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Chương 6

Jihaad
gồm ba phần:
Phần Một: Về giáo lý, điều khoản bắt buộc và
những điều hủy Jihaad



Chủ đề thứ nhất: Về định nghĩa, giá trị, ý
nghĩa và khi nào bắt buộc Jihaad ?
a)
Định nghĩa Jihaad:
- Theo tiếng Arab Jihaad là cố gắng, tận lực.
- Theo giáo lý là cố gắng và tận lực chiến đấu kẻ
thù ngoại đạo.
b)

Giá trị và ý nghĩa Jihaad:

Jihaad là đỉnh của Islam như Nabi  ﷺđã gọi như
vì Jihaad sẽ phơi bày được Islam, nâng Islam lên
đỉnh điểm và bởi Allah đã đề cao giá trị của người đi
Jihaad bằng chính tài sản và sinh mạng của mình, Ngài
hứa hẹn ban cho thiên đàng như được dẫn chứng từ
Qur’an và Sunnah.
thế(1)

(1) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (2616) và nói Hasan Soheeh,
Ahmad ghi số (5/231) và được Sheikh Al-Albaani xác minh là
Soheeh trong bộ Soheeh Al-Tirmizhi số (3110), đây là một
phần trong Hadith dài.
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Về mục đích Jihaah thì có rất nhiều điển hình như:
1- Jihaad nhằm giải thoát con người khỏi sự thờ
phượng không đúng mục đích mà Đấng Tạo Hóa đã tạo
hóa đến với sự tôn thờ Thượng Đế duy nhất không tổ hợp
cùng Ngài, Allah phán:

ى

::ِِلهِ﴾ األنفاا

ُّ ُ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ ى َ َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َ د
َٰ ﴿وقَٰتِلوهم ح
ِين ُك ُهۥ
َّت َل تكون ف ِتنة ويكون ٱل
93

Và các ngươi hãy chiến đấu với chúng đến khi nào
chúng không còn gây hại (các tín đồ Muslim khác) và
dành hết mọi hành động thờ phụng vì Allah duy
nhất. Al-Anfaal: 39 (chương 8).
2- Jihaad để lập lại lẽ công bằng, công lý và đập
tan mọi bất công, Allah phán:

َ َ َُ َُ
ََ
ى
ۡ َلَع ن
َ ِإَون ٱ ى
ُ ون بأ ىن ُه ۡم ُظل
َ ﴿أُذ َِن ل ىَِّل
َٰ َ َ ِل
َٰ
ه
﴾٣٩ۡصه ِۡم لقدِير
وا
ِم
ل
ت
ق
ي
ِين
ِ
ِ
93 :احلج

(Allah) cho phép những ai bị tấn công (cầm vủ khí)
đánh trả để tự vệ, bởi vì họ bị áp bức. Chắc chắn
Allah có khả năng vô biên giúp đỡ, yểm trợ họ. AlHajj: 39 (chương 22).
3- Jihaad để hạn chế lực lượng người ngoại đạo,
Allah phán:

َ َُ ُ ُ ۡ َُ دُۡ ى
ۡ َُ ۡ ُ
ُ ۡ ُ ََ ۡ
ۡ
ۡ َزم ۡم َلل
ۡزِهم
ُ
زِهِم وينۡص
ِ
ِ ﴿قَٰتِلوهم يعذِبهم ٱِل بِأيدِيكم ويخ
َ ِ ور قَ ۡوم ُّم ۡؤ
َ َوي َ ۡش ِف ُص ُد
41 :﴾ اتلوبة١٤ من ِني
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Hãy chiến đấu với chúng, Allah sẽ hành hạ chúng
bằng chính bàn tay của các người, Ngài sẽ hạ nhục
chúng và trợ giúp các người chiến thắng chúng và
chửa lành tấm lòng của nhóm người có đức tin. AlTawbah: 14 (chương 9).
c)

Giáo lý và bằng chứng cho Jihaad.

Jihaad theo nghĩa chuyên sâu là đấu tranh với
người ngoại đạo, nó là Fardhul Kifaayah tức chỉ bắt buộc
một số người đủ làm nhiệm vụ đó còn những người khác
vô tội và trở thành điều khuyến khích đối với họ, Allah
phán:

ُ ُۡ َ َ ۡ ُۡ َ َ ُ َۡ
ى
َ ُ َٰ َ ُ ۡ َ َ ى
﴿َل ي َ ۡس َتوِي ٱلقَٰعِدون مِن ٱلمؤ ِمن ِني غۡي أو ِِل ٱلَّضرِ وٱلمج ِهدون
َ ى َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ ُ ۡ َ ى
َ ٱِل ٱل ۡ ُم
َ
ِۡين بزأ َ ۡم َوَٰلِهم
ُ زل ى
َ جَٰهزد
س ِه هم فض
ِ ِل ٱِل ِ بِأمول ِ ِهم وأنف
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِف سب
َۡ ََ ۡ ُ ََ
َ َ َ َ َ ُ د َ َ َ ى ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ َ ى َ ى
ُٱِل
َٰ
س ِهم لَع ٱلقعِدِين درجة ه وُك ولد ٱِل ٱُحسزۚ َ وفضزل
ِ وأنف
َ
َ ۡ َ َ َ َٰ َ ُ ۡ
َ ۡ َ
39 :﴾ النساء٩٥ ظِما
ِين لَع ٱلقَٰعِد
ٱلمج ِهد
ِ ِين أج ًرا ل

Trong tín đồ có đức tin trừ nhóm người tật nguyền
sẽ không hề ngang nhau giữa nhóm người đầu quân
Jihaad bằng chính tài sản và sinh mạng của mình
với nhóm người ở lại quê nhà. Allah đề cao địa vị
nhóm người đầu quân Jihaad bằng chính tài sản và
sinh mạng của mình hơn nhóm người ở lại quê nhà,
nhưng cả hai nhóm đều được hứa hẹn tốt đẹp. Tuy
nhiên, nhóm người đi Jihaad sẽ được Allah ban
thưởng vĩ đại hơn nhóm người ở lại quê nhà. AlNisa: 95 (chương 4). Câu Kinh là bằng chứng việc
Jihaad chỉ là Farrdul Kifaayah, bởi Allah đều hứa hẹn
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ban tốt đẹp và thiên đàng cho cả hai nhóm người đầu
quân và nhóm người ở nhà.
Và bởi Allah phán:

ََ َ َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُ َ ى
َ ُد
َ ٓافة ه فَلَ ۡو ََل َن َف
ك ف ِۡرقة دم ِۡن ُه ۡم
ِن
م
ر
﴿۞وما َكن ٱلمؤمِنون ِِلنفِروا ك
ِ
َطآئ َفة د ِِلَ َت َف ىق ُهوا ِف د
122 :ِين﴾ اتلوبة
ٱل
ِ
ِ
ِ
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. Al-Tawbah: 122 (chương 9). Vả lại, điều này
chỉ bắt buộc khi Islam có lực lượng và thế lực mạnh còn
không thì không bắt buộc bởi sẽ đẩy cộng đồng rơi vào
tự sát.
d)

Khi nào trở thành bắt buộc khẩn cấp ?

Trở thành bắt buộc khẩn cấp bắt buộc mỗi tín đồ
đứng ra Jihad, khi:
Thứ nhất: Khi quê hương Islam bị kẻ thù tấn
công, bị bao vây thì tất cả mỗi tín đồ đều có chung nhiệm
vụ bảo vệ quê hương, bảo vệ xã tắc.
Thứ hai: Khi hai quân đối diện nhau cấm quân
lính tháo chạy, Allah phán:

ُ ُّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ى َ َ َ ُ ٓ َ َ ُ ُ ى
ُزوهم
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِذا لقِِتم ٱَّلِين مفروا زحفا فزا تول
َۡۡ
َ
َ
49 ::﴾ األنفا١٥ ٱۡلدبار

Hỡi tín đồ có đức tin, khi các ngươi đối mặt với kẻ
thù thì cấm các ngươi quay lưng bỏ chạy. Al-
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Anfaal: 15 (chương 8). Và Rasul  ﷺđã nói việc tháo
chạy lúc đối diện kẻ thù là đại tội bị hủy diệt.(2) Tuy
nhiên, có hai trường hợp được phép tháo chạy: Một:
Chạy để tìm lực lượng viện trợ. Hai: Chạy để dẫn địch
vào vòng vây.
Thứ ba: Khi lãnh đạo chọn hoặc giao cho nhiệm
vụ thì trở thành bắt buộc khẩn cấp, bởi Allah phán:

ى
ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ى
َ
ُ
ُ
ِ ِل ٱِل
ِ ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ما لكم إِذا قِِل لكم ٱنفِروا ِِف سب
َ
َۡ َ َُۡۡ ى
ُّ ِ ٱُحَِ َٰوة
َ
َ ۡ ٱل ۡنَِا م َِن ٱٓأۡلخ َِرة َِ َف َما َم َت َٰ ُع
َ ۡ ضِتُم ب
َِٰ ٱُحَِوة
ِ ۡرض أر
َ ِ ٱثاقلتم إَِل ٱۡل
ِ
َ ً َ َ ۡ ُ َُۡ د
َ ى
َ ى
َ ۡ ُّ
: إَِل تنفِ ُروا يعذِبكم لذابا أ ِِلما﴾ اتلوبة٣٨ ٱلنِا ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ إَِل قل ِِل
83 - 83

Hỡi người có đức tin, tại sao khi được yêu cầu ra đầu
quân Jihaad vì đường lối của Allah thì các ngươi lại
ngồi lì ra đó? 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 quá ít ỏi so với
cuộc sống đời sau * Ngoại trừ các ngươi Jihaad, bằng
không Ngài sẽ trừng trị các ngươi một cực hình đau
đớn. Al-Tawbah: 38 - 39 (Chương 9). Và Nabi ﷺ
nói:

ْ َ ْ ُ ُْ ْ َ
}{ َوإِذا استن ِف ْرتم فان ِف ُروا

(2) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2766) và Muslim ghi số (145).
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“Và khi các ngươi được chỉ định thì hãy chiến
đấu.”(3)
Thứ tư: Khi cần đến ai đó thì lúc đó trở thành bắt
buộc.



Chủ đề thứ hai: Về điều khoản của

Jihaad:
Có bảy điều khoản bắt buộc khi Jihaah:
1- Islam, tức không bắt buộc người ngoại đạo
Jihaad, bởi đây là một hình thức thờ phượng nên cần phải
có thành tâm, đáng tin và khả năng, nếu là người ngoại
đạo thì không cho phép đầu quân phe Muslim bởi trong
trận Badr Rasul  ﷺđã khướt từ một người đa thần đã
xin đầu quân, Người hỏi:

ُْ
ُ
َ
ِ {تؤم ُِن بِاّللِ َو َرس
}ول ِ ؟

“Cậu có tin Allah và Rasul của Ngài không ?” Y đáp:
Không. Rasul  ﷺbảo y:

ْ ُ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ْ َ
}ْشك
ِ {فار
ِ جع فلن أست ِعي بِم

“Vậy cậu hảy trở về đi, Ta không cần người đa thần
trợ giúp.”(4)

(3) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1834) và Muslim ghi số (1353)
do Ibnu A’bbaas  tường thuật.
4
( ) Hadith do Muslim ghi số (1817) do bà A’-ishah  tường
thuật.
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2- Trưởng thành, tức Jihaad không bắt buộc trẻ
em, bởi chúng chưa trở thành nhóm người bắt buộc hành
đạo, với dẫn chứng từ Hadith Ibnu U’mar  đã xin được
Jihaad trong trận Uhud lúc đó ông 14 tuổi và bị từ
chối.(5)
3- Trí tuệ, tức người bị thần kinh, bị khùng điên
không được phép Jihaad, bởi họ thuộc nhóm người
không bị bắt tội.
4- Tự do, tức không phải người nô lệ bởi người nô
lệ thuộc quyền sở hữu của chủ. Tương tự, phụ nữ cũng
không buộc phải Jihaad, bởi Hadith do bà A’-ishah  đã
hỏi: Thưa Rasul của Allah, phụ nữ có bị bắt buộc Jihaad
không ?, Người  ﷺđáp:

َ َ َ ٌ َ
ُ ْ ُ ْ ُّ َ
}احلج َوالعم َرة
:جاها َل ق ِتال فِي ِه
ِ {

“Jihaah của phụ nữ là không có giết chóc: Hành
hương Hajj và U’mrah.”(6) Theo đường truyền khác thì
bà nói: Thiếp thấy rằng Jihaad là việc hành đạo vĩ đại,
chẳng lẻ thiếp lại không Jihaad sao? Rasul  ﷺđáp:

ْ َ َ َْ َ َ
ٌ ْب
ُ ْ اجل َاها ِ َحج َم
}ور
ِ {ل
ِ كن أفضل

“Nhưng Jihaad tốt hơn là hành hương Hajj được
chấp nhận.”(7)
(5) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2664) và Muslim ghi số (1868).
(6) Hadith do Ibnu Maajah ghi số (2901), Al-Baihaqi ghi số
(4/350) và những học giả khác, đã được Sheikh Al-Albaani
xác minh là Soheeh trong bộ Al-Irwa số (1185).
7
( ) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2794).
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5- Khả năng, tức người không có khả năng về sức
khỏe như bệnh, già hoặc người nghèo phải lao động nuôi
gia đình cũng không có tiền đóng góp cho Jihaad . . . tất
cả họ được miễn Jihaad, bởi Allah phán:

َ َ َ ى ۡ َ َ َ ُّ َ َ ٓ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ى
َ
ِج ُدون َما
ِ ﴿ليس لَع ٱلضعفاءِ وَل لَع ٱلمرَض وَل لَع
ِ ٱَّلين َل
َ ُ
َ َ َ ُ ى
ِ حوا ِِل ِ َو َر ُس
39 :وِلهِۦ﴾ اتلوبة
يُنفِقون َح َرج إِذا نص

Những người yếu đuối, bệnh tật và nghèo khó không
tìm ra bất cứ thứ gì đóng góp để tham chiến thì sẽ
không bị khiển trách, miễn sao họ thành thật với
Allah và Rasul của Ngài. Al-Tawbah: 91 (Chương 9),
Allah phán ở chương khác:

ۡ ََ ََ َ َ َ َۡۡ ََ ََ َ َ َ َۡۡ ََ َ ۡى
َ
َٰ ﴿ليس لَع ٱۡلع
يض
ِ َِم حرج وَل لَع ٱۡللر ِج حرج وَل لَع ٱلمر
َ
41 :ح َرج﴾ الفتح

(Giáo lý Islam) không hề gây trở ngại cho người mù,
người tật nguyền hay người bị bệnh. Al-Fat-h: 17
(chương 48).



Chủ đề thứ ba: Về các lý do miễn Jihaad:

Có một số lý do sau đây miễn Jihaad:
1 & 2- Khùng và trẻ em, bởi Rasul  ﷺnói:

َ َ ْ َ َُ َْ َ ُ
َ
َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ َ ي
َ
ب حّت
الص
ن
ع
و
ظ
ق
ي
ت
س
ي
ّت
ح
ِم
ئ
ا
انل
ن
ع
:
ث
{رف ِع القلم عن ثال
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َْ َ َ ََُْ
َ َ َ َ
}ون حّت ي ِفيق
ن
ِ يبلغ وع ِن المج
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“Có ba loại người không bị bắt tội: Người ngủ say cho
đến khi thức dậy; trẻ em đến khi trưởng thành; và
người khùng cho đến khi tỉnh táo.”(8)
3- Phụ nữ, Jihaad không bắt buộc đối với phụ nữ
như đã giải thích ở phần trên.
4- Người nô lệ, bởi Hadith do Abu Hurairah 
dẫn lời Rasul ﷺ:

َ َ
ُ ْ َْ َْْ
َْ
ْ َ
ُ َ ْ َ َْ َ
َ
َ
ِ
اجلاها ِف
َل
و
ل
ه
د
ي
ب
س
ف
ن
ي
اّل
و
،
ان
ر
ج
أ
ِح
ل
ا
الص
{ل ِلعب ِد الممل
ِ
ِوك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُّ َ ْ َ َ
ٌ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َْ ْ َ ي
} لحبب أن أموت َوأنا مملوك،احلج َوب ِ ُّر أّم
يل اّللِ و
ِ ِ سب

“Người nô lệ Saaleh (ngoan đạo) hưởng được hai ân
phước, Ta xin thề với Allah nếu như không có Jihaad,
hành hương Hajj và hiếu thảo với mẹ là Ta muốn chết
là một nô lệ.”(9)
5 & 6- Cơ thể yếu, nghèo, bệnh và bị tật nguyền
như mù, què, cụt chân hoặc tay .v.v...
7- Không được phép của cha hoặc mẹ hoặc cả
hai, nếu đó là Jihaad tự nguyện, bởi Hadith Ibnu U’mar
 kể: Có một người đàn ông đến xin phép Rasul ﷺ
được Jihaad thì Người  ﷺhỏi:

َ َ َ ََ
}{أح و ِاِلاك ؟

(8) Hadith do Ahmad ghi số (6/100) và Abu Dawood ghi số
(3/558) và được Sheikh Al-Albaani xác thực trong bộ Al-Irwa’
số (297).
9
( ) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2548).
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“Cha mẹ anh còn tại thế không ?” Người đàn ông
đáp: Dạ, còn. Rasul  ﷺbảo:

ْ َ َ َ َ
}ياهما فجاهِد
ِ {ف ِف

“Vậy, hãy về bên họ mà Jihaad.”(10) tức hiếu thảo với
họ. Bởi hiếu thảo là Fardul A’in (bắt buộc mỗi người)
còn Jihaad chỉ là Fardul Kifaayah (bắt buộc một số người
nhất định) nên đặt Fardul A’in lên Fardul Kifaayah. Còn
khi được chỉ thị phải đi Jihaad thì không cần xin phép
cha mẹ và cha mẹ không có quyền cấm trong lúc này.
8- Thiếu nợ không có người trả thay, nếu là Jihaad
tự nguyện thì không được phép Jihaad cho đến khi được
phép của chủ nợ, bởi Rasul  ﷺnói:

َُْْ
َْ َ ْ َ َُ ُ َ ُ َ ي
َ
}اِلي َن
يل اّللِ يكفر ك شء إَِل
ب
س
ف
ل
ِ ِ ِ {القت

“Chết vì Jihaad xóa hết mọi tội lỗi ngoại trừ nợ
nần.”(11) Còn nếu được chỉ thị thì được Jihaad mà không
cần phải có phép của chủ nợ.
9- A’lim (người có kiến thức Islam), chỉ có một
người duy nhất ở quê hương do chiến tranh nên ít người
học về giáo lý, nếu không có ai giỏi hơn người này thì vị
A’lim được miễn Jihaad vì mục đích chung vĩ đại hơn
cho cộng đồng Islam sau này.

(10) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3004) và Muslim ghi số (2549).
(11) Hadith do Muslim ghi số (1886) từ Hadith của Abdullah bin
A’mr bin Al-A’s .
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Phần Hai: Về giáo lý tù binh và chiến lợi phẩm



Chủ đề thứ nhất: Về tù binh ngoại đạo:

Theo ý kiến đúng nhất của đa số U’lama (học giả
Islam) cho rằng tất cả tù binh nam ngoại đạo do lãnh đạo
quyết định nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng

Chương 6: Jihaad

12

Islam qua các giải pháp như xử tử, làm nô lệ, phóng thích
vô điều kiện hoặc có điều kiện hoặc trao đổi với lính
Muslim; còn phụ nữ và trẻ em là tuyệt đối không được
giết bởi Rasul  ﷺđã cấm, họ được xem như là chiến lợi
phẩm chia cho tín đồ tham gia Jihaad để làm nô lệ.
A- Bằng chứng được phép giết họ: Allah phán:

ۡ ُۡ ُُۡ َ
ُ َۡ َ
ۡ ُ ُ ُّ َ َ ث
ِۡشك ِني ح
ِ ﴿فٱقتلوا ٱلم

5 : وجدتموهم﴾ اتلوبة

Thì hãy tiêu diệt những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các
ngươi tìm thấy chúng, các ngươi hãy túm bắt chúng.
Al-Tawbah: 5 (Chương 9), Allah phán ở chương khác:

َۡ
ۡ ُ َٰ َ َ َ َ د َ َ ُ َ َ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ َ ى
َ
::ۡرض﴾ األنفا
ِ ب أن يكون ِلۥ أۡسى حَّت يث
َ ِ خن ِِف ٱۡل
ٍّ ِ ِ﴿ما َكن ِل

71

Đối với một Nabi không được phép giữ bên mình
những kẻ tù nhân (ngoại đạo) bại trận cho đến khi
giết hết bọn chúng không chừa tên nào sống trên trái
đất. Al-Anfaal: 67 (Chương 8), và trong trận chiến đầu
tiên của Islam, trận chiến Badr Allah đã bảo phải giết
sạch tù binh ngoại đạo mà không chấp nhận bất cứ giải
pháp nào khác.
Và bởi Hadith do Anas bin Maalik  rằng Rasul
 ﷺkhải hoàn về Makkah thì mọi người báo rằng ông
Ibnu Khot-l đang bị treo trên vải che Ka’bah thì Rasul
 ﷺbảo: “Hãy tử hình y.”(12) Và Người đã xử tử
những người đàn ông tộc người Do Thái dòng Quraizah.

(12) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1846) và Muslim ghi số (1357).
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B- Bằng chứng bắt họ làm nô lệ: Ông Abu Sae’d Al-Khudri  kể về câu chuyện dòng Quraizah sau
khi ông Sa’d bin Mu-a’z  đã xử xử tử tất cả những ai
trực tiếp tham chiến còn những người khác thì bắt làm nô
lệ.(13)
C- Bằng chứng phóng thích vô điều kiện hoặc
có điều kiện: Allah phán:

ََ َ َ ُُ ى َ ََُ َ َ ۡ َ د
َ ۡ َ ٓ َ َٰٓ َ ى
ُ َ ُ
َّت إِذا أۡثنتُ ُموه ۡم فش ُّدوا
اب ح
ِ ﴿فإِذا لقِِتم ٱَّلِين مفروا فَّضب ٱلرِق
َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ ۡ َ َ َ َ ى َ ى َّۢ َ ۡ ُ ى َ ٓ ً َ ى
4 :ٱُحرب أوزارها ه﴾ حممد
ٱلوثاق فإِما منا بعد ِإَوما ف ِداء حَّت تضع

Một khi các ngươi giao chiến với những kẻ ngoại đạo
thì hãy chém đầu chúng, đến khi các ngươi thắng
được chúng thì hãy trói chặt chúng lại, sau đó (xử
chúng bằng cách) hoặc trả tự do hoặc bắt chúng
chuộc mạng kể cả việc kết thúc chiến tranh.
Muhammad: 4 (chương 47).
Lãnh đạo toàn quyền quyết định sinh mạng của tù
binh ngoại đạo miễn sao mang lại lợi ích cao nhất cho
cộng đồng Islam bằng các giải pháp nêu trên, nếu lãnh
đạo lựa chọn cách khác thì cũng phải vì lợi ích cộng
đồng.



Chủ đề thứ hai: Về việc chia chiến lợi
phẩm cho người tham gia Jihaad:

(13) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3043).
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Chiến lời phẩm: Là tài sản chiếm được từ người
ngoại đạo sau chiến tranh vì mục đích nêu cao lời phán
của Allah.
Chiến lợi phẩm gồm tất cả tài sản di dời được, con
người và đất đai.
Bằng chứng là lời phán của Allah:

ُُ َ
َ
َ
َُ َىَ ى ى
ُى
﴾٦٩ ٱِل غفور ىرحِِم
﴿فُكوا م ىِما غن ِۡمتُ ۡم َحلَٰا َط دِِٗا ه َوٱتقوا ٱِله إِن
73 ::األنفا

Các ngươi hãy hưởng thụ các chiến lợi phẩm hợp
pháp và tốt sạch mà các ngươi đã tịch thu trong chiến
tranh, quả thật, Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân
Từ. Al-Anfaal: 69 (Chương 8), việc hưởng chiến lợi
phẩm đặc ân mà Allah ban riêng cho cộng đồng Islam
chúng ta còn những cộng đồng trước là không được, như
Rasul  ﷺnói:

َْ َ َ َ ُ َْ
َ َ ْ َ ْ َ َُ
}ل الغنائ ُِم َولم ُتَل ِلحد قب ِل
ِ {وأ
ِ حل

“Ta được đặc ân hưởng chiến lợi phẩm còn trước Ta
là không được.”(14)
Đại đa số U’lama (học giả Islam) cho rằng chiến
lợi phẩm phải chia và chỉ được chia thành năm phần:
- Một phần năm do chính lãnh đạo hoặc người thay
quyền lựa chọn trong tổng chiến lợi phẩm, rồi chia thành
năm phần nhỏ như được Allah qui định trong Qur’an:

(14) Hadith do Muslim ghi số (521).
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ُ َ ۡ َُ ٓ َىَ َ ُۡ د َ ۡ ََى ى
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ى
﴿وٱللموا أنما غن ِمتم مِن َشء فأن ِِل ِ ُخسهۥ ول ِلرسو ِل و َِّلِي
َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ
سكِني َوٱبۡن ى
َٰ
14 ::ِل﴾ األنفا
ب
ٱلس
ٱلقرَب وٱِلتَم وٱلم
ِ
ِ ِ
ِ
Các ngươi phải biết rằng những gì các ngươi tịch
thu được từ chiến trường, trong đó một phần năm
là của Allah, của Rasul, của dòng họ Rasul, của trẻ
mồ côi, của người nghèo và của người lỡ đường.
Al-Anfaal: 41 (chương 8).
Một phần năm đó chia thành năm phần nhỏ
như sau đây:
1) Phần của Allah và Rasul của Ngài: Phần này
là tài sản chung cho cộng đồng Islam dùng cho các việc
phúc lợi cho cộng đồng, bởi Nabi  ﷺnói:

َْ َ َ
َ
ٌ ُ ْ َ ُ ُ ُْ َ ُ ُ ُْ َ ُ َ َ َ َ َ
َ
ِ {و
 ما ِل مِما أفاء اّلل إَِل اْلمس واْلمس مر و،ِ اّلي نف ِس بِي ِده
ْ ُ َْ َ
}عليكم

“Ta xin thề với Đấng nắm lấy linh hồn Ta trong tay
Ngài, bất cứ chiến lợi phẩm nào được Allah ban cho
là Ta được hưởng một phần năm và một phần năm đó
chia đều cho tất cả mọi người.”(15)
2) Phần của dòng họ Rasul: Họ là những người
thuộc con cháu của ông Haashim và ông Al-Muttalib.

(15) Hadith do Abu Dawood ghi số (2694), Al-Nasaa-i ghi số
(4138) trong một Hadith dài và được Sheikh Al-Alnaabi xác
minh trong bộ Irwa Al-Ghaleel số (1240).
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3) Phần của trẻ mồ côi: Là những trẻ em chết cha
trước khi trưởng thành, không phân biệt trai gái, giàu
nghèo.
4) Phần của người nghèo: Gồm cả người cận
nghèo.
5) Phần của người lỡ đường: Là những người
không còn tiền vì một nguyên nhân nào đó, giúp họ số
tiền đến nơi họ muốn đến.
Còn bốn phần lớn còn lại chia cho tất cả những ai
tham chiến dù trực tiếp hai gián tiếp, dù mạnh khỏe hay
già yếu thuộc người tự do và tinh thần bình thường, bởi
U’mar  đã nói: “Chiến lợi phẩm thuộc về những ai
chứng kiến chiến tranh.”(16)
Cách thức chia: Ai tham chiến không có ngựa thì
được hưởng một phần và ai tham chiến có ngựa thì
hưởng ba phần, một phần cho người và hai phần cho
ngựa, bởi Hadith Ibnu U’mar  kể Rasul  ﷺđã chia
như thế trong trận Khaibar(17) và trong các trận chiến
khác Người  ﷺcũng chia tương tự(18), bởi lợi ích mà
ngựa chiến mang đến nhiều hơn so với người cưỡi nó.
Trường hợp phụ nữ, trẻ em và người nô lệ cũng
chứng kiến chiến tranh thì chỉ cho họ ít quà từ chiến lợi
phẩm chứng không được chia phần như lính tham chiến,
bởi ông Ibnu A’bbaas  nói với người hỏi ông về việc
(16) Hadith do Al-Baihiqi ghi bằng đường truyền Soheeh số
(9/50) và Abdur Razzaaq ghi số (5/302).
(17) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2873).
(18) Hadith do Al-Bukhari ghi số (4228) và Muslim ghi số (1762).
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phụ nữ và người nô lệ chứng kiến tham chiến có được
chia phần không thì ông đáp: “Chỉ cho quà họ chứ họ
không được hưởng phần.”(19)
Trường hợp chiến lợi phẩm là đất đai thì lãnh đạo
được toàn quyền quyết định chia cho người tham chiến
hoặc làm tài sản chung cho cộng đồng rồi giao cho một
người Muslim hoặc một người Zimmi(20) nào đó sản
xuất rồi lấy thuế hàng năm một lần theo qui định, nhưng
phải đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu.



Chủ đề thứ ba: Về chi tiêu chiến lợi phẩm
thu được không có chiến tranh:
Là tất cả tài sản thu được từ người ngoại đạo mà
không xảy ra chiến tranh, thí dụ: Địch hoản sợ bỏ chạy
khi nghe tin quân Muslim tấn công.
Số tài sản này do lãnh đạo toàn quyền quyết định
chi tiêu vì mục đích chung cho cộng đồng như phát lương
của thẩm phán người làm việc, người Azaan, Imam dẫn
lễ Salah, U’lama hoặc thầy dạy về giáo lý .v.v. nói chung
vì phúc lợi chung của cộng đồng Islam, bởi được truyền
lại từ U’mar  đã nói: “Về tài sản của tộc Do Thái dòng
Al-Nudhair là tài sản được Allah ban cho riêng Rasul
(19) Hadith do Muslim ghi số (1812).
(20) Zimmi là người nằm trong sự quản chế của người Muslim.
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 ﷺmà không phải hao tốn lạc đà hay con ngựa nào cả
(tức không có chiến tranh), Người đã trích cấp dưỡng
cho gia đình tròn một năm, số còn lại Người dùng để
mua vũ khí và ngựa chiến để phục vụ Jihaad.”(21)
Về Qur’an, Allah đã qui định rằng:

ََ ُى ٓ َََٓ ى
ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َٰ َ ى
ُ
ُ
َ
َ
َ
ى
َٰ
ِ ﴿ما أفاء ٱِل لَع رس
وِل ِۦ مِن أه ِل ٱلقزرى فل ِلزهِ ول ِلرسزو ِل و َِّلِي
َ ُ َ َ َۡ
َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ
َ ۡ ون ُدولََۢة َب
سكِني َوٱبۡن ى
َٰ
زني
ِل َك َل يك
ب
ٱلس
ٱلقرَب وٱِلتَم وٱلم
ِ
ِ ِ
ِ
َٓ َۡۡ
ُ
ۡ
7 :م﴾ احلرش
ٱۡلغن ِِاءِ مِنك ه
Những chiếm lợi phẩm nào thu được từ xóm làng
của kẻ thù không do chiến tranh là quà tặng mà
Allah ban cho Rasul của Ngài, nó là của Allah, của
Rasul (Muhammad), của dòng tộc Rasul, của trẻ
mồ côi, của người nghèo và của người lỡ đường
nhằm mục đích không để cho chiến lợi phẩm đó rơi
vào vòng xoáy của những người giàu trong các
người. Al-Hashr: 7 (chương 59). Lãnh đạo được
quyền tự do lựa chọn trong tổng số chiến lợi phẩm đó
mà chia cho dòng tộc Nabi  ﷺcòn lại bao nhiêu thì
sử dụng vì cộng đồng Islam.

(21) Hadith do Al-Bukhari ghi số (2904) và Muslim ghi số (1757).
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Phần Ba: Về giáo lý đình chiến, thuế thân và bảo an



Chủ đề thứ nhất: Về đình chiến với người

ngoại đạo:
1- Định nghĩa: Theo tiếng Arab nghĩa là bất động.
Theo nghĩa giáo lý là hiệp định do chính lãnh đạo
hoặc người đại diện ký kết với phe đối lập tạm ngưng
chiến tranh với một thời gian nhất định.
2- Bằng chứng: Lãnh đạo cộng đồng Islam được
quyền ký kết hiệp định ngừng chiến tranh với người
ngoại đạo trong một thời gian nhất định vì mục đích cải
thiện cộng đồng như tăng cường lực lượng, có thời gian
chuẩn bị hoặc hi vọng phe đối lập cải đạo sang Islam
hoặc bất cứ lý do chính đáng nào khác, bởi Allah phán:
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ََ ۡ َ ۡ َ ۡ ى

ُ ََ

19 ::﴿ِإَون جنحوا ل ِلسل ِم فٱجنح لها﴾ األنفا

Nhưng nếu kẻ thù chịu hòa thì hãy giải hòa với
chúng. Al-Anfaal: 61 (chương 8). Và bởi Nabi  ﷺđã
ký hiệp định Hudaibiyah ngừng chiến tranh đến mười
năm với người ngoại đạo và đã hòa giải với tộc người Do
Thái ở Madinah.
3- Hiệu lực của hiệp định: Hiệp định có hiệu lực
kể từ khi đôi bên ký kết, cấm tín đồ Muslim đơn phương
bội ước hoặc vô hiệu hóa hiệp định trong lúc đối phương
vẫn luôn tuân thủ hiệp ước và cũng không lo sợ họ sẽ bội
ước, bởi Allah phán:

َ

َ ۡ َ

ُ َ

ََ ۡ

َ

ُ ِ﴿ف َما ٱستقَٰ ُموا لك ۡم فٱستق
1 :ِموا ل ُه ۡ هم﴾ اتلوبة

Chừng nào chúng ngay thẳng với các ngươi thì hãy
ngay thẳng lại với chúng. Al-Tawbah: 7 (Chương 9),
và Allah phán:

ُ ۡ َ ٓ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ى
ُُۡ
1 :﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا أوفوا بِٱلعقودِ َ﴾ املائدة

Này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy
làm tròn bổn phận mà các ngươi đã giao kèo, đã
hứa hẹn. Al-Maa-idah: 1 (chương 5).
- Trường hợp khi đối phương có biểu hiện
khiêu khích chiến tranh như sỉ nhục Islam, sỉ nhục
Nabi ﷺ, giết hoặc cướp tài sản người Muslim thì
hiệp định đình chiến giữa chúng ta và họ bị hủy bỏ, lúc
này được quyền chiến tranh với họ, bởi Allah phán:
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َ ۡ َ َّۢ ى َ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ َ ُ د
ُ
ُ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
ِٓك ۡم فَ َقَٰتِلُوا
﴿ِإَون نكثوا أيمنهم ِمن بع ِد عه ِدهِم وطعنوا ِِف دِين
َ ُ َ َ ۡ ُ َ ى َ ۡ ُ ۡ ى ُ ۡ َ ٓ َۡ َ َ َُ ۡ َ َ ى
98 :﴾ اتلوبة١٢ أئِمة ٱلكفرِ إِنهم َل أيمَٰن لهم لعلهم ينتهون
Và khi chúng đơn phương bội ước và sỉ nhục tôn
giáo các ngươi sau khi đã ký hiệp định với chúng thì
các ngươi hãy tiêu diệt nhóm đầu đãng của chúng, lúc
này hiệp định với chúng đã hết hiệu lực, có thế hi
vọng chúng biết tự chấm dứt (hành động sai quấy của
chúng). Al-Tawbah: 12 (chương 9).
- Trường hợp sợ họ sẽ bội ước trước do một số
dấu hiệu thể hiện rõ ràng thì được phép tuyên bố hủy
đình chiến với chúng, bởi Allah phán:

َٓ َ ََ ۡ َ ۡ

َ َ َ

َۡ

﴿ ى
ِإَوما َ َ َ ى

َٰ َتافن مِن قو ٍّم خِِانة فٱۢنِٗذ إِِلۡ ِهم
53 ::لَع سوا ٍّء َ﴾ األنفا

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. Al-Anfaal: 58
(Chương 8). Nghĩa là cử đại diện đến thông báo với họ
hiệp định đã ký đã hết hiệu lực để đôi bên đều biết và
chuẩn bị. Cấm phe Muslim khởi chiến trước khi thông
báo hủy hiệp định với họ.



Chủ đề thứ hai: Về thuế thân:

1- Định nghĩa: Theo tiếng Arab nghĩa là bảo vệ,
đảm bảo.
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Theo nghĩa giáo lý là sự chấp nhận của người
ngoại đạo tiếp tục sống trên tôn giáo mình bằng điều kiện
đóng thuế thân và chịu quản chế theo giáo luật Islam.
2- Bằng chứng: Là lời phán của Allah:

ۡ َ َ ى
ُ َ
َ
ۡ َ َ َ َٰ ُ ى
ِين َل يُؤم ُِنون بِٱِل ِ َوَل بِٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِرِ َوَل ُيَ درِ ُمون َما َح ىر َم
﴿قتِلوا ٱَّل
َ ُ َ َ َ ُُ ُ َ َ ُ ى
َ َِٰين أُوتُوا ٱلۡك َِت
َ ٱُح دق م َِن ىٱَّل
َ ون د
َ ۡ ِين
َٰ ب َح ى
َّت
ٱِل ورسوِلۥ وَل يدِين
ِ
َ
َ ۡ َُ َ َ ََۡ ۡ
ُُۡ
93 : ﴾ اتلوبة٢٩ ٱۡلِية لن يدوهم صَٰغِ ُرون
ِ يعطوا
Các ngươi hãy chiếu đấu với những ai không tin
tưởng Allah cũng không tin vào ngày tận thế và
những ai cấm thiên hạ điều Allah và Rasul của Ngài
cho phép, cũng không chấp nhận tôn giáo chân lý
(Islam) để hành đạo trong số nhóm người được ban
cho Kinh sách, cho đến khi chúng chịu cúi đầu chấp
nhận đóng thuế thân (thì ngưng chiến tranh). AlTawbah: 29 (chương 9).
Và Nabi  ﷺnói trong Hadith do Buraidah 
thuật:

َ ُْ ُ ْ َُ
ْ َ
َُْْ َ ُ ُْْ َْْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ
 فإِن. . .  فإِن أجابوك فاقبل مِناهم َوكف عناهم،اإلسال ِم
ِ {ثم ا عاهم إِل
ََ ْ ُ ُْ َ َ ََْ ْ ُ
}اجل ْزية
ِ هم أبوا فسلاهم

“Sau đó hãy mời gọi họ đến với Islam, khi họ đồng ý
thì hãy dừng chiến tranh . . . còn nếu họ khướt từ thì
yêu cầu họ nộp thuế thân.”(22)

(22) Hadith do Muslim ghi số (1731).
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3- Ai phải đóng thuế thân: Chỉ bắt buộc những
người nam đã trưởng thành, tự do, giàu có khả năng nộp
thuế đóng thuế thân.
Cấm thu thuế thân từ người nô lệ bởi họ không sở
hữu bất cứ gì, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người già,
người bị bệnh mãn tính.
4- Những điều bắt buộc liên quan: Tín đồ
Muslim phải tôn trọng hiệp định đã ký giữa đôi bên,
không được xâm hại đến tính mạng, tài sản, danh dự, sự
tự do của những ai thuộc hiệp định, bởi Rasul  ﷺđã di
huấn:

َ
َ َ َ ُْ ُ ْ َ َ
ْ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ
 أ ْو- خصال
ال
ث
ل
إ
م
اه
ع
ا
ف
ِي
ك
ْش
ِ ث
ِ
ِ
ِ {وإِذا ل ِقي عدوك مِن الم
َ
ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َْْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َََُ
} فأيتاهن ما أجابوك فاقبل مِناهم وكف عناهم- خالل
ِ

“Và khi anh đối diện với kẻ thù là người Đa Thần thì
hãy mọi gọi họ đến với ba điều khoản – hoặc hạng
mục -, khi họ đồng ý bất cứ điều khoản nào trong đó
thì hãy dừng xâm hại họ.”(23)



Chủ đề thứ ba: Về bảo an:

1- Định nghĩa: Theo nghĩa Arab là trái ngược với
từ sợ hãi.
Theo nghĩa giáo lý là lời nói đảm bảo an toàn cho
sinh mạng, tài sản người ngoại đạo với thời gian nhất
định.
(23) Hadith do Muslim ghi số (1731).
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2- Bằng chứng: Là phán của Allah:

ۡ ُۡ َ ۡ َ َ د
َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ى َٰ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ ى
ِ جره حَّت يسمع كلزم ٱِل
ِ ۡشك ِني ٱستجارك فأ
ِ ﴿ِإَون أحد مِن ٱلم
َۡ ُ ۡ َۡ ُ
َ
َ
ُ
ى
7 :ثم أبل ِغه مأمنه هۥ﴾ اتلوبة
Và nếu có một người Đa Thần nào đến xin Ngươi
(Muhammad) chỗ tị nạn thì hãy che chở giúp y mãi
cho đến khi y thấm nhuần lời phán của Allah, sau
đó hộ tống y đến nơi an toàn. Al-Tawbah: 6
(Chương 9).
3- Ai có quyền bảo an: Bất cứ người Muslim nào
cũng có quyền bảo an khi:
- Đã trưởng thành, có trí tuệ: Tức bị khùng và trẻ
em là không được bảo an.
- Tự nguyện: Tức bị ép buộc, say xỉn và ngất xỉu
không được quyền bảo an.
Kể cả phụ nữ cũng được quyền bảo an này, bởi
Rasul  ﷺđã nói:

َ َُ َ َْ َ ْ َ ََْ َ َْ
}ت يا أم هان ِئ
ِ {قد أجرنا من أجر

“Chắc chắn Ta đã bảo an cho ai mà bà đã bảo an, hỡi
Um Hani.”(24)
Kể cả nô lệ Muslim cũng có quyền bảo an này,
như Rasul  ﷺđã nói:

ْ ُْ ُ َ
ُْ ََْ َ َ َْ ٌَ َ َ
}حدة يسع بِاها أ ناهم
ِ {ذِمة المسلِ ِمي وا

(24) Hadith do Muslim ghi số (82, 336).
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“Quyền bảo an của cộng đồng Muslim là một, quyền
đó được giao cho cả người thấp nhất.”(25)
Quyền bảo an này có hai loại:
+ Bảo an diện rộng: Đây là đặc quyền của lãnh đạo
một nước hoặc một khu vực dành cho toàn thể người
ngoại đạo.
+ Bảo an riêng: Là quyền của thường dân Muslim
đối với một người ngoại đạo nào đó.
Quyền bảo an cho ai đó có hiệu lực khi người
Muslim nói: Tôi bảo vệ anh hoặc anh cứ tự do sống ở đây
hoặc một hành động nào đó thể hiện sự bảo an.
Khi ai đó yêu cầu được hưởng bảo an để tìm hiểu
về Islam thì phải đáp lại yêu cầu đó rồi hộ tống y đến nơi
bình an, giống như câu Kinh đã ra lệnh.
4- Giáo lý bắt buộc về bảo an: Bắt buộc phải
thực thi lệnh bảo an này khi được cấp lãnh đạo hoặc của
một cá thể Muslim nào đó tuyên bố.
Cấm xâm phạm, gây hại đến người đang hưởng
quyền bảo an theo đúng những gì đã thỏa thuận trước.
Và được phép hủy bảo quyền bảo an một khi biết
được người đó có thể gây hại hoặc tạo mối nguy hiểm
cho cộng đồng hoặc cá thể.

(25) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3172) và Muslim ghi số (1370).
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