đó là một kẻ cầm 

đầu những người ngoại đạo xấu xa Al-Waleed bin Al-

Mughirah, từ giống nòi của y đã cho ra Saifullah Al-Maslul , 

và từ Abu Jahal đã xuất hiện Akramah , và nhiều hình ảnh 

tương tự như thế. 

Thiên sứ của Allah  đã kiên nhẫn chịu đựng trước sự 

gây hại và chống phá của những người Do thái sau khi dời cư 

đến Madinah, tiêu biểu: 

Bà A’ishah  thuật lại: Thiên sứ của Allah  bị ém bùa 

đến nỗi Người không thể đến gần các bà vợ của Người. Sufyan 

nói nếu là đúng là như vậy thì đây là bùa ngải rất mạnh. Thiên 

sứ của Allah  nói: 
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َشَعرحِت  ، ََعئَِشةُ  يَا »
َ
نَّ  أ

َ
فحتَاِن  اهللَ  أ

َ
حتُهُ  اِفيمَ  أ تَي تَفح تَاِن  ، ِفيهِ  اسح

َ
 َفَقَعدَ  رَُجََلنِ  أ

َحُدُهَما
َ
ِس  ِعنحدَ  أ

ح
ىَلَّ  ِعنحدَ  َواآلَخرُ  ، َرأ َحُدُهَما َفَقاَل  ، رِجح

َ
 الرَُّجِل  وََجعُ  َما لَِصاِحبِهِ  أ

بُوب   َفَقاَل  َصمِ  بحنُ  بَلِيدُ  قَاَل  َطبَّهُ  َمنح  قَاَل .  َمطح عح
َ
ِى  ِف  قَاَل .  األ

َ
 ِف  قَاَل  ء  َشح  أ

ط   يحنَ  قَاَل .  َذَكر   ََنحلَة   َطلحعِ  وَُجِف  ، َوُمَشاَطة   ُمشح
َ
ِ  ِف  قَاَل  ُهوَ  َوأ  « َذرحَوانَ  بِئح

“Này A’ishah, nàng có biết rằng Allah đã cho Ta biết về 

điều Ta hỏi Ngài, hai người đàn ông đến, một người ngồi ở 

phía đầu của Ta và một người kia thì ngồi ở phía chân của 

Ta. Người này nói với người kia: cơn đau của người đàn 

ông này là gì? Người kia nói: y bị ém bùa. Người thứ nhất 

nói: ai đã ém bùa y? Người thứ hai nói: Labid bin Al-

A’sam. Người thứ nhất nói: ở trong cái gì? Người thứ hai 

nói: trong một nút thắt giữa tóc và bông chà là đực. Người 

thứ nhất nói: nút thắt đó ở đâu? Người thứ hai nói: trong 

giếng Zdarwan”. 

Rồi Thiên sứ của Allah  đến cái giếng đó và lấy cái nút 

thắt đó ra, Người nói: 

نَّ  ََعئَِشةُ  يَا »
َ
ِنَّاءِ ا ُنَقاَعةُ  َماَءَها َكأ وح  ، ْلح

َ
نَّ  أ

َ
يَاِطنيِ  رُُءوُس  ََنحِلَها رُُءوَس  َكأ   « الشَّ

“Này A’ishah, nước giếng có màu giống như được nhuộm 

lá móng đỏ và cây chà là quanh nó giống như đầu của 

Shaytan”. 

A’ishah  nói: Người sẽ nói cho mọi người biết về sự 

việc chứ? Người  nói: 

ُت  ، اهللُ  ََعفَاِن  قَدح  » نح  فََكرِهح
َ
ثَِورَ  أ

ُ
ا ِفيهِ  انلَّاِس  لََعَ  أ  « ََشًّ
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“Quả thật, Allah đã chữa lành bệnh cho Ta rồi, Ta không 

thích lan truyền chuyện xấu của ai đó trong nhân loại”. 

(Albukhari và Muslim). 

Thiên sứ của Allah  đã cho chúng ta một hình ảnh xí 

xóa, vị tha và khoan dung đối với kẻ thù, một cung cách cư xử 

tốt đẹp đối với kẻ làm hại Người. 

3- Mặc những quần áo họ làm, dùng các vật dụng của 

họ 

Việc dùng các vật dụng và quần áo của những người 

ngoại đạo được giới hạn trong hai trường hợp: 

Thứ nhất: Được sản xuất và được làm từ những thứ 

Haram chẳng hạn như từ da heo hoặc các bộ phận khác của nó, 

hoặc từ vàng và bạc. Trong trường hợp này không được phép 

dùng. 

Bà Ummu Salmah , vợ của Nabi thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

«  ِ َُب  ىاّلَّ ةِ  إِنَاءِ  ِف  يَْشح ِنهِ  ِف  ُُيَرحِجرُ  إِنََّما الحِفضَّ  .رواه ابلخاري  « َجَهنَّمَ  نَارَ  َبطح
“Người uống thức uống từ cái tách bằng bạc là người đang 

kéo lửa của hỏa Ngục vào bụng của mình” (Albukhari). 

Thứ hai: Sản phẩm được làm ra từ những thứ Tahir 

được phép dùng chẳng hạn như từ sắt, gỗ … trường hợp này 

được phép dùng, ngoại trừ có điều ngăn cản sự việc đó, thí dụ 

như dùng trong việc Haram chẳng hạn như dùng nồi để nấu thịt 

heo. 

Ông Jabir bin Abdullah  nói: Chúng tôi đi chinh chiến 

cùng với Thiên sứ của Allah , chúng tôi dùng vật dụng (chén, 
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dĩa, ly, tách) của những người thờ đa thần, chúng tôi đã dùng 

để ăn và uống. 

 Căn cứ theo những gì được nói trên thì chúng ta được 

phép dâng lễ nguyện Salah trong những sản phẩm của họ từ 

quần áo, tấm trải Tahir. 

Việc được phép dùng các đồ đựng (chén, dĩa, ly, tách, 

...) của những người không phải Muslim không liên quan đến 

bản chất của hành vi sử dụng mà liên quan đến vật liệu làm ra 

vật dụng. Điều này cho thấy Islam không ngăn cấm trao đổi 

mua bán, giao dịch những thứ hữu ích với họ trong tất cả mọi 

mặt cần thiết của đời sống con người từ thức ăn, đồ uống, quần 

áo, các phương tiện đi lại hoặc bất cứ thứ gì hữu ích trong cuộc 

sống; Islam không ngăn cấm dùng các vật dụng hay bất cứ thứ 

gì hữu ích nếu như nó tương đồng với các giáo luật. 

Được phép trao đổi lợi ích thương mại với họ trong lĩnh 

vực này có nghĩa là được phép tìm kiếm lợi nhuận về vật chất, 

điều này không phải là để gia nhập vào họ bởi lẽ mục tiêu tôn 

thờ duy nhất một mình Allah không tổ hợp với Ngài bất cứ 

điều gì không có nghĩa là ngăn cấm những lợi ích từ họ. 

4- Ăn từ thức ăn của họ và uống từ thức uống của 

họ: 

Thức ăn chia làm hai loại: 

1- Thức ăn từ thực vật: Rau củ, hoa quả và tất cả những 

sản phẩm được làm từ chúng như các loại dưa chua, các loại 

mứt và những gì dân chúng gọi là đồ hộp. 

2- Thức ăn từ động vật: Gia súc, gia cầm, chim chóc, và 

các động vật biển như cá, tôm, cua … Đối với gia súc, gia cầm 

và chim chóc, thịt của chúng chỉ được phép dùng khi nào được 
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cắt cổ theo cách thức của Islam và có nhân danh Allah. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ۥ لَفِۡسق    ﴿ ِ َعلَۡيهِ ِإَونَُّه ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱَّللَّ ُكلُواْ ِممَّ
ۡ
َيَِٰطنَي ََلُوُحوَن  َوََل تَأ ِإَونَّ ٱلشَّ
ۡوَِلَا  

َ
َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّكۡم لَُمۡۡشُِكوَن إََِلٰٓ أ

َ
: ورة األنعامس] ﴾ ١٢١ئِِهۡم َِلَُجَِٰدلُوُكۡمۖۡ ِإَوۡن أ

121]. 
Và các ngươi chớ ăn thịt từ con vật không được nhân 

danh Allah lên nó, bởi vì đó là một sự phạm giới. Và quả 

thật Shaytan xúi giục bạn bè của nó tranh luận với các 

ngươi. Và nếu các ngươi nghe theo chúng thì các ngươi sẽ 

trở thành những người thờ đa thần (Chương 6 – Al-An’am, 

câu 121). 

Câu Kinh này là cơ sở giáo lý rằng không được phép ăn 

thịt con vật do người không phải Muslim cắt cổ, ngoại trừ 

những người của dân Kinh sách – Do Thái và Thiên Chúa giáo 

– với điều kiện họ phải cắt cổ con vật theo cách thức của Islam. 

Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah: 

وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب ِحل    ﴿
ُ
ِيَن أ ي َِبَُٰتۖۡ َوَطَعاُم ٱَّلَّ ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
َوَطَعاُمُكۡم لَُّكۡم  ٱَۡلَۡوَم أ

َُّهۡمۖۡ َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلۡمُ  ِحل    وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب  ۡؤِمَنَِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ل
ُ
ِيَن أ ِمن  ِمَن ٱَّلَّ

ۡخَدان   
َ
ُجورَُهنَّ ُُمِۡصننَِي َغۡۡيَ ُمَسَٰفِِحنَي َوََل ُمتَِّخِذي  أ

ُ
 َقۡبلُِكۡم إَِذا  َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

يَمَِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥ َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخَِِٰسِيَن َوَمن يَۡكُفۡر   ﴾ ٥بِٱۡۡلِ
 [5: املائدةسورة ]

Ngày nay, các ngươi được phép dùng các món (thực 

phẩm) tốt và sạch, và thực phẩm của những người dân 

Kinh sách là Halah cho các ngươi và thực phẩm của các 
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ngươi thì Halal cho họ. Các ngươi được phép cưới các phụ 

nữ tiết hạnh có đức tin và các phụ nữ tiết hạnh thuộc 

những người Kinh Sách vào thời kỳ trước các ngươi với 

điều kiện các ngươi phải tặng họ phần tiền cưới bắt buộc 

(Mahr) với mục đích nhận họ làm vợ chứ không vì ham 

muốn tình dục cũng không nhận họ làm tình nhân vụng 

trộm. Và ai phủ nhận đức tin thì việc làm của y sẽ không có 

kết quả; và ở Đời Sau y sẽ là một kẻ thua thiệt. (Chương 5 

– Al-Ma-idah, câu 5). 

Nếu xác định rõ ai đó không cắt cổ con vật theo cách 

thức Islam thì không được phép ăn thịt của con vật đó. 

Albukhari ghi lại ở chương “Những con vật được giết tế 

để dâng cúng các thần linh và bụt tượng” rằng Musa bin Uqbah 

nói: Salim đã nói cho tôi biết rằng ông ta đã nghe Abdullah nói 

về Thiên sứ của Allah  rằng Người đã gặp Zaid bin Amru bin 

Nufail tại Asfal Baldah, đó là thời gian trước khi Thiên sứ  

nhận lãnh sứ mạng, Zaid đã mang phần thịt ra tiếp đãi Người 

nhưng Người đã từ chối không ăn, rồi Người  nói: 

ا آُكُل  لَ  إِِن  » ََبُونَ  ِممَّ نحَصابُِكمح  لََعَ  تَذح
َ
ا إِلَّ  آُكُل  َولَ  ، أ مُ  ُذِكرَ  ِممَّ  « َعلَيحهِ  اهللِ  اسح

“Quả thật, tôi không ăn thịt con vật được giết tế để dâng 

cúng của các vị, tôi chỉ ăn những gì được nhân danh Allah 

lên nó mà thôi”. 

Người Muslim biết cái chết của con vật được làm thịt 

không ngoài ba trường hợp: 

Thứ nhất: Biết chắc chắn rằng con vật chết không theo 

cách thức của Islam hoặc phần lớn nghĩ rằng như thế thì không 

được phép ăn thịt của nó. 



Quan Hệ Giao Tế Của Thiên Sứ Với Những Người Không Phải Muslim 
 

25 

Thứ hai: Biết chắc chắn rằng con vật chết do được cắt cổ 

theo cách thức của Islam hoặc phần lớn có suy nghĩ như thế thì 

được phép ăn thịt của nó. 

Thứ ba: Không có sự chắc chắn, chỉ là sự hoài nghi thì 

được phép ăn, nhưng tốt nhất là không nên ăn. 

3- Đồ uống: từ sữa, nước ép rau củ và hoa quả và những 

nguyên liệu khác không thuộc những gì Najis (dơ bẩn, ô uế) 

hoặc những gì không rõ nguồn gốc hoặc những gì được chế 

biến từ thứ Haram đều được phép dùng. Tất cả những gì mà 

nguyên gốc của nó là Halal thì thức uống được chế biến từ nó 

đều Halal ngoại trừ những thức uống được qui định là Haram 

thì nó Haram như rượu cho dù nó được làm từ nhiều nguyên 

liệu khác nhau hoặc là những chất gây say. 

Ibnu Umar  nói: Umar  đứng trên bục thuyết giảng, 

nói: “Sự nghiêm cấm được sắc lệnh đối với rượu, nó được làm 

từ năm nguyên liệu: nho, chà là khô, mật ong, lúa mạch và lúa 

mì; và rượu là những gì làm mất đi lý trí” (Albukhari). 

Bà A’ishah  nói: Thiên sứ của Allah  được hỏi về 

rượu nho và rượu mật ong, những thức uống được người xứ 

Yemen thường uống thì Người nói: 

اب   ُك   » َكرَ  ََشَ سح
َ
 .رواه ابلخاري « َحَرام   َفُهوَ  أ

“Mọi thức uống gây say đều Haram” (Albukhari). 

Tương tự, nếu đã xác định rõ rằng các thức uống được 

chế biến từ những thứ Haram thì đều Haram, chẳng hạn như 

được chế biến từ thịt, mỡ con vật chết, hoặc từ heo, chó hoặc 

từ những nguyên vật liệu được chiết xuất từ những thứ Haram. 

Việc xác định Haram và Halal không dựa trên sự nỗ lực phán 
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quyết của cá nhân mà phải dựa trên cơ sở giáo lý được chỉ đạo 

từ những người lãnh đạo các vụ việc của những người Muslim.  

5-  Thăm viếng và hàn gắn tình máu mủ với họ 

Ông Anas bin Malik  nói: Quả thật một cậu bé Do thái 

đã mời Thiên sứ của Allah  dùng bánh mì lúa mạch và bơ đã 

bị đổi mùi và Người đã nhận lời mời (Ahmad với đường dẫn 

truyền Sahih theo điều kiện của hai Sheikh Albukhari và 

Muslim). 

Bà Asma’  nói: Mẹ tôi đến với tôi trong lúc bà là 

người thờ đa thần, tôi hỏi Thiên sứ của Allah  rằng tôi có 

được phép hàn gắn tình máu mủ không thì Người nói: 

ِك  ِصىِل  َنَعمح  » مَّ
ُ
 .رواه ابلخاري « أ

“Vâng, nàng hãy hàn gắn quan hệ với mẹ của nàng” 

(Albukhari). 

Abdullah bin Dinar thuật lại rằng ông nghe con trai của 

Umar, Abdullah  nói: Umar  nhìn thấy Hillah Sira’ (loại y 

phục dành cho giai cấp vua chúa, quí tộc và quan chức) được 

bán thì ông nói: Thưa Thiên sứ của Allah, hãy mua cái này và 

mặc nó vào ngày thứ sáu và để tiếp khách. Thiên sứ của Allah 

 nói:  

 « اآلِخَرةِ  ِف  َلُ  َق َخَلَ  لَ  َمنح  َهِذهِ  يَلحبَُس  إِنََّما »

“Cái y phục này chỉ dành cho những ai không quan tâm 

đến cuộc sống Đời Sau”. 

Rồi sau đó, người ta mang đến cho Thiên sứ của Allah 

 một số cái Hillah, Người đã gởi đến cho Umar  một cái. 
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Umar  nói với Người : Làm sao mà tôi mặc nó khi mà 

Người đã nói với tôi những gì Người đã nói? Thiên sứ của 

Allah  nói: 

كحُسَكَها لَمح  إِِن  »
َ
وح  ِِلَِبيَعَها إَِْلحَك  َبَعثحُت  إِنََّما ِِلَلحبََسَها أ

َ
ُسوََها أ   « تَكح

“Quả thật, Ta không bảo anh mặc nó mà Ta gởi cho anh để 

anh bán nó hoặc biếu cho ai đó”. 

Thế là Umar  đã mang cái y phục đó biếu cho người 

anh (em) của ông thuộc cư dân Makkah trước khi y vào Islam. 

(Albukhari). 

Qua Hadith này cho thấy rằng chúng ta được phép viếng 

thăm những người không phải Muslim, được phép giữ mối 

quan hệ máu mủ ruột thịt với họ. Bởi lẽ, việc thăm viếng và 

biếu tặng quà cáp sẽ gieo trồng tình cảm trong trái tim của mỗi 

người qua đó Allah có thể hướng dẫn họ đến với Islam, như 

Thiên sứ của Allah  đã viếng thăm cậu bé Do thái làm người 

hầu dịch cho Người, Người đã viếng thăm cậu ta và kêu gọi 

cậu ta vào Islam, Allah đã cứu rỗi cậu ta khỏi Hỏa Ngục qua 

bàn tay của Người . 

Trường hợp của bà Asma’ với mẹ của bà là bằng chứng 

cho thấy bà là một người ngoan đạo, bà không hề có bất cứ 

hành động nào bất hiếu với mẹ của mình, tuy nhiên, bà làm thế 

chỉ vì muốn biết giáo luật của Allah và Thiên sứ của Ngài, bởi 

lẽ người có đức tin không lấy dục vọng của bản thân đặt lên 

trên giáo luật của Allah và Thiên sứ của Ngài, ngay cả khi đối 

với người yêu quý nhất trong nhân loại trên thế gian này. 

Còn trường hợp của Umar bin Al-Khattab   về việc đã 

gởi biếu một món quà cho người anh (em) ngoại đạo của ông là 

bằng chứng rằng người có đức tin không ghét bỏ bản thân con 
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người ngoại đạo mà chỉ ghét sự vô đức tin của y mà thôi, người 

có đức tin tử tế trong cư xử giao tế chỉ vì mong muốn người vô 

đức tin vào Islam. Quả thật, trong Hadith cho biết: “Thế là 

Umar đã mang cái y phục đó biếu cho người anh (em) của ông 

thuộc cư dân Makkah trước khi y vào Islam” có nghĩa là người 

anh (em) ngoại đạo của Umar  sau đó đã vào Islam. 

Và một điều không có gì phải hoài nghi là việc cư xử và 

quan hệ giao tế tốt đẹp và tử tế có vai trò hiệu quả khiến nhiều 

người vào Islam trải qua các thời đại. 

Người Muslim phải quan tâm trong việc giữ mối quan 

hệ với những người bạn không phải Muslim với định tâm 

hướng dẫn họ. 

Tuy nhiên, không được đồng bộ sự viếng thăm với các 

biểu hiện thờ phượng và tín ngưỡng của họ, không được tham 

gia cùng với họ trong các lễ hội trần tục của họ chẳng hạn như 

các lễ hội ăn mừng năm mới và lễ Giáng sinh, ... không được 

thăm viếng họ tại những nơi thờ phượng của họ chẳng hạn như 

các nhà thờ cũng như không được phép viếng họ vào các giờ 

được cho là linh thiêng đối với họ, để chúng ta không trở thành 

là những người tham gia cùng với họ hoặc không bị tác động 

bởi các biểu hiện thờ phượng của họ. 

7- Thăm viếng người bệnh của họ 

Albukhari ghi trong bộ Sahih của ông, “Chương thăm 

viếng người thờ đa thần”: 

نَس   َعنح 
َ
 عليه اهلل صىل - انلَِّبَّ  َُيحُدمُ  َيُهوِدى   ُغََلم   ََكنَ  قَاَل  - عنه اهلل رىض - أ
تَاهُ  ، َفَمِرَض  - وسلم

َ
ِسهِ  ِعنحدَ  َفَقَعدَ  ، َيُعوُدهُ  - وسلم عليه اهلل صىل - انلَِّب   فَأ

ح
 َرأ
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ِلمح  » َلُ  َفَقاَل  سح
َ
بِيهِ  إَِل  َفنََظرَ .  « أ

َ
وَ  أ ِطعح  َلُ  َفَقاَل  ِعنحَدهُ  وَهح

َ
بَا أ

َ
 اهلل صىل - الحَقاِسمِ  أ

لَمَ .  - وسلم عليه سح
َ
وَ  - وسلم عليه اهلل صىل - انلَِّب   فََخَرجَ  ، فَأ َمحدُ  » َيُقوُل  وَهح  اْلح

ِى لِِلِ  نحَقَذهُ  اّلَّ
َ
  « انلَّارِ  ِمنَ  أ

Ông Anas bin Malik  nói: Cậu bé người Do thái làm 

người hầu dịch cho Nabi  bị bệnh, Nabi  đã đến thăm cậu 

ta, Người ngồi phía đỉnh đầu của cậu ta và nói với cậu ta: “Hãy 

vào Islam”. Cậu bé nhìn cha của cậu ta lúc đó ông đang ở sát 

bên cậu, rồi cha cậu ta nói: con hãy nghe theo lời của Abu Al-

Qasim (tức Thiên sứ của Allah). Thế là cậu bé đã tuyên thệ vào 

Islam. Thiến sứ của Allah  rời đi và nói: “Tạ ơn Allah đã 

cứu rỗi nó khỏi Hỏa Ngục”. 

ِب  َعنح 
َ
رِيح  َسِعيد   أ َحاِب  ِمنح  َنَفر   انحَطلََق  قَاَل  - عنه اهلل رىض - اخلُدح صح

َ
 - انلَِّبِ  أ

َرة   ِف  - وسلم عليه اهلل صىل يَاءِ  ِمنح  َحى  لََعَ  نََزلُوا َحّتَّ  َسافَُروَها َسفح حح
َ
 الحَعَرِب  أ

تََضافُوُهمح  بَوحافَ  ، فَاسح
َ
نح  أ

َ
غَ  ، يَُضيُِفوُهمح  أ ء   بُِكِل  َلُ  فََسَعوحا ، الحَحِ  َذلَِك  َسيِدُ  فَُُلِ  َشح

ء   َينحَفُعهُ  لَ  ُضُهمح  َفَقاَل  ، َشح تَيحتُمح  لَوح  َبعح
َ
َط  َهُؤلَءِ  أ ينَ  الرَّهح ِ نح  لََعلَّهُ  نََزلُوا اّلَّ

َ
 يَُكونَ  أ

ِضِهمح  ِعنحدَ  ء   َبعح تَوحُهمح  ، َشح
َ
َها يَا َفَقالُوا ، فَأ ي 

َ
ُط  أ غَ  َسيَِدنَا إِنَّ  ، الرَّهح  َلُ  وََسَعيحنَا ، ُُلِ

ء   بُِكِل  َحد   ِعنحدَ  َفَهلح  ، َينحَفُعهُ  لَ  َشح
َ
ء   ِمنح  ِمنحُكمح  أ ُضُهمح  َفَقاَل  َشح  َواهللِ  َنَعمح  َبعح

ِق  إِِن  رح
َ
نَاُكمح  لََقدِ  َواهللِ  َولَِكنح  ، أل تََضفح نَا َفَما ، ِضيُِفونَاتُ  فَلَمح  اسح

َ
 لَُكمح  بَِراق   أ

 َعلَيحهِ  َيتحِفُل  فَانحَطلََق  ، الحَغنَمِ  ِمنَ  قَِطيع   لََعَ  فََصاَْلُوُهمح .  ُجعحَلً  نَلَا ََتحَعلُوا َحّتَّ 
 
ُ
َرأ َمحدُ )  َوَيقح نََّما(  الحَعالَِمنيَ  رَِب  لِِلِ  اْلح

َ
 َوَما َيمحِش  فَانحَطلََق  ، ِعَقال   ِمنح  نُِشَط  فََكأ

فَوحُهمح  قَاَل  ، قَلَبَة   بِهِ  وح
َ
لَُهمُ  فَأ ِى ُجعح .  اقحِسُموا َبعحُضُهمُ  َفَقاَل  ، َعلَيحهِ  َصاَْلُوُهمح  اّلَّ

ِى َفَقاَل  َعلُوا لَ  َرَق  اّلَّ ِتَ  َحّتَّ  ، َتفح
ح
ُكرَ  - وسلم عليه اهلل صىل - انلَِّبَّ  نَأ  َلُ  َفنَذح
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ِى ُمُرنَايَ  َما َفنَنحُظرَ  ، ََكنَ  اّلَّ
ح
 - وسلم عليه اهلل صىل - اهللِ  رَُسولِ  لََعَ  َفَقِدُموا.  أ

ِريَك  َوَما » َفَقاَل  ، َلُ  فََذَكُروا نََّها يُدح
َ
يَة   أ َصبحتُمُ  قَدح  - قَاَل  ُثمَّ  - ُرقح

َ
ُبوا اقحِسُموا أ ِ  َواْضح

ًما َمَعُكمح  ِل  متفق  حديث - وسلم عليه اهلل صىل - اهللِ  رَُسوُل  فََضِحَك  « َسهح
 .عليه واللفظ للبخاري

Ông Abu Saeed Alkhudri  thuật lại: “Một nhóm các vị 

Sahabah của Thiên sứ của Allah đi xa trong một chuyến đi. Họ 

dừng chân tại một trong các làng Ả rập, họ xin những người 

dân nơi đó cho họ tá túc như những vị khách nhưng những 

người dân ở đây không tiếp họ. Rồi ông trưởng làng đó bị bò 

cạp đốt, người dân trong làng đã tìm rất nhiều cách chữa cho 

ông nhưng không có kết quả. Một số người trong dân làng nói: 

Các người thử tìm đến nhóm người lữ khách đã dừng chân tại 

chỗ của các người xem, biết đâu ở nơi họ có cách nào đó. Thế 

là họ tìm đến nhóm các lữ khách, nói: Này hỡi các vị lữ khách, 

quả thật, trưởng làng của chúng tôi bị bò cạp đốt, chúng tôi đã 

tìm nhiều cách để chữa cho ông ta nhưng không có kết quả, xin 

hỏi các vị có cách nào không? Một trong nhóm các vị Sahabah 

nói: Có chứ, thề bởi Allah tôi là người biết đọc Ruqyah (thần 

chú), nhưng thề bởi Allah, quả thật chúng tôi đã xin các người 

cho chúng tôi tá túc như các vị khách của các người nhưng các 

người đã không chấp nhận lời thỉnh cầu. Cho nên, tôi sẽ không 

đọc Ruqyah cho các người cho đến khi nào các người thực hiện 

theo lời thỉnh cầu. Vậy là họ đồng ý cho nhóm các vị Sahabah 

một đàn dê. Thế là vị Sahabah đó đã đọc bài Fatihah: ( ِ ٱۡۡلَۡمُد َّلِلَّ
ِ ٱلَۡعَٰلَِمنيَ   cho đến khi người đàn ông trưởng làng đó đứng dậy (َرب 

và đi lại bình thường rồi ông nói: các người hãy thực hiện lời 

hứa với họ, hãy trao họ những gì đã thỏa thuận. Người đọc 



Quan Hệ Giao Tế Của Thiên Sứ Với Những Người Không Phải Muslim 
 

31 

Ruqyah nói: Các người hãy khoan, đợi chúng tôi đến gặp 

Thiên sứ của Allah , chúng tôi sẽ nói lại sự việc cho Người 

để xem ra lệnh như thế nào? Vậy là họ đến gặp Thiên sứ của 

Allah  và kể lại câu chuyện cho Người nghe. Người  nói: 

“Sao các ngươi biết đó (bài Fatihah) là Ruqyah? Các ngươi 

đã làm đúng, các ngươi hãy chia phần cho nhau đi và nhớ 

chừa phần cho Ta với” rồi Người cười.” (Hadith được thống 

nhất về tính xác thực của nó và lời là của Albukhari). 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã xác nhận cho họ hai 

điều: 

1- Đọc Ruqyah chữa bệnh cho người thờ đa thần. 

2- Nhận tiền công cho việc làm đó. 

Sheikh Ibn Uthaimeen  nói: (Nếu người bệnh là người 

không phải Muslim thì không được phép viếng thăm trừ phi 

khi nào việc làm đó nhằm mục đích cải thiện hữu nghị, chúng 

ta đến thăm họ để thể hiện cho họ thấy tôn giáo Islam, lúc bấy 

giờ giáo luật qui định viếng thăm họ hoặc là bắt buộc hoặc là 

khuyến khích. Quả thật, một Hadith xác thực ghi lại rằng: Cậu 

bé người Do thái làm người hầu dịch cho Nabi  bị bệnh, Nabi 

 đã đến thăm cậu ta, Người ngồi phía đỉnh đầu của cậu ta và 

nói với cậu ta: “Hãy vào Islam”. Cậu bé nhìn cha của cậu ta 

lúc đó ông đang ở sát bên cậu, rồi cha cậu ta nói: con hãy nghe 

theo lời của Abu Al-Qasim (tức Thiên sứ của Allah). Thế là 

cậu bé đã tuyên thệ vào Islam. Thiến sứ của Allah  rời đi và 

nói: “Tạ ơn Allah đã cứu rỗi nó khỏi Hỏa Ngục”). 

Ibn Hajar  nói: (Ibn Bataal nói: Giáo luật cho phép 

viếng thăm người bệnh không phải Muslim khi nào có niềm hy 
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vọng rằng người đó sẽ vào Islam, còn nếu như đối với người 

không có hy vọng vào Islam thì không được viếng thăm). 

Al-Mawardi nói: Thăm viếng người ngoại đạo sống hòa 

bình với Islam là được phép. (Ibn Hajar, Fathul-Bari: 10/119). 

Tóm lược: 

 Được phép thăm viếng người không phải Muslim khi 

họ bị bệnh, được phép cầu nguyện cho họ được khỏi bệnh, 

nhưng không được phép cầu nguyện xin sự thương xót và sự 

tha thứ cho họ. 

 Người bác sĩ, thầy thuốc Muslim được phép chữa bệnh 

cho người không phải Muslim. 

7- Quà cáp qua lại giữa người Muslim và người 

không phải Muslim 

Trong các sách tiểu sử và cuộc đời của Thiên sứ  có nói 

rằng Người đã nhận quà từ Al-Maquqis, vua của Ai Cập, trong 

đó có món quà, đó là bà Mariyah Al-Qubiyah, vợ của Người, 

người vợ đã sinh cho Người đứa con trai Ibrahim. 

Imam Albukhari ghi lại trong bộ Sahih của ông: Ông 

Abdullah bin Abi Mulaikah thuật lại rằng Nabi  được tặng 

những chiếc áo choàng dài có khuy cài bằng vàng, Người đã  

chia cho các vị Sahabah của Người (Sahih Albukhari: 7/102). 

Imam Muslim ghi lại trong bộ Sahih của ông: Ông Abbas 

bin Abdul-Mutalib  nói: “Chúng tôi đã tham gia trận chiến 

Hunain cùng với Thiên sứ của Allah . Tôi và Abu Sufyan bin 

Al-Harith bin Abdul-Mutalib đã sát cánh với Người , chúng 

tôi không hề rời khỏi Người, và Thiên sứ của Allah  thì ở 
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trên lưng của con la màu trắng được Farwah bin Nufa-thah  Al-

Juza-mi tặng” (5/166). 

Như vậy, việc Thiên sứ của Allah  nhận quà biếu từ 

những người không phải Muslim là bằng chứng giáo lý rằng 

được phép quà cáp qua lại giữa những người Muslim và những 

người không phải Muslim, với điều kiện các món quà phải là 

những thứ được phép trong Islam. 

8- Những điều phải làm đối với người chết của họ 

Giáo luật qui định đối với người chết không phải Muslim: 

Bắt buộc phải đến an ủi và chia buồn với họ, ý nghĩa của 

việc an ủi chia buồn là củng cố tinh thần gia đình của người 

chết. Lời an ủi và chia buồn với họ là những lời chẳng hạn như 

Allah sẽ ban các vị điều tốt lành khác chứ không được cầu xin 

ân phước và sự thương xót của Allah cho họ hay cho người 

chết bởi vì họ không phải là những người nằm trong sự thương 

xót và ban ân phước từ nơi Allah. 

Tâm niệm cho việc làm này là kết nối trái tim của những 

người không phải Muslim với Islam. 

Tương tự, người Muslim được phép đi viếng mộ của 

những người không phải Muslim nhưng không được phép chào 

Salam, du-a và cầu xin sự tha thứ cho họ, căn cứ theo Hadith 

được Muslim ghi lại trong bộ Sahih của ông qua lời thuật của 

Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َذنحُت  »
ح
تَأ نح  َرِّب  اسح

َ
ِفرَ  أ تَغح سح

َ
ِم  أ

ُ
َذنح  فَلَمح  أل

ح
َذنحتُهُ  ِل  يَأ

ح
تَأ نح  َواسح

َ
ُزورَ  أ

َ
ََها أ ِذنَ  َقْبح

َ
 « ِل  فَأ

 .رواه مسلم
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“Ta đã xin phép Thượng Đế của Ta cho Ta được cầu xin 

tha thứ cho mẹ của Ta nhưng Ngài không cho phép; Ta xin 

phép Ngài cho ta được viếng thăm mộ của mẹ Ta thì Ngài 

cho phép” (Muslim: 3/65). 

Người Muslim không được phép tắm, liệm cho người 

chết không phải Muslim bởi vì Thiên sứ của Allah  đã chôn 

những xác chết của những người thờ đa thần trong trận chiến 

Badr ở một thung lũng mà không có tắm và liệm. 

Người Muslim không được phép dâng lễ nguyện Salah 

cho người chết không phải Muslim bởi Allah đã phán với vị 

Nabi của Ngài : 

﴿  ِ َحد   َوََل تَُصل 
َ
ٰٓ أ بَد   لََعَ

َ
اَت أ ِۡنُهم مَّ ِ ا َوََل َتُقۡم م  َٰ َقۡۡبِهِۦ ۖۡ إِنَُّهۡم َكَفُرواْ بِٱٱَّللَّ لََعَ

َِٰسُقوَن   [48: سورة اِلوبة] ﴾ ٨٤َورَُسوِِلِۦ َوَماتُواْ َوُهۡم َف

Và chớ bao giờ dâng lễ nguyện Salah cho bất cứ người 

nào chết đi trong bọn chúng và chớ đứng gần ngôi mộ 

của hắn. Quả thật, chúng đã phủ nhận Allah và Sứ Giả 

của Ngài và chúng chết trong tình trạng phản nghịch. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 84). 

Người Muslim không được phép chôn cất người không 

phải Muslim giống như cách chôn cất đối với người Muslim, 

nếu người chết ngoại đạo không có người thân nào chôn cất y 

thì người Muslim cứ chôn đại xuống đất để khỏi gây hại đến 

môi trường. Tường tự, người Muslim không được phép tham 

gia đưa tiễn, khiêng, chôn cất người chết không phải Muslim. 

Không được phép chôn cất người không phải Muslim tại 

khu chôn cất của người Muslim mà phải chôn họ tại những nơi 
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của họ bởi Thiên sứ của Allah  đã hành động như thế và tất 

cả những người Muslim đều đồng thuận điều này. 

* Người Muslim làm gì khi một đám tang của người 

không phải Muslim đi ngang qua trước mặt: 

Imam Albukhari ghi lại trong bộ Sahih của ông qua lời 

thuật của Jabir bin Abdullah : Một đám tang đi ngang qua 

chúng tôi, Thiên sứ của Allah   đứng dậy và chúng tôi cũng 

đứng dậy theo. Chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, đó là 

đám tang của người Do Thái kia mà. Người  nói: 

يحتُمُ  إَِذا »
َ
َنَاَزةَ  َرأ  « َفُقوُموا اْلح

“Khi nào các ngươi thấy đám tang thì các ngươi hãy đứng 

dậy”. 

Tương tư, Imam Albuakhri cũng ghi lại trong bộ Sahih 

của ông: Ông Abdurrahman bin Abu Layla nói: “Sahl bin 

Hanif và Qais bin Sa’ad đang ngồi tại Al-Qadisiyah thì có một 

đám tang ngang qua, hai người họ đứng dậy. Có lời bảo họ: đó 

là đám tang của người ngoại đạo mà. Hai người đó nói: Quả 

thật, một đám tang đi ngang qua trước mặt Nabi , Người đã 

đứng dậy, có lời bảo Người đó là đám tang của người Do Thái 

mà thì Người  nói: Chẳng lẽ đó không phải là một linh hồn 

hay sao?”. 

9- Cưới gả với họ: 

Người đàn ông không phải Muslim không được cưới 

người phụ nữ Muslim cho dù y là người dân Kinh sách hay 

không phải người dân Kinh sách bởi Allah đã phán: 
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ۡعلَُم  ﴿
َ
ُ أ ۖۡ ٱَّللَّ ِيَن َءاَمُنو اْ إَِذا َجا َءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت ُمَهَِٰجَرَٰت  فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۖۡ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَنَٰت  فَََل تَۡرِجُعوُهنَّ إََِل ٱلۡ  َُّهۡم َوََل بِإِيَمَٰنِِهنَّ ارِِۖ ََل ُهنَّ ِحل   ل ُكفَّ
ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذا  

َ
ْْۚ َوََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم أ نَفُقوا

َ
ا  أ ۖۡ َوَءاتُوُهم مَّ ُهۡم ََيِلُّوَن لَُهنَّ

ْۚ َوََل ُتۡمِسُكواْ بِعَِصِم ٱۡلَكَوافِرِ َوۡس  ُجورَُهنَّ
ُ
نَفۡقُتۡم َوۡليَۡ    َ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

َ
لُواْ َما    َ لُواْ َما  أ

ُ َعلِيمٌ َحِكيم   ِ ََيُۡكُم بَۡيَنُكۡمۖۡ َوٱَّللَّ َٰلُِكۡم ُحۡكُم ٱَّللَّ ْْۚ َذ نَفُقوا
َ
 :سورةاملمتحنة] ﴾أ

10] 
Hỡi những người có đức tin! Khi nào có những phụ nữ tin 

tưởng chạy đến tị nạn với các ngươi thì các ngươi hãy kiểm 

tra họ. Allah biết rõ đức tin của họ. Bởi thế, khi các ngươi 

đã chắc chắn họ là những người có đức tin thì các ngươi 

chớ giao trả họ về cho những người ngoại đạo. Họ không 

còn là những người hợp pháp cho chúng và chúng cũng 

không là những người hợp pháp của họ nhưng hãy trả lại 

cho chúng những gì mà chúng đã chi ra. Và các ngươi 

không có tội nếu cưới họ làm vợ với điều kiện các ngươi 

phải đưa cho họ Mahar. Và chớ đừng ràng buộc những 

người vợ không có đức tin bằng cách các ngươi đòi lại 

những gì các ngươi chi ra, ngược lại, hãy để chúng đòi lại 

những gì mà chúng đã chi ra. Đó là luật của Allah, Ngài 

dùng nó để phân xử giữa các ngươi, và Allah là Đấng Toàn 

Tri, rất mực Cao Minh và Sáng Suốt. (Chương 60 – Al-

Mumtahidah, câu 10). 

﴿  ْۚ َٰ يُۡؤِمنَّ َِٰت َحَّتَّ ْ ٱلُۡمۡۡشَِك َمة   َوََل تَنِكُحوا
َ
ۡۡشَِكة   ۡؤِمَنٌة َخۡۡي  مُّ  َوََل ِن مُّ َولَۡو  م 

ۡعَجَبۡتُكۡم  َوََل تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡۡشِكنَِي 
َ
ْْۚ َولََعۡبد  أ َٰ يُۡؤِمُنوا ۡۡشِك   ۡؤِمٌن َخۡۡي  مُّ  َحَّتَّ ِن مُّ  م 
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ۡعَجَبُكۡم  
َ
ُ يَۡدُعو اْ إََِل ٱَولَۡو أ ْوَلٰٓئَِك يَۡدُعوَن إََِل ٱنلَّارِِۖ َوٱَّللَّ

ُ
ۡۡلَنَّةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِۡذنِهِۖۦۡ أ

ُروَن  َٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَذكَّ ُ َءاَي ِ  [221: سورة ابلقرة] ﴾ ٢٢١َوُيبَني 
Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa thần cho đến khi 

nào họ có đức tin nơi Allah bởi vì một phụ nữ nô lệ có đức 

tin tốt hơn một người phụ nữ thờ đa thần dẫu rằng họ 

quyến rũ các ngươi. Và chớ gả con gái của các ngươi cho 

những người đàn ông thờ đa thần cho đến khi nào họ có 

đức tin nơi Allah bởi vì một người nô lệ nam có đức tin tốt 

hơn một người đàn ông thờ đa thần dẫu rằng họ quyến rũ 

các ngươi. Những người thờ đa thần này kêu gọi các ngươi 

đến với Hỏa Ngục còn Allah kêu gọi các ngươi đến với 

Thiên Đàng và Sự Tha thứ theo phép của Ngài. Ngài trình 

bày rõ các lời mặc khải của Ngài cho nhân loại để có thể 

ghi nhớ. (Chương 2 – Albaqarah, câu 221). 

Sheikh Ibnu Sa’di  nói: lời phán của Allah Và 

chớ gả con gái của các ngươi cho những người đàn ông thờ 

đa thần cho đến khi nào họ có đức tin nơi Allah mang ý 

nghĩa chung và bao hàm không giới hạn cụ thể. Rồi sau đó 

Ngài cho biết ý nghĩa của việc cấm đoán kết hôn giữa người 

Muslim với người không phải Muslim, Ngài phán: Những 

người thờ đa thần này kêu gọi các ngươi đến với Hỏa 

Ngục có nghĩa là trong lời nói của họ, việc làm của họ và tình 

trạng của họ, sự hòa nhập với họ là điều nguy hiểm, không 

phải nguy hiểm ở trần gian mà là ở Cõi Vĩnh hằng. 

Rút ra từ nguyên nhân cấm đoán trong câu Kinh là 

không được quan hệ xã hội với người thờ đa thần và người 

Bid’ah, bởi lẽ nếu không được phép gả con gái cho họ - trong 

khi trong sự việc đó có nhiều sự cải thiện tốt lành – thì việc 
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quan hệ giao hảo với họ lại càng không nên, đặt biệt mối quan 

hệ giao hảo có sự nâng cao vị thế của người thờ đa thần chẳng 

hạn như công việc hầu dịch, .. (Kitab Tayseer Arrahman Fi 

Tafseer Kalaam Al-Manaan). 

Việc cấm quan hệ xã hội với người thờ đa thần không 

phải bao hàm trong mọi trường hợp và nó có sự khác biệt trong 

một số khía cạnh của cuộc sống. Quả thật, một số khía cạnh 

này đã được nói ở phần trên. 

* Cưới người phụ nữ ngoại đạo không phải thuộc dân 

Kinh sách và thuộc dân Kinh sách: 

Người đàn ông Muslim không được phép cưới người 

phụ nữ ngoại đạo không phải thuộc dân Kinh sách bởi căn cứ 

theo lời phán của Allah: Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ 

đa thần cho đến khi nào họ có đức tin nơi Allah (Chương 2 

– Albaqarah, câu 221). 

Còn đối với phụ nữ dân Kinh sách thì tốt nhất người 

Muslim không nên cưới họ bởi nó mang mối nguy cho tôn giáo 

của y, tôn giáo của con cái y; còn nếu thực sự muốn cưới thì 

được phép bởi Allah phán: 

ْ ٱۡلِكَتََٰب ۡؤِمَنَِٰت َوٱلُۡمۡحَص َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلۡمُ  ﴿ وتُوا
ُ
ِيَن أ ِمن  َنَُٰت ِمَن ٱَّلَّ

ۡخَدان   
َ
ُجورَُهنَّ ُُمِۡصننَِي َغۡۡيَ ُمَسَٰفِِحنَي َوََل ُمتَِّخِذي  أ

ُ
 ﴾ َقۡبلُِكۡم إَِذا  َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

 [5: سورة املائدة]

Các ngươi được phép cưới các phụ nữ tiết hạnh có đức tin 

và các phụ nữ tiết hạnh thuộc những người Kinh Sách vào 

thời kỳ trước các ngươi với điều kiện các ngươi phải tặng 

họ phần tiền cưới bắt buộc (Mahr) với mục đích nhận họ 
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làm vợ chứ không vì ham muốn tình dục cũng không nhận 

họ làm tình nhân vụng trộm. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 

5). 

Tuy nhiên, được phép cưới phụ nữ dân Kinh sách có 

kèm theo điều kiện: 

1- Người phụ nữ Kinh sách đó là phụ nữ tiết hạnh, không 

phải là người dâm loàn. 

2- Cuộc hôn ước phải được thực hiện theo giáo luật của 

Islam. 

3- Người cha Muslim không lo sợ sự kết hôn có những 

điều ràng buộc trái với giáo luật Islam, chẳng hạn như theo luật 

pháp của quốc gia không phải Islam thì con cái phải theo tôn 

giáo của mẹ, và người mẹ có quyền hơn người cha Muslim 

trong việc giữ nuôi con cái khi ly hôn; hoặc người mẹ là người 

mộ đạo sẽ dạy con cái tôn giáo của cô ta; hoặc người mẹ sẽ 

đưa con cái đến các nhà thờ Thiên Chúa giáo hay các nhà thờ 

Do Thái. 

4- Hội đủ các điều kiện của hôn ước theo Islam. 

5- Giải thích rõ cho cô ta về hôn ước trong giáo luật 

Islam, để cho cô ta biết được nghĩa vụ, bổn phận và giới hạn 

của giáo luật như về tình trạng ly dị, hoặc qua đời, quyền nuôi 

con cái, ... 

6- Người Muslim phải đối xử tử tế trong đời sống vợ 

chồng với người vợ Kinh sách, phải công bằng trong chu cấp 

giống như đối với người vợ Muslim, phải yêu thương cô ta 

bằng sự yêu thương của tình yêu vợ chồng chứ không phải yêu 

thương và hài lòng với tôn giáo của cô ta, phải tuyên truyền 
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kêu gọi cô ta đến với Islam bởi vì đó là việc làm thiện tốt và đó 

là việc làm bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim. 

7- Quả thật, tình trạng kết hôn với những người phụ nữ 

không phải Muslim của một số người Muslim thời buổi nay để 

lại nhiều hậu quả tiêu cực, trong đó, có những mặt hại đến 

người đàn ông, có những mặt hại đến con cái, đặc biệt đối với 

những người không thông thạo các hệ thống luật cũng như các 

qui định của xứ sở của người phụ nữ không Muslim mà họ kết 

hôn. Cho nên, mỗi tín đồ Muslim phải biết về giáo luật Islam 

về hôn nhân trong trương hợp này cũng như phải biết khía 

cạnh luật pháp và các qui định về vấn đề này của xứ sở đó. 

10- Người Muslim làm việc và lao động cùng với 

những người không phải Muslim: 

Sheikh Al-Majid nói: Người Muslim được phép làm việc 

và lao động cho quốc gia không phải Islam và được phép tham 

gia vào quốc hội nhưng phải hội đủ ba điều kiện:  

1-  Phải là công việc được phép trong giáo luật bởi vì 

không được phép làm công việc Haram trong quốc gia Islam 

thì làm sao được phép trong quốc gia không phải Islam, chẳng 

hạn như làm trong xưởng sản xuất rượu hoặc trong ngân hàng 

hoạt động theo hình thức cho vay, hoặc trong sòng bạc, ... 

2- Công việc không gây hại đến những người Muslim và 

tôn giáo của họ như công việc cản trở thực hiện lễ nguyện 

Salah không đúng giờ giấc hoặc cản trở việc nhịn chay 

Ramadan, hoặc gây hại đến người Muslim như công việc gián 

điệp theo dõi những người Muslim dù làm cho cá nhân hay 

chính phủ, hoặc làm trong sản xuất vũ khí trừ phi với định tâm 

thu thập kinh nghiệm để phục vụ cho những người Muslim, 

hoặc làm cho các tổ chức phá hại các trang mạng Islam, hoặc 
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làm trong tổ chức quân sự gây chiến với người Muslim. Còn 

nếu công việc mang lại lợi ích cho tôn giáo và cho những 

người Muslim hoặc giúp ngăn chặn những trở ngại cho người 

Muslim và bảo vệ họ thì công việc đó được phép chẳng hạn 

như làm bộ trưởng tôn giáo hoặc là một thành viên trong quốc 

hội bởi vì qua chức vụ này người Muslim có thể mang lại lợi 

ích cho những người Muslim. 

3- Công việc không có sự ràng buộc với những điều 

không được phép trong tôn giáo Islam, cho dù những điều đó 

liên quan tới tín ngưỡng chẳng hạn như tham gia các lễ hội tôn 

giáo của những người không phải Muslim; hoặc liên quan đến 

sự thờ phượng chẳng hạn như không thể thực hiện Salah trong 

các Masjid, bị yêu cầu không được mộ đạo; hoặc liên quan đến 

giao dịch chẳng hạn như giao dịch tiền tệ theo hình thức cho 

vay lấy lãi; hoặc liên quan tới đạo đức và phong thái của Islam 

chẳng hạn như bắt người phụ nữ Muslim phải cởi Hijab trong 

suốt thời gian làm việc. (Sheikh Ibn Ma-jid, các giáo luật quan 

hệ giao tế với những người không phải Muslim) 

11- Hòa nhập với họ trong xã hội 

Quả thật, người Muslim sống trong đất nước không phải 

Islam hoặc sống trong đất nước Islam nhưng có những người 

thờ đa thần sống cùng hoặc làm việc chung thì chắc chắn cần 

phải giao tế và hòa nhập với họ, cho nên cần phải biết phạm vi 

giới hạn được giáo luật qui định trong lĩnh vực này. 

1- Nghĩa vụ đối với người láng giềng:  

Allah phán: 
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ۦ َشۡي َوٱۡعُبُدواْ ٱ ﴿ َ َوََل تُۡۡشُِكواْ بِهِ ۖۡ     َّللَّ يِۡن إِۡحَسَٰن  ا َِِٰلَ ا َوبِِذي ٱۡلُقۡرََبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوبِٱۡلَو
بِيِل ٱلَۡمَسَِٰكنِي َوٱۡۡلَارِ ذِي ٱۡلُقۡرََبَٰ َوٱۡۡلَارِ وَ  اِحِب بِٱۡۡلَۢنِب َوٱبِۡن ٱلسَّ ٱۡۡلُُنِب َوٱلصَّ

َ ََل َُيِبُّ َمن ََكَن ُُمَۡتاَل   يَۡمَُٰنُكۡم  إِنَّ ٱَّللَّ
َ
سورة ] ﴾ ٣٦ا  فَُخور  َوَما َملََكۡت أ

 [63: النساء
Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được 

Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ 

thứ gì, và các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, với bà con 

ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, và hãy cư xử 

tử tế với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường 

và với những người là tu binh trong tay các ngươi, bởi quả 

thật, Allah không yêu thương những kẻ tự phụ kiêu căng. 
(Chương 4 – Annisa’, câu 36 – 38). 

Theo Tafseer của Ibn Kathir: xóm giềng gần có nghĩa là 

xóm giềng người Muslim, còn xóm giềng xa có nghĩa là xóm 

giềng những người Do Thái và Thiên Chúa giáo. 

Ông Jabir bin Abdullah  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

رَياُن ثََلثَة   » ِ
اِن ، : اْلح ا ، وََجار  َلُ َحقَّ رَياِن َحقًّ ِ

دحَن اْلح
َ
َجار  َلُ َحق  َواِحد  ، وَُهَو أ

ي َلُ َحق  َواِحد   ِ ا اّلَّ مَّ
َ
ِ : وََجار  َلُ ثََلثَُة ُحُقوق  ، فَأ ك  ل رَِحَم َلُ ، َلُ َحق  فََجار  ُمْشح

اِن  ي َلُ َحقَّ ِ ا اّلَّ مَّ
َ
َواِر ، َوأ ِ

ا : اْلح مَّ
َ
َواِر ، َوأ ِ

َلِم وََحق  اْلح ِلم  ، َلُ َحق  اإلِسح فََجار  ُمسح
ي َلُ ثََلثَُة ُحُقوق   ِ َواِر : اّلَّ ِ

َلِم ، وََحق  اْلح ِلم  ُذو رَِحم  ، َلُ َحق  اإلِسح ، فََجار  ُمسح
 .رواه الزبار «  وََحق  الرَِّحمِ 
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“Người xóm giềng có ba: người xóm giềng chỉ có một cái 

quyền - đây là người xóm giềng ít quyền nhất trong ba, 

người xóm giềng có hai cái quyền và người xóm giềng có ba 

cái quyền. Người xóm giềng có một cái quyền là người xóm 

giềng thờ đa thần không thuộc bà con thân thích, y chỉ có 

cái quyền của tình làng nghĩa xóm; người xóm giềng có hai 

cái quyền là người xóm giềng Muslim, y có cái quyền Islam 

và cái quyền của tình làng nghĩa xóm; và người xóm giềng 

có ba cái quyền là người xóm giềng Muslim thuộc bà con 

thân thích, y có cái quyền của tình làng nghĩa xóm, cái 

quyền của Islam và quyền tình máu mủ” (Al-Bazzaar ghi 

lại). 

Danh từ xóm giềng bao hàm tất cả những ai cùng sống 

gần nhau, cùng làm việc hoặc cùng đồng hành trong một 

chuyến đi, ... 

Người không phải Muslim trong tình làng nghĩa xóm có 

nhiều quyền lợi: quyền được tặng quà cáp, và món quà lớn 

nhất dành cho họ là kêu gọi họ đến với tôn giáo chân lý, trình 

bày cho họ cái tốt đẹp của tôn giáo và thuyết phục họ chấp 

nhận tôn giáo bằng lời nói, hành động và cư xử giao tế tử tế; 

quyền được cư xử và quan hệ giao tế một cách tốt đẹp và tử tế 

về mọi mặt; quyền được giúp đỡ khi có nhu cầu cần thiết; 

quyền được cứu giúp khỏi những điều xấu. 

Người xóm giềng với họ có cần học ngôn ngữ của họ 

không và giáo luật qui định điều đó thế nào? 

Thiên sứ của Allah  không học một ngôn ngữ nào khác 

ngoài ngôn ngữ của Người, tuy nhiên, có ghi nhận xác thực 

rằng Người có từng nói một số từ của một số ngôn ngữ khác. 

Tiêu biểu cho điều này là Hadith được Imam Albukhari ghi lại: 
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bà Ummu Khalid con gái ông Khalid nói: Người ta mang đến 

cho Thiên sứ của Allah  những chiếc áo, trong đó có một cái 

áo lụa nhỏ màu đen. Người  nói: 

ُسوَها تََروحنَ  َمنح  » َِميَصةَ  َهِذهِ  نَكح  « اخلح

“Các ngươi thấy chúng ta nên biếu chiếc áo này cho ai 

đây?”. 

Mọi người im lặng, Người  nói: 

مِ  ائحتُوِن  »
ُ
 « َخاُِل   بِأ

“Các ngươi hãy dẫn Ummu Khalid đến cho Ta” 

Thế là tôi (Ummu Khalid) được dẫn đến chỗ Người  

và Người đã chính tay mặc nó cho tôi và nói: 

بحىِل  »
َ
ِلِق  أ خح

َ
 « َوأ

“Hy vọng chiếc áo thật bền” 

Người  nói như thế hai lần, rồi Người nhìn vào những 

hoa văn trên áo và đưa tay chỉ nó và nói: 

مَّ  يَا »
ُ
 « َسنَا َهَذا َخاُِل   أ

“Này Ummu Khalid, cái này thật Sana” 

Sana trong tiếng Alhabasah có nghĩa là đẹp. (7/38) 

Qua Hadith này, chúng ta thấy rằng Thiên sứ của Allah 

 từng dùng một số từ không phải tiếng Ả rập trong lúc nói 

chuyện để tạo niềm vui cho người mà Người đang nói chuyện, 

tuy nhiên, chúng ta không thấy Người thường nói như thế 

nhiều lắm. Có hai lời dẫn với đường truyền xác thực về vấn đề 
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này còn một số lời dẫn khác thì đường truyền không xac thực 

cho thấy đây chỉ mang tính chất được phép. Tuy nhiên, không 

nên nói nhiều và tạo thành thói quen việc làm này. 

 Và người Muslim không nên đặt các ngôn ngữ khác 

ngoài tiếng mẹ đẻ lên bên trên ngôn ngữ của Qur’an, tuy nhiên, 

nếu cần dùng các ngôn ngữ khác để trao đổi và giao dịch trong 

cuộc sống thì không vấn đề gì. 

Islam bắt người Muslim phải tôn trọng và tử tế với 

người láng giềng không phải Muslim khi nào họ sống đàng 

hoàng và tử tế, nhưng nếu như họ có những cử chỉ không tử tế 

và hành động xâm phạm làm mất đi tình làng nghĩa xóm với 

người Muslim thì thế nào? 

Sự việc này đã xảy ra tại khu chợ của bộ tộc Qainuqa’ 

khi mà một người phụ nữ Muslim đến để bán đồ trang sức của 

mình. Những người Do thái đã xúm lại xung quanh người phụ 

nữ đó, họ muốn cô ta cho họ nhìn thấy gương mặt của nhưng 

cô ta phản đối, khi cô ta không để ý thì tên thợ bạc đã lén cởi 

khuy mảnh áo của cô ta, khi cô ta đứng lên phần kín của cơ thể 

cô ta lộ ra và họ đã cười, cô ta la lên, thế là một người đàn ông 

Muslim đã đánh tên thơ bạc đó và đã giết chết hắn, những 

người Do thái đã giết người đàn ông Muslim đó. Và đó là 

nguyên nhân cho cuộc chiến giữa họ và Thiên sứ của Allah .  

Bắt chước giống họ: 

Sự bắt chước giống những người không phải Muslim có 

thể trong lời nói, hành động hoặc phong cách của họ. Và việc 

làm của người không phải Muslim được phân thành ba loại: 

 Việc làm được qui định trong tôn giáo của chúng ta và 

trong tôn giáo của họ: 
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Chẳng hạn nhịn chay ngày A’shura’, Ibnu Abbas  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  noi: 

مَ  ُصوُموا » َُهودَ  ِفيهِ  وََخاِلُفوا ََعُشوَراءَ  يَوح ماً  َقبحلَهُ  ُصوُموا اْلح وح  يَوح
َ
َدهُ  أ رواه  « يَوحماً  َبعح

 أَحد
“Các ngươi hãy nhịn chay ngày A’shura’ và hãy làm khác 

với những người Do thái về việc làm này, các ngươi hay 

nhịn chay trước hoặc sau ngày đó một ngày” (Ahmad). 

 Việc làm được qui định trong tôn giáo của họ nhưng 

Islam đã loại trừ nó: 

Chẳng hạn như việc hướng mặt đến ngôi đền Maqdis 

(Jerusalem) trong lễ nguyện Salah. Allah phán: 

مَ  ﴿  َنََّك قِۡبلَة  قَۡد نََرىَٰ َتَقلَُّب وَۡجِهَك ِِف ٱلسَّ ِ َٰ  ا ءِِۖ فَلَُنَوَل  ِ وَۡجَهَك َشۡطَر تَۡرَضى َهاْۚ فََول 
وتُواْ 

ُ
ِيَن أ ۥ  ِإَونَّ ٱَّلَّ ْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا

نَّ 
َ
ا َيۡعَملُوَن ٱۡلِكَتََٰب ََلَۡعلَُموَن أ ُ بَِغَِٰفٍل َعمَّ ب ِِهۡم  َوَما ٱَّللَّ سورة ] ﴾ ١٤٤ُه ٱۡۡلَقُّ ِمن رَّ

 [188: ابلقرة
Quả thật, TA (Allah) đã thấy Ngươi (Muhammad) ngước 

mặt lên trời (cầu xin chỉ đạo). Bởi thế, TA hướng Ngươi về 

phía Qiblah làm cho Ngươi hài lòng. Do đó, hãy quay mặt 

của Ngươi hướng về Masjid Haram (thánh đường thiêng 

liêng tại Makkah). Và ở bất kỳ nơi nào, các ngươi hãy quay 

mặt về phía đó (trong lễ nguyện Salah). Và quả thật, ai 

được Allah ban cho Kinh sách đều biết rằng đó là chân lý 

từ nơi Thượng Đế của họ. Và Allah không làm ngơ trước 

những điều họ làm. (Chương 2 – Albaqarah, câu 144). 
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 Việc làm do họ cải biên và đổi mới chứ không được 

ban hành trong tôn giáo của họ và cũng không nằm trong tôn 

giáo của chúng ta. 

Chẳng hạn các ngày lễ phổ biến của họ ngày nay như lễ 

mừng mẹ được gọi là Ngày của mẹ, lễ đầu năm và những lễ 

khác. Những gì mà một số người Muslim đã bắt chước họ từ 

những lễ hội mới mẻ không phải là những gì được qui định 

trong tôn giáo của chúng ta mà là sự “ăn theo” những người 

không phải Muslim, chẳng hạn như lễ mừng sinh nhật. 

Một số người thiếu hiểu biết tỏ lòng hâm mộ những 

người ngoại đạo nói rằng những người ngoại đạo có một phẩm 

chất đạo đức tốt đẹp như trung thực, chân thành và giữ chữ tín. 

Dù những phẩm chất tốt đẹp này có ở một số người ngoại đạo 

trong khi một số người Muslim xao lãng đã đánh mất nó thì 

điều đó không có nghĩa rằng những người ngoại đạo lúc nào 

cũng tốt đẹp hơn những người Muslim và cũng không có nghĩa 

rằng những tư tưởng, quan niệm, đạo đức và phong tục tập 

quán của những người ngoại đạo đều lành mạnh và đúng đắn. 

Nếu bạn thấy ở một số người ngoại đạo có những phẩm chất 

con người đáng được khen ngợi thì điều đó không có nghĩa 

rằng tất cả họ đều như thế, không có nghĩa rằng trái tim của họ 

lành mạnh; làm sao tâm hồn của họ có thể lành mạnh khi mà 

họ không đức tin Iman?! Bởi lẽ phẩm chất đạo đức tốt đẹp là 

bản chất của Islam, là điều mà những người Muslim được lệnh. 

Hơn nữa, chúng ta không hề thấy rằng những phẩm chất đạo 

đức tốt đẹp đó thực sự có trong những người ngoại đạo như 

một số người Muslim hâm mộ đã ảo tưởng mà thực chất những 

phẩm chất đó chỉ có trong một vài trường hợp, trong một số cá 

thể. Điều mà chúng ta thấy thực tế ngày nay là những người 

ngoại đạo nói chung đều mang bản chất và tính cách xấu, ở họ 
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thường là sự ganh ghét lẫn nhau, phản bội, gian lận, áp bức, 

tham nhũng, dối trá, vô đạo đức và những bản chất xấu khác 

mặc dù ở một số họ cũng có những mặt tốt đẹp. 

Do đó, người Muslim ngày này cần thể hiện đúng bản 

chất của riêng họ, phải thể hiện đúng phẩm chất đạo đức của 

họ, tập quán truyền thống tốt đẹp của họ, phải thực hiện đúng 

theo tôn giáo Islam của họ, đúng theo sự chỉ dẫn từ vị Nabi của 

họ  và những người tiền nhân ngoan đạo. Những gì là đặc 

trưng của những người ngoại đạo ngày nay từ phong tục tập 

quán, ăn mặc, phong cách thì người Muslim cần phải tránh xa 

nó theo khả năng. (Theo Ibn Taymiyah, Bám trụ lấy con đường 

ngay chính: 1/51). 

Một trong những hình ảnh tiêu biểu làm khác họ và 

không “ăn theo” họ là chừa râu cằm, cắt tỉa râu mép, sớm xả 

chay và trì hoãn bữa Suhur trong nhịn chay, không dâng lễ 

nguyện Salah lúc mặt trời mọc và lặn. 

 Cấm bắt chước những gì là đặc trưng của họ dù là 

trong tôn giáo hay trong sinh hoạt đời thường như các nghi lễ 

trong các nhà thờ, các lễ hội tôn giáo của họ như lễ giáng sinh, 

hoặc các y phục dành riêng trong thờ phượng, các ngày lễ 

dương lịch hay âm lịch, hoặc lễ kỷ niệm ngày cưới, ... Quả 

thật, Thiên sứ của Allah  đã  nói:  

م   تََشبَّهَ  َمنح  »  .رواه أبو داود  « ِمنحُهمح  َفُهوَ  بَِقوح
“Ai làm giống một nhóm ngời nào đó thì y thuộc nhóm 

người đó” (Abu Dawood). 

 Tại sao Islam bảo chúng ta phải cư xử, quan hệ giao tế 

tử tế với những người không phải Muslim nhưng đồng thời lại 

cấm chúng ta bắt chước và làm giống họ? 
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 Islam bảo chúng ta cư xử, quan hệ giao tế tốt bởi vì 

tấm lý con người thích được quan hệ và cư xử tốt, và việc cư 

xử giao tế tốt là cách gây thiện cảm cho những người ngoại đạo 

đối với người Muslim và để kêu gọi họ vào Islam. 

 Bởi vì cư xử, quan hệ giao tế tốt là biểu hiệu của tôn 

giáo chúng ta, chúng ta phải thể hiện bản chất của nó cho tất cả 

mọi người ngay cả đối với kẻ thù để cho họ biết sự thật của tôn 

giáo này. 

ن  ﴿
َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي ِيِن َولَۡم ُُيۡرُِجوُكم م  ِيَن لَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم ِِف ٱِل  ُ َعِن ٱَّلَّ َُٰكُم ٱَّللَّ َلَّ َيۡنَهى

وُهۡم َوُتۡقِسُطو اْ إََِلۡهِۡمْۚ  َ َُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنيَ  َتَۡبُّ  [8 :سورةاملمتحنة] ﴾إِنَّ ٱَّللَّ
Allah không ngăn cấm các ngươi đối xử tử tế và công bằng 

với những ai đã không giao chiến với các ngươi và không 

trục xuất các ngươi ra khỏi nhà của các ngươi, bởi vì Allah 

yêu thương những người công bằng. (Chương 60 – Al-

Mumtahidah, câu 8). 

 Islam ngăn cấm bắt chước hay làm giống những người 

ngoại đạo mà bảo chúng ta phải làm khác họ, điều này là ý chỉ 

của Thượng Đế mang những giá trị sau: 

Thứ nhất: Sự bắt chước có nghĩa là tham gia với họ theo 

cách nhìn bề ngoài, trong sự việc này mang ý nghĩa yêu thích 

kẻ thù bị giáo luật cấm như Allah đã phán: 

لِۡسنََتُهم  ﴿ 
َ
يِۡدَيُهۡم َوأ

َ
ْ إََِلُۡكۡم أ ۡعَدا ء  َوَيۡبُسُطو ا

َ
ْ لَُكۡم أ إِن َيۡثَقُفوُكۡم يَُكونُوا

واْ لَۡو تَۡكُفُرونَ  و ءِ َوَودُّ  [2: ملمتحنةسورة ا] ﴾  بِٱلسُّ
Nếu thắng được các ngươi thì chúng sẽ là kẻ thù của các 

ngươi và chúng sẽ giăng bàn tay lẫn chiếc lưỡi của chúng 



Quan Hệ Giao Tế Của Thiên Sứ Với Những Người Không Phải Muslim 
 

50 

để hãm hại các ngươi và muốn các ngươi phủ nhận đức 

tin.. (Chương 60 – Al-Mumtahidah, câu 2). 

Thứ hai: Sự bắt chước dẫn tới sự kết nối nội tâm trong 

các biểu hiệu và nghi lễ làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo 

đức, phong thái và đi theo các việc làm của họ. 

Thứ ba: Sự làm giống họ sẽ dẫn tới việc đi theo họ trong 

các việc lệch lạc tôn giáo, như đã biết người làm điều xấu trong 

các vấn đề đời sống trần tục thì sẽ bị lệch lạc trong tôn giáo. 

Thứ tư: Có rất nhiều Hadith nói về việc Thiên sứ của 

Allah  ra lệnh phải làm khác với những người ngoại đạo như 

nhịn chay ngày A’shu-ra’, cắt tỉa râu mép, chừa râu cằm. Ibn 

Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ِكنيَ  َخاِلُفوا » ِ حُمْشح ُفوا ال حح
َ
َوارَِب  أ فُوا الشَّ وح

َ
 .رواه مسلم  « اللَِح  َوأ

“Các ngươi hãy làm khác với những người thờ đa thần, các 

ngươi hãy tắt tỉa râu mép và chừa râu cằm” (Muslim: 

1/153). 

Đổi tóc thành màu bạc để khác người Do Thái, như 

Hadith qua lời thuật của Abu Huroiroh   rằng Thiên sứ của 

Allah : 

يحَب  َغرِيُوا » َُهودِ  تََشبَُّهوا َولَ  الشَّ  .سنن الرتمذي « بِاْلح
“Các người hãy đổi tóc thành màu bạc và chớ đừng làm 

giống người Do thái” (Sunan Tirmizhi). 

Thứ năm: Làm giống họ và bắt chước họ là tạo niềm vui 

cho bản thân họ, họ sẽ cảm thấy họ cao đẹp hơn những người 

Islam, điều đó sẽ đóng dấu trong tâm trí của họ rằng tôn giáo 

của họ là tốt nhất và không quan tâm đến Islam. Những gì mà 
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người Muslim bắt chước họ từ phong cách ăn mặc cũng như 

thức ăn truyền thống của họ đều là bắt nguồn từ dục vọng và tư 

tưởng không lành mạnh của họ. Allah phán: 

ۡرِض قَالُو اْ إِنََّما ََنُۡن ُمۡصلُِحوَن  ﴿
َ
سورة ] ﴾ ١١ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم ََل ُتۡفِسُدواْ ِِف ٱَۡل

 [11: ابلقرة
Và khi có lời bảo chúng: “Chớ làm điều thối tha trên trái 

đất” thì chúng bảo rằng chúng tôi chỉ là những người cải 

thiện cho tốt. (Chương 2 – Albaqarah, câu 11). 

2- Sự thật bị che đậy của một nhóm người 

Quả thật, có một điều nhầm lẫn trong vấn đề Jihad 

(chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah) của một 

nhóm người. Nhóm người này luôn nói họ làm đúng theo giáo 

luật của Qur’an và Sunnah, họ không những giết tất cả những 

ai không theo Islam mà họ còn bị Shaytan xúi bẩy giết tất cả 

những ai có hành động hay thái độ cản trở họ trong mục đích 

chính trị của họ, họ phán quyết những ai tuyên thệ lời 

Shahadah “không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah và Muhammad là Thiên sứ của Ngài” là vô đức tin, họ 

ngang nhiên cướp đi sinh mạng của những người vô tội, họ 

khuấy động cho kẻ thù của Islam xem nó như một tôn giáo 

khủng bố. 

Tất cả mọi giáo luật về Jihad cũng như những gì liên 

quan đến vấn đề cư xử và giao tế với những người không phải 

Muslim đã được phán truyền trong Qur’an qua nhiều câu Kinh, 

đa phần nằm trong chương Al-Anfal, Attawbah, và Al-

Mumtahinah. Qur’an, bắt buộc phải tin Nó toàn bộ, người nào 

tin và làm theo một số câu Kinh nhưng lại không tin và không 
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làm theo một số câu Kinh khác thì người đó chưa làm theo 

Qur’an và chưa tin vào Nó. 

Chương Al-Anfal nói về trận chiến Badr và các sự kiện, 

trong đó có các bài học dành cho những người Muslim, như là 

một ngọn hải đăng cho họ trong các cuộc chinh chiến còn lại. 

Chương Kinh này chứa đựng những điều sau: 

 Sự thắng lợi là do Allah phù hộ chứ không phải do sức 

mạnh và sự dũng cảm họ. 

 Phải khiêm tốn và hạ mình trước Allah, Đấng Tối Cao 

để đạt được sự giúp đỡ và phù hộ của Ngài. 

 Định tâm phải chân thành vì Allah chứ không phải vì 

bất kỳ mục đích trần gian nào. 

 Phân chia chiến lợi phẩm theo giáo luật của Allah chứ 

không theo ham muốn của bản thân. Và sự phân chia chiến lợi 

phẩm sẽ có sự khác nhau giữa những người Muslim: những 

người là cư dân Madinah, những người di cư cùng với Thiên 

sứ và những người ở những nơi khác. 

 Dạy những người Muslim các nguyên tắc cơ bản về 

Jihad của Islam, nó khác với những thứ chiến tranh còn lại của 

những cộng đồng và đảng phái khác. 

 Chỉ dạy họ mục tiêu của Jihad, đó là để giơ cao khẩu 

hiệu của Islam chứ không phải để giết chóc và hủy diệt. 

 Chỉ dạy những người Muslim cách cư xử với những 

người tù binh. 

 Một thông điệp đến những người tù binh rằng nếu họ 

có định tâm tốt đẹp hướng đến Allah và gia nhập Islam thì quả 
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thật Allah sẽ ban cho họ những điều tốt lành và hồng phúc để 

bù lại những gì mà họ đã mất khi bị bắt làm tù binh. 

 Chỉ dạy những người Muslim một số phẩm chất đạo 

đức Islam mà mỗi người Muslim cần phải có trong cuộc sống 

nói chung, đặc biệt là trong lúc Jihad. 

 Khích lệ sự nỗ lực của họ, khen ngợi họ, tuyên dương 

hành động tốt đẹp của họ, bởi đó là cách để đánh thức sự phấn 

đấu và tích cực của họ. 

Chương Tawbah nói về những sự kiện của trận chiến 

Tabuk. Chương Kinh này nói về việc Allah và Thiên sứ của 

Ngài tuyên bố hủy bỏ hiệp ước với những người thờ đa thần và 

những giới luật liên quan. Allah phán: 

َِن ٱ بََرا َءة   ﴿ ِ َورَُسوِِلِۦ  إََِل ٱم  َِن ٱلُۡمۡۡشِكنَِي َّللَّ ََٰهدتُّم م  ِيَن َع ْ ِِف  ١َّلَّ فَِسيُحوا
ۡشُهر  

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
نَُّكۡم َغۡۡيُ ُمعۡ  ٱَۡل

َ
َٰفِرِيَن َوٱۡعلَُمو اْ أ َ ُُمۡزِي ٱۡلَك نَّ ٱَّللَّ

َ
ِ َوأ ِجزِي ٱَّللَّ

 [2، 1: سورة اِلوبة] ﴾ ٢
Allah và Sứ giả của Ngài tuyên bố hủy bỏ thỏa hiệp mà 

các ngươi đã ký kết với những người thờ đa thần. Do đó, 

trong thời hạn bốn tháng, các ngươi được tự do đi lại trong 

xứ nhưng nên biết rằng các ngươi không thể trốn thoát 

khỏi Allah (qua mưu định gian dối của các ngươi); và các 

ngươi nên biết rằng Allah sẽ hạ nhục những kẻ phủ nhận 

Ngài. (Chương 9 – Attawbah, câu 1, 2). 

Lời phán của Allah trong thời hạn bốn tháng không 

bị ràng buộc nữa, là cơ hội cho những người đa thần sám hối 

và quay lại. Sau đó, Ngài phán: 
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َِن ٱلُۡمۡۡشِكنِيَ  ﴿ ََٰهدتُّم م  ِيَن َع َولَۡم يَُظَِٰهُرواْ َعلَۡيُكۡم ا      ُممَّ لَۡم يَنُقُصوُكۡم َشۡي إَِلَّ ٱَّلَّ
َحد  

َ
و اْ إََِلۡهِۡم َعۡهَدهُ أ تِمُّ

َ
َ َُيِبُّ ٱلُۡمتَّقِنَي ا فَأ تِهِۡمْۚ إِنَّ ٱَّللَّ : سورة اِلوبة] ﴾ ٤ۡم إََِلَٰ ُمدَّ

8] 
Ngoại trừ những người dân đa thần nào mà các ngươi đã 

ký một thỏa hiệp với họ, rồi sau đó đã không lừa gạt các 

ngươi về bất cứ điều gì, cũng không tiếp tay cho một ai để 

chống lại các ngươi; bởi thế, hãy thi hành hiệp ước với họ 

cho đến khi chấm dứt thời hạn của họ. Quả thật, Allah yêu 

thương những người ngay chính sợ Allah. (Chương 9 – 

Attawbah, câu 4). 

 Sự hủy thỏa hiệp là chung cho những người thờ đa thần, 

ngoại trừ những ai vẫn duy trì hiệp ước và không phạm các qui 

định của hiệp ước cũng như không làm mất đi quyền lợi của 

người Muslim, và không hỗ trợ kẻ thù chống lại họ, thì những 

người đó mới là những người thực hiện đúng sự thỏa hiệp và 

được người Muslim phải giữ hiệp ước với họ. 

Những người thờ đa thần biết giữ hiệp ước thì khi nào 

họ đến xin tị nạn thì người Muslim phải giúp đỡ để cho họ 

nghe lời phán của Allah và để cho họ có cơ hội giác ngộ Islam, 

hãy bảo đảm cho họ được an toàn cho đến khi họ trở lại xứ sở 

của họ. Và trong sự việc đó, cái tốt đẹp và tử tế của Islam được 

kẻ thù nhìn thấy. Allah phán bảo điều này trong câu Kinh: 

َحد   ﴿
َ
َِن ٱلُۡمۡۡشِكنِيَ ِإَوۡن أ ِ م  ََٰم ٱَّللَّ َٰ َٰ سَۡسَمَ  َك ِجۡرهُ َحَّتَّ

َ
بۡلِۡغُه   ٱۡسَتَجاَرَك فَأ

َ
ُممَّ أ

ُهۡم قَۡوم   نَّ
َ
َٰلَِك بِأ َمَنُهۚۥْ َذ

ۡ
 [6: سورة  اِلوبة] ﴾  ٦َلَّ َيۡعلَُموَن  َمأ
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Và nếu có một người dân đa thần nào đến xin Ngươi chỗ tị 

nạn thì hãy che chở giúp y mãi cho đến khi y thấm nhuần 

lời phán của Allah rồi hộ tống y đến một nơi an toàn. Sở dĩ 

như thế là vì họ là một đám người không biết gì cả 
(Chương 9 – Attawbah, câu 6). 

Nhưng phải kết hợp câu Kinh này với câu Kinh số 5 

trước đó, Allah phán: 

ۡشهُ  ﴿
َ
ْ ٱلُۡمۡۡشِكنَِي َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱَۡل ُر ٱۡۡلُُرُم فَٱۡقُتلُوا

 ِۚ وُهۡم َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم ُُكَّ َمۡرَصد  لَوَٰةَ  َوٱۡحُُصُ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
ْ  فَإِن تَابُواْ َوأ َكوَٰةَ فََخلُّواْ  وََءاتَُوا ٱلزَّ

َ َغُفور    [5: اِلوبة سورة] ﴾ ٥رَِّحيم   َسبِيلَُهۡمْۚ إِنَّ ٱَّللَّ
Do đó, khi những tháng cấm đã chấm dứt, hãy đánh và 

giết những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các ngươi tìm thấy 

chúng; các ngươi hãy bắt chúng và vây chúng và mai phục 

chúng; nhưng nếu chúng hối cải và dâng lễ nguyện Salah 

và đóng Zakah thì hãy mở đường cho chúng. Quả thật, 

Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 6). 

Câu Kinh này nói chung cho tất cả những người thờ đa 

thần, còn câu Kinh số 5 trước đó trình bày cho chúng ta biết 

rằng nếu như một nhóm người nào đó trong bọn họ có thái độ 

tốt đẹp không có sự gây chiến yêu cầu được tị nạn thì bắt buộc 

phải che chở cho họ, và họ có các quyền theo giáo luật: 

- Để họ nghe lời phán của Allah, dạy họ các giáo luật 

của Ngài, trình bày cho họ những cái tốt đẹp của tôn giáo. 

- Họ có quyền chọn Islam hoặc vẫn duy trì hiện trạng vô 

đức tin của họ. 
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- Họ có quyền được sống an toàn, không ai có quyền 

xâm hại đến họ nếu như họ không gây chiến. 

Chương Attawbah còn nói đến giá trị của việc phải hủy 

thỏa hiệp với những người thờ đa thần, nguyên nhân hủy thỏa 

hiệp với họ là: 

- Họ không tin nơi Allah và không theo Thiên sứ của 

Ngài. 

- Không tôn trọng người có đức tin cũng như không tôn 

trọng hiệp ước và các điều lệ đã thỏa hiệp. 

- Luôn có thái độ căm ghét và thù hằn những người có 

đức tin mặc dù bề ngoài có sự biểu hiện trái ngược điều đó. 

- Họ chọn trần gian và đi theo dục vọng của họ thay vì 

có đức tin nơi Allah. 

- Họ là nguyên nhân lan tỏa sự thối nát trên trái đất. 

- Họ là nguyên nhân ngăn chặn mọi người vào tôn giáo 

của Allah. 

- Trong việc làm của họ không bao giờ có điều tốt đẹp, 

họ luôn ủng hộ những điều không chân lý và những người bạn 

của nó, họ luôn gây chiến và chống đối với chân lý và những 

người bạn của nó. Allah phán: 

َٰنُُكمۡ  ﴿ ةَ فَإِۡخَو َكوَٰ ةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت  فَإِن تَابُواْ َوأ ِ ِيِن  َوُنَفص  ِِف ٱِل 

 [11: سورة اِلوبة] ﴾ ١١ َيۡعلَُمونَ  لَِقۡوم  

Nhưng nếu chúng ăn năn sám hối, năng dâng lễ nguyện 

Salah và đóng Zakah thì chúng là anh em của các ngươi 

trong đạo. Và TA (Allah) đã giải thích các Lời mặc khải 
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cho một đám người có hiểu biết. (Chương 9 – Attawbah, câu 

11). 

Câu Kinh này là bằng chứng rằng họ được an toàn, tính 

mạng của họ được bảo vệ khỏi bị giết. Do đó, việc giết họ 

không phải mang ý nghĩa giết chóc và xâm hại mà là vì sự vô 

đức tin của họ đã ngăn cản con đường đến với Islam. Cho nên, 

khi nào rào cản mất đi thì nguyên nhân giết họ không còn nữa. 

Chương Tawbah cũng đề cập đến phẩm chất đạo đức  

Islam, cái mà người Muslim phải có trong cuộc sống của họ 

nói chung và khi đối mặt với kẻ thù nói riêng. Điều này được 

nói trong lời phán của Allah: 

ََل تَُقَٰتِلُوَن قَۡوم   ﴿
َ
يَۡمََٰنُهۡم أ

َ
َل ا نََّكُثو اْ أ وَّ

َ
واْ بِإِۡخَراِج ٱلرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكۡم أ َوَهمُّ

ۡؤِمننَِي  ن ََتَۡشۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ََتَۡشۡوَنُهۡمْۚ فَٱَّللَّ

َ
ِۚ أ ٍة  [11: سورة اِلوبة] ﴾ ١٣َمرَّ

Phải chăng các ngươi không muốn đánh một đám người 

đã từng nuốt lời thề, đã âm mưu trục xuất Sứ giả (của 

Allah) và đã khởi sự tấn công các ngươi trước? Các ngươi 

sợ chúng hay sao? Không, Allah mới đáng để cho các người 

phải sợ nếu các ngươi thực sự có đức tin. (Chương 9 – 

Attawbah, câu 13). 

Những người có đức tin phải tuân thủ và chấp hành theo 

mệnh lệnh của Allah Tối Cao trong việc chiến đấu với kẻ thù 

cho dù họ có sức mạnh hùng hậu thế nào bởi lẽ nỗi sợ là sự thờ 

phượng không được phép hướng đến ai khác ngoài Allah. 

Allah phán: 

َة ٱۡلُكۡفرِ  ﴿ ئِمَّ
َ
 [12: سورة اِلوبة] ﴾ فََقَٰتِلُو اْ أ
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Các ngươi hãy đánh các lãnh tụ vô đức tin (Chương 9 – 

Attawbah, câu 12). 

Allah đặc biệt ra lệnh đánh các lãnh tụ của những người 

vô đức tin bởi vì những người khác chỉ đi theo họ. Điều này có 

nghĩa rằng những người vô đức tin nào không theo họ thì 

không nằm trong giáo luật này tức không phải là những người 

giao chiến. 

Chương Attawbah có nói về sự nghiêm cấm những 

người vô đức tin vào trong các Masjid. Điều này đã được đề 

cập trong phần nói về giáo luật vào Masjid Al-Haram. 

Chương Attawbah làm phấn chấn tinh thần xua tan sự lo 

âu qua việc nhắc đến sự giúp đỡ và phù hộ của Allah trong các 

trận đánh trước đó, bởi lẽ chương Attawbah được mặc khải 

xuống vào năm thứ tám Hijri tức sau trận chiến Tabuk. Allah 

phán: 

ُ ِِف َمَواِطَن َكثَِۡية   ﴿ ُكُم ٱَّللَّ  [25: سورة اِلوبة] ﴾ لََقۡد نََُصَ
Quả thật, Allah đã trợ giúp các ngươi tại nhiều chiến 

trường (Chương 9 – Attawbah, câu 25). 

Chương Attawbah báo tin vui cho họ về sự sám hối đối 

với những ai làm lỗi trong số họ. 

Chương Attawbah ra lệnh bảo phải chiến đấu với người 

dân Kinh sách và nói rõ nguyên nhân cho sự việc đó, như 

Allah đã phán: 



Quan Hệ Giao Tế Của Thiên Sứ Với Những Người Không Phải Muslim 
 

59 

ُِموَن َما حَ  ﴿ ِ َوََل بِٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوََل َُيَر  ِيَن ََل يُۡؤِمُنوَن بِٱَّللَّ ْ ٱَّلَّ َٰتِلُوا ُ َق َم ٱَّللَّ رَّ
ۡزَيَة َعن  َٰ ُيۡعُطواْ ٱۡۡلِ وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب َحَّتَّ

ُ
ِيَن أ ِ ِمَن ٱَّلَّ ۥ َوََل يَِديُنوَن دِيَن ٱۡۡلَق  َورَُسوُِلُ

 [22: سورة ا ِلوبة] ﴾ ٢٩َوُهۡم َصَٰغُِروَن  يَد  
Hãy chiến đấu với những ai không tin nơi Allah và nơi 

Ngày Sau, những kẻ đã không tôn trọng các giới cấm mà 

Allah và Sứ giả của Ngài đã cấm, không chấp nhận tôn giáo 

chân lý trong số những ai đã được ban cho Kinh sách cho 

đến khi chúng chịu thần phục và tự tay chịu trả thuế. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 29). 

Trong câu Kinh này, Allah sắc lệnh phải lấy thuế từ        

họ, đây là giới luật chung cho tất cả mỗi người thờ đa thần. 

Chương Attawbah nói về các sự kiện của trận chiến 

Tabuk để làm bài học cho những người có đức tin để cho họ 

chuẩn bị ứng phó những gì sắp xảy ra với họ sau đó. Allah 

phán: 

ِ ٱثَّاقَۡلُتۡم إََِل  ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ َما لَُكۡم إَِذا قِيَل َلُكُم ٱنفُِرواْ ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ۡرِضِۚ 
َ
ۡنَيا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِلَّ  ٱَۡل ةِ ٱِلُّ ِِۚ َفَما َمَتَُٰ  ٱۡۡلََيوَٰ ۡنَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرة ةِ ٱِلُّ رَِضيُتم بِٱۡۡلََيوَٰ

َ
أ

 [14: سورة اِلوبة] ﴾ ٣٨ قَلِيٌل 

Hỡi những ai có đức tin, tại sao khi được yêu cầu ra đi 

chiến đấu cho chính nghĩa của Allah, các ngươi lại ngồi lì 

dưới đất? Phải chăng các ngươi hài lòng với đời sống trần 

tục này hơn cuộc sống Đời Sau ư? Quả thật, sự hưởng lạc ở 

đời sống trần gian này chỉ là ít ỏi so với cuộc sống Đời Sau. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 38). 
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Chương Attawbah phơi bày các tình trạng của những 

người giả tạo đức tin Munafiq, như Allah phán: 

تََّبُعوَك ا قَاِصد  ر  ا َوَسفَ ا قَرِيب  لَۡو ََكَن َعَرض   ﴿ ْۚ ا َّلَّ ُة قَّ َوَلَِٰكۢن َبُعَدۡت َعلَۡيِهُم ٱلشُّ
ُهۡم  ُ َيۡعلَُم إِنَّ نُفَسُهۡم َوٱَّللَّ

َ
ِ لَوِ ٱۡسَتَطۡعَنا ََلَرَۡجَنا َمَعُكۡم ُيۡهلُِكوَن أ َوَسَيۡحلُِفوَن بِٱَّللَّ

َِٰذبُوَن   [82: سورة اِلوبة] ﴾ ٤٢لََك
Nếu họ thấy có một mối lợi gần kề trước mắt và một 

chuyến đi dễ dàng thì chắc chắn họ sẽ theo Ngươi 

(Muhammad), những quảng đường viễn chinh (đến 

Takbuk) quá xa (và nặng nhọc) đối với họ. Và họ đã thề 

nhân danh Allah (nói): “Nếu có khả năng, chắc chắn chúng 

tôi sẽ đi chiến đấu với quí vị”. Họ đã tự hủy hoại linh hồn 

của họ bởi vì Allah biết rõ họ là những kẻ nói dối. (Chương 

9 – Attawbah, câu 42). 

Nhưng Allah không ra lệnh phải chiến đấu với họ tức 

những người Munafiq. 

Chương Attawbah nói về các giáo luật liên quan đến 

việc cư xử, quan hệ giao tế với những người thờ đa thần, tiêu 

biểu là lời phán của Allah: 

ْوِِل قُۡرََبَٰ ِمۢن  ﴿
ُ
ن سَۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡۡشِكنَِي َولَۡو ََكنُو اْ أ

َ
ِيَن َءاَمُنو اْ أ ِ َوٱَّلَّ َما ََكَن لِلنَِّب 

ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَِحيِم 
َ
ُهۡم أ نَّ

َ
َ لَُهۡم أ بِيهِ إَِلَّ َوَما ََكَن ٱۡستِۡغَفاُر  ١١٣َبۡعِد َما تَبنَيَّ

َ
َٰهِيَم َِل إِبَۡر

وِۡعَدة   نَُّهۥ َعُدو   وََعَدَها   َعن مَّ
َ
ۥ  أ َ َِلُ ا تَبَنيَّ ٌَٰه  إِيَّاهُ فَلَمَّ وَّ

َ
َٰهِيَم ََل  ِمۡنُهْۚ إِنَّ إِبَۡر

َ
أ ِ َتَۡبَّ َّ ِ َّلل 

 [111: سورة اِلوبة] ﴾ ١١٤ َحلِيم  

Nabi và những người có đức tin không được phép xin 

(Allah) tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bà 
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con ruột thịt của họ đi chăng nữa sau khi  đã rõ rằng họ là 

những người bạn của Hỏa ngục. Và Ibrahim cầu xin 

(Allah) tha thứ cho người cha của mình là do lời hứa mà Y 

đã hứa với người cha. Nhưng khi thấy rõ người cha của 

mình là một kẻ thù của Allah thì Y đoạn tuyệt với ông. Quả 

thật, Ibrahim là một người con có hiếu và hằng chịu đựng. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 113). 

Chương Attawbah nói về câu chuyện của ba người đã 

làm trái lệnh Thiên sứ của Allah  trong trận chiến Tabuk rồi 

sau đó cả ba đã sám hối và Allah đã chấp nhận sự sám hối của 

họ. Allah phán: 

ۡرُض بَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت  ﴿
َ
ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱَۡل ِيَن ُخل ُِفواْ َحَّتَّ ََٰثةِ ٱَّلَّ َٰ َولََعَ ٱثلَّ

ن َلَّ 
َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّو اْ أ

َ
ِ إَِلَّ  إََِلۡهِ ُممَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم َِلَُتوُبو  َعلَۡيِهۡم أ  ِمَن ٱَّللَّ

َ
ْْۚ إِنَّ َمۡلَجأ ا

اُب ٱلرَِّحيُم  َ ُهَو ٱتلَّوَّ  [114: سورة اِلوبة] ﴾ ١١٨ٱَّللَّ
Và cuối cùng Ngài (Allah) tha thứ cho ba người (Ka’b, 

Mura-rah và Hilal) đã bị án treo. (Họ cảm thấy nhục) đến 

mức trái đất tuy rộng thênh thang bổng nhiên trở thành 

chật hẹp đối với linh hồn của họ; và họ nhận thấy không 

còn chỗ nào để chạy trốn khỏi Allah trừ phi chạy đến tạ tội 

với Ngài. Rồi Ngài đã tha thứ để cho họ có dịp ăn năn sám 

hối. Quả thật, Allah là Đấng hằng Đoái Hoài Tha Thứ, Rất 

mực Khoan Dung. (Chương 9 – Attawbah, câu 118). 

Chương Attawbah nói về việc Allah bắt những người có 

đức tin phải gánh chịu sự khó khăn và phải có trái tim luôn 

tuân phục mệnh lệnh của Allah và Thiên sứ của Ngài. Allah 

phán:                                                          
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﴿  ِ ن َيَتَخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل ٱَّللَّ
َ
ۡعَراِب أ

َ
َِن ٱَۡل ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَُهم م 

َ
َما ََكَن َِل

 
 
نَُّهۡم ََل يُِصيُبُهۡم َظَمأ

َ
َٰلَِك بِأ نُفِسِهۡم َعن نَّۡفِسهۚۦِْ َذ

َ
ْ بِأ َوََل  َوََل نََصب   َوََل يَرَۡغُبوا

ِ َوََل يََط َُمَۡمَصة  ِِف َسبِيِل ٱ اَر َوََل َيَنالُوَن ِمۡن َعُدو   ا وَن َمۡوِطئ    ُ َّللَّ نَّۡيَل   يَغِيُظ ٱۡلُكفَّ
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسننِيَ َصَٰلٌِحْۚ إِنَّ ٱ لَُهم بِهِۦ َعَمل  إَِلَّ ُكتَِب 

َ
َ ََل يُِضيُ  أ سورة ] ﴾١٢٠ َّللَّ

 [121: اِلوبة
Thị dân của thành phố Madinah và những người Ả Rập 

du mục sống lân cận không được bỏ mặc Sứ giả của Allah 

(đi chiến đấu một mình) cũng không được quí mạng sống 

của mình hơn mạng sống của Y. Như thế là vì mọi khó 

khăn mà họ gặp phải trên đường đi chiến đấu sẽ được 

Allah ghi công cho họ chẳng hạn như khát, mệt, đói vì 

chính nghĩa của Allah hoặc như mỗi bước chân của họ 

bước đi sẽ làm cho những kẻ không tin nổi giận hoặc như 

mọi thắng lợi mà họ đã đạt được từ kẻ thù: tất cả đều được 

xem là việc thiện của họ. Bởi vì Allah sẽ không làm mất 

phần thưởng của những người làm tốt.  (Chương 9 – 

Attawbah, câu 120). 

Đây là bằng chứng cho thấy rằng những ai không tuân 

thủ theo vị lãnh đạo, không xuất chính cùng với y hoặc đi xuất 

chinh mà không có lệnh của y, thì sẽ bị trừng phạt rất nặng. 

Chương Attawbah đề cập đến một số nguyên tắc Jihad, 

Allah phán: 
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﴿  ْۚ ِ فِۡرقَة   َوَما ََكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َِلَنفُِرواْ َكٓافَّة 
ُهواْ  فَلَۡوََل َنَفَر ِمن ُُك  ََتَفقَّ ِ ِۡنُهۡم َطا ئَِفة  َل  م 

ِيِن  : سورة اِلوبة] ﴾ ١٢٢َجُعو اْ إََِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم ََيَۡذُروَن َوَِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رَ ِِف ٱِل 
122] 

Và những người có đức tin không bắt buộc phải đi chiến 

đấu tất cả. Nếu mỗi thành phần cử một nhóm người của họ 

đi chinh chiến để học hỏi (các vấn đề) tôn giáo và khi trở về 

để giáo dục lại dân chúng thì cách đó sẽ giúp họ tránh 

phạm tội. (Chương 9 – Attawbah, câu 122). 

Như vậy, Jihad là nghĩa vụ bắt buộc đối với tập thể, nên 

chỉ cần một số đi ra chinh chiến còn những người còn lại thì lo 

cải thiện trong cộng đồng.  

Tổng hợp lại ba chương Kinh thì cho thấy giáo luật về 

chiến đấu với những người ngoại đạo được tóm lược như sau: 

 Đánh chiến chỉ với những người tham gia giao chiến 

chứ không bao hàm những người đang sinh hòa bình. 

 Phải tuân thủ và chấp hành theo hiệp ước nếu có sự 

thỏa hiệp với những người ngoại đạo. 

Điều này áp dụng cho thời điểm hiện nay đối với những 

ai làm việc tại các quốc gia Islam với những ký kết được gọi là 

giấp phép định cư lao động. Những người giám hộ đã thỏa hiệp 

bảo vệ an toàn cho họ, bởi thế, người nào xâm hại đến họ thì 

quả thật người đó đã phá vỡ giao ước của người giám hộ và đã 

rời khỏi giới luật của Allah và Thiên sứ của Ngài. Và như 

chúng tôi đã đề cập ở trên rằng có một nhóm người thiếu hiểu 

biết luôn cho mình là thành phần của tôn giáo nhưng lại đi lệch 

khỏi bản chất đích thực của nó. 
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