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ﭑ ﭒﭓﭔ
Nhân Danh Allah
Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung

Lời mở đầu
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 والصَلة والسَلم لَع أْش ّف اْلن ّبياء،لِل رب العال ّمني
ّ ّ اْلمد
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: َو َبع ُد،ني
ّ ّ  ن ّبينا حمم ٍد َولَع،َوالم حرس ّلني
ّ آِل َوصح ّب ّه أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Thượng Đế
của vũ trụ và muôn loài, cầu xin bằng an và phúc lành cho vị
Thiên sứ, vị Nabi danh dự nhất, Nabi của chúng ta Muhammad
và cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của
Người.
Đây là bức thông điệp ngắn gọn gởi đến người Muslim
mới cải đạo về các giáo luật quan hệ giáo tế với những người
không phải Muslim, cách quan hệ với họ trong đất nước của họ
và những điều liên quan. Bức thông điệp này là phần đáp lại lời
yêu cầu của các anh em trong văn phòng đại diện cộng đồng
ngoại kiều tại quận Assali thủ đô Riyadh khi mà họ thấy rằng
cần phải có bài viết trình bày giải thích ngắn gọn và phù hợp
cho những người Muslim mới cải đạo về khía cạnh quan hệ
giao tế với những người ngoại đạo, và họ thấy rằng đây thực sự
là khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của người Muslim đặc
biệt là đối với những người Muslim mới cải đạo.
Tác giả
Khaalid Bin Muhammad Al-Maajid


 Những người không phải Muslim là ai?
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Họ là những ai không có đức tin nơi sứ mạng của Nabi
Muhammad. Trong thuật ngữ giáo lý Islam, họ được gọi là
َُ
““ – ”كفارKuffaar” có nghĩa là những người vô đức tin hay
những người phủ nhận.
 Phân loại: Họ phân thành hai nhóm
Nhóm thứ nhất: Những người không phải Muslim một
ُ
َ ُ ”ك َفار
cách công khai và thầm kín, họ được gọi là “ُص َحاء
–
“Kuffaar Suraha” có nghĩa là những người vô đức tin không
che đậy. Nhóm này được phân thành hai dạng:
- Dạng thứ nhất: Những người vô đức tin chính gốc, họ
là những ai chưa từng vào tôn giáo Islam, tiêu biểu như người
dân Kinh sách (Do Thái và Thiên Chúa giáo), người Majus
(thờ lửa) hay còn được gọi là Bái Hỏa giáo, ..
- Dạng thứ hai: Những người Murtad (bỏ đạo hay bị trục
xuất khỏi đạo), họ là những ai đã vào Islam rồi rời bỏ nó dù
vào Islam trong lúc trưởng thành rồi bỏ đạo hay sinh ra là
người Muslim rồi sau đó rơi vào tình trạng vô đức tin sau khi
đã trưởng thành, và sự vô đức tin được xác định bởi các yếu tố
được qui định theo giáo lý.
Nhóm thứ hai: Những người bề ngoài biểu hiện Islam
nhưng bên trong thực chất không có đức tin, họ được gọi là
những người Muna-fiq có nghĩa là những người giả tạo đức tin.

 Giáo luật Giao ước
Thứ nhất: Giáo luật ở Đời Sau
Những ai chết trong tình trạng không phải là người
Muslim không năm ngoài hai trường hợp sau:
5
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1- Người không phải chịu trách nhiệm cho hành vi của
mình, đó là người điên, tâm thần hoặc chưa trưởng thành (chưa
đến tuổi dậy thì): Giới luật dành cho họ ở Đời Sau vẫn nằm
trong sự bất đồng quan điểm của giới học giả Islam. Một số
học giả nói rằng Allah sẽ xử trí họ theo kiến thức của Ngài bởi
vì Ngài biết rõ ai trong số họ sẽ vào Islam khi đã trưởng thành
hoặc tỉnh táo trở lại, đây là quan điểm yếu, bởi vì Allah không
phán xét các bầy tôi của Ngài ngoại trừ họ đã có hành vi thực
sự. Một số học giả khác thì nói rằng những người này cũng
giống như những ngươi điên, tâm thần và trẻ con thuộc tín đồ
Muslim, họ sẽ được vào Thiên Đàng. Một số còn lại thì bảo
rằng quả thật Allah sẽ thử thách họ ở Đời Sau giống như Ngài
đã thử thách những người sống mà không được tôn giáo chân
lý truyền đến họ (chưa từng thấy, nghe đến Nabi và Islam). Hai
quan điểm sau có lý hơn hơn quan điểm đầu.
2- Người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình tức
là người có trí khôn bình thường và đã trưởng thành. Những
người này được phân thành hai nhóm:


Nhóm thứ nhất:

Những người mà tôn giáo Islam chân lý và đúng đắn đã
được truyền đến nơi họ, họ nghe thấy và hiểu nhưng lại không
chấp nhận nó, từ chối gia nhập nó, thì họ là những người phải
bị đày vào trong Hỏa Ngục, họ sẽ sống trong đó đời đời kiếp
kiếp, như Allah đã phán:

ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ۡ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َّ َّ
َ
َ ِين ف
َ ِني ِف نَار َج َه َّن َم َخ َٰ ِِل
ٓۚ ِيها
ِ ﴿ إِن ٱَّلِين كفروا مِن أه ِل ٱلكِت
ِ ب وٱلم
ِ ِ ۡشك
َ ۡ ُّ َ ۡ ُ َ َ ْ ُ
]6 : ﴾ [سورة ابلينة٦ َِب َّية
ِ أو َٰٓلئِك هم َش ٱل
6
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Quả thật, những kẻ vô đức tin thuộc những người dân
Kinh Sách cũng như những người thờ đa thần sẽ bị đày vào
Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp. Họ là những sinh vật xấu xa
nhất. (Chượng 98 – Al-Bayyinah, câu 6).

َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ
َ ُ َّ َ ُ َ ْ ُ َ
َض َعل ۡي ِه ۡم ف َي ُموتوا َوَل ُيفف ع ۡن ُهم م ِۡن
﴿ وٱَّلِين كفروا لهم نار جهنم َل يق
َ
ُ َ َّ ُ
َۡ َ َ َ
]63 :  ﴾ [سورة فاطر٣٦ َٖعذاب ِ َها ۚٓ كذَٰل ِك َن ِزي ُك كفور

Và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt trong Hỏa ngục,
họ sẽ không chết và cũng không được giảm nhẹ hình phạt,
đó là phần thưởng thỏa đáng mà TA dành cho những kẻ vô
đức tin. (Chương 35 – Fatir, câu 36, 37).


Nhóm thứ hai:

Những ai mà Islam không được truyền đến nơi họ và họ
chưa bao giờ nghe và biết đến nó hoặc đã đến với họ nhưng
không đúng bản chất chân lý của nó và họ chưa thể nhận thức
được chân lý. Những người này được gọi là Ahlul-Fatrah,
Allah sẽ thử thách họ ở Đời Sau, họ sẽ nhìn thấy Hỏa Ngục
nhưng thực chất không phải là Hỏa Ngục mà là Thiên Đàng,
Ngài sẽ bảo họ đi vào trong đó, nếu ai tuân lệnh Ngài thì người
đó là người Muslim, và y đã vào Thiên Đàng; còn nếu ai không
tuân lệnh thì người đó là người vô đức tin và sẽ bì đày vào Hỏa
Ngục. Bằng chứng giáo lý cho điều này là lời phán của Allah,
Đấng Tối Cao:

ٗ
َ َ َٰ َّ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ
]51 : ﴾ [سورة اإلرساء١٥ َّت ن ۡب َعث َر ُسوَل
﴿ وما كنا معذِبِني ح

Và TA (Allah) không trừng phạt trừ phi TA đã dựng lên
một Sứ giả (Chương 17 – Al-Isra’, câu 15).
7
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Những người không phải Muslim, tất cả họ đều phải bị
trừng phạt trong Hỏa Ngục, chỉ có điều sự trừng phạt dành cho
họ sẽ khác nhau tùy theo sự vô đức tin của họ cũng như sự
chống lại điều chân lý của họ. Người vô đức tin càng mạnh thì
sự trừng phạt dành cho họ càng nặng, và người Muna-fiq (giả
tạo đức tin) bị trừng phạt nặng nhất do sự vô đức tin quá lớn
của họ và sự nguy hiểm của họ đối với những người Muslim.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ ۡ َّ
َ
َّ ِني ِف
ً ٱدل ۡركِ ۡٱۡلَ ۡس َفل م َِن ٱنلَّار َولَن ََت َد ل َ ُه ۡم نَ ِص
 ﴾ [سورة١٤٥ ريا
ِ ﴿ إِن ٱلمنَٰفِق
ِ
ِ
ِ
]541 :النساء

Quả thật, những tên giả tạo đức tin sẽ ở tận đáy cùng của
hố lửa (Hỏa Ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho chúng
một vị cứu tinh nào. (Chương 4 – Annisa’, câu 145 – 147).
Hỏa Ngục có các vực sâu và vực sâu nhất là ở tận đáy
cùng nơi của sự trừng phạt nặng nhất và khắc nghiệt nhất.
Thứ hai: Giáo luật ở cõi trần gian


Giới luật thứ nhất:

Phải quan niệm và khẳng định rằng tất cả những cộng
đồng khác Islam đều là sự vô đức tin, phải tin rằng không có
bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào được chấp nhận ở Đời Sau
ngoài tôn giáo Islam bởi Allah, Đấng Tối Cao đã phán:

َ ۡ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ َ َ
َ ِِ َٰ
َُ َ ُۡ ََُۡ ََ ٗ
٨٥ ين
ِ ﴿ ومن يبتغِ غري
ِ َٰ ٱۡلسل َٰ ِم دِينا فلن يقبل مِنه وهو ِِف ٱخٓأِِۡرِ ِ مِن ٱل
]85 :﴾ [سورة آل عمران

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam
thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và vào Ngày
8
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Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua thiệt (Chương
3 – Ali ‘Imran, câu 85).
Phải tin rằng tất cả những người không phải Muslim đều
là những người vô đức tin cho dù họ có khác nhau về thành
phần, và phải tin rằng họ đều lệch lạc. Allah, Đấng Tối Cao
phán:

َ
ُ ُسِي ِة قُل
ُ َّ َش َح
َ َٰل ل ِۡل َقٞ لَع نُور مِن َّربهِۦ فَ َو ۡي
َ َ ﴿ أ َف َمن
َٰ َ َ ٱَّلل َص ۡد َرهُۥ ل ۡ ِِۡل ۡس َل َٰ ِم َف ُه َو
وب ُهم
ٓۚ ِ
ٖ
َ َ ْ ُ َّ ۡ
ُّ َ َ
]22 : ﴾ [سورة الزمر٢٢ ني
ٍ ِمِن ذِك ِر ٱَّللِۚٓ أو َٰٓلئِك ِِف ضل َٰ ٖل مب

Phải chăng một người được Allah mở rộng tấm lòng để
tiếp thu Islam, rồi bước theo ánh sáng của Thượng Đế của
y giống với một người không có đức tin ư? Thật khốn khổ
cho những ai mà tấm lòng đã trở thành chai cứng trước
Lời nhắc nhở của Allah. Những người đó thực sự là những
người đang trong lầm lạc. (Chương 39 – Azzumar, câu 22).
Phải tin rằng nếu họ chết trong tình trạng vô đức tin sau
khi sự kêu gọi đến với Islam đã được truyền tới họ và họ đã
được trình bày điều chân lý thì họ là những người của Hỏa
Ngục, cho dù họ có là người thuộc dân Kinh sách. Ông Abu
Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َ
ُ َ َ َ َ ح
َ َ َح
َ ُ
َُ
َ
ْص ّان ث َم
اَّلى نف ُس حم َم ٍد ّبيَ ّدهّ ل ي َ حس َم ُع ّب أ َحد ّم حن ه ّذهّ اْل َم ّة ي ُهو ّدى ول ن
ّ «و
َ
ُ
َ
َ
ح
َ
َ
َ َ ح ح
ُ ح
َُ ُ ح ُح ح
َ
.ار » رواه مسلم
ّ ّيموت َولم يؤ ّمن ب
ّ اَّلى أر ّسلت بّ ّه إّل َكن ّمن أصح
ّ اب انل

“Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn của Muhammad rằng
không một người Do Thái hay một người Thiên Chúa nào
từ cộng động đồng này nghe thấy sự kêu gọi của Ta rồi chết
trong tình trạng vô đức tin nơi điều Ta mang đến mà
không là người bạn của Hỏa Ngục.” (Muslim).
9
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Giới luật thứ hai:

Bắt buộc không liên can đến họ cũng như tín ngưỡng và
tôn giáo của họ, không yêu thương và kết thân với họ bởi vì họ
đã phủ nhận và từ chối chân lý của Allah, phủ nhận sứ mạng
của vị Nabi cuối cùng. Allah phán:

ْ ُ َ ُ َّ ۡ ۡ َ ْ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ٞ َ َ َ ٌ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ
﴿ قد َكنت لكم أسوِ حسنة ِِف إِبرَٰهِيم وٱَّلِين معهۥ إِذ قالوا ل ِقو ِم ِهم إِنا برَٰٓءؤا
َ َ َ َّ
َ ُ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ
ُ َََۡ َََۡ َ ََ ۡ ُ
ُ
ُِك ُم ۡٱل َع َد َٰ َو
ون ٱَّللِ كف ۡرنا بِكم وبدا بيننا وبين
ِ مِنكم ومِما تعبدون مِن د
َّ ْ ۡ ُ َٰ َّ َ ً َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
]4 :َّت تؤم ُِنوا بِٱَّللِ َو ۡح َدهُۥ ﴾ [سورة املمتحنة
وٱۡلغضاء أبدا ح
Chắc chắn có một gương tốt nơi Ibrahim và những ai theo
Y để cho các ngươi noi theo khi họ bảo dân của họ: “Chúng
tôi vô can đối với quí vị và những tượng vật mà quí vị tôn
thờ ngoài Allah và chúng tôi phủ nhận quí vị; giữa chúng
tôi và quí vị có một mối hiềm thù kéo dài cho đến lúc quí vị
tin tưởng nơi Đấng Allah duy nhất”. (Chương 60 – AlMumtahidah, câu 4).

ُ َ ْ ُ َ َّ َ َّ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ ك ۡم ُه ُز ٗوا َولَع ِٗبا م َِن َّٱَّل
ِين
﴿ يأيها ٱَّلِين ءامنوا َل تتخِذوا ٱَّلِين ٱَّتذوا دِين
ُ
ُ ۡ َ ۡ ُ َۡ
ُ ٱَّلل إن ك
َ نتم ُّم ۡؤ ِمن
َ َّ ْ ار أ َ ۡو ِِلَا َء َو َّٱت ُقوا
َ َٰأُوتُوا ْ ۡٱلك َِت
َ ك َّف
﴾ ٥٧ ِني
ب مِن قبل ِكم وٱل
ٓۚ
ِ
]15 :[سورة املائدة

Hỡi những người có đức tin, chớ nhận những ai trong số
những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước các ngươi và
những kẻ không có đức tin đã mang đạo giáo của các ngươi
ra chế giễu và bỡn cợt làm người đỡ đầu của các ngươi. Và
hãy sợ Allah nếu các ngươi thực sự có đức tin. (Chương 5 –
Al-Ma-idah, câu 57).
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َ ُ
َ
َ ُ َ ۡ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َٰٓ ود َوٱنلَّ َصَٰ َر
ى أ ۡو ِِلَا َء َۘ َب ۡعض ُه ۡم أ ۡو ِِلَا ُء َب ۡع ٖض
﴿ يأيها ٱَّلِين ءامنوا َل تتخِذوا ٱِله
َ َ َّ َّ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ
َّ
َّ َ ۡ َ ۡ
َ ٱلظَٰلِم
﴾ [سورة٥١ ني
َّلل َل َي ۡهدِي ٱلقوم
َو َمن َي َت َول ُهم مِنكم فإِنهۥ مِنهمۗۡ إِن ٱ
ِ
]15 :املائدة

Hỡi những người 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 quay về kết thân với họ thì là
người của họ. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người
làm điều sai quấy. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 51).
Sự thù ghét và biểu hiện hiềm khích với họ tùy theo cấp
độ sự vô đức tin và sự gây chiến của họ đối với người Muslim.
Ý nghĩa của sự không can hệ là không hài lòng về họ,
không hài lòng về tôn giáo và tín ngưỡng của họ; sự thù ghét
và hiềm khích là không yêu thương họ trong tình yêu tôn giáo
hoặc tình yêu nói chung còn riêng về tình yêu có nguyên nhân
đặc biệt như tình yêu cha con, vợ chồng, bạn bè, tình yêu đối
với người có phẩm chất đạo đức tốt thì không thuộc ý nghĩa
này. Và ý nghĩa của sự thù hằn là không yêu thương họ và
không kết thân với họ để giúp đỡ họ chống lại những người
Muslim bằng tiền, tính mạng, hoặc lời nói hay hành động.


Giới luật thứ ba:

Cấm bắt chước và làm theo bất cứ thứ gì đặc trưng của
họ dù trong tín ngưỡng như rửa tội cho trẻ con trong nhà thờ
hay trong các ngày lễ hội tôn giáo của họ như lễ Giáng sinh
hoặc trong các hình thức thờ phượng mà họ có những trang
phục dành riêng hoặc tổ chức tiệc tùng như tiệc ăn mừng lễ
sinh nhật, lễ kỷ niệm ngày cưới, ... Allah, Đấng Tối Cao phán:
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ْ ُّ
ْ ُّ
َ ْ ُّ َ ُ َ
َ َ
ۡ َ ْ َّ َ
ِ﴿ َوَل تَتب ِ ُعوا أه َوا َء ق ۡو ٖم ق ۡد َضلوا مِن ق ۡبل َوأ َضلوا كث ِٗريا َو َضلوا َعن َس َواء
َّ
]55 : ﴾ [سورة املائدة٧٧ يل
ِ ِ ٱلسب
Và chớ đi theo đám người đã lệch đạo và dẫn dắt nhiều
người lệch đạo trước đây và họ cũng đã lạc khỏi con đường
chân lý. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 77).

ْ َ َ َ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َٰٓ ﴿
َض ُبوا ِِف
يأيها ٱَّلِين ءامنوا َل تكونوا كٱَّلِين كفروا وقالوا ِ ِۡلِوَٰن ِ ِهم إِذا
َ
َۡ
ٗ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ َّ َ َ ۡ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َّ ٗ ُ ْ ُ َ ۡ
ِ ٱۡل
ِِ
ۡرض أو َكنوا غزى لو َكنوا عِندنا ما ماتوا وما قت ِلوا ِِلجعل ٱَّلل ذل ِك ح
َ ُ َ
ُ َّ يتۗۡ َو
ُ َّلل يُ ۡۡحۦ َو ُي ِم
ُ َّ ِف قُلُوبه ۡم َوٱ
: ﴾ [سورة آل عمران١٥٦ ٞٱَّلل ب ِ َما ت ۡع َملون بَ ِصري
ۡۗ ِ ِ
ِ
ِ
]516

Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ cư xử như
những ai không có đức tin và nói về các anh em đồng đạo
của họ khi họ ra đi truyền giáo xa trên mặt đất hoặc ra đi
tham chiến: “Giá như họ ở lại với chúng mình thì đâu đến
nỗi bị chết hoặc bị giết”. Quả thật, Allah biến điều đó thành
một nguồn ân hận trong lòng của họ bởi vì chính Allah là
Đấng ban sự sống và làm cho chết. Và Allah thấy rõ những
gì các ngươi đã làm. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 156).
Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Nabi  nói:

َُ ََ ََ َ َُ ح
.« م حن تشبه بّق حومٍ فه َو ّمنه حم » رواه أبو داود

“Ai bắt chước giống một nhóm người nào đó thì y thuộc
nhóm người đó” (Hadith do Abu Dawood ghi lại).

 Giới luật những người không phải Muslim
trong giáo lý thực hành
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Giới luật trong thờ phượng:

Sự thờ phượng của những người không phải Muslim
không có giá trị bởi vì Allah, Đấng Tối Cao đã phán:

َ
َّ ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ َّ ۡ ُ ُ َٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ
ِ ٱَّللِ َوب ِ َر ُس
وِلِۦ َوَل
ِ ﴿ وما منعهم أن تقبل مِنهم نفقتهم إَِل أنهم كفروا ب
َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َٰ َ َّ َ ُ ۡ َ
َ ُ َ
ُ َّ َ ُ
 ﴾ [سورة٥٤ اَل َوَل يُنفِقون إَِل َوه ۡم ك َٰ ِرهون
يأتون ٱلصلوِ إَِل وهم كس
]14 :اتلوبة

Và lý do mà việc đóng góp của chúng không được chấp
nhận là vì chúng đã phủ nhận Allah và Sứ giả của Ngài,
chúng đến dâng lễ nguyện Salah một cách uể oải và chúng
chỉ chi dùng tài sản cho chính nghĩa của Allah một cách
miễn cưỡng. (Chương 9 – Attawbah, câu 54).
Điều kiện để sự thờ phượng có giá trị là Islam và họ
được lệnh phải thờ phượng và họ sẽ bị trừng phạt nếu không
thực hiện. Allah phán:

َ
ُ ُ َ َ
ُ َ َۡ ْ ُ َ
ُ َ َ
َ ك م َِن ٱل ۡ ُم َصل
 َول ۡم نك ن ۡطع ُِم٤٣ ِني
 قالوا لم ن٤٢ ﴿ َما َسلكك ۡم ِِف َسق َر
َ ٱلۡم ۡسك
]44 - 44 : ﴾ [سورة املدثر٤٤ ِني
ِ

Điều gì khiến các người phải bị đày trong Hỏa ngục?
Những người trong Hỏa ngục đáp: “Bởi vì chúng tôi không
dâng lễ nguyện Salah, chúng tôi đã không nuôi ăn giúp đỡ
người nghèo. (Chương 74 – Al-Muddaththir, câu 42 - 44).
Chính vì thế, điều bắt buộc đầu tiên mà người Muslim
kêu gọi những người ngoại đạo đến với nó là gia nhập Islam,
đó là lời tuyên thệ Shahadah. Đây cũng là điều Nabi  đã dặn
13
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dò Mu’azd  khi Người cử ông đến Yemen để kêu gọi người
dân ở đó, Người  nói:

َ َ َ َح َح ً ح َ ح ح َ َ ح ُ َ َ َ ح ُ َ َ َ َ َ ح
اب فليَك حن أ َول َما تد ُعوه حم ّإَلح ّه ّإل ش َهاد ّة أن ل
ّ « ّإنك تأ ّت قوما ّمن أه ّل ال
ّ كت
ُ ُ َ ً ََُ َ َ ُ َ ََ
.لل » متفق عليه
ّ ّإِل ّإل الل َوأن حممدا رسول ا

“Ngươi hãy đến cộng đồng thuộc người dân Kinh sách, điều
đầu tiên ngươi kêu gọi họ đến với nó là lời tuyên thệ
Shahadah (chứng nhận): không có Thượng Đế đích thực
nào khác ngoài Allah và Muhammad là Thiên sứ của
Allah” (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).


Giới luật trong tẩy rửa Taha-rah và lễ nguyện Salah



Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
ٞ َون ََن
]42 :س ﴾ [سورة اتلوبة
ۡشك
ِ ﴿ إِنما ٱلم

Quả thật, những người thờ đa thần là những người Najis
(không được trong sạch). (Chương 9 – Attawbah, câu 28).

Câu nói hợp lý nhất về ý nghĩa Najis (không trong sạch)
ở đây là chỉ mang tính nội dung tức sự ô uế của vô đức tin chứ
không phải sự ô uế và dơ bẩn hình thể. Do đó, được phép cưới
những phụ nữ thuộc dân Kinh sách, được phép bắt tay với
những người ngoại đạo khi họ bắt đầu trước, được phép mặc
quần áo mà họ dệt may, ngay cả những quần áo họ mặc miễn
sao không dính những thứ Najis, quân áo của họ cũng giống
như quần áo của những người Muslim.
 Các vật dụng (chén, bát, đĩa, nồi, soong, chảo, ..) của
những người không phải Muslim không nằm ngoài hai trường
hợp sau:
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- Trường hợp thứ nhất: Những vật dụng đó được làm từ
những vật liệu Haram chẳng hạn như da chó, da lợn, vàng và
bạc, hoặc là của trộm thì không được phép dùng.
- Trường hợp thứ hai: Những vật dụng đó được làm từ
những vật liệu Tahir (sạch) được phép chẳng hạn như đá, gỗ,
thủy tinh, sắt, và những kim loại khác. Nếu người Muslim mua
mới các vật dụng này thì được phép dùng còn nếu như các vật
dụng này đã được những người ngoại đạo sử dụng trong việc
nấu nướng và ăn uống thì lại có ba trường hợp:
+ Người Muslim có sự chắc chắn rằng những vật dụng đó
không được họ dùng để ăn uống những thức ăn và đồ uống
Haram thì được phép dùng ngay không cần phải rửa. Bằng
chứng cho điều này là Hadith được Jabir bin Abdullah  thuật
lại: “Chúng tôi đi chinh chiến cùng với Thiên sứ của Allah ,
chúng tôi có được các vật dụng (chén, bát, đĩa, lý, tách, ..) của
những người thờ đa thần, tôi đã cho họ (các vị Sahabah đi
cùng) uống bằng các vật dụng đó và chúng tôi thoải mái dùng
chúng, và điều đó không làm cho họ e ngại gì cả” (Hadith do
Ahmad và Abu Dawood ghi lại).
+ Người Muslim có sự chắc chắn rằng họ đã dùng những
vật dụng đó trong việc nấu ăn và đựng đồ uống Haram. Trong
trường hợp này, nếu người Muslim tìm thấy các vật dụng khác
thì không được phép dùng những vật dụng đó của họ, còn nếu
như y không tìm thấy các vật dụng khác thì hãy rửa các vật
dụng đó của họ để tẩy sạch những thứ Haram rồi dùng. Bằng
chứng cho điều này là Hadith được Abu Tha’labah AlKhushani thuật lại rằng ông đã hỏi Thiên sứ của Allah :
“Thưa Thiên sứ của Allah, chúng tôi sống ở vùng đất của
người dân Kinh sách, vậy chúng tôi có được phép ăn từ các vật
dụng ăn uống của họ không?”. Thiên sứ của Allah  nói:
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َ

ُُ

َ ُ َ ح

ُ َ َ ح

َ

ُ ُ َ ح َ َ َ َح

َُ ح

ح

ح
َ ح
َ
َ
تدوا فاغ ّسلوها َوُكوا ّفيها » رواه
ّ  و ّإن لم، « ّإن وجدتم غريها فَل تأكلوا ّفيها

.ابلخاري

“Nếu các người tìm thấy các vật dụng ăn uống khác ngoài
những vật dụng đó thì các người chớ ăn từ các vật dụng đó,
còn nếu các người không tìm thấy thì các ngươi hãy rửa các
vật dụng đó và dùng” (Albukhari).
+ Người Muslim không có sự chắc chắn thì hãy rửa các
vật dụng đó trước khi dùng.

Dựa theo lý vừa nêu trên thì người Muslim được phép
dâng lễ nguyện Salah trong các sản phẩm của những người
ngoại đạo từ quần áo, tấm trải thuộc những thứ Tahir và được
phép dùng.
 Một khi khi gia nhập Islam thì nên tắm, bằng chứng
cho điều này là Hadith được ghi lại rằng Qais bin A’sim gia
nhập Islam, Nabi  đã bảo ông tắm bằng nước và lá táo.
(Hadith được ghi lại bởi Abu Dawood, Tirmizhi, Annasa-i và
Ahmad). Còn trong Muslim thì ghi rằng ông đã bắt vợ của ông
thuộc người dân Kinh sách phải tắm sau khi đã sạch kinh
nguyệt và máu hậu sản và phải tẩy rửa Najis chẳng hạn như
nước tiểu.
 Bắt buộc người không phải Muslim khi vào Islam thì
phải thực hiện phẫu thuật cắt da qui đầu cho dù đã lớn tuổi trừ
phi y lo sợ chết hoặc bệnh cho bản thân mình thì lúc bấy giờ
không còn bắt buộc nữa, bởi vì cắt da qui đầu là Sunnah của
các vị Thiên sứ của Allah, quả Nabi Ibrahim  đã cắt da qui
đầu lúc Người tám mươi tuổi.
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 Không được phép dâng lễ nguyện Salah tại những nơi
thờ phượng của những người ngoại đạo chẳng hạn như nhà thờ
(Thiên Chúa giáo, Do thái), chùa chiền, .. trừ trường hợp
không tìm thấy một nơi nào khác để người Muslim dâng lễ
nguyện Salah chẳng hạn như y bị giam cầm trong đó thì được
phép dâng lễ nguyện Salah ở tại nơi đó, nhưng nếu y có thể tẩy
xóa và làm mất đi các tranh ảnh và những vật thờ phượng trong
đó thì hãy làm hoặc hãy dâng lễ nguyện sao cho tranh ảnh và
các vật thờ phượng không ơ phía trước mặt.


Người ngoại đạo không được phép vào Masjid AlHaram, đó là Haram ở Makkah mà Allah đã ban cho nơi ấy sự
thiêng liêng. Những người ngoại đạo không được phép vào
Masjid Al-Haram dưới mọi tình huống cho dù có sự cho phép
của những người Muslim hoặc vì nhu cầu cần thiết nào đó hoặc
với ý nghĩa để cảm hóa trái tim của họ hướng về Islam.
Còn đối với các Masjid khác thì có sự bất đồng quan
điểm giữa các học giả, quan điểm hợp lý nhất là được phép nếu
có nhu cầu cần thiết hoặc để cải thiện sự việc. Bằng chứng cho
điều này là những người ngoại đạo đã từng vào gặp Nabi 
trong Masjid Madinah và Người đã không ngăn cấm họ, hơn
nữa Người còn giam Thama-mah bin Athaal trong Masjid
Madinah trước khi vị Sahabah  này gia nhập Islam.
 Không được phép để người ngoại đạo lấy quyển
Qur’an dù tặng hay bán hoặc mượn bởi vì họ là những người
không có đức tin, họ sẽ xúc phạm đến quyển kinh Qur’an; và
cũng không được phép để họ sờ chạm vào Nó bởi Allah đã
phán:

َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
ٞ َون ََن
]42 :س ﴾ [سورة اتلوبة
ۡشك
ِ ﴿ إِنما ٱلم
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Quả thật, những người thờ đa thần là những người Najis
(không được trong sạch). (Chương 9 – Attawbah, câu 28).

Tuy nhiên, được phép đưa cho họ những bản dịch ý
nghĩa nội dung Kinh Qur’an nếu họ là những người có hy vọng
sẽ vào Islam và không sợ họ xúc phạm đến bản dịch hoặc dùng
nó để gây chuyện không tốt lành cho Islam và những người
Muslim.
 Người Muslim được phép thăm viếng người ngoại đạo
khi họ bệnh. Nabi  đã từng thăm viếng người láng giềng Do
Thái và cầu nguyện cho y được khỏi bệnh nhưng không cầu
nguyện ân phước và sự tha thứ. Tương tự, người bác sĩ, thầy
thuốc Muslim được phép chữa bệnh cho người ngoại đạo, được
phép đọc Qur’an để chữa bệnh cho họ. Bằng chứng là Hadith
được ghi lại bởi Albukhari và Muslim qua lời thuật của Abu
Saeed Alkhudri  về câu chuyện của các vị Sahabah đã dùng
Qur’an chữa vết thương cho một ông trưởng làng khi ông bị bò
cạp đốt, họ đã đọc bài Fatihah để điều trị cho ông ta, Thiên sứ
của Allah  đã xác nhận việc làm của họ là đúng.

Một số học giả nói rằng người Muslim được phép đến
chia buồn người ngoại đạo khi họ có người thân chết. Chỉ được
phép nói lời chia buồn chẳng hạn như Allah sẽ bù lại điều tốt
lành khác ông (anh, ..) chứ không được cầu xin ân phước và
lòng khoan dung nơi Allah cho họ. Người Muslim nên định
tâm việc làm đó là vì để cảm hóa trái tim của người ngoại đạo
đến với Islam, cũng giống như người Muslim được phép đi
viếng mộ của người ngoại đạo để tự nhắc nhở mình về cái chết
nhưng không chào Salam đến họ và cũng không cầu nguyện
cho họ hay cầu xin tha thứ cho họ. Bằng chứng cho điều này là
Hadith do Muslim ghi lại: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:
18
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َ َ َ َ َ ح َ ح َ ح ُ َ ِّ َ ح َ ح َ ح َ ُ ِّ َ َ ح َ ح َ ح َ ح َ ح َ ح ُ ُ َ ح َ ُ َ َ ح
» ْبها فأ ّذن ّل
« استأذنت رّب أن أستغ ّفر ْلّم فلم يأذن ّل واستأذنته أن أزور ق

.رواه مسلم

“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 :

َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َّ
َّ ْ َ َ
ۡ لَع َق
َٰ َ َ ات أبَ ٗدا َو ََل َت ُق ۡم
َٰٓ ﴿ وَل تصل
لَع أح ٖد مِنهم م
َِبهِۖٓۦ إِن ُه ۡم كف ُروا بِٱٱَّلل
ِ
ِ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ
ِ َو َر ُس
]24 : ﴾ [سورة اتلوبة٨٤ وِل ِۦ وماتوا وهم فسِقون
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).
Không được phép cầu nguyện sự tha thứ và khoan dung
cho người chết ngoại đạo bởi Allah, Đấng Tối Cao đã phán:

ُْ
َ َ
ۡ ُ ۡ ْ ُ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
َٰ َ ِني َول ۡو ََكنُوا أ ْو ِِل قُ ۡر
َب م ِۢن
ۡشك
ِ ب وٱَّلِين ءامنوا أن يستغفِروا ل ِلم
ِ ِ ﴿ ما َكن ل ِلن
َ َ َۡ ُ َۡ ۡ َ َ ََ
َۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ
َّ
 وما َكن ٱست ِغفار إِبرَٰهِيم ِۡلبِيهِ إَِل١١٣ حي ِم
ِ بع ِد ما تبني لهم أنهم أصحَٰب ٱۡل
19
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َ َ َ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َّ َ َ َّ ٞ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ۡ َّ َ
ِيم ۡل َّوَٰ ٌه
عن موعِدِ ٖ وعدها إِياه فلما تبني ِلۥ أنهۥ عدو َِّللِ تَبأ مِن ۚٓه إِن إِبرَٰه
ٞ َحل
]551 : ﴾ [سورة اتلوبة١١٤ ِيم
Nabi và những người có đức tin không được phép xin
(Allah) tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bà
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).
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. Tương tự, người Muslim không
được phép tham gia đưa tiễn, khiêng, chôn cất người chết
không phải Muslim nếu y đã có người thân thích lo liệu bởi
Allah đã phán ...và chớ đứng gần ngôi mộ của hắn...
(Chương 9 – Attawbah, câu 84).
Không được phép chôn cất người không phải Muslim tại
khu chôn cất của người Muslim mà phải chôn họ tại những nơi
của họ bởi Thiên sứ của Allah  đã hành động như thế và tất
cả những người Muslim đều đồng thuận điều này.
Trừ trường hợp người phụ nữ chết là người của dân
Kinh sách, chồng của cô ta là người Muslim và cô ta có mang
thai với anh ta và bào thai đã trên ba tháng tuổi thì được phép
chôn cất cô ta tại khu chôn chất dành cho người Muslim. Khi
20
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chôn hãy đặt lưng cô ta hướng về Qiblah để mặt của bào thai
hướng về Qiblah. Vì bào thai là Muslim do cha nó là người
Muslim nên phải chôn nơi chôn cất của người Muslim, không
được phép chôn ơ nơi chôn cất của người ngoại đạo.


Giới luật trong Zakah:

 Không được phép đưa tiền, đồ Zakah và Zakah Fitri
cho người ngoại đạo bởi Thiên sứ của Allah  đã nói với
Mu’azd khi Người cử ông đến Yemen:

َ
َ ح
ُ َ ُح
ًَ َح
ُ
َ ََََ ح ح ُ ح َ َ َ ح
 تؤخذ ّم حن أغنّيَائّ ّه حم َوت َرد، َتض َعليح ّه حم َص َدقة ّف أم َوال ّ ّه حم
« فأع ّلمهم أن الل اف
َُ ََ
.لَع فق َرائّ ّه حم » متفق عليه

“Ngươi hãy cho họ biết rằng Allah đã sắc lệnh cho họ phải
bố thí tài sản của họ, phần tài sản đó lấy từ những người
giàu trong số họ mang cho những nghèo trong số họ”
(Albukhari, Muslim).
Có nghĩa là những người giàu và những người nghèo
trong số những người Muslim. Như vậy không được phép đưa
của Zakah cho người ngoài đạo trừ trường hợp người ngoại
đạo thuộc thành phần mà người Muslim muốn cảm hóa trái tim
họ hướng đến Islam, hoặc những người mà khi đưa cho họ của
Zakah sẽ mang lại sự cải thiện tốt đẹp hoặc đẩy lùi điều xấu
cho người Muslim. Allah, Đấng Tối Cao đã phán:

َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ َ َّ
َ سكِني َو ۡٱل َعَٰمل
ُ ُِني َعلَ ۡي َها َوٱل ۡ ُم َؤ َّل َفةِ قُل
وب ُه ۡم َو ِِف
ِ
ِ َٰ ﴿ إِنما ٱلصدقَٰت ل ِلفقراءِ وٱلم
َ
َۡ َ
ۡ َ َّ
َّ
َ َ َ
]36 :يلِۖ ﴾ [سورة اتلوبة
ِ ٱلرق
ِ
ِ ِ يل ٱَّللِ وٱب ِن ٱلسب
ِ ِ اب وٱلغ َٰ ِرمِني و ِِف سب

Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người nghèo, người có
hoàn cảnh khó khăn, người thu và quản lý của bố thí,
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người Muallaf (mới gia nhập Islam hay người có thiện chí
muốn vào Islam), người bị giam cầm (nô lệ hay tù binh
chiến tranh), người mắc nợ, con đường phục vụ chính
nghĩa của Allah và người lỡ đường. (Chương 9 – Attawbah,
câu 60).
 Người Muslim được phép bố thí cho người ngoại đạo
nếu như người ngoại đạo đó không phải là những người giao
chiến với Islam; được phép di chúc cho họ, biếu tặng họ, giúp
đỡ và hỗ trợ cho họ. Bởi vì đó là hành động từ thiện tốt đẹp
được phép dành cho họ như Allah, Đấng Tối Cao đã phán:

َ ُ َ
ُ
ُۡ َ
ۡ ُ ُ َٰ َ ُ ۡ َ َ َّ َ ُ َّ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َّ
ِين َول ۡم ُي ِر ُجوكم مِن دِي َٰ ِرك ۡم أن
ِ ﴿ َل ينهىكم ٱَّلل ع ِن ٱَّلِين لم يقت ِلوكم ِِف ٱدل
ُ ُّ َ َ
َ ٱَّلل ُُي ُِّب ٱل ۡ ُم ۡقسِ ط
َ َّ سِطوا ْ إ َ ِۡله ۡم إ َّن
ُ وه ۡم َو ُت ۡق
]8 :ني﴾ [سورةاملمتحنة
تَب
ِ
ِ ٓۚ ِ ِ

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 – AlMumtahidah, câu 8).
Và Thiên sứ của Allah  đã nói với ý nghĩa tổng quát:

ح َ َ ح

َ ِّ ُ

.« ّف ك كبّ ٍد َرطب ٍة أجر » رواه ابلخاري ومسلم
“Ở tất cả lá gan ướt (động vật) đều có ân phước” (Albukhari
và Muslim).
Bà Asma’  con gái Abu Bakr Assiddeeq  có người
mẹ là người thờ đa thần, có lần người mẹ của bà tìm đến bà, bà
xin phép Thiên sứ của Allah  cho bà được bố thí cho mẹ
mình thì Người đã cho phép. Tương tự, Umar  đã tặng chiếc
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áo choàng Hilah từ tơ lụa cho người anh em thờ đa thần của
ông. Tuy nhiên, không được biếu tặng một thứ gì đó mà giáo lý
cấm trong một trường hợp nào đó, thí dụ như không được biếu
tặng nhân dịp lễ hội tôn giáo của họ.
Người Muslim được phép nhận quà biếu tặng từ những
người ngoại đạo khi nào đố biếu tặng đó là những thứ không bị
nghiêm cấm trong Islam. Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã
nhận quà biếu từ Al-Maquqis và ông ta không phải là người
Muslim.


Giới luật trong Jihad:

 Thứ nhất: Người ngoại đạo được phép giao chiến
hoặc không được phép giao chiến với họ có hai nhóm

- Nhóm thứ nhất: Những người được phép giao chiến
với họ, là những người không có bất cứ hiệp ước nào với
những người Muslim và họ đe dọa đến sự an toàn của người
Muslim. Islam qui định được phép chinh chiến với họ tùy theo
khả năng. Có thể sự chinh chiến trở thành nghĩa vụ bắt buộc
đối với từng cá nhân tín đồ Muslim khi nào họ xâm chiếm xứ
sở của người Muslim để cai trị hoặc khi nào họ giết chóc người
Muslim và cướp bóc tài sản của họ. Khi đó, bắt buộc mỗi tín
đồ Muslim của quốc gia đó phải chinh chiến với họ. Nếu
những người ngoại đạo này xâm hại đến một quốc gia Muslim
nào khác thì những người Muslim của quốc gia này phải hỗ trợ
và giúp đỡ các quốc gia Muslim đó binh lính, tài sản và vũ khí,
bởi Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ َۡ َ َ
ۡ ُ ُ َ َ ۡ
ُ ۡ َّك ُم ٱنل
]54 :َص ﴾ [سورة اْلنفال
ِين فعلي
ِ ﴿
ِ ِإَون ٱستنَصوكم ِِف ٱدل
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Và nếu vì tôn giáo, họ yêu cầu các ngươi giúp đỡ họ thì các
ngươi phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ. (Chương 8 – Al-Anfal,
câu 72).
Có lúc, việc chinh chiến với những nhóm người ngoại
đạo này là nghĩa vụ bắt buộc cho tập thể tức chỉ cần một số
đứng lên chinh chiến thì những người còn lại đã hết nghĩa vụ.
Trường hợp này khi nào những người ngoại đạo ngăn cấm
không cho sự truyền bá Islam đến với quốc gia của họ hoặc họ
nghiêm cấm người dân của họ gia nhập Islam thì lúc bấy giờ
những người Muslim có sức mạnh phải đứng lên chinh chiến
với họ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َّ َ
ََ ْ َ
ٞ
َ َّ ُ
َ ُ
َ ُ َ َ َٰ َّ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ
ٱنت َه ۡوا ف ُع ۡد َوَٰن إَِل
ِين َِّللِۖٓ فإ ِ ِن
َّت َل تكون ف ِۡت َنة َو َيكون ٱدل
﴿ وقت ِلوهم ح
َّ َ َ
َ ٱلظَٰلِم
]591 : ﴾ [سورة ابلقرة١٩٣ ني
لَع
ِ

Và các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu với chúng cho đến khi
nào chúng thôi quấy nhiễu và để tôn giáo được hướng về
Allah một cách hoàn toàn. Do đó, khi nào chúng đã ngưng
chiến thì các ngươi chớ gây hận thù với chúng nữa trừ phi
có kẻ làm điều sai quấy. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 193).
Còn các trường hợp khác còn lại trong việc đánh chiến
với những người ngoại đạo mang tính khuyến khích; nhưng
không được phép gây chiến với họ trước cho đến khi nào đã
kêu gọi họ đến với Islam, nếu họ từ chối thì phải kêu gọi họ
đến với sự hòa bình và chấp nhận đóng thuế cho người Musim,
còn nếu họ từ chối thì được phép đánh chiến với họ.
- Nhóm thứ hai: Những người không được phép chinh
chiến với họ, họ là những người có sự thỏa hiệp, không gây bất
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an cho người Muslim và họ không vi phạm hiệp ước. Nhóm
người này gồm có ba thành phần:
1. Ahlul-Zdimmah: là những người sống trong quốc gia
Islam, họ chập thuận với giáo luật của Islam và họ phải đóng
thuế. Nhiều học giả cho rằng không được phép chấp thuận ai
khác ngoài dân Kinh sách và Bái Hỏa giáo làm AhluZdimmah, một số học giả thì thấy rằng được phép chấp thuận
Ahlul-Zdimmah đối với tất cả mọi người ngoại đạo. Quan điểm
thứ hai có lý hơn bởi Allah đã phán:

َ َۡ َ
]253 : ِينِۖ ﴾ [سورة ابلقرة
ِ ﴿ َل إِكراه ِِف ٱدل

Không có sự cưởng ép tín ngưỡng trong tôn giáo.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 256).
2. Al-Mua’hidun: là những người sống trong quốc gia
không phải Islam có hiệp ước hòa bình không chiến tranh với
những người Muslim.
3. Al-Musta’minun: là những người sống trong quốc gia
không phải Islam đang giao chiến với những người Muslim
nhưng được vị Imam của những người Muslim đồng ý cho
phép họ ra vào đất nước của Islam một cách an toàn, dù họ là
dân Kinh sách hay những người ngoại đạo khác.
Giới luật cho ba thành phần nói trên đều như nhau,
người Muslim không được phép xâm hại đến tính mạng và tài
sản của họ, bởi Allah, Đấng Tối Cao phán:

25

Giáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Người Không Phải Muslim. . .

ۡ َ َّ َ
َ ُ َُ ََ
ۡ َ َ َّ ْ ُ َٰ َ
ُ َّ ون َما َح َّر َم
ٱَّلل
ِين َل يُؤم ُِنون بِٱَّللِ َوَل بِٱِلَ ۡو ِم ٱخٓأِۡ ِِر وَل ُي ِرم
﴿ قت ِلوا ٱَّل
ُ
ۡ
ۡ
َّ
ْ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ ْ ُ َ
َ
َ ُ َ َ َ ُُ ُ َ َ
َ ون د
َ ِين
َٰ ٱۡل ِق م َِن ٱَّلِين أوتوا ٱلكِتَٰب ح
ٱۡل ۡز َية َعن
ورسوِلۥ وَل يدِين
ِ َّت يعطوا
َ
َ ُ
]49 : ﴾ [سورة ا تلوبة٢٩ يَ ٖد َوه ۡم صَٰغ ُِرون
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).

ََ َ َ َ َ ۡ َ
ََ
ۡ َ ُ َّ
ۡ ُۡ َ ٞ َ َ ۡ
َٰ َّ ج ۡرهُ َح
َّت ي َ ۡس َم َع كل َٰ َم ٱَّللِ ث َّم أبۡل ِغ ُه
ِ ۡشك ِني ٱستجارك فأ
ِ ﴿ ِإَون أحد مِن ٱلم
ۡ
]6 :َمأ َم َن ُه ۚٓۥ ﴾ [سورة اتلوبة

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.
(Chương 9 – Attawbah, câu 6).
Islam khuyến khích người Muslim quan hệ và cư xử tử
tế và công bằng với những người này để cảm hóa trái tim họ
hướng về Islam.
Người Muslim có nhiệm vụ phải bảo vệ tính mạng và tài
sản của họ khi mà họ vẫn còn nằm trong sự thỏa hiệp với
người Muslim khỏi kẻ gây thù hằn cho họ, cho dù kẻ gây thù
hằn cho họ là những người thuộc thành phần của họ hay thuộc
những người Muslim hoặc thuộc những người tham chiến.
Thiên sứ của Allah  nói:
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َ ُُ
َ َ َ َ ُح ح َ ُ َ َح َ َ َح
» اْل حز َية ّ َتلك حون أم َوال ُه حم كأم َو ّانلَا َو ّد َماؤه حم ك ّد َمائّنَا
ّ « ّإنما بذلوا

“Quả thật, họ đóng thuế là chỉ để tài sản của họ giống như
tài sản của chúng ta và tính mạng của họ giống như tính
mạng của chúng ta”.
Người Muslim có nghĩa vụ dùng tiền chuộc những người
này nếu họ bị bắt làm tù binh bởi vì họ nằm dưới quyền bảo hộ
của người Muslim.
Khi nào người Muslim lo ngại những người AlMu’hidun và Al-Musta’minun vi phạm sự thỏa hiệp thì được
phép thông báo hủy hiệp ước với họ rồi được phép chinh chiến
với họ, bởi Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ َ َّ
َ ۡ ٱَّلل ََل ُُي ُِّب
َ ٱۡلائن
َ َّ لَع َس َوا ٍء إ َّن
َٰ َ َ اف َّن مِن قَ ۡو ٍم ِ َِيانَ ٗة فَٱۢنب ِ ۡذ إ ِ َ ِۡل ِه ۡم
٥٨ ِني
﴿ ِإَوما َّت
ِ
ِ
]12 :﴾ [سورة اْلنفال

Và nếu Ngươi (Muhammad) sợ đám người nào bội ước thì
Ngươi hãy ném trả lại chúng (giao ước của chúng) để được
ngang bằng nhau bởi lẽ Allah không yêu thương những kẻ
phản bội. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 58).
Và khi nào họ bội ước thì được phép chinh chiến với họ
chứ không cần phải thông báo hủy hiệp ước với họ bởi vì sự
bội ước đã xảy ra từ phía họ giống như Thiên sứ của Allah 
đã đánh Quraish mà không cần tuyên bố hủy hiệp ước với họ vì
họ đã bội ước và vi phạp sự thỏa hiệp. Đó là năm chinh phục
Makkah. Còn đối với Ahlul-Zdimmah thì không được phép
hủy hiệp ước với họ mà cho đến khi nào họ thực sự đã bội ước
bởi vì họ nằm dưới quyền kiểm soát của chúng ta cho nên nỗi
lo cho sự nguy hại đến từ họ ít hơn những ai khác họ. Khi nào
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họ thực sự đã bội ước thì lúc bấy giờ người Muslim được phép
chạm đến tính mạng và tài sản của họ, một sự đáp trả thỏa đáng
cho sự bội ước của họ. Sự bội ước của họ được diễn ra bởi
những điều làm trái với qui chế hiệp ước chẳng hạn như họ xúc
phạm Allah, hoặc xúc phạm Thiên sứ của Ngài, hoặc xúc phạm
tôn giáo Islam, hoặc chế giễu nhạo báng một điều gì đó, hoặc
quan hệ Zinah (gian dâm) với người phụ nữ Muslim hoặc giúp
những người ngoại đạo chống phá những người Muslim hoặc
làm gián điệp theo dõi những người Muslim, ...
Còn đối với những người Murtad (bị trục xuất khỏi
Islam) thì khi nào đã xác định rõ ràng họ đã bị trục xuất khỏi
Islam thì cho họ thời gian ba ngày để sám hối quay lại, nếu họ
quay lại sám hối thì chấp nhận họ còn không thì phải áp dùng
án hình đối với họ, đó là xử tử họ.
Còn đối với những người Muna-fiq (giả tạo đức tin) thì
chúng ta đối xử với họ như đối xử với những người Muslim ở
bề ngoài, và một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của sự giả
tạo đức tin là họ làm những điều khiến họ bị trục xuất khỏi
Islam. Và nếu trong trường hợp như thế thì xử trí họ giống như
những người Murtad.
 Thứ hai: Khi người Muslim phải chinh chiến với
những người ngoại đạo do những nguyên nhận được qui định
theo giáo lý Islam thì cuộc đánh chiến có những qui chế mà
người Muslim cần phải tuân thủ:

1. Không giết phụ nữ, trẻ con, người già, những tu sĩ,
mục sư khi họ không tham gia đanh chiến.
2. Không được hành hạ, không được thiêu đốt họ trừ phi
để đáp trả lại những gì họ đã làm như Allah đã phán:
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ُْ َ
ُۡ ٞ
]06 :﴿ َو َجزَٰٓؤا َسي ِ َئ ٖة َسي ِ َئة مِثل َهاۖٓ ﴾ [سورة الشورى
Trả oán bằng cái oán tương tự.  (Chương 42 – AshShura, câu 40).
3. Thực hiện đúng hiệp ước, không bội ước và gian trá.
Bằng chứng cho những qui chế trên là Hadith được thuật
lại bởi Buraidah rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ً

َُُ َح

ُ ِّ ُ َ

َ َح

َُ َ

ح

.« اغ ُزوا َول تغلوا َول تغ ّد ُروا َول ت َمثلوا َول تقتلوا َو َّلدا » رواه مسلم
“Các ngươi hãy chinh chiến nhưng chớ đừng thái quá,
đừng bội ước, đừng hành hạ và đừng giết trẻ con” (Muslim).
Một Hadith khác, ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên
sứ của Allah  nhìn thấy xác một phụ nữ bị giết trong một số
trận chiến thì Người giận dữ và cấm không cho phép giết phụ
nữ và trẻ con. (Theo Albukhari và Muslim ghi lại).
 Thứ ba: Bắt buộc người Muslim phải rời bỏ xứ sở của
những người ngoại đạo mà di cư đến xứ sở Islam trong các
điều kiện sau:


Người Muslim không thể thể hiện các nghi thức và
biểu hiệu của tôn giáo trong xứ của người ngoại đạo
hoặc lo sợ cho sự an nguy của bản thân, con cái và
người thân.



Người Muslim có khả năng và điều kiện cho cuộc dời
cư.



Có xứ sở Islam để người Muslim đó định cư và thực
hiện bổn phận tôn giáo.
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Nếu thiếu một trong ba điều kiện trên thì người Muslim
không bắt buộc phải di cư, mà trở thành việc làm khuyến
khích.


Thứ tư: Giới luật định cư của người Muslim tại đất
nước không phải Islam có sự khác nhau tùy theo tình trạng
quan hệ của người Muslim đối với đất nước đó
Dạng thứ nhất: Người Muslim định cự tại quốc gia
không phải Islam như một công dân chính thức, y mang quốc
tịch của quốc gia đó thì được phép định cư ở đất nước đó nếu
như thiếu một trong ba điều kiện phải di cư được nói trong mục
thứ ba.
o

o
Dạng thứ hai: Người Muslim không phải là công dân
của quốc gia đó nhưng y chỉ muốn rời bỏ các xứ sở Islam. Đây
là điều không được phép nếu dựa theo căn nguyên của giáo lý
bởi Thiên sứ của Allah  nói:

ح ح

ُ ح َح

ُ ِّ ُ ح

ََ

َ ني أظهر ال ُمْشك
َ يم َب
ُ « أنا بَريء ّم حن ك مسلم يُق
.ني » رواه أبو داود وصححه ابلاين
ّّ
ّ ٍّ
ّ
ّ
“Ta không liên can với bất kỳ người Muslim nào sống giữa
những người thờ đa thần” (Hadith do Abu Dawood ghi lại và
được Sheikh Albani xác nhận Sahih).
Bởi lẽ người Muslim sống trong quốc gia không phải
Islam là điều mạo hiểm cho tôn giáo của y. Tuy nhiên, vẫn
được phép sống ở các xứ sở của người ngoại đạo khi nào đảm
bảo các điều kiện sau:
1. Có lý do chính đáng theo giáo lý, đó là có nhu cầu cần
phải di cư chẳng hạn như người Muslim lo sợ cho tôn
giáo, tài sản, tính mạng và người thân của y khi sống
trong xứ gốc của mình nhưng lại không tìm thấy một
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đất nước Islam nào đón nhận ngoại trừ những quốc gia
không phải Islam và y tìm thấy sự an toàn trong các
quốc gia đó; hoặc y đến các quốc gia không phải Islam
vì mục đích chữa bệnh, kinh doanh, lao động hoặc học
tập bởi vì trong quốc gia Islam không đáp ứng đủ các
những nhu cầu đó.
2. Định tâm sinh sống tạm thời ở quốc gia của những
người ngoại đạo cho đến khi hoàn toàn chấm dứt
những nhu cầu cần thiết. Không được phép định tâm
sống luôn ở quốc gia của những người ngoại đạo bởi
vì việc dời cư từ đất nước Islam để đến sống luôn ở
đất nước không phải Islam là điều đi ngược lại với qui
định của giáo lý Islam rằng bắt buộc phải rời bỏ vùng
đất của những người ngoại đạo đến với vùng đất
Islam.
3. Quốc gia không phải Islam mà y muốn định cư không
phải là quốc gia đang gây chiến với những người
Muslim.
4. Tự do hành đạo và duy trì tôn giáo trong quốc gia của
những người ngoại đạo và được đảm bảo an toàn về
tính mạng, tài sản và người thân con cái; được tự do
học tập và trau dồi và truyền dạy kiến thức tôn giáo.
5. Vẫn luôn ủng hộ và bảo vệ tôn giáo cũng như ủng hộ
và đồng minh với các đồng đạo Muslim.
Khi nào hội đủ các điều kiện này thì người Muslim được
phép định cư tại xứ sở của những người ngoại đạo, được phép
nhập tịch tại quốc gia đó nếu như việc nhập tịch mang lại nhiều
lợi ích tốt đẹp.
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 Thứ năm: Giới luật đánh chiến với người ngoại đạo
khác nhau tuỳ theo mục tiêu chiến đấu, và mục tiêu chiến đấu
không nằm ngoài một trong hai phía:

Thứ nhất: Phía Islam – dù cá nhân, tổ chức hay quốc
gia – cuộc chiến bắt đầu từ phía những người không phải Islam
thì người Muslim không được phép tham gia với họ, trái lại họ
phải có nghĩa vụ hoặc ủng hộ và giúp đỡ những người Muslim
chống lại họ tùy theo tình huống và khả năng.


Nếu phía Islam là bên khởi chiến nhưng không phải là
kẻ gây hấn thì người Muslim không được phép tiếp tay bên
những người không phải Islam và cũng không được phép đánh
chống lại những người ngoại đạo đó nếu giữa y và họ có sự
thỏa hiệp bởi Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َٰ َ َ َّ ُ ۡ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ
ُ
ۡ ُ ُ َ َ ۡ
لَع ق ۡوِۢم بَ ۡي َنك ۡم َو َب ۡي َن ُهم
ِين فعليكم ٱنلَص إَِل
ِ ﴿
ِ ِإَون ٱستنَصوكم ِِف ٱدل
َ
]54 :ق ۗۡ ﴾ [سورة اْلنفالٞ َٰمِيث

Và nếu vì tôn giáo, họ yêu cầu các ngươi giúp đỡ họ thì các
ngươi phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ, ngoại trừ đối với đám
người mà giữa họ và các ngươi đã ký một thỏa hiệp.
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 72).
Còn nếu giữa y và họ không có sự giao ước nào thì giáo
lý qui định cho y phải chiến đấu cùng với những người Muslim
hoặc là bắt buộc hoặc là khuyến khích tùy theo tình huống và
khả năng.
Nếu phía Islam là bên gây hấn và người Muslim có khả
năng đòi lại quyền công bằng cho bên không phải Islam mà
không cần dùng đến vũ lực thì hãy làm, còn không thì chỉ được
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phép giải hòa và ngăn cuộc chiến giữa hai bên, chứ không
được phép giúp đỡ và ủng hộ bất kỳ bên nào.
 Thứ hai: Phía bên không phải Islam, không nằm ngoài
hai tình huống:

1. Giữa người Muslim và bên không phải Islam này có
sự thỏa hiệp thì y không được phép đánh chiến với
họ, cho dù việc đánh chiến với họ là do sự bất công
của họ; mục đích để thực hiện sự giao ước.
2. Giữa y và bên không phải Islam không có sự thỏa
hiệp, nếu đánh chiến với họ là bất công thì không
được phép đánh bởi vì không được phép giúp người
bất công làm điều bất công, nếu người Muslim là kẻ
bất công thì cũng không được phép giúp thì nói chi
giúp kẻ bất công là người ngoại đạo?. Còn nếu sự bất
công là ở phía những người này (những người không
phải Islam) đối với những người ngoại đạo kia thì bắt
buộc phải chiến đấu ủng hộ bên bị bất công nếu có
sự thỏa hiệp trở giúp lẫn nhau bởi vì Islam thì phải
thực hiện theo đúng sự thỏa hiệp; hoặc được phép
đánh chiến cùng với họ nếu điều đó mang lại sự cải
thiện cho những người Muslim hoặc bị cấm tham gia
đánh chiến nếu như không có sự thỏa hiệp cũng như
không mang lại sự cải thiện cho người Muslim.
 Thứ sáu: Người Muslim được phép làm việc, lao động
tại các quốc gia không phải Islam cũng như được phép tham
gia vào cơ quan chính phủ của các quốc gia đó với ba điều kiện
sau:

1. Công việc phải là công việc được phép trong giáo lý
Islam, bởi lẽ không được phép làm các công việc
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Haram trong xứ sở Islam thì làm sao được phép trong
xứ sở của những người ngoại đạo, thí dụ cho các công
việc Haram chẳng hạn như làm việc trong xưởng sản
xuất rượu hoặc trong các ngân hàng hoạt động theo
hình thức cho vay lấy lãi hoặc trong các sòng bạc.
2. Công việc không gây nguy hại cho những người
Muslim hoặc cho tôn giáo của họ chẳng hạn như công
việc gián điệp theo dõi những người Muslim dù làm
cho cá nhân hay cho 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 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
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thái của Islam chẳng hạn như bắt người phụ nữ
Muslim phải cởi Hijab trong suốt thời gian làm việc.
 Thứ bảy: Người Muslim được phép tham gia bầu cử
tại quốc gia không phải Islam mà y đang sinh sống, dù là bầu
cử cấp lãnh đạo chính phủ hay quốc hội. Không những thế,
việc bầu cử có thể trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với y nếu
cuộc bầu cử đó ảnh hưởng đến lợi ích và sự cải thiện của
những người Muslim hoặc đẩy lùi những tiêu cực cho họ. Một
trong hai điều này sẽ không thể đạt được trừ phi phải tham gia
vào cuộc bầu cử bởi vì đây cũng là việc kêu gọi làm điều thiện
tốt và ngăn cản, tẩy xóa điều xấu.
 Thứ tám: Tuân thủ theo luật pháp của quốc gia sở tại
không phải Islam sẽ khác nhau tùy theo hệ thống luật pháp của
nước đó, và điều này không nằm ngoài một trong hai trường
hợp sau:

1. Hệ thống luật pháp đó không trái với hệ thống giáo
luật Islam chẳng hạn như các luật liên quan đến các
qui định về giao thông, cấp giấy phép và tôn trọng
quyền của người khác cũng như tài sản của họ. Nếu
như thế thì bắt buộc người Muslim phải tuân thủ bởi lẽ
sự giao ước định cư của y bao hàm nghĩa vụ tuân thủ
các qui định và luật pháp của đất nước mà y đang sinh
sống. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ
ُ ۡ ْ ُ َْ
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
]5 :ِين َء َام ُنوا أ ۡوفوا بِٱل ُعقودِ ﴾ [سورة املائدة

Hỡi những ngời có đức tin hãy làm các nghĩa vụ giao ước
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 1).
2. Hệ thống luật pháp của quốc gia đó trái với các giáo
luật của Islam, nếu người Muslim có thể tránh được
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chẳng hạn như các vấn đề giao dịch tài chính dưới
hình thức Haram thì y hãy tránh miễn sao điều đó
không gây hại đến cuộc sống của y tại quốc gia y đang
sinh sống. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
ۡ َ َّ َ
ُ ُّ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُضكم َّمن ضل إِذا ٱه َت َد ۡي ُت ۡ ۚٓم إَِل
﴿ يأيها ٱَّلِين ءامنوا عليكم أنفسكمۖٓ َل ي
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ٗ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ
]501 :﴾ [سورة املائدة١٠٥ جعكم َجِيعا فينبِئكم بِما كنتم تعملون
ِ ٱَّللِ مر
Hỡi những ai có đức tin, các ngươi chịu trách nhiệm về
bản thân của các ngươi. Dẫu cho ai đó có lạc đạo đi nữa thì
việc đó chẳng hại gì đến các ngươi miễn sao các ngươi đi
đúng đường là đủ. Tất cả các ngươi sẽ về trình diện Allah
trở lại, xong Ngài sẽ cho các ngươi biết về mọi điều các
ngươi đã từng làm. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 105).
Nếu y có thể tránh được các qui chế của xứ sở y đang
sinh sống thì phải xem xét đến nguyên nhân định cư
của y, nếu nguyên nhân là sự lựa chọn của y thì không
được phép ở lại xứ sở của những người ngoại đạo, y
phải dời cư khỏi xứ đó; còn nếu nguyên nhân định cư
là sự ép buộc thì y hãy kính sợ Allah theo khả năng
của y, còn những gì nằm ngoài khả năng thì nó thuộc
tình huống bất đắc dĩ và bất khả kháng, tính huống đó
được phép làm điều bị nghiêm cấm.
 Thứ chín: Giới học giả bất đông quan điểm với nhau
về việc người Muslim nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người
ngoại đạo trong chiến đấu Jihad. Đa số học giả cho rằng không
được phép dựa theo Hadith do Muslim ghi lại qua lời thuật của
bà A’ishah : Một người đàn ông thờ đa thần đã nói với Nabi
 rằng tôi đến để đi theo Người và cùng hoạn nạn với Người
(ý ông ta muốn chiến lợi phẩm). Người  nói: “Ngươi có đức
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tin nơi Allah và Thiên sứ của Ngài không?”. Y đáp: Không.
Người  nói: “Ngươi hãy quay về, bởi Ta không bao giờ
nhờ đến sự giúp đỡ của người thờ đa thần”.
Và trong một Hadith khác được Imam Ahmad ghi lại
trong Musnad của ông rằng Nabi  nói:

ََ َ َ َ َ َ ح َ ُ حُ ح
َ لَع ال ح ُم حْشك
.ني » رواه أمحد
ْش ّكني
ّّ
ّ « ف ّإنا ل نست ّعني بّالم

“Quả thật, chúng ta không nhờ sự trợ giúp từ những người
thờ đa thần để đối phó với những người thờ đa thần”
(Ahmad).
Một số học giả thì cho rằng được phép nhờ sự trợ giúp
từ những người ngoại đạo nhưng phải kèm theo ba điều kiện:
1. Những người Muslim thực sự cần đến sự trợ giúp từ
những người ngoài Islam.
2. Những người ngoại đạo mà những người Muslim nhờ
trợ giúp là những người đáng tin, họ không gian trá
đối với người Muslim và không làm gián điệp chống
lại người Muslim.
3. Số lượng người Muslim phải hơn số lượng của những
người ngoại đạo được nhờ trợ giúp.
Bằng chứng giáo lý cho quan điểm thứ hai là Nabi  đã
sự giúp đỡ và hỗ trợ của Safwan bin Ummiyah trong trận chiến
Hunain và lúc đó ông còn là người thờ đa thần.

 Giới luật về những người không phải Muslim
trong quan hệ tài chính
 Được phép quan hệ với những người không phải
Muslim trong mua bán, thuê mướn và những những giao dịch
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tài chính khác, các điều luật và qui chế giao dịch cũng giống
như đối với những người Muslim.
 Người Muslim được phép giao dịch hợp tác với những
người ngoại đạo thuộc thành phần Ahlul-Zdimmah, AlMuta’hidun và Al-Musta’minun với điều kiện sự hợp tác theo
đúng các qui chế và điều luật của giáo lý về Halal và Haram
trong giao dịch. Và không được để đối tác không phải Muslim
toàn quyền chi tiêu nguồn tài chính mà không có sự giám sát,
mục đích nhằm đảm bảo đối tác đó chi tiêu và hoạt động nguồn
tài chính không trái với giáo lý Islam.
 Không được phép quan hệ giao dịch với những người
không phải Muslim bằng các giao dịch dưới hình thức Riba
(cho vay lấy lãi) và cờ bạc hoặc kinh doanh các thứ bị nghiêm
cấm chẳng hạn như các chất kích thích, rượu, thịt của con vật
chết, lợn, dù đó là những người thuộc thành phần AhlulZdimmah, Al-Muta’hidun và Al-Musta’minun bởi vì quan hệ
giao dịch dưới các hình thức Haram và trong
các thứ
Haram là một trong những điều làm thối nát trên trái đất; và
Allah không yêu thích sự thối nát.
 Giới học giả bất đồng quan điểm với nhau về việc
người Muslim mua giá cao hơn hoặc bán giá thấp hơn đối để
cạnh tranh với người không phải Muslim (có nghĩa là một
người bạn cho một người một món hàng, cuộc giao dịch đã
hoàn tất thì một người bán khác tiếp thị cùng một món hàng đó
nhưng với giá rẻ hơn; hoặc người mua đã hoàn tất cuộc giao
dịch nhưng rồi có một mười khác đến mua với giá cao hơn).
Qua diểm điểm đúng nhất trong vấn đề này là được phép cho
dù đó là những người ngoại đạo thuộc các thành phần AhlulZdimmah, Al-Muta’hidun và Al-Musta’minun, bởi lẽ lệnh cấm
hình thức đối với người anh em đồng đạo Muslim với nhau mà
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thôi, trong khi người ngoại đạo không phải là người anh em
đồng đạo của người Muslim.
 Được phép mượn và cho mượn từ người không phải
Muslim. Quả thật đã có ghi nhận rằng những người Muslim
trong thời của Nabi  đã mượn từ những người Do thái tại
Madinah và Nabi  đã thừa nhận việc làm đó của họ. Tuy
nhiên phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Mang tính hỗ trợ chứ không phải là cho vai lấy lãi.
2. Không hỗ trợ cho họ để chống lại những người
Muslim, chẳng hạn như hỗ trợ cho những người giao
chiến với Islam.
3. Người Muslim có sự chắc chắn rằng những người
ngoại đạo sẽ hoàn trả lại nếu như họ là người mượn.
 Người Muslim được phép ủy thác cho người không
phải Muslim nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Không được ủy thác cho người ngoại đạo những công
việc mang tính quản lý và lãnh đạo cho người Muslim
chẳng hạn như ủy thác cho họ quyền ly dị cho người
phụ nữ Muslim, hoặc quyền chăm sóc con cái chưa
tuổi thành niên, hoặc thực thi di chúc, hoặc đứng ra
chia tài sản thừa kế, hoặc làm thẩm phán xét xử những
người Muslim. Bởi lẽ Allah, Đấng Tối Cao đã phán:

ََ َ
ً
َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ َ َ
َ لَع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
- 861 : ﴾ [سورة النساء١٤١ ِني َسبِي
ٱَّلل ل ِلكَٰفِرِين
﴿ ولن َيعل
]808
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Và không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có
đức tin thắng những người có đức tin. (Chương 4 –
Annisa’, câu 138 - 141).
2. Không được ủy quyền cho những người ngoại đạo về
những việc mang tính thờ phượng chẳng hạn như ủy
thác cho họ cắt cổ những con vật Qurban, hoặc ủy thác
cho Azan hoặc thuyết giảng hoặc làm Imam. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

َ
َّ ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ َّ ۡ ُ ُ َٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ
ِ ٱَّللِ َوب ِ َر ُس
وِلِۦ َوَل
ِ ﴿ وما منعهم أن تقبل مِنهم نفقتهم إَِل أنهم كفروا ب
َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َٰ َ َّ َ ُ ۡ َ
 ﴾ [سورة٥٤ يأتون ٱلصلوِ إَِل وهم كساَل وَل ينفِقون إَِل وهم ك ِرهون
]14 :اتلوبة
Và lý do mà việc đóng góp của chúng không được chấp
nhận là vì chúng đã phủ nhận Allah và Sứ giả của Ngài,
chúng đến dâng lễ nguyện Salah một cách uể oải và chúng
chỉ chi dùng tài sản cho chính nghĩa của Allah một cách
miễn cưỡng. (Chương 9 – Attawbah, câu 54).
3. Người Muslim không được phép ủy thác cho người
ngoại đạo những việc mà giáo lý Islam không cho
phép chẳng hạn như nhờ người đạo làm hợp động Riba
thay, hoặc mua rượu hộ; hoặc những việc mà chỉ có
người Muslim mới được phép làm thay như ủy uyền
kết hôn với người phụ nữ Muslim hoặc ủy quyền mua
nô lệ Muslim.
 Người Muslim được phép mượn các đồ dùng cần thiết
từ những người ngoại đạo, tương tự cũng được phép cho họ
mượn đồ dùng cần thiết trở lại nếu không phải là những người
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giao chiến với người Muslim, bởi vì đó là cung cách cư xử tự
tế và thiện tốt.
 Người Muslim được phép nhận tiền (của cải, tài sản)
gởi từ những người ngoại đạo cũng như được phép gởi tiền
(của cải, tài sản) với họ, tuy nhiên, trường hợp gởi tiền (của cả,
tài sản) với họ phải có điều kiện rằng họ không phải là những
người giao chiến với người Muslim và họ phải là những người
đáng tin cậy dựa theo nhận xét và đánh giá bề ngoài thông qua
giao tiếp và cư xử.
 Người Muslim được phép nhận quà cáp từ những
người ngoại đạo biếu tặng, giống như Nabi  đã nhận món quà
từ vua của Ai Cập Al-Maquqis, trong đó có món quà, đó là bà
Mariyah Al-Qubiyah, vợ của Người, người vợ đã sinh cho
Người đứa con trai Ibrahim. Tương tự, Umar  đã tặng chiếc
ao Hilah bằng tơ lụa cho người anh em thờ đa thần của ông, cái
áo đó chính Nabi  đã đưa cho ông.
 Tài sản của những người ngoại đạo không phải là
những người giao chiến với người Muslim được Islam thừa
nhận nguồn lợi của nó là Haram tiêu hủy nó cho dù tài sản đó
thuộc những thứ mà người Muslim không được phép sở hữu
chẳng hạn như rượu; còn đối với tài sản và của cải của những
người ngoại đạo giao chiến thì người Muslim được phép tiêu
hủy nó nếu việc làm đó mang tính cải thiện. Allah đã xác nhận
cho Nabi của Ngài và những ai theo Người về đốn ngã cây chà
là của người Do thái thuộc bộ tộc Bani Annudhair trong trận
chiến Khaibar qua lời phán:

ُ
ۡ َ
َّ
َ ٱَّللِ َو ِِلُ ۡخز
ي
أ ُصول َِها فبِإِذ ِن
ِ

َ
َ ُ ُ ََۡ َۡ َ
َٰٓ َ َ وها قَائ ِ َم ًة
لَع
﴿ َما ق َط ۡع ُتم مِن ِِلن ٍة أو تركتم
َۡ
َ سق
]1 : ﴾ [سورة اْلْش٥ ِني
ِ َٰٱلف
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Bất cứ cây chà là nào mà các ngươi (hỡi người Muslim)
đốn ngã hoặc cầy nào mà các ngươi chừa lại để cho đứng
thẳng trên rễ của nó, thì (mọi việc làm đó) đều do phép của
Allah cả và để cho Ngài hạ nhục những kẻ dấy loạn, bất
tuân Allah. (Al-Hashr, câu 5, Chương 59).
 Những đứa trẻ bị bỏ rơi không phải Muslim, tức những
đứa trẻ không cha không mẹ (được tìm thấy ở hầu hết các quốc
gia không phải Islam) có quyền được những người Muslim
nuôi dưỡng và bảo hộ giống như đối với những trẻ em bị bỏ rơi
trong cộng đồng Muslim, bởi lẽ mỗi con người đều được quí
trọng như Allah, Đấng Tối Cao đã phán:

َ ََ
َ
]06 :﴿ َولق ۡد ك َّر ۡم َنا بَ ِِن َءاد َم ﴾ [سورة اإلرساء

Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự cho con cháu của
Adam (nhân loại). (Chương 17 – Al-Isra, câu 70).

 Giới luật những người không phải Muslim
trong thừa kế tài sản
 Thứ nhất: Theo quan điểm đúng và hợp lý nhất trong
các quan điểm của giới học giả thì người Muslim không kế
thừa từ người không phải Muslim và ngược lại dù là quan hệ
ruột thịt hay hôn nhân, bởi Thiên sứ của Allah  đã nói:

ح ح

ََ ح

َح

ُ ح ح

َ

. َول الاك ّف ُر ال ُمس ّل َم » رواه ابلخاري، « ل يَ ّرث ال ُمس ّل ُم الاك ّف َر
“Người Muslim không kế thừa người ngoại đạo và người
ngoại đạo không kế thừa người Muslim” (Albukhari).
 Nếu những người không phải Muslim đến để chúng ta
chia của thừa kế của họ thì chúng ta sẽ chia theo giáo luật của

42

Giáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Người Không Phải Muslim. . .

chúng ta. Trường hợp này, những người ngoại đạo đến nhờ
chúng ta phân chia của thừa kế sẽ có hai tình huống:
o

o

Người để lại của thừa kế và người kế thừa cùng một
tôn giáo, thì sự phân chia cũng giống như sự phân
chia giữa những người Muslim.
Người để lại của thừa kế và người kế thừa khác tôn
giáo, chẳng hạn người chết (người để lại của thừa kế)
là người Thiên Chúa giáo còn người thân của y
(người kế thừa) là người Do Thái. Tình huống này,
các học giả có các quan điểm bất đồng nhau: quan
điểm thứ nhất nói rằng không có sự kế thừa giữa
những người ngoại đạo có tôn giáo khác nhau, bởi
Nabi  đã nói:

َ

ََح

ُُ َح

ََ َ

َ َ
.ني ش َّت » رواه أمحد وأبو داود والنسايئ
ّ « ل يتوارث أهل ّملت
“Những người của hai tôn giáo khác nhau khong thừa kế
nhau bất cứ điều gì.” (Hadith do Ahmad, Abu Dawood và
Annasa-i ghi lại).
Quan điểm thứ hai thì bảo rằng họ thừa kế lẫn nhau
cho dù họ có tôn giáo khác nhau với điều kiện họ
phải ở cùng một nơi (tức cùng một đất nước mà giữa
họ không có chiến tranh); bởi vì những người ngoại
đạo đều chung một nhóm. Quả thật, Allah Tối Cao
đã phán:

َ ُ ْ َ َ َ َّ َ
]51 :ِين كف ُروا َب ۡعض ُه ۡم أ ۡو ِِلَا ُء َب ۡع ٍض ﴾ [سورة اْلنفال
﴿ وٱَّل

Và những người không có đức tin thì là đồng minh lẫn
nhau. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 73).
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Quan điểm thứ ba nói rằng những người thuộc dân
Kinh sách (Thiên Chúa và Do Thái) sẽ thừa kế lẫn
nhau bởi họ cùng một nhóm Kinh sách; còn những
người ngoại đạo khác thì thừa kế lẫn nhau bởi vì họ
cùng một nhóm không phải dân Kinh sách, tuy nhiên
không có sự thừa kế lẫn nhau giữa người dân Kinh
sách và những người không phải dân Kinh sách.
Vấn đề này không thế đánh giá quan điểm nào đúng nhất
bởi không có bằng chứng giáo lý đủ thuyết phục.

 Giới luật người không phải Muslim trong giáo
lý thực hành gia đình
Người Muslim không được phép nhìn người phụ nữ
không phải Muslim nếu như người phụ nữ đó không phải là
Mahram (người mà anh ta không thể cưới làm vợ) của anh ta.
Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah, Đấng Tối Cao
mang ý nghĩa chung chung:


َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ْ ُّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ُ
َ َّ َك ل َ ُه ۡم إ َّن
ٱَّلل
ِ ٓۚ َٰ ﴿قل ل ِلمؤ ِمن ِني يغضوا مِن أبصَٰرِهِم ويحفظوا ف ُروجه ۚٓم ذَٰل ِك أز
ُ
ۡ َ
َ َ ۡ
ۡ ُ ۡ
َ َ
َ ۡ ۡ
ُ َِب
ت َيغضض َن م ِۡن أبۡصَٰ ِره َِّن َو َي ۡحفظ َن
ِ َٰ َوقل ل ِل ُمؤمِن٣٠ ري ۢ ب ِ َما يَصن ُعون
ِ
َ فُ ُر
]15 ،10:وج ُه َّن﴾ [سورة انلور

Hãy bảo những người đàn ông có đức tin hạ thấp cái nhìn
xuống và che phủ phần kín đáo của cơ thể họ. Điều đó tốt
cho họ hơn bởi vì Allah am tường mọi điều họ làm. Và hãy
bảo những người phụ nữ có đức tin hạ thấp các nhìn xuống
và che phủ phần kín đáo của cơ thể họ. (Chương 24 –
Annur, câu 30, 31).
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Người Muslim cũng không được phép chạm và bắt tay
với phụ nữ không phải Muslim bởi Thiên sứ của Allah  đã
nói:

َ َ َ ح َُ ح َ ح َ َ َ ُ ح
َ ح
ُ َ َ ح ُ ح َ َ َح
َح
َتل
ّ يد خري ِل ّمن أن تمسه ام َرأة ل
ٍ « ْلن يطعن ِّف رأ ّس رج ٍل بّ ّمخي ٍط ّمن ح ّد
َُ
» ِل

“Quả thật, người đàn ông bị đâm vào đầu một cái kim sắt
còn tốt cho y hơn là chạm vào người phụ nữ mà y không
được phép”.
Tuy nhiên, khi nào thực sự cần thiết thì đó là trường hợp
ngoại lệ chẳng hạn như nhìn người muốn hỏi cưới, hoặc cái
nhìn của vị thẩm phán hoặc người làm chứng, hoặc bác sĩ nhìn
và chạm vào người phụ nữ để khám điều trị.
Còn riêng người phụ nữ Muslim được phép nhìn phụ nữ
không phải Muslim và và ngược lại, tuy nhiên, một số học giả
cho rằng người phụ nữ Muslim không nên chưng diện quá
trước những người phụ nữ không phải Muslim.
Người phụ nữ Muslim không để người thân của cô ta
không phải là Muslim làm người đứng ra cưới gả cô ta bởi
Allah đã phán:


ََ َ
ً
َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ َ َ
َ لَع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
- 861 : ﴾ [سورة النساء١٤١ ِني َسبِي
ٱَّلل ل ِلكَٰف ِِرين
﴿ ولن َيعل
]808

Và không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có
đức tin thắng những người có đức tin. (Chương 4 –
Annisa’, câu 138 - 141).
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Người đứng ra gả cô ta phải là người thân Muslim, nếu
như không có thì vị Hakim Muslim sẽ là người đại diện, hoặc
vị thẩm phán Muslim và những người có thẩm quyền trông coi
và quản lý vụ việc của người Muslim sẽ đại diện cho cô ta, còn
nếu cũng không có thì cứ ủy thác cho bất cứ người Muslim nào
mà cô ta thấy người đó ngoan đạo.
 Người đàn ông không phải Muslim không được phép
cưới người phụ nữ Muslim dù anh ta là người thuộc dân Kinh
sách hay không phải dân Kinh sách, dựa theo ý nghĩa chung
trong lời phán của Allah:

ُ ۡ َ

ََ

َ

ُ ُ َۡ
َ ۡ ُ َّ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ
]10 :وه َّن إَِل ٱلك َّفارِِۖ ﴾ [سورةاملمتحنة
جع
ٖ َٰ﴿ فإِن عل ِمتموهن مؤمِن
ِ ت ف تر
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. (Chương 60 – Al-Mumtahidah, câu 10).

ْ ۡ َّ َ َ
ۡ ُۡ ْ ُ ُ ََ
َٰ ۡشك ِني ح
]445 :َّت يُؤم ُِن ۚٓوا ﴾ [سورة ابلقرة
ِ ﴿ وَل تنكِحوا ٱلم

Và chớ kết hôn (con gái của các ngươi) cho những người
đàn ông thờ đa thần cho đến khi nào chúng có đức tin.
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 221).
 Người đàn ông Muslim không được phép kết hôn với
người phụ nữ ngoại đạo không phải là dân Kinh sách bởi ý
nghĩa chung trong lời phán:

ۡ َٰ َّ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ ْ ُ َ َ َ
]445 :َّت يُؤم َِّنۚٓ ﴾ [سورة ابلقرة
تح
ِ ۡشك
ِ ﴿ وَل تنكِحوا ٱلم

Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa thần cho đến khi
nào họ có đức tin. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 221).
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Riêng đối với phụ nữ dân Kinh sách thì tốt nhất người
đàn ông Muslim không nên kết hôn với họ bởi vì sẽ có sự mạo
hiểm đối với tôn giáo của y và con cái của y, nhưng nếu y thực
sự muốn kết hôn với họ thì được phép bởi Allah, Đấng Tối Cao
đã phán:

ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ َ َٰ َ ۡ ْ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َٰ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ ۡ
امك ۡم
﴿ ٱِلوم أحِل لكم ٱلطيِبتۖٓ وطعام ٱَّلِين أوتوا ٱلكِتب حِل لكم وطع
َ ۡ ۡ
ُ َٰت َوٱل ۡ ُم ۡح َص َن
َ َِٰين أُوتُوا ْ ۡٱلك َِت
ُ َِٰل ل َّ ُه ۡمۖٓ َوٱل ۡ ُم ۡح َص َنٞ ح
َ ت م َِن َّٱَّل
ب مِن
ِ َٰت م َِن ٱل ُمؤمِن
ۡ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ
َ ُ َۡ َ َ
َّ َ َ سفح
َ ۡ َ
ان
وره َّن ُم ِصن ِني غ
قبل ِكم إِذا ءاتيتموهن أج
ِ ني َوَل ُمت
ِ ِ َٰ ري م
ٖ خذِي أِد
]5 :﴾ [سورة املائدة

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
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. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 5).
Tuy nhiên, việc được phép cưới người phụ nữ dân Kinh
sách phải kèm theo năm điều:
1. Người phụ nữ đó là người tiết hạnh không phải là
người dâm loàn.
2. Cuộc hôn ước phải được thực hiện theo giáo luật của
Islam.
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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:
 Sự đồng ý của đôi bên trong kết hôn
 Phải có người Wali của bên nữ
 Phải có tiền Mahar (tiến cưới mà người chồng
phải trao cho người vợ).
 Phải có ít nhất hai người làm chứng.
 Phải có lời hứa gả từ Wali và lời chấp nhận từ
phía người chồng.
5. Không có những cản trở cho cuộc kết hôn chẳng hạn
như người phụ nữ mới vừa ly dị chồng hoặc chết
chồng đang trong thời gian cấm kết hôn. Bởi thế,
người chồng Muslim phải xác định thời gian cấm kỵ
kết hôn sau khi chia tay người chồng đầu nếu cố ta là
người phụ nữ đã có chồng: nếu cô ta mang thai thì
phải đợi đến sau khi hạ sinh, còn nếu không mang thai
thì phải đợi sau ba kỳ kinh nguyệt, đây là đối với
người phụ nữ ly dị chồng; còn đối với người phụ nữ
chồng chết thì phải đợi đến sau bốn tháng mười ngày
tính từ khi người chồng cô ta qua đời.
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 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
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. Y phải bảo cô
tắm sau các chu kỳ kinh nguyệt và sau quan hệ vợ chồng, đó là
quyền lợi của y và người vợ phải nghe theo.

Nếu người Muslim ly dị người vợ là người Kinh sách
thì cô ta phải ở vậy trong ba kỳ kinh hoặc đến khi hạ sinh nếu
mang thai. Sau ba kỳ kinh hoặc sau khi hạ sinh thì cô ta mới
được quyền lấy chồng khác cũng giống như những người phụ
nữ Muslim. Còn nếu như người chồng chết thì người vợ cũng
phải tuân thủ khoảng thời gian ở vậy: nếu mang thai thì đợi đến
sau khi hạ sinh mới được phép kết hôn còn nếu không mang
thai thì sau bốn tháng mười ngày mới được phép tái giá.


 Quyền nuôi con phải được giao lại cho người chồng
Muslim nếu có sự ly hôn bởi vì con cái là những người Muslim
theo cha của chúng. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ََ َ
ً
َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ َ َ
َ لَع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
- 861 : ﴾ [سورة النساء١٤١ ِني َسبِي
ٱَّلل ل ِلكَٰف ِِرين
﴿ ولن َيعل
]808

Và không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có
đức tin thắng những người có đức tin. (Chương 4 –
Annisa’, câu 138 - 141).
 Islam thừa nhận hôn nhân của những người ngoại đạo
khi họ vào Islam, họ không phải làm mới cuộc hôn ước khi họ
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vào Islam; bởi Nabi  thừa nhận hôn nhân của những ai vào
Islam mà không bắt họ phải làm mới lại hôn ước, dù đối với
người dân Kinh sách hay không phải dân Kinh sách.
Nếu cả hai vợ chồng đều vào Islam thì cuộc hôn nhân
của hai người đều có giá trị, họ vẫn tiếp tục là vợ chồng.
Trường hợp người chồng vào Islam còn người vợ thì không,
nếu người vợ là người dân Kinh sách thì cuộc hôn nhân giữa
họ vẫn còn giá trị, họ vẫn được sống với nhau; nhưng nếu
người vợ không phải là dân Kinh sách: nếu chưa động phòng
thì cuộc hôn nhân lập tức được hủy bỏ không cần phải ly dị,
còn nếu đã động phòng thì phải chờ trong ba kỳ kinh hoặc sau
khi hạ sinh nếu có thai, nếu người vợ vào Islam trong khoảng
thời gian ba kỳ kinh hoặc trước khi hạ sinh thì cô ta vẫn là vợ
của anh ta không cần phải làm mới cuộc hôn ước, còn nếu đã
qua ba kỳ kinh hoặc sau khi hạ sinh mà người vợ không vào
Islam thì cuộc hôn ước lập tức được hủy bỏ, và sự hủy hôn ước
được tính từ thời điểm người chồng vào Islam. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

َ ۡ

ْ ُ

َ

]10 :﴿ َوَل ُت ۡمسِكوا بِع َِص ِم ٱلك َواف ِِر ﴾ [سورةاملمتحنة
Và chớ đừng ràng buộc những người vợ không có đức tin
bằng cách các ngươi đòi lại những gì các ngươi chi ra.
(Chương 60 – Al-Mumtahidah, câu 10).

ۡ َٰ َّ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ ْ ُ َ َ َ
]445 :َّت يُؤم َِّنۚٓ ﴾ [سورة ابلقرة
تح
ِ ۡشك
ِ ﴿ وَل تنكِحوا ٱلم

Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa thần cho đến khi
nào họ có đức tin. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 221).
Trường hợp người vợ vào Islam còn người chồng thì
không: dù người chồng là dân Kinh sách hay không phải là dân
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Kinh sách thì giới luật giống như giới luật của trường hợp
người chồng vào Islam còn người thì không phải dân Kinh
sách. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َّ ٞ
َ َ ُّ َ ُ َ
ُ َ َّ ُ ۡ َ
ُ
َۡ ََ
﴾ ٓۖج ُعوه َّن إَِل ٱلكفارِِۖ َل ه َّن حِل ل ُه ۡم َوَل ه ۡم ُيِلون ل ُه َّن
ِ ﴿ ف تر

]10 :[سورةاملمتحنة

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.
(Chương 60 – Al-Mumtahidah, câu 10).

 Giới luật những người không phải Muslim
trong tội phạm hình sự
 Nếu người ngoại đạo – thuộc thành phần sống trong xứ
sở Islam tức những người Ahlul-Zdimmah – phạm tội hình sự
phải chịu án Qisaas (giết người đền mạng, gây tổn thương bộ
phận nào trên cơ thể phải trả lại đúng như vậy) thì người thân
của nạn nhân có quyền lựa chọn giữa án Qisaas hoặc tiền bồi
thường hoặc khoan hồng. Nếu phạm tội giết người thì phải
chịu án tử hình, những người thân của nạn nhân sẽ lựa chọn
theo ý của họ; còn nếu phạm tội gây tổn thương bộ phần nào
đó của cơ thể chẳng hạn như cắt đứt chân hoặc tay của một
người thì nạn nhân là người có quyền lựa chọn theo ý của
mình; và nếu tội phạm không thể dùng mức an Qisaas thì nạn
nhân lựa chon giữa tiền bồi thường hoặc khoan hồng. Giới luật
này giống như đối với người Muslim, bởi Allah Tối Cao phán:
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َۡ
ۡ َّ
َ َۡ
َۡۡ ََۡۡ َ
َ ۡ َّ َّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ
نف
ِ ني َوٱۡلنف بِٱۡل
ِ ﴿ وكتبنا علي ِهم فِيها أن ٱنلفس بِٱنلف ِس وٱلعني بِٱلع
َّ ٞ َ َّ َ َ ُ َ
َ َ َ ٞ َ َ ُ ُۡ َ
َ َو ۡٱۡلُ ُذ َن ب ۡٱۡلُ ُذن
َّ ٱلس
ارِ ُِلۥ
اص ف َمن ت َص َّدق بِهِۦ فهو كف
ِص
ق
وح
ر
ٱۡل
و
ن
ٱلس
ب
ن
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٓۚ
ِ
َ ُ َٰ َّ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َّ َ َ
]45 : ﴾ [سورة املائدة٤٥ ومن لم ُيكم بِما أنزل ٱَّلل فأولئِك هم ٱلظل ِمون
Và TA (Allah) đã ra lệnh cho họ trong nó: “Mạng đền
mạng, mắt đền mắt, mũi đền mũi, tai đền tai, răng đền
răng và thương tích đền bằng thương tích theo luật công
bằng”. Nhưng ai vì nhân đạo bỏ qua việc trả thù thì đó là
cách xóa tội cho hắn; Và ai không xét xử theo điều Allah đã
ban xuống thì đó là những kẻ làm điều sai quáy. (Chương
5 – Al-Ma-idah, câu 45).

ۡ ُ ۡ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ ﴿
ٱۡل ِر َوٱل َع ۡب ُد
ِ يأيها ٱَّلِين ءامنوا كت ِب عليكم ٱلقِصاص ِِف ٱلقتَل ِۖٱۡلر ب
َ
ۡ ُ
َ ُ ۡ ََ َ ُۡ َ ُۡ َ َۡۡ
َ ۡ َ
ََ
َ ِ نَث فمن ع
َٰ نَث بِٱۡل
َٰ بِٱلعب ِد وٱۡل
وف َوأدا ٌء
ِف ُِلۥ م ِۡن أِِيه
ِ  فٱت َِباع ۢ بِٱل َم ۡع ُرَٞشء
َ
ََ َ َ
َ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ
ٞ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ
ۡ
َٰ ٱع َت َد
ى َب ۡع َد ذَٰل ِك فل ُهۥ
ۡحة ۗۡ ف َم ِن
س ٖن ذَٰل ِك َّتفِيف مِن ربِكم ور
إ ِ ِۡلهِ بِإِح
َ ٌ َ َ
]552 : ﴾ [سورة ابلقرة١٧٨ مٞ اب أ ِِل
عذ

Hỡi những người có đức tin, luật Qisaas về việc giết người
được qui định như sau: sinh mạng của một người tự do đổi
lấy sinh mạng của một người tự do; sinh mạng của một
người nô lệ đổi lấy sinh mạng của một người nô lệ; một
người phụ nữ đổi lấy mọt người phụ nữ; nhưng nếu phạm
nhân nào được anh (em) của nạn nhân lượng thứ cho phần
nào thì hãy làm theo yêu cầu hợp lý của y và bồi thường
cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là sự giảm khinh và là
sự khoan dung từ Thượng Đế của các ngươi. Bởi thế, sau
các qui định nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị
trừng trị đích đáng. (Chương 2 – Albaqarah, câu 178).
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 Nếu người Muslim giết hoặc gây tổn thưởng người
ngoại đạo thuộc thành phần Ahlul-Zdimmah hoặc
Musta’minun thì quả thật y đã phạm phải đại trọng tội. Thiên
sứ của Allah  nói:

َح

ََ

ح

َ ً َ َ ُ َ ً ِّ

َََ

َ

. » رواه ابلخاري، اِئة اْلَن ّة
ّ « م حن قتل ّذميا أ حو معاهدا ل حم يَ َرح َر
“Ai giết một người thuộc Ahlul-Zdimmah hay Mua’hid thì
sẽ không ngửi thấy được mùi hương của Thiên Đàng”
(Albukhari).
Y đáng bị trừng phạt, y phải trả tiền bồi thường những
không xử với án tử hình hay làm tổn thương bởi Thiên sứ của
Allah  đã nói:

َ

َ ُحََ ُ ح

.« ل يقتل مس ّلم بّكافّ ٍر » رواه ابلخاري
“Người Muslim không bị giết bởi người vô đức tin”
(Albukhari).
Tương tự, nếu người thuộc Ahlul-Zdimmah giết một
người ngoại đạo giao chiến thì y không bị xử án tử hình, không
bị trừng phạt và cũng không phải bồi thường bởi vì đã giết một
người không có sự giao ước được bảo vệ tính mạng.
 Quan điểm đúng nhất trong các quan điểm của các học
giả rằng tiền bồi thường dành cho người dân Kinh sách thuộc
thành phần có giáo ước được bảo về tính mạng khi bị giết hoặc
bị gây thương tích một cách không cố y thì băng một nửa tiền
bồi thường dành cho người Muslim; nữ giới sẽ bằng một nửa
phụ nữ Muslim và nam giới bằng một nửa nam giới Muslim.
Điều này là dựa theo Hadith được thuật lại bởi Amru bin
Shu’aib từ cha của ông rằng Thiên sứ của Allah  nói:
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ح ح

َ ح

ُ ح

َ ِّ

َ حُ َح

َ « عقل أهل اَّلمة نصف عقل ال ُمسلم
.ني » رواه أمحد
ّ ّ
ّّ
ّ
ّ
“Mức bồi thương dành cho người thuộc Ahlul-Zdimmah
bằng một nửa mức bồi thường dành cho người Muslim”
(Ahmad).
Trường hợp phạm tội hình sự một cách cố ý thì Imam
Ahmad cho rằng tiền bồi thường được nhân lên gấp đôi tức sẽ
bằng mức bồi thường dành cho người Muslim và điều này dựa
theo Uthman bin Affan, tuy nhiên, đại đa số học giả đều nói
rằng mức bồi thường không được nhân lên.
Nếu người ngoại đạo thuộc thành phần AhlulZdimmah và Mua’hidun phạm tội trong đất nước của Islam thì
bắt buộc phải áp dụng hình phạt theo giáo luật đối với người
Muslim. Khi họ vi phạm, chúng ta xem xét nếu tội đó thuộc
những điều Islam thừa nhận khi thực hiện thầm kín chẳng hạn
như uống rượu thì không áp dụng hình phạt nhưng nếu uống
một cách công khai thì được phép áp dụng hình phạt thích hợp
để ngăn không cho tái diễn; riêng trường hợp tội nào thuộc
những điều mà Islam không thừa nhận hành vi của nó chẳng
hạn như Zina thì bắt buộc phải áp dụng hình phạt cho tôi Zina,
đó là ném đá đối với người đã có gia đình (có gia đình rồi ly di,
sau đó mới Zina) hoặc bị đánh một trăm roi đối với người chứa
có gia đình. Hình phạt chỉ được thực hiện khi nào y thựa nhận
tội trạng hoặc có đủ bốn người công bằng làm chứng. Bằng
chứng giáo lý cho điều này là ý nghĩa chung qua lời phán:


]2 :[سورة انلور

َ َّ ُ ْ ُ ۡ ْ َ َّ َ ُ َ َّ
َ ۡ حد م ِۡن ُه َما مِاْئَ َة َج
﴾ِِِٖۖل
ٖ ِ َٰ﴿ٱلزانِية وٱلز ِان فاج ِِلوا ُك و

Và người phụ nữ và người đàn ông phạm tôi gian dâm,
hãy đánh cả hai một trăm roi. (Chương 24 – Annur, câu 2).
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Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
đã thi hành hình phạt ném đá đối với hai người Do Thái phạm
tội Zina trong Madinah khi những người Do Thái tố sự việc với
Người. (Albukhari, Muslim).
Xin lưu ý rằng một số học giả cho rằng không bắt buộc
phải áp dụng thi hành hình phạt với họ nếu như họ không tố lên
tòa án của những người Muslim, đó là việc của họ.
 Nếu người Muslim xâm phạm những người không phải
Muslim thuộc Ahlul-Zdimmah và Mua’hidun bởi các tội phải
áp dụng hình phạt chẳng hạn như nếu y Zina với một người
phụ nữ của họ hoặc quan hệ đồng tính với một ai đó trong số
họ hoặc lấy cắp tài sản của họ thì phải thì hành hình phạt cho
tất cả mọi tội đó đối với y.
 Không thực thi luật Qisaas cũng như không thực thi
hình phạt đối với những cá nhân Muslim kiều sống trong đất
nước không phải Islam cho dù quốc giá đó thù địch hay không
thù địch. Tuy nhiên, luật trừng phạt họ vẫn không được hủy bỏ
mà sẽ trì hoãn cho tới khi nào họ đến quốc gia Islam thì sẽ thực
thi giới luật tại quốc gia đó. Bằng chứng cho điều này – nếu
xảy ra trong quốc gia đang giao chiến với người Muslim – là
một Hadith ghi lại rằng Bashr bin Abu Arta’ đã bắt một người
đàn ông tham gia chinh chiến đã trộm cắp và nói: nếu ta không
nghe Thiên sứ của Allah  nói: “Không được cắt tay người
chinh chiến” thì ta chắc chắn đã cắt tay của ngươi. (Abu
Dawood và những người khác ghi lại).

Ông Saeed bin Mansur thuật lại từ Al-Ahwas bin Hakim
rằng Umar đã viết gởi đi cho mọi người rằng người tướng lĩnh
cũng như đoàn binh không được thực thi hình phạt với một
người Muslim nào đó phạm tội (phải bị trừng phạt theo giáo
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luật của Islam) khi y đang chinh chiến; và theo lời thuật của
Abu Darda và Huzaifah bin Al-Yama-mah cũng tương tự. Như
vậy, khi những cá nhân Muslim sống ở quốc gia không phải
Islam đang giao chiến với những người Muslim thì nên áp
dụng giới luật này với họ.
Đối với các quốc gia sống hòa bình với những Muslim
thì những người Muslim không phân xử theo giáo luật của
Allah ban xuống vì đất nước của họ đã có luật riêng của họ để
trừng trị những tội phạm hình sự của họ.

 Giới luật về những con vật được những người
không phải Muslim giết thịt và thức ăn của họ
Các thức ăn của những người ngoại đạo không thuộc
các loại thịt của các động vật cần phải giết thịt theo cách thức
của Islam thì Halal chẳng hạn như cá, rau củ, hoa quả và những
gì được chế biến từ chúng. Bởi vì không có bằng chứng giáo lý
chỉ ra rằng các thức ăn này của họ Haram cho nên phải trở về
bản chất gốc của chúng, đó là Halal, như lời phán của Allah đã
phán:


َۡ
َّ ُ
ُ َ ََ َ
ٗ ۡرض ََج
ِ كم َّما ِِف ٱۡل
]49 :ِيعا ﴾ [سورة ابلقرة
﴿ ه َو ٱَّلِي ِلق ل

Ngài là Đấng đã tạo hóa cho các ngươi tất cả mọi thứ trên
trái đất (Chương 2 - Albaqarah, câu 29).
 Không được phép ăn thịt của những con vật được giết
thịt của những người không phải Muslim, bởi Allah đã phán:

َ َّ
َ َّ
ُ َۡ ََ
ۡ كلُوا ْ م َِّما ل َ ۡم يُ ۡذ َكر
:ق ۗۡ ﴾ [سورة اْلنعامٞ ٱس ُم ٱَّللِ َعل ۡيهِ ِإَون ُهۥ لف ِۡس
﴿ وَل تأ
ِ
.]545
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Và các ngươi chớ ăn thịt từ con vật không được nhân
danh Allah lên nó, bởi vì đó là một sự phạm giới. (Chương
6 – Al-An’am, câu 121).
Ngoại trừ những con vật được giết thịt của người Do
Thái và Thiên Chúa giáo thì được phép ăn với điều kiện họ
phải giết thịt con vật giống như cách giết thịt của người
Muslim đối với con vật phải cắt cổ theo giáo luật Islam chẳng
hạn như cừu, dê, bò, ..
Cách cắt cổ theo giáo luật Islam là cắt bằng dao hoặc
những dụng cụ cắt tương tự, cắt cổ là cắt ở phần cổ họng của
con vật hoặc thọc (đâm) yết hầu đối với lạc đà. Mục đích của
việc cắt ngay cổ họng và đâm ngay yết hầu là để máu trong cơ
thể con vật chảy mạnh ra ngoài.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ َ َٰ َ ۡ ْ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َٰ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ ۡ
امك ۡم
﴿ ٱِلوم أحِل لكم ٱلطيِبتۖٓ وطعام ٱَّلِين أوتوا ٱلكِتب حِل لكم وطع
َّ ٞ
]5 :حِل ل ُه ۡمۖٓ ﴾ [سورة املائدة
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
ngươi thì Halal cho họ. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 5).
Nếu con vật không được giết theo cách thức của Islam
thì đó được coi là con vật chết, Haram ăn giống như con vật
chết của người Muslim.
Người Muslim qua sự hiểu biết của y về cách thức mà
con vật bị giết bởi những người Kinh sách không nằm ngoài
một trong ba trường hợp:
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-

Thứ nhất: Người Muslim biết chắc con vật được giết
không theo cách thức của Islam hoặc đoán chắc rằng
như thế thì y không được phép ăn nó.

-

Thứ hai: Người Muslim biết chắc con vật được giết
theo cách thức của Islam hoặc đoán chắc rằng như thế
thì y được phép ăn nó.

-

Thứ ba: Người Muslim có sự nghi ngờ, không chắc
rằng con vật được giết theo cách của Islam hay không
thì y được phép ăn, tuy nhiên, tốt nhất là không nên
ăn.

 Giới luật những người không phải Muslim
trong việc phân xử tranh chấp
 Không được phép cử người không phải Muslim lên
quản lý và lãnh đạo ở bộ phận cấp cao trong đất nước Islam
chẳng hạn như chủ tịch nước, bộ trưởng hay thẩm phán; hoặc ở
bộ phận cấp nhỏ giám đốc điều hành hay trưởng ban điều hành,
dù là chức năng dân sự hay quân sự, bởi Allah Tối Cao đã
phán:

ََ َ
ً
َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ َ َ
َ لَع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
- 861 : ﴾ [سورة النساء١٤١ ِني َسبِي
ٱَّلل ل ِلكَٰف ِِرين
﴿ ولن َيعل
]808

Và không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có
đức tin thắng những người có đức tin. (Chương 4 –
Annisa’, câu 138 - 141).
Bởi vì, các công việc thuộc cơ quan nhà nước cần phải
cử những người có năng lực và đáng tin nhưng những người
không phải Muslim là những người không đáng tin cho sự cải
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thiện của những người Muslim. Điều này được thống nhất
quan điểm của các học giả. Riêng những công việc khác thì
được phép chẳng hạn trong các chức năng cải thiện cuộc sống
và sức khỏe cho người Muslim như lĩnh vực y học, kỹ thuật,
hoặc giữ vai trò đạo tạo dân sự và quân sự về kỹ thuật, y học,
chiến đấu, ...
 Nếu một người ngoại đạo tố cáo hay thưa kiện một
người ngoại đạo hoặc một người Muslim thì được chấp nhận.
Bắt buộc vị thẩm phán phải phân xử và phán xét công bằng và
liêm chính giống như phân xử và phán xét giữa những người
Muslim, bởi Allah đã phán:

ۡ ََُۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ ٱَّلل ُُي ُِّب ٱل ۡ ُم ۡقسِ ط
َ َّ ٱلق ِۡس ِط إ َّن
 ﴾ [سورة٤٢ ني
ِ
ِ
ِ ﴿ ِإَون حكمت فٱحكم بينهم ب
]44 :املائدة

Và nếu Ngươi (Muhammad) phân xử bọn chúng thì

hãy xét xử một cách công bằng. Quả thật, Allah yêu
thương người công bằng. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu
42).
Không chấp nhận người ngoại đạo làm chứng tố cáo
người Muslim trong hội đồng từ pháp, bởi vì điều kiện để chấp
nhận sự làm chứng là công bằng nhưng người không phải
Muslim thì không công bằng. Riêng sự làm chứng của họ với
nhau thì các học giả có các quan điểm khác nhau, quan điểm
được cho là hợp lý nhất là chấp nhận sự làm chứng của họ với
nhau, dù họ có cùng tôn giáo hay khác tôn giáo, bởi vì nếu
không chấp nhận sự làm chứng cho họ với nhau thì sẽ gây khó
khăn cho quyền lợi của họ.
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 Chấp nhận lời thề của người ngoại đạo trong tranh
chấp bởi ý nghĩa chung chung từ lời di huấn của Thiên sứ :

َ َح

َ َ ََ ح

ح

َ « اَلَم
.ني لَع ال ُمدع علي ّه » رواه ابلخاري ومسلم
ّ
“Lời thề là đối với người bị đơn” (Albukhari, Muslim).
Một Hadith được ghi lại rằng ông Al-Ash’ath bin Qais
đã có sự tranh chấp với một người Do Thái về khu đất. AlAsh’ath đã thưa lên Thiên sứ của Allah , Người nói với ông:
“Anh có bằng chứng gì không?”. Ông nói: Không. Người 
nói với người Do Thái: “Ngươi hãy thề!” (Albukhari).
Tuy nhiên, chỉ được phép thề với Allah bởi Thiên sứ của
Allah  nói:

ح

ح

َ

َ َ َ ً َح ح ح

َ

َ
ح
.لل أ حو َّلَص ُمت » متفق عليه
ّ « من َكن حا ّلفا فليح ّلف بّا
“Ai thề thì hãy thề với Allah hoặc hãy giữ im lặng”
(Albukhari, Muslim).
Người Do Thái khi thề thì phải nói: Tôi thề trước Allah,
Đấng đã ban xuống Kinh Tawrah cho Musa; người Thiên Chúa
giáo thì phải nói: Tôi thề trước Allah, Đấng đã ban xuống Kinh
Injil cho Ysa.
Người thẩm phán có nhiệm vụ bắt người ngoại đạo phải
thề trong một không gian và thời gian để làm cho lời thề trở
nên trang trọng.

َُ
َ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ ِّ ح َ َ ح
ُ َو ُ َ ح َ َ ح ح
الل َو َسل َم َلَع ن ّبيِّنَا حم َم ٍد
 وصَّل،لِل رب العال ّمني
ّ
ّ ّ آخر دعوانا أ ّن اْلَمد
ً َ َ ح ََ ََ َح ح ً َ ح
ََ
.آِل وصح ّب ّه وسلم تس ّليما كثّريا
ّ ّ َولَع
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Và cuối lời tuyên truyền của tôi, tôi xin nói rằng mọi lời
ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Thượng Đế của vũ
trụ và muôn loài; cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Nabi của
chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất các
bạn đạo của Người.

Khaalid bin Muhammad Al-Maajid
23/4/1425 hijri
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