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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

ف

Lời nói đầu 

ِف فاحلَْمَ فلِِلَّ ْنُفاِسنَافف،ََنَْمُ هُفَاناَْساَِعيْنُُهفَاناَْساَْغِفُرهُففإِنَّ
َ
ْاِرفأ َاَنُعءْذُفبِاهللِفِمْنفُُشُ

ْعَماِِلَا
َ
فَلُفف،َاِمْنفَسيِّئَاِتفأ  .َلُففَافَمْنفيُْضِلْلففَاَلفَهاِدَيفف،َمْنفَيْهِ فاهلُلففَاَلفُمِضلَّ

ف
َ
ْنفََلففْشَه ُفَاأ

َ
هَفأ ـٰ فافإِلَ ً افَعبُْ ُهفَارَُسءُلُففهللُفإَِلَّ فحُمَمَّ نَّ

َ
ْشَهُ فأ

َ
فَاأ يَكفَلُ ف،اَْحَ ُهفََلفَُشِ

فَعلَيْهِف فاهلُل فآِلِففَصَّلَّ فَتبََعُهمْفففاََصْحِبهِفاىلََعَ يِْنففبِإِْحاَسان ففَاَمْن فادلِّ فيَْءِم اََسلََّمفف،إىَِل
افَبْع ُفف،فتاَْسِليْماًفَكِثْْياًف مَّ

َ
ف:أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! Bầy 

tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ 

và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy tôi xin 

quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài giúp bầy tôi 

tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và mọi điều xấu từ 

việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật, người nào được 

Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối, còn người nào bị 

Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng 

dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích 

thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất không có 

đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là 

người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. Cầu xin Allah ban bằng 
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an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người, cho các 

bạn đạo của Người cùng tất cả những ai theo họ trên con 

đường thiện tốt cho đến Ngày tận thế .. 

Đây là bức thông điệp tóm tắt về chủ đề “Các Masjid” 

trong đó trình bày các nội dung: khái niệm Masjid, ân phúc của 

Masjid, ân phúc của việc xây dựng Masjid, ân phúc của việc đi 

bộ đến Masjid, lễ nghĩa và các giới luật liên quan đến Masjid, 

tầm quan trọng của các buổi truyền dạy và học hỏi kiến thức 

giáo lý trong các Masjid, cùng với các bằng chứng giáo lý từ 

Qur’an Sunnah. 

Quả thật, tôi đã học hỏi và đúc kết được rất nhiều điều 

hữu ích từ sự hướng dẫn và truyền dạy của Sheikh chúng tôi, 

một vị học giả uyên bác – Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin 

Baaz – cầu xin Allah ban ánh sáng trong ngôi mộ của ông và 

nâng ông lên tầng Firdaus cao nhất nơi Thiên Đàng. 

Cầu xin Allah Tối Cao và Ân Phúc biến việc làm này 

thành việc làm ân phúc và được chấp nhận, xin Ngài biến việc 

làm này thành việc làm thành tâm vì sắc diện của Ngài, xin 

Ngài hãy ban phúc lành cho bề tôi qua việc làm này của bề tôi 

ở đời này và sau khi chết; qua thông điệp này, xin Ngài ban 

điều hữu ích cho tất cả những ai đọc nó, quả thật Ngài là Đấng 

Trông Coi tốt nhất, và Ngài là Đấng bảo hộ và ban phúc, 

không có sức mạnh và uy quyền nào ngoài sức mạnh và uy 

quyền của Allah Tối Cao và Vĩ Đại. 

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho người bề 

tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, Người tốt nhất trong nhân 

loại, Nabi của chúng ta, vĩ lãnh đạo của chúng ta, tấm gương 

tốt đẹp của chúng ta – Muhammad bin Abdullah, và cho gia 
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quyến của Người, các bạn đạo của Người cùng tất cả những ai 

đi theo họ trên con đường tốt đẹp cho đến ngày tận thế. 

Tác giả 

Trưa thứ năm, ngày 28 tháng 2 năm 1421 hijri. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục thứ nhất 
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 Khái niệm Masjid 

Trong tiếng Ả rập, “ ٌ  َماْسِج  ” – Masjid(1) là từ dùng để gọi 

nơi đặc trưng riêng biệt cho việc thực hiện năm lễ nguyện 

Salah bắt buộc, số nhiều của Masjid là “ َماَساِد” - Masa-jid; còn 

“ ٌ  َماْسَج  ” – Masjad là một danh từ mang nghĩa: điểm đặt trán 

lúc Sujud (cúi đầu quì lạy)(2). 

Masjid theo nghĩa của từ: là điểm cúi đầu quì lạy, sau 

đó, nghĩa của nó được mở rộng ra thành một danh từ chỉ ngôi 

                                                           
(1(

 Danh từ Masjid là phiên âm từ tiếng Ả rập, trong từ điển tiếng Anh từ này 

được dịch là Mosque có nghĩa là nhà thờ hồi giáo hay thánh đường hồi giáo, 

cho nên người Muslim nói tiếng Việt khi nói đến Masjid thì họ thường gọi là 

thánh đường để phân biệt với nhà thờ Thiên Chúa, một số còn gọi là Chùa. 

Tuy nhiên, nếu xét về mức độ chính xác trong việc chuyển ngữ sang tiếng 

Việt thì nhà thờ hoặc nhà nguyện là hai từ có nghĩa tương đối chính xác hơn. 

Riêng thánh đường và chùa thì không đúng, bởi vì thánh đường có nghĩa là 

nơi của thánh nhưng Allah không phải là thánh mà là Thượng Đế, là Đấng 

Tạo Hóa, là Chúa trong khi “thánh” thường được dùng để chỉ nhân vật nào 

đó tài giỏi siêu phàm và có phẩm chất đạo đức cao chẳng hạn như Thánh 

nhân, Đức Thánh Trần, Thánh Gióng, ..., một số người nói tiếng Việt khi nói 

về Allah thì họ gọi là thánh Ala, đây là cách dùng từ sai khi họ dịch tiếng 

“God” trong Anh ngữ sang tiếng Việt bởi vì “God” có nghĩa là Chúa, 

Thượng Đế; còn đối với tiếng “Chùa” thì hoàn toàn xa vời với từ Masjid bởi 

vì “Chùa” dùng để gọi nơi thờ cúng và tu hành của người Phật giáo nói 

chung. Do đó, nếu dịch tiếng Masjid sang Việt ngữ thì tiếng tương đối nhất là 

nên dùng “nhà thờ” hay “nhà nguyện”, tuy nhiên, khi dùng tiếng “nhà thờ” 

thì có thể sẽ bị nhầm lẫn với nhà thờ của Thiên Chúa vì hầu hết người Việt 

khi nói đến nhà thờ thì họ đều nghĩ ngay đến nhà thờ Thiên Chúa; còn “nhà 

nguyện” thì hầu như ít ai biết đến. Tóm lại, cách đúng nhất và an toàn nhất 

cho người Muslim gọi nơi dâng lễ nguyện Salah của họ là nên dùng tiếng 

nguyên bản, đó là Masjid. 
(2)

 Xem: Từ điển “Lisaan Al’Arab” của Ibn Manzhur, chương chữ “Daal”, 

mục chữ “Meem” 3/204-205, Subulus-salaam của Al-Sanna-i 2/179. 
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nhà được lấy làm nơi mà những người Muslim tập hợp lại để 

dâng lễ nguyện Salah. Học giả Azzarkashi  nói: “Do Sujud 

(cúi đầu quì lạy) là nghi thức thiêng liêng nhất trong các nghi 

thức của lễ nguyện Salah bởi vì lúc Sujud là lúc khoảng cách 

gần nhất của người bề tôi với Thượng Đế của y cho nên người 

ta lấy danh từ chỉ nơi Sujud ‘Masjid’ để gọi nơi dâng lễ nguyện 

Salah, chứ không nói: Marka’ có nghĩa là nơi cúi mình; rồi 

tiếng Masjid được dùng thành một danh từ thông lệ để gọi 

riêng cho nơi dâng lễ nguyện Salah, chỉ gọi riêng cho nơi thực 

hiện năm lễ nguyện Salah bắt buộc, cho nên dù là những nơi 

khác được những người Muslim tập hợp lại ngoài trời cho các 

ngày đại lễ thì cũng không được gọi với biệt danh này”(3).  

Masjid theo thuật ngữ giáo lý: là nơi dành để dâng lễ 

nguyện Salah thường xuyên(4); còn ý nghĩa gốc của Masjid theo 

giáo lý là tất cả mọi nơi trên mặt đất đều đươc dùng để cúi đầu 

quỳ lại phủ phục Allah(5) dựa theo Hadith được thuật lại bởi 

Jabir  rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

رُْضففىِلَففاَُدِعلَْتفف...»
َ
َماف،فَاَطُهءًرافَماْسِجً افاأل يُّ

َ
ِتففِمنْففرَُدل فففَأ مَّ

ُ
ْدَرَكاْهُففأ

َ
اَلةُففأ فاكصَّ

ف ف.325رقمففاماسلمف333رقمففرااهفابلخاريف «ف...ففَلْيَُصلِّ

                                                           
(3)

 “I’laam Al-Masa-jid Bi-ahkaam Al-Masa-jid” trang 27 và 28; xem 

“Masha-riq Al-Anwaar” của Al-Qa-dhi I’yadh 2/207; “Các từ vựng Qur’an” 

của Al-Asfaha-ni trang 397; “Mirqaah Al-Mafa-teeh” giải thích “Mishkaah 

Al-Masa-beeh” của Al-Mala Ali Al-Qa-ri 10/12; “Sharh Attaiyibi Ala 

Mishkaah Al-Mafa-teeh” 11/3635. 
(4)

 Từ điển thuật ngữ của Al-Fuqaha (các học giả giáo lý thực hành) của tiến 

sĩ Muhammad Rauwaas trang 397. 
(5)

 Xem “I’laam Al-Masa-jid Bi-ahkaam Al-Masa-jid” của Al-Zarkashi trang 

27. 
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“... Và Ta được ban cho mặt đất làm nơi cúi đầu quì lạy 

thanh sạch, bởi thế, bất cứ nơi nào mà ai đó trong cộng 

đồng tín đồ của Ta đến giờ dâng lễ nguyện Salah thì y hãy 

thực hiện nó ...” (Albukhari: 335, Muslim:521). 

Đây là một trong những đặc ân được ban cho vị Nabi  

của chúng ta và cộng đồng tín đồ của Người, riêng các vị Nabi 

trước Người thì họ chỉ được phép dâng lễ nguyện Salah trong 

những địa điểm nhất định chẳng hạn như các nhà thờ riêng 

biệt(6). 

Ông Abu Zdar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ْينََما...فف»
َ
ْدرَففَاأ

َ
اَلةُففَكاَْكفأ ففاكصَّ رقمففاماسلمف524رقمففرااهفابلخاريف«فَماْسِج  ففَفُهءَفففََصلِّ

ف.425
“Bất cứ nơi nào khi đến giờ Salah thì ngươi hãy dâng lễ 

nguyện Salah, bởi đó là Masjid” (Albukhari: 425, Muslim: 

520). 

Imam Annawawi  nói: “Được phép dâng lễ nguyện 

Salah tại mọi nơi trừ những địa điểm mà giáo lý ngăn cấm thực 

hiện lễ nguyện Salah: các khu mộ, những nơi dơ bẩn chẳng hạn 

như nơi có phân, nơi giết mổ, trên đường, nhà vệ sinh, ... dựa 

theo Hadith được ghi lại” (Sharh Annawawi Ala Saheeh 

Muslim: 5/5). 

Đối với tiếng Ja-mi’a (nơi tập hợp): là tiếng mô tả bản 

chất của Masjid. Masjid còn được gọi như thế là bởi vì Masjid 

                                                           
(6)

 Xem: Al-Muqham Lima Ashkal Min Talkhees Kitaab Muslim của Al-

Qurtubi 2/117. 
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là nơi để tập hợp, là biểu hiện của một tập thể đoàn kết. Khi 

người ta nói: Al-Masjid Al-Ja-mi’a hoặc Masjid Al-Ja-mi’a có 

nghĩa là Masjid có tổ chức lễ nguyện Salah Jumu’ah (lễ nguyện 

Salah tập thể ngày thứ sáu) cho dù Masjid đó có nhỏ đi chăng 

nữa. 

   

 

Mục thứ hai 

Ân phúc và sự thiêng liêng của Masjid 

Vì tầm quan trọng, sự thiêng liêng và ân phúc của các 

Masjid nên Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã đề cập đến nó 

ở hai mươi tám chỗ khác nhau trong Qur’an của Ngài(7). 

Cũng chính vì các Masjid có vị trí thiêng liêng và vĩ đại 

ở nơi Allah nên Ngài đã gán những Masjid là những nơi của 

riêng Ngài để nhấn mạnh rằng các Masjid là những nơi rất cao 

quý và đáng được tôn vinh. 

Việc gán một điều gì đó cho Allah được chia thành hai 

dạng: 

Dạng thứ nhất: Các thuộc tính không đứng riêng một 

mình như kiến thức, quyền năng, lời nói, sự nghe, sự thấy; thì 

những thuộc tính này sẽ được gán cho những chủ thể được mô 

tả, chẳng hạn như kiến thức của Ngài, lời phán của Ngài, 

quyền năng của Ngài, sắc diện của Ngài, tay của Ngài; tuy 

nhiên, không có bất cứ thứ gì trong tạo vật của Ngài giống với 

                                                           
(7)

 Xem : Từ điển mục lục lời phán Qur’an của Muhammad Fu’aad Abdu Al-

Baqi trang 345. 
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các thuộc tính của Ngài, bởi các thuộc tính của Ngài là tuyệt 

đối và siêu việt. 

Dạng thứ hai: Gán một vật nào đó nằm ngoài Ngài cho 

Ngài, chẳng hạn như nhà, con lạc đà, người bề tôi, thiên sứ, 

tinh thần hay linh hồn, những thứ này là những tạo vật gán cho 

Đấng Tạo Hóa, tuy nhiên, việc gán này mang tính riêng biệt, 

thiêng liêng và vượt trội khác với việc gán cho ai (vật) khác 

ngoài Ngài(8). 

Allah gán các Masjid cho bản thân Ngài là một sự gán 

mang tính thiêng liêng và hồng phúc tức muốn nhấn mạnh sự 

thiêng liêng và hồng phúc của các Masjid. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ۡظلَُم ِمم   ﴿
َ
ن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥَوَمۡن أ

َ
ِ أ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّلل  :فسءرةفابلقرة] ﴾ ن م 

ف[551
Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã ngăn cản các Masjid của 

Allah không cho tên của Ngài được tụng niệm trong đó. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 114). 

﴿  ِ ةَ َوَءاََت  إِن َما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلل  َلوَٰ قَاَم ٱلص 
َ
ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ َمۡن َءاَمَن بِٱَّلل 

ن يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َۖ َفَعََسٰٓ أ َ ةَ َولَۡم ََيَۡش إَِّل  ٱَّلل  َكوَٰ سءرةف] ﴾ ١٨ٱلز 

ف[51:فاتلءبة
Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày Phán xử cuối cùng và năng 

dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah và không sợ ai mà chỉ 

                                                           
(8)

 Xem: Sharh Al’Aqi-dah Attaha-wi trang 442, và Al-Kawa-shif Al-Jaliyah 

An Ma’a-ni Al-Wa-sitiyah của Salman trang 242. 
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sợ một mình Allah thì đó mới là những người chăm sóc và 

bảo quản các Masjid của Allah. May ra những người đó có 

thể sẽ là những người được hướng dẫn. (Chương 9 – 

Attawbah, câu 18). 

ن  ٱلَۡمَسَٰ  ﴿
َ
َحٗدا َوأ

َ
ِ أ ِ فَََل تَۡدُعواْ َمَع ٱَّلل  ف[81:فاجلنف سءرة] ﴾  ١٨ِجَد َّلِل 

Và các Masjid đều là của Allah. Do đó, chớ cầu nguyện, 

khấn vái một ai khác cùng với Ngài trong đó (Chương 72 – 

Al-Jinn, câu 18). 

Mặt dầu tất cả mọi tạo vật đều là của Allah, tất cả mọi 

vạn vật đều nằm dưới vương quyền của Ngài, Ngài là Đấng 

Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật, tuy nhiên, các Masjid có sự thiêng 

liêng và cao quý hơn mọi tạo vật khác bởi vì đó là nơi để dành 

riêng cho việc thờ phượng, tuân lệnh, phủ phục Ngài, và các 

Masjid không là của ai (vật) ngoài Ngài cũng giống như sự thờ 

phượng mà Ngài đã bắt các bề tôi của Ngài không được hướng 

nó đến ai (vật) ngoài Ngài. 

Thiên sứ của Allah  đã gán Masjid là ngôi nhà của 

Allah mang ý nghĩa thiêng liêng và kêu gọi sự tôn vinh đến 

Masjid với lời: 

ففِفففقَْءم ففاْداََمعَففَاَما » فإَِلَّففبَيْنَُهمْففَاَياََ ارَُسءنَهُففاهللِففِكاَاَ ففَياْلُءنَففاهللِففُبيُءِتففِمنْففَبيْت 
ِتينَةُففَعلَيِْهمُففنََزلَْتف اُْهمُففاكرَّْْحَةُففاََغِشيَاُْهمُففاكاسَّ فِفيَمنْففاهللُففاََذَكَرُهمُففاكَْماَلئَِكةُففاََحفَّ
ف.2922ااهفماسلمفرقمفرف«فِعنَْ هُف

“Bất cứ nhóm người nào tụ họp lại tại một trong những 

ngôi nhà của Allah để đọc Kinh sách của Allah (Qur’an) và 

để học hỏi truyền dạy kiến thức giáo lý cho nhau thì đều 

được (Allah) ban xuống sự bằng an, được Ngài che chở 
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trong sự thương xót của Ngài, được các Thiên Thần bao 

quanh (cầu nguyện Allah cho họ) và Allah sẽ nhắc tên của 

họ với những ai ở nơi Ngài” (Muslim: 2699). 

Một trong những bằng chứng nói lên ân phúc và sự 

thiêng liêng của các Masjid là lời phán của Allah: 

ِ ٱنل اَس َبۡعَضُهم بَِبۡعض  َولَۡوََّل َدفۡ  ﴿ َمۡت  ُع ٱَّلل  ِ َِٰمُع َوبَِيع  ل ُهد  َوَصلََوَٰت   َصَو
ِ َكثِيٗ َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱ ن  ٱَّلل  َ لََقوِيٌّ اۗ َوَۡلَنُُصَ ۥ ۚٓ إِن  ٱَّلل  هُ ُ َمن يَنُُصُ َّلل 

ف[55ف:سءرةفاحلج] ﴾ ٤٠َعزِيٌز 
Và nếu Allah không dùng những người này để chặn đứng 

một số người kia thì những tu viện và nhà thờ, giáo đường 

và thánh đường, những nơi mà tên Allah được tụng niệm 

nhiều chắc chắn sẽ bị phá sụp. Và chắc chắn Allah luôn 

giúp đỡ những ai ủng hộ chính nghĩa của Ngài, quả thật, 

Allah là Đấng Toàn năng đầy quyền lực và sức mạnh. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 40). 

Nếu Jihad được sắc lệnh để giơ cao lời phán của Allah 

thì các Masjid là những nơi tốt nhất để biểu hiện lời Tawhid và 

để thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo sau lời tuyên thệ Shahadah. 

Chính vì vậy mà việc phòng vệ và bảo quản các Masjid là 

nghĩa vụ bắt buộc đối với những người Muslim. 

Lời phán của Allah: Và nếu Allah không dùng những 

người này để chặn đứng một số người kia thì những tu viện 

và nhà thờ, giáo đường và các Masjid, những nơi mà tên 

Allah được tụng niệm nhiều chắc chắn sẽ bị phá sụp. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 40). 
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Imam Ibnu Jarir  nói: “Lời nói đúng nhất về ý nghĩa 

của câu Kinh này: quả thật Allah Tối Cao cho biết rằng nếu 

như Ngài không dùng những người này ngăn chặn một số 

người kia thì chắc chắn sẽ xảy ra như Ngài đã phán; Ngài đã 

cho những người Muslim đẩy lùi những người thờ đa thần 

trong sự phá hoại đó, cho những người chính trực ngăn những 

ai có hành vi bất công ... ”(9). 

Imam Ibnu Kathir  nói: “Có nghĩa là nếu Allah không 

dùng một nhóm người này chặn đứng một nhóm người kia, nếu 

Ngài không để một nhóm người này ngăn chặn điều xấu và ác 

đức của nhóm người kia theo những gì gì mà Ngài đã sắp đặt 

và an bài thì chắc chắn trái đất sẽ bị hủy hoại, chắc chắn kẻ 

mạnh sẽ tiêu diệt kẻ yếu”. (Tafseer Al-Qur’an Al-Azim trang 

901). 

Imam Al-Baghawi  nói: “Ý nghĩa của câu Kinh này là 

nếu như Allah không để những người này ngăn chặn những 

người kia bằng con đường Jihad, thực thi sự trừng phạt theo 

giáo luật thì chắc chắn những nơi dâng lễ nguyện Salah của các 

tín đồ trong giáo lý của mỗi vị Nabi sẽ bị phá sụp, các nhà thờ 

trong thời của Nabi Musa  sẽ bị phá sụp, các nhà thờ trong 

thời của Nabi Ysa  sẽ bị phá sụp và trong các Masjid trong 

thời của Muhammad  sẽ bị phá sụp”. (Tafseer Al-Baghawi: 

3/290). 

Một trong những việc làm bảo quả và phòng vệ cho các 

Masjid là giúp đỡ tôn giáo của Allah như Ngài đã phán: 

                                                           
(9)

 Ja-mi’a Al-Bayaan An Ta’weel Ayah Qur’an 18/647. 
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ن  ٱ ﴿ َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز َوَۡلَنُُصَ ۥ ۚٓ إِن  ٱَّلل  هُ ُ َمن يَنُُصُ ف[55ف:سءرةفاحلج] ﴾ ٤٠َّلل 
Và chắc chắn Allah luôn giúp đỡ những ai ủng hộ chính 

nghĩa của Ngài, quả thật, Allah là Đấng Toàn năng đầy 

quyền lực và sức mạnh. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 40). 

﴿  ْ ةَ َوَءاتَُوا لَوَٰ قَاُمواْ ٱلص 
َ
ۡرِض أ

َ
َُٰهۡم ِِف ٱۡۡل ن  ك  ِيَن إِن م  َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف  ٱَّل 

َ
ةَ َوأ َكوَٰ ٱلز 

ُمورِ َونَ 
ُ
َٰقَِبُة ٱۡۡل ِ َع  [41ف:سءرةفاحلج] ﴾ ٤١َهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِِۗ َوَّلِل 

Những ai mà TA để họ vững vàng trên trái đất thì họ sẽ 

dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo, đóng Zakah, bảo 

ban nhau làm điều phải và ngăn cản nhau làm điều sai 

quấy. Nhưng tất cả mọi việc đều ở sự định đoạt của Allah. 
(Chương 22 – Hajj, câu 41). 

Vì sự vĩ đại và thiêng liêng của các Masjid nên Allah đã 

qui định rằng điều xấu xa, tồi tệ và bất công nhất chính là hành 

vi ngăn cản việc tụng niệm và thờ phượng Allah trong các 

Masjid cũng như hành vi đập phá chúng. Allah, Đấng Tối Cao 

phán:  

ن يُذۡ  ﴿
َ
ِ أ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّلل  ن م  ۡظلَُم ِمم 

َ
 ﴾َوَسََعَٰ ِِف َخَرابَِها ۚٓ  ُمُهۥفِيَها ٱسۡ  َكرَ َوَمۡن أ

ف[551:فسءرةفابلقرة]
Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã ngăn cản các Masjid của 

Allah không cho tên của Ngài được tụng niệm trong đó, và 

còn cố gắng tìm mọi cách đập phá chúng (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 114). 

Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng Allah đã xóa bỏ hết 

tất cả các hệ thống giáo lý trước và thay vào bằng hệ thông 
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giáo lý của Islam. Sau khi đã xóa bỏ và thay thế hệ thống giáo 

lý mới này thì Ngài ngăn cấm tất cả các nhà thờ, các nơi thờ 

phượng của người Do thái và sắc lệnh phải dựng lên các 

Masjid và tôn vinh chúng, phải trông coi và gìn giữ chúng. 

Allah phán: 

ذَِن ٱ ﴿
َ
نِِف ُبُيوٍت أ

َ
ُ أ ِ  َّلل  تُۡرَفَع َوُيۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسب ُِح ََلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدو 

ف[33:فسءرةفاِلءر] ﴾ ٣٦َوٱٓأۡلَصاِل 
(Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngôi nhà 

(Masjid) mà Allah cho phép được dựng lên, được tụng 

niêm tên của Ngài, được tán dương và ca ngợi Ngài trong 

đó sáng chiều (Chương 24 – Annur, câu 36). 

Ân phúc của các Masjid được khẳng định trong Hadith 

do Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:  

فف» َحبُّ
َ
بَْغُضففَماَساِدُ َهافاهللِففإىَِلففابْلِالَدِففأ

َ
ْسَءاُقهَففاهللِففإىَِلففابْلِالَدِففَاأ

َ
رااهفماسلمفرقمفف«فاأ

ف.978
“Đất nước được yêu thích nhất đối với Allah là các Masjid 

của nó và đất nước bị ghét nhất đối với Allah là các chợ của 

nó” (Muslim: 671). 

Imam Annawawi  nói: “Đất nước được yêu thích 

nhất đối với Allah là các Masjid của nó” bởi vì các Masjid là 

những ngôi nhà để phủ phục và thờ phượng Allah, là những 

nền tảng của lòng Taqwa; “và đất nước bị ghét nhất đối với 

Allah là các chợ của nó” bởi vì các chợ là nơi tồn tại sự gian 
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lận, lừa lọc, cho vay lấy lãi, thề thốt giả dối, làm trái lời hứa, 

không có sự tưởng nhớ và tụng niệm Allah, .. (10) 

Imam Al-Qurtubi  nói: “Đất nước được yêu thích 

nhất đối với Allah là các Masjid của nó” có nghĩa là những 

ngôi nhà được yêu thích nhất trong một đất nước là các Masjid 

bởi vì đó là những nơi dành riêng cho sự thờ phượng, tụng 

niệm, tụ họp những người có đức tin, biểu hiện các biểu hiệu 

của tôn giáo, hiện diện của các vị Thiên Thần; còn riêng các 

chợ là những nơi bị ghét nhất trong một đất nước đối với Allah 

bởi vì đó là những nơi dành riêng cho nhu cầu trần tục, không 

có sự tụng niệm Allah, là nơi tồn tại của những lời thề gian dối, 

là doanh trại của Shaytan, là trung tâm để chúng quấy nhiễu 

các bề tôi.(11) 

   

 

Mục thứ ba 

Ba Masjid ân phúc và thiêng liêng nhất 

Ba Masjid ân phúc và thiêng liêng nhất là Masjid Al-

Haram ở Makkah, Masjid của Thiên sứ - Annabawi ở Madinah 

Munauwarah và Masjid Al-Aqsa ở Palestine. Cơ sở giáo lý cho 

điều này là Hadith do Abu Zdar  thuật lại, ông nói: Tôi đã 

hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Masjid nào là Masjid đầu tiên 

trên trái đất? Người  nói: “Masjid Al-Haram”. Tôi hỏi: Kế 

đến là Masjid nào? Người  nói: “Masjid Al-Aqsa”. Tôi hỏi 

                                                           
(10)

 Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 5/177. 
(11)

 Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees Sahih Muslim 2/294. 
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tiếp: Khoảng cách thời gian giữa hai Masjid đó là bao nhiểu? 

Người  nói:  

ْرَبُعءنَفف»
َ
ْينََمافَسنَةًففأ

َ
ْدَرَكاَْكففَاأ

َ
اَلةُففأ ففاكصَّ ،ف524رااهفابلخاريفرقمفف«فاْسِج  فمَففَفُهءَفففََصلِّ

ف.425اماسلمفرقمفف6699
“Bốn mươi năm, và ở bất cứ nơi nào ngươi có mặt, khi đến 

giờ Salah thì ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah bởi vì nơi đó 

là Masjid” (Albukhari: 425, 3366; Muslim: 520). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ْسءَدُففاحْلََجرُففنََزَلفف»
َ
َش ُّففاَُهءَففاجْلَنَّةِففِمنَففاأل

َ
ف«فآَدمَففبَِنففَخَطايَاففاََسءََّدتْهُففاكلََّبِففِمنَففَبيَاًوافأ

ف.صححهفاألبلاينفاف177رااهفالرتمذيفاقالفحاسنفصحيحفرقمف
“Viên đá đen (được gắn ở góc ngôi đền Ka’bah) được mang 

xuống từ Thiên Đàng, nó có màu cực trắng như sữa nhưng 

nó đã trở thành màu đen do tội lỗi của con chau Adam” 

(Tirmizdi: 877, ông nói Hadith tốt và Sahih, và Hadith được 

Sheikh Albani xác nhận Sahih). 

Ông Ibnu Abbas  cũng thuật lại trong một Hadith khác 

rằng Thiên sứ của Allah  nói về viên đá đen: 

ففيَْشَه ُففبِهِففَينِْطُقففَاكاَِسان ففبِِهَمافُيبِْصُففَعيْنَانِففَلُففالِْقيَاَمةِففيَْءمَففاهللُففََلَبَْعثَنَّهُففَااهللِفف» فىلَعَ
هذافح يثف:فاقالفالرتمذيف8/299اأْح فف298رااهفالرتمذيفرقمفف«فِِبَق ففاْساَلََمهُففَمِنف

 .اينحاسن،فاصححهفاألبل

“Thề bởi Allah, vào Ngày Phục Sinh Allah mang nó đến, 

cho nó đôi mắt để nhìn thấy, chiếc lưỡi để nói chuyện và nó 
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làm chứng cho ai đã sờ chạm nó thực sự” (Tirmizdi ghi lại 

với số thứ tự 961, Ahmad: 1/266 và Tirmizdhi nói: Hadith tốt, 

Sheikh Albani xác nhận Sahih). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

لِْفففِمنْففَخْْي ففَهَذافَماْسِجِ ىفِفففَصاَلة فف»
َ
ف«فاحْلََرامَففاكَْماْسِج َففإَِلَّففِسَءاهُففِفيَمافَصاَلة ففأ

ف.5311رقمففاماسلمف5511رقمففرااهفابلخاري
“Dâng lễ nguyện Salah trong Masjid này của Ta (Masjid 

Nabawi tại Madinah) tốt hơn một ngàn lần dâng lễ nguyện 

Salah tại các Masjid khác ngoại trừ Masjid Al-Haram” 

(Albukhari: 1190, Muslim: 1394). 

Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

فَْضُلففَماْسِجِ ىفِفففَصاَلة فف»
َ
لِْفففِمنْففأ

َ
فاََصاَلة ففاحْلََرامَففاكَْماْسِج َففإَِلَّففِسَءاهُففِفيَمافاَلة فَصففأ

فَْضُلففاحْلََرامِففاكَْماْسِج ِففِفف
َ
لِْفففِمائَةِففِمنْففأ

َ
رااهفابنفمادهفرقمفف«فِسَءاهُففِفيَمافَصاَلة ففأ

ف.هاصححهفاألبلاينف يفصحيحف6/656اأْح فف8559
“Dâng lễ nguyện Salah trong Masjid này của Ta (Masjid 

Nabawi tại Madinah) tốt hơn một ngàn lần dâng lễ nguyện 

Salah tại các Masjid khác ngoại trừ Masjid Al-Haram; và 

dâng lễ nguyện Salah trong Masjid Al-Haram tốt hơn một 

trằm ngàn lần so với dâng lễ nguyện Salah tại các Masjid 

khác.” (Ibnu Ma-jah: 1406, Ahmad: 3/343 và Sheikh Albani 

xác nhận Sahih). 

Và trong Hadith được ghi lại bởi Al-Bazaar và Ibnu 

Abdul-Bar qua lời thuật của Abu Addarda rằng Thiên sứ của 

Allah  nói:  
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اَلةف ِيْفَبيِْتفاكَْمْقِ ِسفِِبَْماِسِمائَةفَصالة فف» ف«فَااكصَّ
“Và lễ nguyện Salah tại ngôi đền Maqdis (Jerusalem) bằng 

năm trăm lần lễ nguyện Salah”. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  

فَاَماْسِج ِففاحْلََرامِففَاَماْسِج ِففَهَذافَماْسِجِ ىفَماَساِد َففثاََلثَةِففإىَِلففإَِلَّففاكرَِّحاُلففتَُش ُّففَلَفف»
قَْصف

َ
ف.8627اماسلمفرقمفف8812فرااهفابلخاريفرقمف«فاأل

“Không được phép đi du hành thăm viếng ngoài bà Masjid: 

Masjid này của Ta, Masjid Al-Haram và Masjid Al-Aqsa 

(Jerusalem – Palestine)” (Albukhari: 1189, Muslim: 1397). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ففَاِمنََْبِىف،فاجْلَنَّةِففِرَياِضففِمنْففَراَْوة ففَاِمنََْبِىفبَيِْتففْيَفبَففَماف» رااهف «فَحءِْضففىلَعَ
 .5315اماسلمفرقمفف5513ابلخاريفرقمف

“Cái khoảng giữa ngôi nhà và bục thuyết giảng của Ta là 

một trong những ngôi vườn Thiên Đàng, và bục thuyết 

giảng của Ta nằm trên hồ Hawdh của Ta” (Albukhari: 1196, 

Muslim: 1391). 

   

 

Mục thứ tư 

Masjid ân phúc đứng sau ba Masjid Al-Haram, 

Al-Aqsa và Annabawi là Masjid Quba’ 
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Ông Abdullah bin Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ِتفف-فاسلمفعليهفاهللفصَّلف-فاِلَِّبُّففََكنَف »
ْ
ففُقبَا  ففَماْسِج َففيَأ ففُكَّ   « َاَراِكبًافَماِشيًافَسبْت 

“Nabi  thường đến Masjid Quba’ vào mỗi ngày thứ bảy 

bằng cách đi bộ hoặc cưỡi con vật”  

Và Abdullah bin Umar  thường làm giống như vậy. 

Đây là Hadith do Albukhari ghi lại, còn trong Muslim: 

ِتفف-اسلمفعليهفاهللفصَّل-فاهللِففرَُسءُلففنَفَكَفف»
ْ
ففَاَماِشيًافَراِكبًافُقبَا  ففَماْسِج َففيَأ فَفيَُصَّلِّ

ف«َرْكَعاَْيِففِفيهِف
“Thiên sứ của Allah  thường đến Masjid Quba’ bằng 

cách đi bộ hoặc cưỡi con vật để dâng lễ nguyện Salah hai 

Rak’at ở đó”. 

Ông Sahl bin Hanif  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

رَففَمنْفف» َتففُثمَّففبَيِْاهِففِفففَتَطهَّ
َ
ففُقبَا  ففَماْسِج َففأ ْدرِففَلُففََكنَففَصاَلةًففِفيهِفففََصَّلَّ

َ
ف«فُعْمَرة ففَكأ

ف.اصححهفاألبلاينف5152افابنفمادهفرقمف011رااهفالناسايئفرقمف
“Ai tẩy sạch thân thể (làm Wudu’ hoặc tắm) ở nhà rồi đi 

Masjid Quba’ để dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at ở đó thì 

sẽ được ban cho ân phước giống như ân phước đi làm 

Umrah” (Annasa-i: 700, Ibnu Ma-jah: 1412). 

Ông Usaid bin Zhuhair Al-Ansari  thuật lại lời của 

Thiên sứ : 
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اَلةُفف» اابنفمادهفرقمفف321رااهفالرتمذيفرقمفف«فَكُعْمَرة ففبَا  فقُففَماْسِج ِففِفففاكصَّ
ف.اصححهفاألبلاينف5155

“Lễ nguyện Salah trong Masjid Quba’ giống như Umrah” 

(Tirmizdi: 324, Ibnu Ma-jah: 1411 và Sheikh Al-Bani xác nhận 

Sahih). 

Điều này không nằm trong ý nghĩa được phép du hành 

từ xa đến để viếng thăm mà sự viếng thăm Masjid Quba’ từ 

trong Madinah hoặc đối với ai đã đến Madinah rồi muốn viếng 

Quba’. Riêng đối với ai du hành từ phương xa đến chỉ để viếng 

thăm thì không được phép thực hiện ngoại trừ đối với ba 

Masjid như đã nói ở phần trước. 

   

 

 

 

 

Mục thứ năm 

Ân phúc của việc xây cất và bảo quản các 

Masjid 

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Islam bảo chăm sóc 

và bảo quản các Masjid, tiêu biểu như lời phán của Allah: 

ِ َوٱۡۡلَۡوِم  ﴿ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱَّلل  ةَ َوَءاََت إِن َما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلل  َلوَٰ قَاَم ٱلص 
َ
ٱٓأۡلِخرِ َوأ

ن يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َۖ َفَعََسٰٓ أ َ ةَ َولَۡم ََيَۡش إَِّل  ٱَّلل  َكوَٰ سءرةف] ﴾ ١٨ٱلز 

ف[51:فاتلءبة
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Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày Phán xử cuối cùng và năng 

dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah và không sợ ai mà chỉ 

sợ một mình Allah thì đó mới là những người chăm sóc và 

bảo quản các Thánh đường của Allah. May ra những người 

đó có thể sẽ là những người được hướng dẫn. (Chương 9 – 

Attawbah, câu 18). 

Việc chăm sóc và bảo quản Masjid có nghĩa là bảo tồn 

và gìn giữ, và sự bảo tồn và gìn giữ các Masjid có nghĩa là xây 

cất, giữ sạch đẹp và trông coi để các Masjid luôn là những nơi 

thiêng liêng và tôn nghiêm cho việc dâng lễ nguyện Salah, tụng 

niệm, học hỏi và truyền dạy kiến thức giáo l ý – và kiến thức vĩ 

đại nhất chính là Qur’an, và các hình thức thờ phượng khác. 

Các Masjid là những nơi chỉ dành riêng để thờ phượng 

Allah, một mình Ngài duy nhất. Allah phán: 

َحٗدا  ﴿
َ
ِ أ ِ فَََل تَۡدُعواْ َمَع ٱَّلل  ن  ٱلَۡمَسَِٰجَد َّلِل 

َ
ف[81:فاجلنف سءرة] ﴾  ١٨َوأ

Và các Masjid đều là của Allah. Do đó, chớ cầu nguyện, 

khấn vái một ai khác cùng với Ngài trong đó (Chương 72 – 

Al-Jinn, câu 18). 

ذَِن ٱ ﴿
َ
ِ ِِف ُبُيوٍت أ ن تُۡرَفَع َوُيۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسب ُِح ََلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدو 

َ
ُ أ َّلل 

ةِ ِإَويَتا ِء َّل  تُۡلِهيِهۡم تَِجََٰرة  َوََّل َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱ رَِجال   ٣٦َوٱٓأۡلَصاِل  لَوَٰ ِ ِإَوقَاِم ٱلص  َّلل 
ةِ ََيَافُوَن يَۡومٗ  َكوَٰ بَۡصَُٰر ٱلز 

َ
ۡحَسَن َما  ٣٧ا َتَتَقل ُب فِيهِ ٱۡلُقلُوُب َوٱۡۡل

َ
ُ أ ِۡلَۡجزَِيُهُم ٱَّلل 

 ُ ۦۗ َوٱَّلل  ِن فَۡضلِهِ ْ َوَيزِيَدُهم م  ُء بَِغۡيِ ِحَساب  َعِملُوا
سءرةف] ﴾٣٨ يَۡرُزُق َمن يََشا 

ف[31ف- 33:اِلءر
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(Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngôi nhà 

(Masjid) mà Allah cho phép được dựng lên, được tụng 

niêm tên của Ngài, được tán dương và ca ngợi Ngài trong 

đó sáng chiều. Những người mà việc mua bán đổi chác 

cũng như việc làm ăn kinh doanh không làm họ xao lãng 

việc tưởng nhớ Allah, không làm họ xao lãng việc dâng lễ 

nguyện Salah và xuất Zakah; họ luôn lo sợ cho Ngày mà 

trái tim và cặp mắt của họ sẽ đảo lộn (về việc bị phán xét 

trước Allah). Họ luôn hy vọng Allah sẽ ban cho họ phần 

thưởng tốt nhất về những việc thiện mà họ đã làm và họ 

luôn mong Ngài sẽ gia ân thêm cho họ, bởi vì Allah là Đấng 

cung dưỡng vô kể cho ai Ngài muốn một cách không tính 

toán. (Chương 24 – Annur, câu 36 - 38). 

Lời phán của Allah: Allah cho phép được dựng lên 

có nghĩa là Allah ra lệnh phải xây dựng các Masjid, phải chăm 

sóc và bảo quản chúng. Có lời giải thích rằng: Allah ra lệnh 

phải bảo quản và giữ cho các Masjid luôn được thanh sạch 

khỏi những điều ô uế, những lời nói và hành động sàm bậy(12).  

Imam Al-Tabari  nói về ý nghĩa của lời Allah cho 

phép được dựng lên: Allah cho phép xây cất các Masjid, còn 

một số học giả khác thì nói: “Allah cho phép tôn vinh ...”. Sau 

đó, ông chọn câu thứ nhất là câu nói đúng nhất, ông nói: “Đối 

với tôi, câu nói đúng nhất là câu nói của Muja-hid, đó là: Allah 

cho phép xây dựng các Masjid, giống như Allah đã phán trong 

câu Kinh: 

                                                           
(12)

 Tafseer Al-Qur’an Al-Kareem của học giả Ibnu Kathir trang 943. 
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َِٰه  ﴿ ا َۖ إِن َك  مُ  ِۧإَوۡذ يَۡرَفُع إِبَۡر نَت  ٱۡلَقَواِعَد ِمَن ٱۡۡلَۡيِت ِإَوۡسَمَٰعِيُل َرب َنا َتَقب ۡل ِمن 
َ
أ

ِميُع ٱۡلَعلِيُم  ف[520:فسءرةفابلقرة] ﴾ ١٢٧ٱلس 
Và hãy nhớ lại khi Ibrahim và Isma’il xây móng của Ngôi 

đền (Ka’bah) và cầu nguyện thưa: Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi, xin Ngài chấp nhận việc làm của bầy tôi; quả thật, Ngài 

là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết. (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 127). 

Việc dựng lên trong các lời Kinh thường mang ý nghĩa 

xây cất.”(13) 

Học giả Assa’di  nói: “trong các ngôi nhà (Masjid) 

mà Allah cho phép được dựng lên, được tụng niêm tên của 

Ngài  , đây là tổng thể giáo luật cho các Masjid, sự dựng lên 

mang ý nghĩa: xây cất, chăm sóc, bảo quản và giữ cho các 

Masjid luôn thanh sạch khỏi những ô uế và phá hại, giữ gìn và 

bảo tồn các Masjid khỏi những hành vi đập phá của người 

ngoại đạo, giữ các Masjid trong sạch khỏi những hành vi và lời 

nói sàm bậy; và tiếng được cất lên trong các Masjid phải là 

những lời tụng niệm và tưởng nhớ Allah.”(14) 

Ông Amru bin Maymun  nói: “Tôi đã có cơ hội kịp 

với thời các vị Sahabah của Thiên sứ, và họ đều nói: Các 

Masjid là những ngôi nhà của Allah, quả thật việc tôn vinh 

                                                           
(13)

 Jami’a Albayaan An Ta’weel Ay Al-Qur’an của học giả Attabari 19/190, 

và xem thêm Tafseer Al-Baghawi 3/347. 
(14)

 Tayseer Al-Kareem Arrahman Fi Tafseer Kalaam Al-Manaan của đại học 

giả Assa’di trang 518. 
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ngôi nhà của Allah là một nghĩa vụ thiêng liêng đối với Allah 

cho những ai đến viếng thăm nó”.(15) 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã khuyến khích và thúc 

giục việc xây cất các Masjid. Ông Uthman bin Affaan  thuật 

lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

افماسلمفف545رااهفابلخاريفرقمفف«فِمثْلَهُففاجْلَنَّةِففِفففَلُففاهللُففَبَنففلِِلِففَماْسِجً افَبَنففَمنْفف»
ف.466رقمف

“Ai xây cất một Masjid vì Allah thì Allah sẽ xây cho người 

đó một căn nhà giống như vậy nơi Thiên Đàng” (Albukhari: 

450, Muslim: 533). 

Ibnu Hajar  nói về lời của Thiên sứ : “Ai xây cất 

một Masjid” mang ý nghĩa bao hàm cả lớn và nhỏ. (Fathul-

Bary 1/545). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  

اْففََكنَففَصِغًْيافَماْسِجً افلِِلِففَبَنففَمنْفف»
َ
رااهفالرتمذيفف«فاجْلَنَّةِففِفففيْاًابَففَلُففاهللُففَبَنففَكِبًْيافأ

ف.افصححهفاألبلاينف682رقمف
“Ai xây một Masjid vì Allah dù lớn hay nhỏ thì Allah sẽ 

xây cho người đó một căn nhà nơi Thiên Đàng” (Tirmizdi: 

319 và được Sheikh Albani xác nhận Sahih). 

Ông Abu Zdar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

                                                           
(15)

 Ibnu Jarir ghi chép trong Jami’a Al-Bayaan 19/189. 
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فَماْسِج اًفَاكَْءفقَْ رفمفْفف» الرتغيبفف«فقَطاةفَبَنفاهلُلفَلُفبَيْااًف ِيْفاجْلَنَّةِففِصفحَفَمْنفَبَنفلِِلِ
ف.8/292االرتهيبفكلمنذريف

“Ai xây một Masjid vì Allah cho dù chỉ khoảng bằng tổ gà 

gô cát thì Allah sẽ xây cho y một ngôi nhà nơi Thiên Đàng” 

(Attarghib Wattarheeb của học giả Al-Munzdari 1/262). 

Ibnu Hajar  nói: “Đa số các học giả cho rằng Hadith 

trên mang ý nghĩa cường điệu hóa bởi vì tổ của con gà gô cát là 

nơi để nó đẻ trứng, nó không đủ làm nơi dâng lễ nguyện Salah 

dành cho một người. Một số học giả khác thì nói: Hadith mang 

ý nghĩa theo nghĩa đen của nó tức là sự mở rộng thêm cho 

Masjid khi cần hoặc sự tham gia đóng góp từ nhiều người 

trong việc xây Masjid ... ”(16). 

Còn lời của Thiên sứ  “Ai xây một Masjid vì Allah” 

có nghĩa là thành tâm vì một mình Allah trong việc xây cất 

Masjid. Ibnu Hajar  thuật lại lời của Ibnu Al-Jawzi : “Ai 

ghi tên của mình lên Masjid mà y đã xây cất thì y ở cách xa với 

lòng thành tâm”(17). Và ai xây cất Masjid với tiền thù lao thì y 

sẽ không được phần ân phước như trong lời được của Hadith 

bởi vì không có lòng thành tâm(18). 

Riêng lời của Thiên sứ  trong Hadith được thuật lại bởi 

Uthman  “Allah sẽ xây cho người đó một căn nhà giống 

như vậy nơi Thiên Đàng”, học giả Al-Qurtubi  nói: “Sự so 

sánh ở đây không mang ý đúng theo nghĩa đen của nó ... mà nó 

                                                           
(16)

 Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/545. 
(17) 

Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/545. 
(18)

 Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/545. 
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hàm ý rằng Allah xây cho y với phần thưởng là xây một ngôi 

nhà cho y nhưng ngồi nhà đó sẽ tốt hơn, vĩ đại hơn”.(19) 

Imam Annawawi  nói: Lời của Thiên sứ  “giống 

như vậy” có thể hàm chứa hai ý: một là Allah sẽ xây cho 

người đó giống như vậy trong cách gọi là nhà, nhưng đặc điểm 

và bản chất của căn nhà đó hoàn toàn khác bởi vì như đã biết 

những gì ở nơi Thiên Đàng đều tốt đẹp hơn những gì ở trần 

gian, những gì được chuẩn bị ở nơi Thiên Đàng là những thứ 

chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng 

nghe và cũng chưa có một trái tim con người có thể hình dung; 

hai là ân phúc của ngôi nhà được ban thưởng cho việc xây 

Masjid tốt đẹp hơn các ngôi nhà khác trong Thiên Đàng giống 

như ân phúc của Masjid tốt đẹp hơn so với những ngôi nhà trên 

thế gian.(20) 

Imam Ibnu Hajar  nói: “Và một trong các câu trả lời 

thuyết phục làm hài lòng người thắc mắc là sự so sánh ở đây 

còn phải xét đến chất lượng, đã có biết bao nhiêu ngôi nhà tốt 

đẹp hơn gấp mười hay gấp trăm lần các ngôi nhà khác”.(21) 

Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng thế giới ở nơi Thiên 

Đàng rộng lớn và tốt đẹp hơn so với cõi trần gian bởi lẽ một 

gang tay ở nơi Thiên Đàng đã tốt đẹp hơn cả thế gian rồi.(22) 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

                                                           
(19)

 Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees Kitaab Muslim của học giả Al-

Qurtubi 2/130. 
(20)

 Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 5/18. 
(21) 

Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/546. 
(22) 

Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/546. 
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افإِنَّفف» هُففَعلََّمهُففِعلًْمافَمْءتِهِففَبْع َففاََحاَسنَاتِهِففَعَمِلهِففِمنْففاكُْمْؤِمنَففيَلَْحُقففِممَّ افَانَََشَ فَاَادَلً
ثَهُففَاُمْصَحًفافتََرَكهُففَصاحِلًا اْففَارَّ

َ
اْففَبنَاهُففَماْسِجً افأ

َ
ِبيِلففَِلبِْنففبَيْاًافأ اْففَبنَاهُففاكاسَّ

َ
فَنْهًرافأ

ْدَراهُف
َ
اْففأ

َ
ْخرََدَهافقَةًفَص َففأ

َ
ِاهِففِفففَماِلِففِمنْففأ رااهف «َمْءتِهِففَبْع ِففِمنْففيَلَْحُقهُففاََحيَاتِهِففِصحَّ

ف.احاسنهفاألبلاينف212ابنفمادهفرقمف
“Quả thật, những việc làm cũng như những ân phước của 

người có đức tin vẫn còn tiếp diễn cho y sau khi chết là kiến 

thức mà y đã truyền dạy cho người, để lại đứa con ngoan 

đạo cùng với quyển Kinh Qur’an hoặc một Masjid y đã xây 

hoặc một ngôi nhà y đã xây cho con đường chính nghĩa của 

Allah hoặc một con sông mà y đã bỏ công hoặc tiền của để 

đào nên; những thứ đó vẫn còn  tiếp diễn cho y đến sau khi 

chết” (bnu Ma-jah: 242 và Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt). 

   

Mục thứ sáu 

Ân phúc của việc đi bộ đến Masjid 

Việc đi bộ đến các Masjid để thực hiện lễ nguyện Salah 

tập thể là một trong những hình thức thờ phượng vĩ đại. Quả 

thật, ân phúc về việc làm này được nói đến qua rất nhiều 

Hadith, tiêu biểu: 

1- Trái tim luôn yêu thích đến với các Masjid sẽ được ở 

dưới bóng mát của Allah vào Ngày Phán Xét. Ông Abu 

Huroirohف thuật lại rằng Thiên sứ của Allahف nói: 

ففَلَففيَْءمَففلِّهِفظِففِفففاهللُففيُِظلُُّهمُففَسبَْعة فف» فف،فالَْعاِدُلففاإِلَمامُففِظلُّهُففإَِلَّففِظلَّ ففاََشا  
َ
فِفففنََشأ

فف،فَربِّهِففِعبَاَدةِف فَعلَيْهِففاْداََمَعافاهللِففِفففََتَابَّافَارَُداَلنِفف،فاكَْماَساِد ِففِفففُمَعلَّق ففقَلْبُهُففَارَُدل 
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قَا فف،فَعلَيْهِففَاَتَفرَّ ة ففَطلَبَاْهُففَارَُدل 
َ
ففاُتفذَففاْمَرأ ففَفَقاَلففامََجَال ففَمنِْصب  َخاُفففإِّنِّ

َ
.ففاهللِففأ

ف َقففَارَُدل  ْخَفففتََص َّ
َ
ففأ فف،فيَِمينُهُففُتنِْفُقففَمافِشَماُلُففَتْعلَمَففَلَففَحتَّ فَخاَِلًافاهللَففَذَكرَففَارَُدل 

ف.8526اماسلمفرقمفف995رااهفابلخاريفرقمفف«فَعيْنَاهُففَفَفاَوْتف
“Bảy tốp người được Allah che mát dưới bóng mát của 

Ngài vào ngày mà không có bóng mát nào ngoài bóng mát 

của Ngài: vị Imam công bằng và liêm chính; người thanh 

niên năng thờ phượng Thượng Đế của y; người đàn ông có 

trái tim gắn liền với Masjid; hai người hội ngộ vì yêu 

thương Allah và chia tay vì yêu thương Allah; người đàn 

ông khi được người phụ nữ có sắc đẹp và giàu có gọi mời 

đến với Zina thì nói: quả thật tôi sợ Allah; người làm 

Sadaqah (bố thí) một cách kín đáo và âm thầm đến nỗi tay 

trái không biết những gì mà tay phải đã cho đi; và người 

ngồi một mình tụng niệm Allah và đôi mắt tuôn dòng lệ.” 

(Albukhari: 660, Muslim: 1423). 

Imam Annawawi  nói trong bộ Sharh của ông về lời 

của Thiên sứ  “người đàn ông có trái tim gắn liền với 

Masjid”: có nghĩa là người rất yêu thích đến các Masjid, luôn 

bám trụ với tập thể trong lễ nguyện Salah, chứ không phải 

mang ý nghĩa là thường xuyên ngồi trong Masjid. (Sharh 

Annawawi Ala Sahih Muslim 7/126). 

Ibnu Hajar  nói: “trái tim gắn liền với Masjid” giống 

như muốn so sánh với một thứ gì đó được gắn trong Masjid 

chẳng hạn như chiếc đèn, điều này mang ý nghĩa rằng trái tim 

luôn bám trụ trong Masjid mặc dù thân xác ở bên ngoài; bằng 

chứng cho điều này là lời ghi chép của Al-Jawzaqi: “như thể 

trái tim của y được gắn trong các Masjid”. Và lời “trái tim 

gắn liền với Masjid” cũng có thể mang hàm ý rất yêu thích 
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Masjid; bằng chứng cho điều này lời ghi chép của Ahmad: 

“gắn liền với Masjid” (Fathul-Bary 2/145).                

2- Đi bộ đến Masjid sẽ được nâng cấp bậc, được bôi xóa 

tội lỗi và được ghi cho các ân phước và công đức. Ông 

Abdullah bin Mas’ud  nói: 

رُففرَُدل ففِمنْففَاَماف» ُهءرَففَفيُْحاِسنُففَياََطهَّ فاكَْماَساِد ِففَهِذهِففِمنْففَماْسِج  ففإىَِلففَيْعِم ُففُثمَّففالطُّ
ففَلُففاهللُففَكاََبففإَِلَّف ففَدرََدةًففبَِهافَلُففَاَيْرَفعُففَحاَسنَةًففََيُْطءَهافُخْطَءة ففبُِكلِّ فبَِهافَعنْهُففَاََيُطُّ

ف.945رااهفماسلمفرقمفف«فَسيِّئَةًف
“Bất kỳ người đàn ông nào chỉnh chu việc tẩy sạch thân thể 

rồi đi đến một Masjid nào đó thì đều được Allah ghi cho 

mỗi bước đi của y là một ân phước, mỗi bước đi được nâng 

lên một bậc và mỗi bước đi được xóa đi một điều tội lỗi.” 

(Muslim: 654). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ُفففاجْلََماَعةِففِفففاكرَُّدِلففَصاَلةُفف» ففتَُضعَّ ينَففََخاًْسافُسءقِهِففَاِفففبَيِْاهِففِفففَصاَلتِهِففىلَعَ فاَِعَْشِ
نَّهُففاََذكَِكفف،فِوْعًفا

َ
ففإَِذافأ

َ
أ ْحاَسنَففتَءَوَّ

َ
فإَِلَّففَُيْرُِدهُففَلَففاكَْماْسِج ِففإىَِلففَخَرجَففُثمَّفف،فء َفاكْءُُوفففَأ

اَلةُف فف،فَدرََدة ففبَِهافَلُففُرفَِعْتففإَِلَّففَخْطَءةًففََيُْطففكَمْفف،فاكصَّ رااهفف«ف...فَخِطيئَة ففبَِهافَعنْهُففاَُحطَّ
ف.952اماسلمفف957ابلخاريفرقمف

“Lễ nguyện Salah của người đàn ông cùng với tập thể được 

nhân lên hai mươi lăm lần so với lễ nguyện Salah của y tại 

nhà hoặc tại chợ. Quả thật, khi nào y làm Wudu’ và làm 

Wudu’ thật tốt rồi y rời nhà đến Masjid chỉ để thực hiện lễ 

nguyện Salah thì mỗi một bước đi y được nâng lên một bậc, 

được xóa một tội ...” (Abukhari: 647, Muslim: 649). 
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

رَففَمنْفف» ففإىَِلففَمَشففُثمَّففبَيْاِهِففِفففَتَطهَّ ففََرائِِضففِمنْفففَِريَضةًففَِلَْقِضَففاهللِففُبيُءِتففِمنْففَبيْت 
ففإِْحَ اُهَمافَخْطَءتَاهُففََكنَْتففاهللِف ففَخِطيئَةًففََتُطُّ

ُ
رااهفماسلمفرقمفف«فَدرََدةًففتَْرَفعُففْخَرىَااأل

ف.999
“Ai tẩy sạch thân thể tại nhà của mình rồi đi bộ đến một 

ngôi nhà nào đó trong các ngôi nhà của Allah để thực hiện 

nghĩa vụ Salah bắt buộc đối với Allah thì trong mỗi hai 

bước đi của y: một bước được xóa đi một điều tội và một 

bước được nâng lên một bậc cấp.” (Muslim: 666). 

Imam Al-Qurtubi  nói: “Adda-wadi nói: Nếu y có 

những điều tội lỗi thì sẽ được xóa tội còn nếu như không có thì 

y sẽ được nâng lên cấp bậc. Tôi nói: Điều này chỉ đạt được một 

cấp bậc với một bước đi, hoặc là được bôi xóa tội lỗi hoặc là 

được nâng cấp bậc. Những người khác nói: Không, mà với mỗi 

một bước đi y sẽ đạt được cả ba điều như lời của Thiên sứ  

nói trong một lời dẫn khác: “Bất kỳ người đàn ông nào chỉnh 

chu việc tẩy sạch thân thể rồi đi đến một Masjid nào đó thì 

đều được Allah ghi cho mỗi bước đi của y là một ân phước, 

mỗi bước đi được nâng lên một bậc và mỗi bước đi được xóa 

đi một điều tội lỗi.” (Muslim: 654)”.(23) 

Và tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz 

bin Baaz  nói: “Mỗi một bước đi: được nâng lên một cấp 

bậc, được xóa đi một tội và được ghi cho một ân phước.  Phần 

                                                           
(23)

 Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees Kitaab Muslim của học giả Al-

Qurtubi 2/290. 
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‘được ghi cho một ân phước’ là phần được nói thêm trong 

Muslim theo lời thuật của Ibnu Mas’ud. Nếu như lời dẫn nói 

trong mỗi hai bước đi: một bước sẽ xóa tội và một bước sẽ 

nâng lên một cấp bậc được cho là Sahih thì lời dẫn của Muslim 

theo lời thuật của Ibnu Mas’ud đáng được cho là Sahih hơn; rồi 

Allah ban thêm ân phước nên Ngài đã qui định mỗi một bước 

sẽ được ban hồng phúc: được nâng một cấp bậc, xóa một tội, 

và được ghi cho một công đức”.(24) 

3- Ân phúc đi bộ trở về nhà cũng được ghi cho giống như 

ân phúc đi bộ đến Salah trong Masjid nếu một người hy vọng 

như thế. Ông Ubai bin Ka’ab  thuật lại: Có một người đàn 

ông, tôi không biết có ai khác ngoài người đàn ông này ở cách 

xa Masjid hơn ông ta và ông ta không hề bỏ một Salah tập thể 

nào. Có lời bảo ông ta: Sẽ dễ dàng hơn cho ông nếu ông mua 

một con lừa để cưỡi trong đêm tối và trong bãi cát nóng cháy? 

Ông ta nói: Tôi không lấy làm vui mừng khi nhà của tôi ở bên 

cạnh Masjid, quả thật, tôi muốn được ghi cho ân phước trong 

việc đi bộ đến Masjid và trở về với gia đình. Thế là, Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ف.996رااهفماسلمفرقمفف«فُُكَّهُففَذكَِكففكََكففاهللُففمَجَعَففقَ ْفف»
“Quả thật, Allah đã tập hợp tất cả điều đó cho ngươi” 

(Muslim: 663). 

Imam Annawawi  nói: Trong Hadith này là sự khẳng 

định rằng trong những bước chân về từ Masjid cũng được ghi 

cho ân phước giống như đi Masjid.(25) 

                                                           
(24)

 Tôi đã nghe nghe Sheikh giảng Sahih Muslim, Hadith số 2119. 
(25) 

Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 5/174.
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Ông Abu Musa  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:  

ْعَظمَففإِنَّفف»
َ
ْدًرافاِلَّاِسففأ

َ
ففِفففأ ْبَعُ ُهمْففاَلةِفاكصَّ

َ
ْبَعُ ُهمْففَمْمًشففإََِلَْهافأ

َ
ِىففَأ فيَنْاَِظرُففَااَّلَّ

اَلةَف ففاكصَّ ْعَظمُففاإِلَمامِففَمعَففيَُصلِّيََهافَحتَّ
َ
ْدًرافأ

َ
ِىفِمنَففأ رااهفف«فَينَامُففُثمَّففيَُصلِّيَهافاَّلَّ

ف.332اماسلمفرقمفف335ابلخاريفرقمف
“Quả thật, người có ân phước lớn nhất trong lễ nguyện 

nguyện Salah là người đi bộ xa nhất đến với nó, và người 

chờ đợi lễ nguyện Salah cho đến khi y dâng lễ nguyện Salah 

cùng với Imam có ân phước lớn hơn người dâng lễ nguyện 

Salah xong rồi đi ngủ.” (Albukhari: 651, Muslim: 662). 

Ông Jabir  thuật lại: Có một khoảng đất trống xung 

quanh Masjid (của Nabi) nên bộ tộc Salimah muốn chuyển đến 

sống gần Masijd. Thông tin đó đã đến tai Thiên sứ của Allah 

, Người nói: “Ta nghe tin rằng các người muốn di chuyển 

đến gần Masjid”. Họ nói: Vâng, đúng vậy Thưa Thiên sứ của 

Allah, quả thật, chúng tôi thực sự muốn như thế. Người  nói: 

رااهفابلخاريفف«فآثَاُرُكمْففتُْكاَْبففِديَاَرُكمْففآثَاُرُكمْففتُْكاَْبففِديَاَرُكمْففَسِلَمةَففبَِنففيَاف»
ف.333اماسلمفرقمفف333رقمف

“Này bộ tộc Salimah, nhà cửa của các người sẽ được ghi vết 

tích của các người, nhà cửa của các người sẽ được ghi vết 

tích của các người” (Albukhari: 656, Muslim: 665). 

4-   Đi bộ đến Masjid sẽ được bôi xóa tội lỗi. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: “Các 

người có muốn Ta chỉ cho các người điều mà Allah dùng nó để 

bôi xóa tội lỗi và nâng cấp bậc cho các người không?”. Các 
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Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng tôi rất muốn. 

Người  nói: 

ففاكْءُُوء ِففإِْسبَاغُفف» ةُففاكَْماَكرِهِففىلَعَ اَلةِففَاانِْاَظارُففاكَْماَساِد ِففإىَِلففاْْلَُطافَاَكْْثَ فَبْع َففاكصَّ
اَلةِف َباُطفففََذِلُكمُففاكصَّ ف.235رااهفماسلمفرقمفف«فاكرِّ

“Hoàn chỉnh Wudu’ trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều 

bước chân đến Masjid và chờ đợi lễ nguyện Salah tiếp theo 

sau khi đã dâng lễ nguyện Salah xong; đó là những điều 

buộc chặt (người bề tôi với ân phước của Allah)” (Muslim: 

251). 

Bôi xóa tội lỗi mang hàm ý về lòng khoan dung và sự 

tha thứ của Allah. Đây là bằng chứng về sự tha thứ tội lỗi của 

Allah cho người bề tôi và Ngài sẽ nâng cấp bậc của họ nơi 

Thiên Đàng của Ngài. Hoàn cảnh khó khăn trong Hadith muốn 

nói là trời rét, thời tiết khắc nghiệt hoặc cơ thể đau bệnh, ..; còn 

nhiều bước chân ngụ ý chỗ ở cách xa với Masjid và thường 

xuyên đến Masjid.(26) 

5- Đi bộ đến Masjid sau khi hoàn chỉnh Wudu’ sẽ được 

tha thứ tội lỗi. Ông Uthman bin Affan  thuật lại: Tôi đã nghe 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ففَمنْفف»
َ
أ اَلةِففتَءَوَّ ْسبَغَففكِلصَّ

َ
اَلةِففإىَِلففَمَشففُثمَّففاكْءُُوء َفففَأ فَمعَفففََصالََّهافاكَْمْتاُءَبةِففاكصَّ

اْففاِلَّاِسف
َ
اْففاجْلََماَعةِففَمعَففأ

َ
ف.262رااهفماسلمفرقمفف«فُذنُءبَهُففَلُففاهللُففَغَفرَففاكَْماْسِج ِففِفففأ

“Ai làm Wudu’ để dâng lễ nguyện Salah, y chu đáo hoản 

chỉnh Wudu’ rồi đi bộ đến Salah bắt buộc, y dâng lễ 

nguyện Salah cùng với mọi người hoặc cùng với tập thể 

                                                           
(26)

 Xem : Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 3/143. 
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hoặc thực hiện trong Masjid, Allah sẽ tha thứ tội lỗi cho y” 

(Muslim: 232).   

6- Allah, Đấng Tối Cao chuẩn bị một sự tiếp đón như một 

vị khách quý trong Thiên Đàng đối với ai đi Masjid hoặc về 

lại, mỗi lần đi hoặc mỗi lần về là mỗi lần được hưởng vinh dự 

này. Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

اْففاكَْماْسِج ِففإىَِلففَغَ افَمنْفف»
َ
َع َّففَراحَففأ

َ
اْففَغَ افُُكََّمافنُُزَلًففاجْلَنَّةِففِفففَلُففاهللُففأ

َ
رااهفف«فَراحَففأ

ف.992اماسلمفرقمفف992ابلخاريفرقمف
“Ai đi Masjid hoặc về lại, cứ mỗi lần đi và về lại thì Allah 

chuẩn bị cho người đó trong Thiên Đàng một sự tiếp đón 

như một vị khách quý” (Albukhari: 662, Muslim: 669). 

Đây là phần phúc to lớn mà Allah dành cho những ai cứ 

mỗi ngày đi đi, về về từ Masjid sáng chiều. 

7- Ai đi Salah tập thể trong Masjid nhưng cuộc Salah đó 

đã bắt đầu thì y sẽ được ban cho ân phước giống như người đã 

đến kịp lúc. Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ففَمنْفف»
َ
أ ْحاَسنَففتَءَوَّ

َ
ْعَطاهُففَصلَّْءافقَ ْففاِلَّاَسفففَءََد َففَراحَففُثمَّففاُُوءَ هُفففَأ

َ
ففاهللُففأ فاََعزَّففَدلَّ

ْدرِففِمثَْلف
َ
َهافَصالََّهافَمنْففأ ْدرِِهمْففِمنْففَذكَِكففَينُْقُصففَلَففاََحََضَ

َ
رااهفأبءفداادفرقمفف«فَشيْئًافأ

ف.األبلاينفافصححهف495
“Ai làm Wudu’, y chỉnh chu Wudu’ của mình rồi đi 

(Masjid), nhưng khi đến thì y thấy mọi người đã dâng lễ 

nguyện Salah, Allah Tối Cao cho ngươi đó ân phước giống 

như ân phước của người đã đến dâng lễ nguyện Salah đó, 

tuy nhiên, những người đó sẽ không bị giảm mất đi ân 
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phước của họ bất cứ thứ gì.” (Abu Dawood: 564, và Sheikh 

Albani đã xác nhân Hadith Sahih). 

8- Ai tẩy sạch thân thể và rời khỏi nhà đi dâng lễ nguyện 

Salah tập thể trong Masjid thì y được ghi cho là người đang ở 

trong lễ nguyện Salah cho đến khi y trở về nhà. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

فيَرِْدعْفف» َتفاكَْماْسِجَ فََكَنف ِيْفَصاَلة فَحتَّ
َ
فأ َحُ ُكْمف ِيْفبَيِْاِهفُثمَّ

َ
فأ
َ
أ رااهفابنفف«فإَِذافتَءَوَّ

ف.8/881الرتهيبفاصححهفاألبلاينف يفصحيحفالرتغيبفاف8/259،فااحلاكمف8/222خزيمةف
“Nếu ai đó trong các ngươi làm Wudu’ tại nhà của y rồi 

đến Masjid thì y sẽ được ghi là người đang ở trong Salah 

cho đến khi y trở về” (Ibnu Khuzaimah: 1/229, Alhakim: 

1/206, và Sheikh Albani đã xác nhận Hadith Sahih trong 

Attarghib Wattarhib: 1/118). 

9- Ân phước của người tẩy sạch thân thể tại nhà rồi rời 

nhà đi dâng lễ nguyện Salah tập thể tại Masjid giống như ân 

phước của người đi hành hương Hajj. Ông Abu Umamah  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

رًففبَيِْاهِففِمنْففَخَرجَففَمنْفف» ْدُرهُففَمْتاُءَبة ففَصاَلة ففإىَِلففاُماََطهِّ
َ
ْدرِفففَأ

َ
رااهفف«فاكُْمْحِرمِففاحْلَاجِّففَكأ

ف.احاسنهفاألبلاينف441أبءفداادفرقمف
“Ai rời khỏi nhà của y trong thân thể đã được tẩy sạch để 

đi dâng lễ nguyện Salah bắt buộc thì ân phước của y giống 

như ân phước của người đi Hajj trong tình trạng Ihram” 

(Abu Dawood: 558, và Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt). 

10- Người rời nhà đi lễ nguyện Salah tập thể tại Masjid là 

người được bảo đảm ở nơi Allah. Ông Abu Umamah Al-Hily 

 thuật lại của Thiên sứ : 
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ففَواِمن ففُُكُُّهمْففثاََلثَة فف» ففَعزَّففاهللِففىلَعَ فَواِمن ففَفُهءَففاهللِفَسِبيِلففِفففََغِزًيافَخَرجَففرَُدل ففاََدلَّ
ف ففاهللِففىلَعَ اْففاجْلَنَّةَففَفيُْ ِخلَهُففَياََءفَّاهُففَحتَّ

َ
هُففأ ْدر ففِمنْففنَاَلففبَِمافيَُردَّ

َ
ففاََغِنيَمة ففأ فَراحَففَارَُدل 

ففَواِمن ففَفُهءَففاكَْماْسِج ِففإىَِلف ففاهللِففىلَعَ اْففاجْلَنَّةَففَفيُْ ِخلَهُفففَّاهُفَياَءَففَحتَّ
َ
هُففأ فِمنْففنَاَلففبَِمافيَُردَّ

ْدر ف
َ
ففاََغِنيَمة ففأ ففَواِمن ففَفُهءَففباَِساَلم ففبَيْاَهُففَدَخَلففَارَُدل  ففَعزَّففاهللِففىلَعَ رااهفأبءفداادفف«فاََدلَّ

ف.اصححهفاألبلاينف2525رقمف
“Ba nhóm người, tất cả họ, đều được bảo đảm nơi Allah, 

Đấng Tối Cao: Người ra đi chinh chiến cho con đường 

chính nghĩa của Allah cho tới khi hy sinh sẽ được thu nhận 

vào Thiên Đàng hoặc y được ân phước và chiến lợi phẩm 

(nếu được sống trở về); người đi Masjid nếu chết sẽ được 

vào Thiên Đàng hoặc sẽ được ban ân phước và chiến lợi 

phẩm (nếu vẫn còn sống trở về nhà); và người đi vào nhà 

của một cách bằng an” (Abu Dawood: 2494, Sheikh Albani 

xác nhận Hadith Sahih). 

Đây là hồng phúc của Allah khi Ngài cho mỗi nhóm 

trong ba nhóm người này sự bảo đảm của Ngài. Sự bảo đảm 

trong Hadith có nghĩa là được Allah bảo đảm phần ân phước 

nơi Ngài. Riêng lời “và người đi vào nhà của một cách bằng 

an” có thể mang một trong hai hàm ý sau: 

Hàm ý thứ nhất: Chào Salam khi vào nhà. 

Hàm ý thứ hai: Vào nhà một cách an toàn cho tôn giáo 

của y. 

11- Sự tranh cãi của hàng ngủ các Thiên thần cận kề Allah 

về các bước chân của người đi bộ đến Masjid dâng lễ nguyện 

Salah. Ông Abdullah bin Abbas  thuật lại lời của Thiên sứ  
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rằng quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã phán với Người  trong 

giấc ngủ: 

ف» ففََيْاَِصمُففِفيمَففتَْ رِىفَهْلففحُمَمَّ ُففيَا...
ُ
ففاكَْمل ىلْعَ

َ
اَراِتففِففف،َنَعمْفف:قُلُْتفف؟األ .فالَْتفَّ

اَراُتف لََءاِتففَبْع َففاكَْماَساِد ِففِفففاكُْمْتُثففَاالَْتفَّ ففَااكَْمْشُففاكصَّ قَْ امِففىلَعَ
َ
فإىَِلففاأل

ْْي ففََعَشففَذكَِكففَفَعَلففَمنْفاَففاكَْماَكرِهِففِفففاكْءُُوء ِففَاإِْسبَاغُففاجْلََماََعِتف
ْْي ففَاَماَتففِِبَ

فَاََكنَففِِبَ
تْهُففَكيَْءمَففَخِطيئَِاهِففِمنْف هُففَادَلَ مُّ

ُ
اصححهفف6265ارقمفف3233رااهفالرتمذيفرقمفف«ف...فأ

ف.األبلاين
“... Này Muhammad! Ngươi có biết các Thiên Thần ở tầng 

trời cao nhất (gần kề nơi Allah) tranh cãi nhau về điều gì 

không? Ta nói: Thưa, có biết, họ tranh cãi nhau về việc bôi 

xóa tội lỗi của việc ngồi lại trong các Masjid sau các lễ 

nguyện Salah, của việc đi bộ đến các buổi dâng lễ nguyện 

Salah tập thể, và của việc hoàn chỉnh Wudu’ trong hoàn 

cảnh khắc nghiệt. Và ai làm những điều đó thì sẽ sống tốt 

đẹp, chết tốt đẹp và tội lỗi của y sẽ được xóa sách giống như 

ngày y mới lọt lòng mẹ ...” (Tirmizdi: 3233 và 3234, Sheikh 

Albani xác nhận Hadith Sahih). 

12- Đi bộ đến Masjid để dâng lễ nguyện Salah tập thể là 

một trong những nguyên nhân được hạnh phúc ở cõi đời này và 

ở cõi Đời Sau bởi vì lời của Thiên sứ  trong Hadith trên: 

ْْي ففََعَشففَذكَِكففَفَعَلففَاَمنْفف...»
ْْي ففَاَماَتففِِبَ

ارقمفف3233رااهفالرتمذيفرقمفف«ف... ِِبَ
ف.اصححهفاألبلاينف6265

“...Và ai làm những điều đó thì sẽ sống tốt đẹp, chết tốt đẹp 

...” (Tirmizdi: 3233 và 3234, Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih). 
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Và bởi vì Allah  đã phán: 

نََثَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن  ا َمۡن َعِمَل َصَٰلِحٗ  ﴿
ُ
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ةٗ  م  َۖ  فَلَُنۡحيِيَن ُهۥ َحَيوَٰ  َطي َِبٗة

جۡ 
َ
ۡحَسِن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن َونَلَۡجزَِين ُهۡم أ

َ
ف[27:فسءرةفاِلحل] ﴾  ٩٧َرُهم بِأ

Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức 

tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh 

và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng tùy 

theo điều tốt nhất mà họ đã làm. (Chương 16 – Annaml, câu 

97). 

13- Đi bộ đến các Masjid là một trong các nguyên nhân 

bôi xóa tội lỗi bởi lời của Thiên sứ  trong Hadith vừa nêu 

trên:  

تْهُففَكيَْءمَففَخِطيئَِاهِففِمنْففَاََكنَف...ف» هُففَادَلَ مُّ
ُ
ف6265فارقمف3233رااهفالرتمذيفرقمفف«ف...فأ

ف.اصححهفاألبلاين
“...và tội lỗi của y sẽ được xóa sách giống như ngày y mới 

lọt lòng mẹ ...” (Tirmizdi: 3233 và 3234, Sheikh Albani xác 

nhận Hadith Sahih). 

14- Allah tiếp đãi nồng hậu những ai viếng Masjid. Ông 

Salman thuật lại lời của Thiên sứ : 

ائِرِففَمنْفف» ْنفيُْكِرَمفاكزَّ
َ
فاكَْمُزْاُرفأ فىلَعَ ،فاََحقِّ فلِِلِ َتفاكَْماْسِجِ فَفُهَءفَزائِر 

َ
فأ فبَيِْاِهفُثمَّ ف ِيْ

َ
أ ف«فتَءَوَّ

 .3/233الطَباينف يفاكُْمْعِجمفاكتبْيف

“Ai làm Wudu’ tại nhà của mình rồi đến Masjid thì y là 

khách viếng của Allah, và nghĩa vụ của người được viếng 

phải tiếp đãi nồng hậu cho khách viếng.” (Attabara-ni ghi 

lại trong Al-Mu’jam Al-Kabir: 6/253). 
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Ông Amru bin Maymun  thuật lại: Tôi đã kịp sống 

cùng thời với các vị Sahabah của Thiên sứ và họ thường nói: 

“Các Masjid là các ngôi nhà của Allah và quả thật nghĩa vụ của 

Allah là tiếp đãi những ai viếng thăm Ngài” (Ibn Jarir ghi 

trong Jami’a Al-Bayaan 19/189). 

15- Allah vui về việc người bề tôi của Ngài làm Wudu’ tại 

nhà rồi đi Masjid. Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên 

sứ : 

ففَلَفف» فَياَءَوَّ
ُ
َح  ففأ

َ
ِتففُثمَّففَاياُْسِبُغهُففاُُوءَ هُففَفيُْحاِسنُففأ

ْ
اَلةَففإَِلَّففيُِري ُففَلَففاكَْماْسِج َففيَأ فاكصَّ

ْهُلففَياَبَْشبَُشففَكَمافبِهِففاهللُففتَبَْشبََشففإَِلَّففِفيهِف
َ
رااهفابنفخزيمةف يفف«فبَِطلَْعِاهِففالَْغائِِبففأ

ف.2/675صحيحهف
“Bất cứ ai làm Wudu’ một cách chỉnh chu rồi đến Masjid 

chỉ để dâng lễ nguyện Salah thì sẽ được Allah chào đón 

long trọng giống như người ta chào đón người vắng mặt đã 

lâu giờ mới xuất hiện” (Ibnu Khuzaimah trong bộ Sahih của 

ông 2/374).  

Quả thật, học giả Ibnu Khuzaimah đã đặt tên cho chương 

mà ông ghi Hadith này với lời “Chương: Sự vui mừng của 

Thượng Đế Tối Cao về việc đi bộ của người bề tôi của Ngài 

đến Masjid trong tình trạng đã làm Wudu” (Sahih Ibnu 

Khuzaimah 2/374). 

16- Được ban cho ánh hào quang trọn vẹn vào ngày Phục 

Sinh đối với ai đi bộ trong đêm đến Masjid. Ông Buraidah  

thuật lại lời của Thiên sứ : 
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َف ف» ِفب لَِمفإىَِلفاكَْماَساِدِ فبِنُءر فتَام فيَْءَمفالِْقيَاَمةِففَشِّ اِئَيف ِيفالظُّ رااهفأبءفداادفبرقمفف« اكَْمشَّ
ف.945ف226الرتمذيفرقمفف498

“Hãy báo tin mừng cho những người đi bộ trong đêm tối 

đến các Masjid với (phần thưởng) ánh hào quang trọn vẹn 

vào ngày Phục Sinh.” (Abu Dawood: 561, Tirmizdi: 223). 

   

 

Mục thứ bảy 

Cung cách đi bộ đến Masjid 

Đi bộ đến Masjid dâng lễ nguyện Salah mang phong 

cách và lễ nghĩa: 

1- Hoàn chỉnh Wudu’ tại nhà; ông Ibnu Mas’ud  

thuật lại lời của Thiên sứ : 

رُففرَُدل ففِمنْففَاَماف» ُهءرَففَفيُْحاِسنُففَياََطهَّ فاكَْماَساِد ِففَهِذهِففِمنْففَماْسِج  ففإىَِلففَيْعِم ُففُثمَّففالطُّ
ففَلُففاهللُففَكاََبففإَِلَّف فَاََيُففَدرََدةًففبَِهافَلُففَاَيْرَفعُففَحاَسنَةًففََيُْطءَهافُخْطَءة ففبُِكلِّ فبَِهافَعنْهُففطُّ

ف.945رااهفماسلمفرقمفف«فَسيِّئَةًف
“Bất kỳ người đàn ông nào chỉnh chu việc tẩy sạch thân thể 

rồi đi đến một Masjid nào đó thì đều được Allah ghi cho 

mỗi bước đi của y là một ân phước, mỗi bước đi được nâng 

lên một bậc và mỗi bước đi được xóa đi một điều tội lỗi.” 

(Muslim: 654). 

2- Tẩy sạch mùi hôi của cơ thể; ông Jabir bin Abdullah 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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ْلفَماْسِجَ نَا » ْافبََصاًلففَلْيَْعََتِلا،فأاففَلْيَْعََتِ
َ
فبَيِْاهِفَمْنفأَكَلفثُءًمافأ ف « ،فَاَِلَْقَعْ ف ِيْ

ف.مافقفعليه
“Ai ăn tỏi hoặc hành thì hãy tránh xa cộng đồng của Ta 

hoặc hãy tránh xa Masjid của Ta, và y hãy ngồi lại nhà của 

y” (Albukhari và Muslim). 

Riêng trong lời dẫn của Muslim: 

فاكمَف » ففَإنَّ فَماْسِجَ نَا، فَيْقَرَبنَّ ففاَل اَث، فااكُترَّ فااثلُّءَم، فابَلَصَل، فأَكَل اَلئَِكَةفَمْن
ذَّىفِمنُْهفَبنُءفآَدمَف

َ
افَياَأ ذَّىفِممَّ

َ
 « َتاَأ

“Ai ăn hành và tỏi và tỏi tây (cùng họ với hành) thì đừng 

đến gần Masjid của Ta bởi quả thật các Thiên Thần cũng 

cảm thấy khó chịu với những thứ mà con cháu Adam (con 

người) cảm thấy khó chịu”.(27) 

3- Ăn mặc, chỉnh tề, tươm tất và sạch đẹp, bởi Allah  
đã phán: 

ِ َمۡسِجد   يَافبَِِنفآَدمَف﴿
ف[35:فسءرةفاألعراف] ﴾ ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُك 

Này hỡi con cháu Adam (con người)! Các ngươi hãy ăn 

mặc chỉnh tề và trang nhã ở mỗi nơi thờ phượng (Chương 

7 – Al’Araf, câu 31(. 

                                                           
(27)

 Hành, tỏi trong Hadith muốn nói là khi ăn sống không được nấu chín, bởi 

vì khi chín thì nó lại mang mùi thơm. Hàm ý của Hadith không phải là cấm 

đoán ai ăn hành, tỏi hoặc những gì có mùi hôi thì không được phép đến 

Masjid để dâng lễ nguyện Salah tập thể mà Hadith muốn nói rằng người nào 

đã ăn tỏi, hành hoặc những gì có mùi hôi thì hãy tẩy sạch và khử đi mùi hôi 

trước khi đến Masjid mục đích để tránh gây phiền toái và cảm giác khó chịu 

cho mọi người xung quanh cũng như để tôn vinh ngôi nhà của Allah. 
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Thiên sứ của Allah   nói: 

فاجْلََماَلف »  فَُيِبُّ يل  فاهلَلفمَجِ ف.15رااهفماسلمفرقمفف« إِنَّ
“Quả thật, Allah là Đấng Toàn Mỹ, Ngài yêu thích cái đẹp” 

(Muslim: 91). 

4- Đọc lời Du-a rời khỏi nhà và định tâm đi lễ nguyện 

Salah, nói: 

فاهللِف،ففباِسمفاهللِف » ُْتفىلَعَ ةَفإَِلفبِاهللِففتََءَّكَّ ف«ف،فَلفَحْءَلفَاَلفقُءَّ
“Bismillah, Tawakkaltu alollo-h, la hawla wala quwata illa 

billah” 

“Nhân danh Allah, tôi phó thác cho Allah, không có quyền 

năng và sức mạnh nào ngoài quyền năng và sức mạnh của 

Allah”.(28) 

Có thể đọc thêm các lời Du-a sau đây: 

،فاأعءذُفبَكفأْنف »  َزلَّ
ُ
فأافأ ِزلَّ

َ
،فاأعءذُفبَكفأْنفأ َولَّ

ُ
فأافأ ِولَّ

َ
فإينفأعءذُفبَكفأنفأ اكلَُّهمَّ

ْدَهَلفأافُُيَْهَلفلعَّف
َ
ظلَم،فاأعءُذفبَكفأْنفأ

ُ
ظِلمفأافأ

َ
فف« أ

“Ollo-humma inni a’uzdu bika an adhilla aw udhall, wa a’uzdu 

bika an azilla aw uzall, wa a’uzdu bika an azhlim aw uzhlam, 

wa a’uzdu bika an ajhal aw yujhal alayya” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh 

khỏi việc làm người khác lệch lạc hoặc bị người khác làm cho 

                                                           
(28) Ai nói lời Du-a này khi ra khỏi nhà thì sẽ được Allah bảo vệ khỏi sự quấy 

nhiễu của Shaytan, xem Hadith được ghi lại bởi Abu Dawood: 5095, 

Tirmizdi: 3426, và được Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih. 
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lệch lạc; bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi việc hạ 

thấp người khác hoặc bị người khác hạ thấp; bề tôi cầu xin 

Ngài che chở bề tôi tránh khỏi việc đối xử bất công với người 

khác hoặc bị đối xử bất công; và bề tôi cầu xin Ngài che chở bề 

tôi tránh khỏi việc làm người khác ngu dốt hoặc bị làm cho ngu 

dốt”.(29) 

فاْدَعْلف ِيفقَلِِْبفنُءًراف» ف،َاِِففبََصِيفنُءًرافف،َاِِففَسْمِِعفنُءًراف،َاِِففكاَِسايِنفنُءًراف،اكلَُّهمَّ
فَااْدَعْلفِمْنففَْءِِقفنُءًراف.َاَعْنفياََسارِيفنُءًرافف،َاَعْنفيَِميِِنفنُءًرا َاِمْنفََتِِْتفف،اكلَُّهمَّ

َماِِمفنُءًراَاِمْنفف،ءًرانُف
َ
ْعِظْمفِِلفنُءًراف،َاِمْنفَخلِِْففنُءًرافف،أ

َ
ِااْدَعْلف ،ْمفِِلفنُءًراظِّفعَفاَف،ف َاأ

ْعِطِِنفنُءراً،فَااْدَعْلف ِيفَعَصِِبفنُءراً،فَاِِففحَلِِْمفنُءراً،فف.ِِلفنُءراً،فَااْدَعلِِْنفنُءراًف
َ
فأ اكلَُّهمَّ

ف«فيفنُءراً،فَاِِففبَََشِيفنُءراًفَاِِففَدِِمفنُءراً،فَاِِففَشْعرِف
“Ollo-humma ij’al fi qolbi nu-ran, wa fi lisa-ni nu-ran, wa fi 

sam’i nu-ran, wa fi basri nu-ran, wa an yami-ni nu-ran, wa an 

yasa-ri nu-ran. Ollo-humma ij’al min fawqi nu-ran, wa min 

Tahti nu-ran,  wa min ama-mi nu-ran, wa min kholfi nu-ran, 

wa a’zhim li nu-ran, wa azhzhim li nu-ran, waj’al li nu-ran, 

waj’al li nu-ran. Ollo-humma A’tini nu-ran, waj’al fi a’sobi nu-

ran, wa fi lahmi nu-ran, wa fi dami nu-ran, wa fi sha’ri nu-ran, 

wa fi bashari nu-ran”. 

“Lạy Allah, xin Ngài ban ánh sáng trong trái tim bề tôi, ánh 

sáng trong chiếc lưỡi của bề tôi, ánh sáng trong tai của bề tôi, 

ánh sáng trong đôi mắt của bề tôi, ánh sáng ở bên phải của bề 

tôi, ánh sáng ở bên trái của bề tôi. Lạy Allah, xin Ngài ban ánh 

sáng ở bên trên bề tôi, ánh sáng ở phía dưới bề tôi, ánh sáng ở 

                                                           
(29)

 Abu Dawood: 5094, Tirmizdi: 3427, Ibnu Ma-jah: 3884 và Sheikh Albani 

xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Sunnan Ibnu Ma-jah 2/336. 
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đằng trước bề tôi, ánh sáng ở đằng sau bề tôi, xin Ngài khuếch 

đại ánh sáng cho bề tôi, xin Ngài khuếch đại ánh sáng cho bề 

tôi, xin Ngài hãy ban ánh sáng cho bề tôi, xin Ngài hãy ban ánh 

sáng cho bề tôi. Lạy Allah, xin Ngài ban cho bầy tôi ánh sáng, 

ánh sáng trong tủy của bề tôi, ánh sáng trong thịt của bề tôi, 

ánh sáng trong máu của bê tôi, ánh sáng trong tóc của bề tôi và 

ánh sáng trong da của bề tôi”.(30) 

5- Không chắp các ngón tay lại (các ngón tay xen vào 

nhau) trong lúc trên đường đi Masjid cũng như trong lễ 

nguyện Salah. Ông Ka’ab bin Ujrah  thuật lại lời của Thiên 

sứ : 

ف » فَخَرَجفََعِمً افإىَِلفاكَْماْسِجِ ففاَلفيَُشبَِّكنَّ ْحاَسَنفاُُوءَ هُفُثمَّ
َ
َحُ ُكْمففَأ

َ
فأ
َ
أ إَِذافتَءَوَّ

اصححهفاألبلاينف يفصحيحفالرتمذيفف310لرتمذيفرقمفرااهفا « يََ يِْهف،ففَإِنَُّهف ِيفَصالة ف
ف.5/525

“Ai trong các ngươi làm Wudu’ một cách chu đáo rồi rời 

nhà với mục đích đến Masjid thì chớ chắp tay của y lại bởi 

vì y đang trong lễ nguyện Salah” (Tirmizdi: 387, Sheikh 

Albani xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Tirmizdi 1/121). 

6- Đi một cách nghiêm trang và từ tốn; ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

اَلةِففإَِذافَسِمْعاُُمفاإِلقَاَمَةففَاْمُشءاف» ِتينَةَففإىَِلفاكصَّ ف،َااكِْءقَارفَاََلفتُْْسُِعْءافاََعلَيُْكُمفاكاسَّ
ْدَرْكاُمْففَمافَف

َ
ْءافَاَماففَاتَُكْمففَفف،فََصلُّءافأ تِمُّ

َ
ف.رااهفابلخاريفاماسلمف«أ

                                                           
(30)

 Tất cả các lời Du-a này đều được ghi lại trong Albukhari và Muslim, 

Albukhari: 6316 và Muslim: 763, và tất cả lời dẫn đều đến từ lời thuật của 

Ibnu Abbas . 
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“Khi nào các ngươi nghe thấy lời Iqa-mah thì các ngươi 

hãy đi bộ đến lễ nguyện Salah một cách nghiêm trang và từ 

tốn, chớ đừng vội vã, những gì các ngươi đến kịp thì hãy 

dâng lễ nguyện còn những gì các ngươi đã bỏ lỡ thì hãy 

hoàn tất” (Albukhari, Muslim). 

Trong một lời dẫn khác: 

اَلةُففاََلفإَِذافف» ِقيَْمِتفاكصَّ
ُ
تُءَْهافَتْمُشْءَنففأ

َ
ِتينَةَفتَأتُءَْهافتاَْسَعْءَن،فَاأ فَمافَفف،فاََعلَيُْكُمفاكاسَّ

ْدَرْكاُْمففََصلُّءا
َ
ْءاَاَماففَاتَُكْمففَفف،أ تِمُّ

َ
ف.رااهفابلخاريفاماسلمف«فأ

“Khi nào lễ nguyện Salah được tiến hành bởi lời Iqa-mah 

thì các người chớ vội chạy đến lễ nguyện Salah mà hãy đi 

bộ đến với nó một cách từ tốn; những gì các ngươi bắt kịp 

thì hãy dâng lễ nguyện còn những gì các ngươi đã bỏ lỡ thì 

hãy hoàn tất” (Albukhari, Muslim). 

Trong Hadith trên, Islam khuyến khích đến với lễ 

nguyện Salah một cách từ tốn, điềm đạm và nghiêm trang; cấm 

đến với nó bằng cách chạy hối hả, hấp tấp; dù là đối với lễ 

nguyện Salah Jumu’ah hay các lễ nguyện Salah khác. Lời của 

Thiên sứ  “Khi nào các ngươi nghe thấy lời Iqa-mah” 

mang ý nghĩa lưu ý rằng dù lễ nguyện Salah đã được tiến hành 

thì vẫn phải đi một cách từ tốn chứ không được vội vã vì sợ lỡ 

mất một phần nào đó của lễ nguyện Salah, bởi lẽ Thiên sứ của 

Allah  đã nói ở phần cuối Hadith: 

اَلِةفَفُهَءف ِيْفَصاَلة ففَفف» َحَ ُكْمفإَِذافََكَنفَيْعَمُ فإىَِلفاكصَّ
َ
فأ  ف«إِنَّ

“Bởi quả thật, khi nào ai đó trong các ngươi có chủ ý đi 

Salah thì y đang ở trong lễ nguyện Salah”. 



Masjid – khái niệm, ân phúc, giáo luật và lễ nghĩa . . . 
 

48 

Điều này áp dụng cho tất cả mọi thời gian đến với lễ 

nguyện Salah và để khẳng định cho điều đó với một sự khẳng 

định cuối cùng thì Người  nói: “những gì các ngươi bắt kịp 

thì hãy dâng lễ nguyện còn những gì các ngươi đã bỏ lỡ thì 

hãy hoàn tất”. 

7- Kiểm tra giày, dép trước khi vào Masjid, nếu nhìn 

thấy vết bẩn thì hãy chùi nó với đất; ông Abu Sa’eed Al-

Khudri  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َحُ ُكمْففَدا َففإَِذاف»
َ
ففَلْيَنُْظرْففاكَْماْسِج ِففإىَِلففأ ىففَإِنْف:

َ
اْففقََذًرافَنْعلَيْهِفف ِيففَرأ

َ
ًذىفأ

َ
فأ

فففَلْيَْماَسْحهُف اصححهفف5150رقمففاابنفخزيمةف331رااهفأبءفداادفرقمفف«فِفيِهَمافَاَْلَُصلِّ
ف.5/521األبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادف

“Khi nào ai đó trong các ngươi đến Masjid thì y hãy nhìn 

xem: nếu nhìn thấy giày (dép) của y bị dính bẩn thì y hãy 

lau chùi nó và hãy dâng lễ nguyện Salah trên đôi giày (dép) 

đó” (Abu Dawood: 650, Ibnu Khuzaimah: 1017, và Sheikh 

Albani đã xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Sunnan Abu 

Dawood 1/128). 

Và việc tẩy bẩn cho đôi giày (dép( bằng cách lau chùi nó 

với đất; ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َذىفَاِطئَففإَِذاف»
َ
يِْه،فاأْل َاُ ففُهَماَفَطُهءرُففِِبُفَّ فأبءفداادفرقمفف«فالرتُّ ف313،  313رااه

 .5/00اصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادف

“Khi đôi giày (dép) của y đạp phải đồ bẩn thì hãy làm sạch 

nó bằng đất” (Abu Dawood: 385, 396 và Sheikh Albani xác 

nhận Hadith Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/77). 
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8- Bước vào Masjid bằng chân phải trước đồng thời 

nói những lời sau: 

ُعءذُف»
َ
يَْطانِففِمنَففالَْقِ يِم،فاَُسلَْطانِهِففالَْتِريِم،فَابِءَْدِههِففالَْعِظيِم،فبِاهللِففأ ف«اكرَِّديمِففاكشَّ

“A’uzdu billa-hil-azhi-m, wa biwajhihil-kari-m, wa sulto-nihil-

qodi-m, minash-shayto-nirroji-m”(31) 

“Với Allah, Đấng Vị Đại, với sắc diện tuyệt mỹ của Ngài, và 

với quyền nằng vô song của Ngài, xin Ngài che chở bề tôi 

tránh khỏi Shaytan xấu xa”. 

فرَُسْءِلفاهلِلفف» اَلُمفىلَعَ اَلُة،فَااكاسَّ ف«ِمْسِبفاهلِلفَااكصَّ
“Bismillah wassola-h(32), wassala-mu ala Rosu-lilla-h(33)” 

“Nhân danh Allah, cầu xin phúc lành, và bằng an cho vị 

Thiên sứ của Allah” 

بَْءاَ ففِِلففاْفاَحْففاكلُهمَّف »
َ
 « رَْْحَِاَكففأ

“Ollo-hummaf-tah li abbawa-ba rohmatika” 

“Lạy Allah, xin Ngài mở cho bề tôi các cánh của nhân từ ở 

nơi Ngài”. 

                                                           
(31)

 Nếu nói như thế thì Shaytan sẽ nói: Y được bảo vệ khỏi ta phần thời gian 

còn lại trong ngày. Hadith do Abu Dawood ghi lại qua lời thuật của  

Abdullah bin Amru  số 466 và được Sheikh Albani xác nhận Sahih trong 

bộ Sahih Sunan Abu Dawood 1/92 
(32)

 Ibnu Assani ghi trong “Việc làm ngày đêm” số 88 và được Sheikh Albani 

xác nhận khá tốt. 
(33)

 Abu Dawood ghi lại trong Kitab Salah chương điều mà một người nên 

nói khi vào Masjid số 465 và được Sheikh Albani xác nhận Sahih trong bọ 

Sahih Sunan Abu Dawood 1/92. 
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Lời cuối cùng là từ Hadith được Abu Humaid hoặc Abu 

Usaid thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َحُ ُكمُففَدَخَلففإَِذاف»
َ
بَْءاَ ففِِلففاْفاَحْففاكلُهمَّف:ففَلْيَُقْلففاكَْماْسِجَ ،فأ

َ
فَخَرَج،فَاإَِذافرَْْحَِاَك،فأ

ففاكلُهمَّف:ففَلْيَُقْلف كَُكففإِينِّ
َ
ْسأ

َ
ف.553رااهفماسلمفرقمفف«ففَْضِلَكففِمنْففأ

“Khi nào ai đó trong các ngươi vào Masjid thì y hãy nói: 

Ollo-hummaf-tah li abbawa-ba rohmatika; và khi nào y trở 

ra thì y hãy nói: Ollo-humma inni as-aluka min fadhlika 

(Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin hồng phúc từ nơi Ngài)” 

(Muslim: 113). 

9- Khi vào Masjid hãy cho Salam đến những ai đang 

ngồi trong đó với âm lượng vừa đủ nghe cho những ai ở 

xung quanh y; ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ففاجْلَنَّةَففتَْ ُخلُءنَففََلف» ففِمنُءاتُؤْففَاََلففتُْؤِمنُءا،فَحتَّ َاََلففََتَابُّءا،فَحتَّ
َ
ُدلُُّكمْففأ

َ
ففأ فََشْ  ففىلَعَ

فُْشءافََتَابَبْاُْم؟فَفَعلْاُُمءهُففإَِذا
َ
اَلمَففأ ف.31رااهفماسلمفرقمفف«بَيْنَُكمْففاكاسَّ

“Các ngươi sẽ không vào được Thiên Đàng cho tới khi nào 

các ngươi có đức tin, và các ngươi không thể có đức tin 

trọn vẹn cho tới khi nào các ngươi biết yêu thương nhau. 

Ta chỉ cho các ngươi một điều mà nếu các ngươi làm nó thì 

các ngươi sẽ yêu thương nhau: các ngươi hãy chào Salam 

đến nhau” (Muslim: 54). 

Ông Ammaar bin Yasir  nói:  
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ف » فَفَقْ  فمَجََعُهنَّ فَمْن فاإلْيَمانَفثاَلث  فمَجََع اَلِمف: فاكاسَّ فابَْذُل فَنْفاِسَك، اإلنَْصاُففِمْن
رااهفابلخاريفكاا فاإليمانفبا فاكاسالمفمنفاإلسالمفف« كلَعاكَِم،فااإلْنَفاُقفِمَنفاإِلْقاَارِف

5/53. 
“Ba điều mà người nào tập hợp được thì sẽ tập hợp được 

toàn bộ đức tin Iman một cách trọn vẹn: công bằng với bản 

thân, chào Salam đến tất cả mọi người và bố thí trong hoàn 

cảnh eo hẹp” (Albukhari: Kitaab Al-Imaan, chương “Chào 

Salam trong Islam” 1/15).(34) 

10- Dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at chào Masjid; nếu 

người Azan Azan sau khi bước vào Masjid thì hãy dâng lễ 

nguyện Salah Ratib đối với lễ nguyện Salah bắt buộc có qui 

định Sunnah Ratib, còn nếu đối với lễ nguyện Salah bắt buộc 

                                                           
(34)

  - “Công bằng với bản thân”: Thực hiện đầy đủ bổn phận và nghĩa vụ 

đối với Allah, chấp hành theo mệnh lệnh của Ngài, tránh xa những gì Ngài 

ngăn cấm, phải sống tốt và cư xử tử tế và công bằng với mọi người. 

- “Chào Salam đến tất cả mọi người”: Chào Salam đến tất cả anh 

em đồng đạo Muslim khi gặp mặt, dù quen hay không quen. Điều này hàm 

chứa một ý nghĩa rằng không được tự cao tự đại và có thái độ khinh thường 

người khác dù ai đó có sự thua kém và thấp hơn về tài sản, chức vụ cũng như 

quyền hành. Islam kêu gọi các tín đồ Muslim chào Salam đến nhau dù không 

quen biết như một Hadith do ông Abdullah bin Amru thuật lại: Có một người 

đàn ông đã hỏi Thiên sứ của Allah phong thái nào trong Islam tốt nhất thì 

Người nói: 

فَمْنفَعَرفَْتفاَمْنفلَـْمفَتْعرِف » الَمفىلَعَ فاكاسَّ
ُ
َعاَم،فاَتْقَرأ ف.رااهفابلخاريفاماسلم « ُتْطِعُمفالطَّ

“Ngươi hãy bố thí thức ăn và cho Salam đến người mà người quen biết 

và không quen biết” (Albukhari và Muslim). 

- “Bố thí trong hoàn cảnh eo hẹp”: Dù có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp 

không dư dả nhưng vẫn vì Allah mà làm từ thiện, bố thí thức ăn và giúp đỡ 

những ai khó khăn và eo hẹp hơn. Điều này thể hiện đức tin mãnh liệt nơi 

Allah cũng như khẳng định sự phó thác (Tawakkul( cho Ngài, đồng thời thể 

hiện tinh thần tương thân tương ái trong Islam. 
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không có qui định Sunnah Ratib trước nó thì có Sunnah giữa 

hai Azan (tức giữa Azan và Iqa-mah), và tất cả những Sunnah 

này đều mang giá trị cho hai Rak’at chào Masjid. Trường hợp 

nếu vào Masjid trước khi vào giờ lễ nguyện Salah bắt buộc thì 

hãy dâng lễ hai Rak’at, bởi một Hadith do ông Abu Qata-dah 

 thuật lại lời của Thiên sứ : 

َحُ ُكمُففَدَخَلففإَِذاف»
َ
ففَُيِْلْسفففاَلَففاكَماْسِجَ ،فأ َففَحتَّ رااهفابلخاريفف«فَرْكَعاَْيِففيَُصّلِّ

ف.785اماسلمفف55رقمف
“Khi nào ai đó trong các ngươi vào Masjid thì ý chớ ngồi 

xuống cho tới khi đã dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at” 

(Albukhari: 44, Muslim: 714). 

11- Khi nào cởi giày (dép) bên trong Masjid thì hãy để 

nó giữa hai chân. Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên 

sứ : 

ففإَِذا» َحُ ُكمْففَصَّلَّ
َ
َحً ا،فبِِهَمافيُؤْذِفففاََلففَنْعلَيْهِفففََخلَعَففأ

َ
اْففرِْدلَيْهِففَبْيَففَِلَْجَعلُْهَمافأ

َ
فأ

ف ففإَِذاف»اِففلفظفف«فِفيِهَمافَِلَُصلِّ َحُ ُكمْففَصَّلَّ
َ
فَعنْففَاََلففيَِميِنِه،فَعنْففيْهِفَنْعلَففيََضعْفففاََلففأ

ففَغْْيِهِ،فيَِميِففَعنْففَفاَُتءنَففياََسارِهِ، نْففإَِلَّ
َ
،فياََسارِهِففَعنْففيَُكءنَففََلففأ َح  

َ
فَبْيَففَاَْلََضْعُهَمافأ

ف.8/821اصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادفف945،ف944رااهفأبءفداادفرقمفف«فرِْدلَيْهِف
“Khi nào ai đó trong các ngươi dâng lễ nguyện Salah, y 

muốn cởi giày (dép) thì y chớ gây phiền bất kỳ ai với đôi 

giày (dép) của mình bằng cách y hãy để nó vào giữa hai 

chân của mình, còn không thì hãy dâng lễ nguyện Salah 

trên đôi giày (dép) của y”. Trong một lời dẫn thứ hai: “Khi 

nào ai đó trong các ngươi dâng lễ nguyện Salah thì chớ 

đừng để đôi giày (dép) của mình ở bên phải hay ở bên trái 
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trừ phi không có ai ở bên phải hay bên trái của y, y hãy nên 

để nó vào giữa hai chân” (Abu Dawood: 655, 654, và được 

Sheikh Albani xác nhận Sahih trong bộ Sahih Sunan Abu 

Dawood 1/128). 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Baz  nói: “Lễ nguyện Salah trên đôi giày (dép( là Sunnah 

khác với những người Do thái, tuy nhiên, phải nên lưu ý: nếu 

nhìn thấy dính bẩn thì hãy làm sạch nó với đất hoặc đá hoặc 

những thứ gì khác có thể làm sạch. Riêng đối với các Masjid 

được phủ nền bởi những tấm trải thì có thể gây bụi và vấy bẩn 

trên các tấm trải do sự vô tâm của một số người và có thể gây 

phiền toái đến mọi người xung quanh. Bởi thế, theo riêng tôi 

thì nên để giày (dép) ở chỗ dành riêng cho nó, Allah là Đấng 

hiểu biết hơn hết!”.(35) 

12- Chọn chỗ ngồi ở hàng đầu bên phải của Imam nếu 

không gặp trở ngại bởi sự đông người và gây phiền người 

khác. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ففاِلَِّ ا ِفف ِيففَمافاِلَّاُسففَيْعلَمُففكَءْف» فِّ ِل،فَااكصَّ اَّ
َ
ُ اافكَمْففُثمَّففاأل ففَُيِ نْففإَِلَّ

َ
فَعلَيْهِففياَْساَِهُمءافأ

ف.130اماسلمفف353رااهفابلخاريفرقمفف« َلَْساََهُمءا
“Nếu mọi người biết điều (ân phước) trong Azan và hàng 

đầu tiên (trong lễ nguyện Salah tập thể), rồi họ không tìm 

thấy chỗ (cơ hội) ngoại trừ phải dùng hình thức rút thăm 

thì chắc chắn họ sẽ rút thăm” (Albukhari: 615, Muslim: 437). 

                                                           
(35) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh  trong suốt thuyết giảng “Bulugh Al-

Muram” hadith số 232 và 233. 
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Bà A’ishah  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ففيَُصلُّءنَففَاَماَلئَِكاَهُففاهللَففإِنَّفف» ففَميَاِمِنففىلَعَ اابنفف979رااهفأبءفداادفرقمفف«فُفءِففاكصُّ
ف.8554مادهفرقمف

“Quả thật, Allah và các Thiên Thần của Ngài cầu xin bằng 

an và phúc lành cho những người ở phần bên phải của các 

hàng (trong lễ nguyện Salah tập thể).” (Abu Dawood: 676, 

Ibnu Ma-jah: 1005).(36) 

13- Ngồi (trong Masjid) hướng mặt về phía Qiblah, đọc 

Qur’an hoặc tụng niệm Allah. Ông Abu Huroiroh  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

فَسيَِّ فاكَْمَجاكِسفقِبَالَُةفالِْقبْلَةِفف» فَسيِّ اًفَاإِنَّ فََشْ   فِلُُكِّ رااهفالطَباينف يفاألاسطفف«فإِنَّ
ف.رااهفالطَباينف يفاألاسطفاإسنادهفحاسن:ف1/42جممعفاكزاائ ففاقالفاهليثِمف يف4/271

“Quả thật, mỗi một sự việc đều có cái chủ đạo mang tính 

hàng đầu, và cái chủ đạo hàng đầu của sự ngồi tọa là 

hướng mặt về phía Qiblah” (Attabbra-ni ghi trong Al-Awsat 

5/278, và ông Al-Haythami nói trong Majmu’a Azzawa-id 

8/59: Attabbra-ni ghi lại trong Al-Awsat với đường dẫn truyền 

tốt). 
14- Định tâm chờ lễ nguyện Salah tiếp theo nhưng 

không gây phiền, sẽ được ghi cho là người đang trong lễ 

nguyện Salah trong lúc chờ đợi Salah tiếp theo và được các 

Thiên Thần cầu an lành trước và sau Salah khi mà vẫn còn ở 

                                                           
(36)

 Hadith được Al-Munzdari và Ibnu Hajar xác nhận khá tốt, Ibnu Hajar nói 

trong Fathul-Ba-ry 2/213. 
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trong chỗ Salah. Ông Abu Huroiroh  thuật lài lời của Thiên 

sứ : 

هُفف ِيففََكنَففَمافَصاَلة فف ِيففالَْعبْ ُففيََزاُلففََلفف» اَلَة،فيَنْاَِظرُففُمَصالَّ :فاكَْماَلئَِكةُففَاَتُقءُلففاكصَّ
ففارَْْحُْه،فُهمَّفاكلفَلُ،فاْغِفرْففاكلُهمَّف اْففَينَْصَِف،فَحتَّ

َ
فملاسلمف«فَُيِْ َثففأ فلفظ ف:اِف

ففيَُصلُّءنَففَااكَْماَلئَِكةُف» َحِ ُكمْففىلَعَ
َ
ِيفجَمِْلاِسهِفف ِيففَدامَففَمافأ ففاَّلَّ :فَيُقءكُءنَففِفيِه،فَصَّلَّ

ف« ِفيهِففَُيِْ ْثففكَمْففَمافيِه،فِففيُؤْذِففكَمْففَمافَعلَيِْه،فتُْبففاكلُهمَّففَلُ،فاْغِفرْففاكلُهمَّففارَْْحُْه،فاكلُهمَّف
ف.952اماسلمفرقمفف957رااهفابلخاريفرقمف

“Người bề tôi vẫn được ghi là đang trong lễ nguyện Salah 

khi mà y vẫn còn ở tại chỗ y dâng lễ nguyện Salah để đợi 

cuộc lễ nguyện Salah tiếp theo, và các Thiên Thần nói: Lạy 

Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho y; lạy Allah, xin Ngài hãy 

thương xót y. Họ cứ cầu xin như thế cho đến khi nào y rời 

đi hoặc cho đến khi y bị hư Wudu’.” Còn trong lời của 

Muslim: “Các Thiên Thần sẽ luôn cầu nguyện an lành và 

hồng phúc cho bất kỳ ai trong các ngươi trong suốt thời 

gian y ngồi lại tại chỗ y đã dâng lễ nguyện Allah, họ nói: 

Lạy Allah, xin Ngài thương xót y; lạy Allah, xin Ngài tha 

thứ cho y. Họ cứ nói như thế cho đến khi nào y bị hư 

Wudu’.” (Albukhari: 647, Muslim: 649). 

15- Khi đã Iqa-mah để Salah thì chỉ được phép dâng lễ 

nguyện Salah bắt buộc. Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của 

Thiên sứ : 

ِقيَمِتففإَِذا »
ُ
اَلةُففأ ففَصاَلةَفففاَلَففاكصَّ ف.051رااهفماسلمفرقمفف« اكَمْتاُءَبةَففإَِلَّ
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“Khi nào đã Iqa-mah để tiến hành cuộc lễ nguyện Salah thì 

không có lễ nguyện Salah nào khác ngoài Salah bắt buộc” 

(Muslim: 710). 

16- Bước chân trái trước khi ra Masjid, làm ngược lại 

khi bước vào; bởi vì Thiên sứ của Allah  yêu thích bắt đầu 

từ phía bên phải trong mọi việc của Người: trong tẩy rửa, chải 

tóc, mang giày (dép)
(37)

. Ông Ibnu Umar  thường bắt đầu 

bằng chân phải khi bước vào Masjid và khi trở ra thì bước ra 

bằng chân trái trước(38). Ông Anas bin Malik  nói: “Theo 

Sunnah thì khi đi vào Masjid nên bắt đầu bằng chân phải và 

khi trở ra thì nên bắt đầu bằng chân trái”(39). 

Và khi bước ra nên nói: 

كَُكفِمْنففَْضِلَكفامهللفف»
َ
ْسأ

َ
فأ ْ فرَُسْءِلفاهلِلفامهللفإِينِّ اَلُمفىلَعَ اَلُة،فَااكاسَّ ِمْسِبفاهلِلفَااكصَّ

يَْطاِنفاكْرَِديِْمف فِمَنفاكشَّ ف«ِاْعِصْمِِنْ
“Bismillah wassola-h wassala-mu ala Rosu-lillah. Ollo-humma 

inni as-aluka min fadhlika. Ollo-humma’-simni minash-shayto-

nirroji-m” 

“Nhân danh Allah, cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho 

vị Thiên sứ của Allah. Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài 

hồng phúc nơi Ngài. Lạy Allah, xin Ngài hãy bảo vệ bề tôi 

khỏi Shaytan xấu xa!”. 

 

 

Mục thứ tám 

                                                           
(37)

 Albukhari ghi lại số 426. 
(38)

 Albukhari ghi lại số 426 
(39)

 Al-Hakim 1/118 
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Các giáo luật về Masjid 

1- Giữ vệ sinh, chăm sóc và bảo quản các Masjid; bà 

A’ishah nói: 

َمرَف »
َ
ففاهللِففرَُسءُلففأ ارِفف ِيففاكَْماَساِد ِففبِِبنَا ِففاََسلَّمَففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ نْففادلُّ

َ
َفففَاأ فُتنَظَّ

اابنفف425رتمذيفرقمفاالف544اأبءفداادفرقمفف9/272رااهفأْح ف يفاملاسن فف« َاُتَطيََّبف
ف.8/22اصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادفف742،ف741مادهفرقمف

“Thiên sứ của Allah ra lệnh bảo phải dựng các Masjid 

trong các khu vực (vùng, làng của một nhóm người sinh 

sống) và phải giữ cho các Masjid sạch đẹp” (Ahmad: 6/279, 

Abu Dawood: 455, Tirmizdi: 594 và Ibnu Ma-jah: 758, 759 và 

Sheikh Albani đã xác nhận Sahih trong bộ Sahih Sunan Abu 

Dawood 1/92). 

Ông Samurah bin Jundub  đã viết một bức thư gởi đến 

con trai của ông: 

ا » مَّ
َ
ففاهللِففرَُسءَلفففَإِنَّففَبْع ُففأ ُمُرنَافََكنَففمَفاََسلَّففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ

ْ
نْففبِاكَْماَساِد ِففيَأ

َ
فنَْصنََعَهافأ

َرَهافَصنَْعاََهافَانُْصِلحَففِديَاِرنَا،ف ِيف اصححهفاألبلاينف يفف549رااهفأبءفداادفرقمفف« َاُنَطهِّ
 .8/22صحيحفسننفأيبفداادف

“... Quả thật, Thiên sứ của Allah ra lệnh bảo chúng ta phải 

dựng các Masjid trong xóm làng của chúng ta, chúng ta 

phải chăm sóc và bảo quản các Masjid cho sạch đẹp” (Abu 

Dawood: 456 và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong 

bộ Sahih Sunan Abu Dawood 1/92). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Một người đàn ông da 

đen hoặc một người phụ nữ da đen thường quét dọn Masjid qua 

đời nhưng Thiên sứ của Allah  không hay biết về cái chết của 
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người đó. Có một ngày nọ, người ta nhắc về người da đen đó 

thì Người  đã hỏi: “Người đó thế nào?”. Họ nói: Đã qua đời 

Thưa Thiên sứ của Allah. Người  nói: “Sao các ngươi không 

thông báo cho Ta biết?”. Họ nói: Quả thật, người đó thế này, 

thế này; về câu chuyện của người đó, họ xem thường người da 

đen đó. Thiên sứ của Allah  nói: “Các ngươi chỉ cho Ta mộ 

của người đó!”. Thế là Người  đến mộ của người da đen đó 

và dâng lễ nguyện Salah cho y, rồi Người  nói: 

ففُظلَْمةًففَمْملُءَ ة ففالُْقبُءرَففَهِذهِففإِنَّف » ْهِلَها،فىلَعَ
َ
ففَعزَّففاهللَففَاإِنَّففأ فبَِصاَلِتففكَُهمْففُينَءِّرَُهافاََدلَّ

ف.133اماسلمفرقمفف131رااهفابلخاريفرقمف« َعلَيِْهمْف
“Quả thật, khu mộ này toàn là bóng tôi, và quả thật Allah 

Tối Cao sẽ ban cho cư dân trong khu mộ này ánh sáng bởi 

sự dâng lễ nguyện Salah của Ta dành cho họ” (Albukhari: 

458, Muslim: 956). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại: Trong lúc chúng tôi 

đang ở cùng với Thiên sứ của Allah  thì nhìn thấy một người 

dân sa mạc đang đứng tiểu tiện vào bức tường của Masjid. Các 

vị Sahabah của Thiên sứ đã quát mắng người đàn ông đó thi 

Thiên sứ của Allah  ngăn cản: “Các ngươi đừng làm gián 

đoạn y, cứ mặc y”. Thế là các Sahabah để mặc cho người đàn 

ông đó giải quyết xong. Sau đó, Thiên sứ của Allah  gọi 

người đàn ông đó đến và nói: 

ْكرِففِهَففإِنََّمافالَْقَذرِففَاََلففابْلَْءِل،فَهَذافِمنْففكََِشْ  ففتَْصلُحُففََلففاكَْماَساِد َففَهِذهِففإِنَّف » فاهللِففَِّلِ
،فَعزَّف اَلةِففاََدلَّ ف.213اماسلمفرقمفف225مفرااهفابلخاريفرقف« الُْقْرآنِففَاقَِراَ ةِففَااكصَّ

“Quả thật, đây là Masjid, không nên bị vấy bẩn bởi nước 

tiểu hay những thứ ô uế, quả thật nó chỉ dùng để tụng niệm 

Allah, dâng lễ nguyện Salah và đọc xướng Qur’an”, hoặc 
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giống như những gì mà Thiên sứ  đã nói với người đàn ông 

đó. Sau đó, Người  ra lệnh cho một vị Sahabah mang một 

thùng nước đến và xối tạt vào chỗ đó. (Albukhari: 221 và 

Muslim: 285). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại lời của Thiên sứ :  

اَرُتَهافَخِطيئَة ففاكَماْسِج ِفف ِيففالُُبَاُقف » اماسلمفرقمفف153رااهفابلخاريفرقمف « َدْفنَُهافَاَكفَّ
ف.332

“Khạc nhổ trong Masjid là tội và việc xóa đi tội đó là chôn 

lấp nó (tức làm sạch nó)” (Albukhari: 425, Muslim: 552). 

Ông Abu Zdar  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َّففُعرَِوْتف » ْعَماُلففلَعَ
َ
ِِتففأ مَّ

ُ
ْعَماكَِهافحَمَاِسِنفف ِيفففَءََدْ ُتففاََسيِّئَُها،فَحاَسنَُهافأ

َ
َذىفأ

َ
فاأْل

ِريِق،فَعِنففُيَماُطف ْعَماكَِهافَماَسااِيف ِيففَااََدْ ُتففالطَّ
َ
فََلففاكَْماْسِجِ ،ف ِيففتَُكءنُففاِلَُّخاَعةَففأ

ف.333رااهفماسلمفرقمف « تُْ َفنُف
“Các hành vi tốt và xấu của cộng đồng tín đồ của Ta được 

phơi bày cho Ta nhìn thấy. Ta thấy hành vi tốt đẹp nhất là 

nhặt bỏ cái gai trên đường; và Ta thấy hành vi xấu nhất là 

khác nhổ trong Masjid và không chôn lấp đi” (Muslim: 

553). 

Imam Annawawi  nói: “Hành vi xấu được nói trong 

Hadith không chỉ muốn nói đến người khạc nhổ mà ngay cả 

những ai nhìn thấy đờm dãi hay nước bọt nhưng không chịu 

xóa đi dấu vết của nó.” (Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 

5/45). 
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2- Người Muslim nên giữ cơ thể tránh mùi hôi khi đi 

Masjid bởi Hadith do ông Jabir bin Abdullah  thuật lại lời 

của Thiên sứ : 

ْلفَماْسِجَ نَاَمْنفأَكَلفثُءمًف » ْافبََصاًلففَلْيَْعََتِلا،فأاففَلْيَْعََتِ
َ
فبَيِْاهِفافأ ف « ،فَاَِلَْقَعْ ف ِيْ

ف.مافقفعليه
“Ai ăn tỏi hoặc hành thì hãy tránh xa cộng đồng của Ta 

hoặc hãy tránh xa Masjid của Ta, và y hãy ngồi lại nhà của 

y” (Albukhari và Muslim). 

Riêng trong lời dẫn của Muslim: 

فاكَماَلئَِكَةف » ففَإنَّ فَماْسِجَ نَا، فَيْقَرَبنَّ ففاَل اَث، فااكُترَّ فااثلُّءَم، فابَلَصَل، فأَكَل َمْن
ذَّىفِمنُْهفَبنُءفآَدمَف

َ
افَياَأ ذَّىفِممَّ

َ
 « َتاَأ

“Ai ăn hành và tỏi và tỏi tây (cùng họ với hành) thì đừng 

đến gần Masjid của Ta bởi quả thật các Thiên Thần cũng 

cảm thấy khó chịu với những thứ mà con cháu Adam (con 

người) cảm thấy khó chịu”. 

Umar bin Khattab  thuyết giảng cho mọi người nghe 

vào lúc cuối đời, ông nói:  

َهافإِنَُّكْم، » يُّ
َ
ُكلُءنَففاِلَّاُسففأ

ْ
َراُهَمافََلففَشَجَرَتْيِففتَأ

َ
ففأ ،فإَِلَّ فابْلََصَلففَهَذافَخِبيثَتَْيِ

يُْتففلََق ْففَااثلُّءمَف
َ
ففاهللِففرَُسءَلففَرأ ف ِيففاكرَُّدِلففِمنَففِرَيَُهَمافاََد َففإَِذافاََسلََّم،فَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ

َمرَففاكَْماْسِجِ ،
َ
ْخِرجَففبِهِففأ

ُ
َكلَُهَمافَفَمنْففابْلَِقيِع،فإىَِلفففَأ

َ
اهفماسلمفراف« َطبًْخاففَلْيُِماُْهَمافأ

ف.333رقمف
“Quả thật, các người, hỡi người dân, các người ăn hai loại 

cây mà tôi thấy rằng nó mang mùi hôi khó chịu, đó là hành 
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và tỏi, quả thật tôi đã thấy Thiên sứ của Allah  khi Người 

ngửi thấy mùi của hai thứ đó từ một người trong Masjid thì 

Người đã bảo người đó đi ra khu Baqi’a. Bởi thế, người 

nào ăn hai thứ đó thì hãy ăn theo cách nấu chín nó” 

(Muslim: 566). 

3- Các buổi dâng lễ nguyện Salah tập thể phải được 

thực thiện tại các Masjid, và đó là điều bắt buộc đối với tín 

đồ Muslim nam. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn trong việc đến 

Masjid hoặc do Masjid ở quá xa không nghe thấy tiếng Azan 

hoặc do một nhóm người đang đi đường xa thì việc dâng lễ 

nguyện Salah sẽ là điều bắt buộc đối với ai có khả năng, họ 

phải dâng lễ nguyện Salah tại một nơi sạch sẽ bởi một Hadith 

do Jabir  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ْعِطيُتف »ف
ُ
َح  ففُيْعَطُهنَّففكَمْففََخاًْسافأ

َ
،فَماِسَْيةَففبِاكرُّْعِبففنُِصُْتف:فَقبِّْلففأ فِِلففاَُدِعلَْتففَشْهر 

رُْضف
َ
َمافَاَطُهءًرا،فَماْسِجً افاأل يُّ

َ
ِِتففِمنْففرَُدل فففَأ مَّ

ُ
ْدَرَكاْهُففأ

َ
اَلةُففأ ِحلَّْتفف،فَلْيَُصلِّففاكصَّ

ُ
فَاأ

ففَاكَمْففاكَمَغانِمُففِِلف َح  ففََتِلَّ
َ
ْعِطيُتففَقبِّْل،فأِل

ُ
َفاَعَة،فَاأ فقَْءِمهِففإىَِلففُيبَْعُثففاِلَِِّبُّففَاََكنَففاكشَّ

ةًف ةًففاِلَّاِسففإىَِلففَاُبِعثُْتففَخاصَّ ف.325اماسلمفرقمفف333رااهفابلخاريفرقمفف«فََعمَّ
“Ta được ban cho năm điều mà không ai trước Ta được 

ban cho: Ta được giúp đỡ khiến kẻ thù sợ hãi với khoảng 

cách một tháng đi đường; Ta được ban cho mặt đất làm 

Masjid thanh sạch, bởi thế, bất cứ người nào trong cộng 

đồng tín đồ của Ta có mặt và đến giờ Salah thì hãy dâng lễ 

nguyện Salah; Ta được phép dùng chiến lợi phẩm điều mà 

trước Ta không có một ai được phép; Ta được ban cho 

quyền cầu xin ân xá (Shafa’ah vào Ngày Phán xét); và 

thường các vị Nabi chỉ được cử đến với cộng đồng người 
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dân của mình nhưng Ta được cử phái đến cho toàn nhân 

loại.” (Albukhari: 335, Muslim: 521). 

Imam Ibnu Al-Qayyum  nói: “Ai suy ngẫm cho thật 

kỹ về Sunnah thì sẽ rõ rằng việc dâng lễ nguyện Salah tập thể 

tại Masjid là điều bắt buộc đối với từng tín đồ trừ những ai 

chống đối và phủ nhận mới nói rằng được phép bỏ lễ nguyện 

tập thể ngày thứ sau và lễ nguyện tập thể hàng ngày. Do đó, 

việc không đến Masjid không có lý do giống như việc bỏ lễ 

nguyện Salah tập thể không có nguyên do. Và điều này đã 

được toàn bộ các Hadith cũng như các vết tích của các vị 

Sahabah đã thống nhất đồng thuận ... do đó, không ai được 

phép bỏ lễ nguyện Salah tập thể tại Masjid trừ phi có nguyên 

do chính đáng theo qui định của giáo luật. Allah là Đấng hiểu 

biết đâu là đúng nhất”(40). 

4- Cấm lấy các ngôi mộ làm các Masjid. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َُذاافَااِلََّصارَى،فاَلَُهءدَففاهللُففلََعنَفف» نِْبيَائِِهمْففُقبُءرَففاَّتَّ
َ
رااهفابلخاريفرقمفف«فَماْسِجً افأ

ف.465اماسلمفف569
“Allah nguyền rủa những người Do thái và Thiên Chúa 

giáo vì họ lấy mộ các vị Nabi của họ làm Masjid (chỗ thờ 

phượng)” (Albukhari: 436, Muslim: 530). 

Bà A’ishah  và Ibnu Abbas  đồng thuật lại:  

ففاهللِففلَْعنَةُفف» َُذاافَااِلََّصارَى،فاَلَُهءدِففىلَعَ نِْبيَائِِهمْففُقبُءرَففاَّتَّ
َ
رُفَماَساِد ففأ ف«فَصنَُعءافَمافَُيَذِّ

ف.468اماسلمفف569رااهفابلخاريفرقمف

                                                           
(40)

 Kitaab Salah của Ibnu Al-Qayyim trang 89. 
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“Allah nguyền rủa những người Do Thái và Thiên Chúa 

giáo vì họ đã lấy mộ các vị Nabi của họ làm Masjid (nơi thờ 

phượng), hãy tránh xa điều họ đã làm.” (Albukhari: 436, 

Muslim: 531). 

Ông Jundub bin Abdullah  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên 

sứ của Allah  nói trước khi Người lìa trần năm ngày:  

ف » ففإِينِّ
ُ
بَْرأ

َ
نْففاهللِففإىَِلففأ

َ
،فِمنُْكمْففِِلففيَُكءنَففأ ََذيِنففقَ ِففَتَعاىَلففاهللِفففَإِنَّففَخِليل  فَخِلياًل،فاَّتَّ

َذَففَكَما ِِتففِمنْففُماَِّخًذافُكنُْتففَاكَءْففَخِلياًل،فإِبَْراِهيمَففاَّتَّ مَّ
ُ
َْذُتففَخِلياًلففأ بَافََلَّتَّ

َ
فبَْكر ففأ

ََلففَخِلياًل،
َ
نِْبيَائِِهمْففُقبُءرَففَياَِّخُذانَففََكنُءافَقبْلَُكمْففََكنَففنْفمَففَاإِنَّففأ

َ
فاََصاحِلِيِهمْففأ

ََلففَماَساِدَ ،
َ
ففَماَساِدَ ،فالُْقبُءرَففَتاَِّخُذااففاََلففأ ْنَهاُكمْففإيِنِّ

َ
رااهفماسلمفف« َذكَِكففَعنْففأ

ف.332رقمف
“Quả thật, Ta vô can trước Allah về việc Ta được xem là vị 

Khaleel(41) của các ngươi; bởi Allah đã lấy Ta làm vị 

Khaleel của Ngài giống như Ngài đã lấy Ibrahim làm vị 

Khaleel của Ngài. Và nếu Ta muốn lấy một ai đó trong 

cộng đồng tín đồ của Ta làm vị Khaleel thì chắc chắn Ta sẽ 

lấy Abu Bakr. Chẳng phải những người thời trước các 

ngươi đã lấy mộ các vị Nabi của họ cũng như mộ các vị 

hiền nhân ngoan đạo của họ làm các Masjid (nơi thờ 

phượng). Cho nên, các ngươi chớ đừng lấy các mộ làm các 

                                                           
(41)

 Khaleel có nghĩa là người được yêu thương và quí mến ở mức độ rất đặc 

biệt, vượt trội hơn bất cứ sự yêu thương và quí mến nào khác, chỉ có Allah 

mới được chọn ai đó làm Khaleel chứ các bề tôi của Ngài không được phép 

chọn bất cứ ai trong nhân loại, dù đó là vị Nabi đi chăng nữa. Trong nhân 

loại chỉ có hai người được hồng phúc làm Khaleel của Allah, đó là tổ phụ 

Nabi Ibrahim  và Nabi Muhammad . 
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Masjid, quả thật Ta cấm các ngươi làm điều đó.” (Muslim: 

532). 

Bà A’ishah  thuật lại rằng Ummu Habibah  và 

Ummu Salmah  đã kể về một nhà thờ Thiên Chúa, họ đã 

nhìn thấy ở xứ Alhabashah(42), họ đã kể cho Nabi  nghe rằng 

trong nhà thờ đó có các hình vẽ. Thiên sứ của Allah  nói: 

اََلَِكففإِنَّفف»
ُ
اِلحُففاكرَُّدُلففِفيِهمُففََكنَففإَِذافأ ففَبنَْءافاَت،َفمَففاكصَّ ُراافَماْسِجً ا،فَقَْبِهِففىلَعَ فاََصءَّ

َءَر،فتِلَْكففِفيهِف اََلَِكففاكصُّ
ُ
ارُفففَأ ف527رااهفابلخاريفف«فالِقيَاَمةِففيَْءمَففاهللِففِعنْ َففاْلَلِْقففُِشَ

ف.421اماسلمفرقمف
“Quả thật, những người đó (những người Thiên Chúa) khi 

nào trong cộng đồng tín đồ của họ có người đàn ông ngoan 

đạo chết đi thì họ xây mộ của người đó làm thành Masjid 

(nơi thờ phượng), họ vẽ hình người đó trong nơi thờ 

phượng. Họ là những tạo vật xấu xa nhất ở nơi Allah vào 

Ngày Phán Xét.”  (Albukhari: 427, Muslim: 528). 

5- Người không phải Muslim vào Masjid khi có nhu 

cầu cần thiết không mang lại tai hại hay sự quấy nhiễu. 
Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Thiên sứ của Allah  cử một 

đoàn mã chiến đến vùng Najdi, đoàn trở về bắt theo một người 

đàn ông thuộc bộ tộc Hani-fah, người ta gọi y là Thama-mah 

bin Uthaal. Họ đã trói y ở một góc của Masjid. Thiên sứ  đi 

ra và bảo: “Các ngươi hãy thả y ra!”. Thế là người đàn ông 

đó đi đến chỗ cây chà là gần Masjid, y tắm, rồi vào Masjid và 

nói: “Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế nào khác 

ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài” 

                                                           
(42)

 Alhabashah: một quốc gia ở miền đông bắc Phi và cũng là quốc gia giành 

được độc lập sớm nhất ở châu Phi, nay được đổi tên là Ethiopia (Ê-ti-ô-pi). 
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(Albukhari: 462, 469; Muslim: 1764). Đây là bằng chứng cho 

thấy rằng người đa thần được phép vào Masjid nếu cần, riêng 

Masjid Al-Haram – Makkah thì tuyệt đối không được phép(43).  

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Hadith này là bằng chứng cho thấy 

được phép trói giữ người ngoại đạo trong Masjid, và được 

phép cho người không phải Muslim vào Madinah nhưng không 

giống như ở Makkah, và trong Hadith cũng có bằng chứng cho 

thấy được phép cho người không phải Muslim vào Masjid khi 

cần. Do đó, nếu đã cho phép người không phải Muslim vào 

Masjid Madinah thì dĩ nhiên các Masjid khác thì không cần 

phải nói trừ Makkah”(44). 

6- Được phép ngâm thơ có nội dung hữu ích trong 

Masjid. Ông Abu Huroiroh  và Umar  đi ngang qua 

Hassaan  lúc ông đang ngâm thơ trong Masjid, ông dừng lại 

nhìn và nói: quả thật, tôi đã từng ngăm thơ và lúc đó có một 

người tốt hơn anh (ý nói Thiên sứ (, sau đó, Umar nhìn sang 

Abu Huroiroh nói: anh có từng nghe thấy Thiên sứ của Allah 

 nói (thơ(:  

ِدْبف »
َ
ففأ يِّْ هُففاكلَُّهمَّففَعِنِّ

َ
 « الُْقُ ِس؟فبُِراِحففأ

“Hãy đáp lại lời cầu nguyện của bề tôi, lạy Allah xin Ngài 

phù hộ bởi Ruh Al-Qudus (Đại Thiên thần Jibril)!”. Abu 

Huroiroh nói: Lạy Allah, thực sự có như thế. (Albukhari: 453, 

Muslim: 2485). 

                                                           
(43)

 Xem : Subus-Salaam của học giả Assanna’i 2/185. 
(44)

 Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng giải sách Bulugh Al-

Muraam, hadith số 265. 
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Trong Hadith này có bằng chứng cho thấy rằng được 

phép ngâm thơ trong Masjid những bài thơ mang nội dung kêu 

gọi đến với điều tốt lành. Và bởi vì ngâm thơ tác động đến cảm 

xúc của tâm hồn, có thể khuyến khích và thúc giục tâm hồn của 

những người hướng về chân lý. Riêng đối với những Hadith 

nghiêm cấm ngâm thơ trong Masjid là mang hàm ý cấm ngâm 

những bài thơ của thời Jahiliyah hoặc những bài thơ của những 

người lệch lạc, còn những bài thơ hữu ích kêu gọi mọi người 

đến với giáo lý cũng như đạo đức Islam thì được phép; có lời 

nói rằng sự được phép ngâm thơ phải kèm theo điều kiện là 

không được gây phiền nhiễu và phân tâm những ai khác trong 

Masjid(45).  

7- Không được phép hỏi đồ bị thất lạc trong Masjid. 
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َهافََلفففَلْيَُقْلففاكَْماْسِج ِفف ِيففَوالَّةًففيَنُْش ُففرَُداًلففَسِمعَففَمنْف » ففَإِنَّففَعلَيَْكففاهللُففرَدَّ
ف.331رااهفماسلمفرقمفف« كَِهَذافُتْبَففكَمْففاكَْماَساِد َف

“Ai nghe một người ngâm thơ với mục đích hỏi về đồ thất 

lạc trong Masjid thì y hãy nói: Allah sẽ không trả lại vật 

thất lạc đó cho anh bởi quả thật Masjid không được dựng 

lên cho điều đó” (Muslim: 568). 

Ông Buraidah  thuật lại rằng có một người đàn ông 

ngâm thơ trong Masjid nói: Ai gặp con lạc đà màu hung đỏ thì 

đó là con vật thất lạc của tôi, xin hãy chỉ cho tôi chỗ con vật 

đó? Thiên sứ của Allah  nói: 

ف.492رااهفماسلمفرقمفف«ففَلُففبُنِيَْتففكَِمافاكَْماَساِد ُففبُنِيَِتففإِنََّمافاََدْ َت،فََلفف»
                                                           
(45)

 Xem : Subus-Salaam của học giả Assan’a-ni 2/187. 
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“Ngươi sẽ không tìm thấy nó, bởi quả thật các Masjid được 

dựng lên chỉ nhằm mục đích riêng của nó” (Muslim: 569)(46). 

Hai Hadith này là bằng chứng cho thấy Islam nghiêm 

cấm ngâm thơ để tìm kiếm đồ thất lạc trong Masjid, trong đó, 

mang cả hàm ý: mua bán và trao đổi giao dịch, thuê mướn; 

không nên lớn tiếng trong Masjid, không nên cầu nguyện điều 

xấu cho người gây hấn và nghịch lại bản thân. Và người nghe 

những điều đó nên nói: Anh sẽ không tìm thấy bởi quả thật 

Masjid không được dựng lên cho mục đích đó hoặc anh sẽ 

không tìm thấy bởi quả thật Masjid được dưng lên chỉ nhằm 

mục đích riêng của nó mà thôi. 

8- Cấm mua bán giao dịch trong Masjid. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ْياُمْففإَِذاف»
َ
اْففيَِبيعُففَمنْففَرأ

َ
ْرَبحَففََلف:فَفُقءكُءافاكَماْسِجِ ،ف ِيففيَبْاَاعُففأ

َ
فَاإَِذافِِتَاَرتََك،فاهللُففأ

ْياُمْف
َ
ف8628رااهفالرتمذيفرقمفف«فلَيَْكفعَففاهللُففرَدَّففََلف:فَفُقءكُءافَوالًَّة،فِفيهِففيَنُْش ُففَمنْففَرأ

اصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفالرتمذيفف845اابنفاكاسِنفرقمفف879االناسايئفرقمف
ف.2/65

“Khi nào các người nhìn thấy ai mua bán trong Masjid thì 

hãy nói: Allah sẽ không cho cuộc mua bán của anh lợi 

nhuận; và khi nào các ngươi nhìn thấy ai ngâm thơ tìm 

kiếm đồ thất lạc thì hãy nói: Allah sẽ không trả lại cho 

anh.” (Tirmizdi: 1321, Annasa-i: 167, Ibnu Assani: 154, 

                                                           
(46)

 Masjid được dựng lên chỉ nhằm mục đích riêng của nó tức chỉ để dâng lễ 

nguyện Salah, đọc Qur’an và tụng niệm Allah chứ không phải để trao đổi 

mua bán và giao dịch. 
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Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Sunan 

Tirmzdi 2/34). 

Hadith cho thấy giáo lý cấm mua bán và giao dịch trong 

Masjid, và người nhìn thấy sự việc đó nên nói với người bán và 

người mua: Allah sẽ không cho cuộc mua bán của anh lợi 

nhuận; nói một cách lớn tiếng để mọi người nghe thấy, đó là sự 

nhắc nhở bằng lời cầu nguyện; lý do của điều đó nằm trong câu 

nói của những người Salaf: “Bởi quả thật các Masjid không 

được dựng lên cho điều đó”. 

9- Không được phép thực thi pháp hình và xử trảm 

trong Masjid. Ông Hakim bin Hizaam  thuật lại: 

ففاهللِففرَُسءُلففَنَهف » نْففاََسلَّمَففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ
َ
نْفاَففاكَْماْسِجِ ،ف ِيففياُْساََقادَففأ

َ
فِفيهِففتُنَْش َففأ

ْشَعاُر،
َ
نْففاأْل

َ
ف3/31اأْح ف يفاملاسن فف1111رااهفأبءفداادفرقمف « احْلُُ ادُففِفيهِففُتَقامَففَاأ

 .3/131احاسنهفاألبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادفف1/301ااحلاكمف يفاملاسا ركف

“Thiên sứ của Allah nghiêm cấm thi hành xử trảm, cấm 

ngâm thơ và cấm thực thi pháp hình trong Masjid” (Abu 

Dawood: 4490, Ahmad trong Musnad: 3/34, Hakim trong 

Mustadrik: 4/378, và Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt trong 

Sahih Sunan Abu Dawood 3/850). 

Hadith là bằng chứng nghiêm cấm thi hành án (trừng 

phạt hay xử trảm) trong Masjid(47), riêng cấm ngâm thơ là cấm 

ngâm thơ những bài thơ của Jahiliyah và những bài thơ trái với 

giáo lý, còn ngâm những bài thơ có nội dung kêu gọi đến với 

cái chân lý của Islam thì không vấn đề gì. 

                                                           
(47)

 Xem : Subus-Salaam của học giả Assan’a-ni 2/191. 
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Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Hadith, mặc dù nó có yếu nhưng ý 

nghĩa của nó được các Hadith khác xác nhận; bởi quả thật việc 

thực thi hành án trong các Masjid có thể gây bẩn cho Masjid 

khi đánh hay trảm, có thể Masjid sẽ bị vấy bẩn bởi nước tiểu và 

những thứ ô uế khác”(48). 

10- Ngủ, ăn, ở và để người bệnh trong Masjid. Bà 

A’ishah  nói: “Vào những ngày của trận chiến hào, ông 

Sa’ad  bị thương, Thiên sứ của Allah  đã cho dựng lều 

trong Masjid để Người tiện thăm viếng ông”(49). Đây là bằng 

chứng rằng được phép ngủ cũng như người bệnh được phép ở 

lại trong Masjid và được phép dựng lều trong đó(50). Tôi đã 

nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin 

Baz  nói: “Không vấn đề gì đối với việc dựng lều trong 

Masjid dù để I’tikaf hoặc để một người làm một việc gì đó 

hoặc để ở đối với ai không có nhà ở”(51). 

Ông Abdullah bin Umar  đã từng ngủ trong Masjid 

của Nabi  lúc ông còn thanh niên chưa lập gia đình(52). Bà 

A’ishah  thuật lại rằng bà Walidah người da đen có một cái 

lều trong Masjid, bà ấy thường đến nói chuyện với tôi. 

Đó là bằng chứng được phép ngủ đêm trong Masjid đối 

với tín đồ Muslim nào không có chỗ ở, bất kể là nam hay nữ 

                                                           
(48) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng giải sách Bulugh Al-

Muraam, hadith số 269. 
(49)

 Albukhari: 463, Muslim: 1769. 
(50) 

Xem : Subus-Salaam của học giả Assan’a-ni 2/193. 
(51) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng sách Bulugh Al-

Muraam, hadith số 270. 
(52)

 Albukhari : 440, Muslim: 2479. 



Masjid – khái niệm, ân phúc, giáo luật và lễ nghĩa . . . 
 

70 

nếu không gây ra điều Fitnah(53). Các vị Sahabah được gọi là 

Ahlu Assifah(54) đã ở trong Masjid; ông Abu Huroiroh  thuật 

lại: “Tôi thấy bảy mươi người Ahlu Assifah, không ai trong số 

họ có một cái áo chỉnh tề để mặc trên người, họ chỉ có những 

mảnh vải, có người buộc mảnh vải qua cổ, có người chỉ đủ để 

che nửa thân dưới đến cẳng chân, có người chỉ có thể che thân 

đến mắc cá chân, có người dùng tay của mình để che vì không 

muốn bị nhìn thấy Awrah của cơ thể”(55).  

Ông Abdullah bin Al-Harith bin Juz-i Azzubaidi  thuật 

lại: “Trong thời của Thiên sứ  chúng tôi từng ăn bánh mì và 

thịt trong Masjid”(56). 

11- Những trò chơi không bị cấm đoán trong giáo lý 

được phép chơi trong Masjid; bà A’ishah  nói:  

يُْتففلََق ْف »
َ
ففاهللِففرَُسءَلففَرأ ففيَْءًمافاََسلَّمَففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ فَااحلَبََشةُففُحْجَرِتففبَاِ ففىلَعَ
ففاهللِففَارَُسءُلففاكَماْسِجِ ،ف ِيففيَلَْعبُءنَف ِنففاََسلَّمَففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ ْنُظرُففبِرَِدائِِه،فياَْسرُتُ

َ
فإىَِلففأ

َرابِِهْم،فيَلَْعبُءنَففاحلَبَُشففََكنَفف»فاِففلفظف«فلَِعِبِهمْف ِنففِِبِ ففاهللِفرَُسءُلفففاََسرَتَ فاهللُففَصَّلَّ
نَافاََسلَّمَففَعلَيْهِف

َ
ْنُظرُففَاأ

َ
ف.122اماسلمفرقمفف545رااهفابلخاريفرقمفف«...ففأ

“Quả thật, vào một ngày tôi nhìn thấy Thiên sứ của Allah 

 đang ở ngay cửa phòng của tôi và những người 

                                                           
(53)

 Xem : Subus-Salaam 2/196. 
(54)

 Ahlu Assifah là tên gọi một nhóm Sahabah  di cư từ Makkah đến 

Madinah trong cuộc di cư Hijrah của Islam, họ đến Madinah trong tình trạng 

không nhà cửa, nên họ phải ở tạm trong Masjid của Nabi . 
(55)

 Albukhari: Kitaab Assalah, chương “Những người ngủ trong Masjid” số 

442. 
(56)

 Ibnu Ma-jah: Kitaab Al-At’imah, chương “Ăn trong Masjid” số 3300;  và 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 2/230. 
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Habashah (da đen) đang chơi trò trong Masjid. Thiên sứ 

của Allah  lấy cái áo của Người che người tôi lại để tôi 

xem họ chơi”. Và trong một lời dẫn khác: “Những người 

Habashah đang chơi trò chiến đấu, Thiên sứ của Allah  

che người tôi để tôi xem họ chơi ..” (Albukhari: 454, Muslim: 

892). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Trong khi những người 

Habashah đang chơi trò chiến thuật trong Masjid và có sự hiện 

diện của Nabi  thì Umar  đi vào, ông cúi xuống nhặt lấy 

cây giáo và ném họ. Thế là Thiên sứ của Allah  nói: “Này 

Umar, hãy để mặc họ chơi!” (Albukhari: 2901, Muslim: 893). 

Học giả Ibnu Hajar  nói: “Trò chơi chiến đấu không 

đơn thuần chỉ là một trò chơi mà trong đó có sự rèn luyện kỹ 

năng chiến đấu, một sự thao luyện chiến thuật để chuẩn bị đối 

phó với kẻ thù”(57). 

Ibnu Hajar  còn nói: “Đây cũng là bằng chứng cho 

phép chơi trò chơi bằng vũ khí dưới hình thức tập luyện thao 

lược và kỹ năng chiến đấu”(58). 

Việc bà A’ishah  xem những người đàn ông Habashah 

chơi trò chơi là bằng chứng rằng phụ nữ được phép nhìn nam 

giới Ajnabi (không phải Mahram) trong một tổng thể nhóm 

người nói chung, không nhìn riêng một cá thế nam giới nào, 

điều này giống như việc nhìn mọi người trở ra từ buổi dâng lễ 

nguyện Salah trong Masjid hoặc gặp mặt nhau trên đường(59).   

                                                           
(57)

 Fathul-Bary – giảng giải Sahih Albukhari, 1/549. 
(58) 

Fathul-Bary – giảng giải Sahih Albukhari, 2/445. 
(59) 

Xem : Subus-Salaam 2/195. 



Masjid – khái niệm, ân phúc, giáo luật và lễ nghĩa . . . 
 

72 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Hadith này là bằng chứng cho thấy 

rằng phụ nữ nhìn một nhóm nam giới một cách chung chung 

thì không vấn đề gì, chẳng hạn như nhìn những người nam giới 

trên các chuyến hành trình, trong các Masjid, nhìn những 

người đi đường, những người dâng lễ nguyện Salah và những 

người đang vui chơi. Sự việc đó không gây hại gì, bởi vì hầu 

như cái nhìn đó không đồng hành với sự ham muốn tình dục 

...”(60). 

12- Tranh nhau xây dựng, tô vẽ, trang hoàng và làm 

đẹp Masjid; các Hadith được ghi lại rằng Thiên sứ của Allah 

 cấm trang hoàng và làm đẹp Masjid. Ông Anas bin Malik  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

اَعةُففَتُقءمُففََلفف» ففاكاسَّ اِطففِمنْف»:فالفظفالناسايئف«فاكَْماَساِد ِفف ِيففاُسفاِلَّففيَتَبَاَهففَحتَّ ُْشَ
َ
فأ

اَعةِف نْف:فاكاسَّ
َ
ف.«فاكَْماَساِد ِفف ِيففاِلَّاُسففيَتَبَاَهففأ

“Ngày Tận Thế sẽ không xảy ra cho tới khi nào thiên hạ 

đua nhau xây dựng và trang hoàng Masjid”. Và trong lời 

dẫn do Annasa-i ghi lại: “Một trong những dấu hiệu của 

ngày Tận Thế là thiên hạ đua nhau xây cất và trang hoàng 

Masjid” (Abu Dawood: 449, Ibnu Ma-jah: 739, Annasa-i: 689, 

Ahmad: 3/45)(61). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại lời của Thiên sứ :  

                                                           
(60) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng sách Bulugh Al-

Muraam của Ibnu Hajar, hadith số 271. 
(61)

 Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Sunan Annasa-i 

1/148, và trong bộ Sahih Sunan Abu Dawood 1/349. 



Masjid – khái niệm, ân phúc, giáo luật và lễ nghĩa . . . 
 

73 

ِمْرُتففَماف»
ُ
ف.551رقمففرااهفأبءفداادف«فاكَْماَساِد ِففبِتَْشِيي ِففأ

“Ta không được lệnh trang hoàng và làm đẹp Masjid” (Abu 

Dawood: 448)(62). 

Ông Ibnu Abbas  nói:  

ااصلهفأبءف 113رااهفابلخاريفرقمف « َااِلََّصارَىفاَْلَُهءدُففزَْخَرفَِتففَكَمافلََُتَْخِرُفنََّها »
ف.111داادفرقمف

“Các Masjid sẽ được tô vẽ và trang hoàng giống như những 

người Do Thái và Thiên Chúa đã tô vẽ và trang hoàng (các 

nhà thờ và tu viện của họ)” (Albukhari: 446, Abu Dawood 

ghi thêm trong Hadith số 448). 

Abu Sa’eed Al-Khudri  nói: “Mái Masjid của Nabi 

được làm từ các nhánh chà là”(63). Umar  ra lệnh xây dựng 

Masjid, ông nói: “Hãy che mọi người khỏi mưa gió, nhưng các 

ngươi hãy tránh xa việc sơn phết màu đỏ hay màu vàng để rồi 

gây Fitnah cho mọi người”(64). Dường như Umar  đã hiểu 

điều này từ việc Nabi  mang chiếc áo Khamisah (chiếc áo có 

vẽ những họa tiết) trả lại cho Abu Jahmi tức mục đích Người 

 trả chiếc áo vì những họa tiết trên áo và Người  nói: 

كَْهاِِْنففإِنََّها »
َ
ف.333اماسلمفرقمفف303رااهفابلخاريفرقمفف« َصاَلِتففَعنْففأ

“Quả thật nó (chiếc áo) đã làm Ta phân tâm trong lễ 

nguyện Salah” (Albukhari: 373, Muslim: 556). 

                                                           
(62)

 Abu Dawood: Kitaab Salah, chương “Xây cất Masjid” số 448; Sheikh 

Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/90. 
(63)

 Albukhari : 446; xem: Fathul-Bary 1/539. 
(64)

 Albukhari : Kitaab Salah, chương “Xây dựng Masjid” số 446. 
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Ibnu Hajar  nói: “Có thể Umar  đã hiểu được vấn đề 

từ sự việc đó”(65). Ông Anas bin Malik  nói: 

ففَيْعُمُراَنَهافَلَففُثمَّففبَِهافيَتَبَاَهْءنَفف»  .559رااهفابلخاريفرقمفف«فقَِلياًلففإَِلَّ

 “Họ đua nhau xây cất Masjid trong sự trang hoàng và tô 

điểm nhưng rồi họ rất ít đến để dâng lễ nguyện Salah cũng 

như tụng niệm Allah”  (Albukhari: 446)(66). 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Xây cất, tô điểm và trang hoàng 

Masjid nhưng lại không dâng lễ nguyện Salah trong đó là một 

trong những tai họa”(67). 

Ông Abdullah bin Umar  nói: “Masjid trong thời của 

Thiên sứ  được xây cất bằng đất sét, mái của nó thì bằng 

nhánh chà là, cột của nó thì bằng thân cây chà là. Abu Bakr  

đã không bổ sung thêm một thứ gì. Đến thời của Umar bin 

Alkhattab  thì ông cũng xây lại đúng theo thời của Thiên sứ 

: bằng đất sét, nhánh chà là, và các cột thì bằng thân cây chà 

là. Sau đó, thời của Uthman bin Affaan  thì ông đã thay đổi, 

ông đã xây thêm nhiều thứ, ông xây tường bằng đá có khắc 

chạm và trát một loại chất dính như thạch cao, ông xây cột của 

nó bằng đá có khắc chạm và mái của nó thì bằng loại gỗ được 

lấy từ Ấn Độ”(68). 

                                                           
(65)

 Fathul-Bary của học giả Ibnu Hajar 1/339. 
(66)

 Albukhari: Kitaab Salah, chương “Xây cất Masjid”, Hadith số 446. 
(67) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng sách Bulugh Al-

Muraam của Ibnu Hajar, hadith số 446. 
(68)

 Albukhari: 446. 
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Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Việc làm của Uthman  mang tính 

chất làm cho Masjid vững bền và tốt hơn bằng các vật liệu: đá 

khắc chạm, gỗ tốt, và chất kết dính như thạch cao để trát tường. 

Việc làm này chẳng sao cả, hơn nữa cuộc sống của những 

người Salaf tốt hơn. Tuy nhiên, nếu mọi người trang hoàng thật 

tốt cho ngôi nhà của họ rồi không quan tâm đến các Masjid, để 

các Masjid cũ rích theo lối xưa, có thể khiến mọi người bỏ 

không đến Masijd để lễ nguyện Salah cũng như tụ họp, lúc bấy 

giờ việc làm theo hành động của Uthman  mang mục đích 

hướng mọi người đến Masjid thì không vấn đề gì. Nhưng nếu 

xây cất, trang hoàng và tô điểm để tranh đua sự cao sang và 

vinh dự thì không nên chút nào. Và không nên viết trong 

Masjid.”(69). 

13- Không vấn đề gì về việc nói chuyện trong Masjid 

nếu cuộc nói chuyện đó không mang tính chất Haram. Ông 

Jabir bin Samurah  nói về Thiên sứ của Allah : 

هُففِمنْففَيُقءمُففََلففََكنَفف» ِيفُمَصالَّ ففاَّلَّ بَْح،فِفيهِففيَُصّلِّ اِففاكصُّ
َ
ففالَْغَ اةَ،فأ فَتْطلُعَففَحتَّ

ْمُس، ْمُسففَطلََعِتفففَإَِذافاكشَّ ثُءنَففَاََكنُءافقَاَم،فاكشَّ ُخُذانَففَياََح َّ
ْ
ْمرِفف ِيففَفيَأ

َ
فاجْلَاِهِليَِّة،فأ

مُففَفيَْضَحُتءنَف فاهللُففَشَهْ ُتف ف»:فالفظفأْح .ف«فَاَياَباَسَّ فَصَّلَّ فف،َعلَيِْهفاََسلَّمَففاِلَِِّبَّ ْكَْثَ
َ
أ

ة ف فَمرَّ فِمائَِة ْصحَفف،ِمْن
َ
فأ ْعرَفَاََكَن فاكشِّ فيَتَنَاَشُ اَن ْشيَاف،ابُُه

َ
فأ ْمِرفَايَاََذاَكُراَن

َ
فأ فِمْن  َ

َمفَمَعُهمْففاَُهءَفف،اجْلَاِهِليَّةِف فَاُربََّمافتَباَسَّ ف« َساِكت 

                                                           
(69) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng sách Bulugh Al-

Muraam của Ibnu Hajar, hadith số 274. 
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“Thiên sứ của Allah  thường không đứng dậy từ chỗ mà 

Người dâng lễ nguyện Salah Fajar cho tới khi mặt trời 

mọc. Khi nào mặt trời đã mọc thì Người  đứng dậy, và họ 

(các vị Sahabah) thường nói chuyện, và làm một số điều 

của Jahiliyah và họ cười vui, còn Người thì mỉm cười”(70). 

Trong lời ghi chép của Ahmad: “Tôi đã ngồi cùng với Thiên 

sứ của Allah  hơn một trăm lần, và các vị Sahabah của 

Người thường ngâm thơ cho nhau nghe, và họ thường kể 

nhau nghe về những điều trong thời Jahiliyah, còn Thiên 

sứ của Allah  thì im lặng, thỉnh thoảng Người mỉm cười 

cùng với họ”(71). 

Imam Annawawi  nói: “Đây là bằng chứng rằng được 

phép cười vui trong Masjid”(72). Học giả Al-Qurtubi  nói: 

“Có thể nói: quả thật trong thời điểm đó họ thường nói chuyện; 

bởi vì nói chuyện trong Masjid là được phép không phải là 

điều bị cấm đoán do không có Hadith nào được ghi lại cho thấy 

sự cấm đoán về điều đó. Tuy nhiên, cần biết rằng mục đích 

quan trọng là nên tận dụng cơ hội để tụng niệm Allah, điều đó 

tốt hơn, nhưng không bắt phải từ bỏ nói chuyện khi cần. Allah 

là Đấng biết hơn hết!”(73). Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: 

“Nếu nói điều mà Allah và Thiên sứ của Ngài  yêu thích 

trong Masjid thì là điều tốt nhất, nhưng nếu nói điều Haram 

                                                           
(70)

 Muslim: Kitaab Masjid Wa Mawa-dhi’a Assalah, chương “Ân phúc của 

việc ngồi lại tại chỗ dâng lễ nguyện Salah sau Salah Fajar”, Hadith số 670. 
(71)

 Ahmad 5/91, và Tirmizdi: 2850, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih 

trong bộ Sahih Sunan Tirmizdi 3/137. 
(72)

 Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim, 5/177. 
(73)

 Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees Kitaab Muslim 2/296. 
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trong Masjid thì mức độ tội lỗi càng nặng hơn, tương tự như 

thế nếu nói những điều bị ghét trong Masjid”(74). 

14- Lớn tiếng trong Masjid là điều bị cấm; bởi vì điều 

đó sẽ quấy nhiễu đến những người dâng lễ nguyện Salah, ngay 

cả việc đọc Qur’an. Ông Abu Sa’eed Alkhudri  nói: Thiên sứ 

của Allah  đang I’tikaf trong Masjid thì Người nghe thấy họ 

đọc Qur’an với tiếng đọc lớn, Người  vén màn và nói: 

ََلفف»
َ
ففُُكَُّكمْففإِنَّففأ ففَبْعُضُكمْففيَْرَفعْففَاََلففَبْعًضا،فَبْعُضُكمْففيُؤِْذَينَّفففاََلففَربَُّه،فُمنَاج  فىلَعَ

ف اْفف،ف«فةِفالِْقَرا َفف ِيففَبْعض 
َ
اَلةِفف ِيفف»:فقَاَلففأ اصححهفاألبلاينفف8662رااهفأبءفداادفرقمفف«فاكصَّ

ف.8/857 يفصحيحفأيبفداادف
“Chẳng phải tất cả mỗi người các ngươi đều cầu nguyện 

Thượng Đế của mình hay sao? Bởi thế, các ngươi chớ gây 

phiền cho nhau, đừng lớn tiếng trong việc đọc xướng” hoặc 

Người nói “trong lễ nguyện Salah” (Abu Dawood: 1332, 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Abu 

Dawood 1/147). 

Ông Assa-ib bin Yazid  thuật lại: “Có lần tôi đang 

đứng trong Masjid thì có ai ném sỏi vào người tôi, tôi nhìn lại 

thì ra đó là Umar bin Khattaab . Ông bảo tôi: Hãy đi dẫn hai 

người kia lại cho tôi. Thế là tôi đi gọi hai người kia đến. Ông 

hỏi: Hai cậu là ai? Hoặc hình như là: Hai cậu từ đâu đến? Hai 

người đó nói: Chúng tôi từ Ta-if. Umar  nói: Nếu hai cậu là 

dân trong xứ thì chắc chắn tôi đã cho hai câu ăn đòn, hai cậu 

dám lớn tiếng như thế trong Masjid của Thiên sứ  ư?” 

(Albukhari: 470). 

                                                           
(74)

 Fata-wa tổng hợp của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, 22/200, 262. 
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Ông Ka’ab bin Malik  đòi nợ Ibnu Abi Hadrad trong 

Masjid. Tiếng của hai người họ quát lớn làm cho Thiên sứ của 

Allah  nghe thấy từ trong nhà của Người. Thế là Người  đi 

ra vén màn thư phòng của Người và gọi: “Này Ka’ab!”. Ông 

Ka’ab trả lời: Xin nghe thưa Thiên sứ của Allah. Người nói: 

“Ngươi hãy đặt điều kiện cho phần nợ này của ngươi!”. 

Ka’ab nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tôi đã làm. Thiên sứ của 

Allah  nói: “Hãy đứng dậy thực hiện nó” (Albukhari: 457). 

Học giả Ibnu Hajar  nói: “Trong Hadith cho thấy được 

phép nói lớn tiếng trong Masjid nếu như không có sự quấy rối 

... trích dẫn lời của Malik rằng ông đã cấm điều đó trong 

Masjid một cách tuyệt đối ở mọi trường hợp, nhưng ông có sự 

phân biệt: nói lớn tiếng trong kiến thức và điều tốt lành và hữu 

ích cũng như những điều cần phải lớn tiếng thì được phép; còn 

lớn tiếng gây ồn ào và náo loạn thì không”(75). 

Ibnu Hajar  dẫn lời ông Al-Muhallib: “Nếu việc nói 

lớn tiếng trong Masjid không được phép thì chắc chắn Nabi  
đã không mặc kệ hai người họ như thế và chắc chắn Người sẽ 

trình bày rõ ràng cho họ về điều đó”. Ibnu Hajar  nói: “Tôi 

nói: ai cấm nói rằng e rằng Người đã cấm điều đó từ trước, thế 

là đã đủ, lần này Người làm thế như là một cách dẫn dắt để hai 

chủ thể đó có sự hòa giải vấn đề và bỏ đi sự gây cãi, điều bắt 

buộc cho sự lớn tiếng”(76). 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Trong Hadith này cho thấy được 

phép yêu cầu thanh toán nợ nần trong Masjid, chẳng hạn như 

                                                           
(75)

 Fathul-Bary 1/552. 
(76) 

Fathul-Bary 1/552. 
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một người nói: hãy trả tôi phần nợ! Đây không giống như mua 

bán. Hoặc y nói: Hãy thanh toán nợ cho tôi, cầu xin Allah ban 

phúc cho anh”(77). Và tôi đã nghe Sheikh  nói về lời của Nabi 

 nói với Ka’ab và Ibnu Abi Hadrad: “Điều này mang ý nghĩa 

giải hòa, và điều đúng trong vấn đề này là hai người họ một khi 

đã đồng thuận cho việc trì hoãn phần thanh toán nợ và đã đặt ra 

điều kiện thì không vấn đề gì ...”(78). 

15- Dâng lễ nguyện Salah giữa những cái cột trong 

Masjid; điều này không vấn đề gì đối với người dâng lễ 

nguyện một mình cũng như Imam, riêng những người dâng lễ 

nguyện theo sau Imam thì Makruh (giáo lý ghét) đứng giữa các 

cột khi mà không gian rộng rãi, bởi lẽ các cột sẽ làm đứt đoạn 

các hàng, tuy nhiên, nếu không gian trong Masjid hẹp thì sự 

Makruh không còn nữa. Ông Abdul Al-Hameed bin Mahmood 

thuật lại: Tôi từng dâng lễ nguyện Salah phía sau Anas bin 

Malik , chúng tôi đã đứng giữa các cột, Anas lùi lại (để hàng 

không nằm giữa các cột), và khi chúng tôi dâng lễ nguyện 

Salah xong thì Anas  nói: quả thật, chúng tôi thường rất cẩn 

trọng sự việc này (không để hàng đứng giữa các cột) trong thời 

của Thiên sứ ”(79). 

                                                           
(77) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong suốt Sheikh giảng giải Sahih Albukhari, 

hadith số 457. 
(78) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong suốt Sheikh giảng giải Sahih Albukhari, 

hadith số 2418. 
(79)

 Abu Dawood: Kitaab Salah, chương “Các hàng giữa các cột”, Hadith số 

673; Tirmizdi: 229; Annasa-i: 2/94; Ahmad: 3/131; Sheikh Albani xác nhận 

Hadith Sahih trong bộ Sahih Sunan Abu Dawood 1/149. 
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Ông Mu’awiyah bin Qurrah thuật lại lời cha của ông, 

một vị Sahabah : “Chúng tôi bị cấm dâng lễ nguyện Salah 

giữa các cột và chúng tôi đã từ bỏ việc làm đó”(80). 

Còn bằng chứng cho việc được phép dâng lễ nguyện 

Salah giữa các cột trong Masjid đối với Imam cũng như người 

dâng lễ nguyện Salah một mình là Hadith của Ibnu Umar , 

ông nói: “Quả thật, Thiên sứ của Allah  mỗi khi vào Ka’bah 

thì Người dâng lễ nguyện Salah giữa hai cái cột”(81). 

16- Ngồi tụ họp thành nhóm trong Masjid trước lễ 

nguyện Salah Jumu’ah (ngày thứ sáu). Ông Abdullah bin 

Amru  nói: 

نَّفف»
َ
ففاِلَِِّبَّففأ اَلِة،فَقبَْلففاجْلُُمَعةِففيَْءمَففاتلََّحلُِّقففَعِنففَنَهففاََسلَّمَففهِفَعلَيْففاهللُففَصَّلَّ فاََعِنففاكصَّ

ا ِف َ فالفظفالرتمذيف«فاكَْماْسِج ِفف ِيففَاابْلَيْعِففاكَشِّ ْشَعارِففَتنَاُش ِففَعنْففَنَهفف»:
َ
ف ِيففاأل

نْففِفيِه،فَااَِلْشرِتَا ِففابلَيْعِففاََعِنففاكَماْسِجِ ،
َ
فَقبَْلففاجلُُمَعةِففيَْءمَففِفيهِففاِلَّاُسففَياََحلََّقففَاأ

اَلةِف ف«فاكصَّ
“Quả thật, Nabi  cấm tụ họp thành nhóm vào ngày thứ 

Sáu trước lễ nguyện Salah Jumu’ah cũng như mua bán 

trong Masjid” và trong lời dẫn của Tirmizdi: “Người  cấm 

tụ tập ngâm thơ trong Masjid, cấm mua bán và tụ tập 

thành nhóm trong Masjid vào ngày thứ sáu trước lễ 

nguyện Salah Jumu’ah”(82). 

                                                           
(80)

 Ibnu Ma-jah : 1002, Al-Hakim: 1/218, và Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih trong bộ Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 1/298. 
(81)

 Albukhari : 504 và Muslim: 1329. 
(82)

 Abu Dawood: 1079; Tirmizdi: 322; Annasa-i: 714; Ibnu Ma-jah: 1133; và 

Sheikh Albani xác nhận Hadith khá tốt trong Sahih Sunan Annasa-i 1/154, 
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Tụ tập thành nhóm tức mọi người ngồi xúm lại với nhau 

tại một điểm, dù là một nhóm hay nhiều nhóm để trau dồi kiến 

thức giáo lý cũng không được phép, bởi vì sự việc này có thể 

sẽ cắt đứt các hàng trong Masjid trong khi mọi tín đồ được 

lệnh nên đến sớm vào ngày thứ sáu. Phải nên ngồi thành từng 

hàng: hàng đầu, hàng kế và các hàng kế tiếp theo .. Và sau khi 

buổi lễ nguyện Salah Jumu’ah xong thì chúng ta có thể tụ tập 

thành nhóm nếu muốn mà không có vấn đề gì(83). Quả thât, 

Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz 

 đã làm theo Hadith này, ông cho dừng lại tất cả các buổi tọa 

đàm cũng như các nhóm tụ tập trau dồi kiến thức giáo lý vào 

ngày thứ sáu từ lúc Salah Fajar cho đến khi xong lễ nguyện 

Salah Jumu’ah, sau đó, thường có buổi học giáo lý sau lễ 

nguyện Salah Jumu’ah tại nhà riêng của Sheikh . 

17- Đổi chỗ trong Masjid khi buồn ngủ; ông Ibnu Umar 

 thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:  

َحُ كُففَنَعَسففإَِذاف»
َ
ْلففاكَْماْسِج ِفف ِيففاَُهءَففمْفأ اِففف«فَغْْيِهِففإىَِلففَذكَِكففجَمِْلاِسهِففِمنْفففَلْيَاََحءَّ

َحُ ُكمْففَنَعَسففإَِذاف»:فلفظفالرتمذي
َ
ْلففاجلُُمَعةِففيَْءمَففأ اِففف«فذَكَِكففجَمِْلاِسهِففِمنْفففَلْيَاََحءَّ

َحُ ُكمْففَنَعَسففإَِذاف»:فلفظفأْح 
َ
ْلففةِفاجلُُمعَففيَْءمَفف ِيْفجَمِْلاِسهِففأ فف«فَغْْيِهِففإىَِلفففَلْيَاََحءَّ

“Khi nào ai đó trong các ngươi buồn ngủ trong lúc y đang ở 

trong Masjid thì y hãy di chuyển từ chỗ ngồi của y đến chỗ 

khác”; và trong lời dẫn của Tirmizdi: “Khi nào ai đó trong 

các ngươi buồn ngủ vào ngày thứ sáu thì y hãy di chuyển 

                                                                                                            
trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/221, trong Sahih Sunan Tirmizdi 1/103 và 

trong Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 1/186. 
(83)

 Xem : Tuhfah Al-Ahwazi của học giả Al-Mubar Kafu-ri 2/272; Sharh 

Assanadi Ala Sunan Ibn Ma-jah 2/29. 
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đến chỗ khác”; và trong lời dẫn của Ahmad: “Khi nào ai đó 

trong các ngươi buồn ngủ tại chỗ ngồi của y vào ngày thứ 

sáu thì y hãy di chuyển đến chỗ khác”(84). 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Hadith cho thấy đó là những mệnh 

lệnh bắt buộc”(85). 

Ý nghĩa của việc di chuyển chỗ ngồi là để sự cử động 

làm mất đi sự buồn ngủ. 

Lời của Nabi  “Khi nào ai đó trong các ngươi buồn 

ngủ vào ngày thứ sáu” không mang ý nghĩa cho tất cả mỗi 

ngày mà nó chỉ mang ý nghĩa khi nào ở trong Masjid để chờ 

một cuộc dâng lễ nguyện Jumu’ah dù là trong lúc Imam thuyết 

giảng hay trước đó, tuy nhiên, nó hàm ý trong khoảng thời gian 

Imam thuyết giảng nhiều hơn. Và lời của Người “vào ngày 

thứ sáu” mang tính chất dùng sự việc phổ biến để biểu đạt ý 

nghĩa bao hàm các sự việc khác, bởi vì thông thường thì mọi 

người ngồi trong Masjid lâu nhất là vào ngày thứ sáu, họ 

thường đến Masjid sớm cho lễ nguyện Salah Jumu’ah hầu để 

nghe thuyết giảng; cho nên, ý nghĩa của việc chờ đợi lễ nguyện 

Salah Jumu’ah trong Masjid là bao hàm cả các lễ nguyện Salah 

khác, giống như trong lời dẫn của Abu Dawood được nói trên: 

َحُ ُكمْففَنَعَسففإَِذاف»
َ
ْلففاكَْماْسِج ِفف ِيففاَُهءَففأ فف«فَغْْيِهِففإىَِلففَذكَِكففجَمِْلاِسهِففِمنْفففَلْيَاََحءَّ

                                                           
(84)

 Abu Dawood: 1119, Tirmizdi: 526, Ahmad trong Al-Musnad: 2/22, 32, 

135, và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Sunan Abu 

Dawood 1/208. 
(85)

 Tôi đã nghe Sheikh giảng Sunan Tirmizdi, Hadith số 526. 
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“Khi nào ai đó trong các ngươi buồn ngủ trong lúc y đang ở 

trong Masjid thì y hãy di chuyển từ chỗ ngồi của y đến chỗ 

khác”. 

Cho nên, việc chỉ nhắc ngày thứ sáu là hình thức dùng 

sự việc phổ biến để biểu đạt ý bao hàm; và cũng có thể nó chỉ 

mang ý nghĩa cho ngày thứ sáu mục đích chủ yếu cho việc lắng 

nghe bài thuyết giảng(86). 

18- Dâng lễ nguyện Salah trong nhà thờ, dẹp bỏ nhà 

thờ và lấy nó làm Masjid; ông Talq bin Ali  thuật lại: “Một 

đoàn người chúng tôi đi gặp Nabi , chúng tôi thề nguyện đi 

theo Người và chúng tôi dâng lễ nguyện Salah cùng với Người, 

và chúng tôi cho Người biết rằng ở nơi chúng tôi có một tu 

viện (hoặc nhà thờ), chúng tôi xin tặng nó cho Người vì sự 

thanh sạch của nó. Thế là Người  cho người mang nước đến 

làm Wudu’, sau đó, Người đổ nước vào một cái chậu nhỏ, và 

ra lệnh cho chúng tôi:  

تَيْاُمْفففَإَِذافاْخرُُدءاف»
َ
رَْوُكمْففأ

َ
اافأ فاكَْما ِففبَِهَذافَماَكَنَهافَاانَْضُحءافبِيَعاَُكمْفففَاْكِْسُ

ُذاَها ِ  ف«فَماْسِجً افَااَّتَّ

“Nào các ngươi hãy đi, khi các ngươi về tới vùng đất của 

các ngươi thì các ngươi hãy đập phá tụ viện của các ngươi, 

hãy dùng nước này rưới lên chỗ đó và hãy lấy chỗ đó làm 

Masjid”. 

Chúng tôi nói: Quả thật, xứ của chúng tôi rất xa và rất 

nóng và phần nước này (trong cái chậu được nói) sẽ khô mất. 

Người  nói: 

                                                           
(86)

 Xem: Nil Al-Awtaal của học giả Ash-Shawka-ni, 2/524. 
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اهُف » فإِففيَِزيُ هُففََلفففَإِنَّهُففاكَْماِ ؛فِمنَففُم ُّ  « ِطيبًافَلَّ

“Các ngươi hãy đổ nước vào thêm; bởi quả thật sự thêm đó 

sẽ mang thêm điều tốt mà thôi” 

Thế là chúng tôi ra đi cho tới khi về đến nơi của chúng 

tôi, chúng tôi đã đập phá tu viện của chúng tôi, rồi chúng tôi 

rưới nước lên chỗ đó và chúng tôi lấy nơi đó là Masjid, chúng 

tôi kêu gọi bằng lời Azan. Một vị tu sĩ khi nghe tiếng Azan thì 

nói: lời kêu chân lý. Sau đó, y ta hướng về phía lối đi xuống 

thung lũng và chúng tôi không còn nhìn thấy y ta sau đó”(87). 

Umar  nói với một số vị chức sắc của Thiên Chúa 

giáo: 

ْدلِففِمنْففَكنَائاَِسُكمْففنَْ ُخُلففَلَففإِنَّاف»
َ
َءرُففِفيَهافالَِِّتففاتلََّماِثيِلففأ رااهفابلخاريفرقمفف«فاكصُّ

565. 

“Quả thật tôi không vào nhà thờ của các người bởi vì 

những hình vẽ được vẽ trong đó” (Albukhari: 434). 

 Ông Ibnu Abbas  thường dâng lễ nguyện Salah trong 

tu viện ngoại trừ tu viện có các hình vẽ trong đó(88). 

Hadith trên là bằng chứng được phép lấy các nhà thờ, 

các tu viện thay đổi thành các Masjid; và những việc làm của 

các vị Sahabah vừa nêu trên là bằng chứng được phép dâng lễ 

nguyện Salah trong các nhà thờ, các tu viện, tuy nhiên, không 

                                                           
(87)

 Annasa-i : Kitaab Masa-jid, chương “Lấy các tu viện làm các Masjid”, 

Hadith số 701; và Sheikh Albani xác nhận đường truyền Sahih trong bộ 

Sahih Annasa-i 1/151. 
(88)

 Albukhari: 434. 
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dâng lễ nguyện Salah hướng mặt về các hình vẽ cũng như 

không dâng lễ nguyện Salah tại những nơi dơ bẩn và ô uế(89). 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Không vấn đề gì trong việc dâng lễ 

nguyện Salah tại nhà thờ (tu viện(, nhưng không dâng lễ 

nguyện Salah hướng đến các hình ảnh; điều này được áp dụng 

khi không tìm thấy chỗ nào khác để dâng lễ nguyện Salah”(90). 

19- Để vũ khí vào vỏ đựng của nó khi đi vào Masjid 

cũng như đi vào các chợ; ông Abu Musa  thuật lại lời của 

Thiên sứ : 

َحُ ُكمْففَمرَّففإَِذاف»
َ
اْففَماْسِجِ نَا،ف ِيففأ

َ
،فَاَمَعهُففُسءقِنَا،ف ِيففأ فففَلْيُْماِسْكففَنبْل  ف-فنَِصاكَِها،فىلَعَ

اْف
َ
هِفففَلْيَْقِبْضف:فقَاَلففأ نْفف،-فبَِكفِّ

َ
َحً افيُِصيَبففأ

َ
اِفف «فََشْ  ففِمنَْهافاكُماْسِلِميَففِمنَففأ

اْففَماَساِدِ نَافِمنْففََشْ  فف ِيففَمرَّففَمنْفف»:فرااية
َ
ْسَءاقِنَافأ

َ
،فأ ُخذْففبِنَبْل 

ْ
فففَلْيَأ فَلَففنَِصاكَِها،فىلَعَ

هِففَيْعِقرْف ف.2984اماسلمفرقمفف542رااهفابلخاريفرقمفف«فُماْسِلًمافبَِكفِّ
“Khi nào ai đó trong các ngươi vào Masjid của Ta hoặc vào 

trong chợ của Ta mà trên người có mang mũi tên thì hãy 

cất nó vào trong vỏ đựng hoặc hãy lấy bàn tay nắm chặt nó, 

để tránh làm bị thương đến người Muslim”. Và trong một 

lời dẫn khác: “Ai đi ngang qua các Masjid của Ta hoặc các 

chợ của Ta và trên người có mang theo mũi tên thì hãy cất 

chúng vào trong vỏ đựng để tránh làm bị thương người 

Muslim” (Albukhari: 452, Muslim: 2615). 

                                                           
(89)

 Xem : Nil Al-Awtaal của học giả Ash-Shawka-ni 1/687. 
(90) 

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong suốt Sheikh giảng giải Sahih Albukhari, 

hadith số 434. 
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Ông Jabir  thuật lại: Một người đàn ông đi ngang trong 

Masjid mang theo trên người mũi tên để lộ đầu mũi tên ra 

ngoài thì Thiên sứ của Allah  bảo y giữ đầu mũi tên cho cẩn 

thận đừng để gây thương tích cho người Muslim: “Ngươi hãy 

nắm chặt các đầu mũi tên lại”. Và trong lời dẫn của Muslim: 

نَّف »
َ
ْسُهم ففَمرَّففرَُداًلففأ

َ
بَْ ىفقَ ْففاكَْماْسِجِ ،ف ِيففبِأ

َ
ِمرَففنُُصءكََها،فأ

ُ
نْفففَأ

َ
خُففأ

ْ
فَكْففبِنُُصءكَِها،فذَفيَأ

 .2351اماسلمفرقمفف135رااهفابلخاريفرقمفف « ُماْسِلًمافََيِْ َشففََلف

“Một người đàn ông đi ngang qua trong Masjid, quả thật, 

những cái đầu mũi tên chỉa ra ngoài, thế là y được bảo phải 

nắm chặt các đầu mũi tên lại để tránh gây thương tích cho 

người Muslim” (Albukhari: 451, Muslim: 2614). 

Imam Annawawi  nói: “Hadith này nói lên phép đi 

đứng trong việc đi ngang qua giữa mọi người trong Masjid 

hoặc ngoài chợ hoặc những nơi khác thì phải giữ các mũi tên 

đừng để chìa ra ngoài”(91). Và trong Hadith này có sự lưu ý các 

tín đồ Muslim nên tránh tất cả những gì có thể gây hại đến 

người Muslim. 

Ông Jabir  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  

nói:  

ففََلف » َحِ ُكمْففََيِلُّ
َ
نْففأِل

َ
ةَففََيِْمَلففأ اَلحَففبَِمتَّ ف.8649رااهفماسلمفرقمفف« اكاسِّ

“Không ai trong các ngươi được phép mang vũ khí vào 

Makkah” (Muslim: 1356). 

Imam Annawawi  nói: “Lệnh cấm này áp dụng cho 

trường hợp không cần đến vũ khí, còn nếu trường hợp phải cần 

                                                           
(91)

 Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim, 16/407. 
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dùng đến vũ khí thì được phép mang theo, đây là trường phái 

của chúng tôi và cũng là trường phái của đại đa số học giả. Al-

Qadhi ‘Iyadh nói: đối với các học giả thì Hadith này có thể 

mang hàm ý không được phép mang vũ khi trong trường hợp 

không thực sự cần ...”(92). 

Quả thật, có Hadith cấm gắt gao về việc lấy vũ khí chỉ 

trỏ cho dù hành động đó mang tính chất vui đùa. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َحُ ُكمْففيُِشْيُففَلَفف»
َ
ففأ ِخيهِففىلَعَ

َ
اَلِح،فأ ففيَْ رِي،فَلَفففَإِنَّهُففبِاكاسِّ يَْطانَففلََعلَّ ف ِيففَيْْنِعُففاكشَّ

ف.2987اسلمفرقمفامف7572رااهفابلخاريفرقمفف«فاِلَّارِففِمنَففُحْفَرة فف ِيففَفيََقعُففيَِ هِ،
“Không ai trong các ngươi được phép lấy vũ khí chỉ trỏ vào 

người anh em của y, bởi quả thật biết đâu qua cơ hội đó 

Shaytan có thể giựt lấy nó từ tay của y và khiến y phải rơi 

vào hố của Hỏa Ngục” (Albukhari: 7072, Muslim: 2617). 

Vì mức độ nghiêm trọng của sự việc nên Thiên sứ của 

Allah  đã nói: 

َشارَففَمنْفف»
َ
ِخيهِففإىَِلففأ

َ
ففتَلَْعنُُه،فاكَْماَلئَِكةَفففَإِنَّففِِبَِ يَ ة ،فأ َخاهُففََكنَففَاإِنْففيََ َعهُففَحتَّ

َ
فأ

بِيهِف
َ
هِففأِل مِّ

ُ
ف.2989رااهفماسلمفرقمفف«فَاأ

“Ai chỉ trỏ vào người anh em của mình bằng cây sắt thì quả 

thật các Thiên Thần sẽ nguyền rủa y cho đến khi nào y thôi 

hành động đó, và cho dù đó là anh em cùng cha và cùng mẹ 

của y” (Muslim: 2616). 

                                                           
(92)

 Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 9/139, xem Al-Mufham của học giả 

Al-Qurtubi 3/477. 
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Và sự việc càng nghiêm trọng hơn nữa nếu như mang vũ 

khi đi đánh và giết những người Muslim. Ông Abdullah bin 

Umar  và Abu Musa  đồng thuật lại lời của Thiên sứ : 

اَلحَففَعلَيْنَافَْحََلففَمنْفف» ف.7578،ف7575رااهفابلخاريفرقمفف«فِمنَّاففَلَيَْسففاكاسِّ
“Ai mang vũ khí để đi đánh cộng đồng tín đồ của Ta thì y 

không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta” (Albukhari: 7070, 

7071). 

Đây là lời cảnh báo cho sự trừng phạt đối với ai đã khua 

đao với những người Muslim, mang vũ khí đi giết họ một cách 

vô lý (lý của Islam)(93). 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã luôn quan tâm đến sự 

an toàn của những người có đức tin trong mọi trường hợp, 

Người ngăn tất cả những gì có thể gây hại đến họ, ngay cả việc 

đưa cho nhau gươm đao không có vỏ thì Người cũng cấm; ông 

Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  cấm việc đưa cho 

nhau cây gươm đã rút ra khỏi vỏ(94). 

20- Lễ nguyện Salah của phụ nữ trong Masjid có bằng 

chứng trong các Hadith xác thực; và lễ nguyện Salah của họ 

ở tại nhà sẽ tốt hơn. Nếu phụ nữ đi ra khỏi nhà không có những 

yếu tố dẫn đến những điều Fitnah chẳng hạn như: xức nước 

hoa, chưng diện bằng cách trang điểm, nữ trang thì bắt buộc 

đàn ông phải cho phép họ đến Masjid, không được phép cấm 

đoán họ; trường hợp họ đi ra ngoài với những điều trái giáo lý 

                                                           
(93)

 Xem : Fathul-Bary của học giả Ibnu Hajar 13/24. 
(94)

 Abu Dawood: Kitaab Jihad, chương “Cấm đưa cho nhau thanh gươm đã 

rút khỏi vỏ”, Hadith số 2588; và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong 

bộ Sahih Sunan Abu Dawood 2/491. 
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thì họ không được phép, phải cấm họ đi ra ngoài. Các Hadith 

tiêu biểu về vấn đề này: 

 Hadith thứ nhất: Ông Abdullah bin Umar  thuật lại 

lời của Thiên sứ :  

َذنَْتففإَِذا »
ْ
َحَ ُكمُففاْساَأ

َ
تُهُففأ

َ
فَلَف»:فاِففلفظفملاسلمف « َيْمنَْعَهاففَاَلففاكَْماْسِج ِففإىَِلففاْمَرأ

فاكَْماَساِدَ ،فناَِساَ ُكمُففَتْمنَُعءافََلفف»:فالفظفأيبفداادف«اهللِففَماَساِد َففاهللِففإَِما َففَتْمنَُعءا
ف«فكَُهنَّففَخْْي ففَاُبيُءُتُهنَّف

“Khi nào ai đó trong các ngươi được người phụ nữ của 

mình xin phép đi Masjid thì y chớ đừng cấm cô ta”(95). Và 

trong lời dẫn của Muslim: “Các ngươi đừng cấm các nữ bề 

tôi của Allah đến các Masjid của Allah”(96). Và trong lời dẫn 

của Abu Dawood: “Các ngươi đừng cấm phụ nữ của các 

ngươi đến Masjid, tuy nhiên, nhà của họ tốt hơn cho họ”(97). 

 Hadith thứ hai: Bà Zaynap Ath-Thaqafiyah  thuật 

lại lời của Thiên sứ :  

فَ ْتفَشهِففإَِذاف»:فاِففلفظ « اكلَّيْلَةَففتِلَْكففَتَطيَّْبفففَاَلففالِْعَشا َففإِْحَ اُكنَّففَشِهَ ْتففإَِذا »
فففاََلففاكَْماْسِج َففإِْحَ اُكنَّف  .556رااهفماسلمفرقمفف«فِطيبًافَتَمسَّ

“Khi nào ai đó trong các nàng gặp giờ Isha’ thì chớ xức 

nước hoa đêm đó”, và trong một lời dẫn khác: “Khi nào ai đó 

                                                           
(95)

 Albukhari: Kitaab Annikah, chương “Người phụ nữ xin phép chồng đi 

Masjid”, Hadith số 5238.  
(96) 

Muslim: Kitaab Assalah, chương “Phụ nữ đi Masjid” số Hadith 442. 
(97)

 Abu Dawood: Kitaab Assalah, chương “Phụ nữ đi Masjid” số Hadith 

567; và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Sunan Abu 

Dawood 1/113. 
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trong các nàng đi Masjid thì chớ chạm đến dầu thơm” 

(Muslim: 443). 

 Hadith thứ ba: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َماف» يُّ
َ
ة ففأ

َ
َصابَْتففاْمَرأ

َ
ف.555رااهفماسلمفرقمفف«فاْْلِخَرةَففالِْعَشا َففَمَعنَافتَْشَه ْفففَاَلففَِبُءًرافأ

“Bất cứ người phụ nữ nào đã xông khói trầm thì chớ hiện 

diện cùng với chúng ta dâng lễ nguyện Salah Isha’.” 

(Muslim: 444). 

 Hadith thứ tư: Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của 

Thiên sứ :  

ففاَُهنَّففَِلَْخرُْدنَففَالَِكنْفف،فاهللِففَماَساِد َففاهللِففإَِما َففَتْمنَُعءافََلفف» رااهفأبءفداادفف«فتَِفاَلت 
ف.حاسنفصحيح:ف8/886حيحفسننفأيبفداادفاقالفاألبلاينف يفصف2/561اأْح فف494رقمف

“Các ngươi đừng cấm các nữ bề tôi của Allah đến các 

Masjid của Allah, tuy nhiên, các nàng hãy rời khỏi nhà 

không xức dầu thơm (nước hoa)” (Abu Dawood: 565, 

Ahmad: 2/438, Sheikh Albani nói trong bộ Sahih Sunan Abu 

Dawood 1/113: tốt, Sahih). 

 Hadith thứ năm:  Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật 

lại lời của Thiên sứ :  

ةِففَصاَلةُفف»
َ
فَْضُلففبَيِْاَهاف ِيففاكَْمْرأ

َ
فََمَْ ِعَهاف ِيففاََصاَلُتَهافُحْجَرتَِها،ف ِيففَصاَلتَِهافِمنْففأ

فَْضُلف
َ
صححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفف475مفرااهفأبءفداادفرقف«فبَيِْاَهاف ِيففَصاَلتَِهافِمنْففأ

ف.8/885أيبفداادف
“Lễ nguyện Salah của người phụ nữ trong nhà (nội phòng 

riêng) của cô ta tốt hơn lễ nguyện Salah của cô ta trong thư 
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phòng (có cửa thông với nhà chính), và lễ nguyện Salah của 

cô ta trong nhà kho cá nhân của cố ta tốt hơn lễ nguyện 

Salah của cô ta trong nhà của cô ta” (Abu Dawood: 570, 

Sheikh Albani xác nhận Sahih trong bộ Sahih Sunan Abu 

Dawood 1/114). 

Hadith cho thấy rằng phần ân phước cho lễ nguyện 

Salah của người phụ nữ trong nhà riêng của cô ta được ban cho 

nhiều hơn so với khi cô ta dâng lễ nguyện Salah trong phòng 

phụ có cửa thông với nhà chính, bởi vì ở nhà riêng có sự kín 

đáo hơn; và lễ nguyện Salah của cô ta trong phòng nhỏ nằm 

bên trong ngôi nhà lớn của cô ta tốt hơn lễ nguyện Salah của cô 

ta trong ngôi nhà lớn, bởi vì trong phòng nhỏ kín đáo hơn. Do 

đó, phụ nữ dâng lễ nguyện Salah tại một nơi càng kín đáo thì lễ 

nguyện Salah của cô ta càng tốt hơn(98). 

 Hadith thứ sáu: Ông Ibnu Umar  thuật lại lời của 

Thiên sứ :  

فف«فاَسا ِفكِلنِّففابْلَاَ ففَهَذافتََرْكنَافكَءْفف»
“Phải chi Ta chừa cánh cửa này dành riêng cho phụ nữ”. 

Ông Nafi’a nói: Ibnu Umar  đã không vào theo cánh 

cửa đó cho đến hết đời. (Abu Dawood: 462, Sheikh Albani xác 

nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Sunan Abu Dawood 1/114). 

Ý nghĩa của Hadith: Phải chi Ta chừa cánh cửa này để 

dành riêng cho phụ nữ thì tốt hơn; để đàn ông và phụ nữ không 

phải trà trộn nhau khi ra vào lúc họ đến Masjid để dâng lễ 

nguyện Salah tập thể nhằm tránh điều Fitnah xảy ra. Bởi thế, ở 

                                                           
(98)

 Al-Munhal Al-Azab Al-Mawrud – giảng giải Sunan Abu Dawood của 

học giả Assabaki 4/270. 
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các Masjid nên đặt một số cửa ra vào dành riêng cho phụ nữ, 

đó là cách đảm bảo an toàn khỏi điều Fitnah(99). 

Imam Annawawi  nói: “... các Hadith đều cho thấy 

không cấm phụ nữ đến Masjid, tuy nhiên, các học giả có đưa ra 

các điều kiện được rút ra từ các Hadith đó. Các điều kiện đó là: 

không được xức dầu thơm (nước hóa, xông trầm(, không được 

chưng diện, không được để nghe thấy tiếng của họ, quần áo 

không được thể hiện sự cao sang quyền quí, không được trà 

trộn với nam giới, không được đi trên con đường thường có kẻ 

xấu, ...”
(100)

. 

21- Ngồi theo kiểu Habwah hay Ihtiba’(101) trong Masjid 

trước lễ nguyện Salah Jumu’ah lúc Imam đang thuyết giảng. 

Ông Mu’azd bin Anas  nói: 

نَّفف»
َ
ففاهللِففرَُسءَلففأ فََيُْطُبففَااإْلَِمامُففاجْلُُمَعةِففيَْءمَففاحلُبَْءةِففَعِنففَنَهففاََسلَّمَففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ
ف.485االرتمذيفرقمفف8885رااهفأبءفداادفرقمفف«

“Quả thật, Thiên sứ của Allah  cấm ngồi kiểu Habwah 

vào ngày thứ sáu khi Imam đang thuyết giảng” (Abu 

Dawood: 1110, Tirmizdi: 514)(102). 

Ông Abdullah bin Amru  nói:  

                                                           
(99)

 Xem : Al-Munhal Al-Azab Al-Mawrud – giảng giải Sunan Abu Dawood 

của học giả Assabaki 4/70, và Awnu Al-Ma’bud 2/277. 
(100)

 Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 4/406. 
(101(

 Habwah hay Ihtiba’: là kiểu ngồi hai chân co lại, bàn chân tiếp đất, đùi 

chạm sát hoặc gần chạm phần bụng, hai tay ôm lấy cẳng chân. 
(102)

 Sheikh Albani nói Hadith tốt trong Sahih Abu Dawood 1/206 và trong 

Sahih Tirmizdi 1/159. 
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ففاهللِففرَُسءُلففَنَهفف» فَااإْلَِمامُففَيْعِِنففاجْلُُمَعةِففيَْءمَفف ِفاَِلْحِابَافَعنْففاََسلَّمَففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ
ف.8/817احاسنهفاألبلاينف يفصحيحفسننفابنفمادهفف8865رااهفابنفمادهفرقمفف«فََيُْطُبف

“Thiên sứ của Allah cấm ngồi kiểu Ihtiba’ vào ngày thứ sáu 

tức lúc Imam thuyết giảng” (Ibnu Ma-jah: 1134, Sheikh 

Albani xác nhận Hadith tốt trong bộ Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 

1/187). 

Tirmizdi  nói: “Quả thật, một nhóm học giả cho rằng 

việc ngồi kiểu Habwah vào ngày thứ sáu lúc Imam thuyết 

giảng là điều Makruh (bị ghét trong Islam), và một số học giả 

thì cho phép việc làm này, chẳng hạn như Abdullah bin Amru 

và những người khác, và đây cũng là câu nói của Imam Ahmad 

và Ishaaq: cả hai không thấy có vấn đề trong việc ngồi kiểu 

Habwah lúc Imam thuyết giảng”(103). 

Imam Ash-Shawka-ni  nói: “Quả thật, giới học giả có 

sự bất đồng nhau về giới luật Makruh của việc ngồi kiểu 

Ihtiba’ vào ngày thứ sáu. Một nhóm học giả thì nói rằng việc 

ngồi đó là Makruh, họ dùng các Hadith nói về vấn đề này để 

làm cơ sở, và họ cho các Hadith đó tăng cường độ mạnh cho 

nhau. Nhưng đa số học giả, tiêu biểu như học Al-Ira-qi thì cho 

rằng việc ngồi kiểu Ihtiba’ không Makruh ... họ cho rằng các 

Hadith nói về vần đề này đều là những Hadith yếu ...”(104). 

Học giả Almubar Kafu-ri nói: “Các Hadith nói về vấn đề 

này mặc dù là những Hadith yếu nhưng chúng bổ sung làm 

tăng cường mức độ mạnh cho nhau, và không phải nghi ngờ gì 

nữa rằng ngồi kiểu Habwah dễ đi vào giấc ngủ, cho nên tốt 

                                                           
(103)

 Sunan Tirmizdi Ma’a Tuhfah Al-Ahzawi 3/46. 
(104)

 Nil Al-Awtaal của học giả Ash-Shawka-ni 2/525. 
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nhât là tránh ngồi như thế vào ngày thứ sáu lúc Imam đang 

thuyết giảng. Đây chính là sự lựa chọn của tôi, Allah là Đấng 

hiểu biết hơn hết!”(105). 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  khẳng định lời nói của Al-Mubar Kafu-ri 

với lời: “Quan điểm này đúng hơn, nên bỏ việc ngồi theo kiểu 

Habwah sẽ tốt hơn”(106). 

Và tôi cũng đã nghe Sheikh  nói về Hadith của 

Mu’azd bin Anas : “Hadith tốt nhất trong các Hadith nói về 

ngồi kiểu Ihtiba’ là Hadith này, nhưng nó vẫn có lời bình luận 

và nội dung yếu, tuy nhiên, tốt nhất là người có đức tin không 

nên ngồi kiểu Ihtiba’; còn riêng việc một số Sahabah đã từng 

ngồi kiểu Ihtiba’ là bởi vì Hadith này chưa đến tai họ”(107).  

22- Mimbar: bụt giảng thuyết, một nơi hơi cao để Imam 

đứng thuyết giảng; quả thật đã có Hadith xác thực được ghi lại 

rằng Thiên sứ của Allah  đã cho đặt một cái Mimbar trong 

Masjid của Người. Ông Abu Hazim nói: “Người ta hỏi ông 

Sahl bin Sa’ad  rằng Mimbar đó được làm bằng vật liều gì? 

Ông nói: “Không còn ai trong thiên hạ biết điều này hơn tôi, nó 

được làm từ cây thánh liễu rừng do một cậu thanh niên làm cho 

Thiên sứ của Allah ”. Và trong một lời dẫn khác:  “Thiên sứ 

của Allah  cho người đến bảo một người phụ nữ: hãy kêu 

người thanh niên thợ mộc của nàng làm cho Ta những khúc gỗ 

để ta ngồi”. Và trong một lời dẫn khác nữa: “Thề bởi Allah, 

quả thật tôi biết nó là gì, quả thật tôi đã nhìn thấy nó được đặt 

                                                           
(105)

 Tuhfah Al-Ahzawi – giảng giải Jami’a của Tirmizdi 3/47. 
(106)

 Tôi đã nghe Sheikh trong suốt quá trình ông nhận xét lời của Al-Mubar 

Kafu-ri trong Tuhfah Al-Ahzawi 3/47. 
(107) 

 Tôi đã nghe Sheikh giảng Hadith số 514 của Sunan Tirmizdi. 
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vào ngày đầu tiên và ngày đầu tiên Thiên sứ của Allah  ngồi 

lên nó. Thiên sứ của Allah  đã gởi thông điệp đến một thiếu 

nữ thuộc người dân Al-Ansar:  

اَر،فُغاَلَمِكففُمِريف» نْففاِلَّجَّ
َ
ْعَءاًدا،فِِلففَيْعَمَلففأ

َ
ْدِلُسففأ

َ
ف«اِلَّاَسففَُكَّْمُتففإَِذافَعلَيِْهنَّففأ

“Hãy kêu người thanh niên thợ mộc của nàng làm cho Ta 

những khúc gỗ, Ta sẽ ngồi lên những khúc gỗ đó để nói 

chuyện với mọi người”. 

Thế là người phụ nữ đó đã bảo cậu thanh niên của cô ta 

làm từ gỗ của cây thánh liễu rừng, sau đó, nó được gởi đến cho 

Thiên sứ của Allah , và Người bảo đặt nó chỗ này ...”(108). 

Ông Jabir  thuật lại rằng một người phụ nữ đã nói: 

Thưa Thiên sứ của Allah , Người có muốn tôi làm cho người 

một thứ gì đó để Người ngồi lên không? Bởi vì tôi có một cậu 

thanh niên người hầu làm thợ mộc. Người nói: “Nếu nàng 

muốn thế”. Và trong một lời dẫn khác: “Một thân cây chà là 

mà Thiên sứ  thường ngồi lên nó, khi chiếc Mimbar được đặt 

cho Người thì chúng tôi nghe thân cây chà là đó phát ra âm 

thanh giống như tiếng khóc than, nó vẫn phát ra âm thanh đó 

cho tới khi Thiên sứ của Allah  lấy tay đặt lên nó”. Còn trong 

một lời dẫn khác nữa: “Thân cây chà là mà Thiên sứ của Allah 

 thường ngồi thuyết giảng đã khóc gần như muốn vỡ òa. Thế 

là, Người xuống lấy tay ôm nó, Người vỗ về nó như một đứa 

bé cho đến khi nó im lặng. Người nói: Nó khóc vì nó thường 

được nghe những lời nhắc nhỡ trước đó (giờ thì không còn 

nữa)”(109).  

                                                           
(108)

 Albukhari: 337, 448, 917. 
(109) 

Albukhari: 499, 918, 2090, 3585.
 



Masjid – khái niệm, ân phúc, giáo luật và lễ nghĩa . . . 
 

96 

Và trong một lỡi dẫn khác:  

ففَماْسُقءفًافاكَماْسِج ُففََكنَفف» ففىلَعَ ،فِمنْففُدُذاع  ففاِلَِِّبُّفففاََكنَففََنْل  فإَِذافاََسلَّمَففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ
ففإىَِلففَيُقءمُففَخَطَبف افِمنَْها،فِدْذع  كَِكفففاََسِمْعنَافَعلَيِْه،فَاََكنَففاكِمنََْبُففَلُففُصِنعَفففَلَمَّ فَِّلَ
ففالِعَشاِر،فَكَصءِْتففَصْءتًافاجِلْذِعف ففاِلَِِّبُّففَدا َففَحتَّ فيََ هُفففَءََوعَففاََسلَّمَففَعلَيْهِففاهللُففَصَّلَّ
ف.رااهفابلخاريف«ففاََسَتنَْتففَعلَيَْها

“Masjid của Nabi  được làm bằng thân cây chà là, Người 

thường đứng trên một thân cây chà là đó để thuyết giảng, 

khi một chiếc Mimbar được làm cho Người và Người ngồi 

lên chiếc Mimbar đó thì chúng tôi nghe thấy cây chà là đó 

phát ra tiếng nức nở như tiếng khóc, nó vẫn phát ra tiếng 

đó cho đến khi Thiên sứ của Allah  đến đặt tay của Người 

lên nó thì nó mới im tiếng” (Albukhari). 

Ông Abdullah bin Umar  thuật lại rằng khi Thiên sứ 

của Allah  hơi già yếu thì Tameem Adda-ri nói với Người: 

Tôi sẽ làm cho Người một cái Mimbar để Người dùng nó hỗ 

trợ cho xương cốt của Người? Người nói: “Được”. Thế là, ông 

đã làm cho Người một cái Mimbar(110). 

Ông Sahl bin Sa’ad  nói: Thiên sứ của Allah  gởi 

thông điệp đến một người phụ nữ:  

اَر،فُغاَلَمِكففاْنُظِري » ْعَءاًدافِِلففَيْعَمْلففاِلَّجَّ
َ
ففأ

ُ
 « َعلَيَْهافاِلَّاَسففَكلِّمُفأ

“Nàng bảo cậu thanh niên thợ mộc của nàng làm cho Ta 

những khúc gỗ để Ta đứng lên đó nói chuyện với mọi 

người”. 

                                                           
(110)

 Abu Dawood: 1081, và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong bộ 

Sahih Sunan Abu Dawood 1/202. 
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Thế là, cậu thanh niên thợ mộc đó đã làm một Mimbar 

gồm ba bậc, rồi sau đó, Thiên sứ của Allah  bảo đặt nó chỗ 

này(111). 

Ông Salmah bin Al-Akwa’  nói: “Khoảng cách giữa 

Mimbar và Qiblah bằng một lối đi vừa đủ của một con 

cừu”(112). Ông Sahl  nói: “Khoảng cách giữa bức tường 

Masjid phia Qiblah và Mimbar bằng lối đi của một con 

cừu”(113). 

23- Thành tâm khi đến Masjid để được ân phước to 

lớn; ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َتففَمنْف »
َ
هُففَفُهءَففكََِشْ  ففاكَْماْسِج َففأ    .578رااهفأبءفداادفرقمفف« َحظُّ

“Ai đến Masjid vì một thứ gì đó thì y sẽ được điều đó” (Abu 

Dawood: 471)(114). 

Hadith này là bằng chứng rằng ai đến Masjid với tâm 

niệm để đạt được một điều gì đó trên thế gian thì người đó sẽ 

chỉ đạt được điều đó, bởi vì tất cả mỗi người chỉ đạt được kết 

quả theo điều mình định tâm. Hadith nhắc nhở chúng ta khi 

đến Masjid thì phải điều chỉnh tâm niệm của mình để hướng tất 

cả lòng thành đến với Allah không bị lẫn tạp vào một thứ gì 

của trần gian. 

                                                           
(111)

 Muslim: 544. 
(112)

 Muslim: 509. 
(113)

 Albukhari : 7334. 
(114)

 Abu Dawood: Kitaab Salah, chương “Ân phúc chỗ ngồi trong Masjid” 

Hadith số 472, Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt trong Sahih Sunan Abu 

Dawood 1/94. 
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24- Tránh việc bỏ Masjid ở nơi sinh sống để đến những 

Masjid khác ngoại trừ có lý do. Ông Abdullah bin Umar  

thuật lại lời của Thiên sứ : 

َحُ ُكْمف ِيْفَماْسِجِ هِفاَفف»
َ
فأ ف82/275رااهفالطَباينف يفاملعجمفاكتبْيفف«فََلفيَتْاَِبْعفاكَْماَساِد َِلَُصلِّ

ف.4/854اصححهفاألبلاينف يفصحيحفاجلامعف

“Ai đó trong các ngươi phải dâng lễ nguyện Salah tại 

Masjid của y (nơi y sinh sống) và chớ đi theo các Masjid 

khác” (Attabra-ni trong Al-Mu’jam Al-Kabir 12/270, và 

Sheikh Albani đã xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Al-

Jami’a 5/105). 

Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: “Vấn đề là ở Imam, nếu 

Imam không hoàn tất lễ nguyện Salah hoặc là người làm điều 

Bid’ah hoặc công khai làm điều xấu thì không vấn đề gì trong 

việc bỏ y để đi đến chỗ khác”(115). 

Việc bỏ Masjid gần để đi đến Masjid khác dẫn đến sự 

ruồng bỏ tập thể, dẫn đến việc nghĩ xấu cho Imam; riêng khi 

nào có mục đích và điều cần thực sự chẳng hạn như để tham 

gia buổi học giáo lý, nghe buổi thuyết giảng hoặc Masjid ở 

đằng xa buổi Salah diễn ra sớm hơn và người dâng lễ nguyện 

Salah theo sau cần những điều đó thì không vấn đề gì(116), hoặc 

một người đang ở Madinah hoặc Makkah, và tốt nhất là nên 

dâng lễ nguyện Salah tại Masjid Al-Haram ở Makkah, và tại 

                                                           
(115)

 I’laam Al-Muwaqi’een An Rabbi Al’Alameen 3/ 160. 
(116)

 Xem : giáo luật đến Masjid của học giả Abdullah bin Fawzaan trang 

176, Sharh Al-Mumta’ của Sheikh Ibnu Uthaimeen 4/224-215. 
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Masjid Nabawi ở Madinah bởi vì nó là Masjid ở xa nhưng có 

ân phước đặc biệt(117). 

25- Bước ngang qua cổ người khác; ông Abdullah bin 

Basr  thuật lại: có một người đàn ông đi bước qua cổ mọi 

người vào ngày thứ sáu lúc Thiên sứ của Allah  đang thuyết 

giảng thì Người nói: 

اصححهفف5311االناسايئفرقمفف5551رااهفأبءفداادفرقمف « آَذيَْتففَفَق ْففِلْسفادْف »
ف.5/211 األبلاينف يفصحيحفسننفأيبفدااد

“Hãy ngồi xuống, bởi quả thật ngươi đã làm phiền người 

khác” (Abu Dawood: 1118, Annasa-i: 1399, và Sheikh Albani 

xác nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Sunan Abu Dawood 

1/208). 

Ông Jabir bin Abdullah  thuật lại rằng có một người 

đàn ông vào Masjid ngày thứ sáu trong lúc Thên sứ của Allah 

 đang thuyết giảng, y đi vào bước ngang qua đầu mọi người 

thì Người  nói: 

اصححهفاألبلاينف يفصحيحفف8884هفابنفمادهفرقمفرااف«فَاآَنيَْتففآَذيَْتففَفَق ْففاْدِلْس،ف»
ف.8/815سننفأيبفداادف

“Hãy ngồi xuống, quả thật ngươi đã gây phiền và đã trễ 

nải” (Ibnu Ma-jah: 1115, và Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/ 184). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Không ai được 

phép bước ngang qua cổ của mọi người để đi vào hàng nếu như 

                                                           
(117) 

Sharh Al-Mumta’ của Sheikh Ibnu Uthaimeen 4/224-215. 
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không có khoảng mở trước mặt y, dù là trong ngày thứ sau hay 

những thời điểm khác, bởi vì đấy là sự bất công và vượt giới 

hạn của Allah”(118). 

26- Đừng chia rẻ giữa hai người; Ông Salman Al-Farisy 

 thuật lại lời của Thiên sứ : 

ففَيْغتاَِسُلففَلَفف» رُففاجلُُمَعِة،فيَْءمَففرَُدل  ،فِمنْففاْساََطاعَففَمافَاَياََطهَّ ِهنُففُطْهر  فُدْهنِِه،ففِمنْففَاَي َّ
اْف
َ
ففأ ُقفففَالَففََيُْرجُففُثمَّففبَيْاِِه،فِطيِبففِمنْففَيَمسُّ ،فَبْيَففُيَفرِّ ففُثمَّففاثْنَْيِ فُثمَّففَلُ،فُكِاَبففَمافيَُصّلِّ

ففاإِلَماُم،فتََكلَّمَففإَِذافُينِْصُتف ْخَرىفاجلُُمَعةِففَابَْيَففبَيْنَهُففَمافَلُففُغِفرَففإَِلَّ
ُ
رااهفف«فاأل

ف.116ابلخاريفرقمف
“Bất cứ người đàn ông nào tắm rửa vào ngày thứ sáu, tẩy 

sạch thân thể theo khả năng của y(119), xức dầu thơm (nước 

hoa) rồi rời nhà (đến Masjid), nhưng không chia rẻ giữa 

hai người(120), rồi y dâng lễ nguyện Salah theo qui định, rồi 

y im lặng khi Imam thuyết giảng, thì đều được tha thứ tội 

lỗi từ ngày thứ sáu đó đến ngày thứ sáu tiếp theo” 

(Albukhari: 883). 

27- Không đi ngang qua khoảng bên trong vật chắn 

trước mặt của người đang dâng lễ nguyện Salah; ông Abu 

Jahi-m  thuật lại lời của Thiên sứ : 

                                                           
(118)

 Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyah của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah trang 81. 
(119)

 “Tẩy sạch thân thể theo khả năng” ở đây mang ý: tỉa râu mép, cắt móng 

tay chân, tẩy lông nách, lông mu. 
(120)

 “Nhưng không chia rẻ giữa hai người” mang ý nghĩa: đến Masjid sớm 

để không phải vào Masjid và chen vào giữa mọi người đang ngồi. 
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ففيََ ِيففَبْيَففاكَمارُّففَيْعلَمُففكَءْفف» نْففلاََكنَففَعلَيِْه،فَماَذافاكُمَصّلِّ
َ
ْرَبِعيَففيَِقَفففأ

َ
افأ فِمنْففَلُففَخْْيً

نْف
َ
بُءفقَاَلفف«فيََ يْهِففْيَفبَففَيُمرَّففأ

َ
ْدرِي،فَلَف:فاِلََّْضِففأ

َ
قَاَلففأ

َ
ْرَبِعيَففأ

َ
اْففيَْءًما،فأ

َ
اْففَشْهًرا،فأ

َ
.فَسنَةًففأ

ف.457اماسلمفرقمفف485رااهفابلخاريفرقمف
“Nếu người đi ngang qua trước mặt người đang dâng lễ 

nguyện Salah biết được điều mà y phải chịu (hậu quả) thì 

chắc chắn y sẽ đứng lại (để chờ người dâng lễ nguyện Salah 

hoàn tất) dù phải đứng trong bốn mươi y vẫn cảm thấy tốt 

hơn việc đi ngang qua mặt người đang dâng lễ nguyện”. 

Abu Annadhri nói: Tôi không biết Người nói: bốn mươi này có 

nghĩa là bốn mươi ngày, hay bốn mươi tháng hay bốn mươi 

năm nữa. (Albukhari: 510, Muslim: 507). 

28- Không lấy một chỗ cố định nào đó trong Masjid 

làm nơi riêng biệt để dâng lễ nguyện Salah; ông 

Abdurrahman bin Shabl  nói: Thiến sứ của Allah  cấm việc 

dâng lễ nguyện Salah giống như việc mổ thức ăn của con quạ, 

cấm cúi đầu quì lạy (Sujud) giống như kiểu nằm của thú dữ, và 

cấm một người lấy một chỗ nào đó trong Masjid làm chỗ trụ cố 

định giống như con lạc đà luôn trụ tại một chỗ cố định(121). 

29- Không cử một ai lấy chỗ để ngồi; ông Jabir  thuật 

lại lời của Thiên sứ : 

َحُ ُكمْففيُِقيَمنَّففََلف »
َ
َخاهُففأ

َ
فِفيهِففَفيَْقُع َففَمْقَعِ هِ،فإىَِلففَْلَُخاِلْفففُثمَّففاجْلُُمَعِة،فيَْءمَففأ

ف.2501رااهفماسلمفرقمف « افاَْسُحءافَيُقءُلففَالَِكنْف

                                                           
(121)

 Sunan Abu Dawood: 862, Ahmad: 5/446-447, và Sheikh Albani nói 

Hadith tốt trong Sahih Sunan Abu Dawood: 1/163. 
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“Không ai trong các ngươi được phép nhờ người anh em 

của y giữ chỗ cho mình vào ngày thứ sáu, để y ngồi sau đó 

(khi đến Masjid), mà y hãy nói nói: xin hãy nới rộng chỗ!” 

(Muslim: 2178). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại lời của Thiên sứ :  

َحُ ُكمْففيُِقيَمنَّففََلفف»
َ
فُحءاَتَفاسَّففَالَِكنْففآَخُر،فِفيهِففَاَُيِْلَسففجَمِْلاِسهِففِمنْففُدَلفاكرَّففأ

ُعءا ف.2871اماسلمفرقمفف288رااهفابلخاريفرقمفف«فَاتَءَسَّ
“Không ai trong các ngươi được phép cử một người giữ chỗ 

cho mình (trong Masjid), tuy nhiên, các ngươi hãy yêu cầu  

nới rộng chỗ” (Albukhari: 911, Muslim: 2178). 

Nafi’a nói: chỉ đối với thứ sáu? Jabir  nói: thứ sáu và 

cả những thời điểm khác. Và giới luật này là áp dụng cho tất cả 

mọi nơi tụ họp. 

30- Im lặng trong lúc Imam thuyết giảng ngày thứ sáu; 
ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

نِْصْتف:فاجلُُمَعةِففيَْءمَففكَِصاِحِبَكففقُلَْتففإَِذاف»
َ
رااهفف«فلََغءَْتففَفَق ْففََيُْطُب،فَااإِلَمامُفف،أ

ف.148اماسلمفرقمفف265ابلخاريفرقمف
“Nếu ngươi nói với người bên cạnh vào ngày thứ sáu: “Hãy 

im lặng” khi Imam đang thuyết giảng thì quả thật ngươi đã 

gây ồn” (Albukhari: 934, Muslim: 851). 

31- Không bận rộn trong thời điểm giữa Azan và Iqa-

mah bởi việc nói chuyện với mọi người; chớ nên lãng phí 

thời khắc thiêng liêng và quí báu này bởi việc nói chuyện, tán 

gẫu và hỏi han về những vấn đề trần tục mà hãy tận dụng thời 
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khắc quí giá này cho việc đọc Qur’an và tụng niệm. Ông 

Abdullah bin Mas’ud  thuật lại lời nói của Thiên sứ : 

َمانِففآِخرِفف ِيففَسيَُتءنُفف» نْيَا،فإَِماُمُهمُففِحلًَقا،فِحلًَقافاكَْماَساِد ِفف ِيففَُيِْلاُسءنَففقَْءم ففاكزَّ فادلُّ
رقمفف85/822فرااهفالطَباينف يفاكتبْيف«فَحاَدة ففِفيِهمْففلِِلِففلَيَْسفففَإِنَّهُففُِتَاكاُِسءُهْم؛ففَاَلف

ف.8896اأاردهفاألبلاينف يفسلاسلةفاألحاديثفاكصحيحةفبرقمفف85542
“Vào cuối thời đại sẽ có một nhóm người ngồi trong các 

Masjid thành từng nhóm từng nhóm chỉ bàn chuyện về cõi 

trần tục, các ngươi chớ đừng ngồi cùng với họ; bởi quả thật 

Allah không cần đến họ” (Attabra-ni trong Al-Kabir 10/199 

số 10452, và Sheikh Albani đã ghi lại Hadith trong chuỗi 

Hadith Sahih số 1163). 

32- Không được giành chỗ trước bằng cách trải tấm 

thảm hay để bất cứ vật gì khác vào ngày thứ sáu và những 

thời điểm khác; bởi vì điều đó sẽ ngăn cản những người đến 

trước không có chỗ dâng lễ nguyện Salah, giáo lý yêu cầu bản 

thân tín đồ tranh thủ đến Masjid sớm chứ không bảo giành chỗ 

trước để đến muộn. Điều này trái với giáo lý của Islam trên hai 

phương diện: phương diện đi trễ và muộn trong khi giáo lý bảo 

phải đến sớm, phương diện gây cản trở khiến mọi người đến 

trước không thể dâng lễ nguyện Salah trên các chỗ đó mặc dù 

họ là những người đến trước. Hơn nữa, việc làm này khiến gây 

phiền toái đến mọi người khi giành chỗ ở hàng đầu rồi sau đó 

người giành chỗ trước phải bước ngang qua cổ của mọi người 

để đến nơi y muốn(122). Sheikh Abdurrahman Assa’di  đã 

Fata-wa rằng không được phép làm điều đó, ông đã giải thích 

                                                           
(122)

 Xem : bộ Fata-wa tổng hợp của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  24/ 216 

– 217 và 27/88. 
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việc làm đó là trái với giáo lý Islam, trái với cung cách của các 

vị Sahabah và các vị Tabi’een(123). 

33- Không được ngồi trong Masjid khi cơ thể đang ở 

trong thân trạng Junub và kinh nguyệt; bởi Allah  đã 

phán: 

نُتۡم  ﴿
َ
ةَ َوأ لَوَٰ ِيَن َءاَمُنواْ ََّل َتۡقَرُبواْ ٱلص  َها ٱَّل  يُّ

َ
أ َٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُونَ َيٰٓ ََٰرىَٰ َحَّت    ُسَك

ْۚٓ  َوََّل  َٰ َتۡغتَِسلُوا  ََعبِرِي َسبِيٍل َحَّت 
ف[56:فالناسا  سءرة]  ﴾ُجُنًبا إَِّل 

Này hỡi những người có đức tin! Chớ đến gần việc lễ 

nguyện Salah khi các ngươi say rượu cho đến khi các ngươi 

tỉnh táo và biết điều các ngươi nói ra; cũng chớ dâng lễ 

nguyện Salah trong tình trạng Junub cho đến khi các ngươi 

đã tắm, ngoại trừ trường hợp chỉ là người đi ngang qua 

(Masijd chứ không nán lại trong đó). (Chương 4 – Annisa’, 

câu 43). 

Ý nghĩa: các ngươi không được đến chỗ dâng lễ nguyện 

Salah để Salah trong khi các ngươi trong tình trạng say rượu 

cho đến khi các ngươi ý thức được những điều các ngươi nói, 

và các ngươi chớ đến gần chỗ dâng lễ nguyện Salah trong thân 

trạng Junub ngoại trừ các ngươi đi ngang qua. 

Ibnu Kathir  nói: “Từ câu Kinh này, nhiều học giả đã 

rút ra rằng người trong thân trạng Junub không được ở trong 

Masjid, được phép đi ngang qua chứ không được nán lại, tương 

tự như thế đối với người phụ nữ trong thời gian kinh nguyệt và 

                                                           
(123)

 Xem : Fata-wa Assa’diyah trang 182; và quả thật tôi cũng đã nghe 

Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz Fata-wa 

rằng không được phép làm điều đó, ngoại trừ trường hợp một ngươi đã ở 

trong Masjid sau đó đi ra để làm Wudu’ rồi quay vào. 
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máu hậu sản”(124). Tuy nhiên, người trong thời gian kinh nguyệt 

và máu hậu sản nên giữ vệ sinh sạch sẽ để tránh làm bẩn 

Masjid.  

Bà A’ishah  thuật lại lời của Thiên sứ  khi Người 

nói với bà: 

ف«فاكَْماْسِج ِففِمنَففاْْلُْمَرةَففنَاِاَِلِِنفف»
“Nàng hãy lấy cho Ta tấm trải (để dâng lễ nguyện Salah) từ 

trong Masjid”. 

Bà trả lời: Quả thật, em đang trong chu kì kinh nguyệt. 

Người  nói:  

ف.222،فف221رااهفماسلمفرقمفف«فيَِ كِفف ِيففلَياَْسْتففَحيَْضاَِكففإِنَّفف»
“Quả thật, kinh nguyệt của nàng không nằm trong tay 

nàng” (Muslim: 298, 299).  

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Trong lúc Thiên sứ của 

Allah  đang ở trong Masjid, người nói: “A’ishah, lấy giùm 

Ta cái áo!”. Bà A’ishah  trả lời: Quả thật, em đang trong chu 

kì kinh nguyệt. Người nói: “Kinh nguyệt của nàng không ở 

trong cánh tay của nàng” (Muslim: 299). 

Còn bằng chứng cho việc không được ngồi nán lại trong 

Masjid là Hadith do bà A’ishah  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ُهءاف» ففاكَْماْسِجِ ،فَعِنففابْلُيُءَتففَهِذهِففاَدِّ ففََلفففَإِينِّ ِحلُّ
ُ
ففاكَْماْسِج َففأ ففَاََلففحِلَائِض  ف«فُدنُب 

ف.262رااهفأبءفداادفرقمف

                                                           
(124)

 Tafseer Al-Qur’an Al-Azim của học học giả Ibnu Kathir trang 327. 
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“Các người hãy tránh Masjid mà trở về nhà, quả thật Ta 

không cho phép người trong chu kinh nguyệt và trong thân 

trạng Junub đến Masjid” (Abu Dawood: 232)(125). 

Quả thật, một số học giả nói rằng người trong thân trạng 

Junub được phép ngồi trong Masjid khi đã làm Wudu’ bởi Zaid 

bin Aslam cho biết rằng một số vị Sahabah của Thiên sứ từng 

ngồi trong Masjid khi đã làm Wudu’. Tuy nhiên, những học giả 

khác nói rằng tuyệt đối không được phép ngồi trong Masjid vì 

dựa theo lời phán chung chung của Allah: cũng chớ dâng lễ 

nguyện Salah trong tình trạng Junub cho đến khi các ngươi 

đã tắm, ngoại trừ trường hợp chỉ là người đi ngang qua 

(Masijd chứ không nán lại trong đó). (Chương 4 – Annisa’, 

câu 43). 

Làm Wudu’ không đưa một người thoát khỏi thân trạng 

Junub. Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Abdul-Aziz bin 

Abdullah Bin Baz  nói: “Đây là âu nói hợp lý và mạnh hơn, 

còn việc một số Sahabah của Thiên sứ có thể là do các Hadith 

cấm người trong thân trạng Junub ngồi lại trong Masjid đã 

không đến tai họ, và Zaid bin Aslam thuật lại và được Muslim 

ghi lại thì vẫn có một điều gì đó ở trong tim bởi vì Hadith này 

được một cá thể thuật lại”(126). 

   

                                                           
(125)

 Ahmad nói: tôi thấy không vấn đề gì trong Hadith này, Ibnu Khuzaimah 

xác nhận Hadith Sahih, Ibnu Al-Qitaan xác nhận Hadith tốt, và tôi đã  nghe 

Sheikh của chúng tôi, Imam Ibnu Bass nói trong suốt quá tình giảng Bulugh 

Al-Muraam Hadith số 132: đường dẫn truyền của Hadith này không vấn đề 

gì. 
(126)

 Tôi nghe Sheikh nói trong suốt quá trình Sheikh giảng Al-Muntaqa của 

học giả Al-Majdi Ibnu Taymiyah, Hadith số 396. 



Masjid – khái niệm, ân phúc, giáo luật và lễ nghĩa . . . 
 

107 

 

Mục thứ chín 

Những nơi bị cấm dâng lễ nguyện Salah 

Một trong những điều không cần phải bàn cãi là Allah 

đã ban cho mặt đất làm Masjid thanh sạch cho Nabi 

Muhammad  và cộng đồng tín đồ của Người, ngoại trừ khu 

mộ, nhà vệ sinh, chuồng trại lạc đà, những nơi dơ bẩn và ô uế, 

những nơi bị trừng phạt. Ông Abu Sa’eed  thuật lại lời của 

Thiên sứ : 

رُْضفف»
َ
،فُُكَُّهافاأْل ففَماْسِج   َة،فإَِلَّ امَففاكَْمْقََبَ ف687االرتمذيفرقمفف522رااهفداادفرقمفف«فَااحْلَمَّ

ف.29،ف6/16اأْح فف754ابنفمادهفرقمففا
“Mặt đất, tất cả đều là Masjid trừ khu mộ và các nơi đi vệ 

sinh” (Abu Dawood: 492, Tirmizdi: 317, Ibnu Ma-jah: 745 và 

Ahmad: 3/83, 96)(127).  

Khu mộ là nơi không được phép dâng lễ nguyện Salah 

dù là dâng lễ nguyện Salah trên mộ hoặc giữa các mộ hoặc tại 

một nơi nào đó trong khu mộ chẳng hạn như ngôi nhà bên 

trong khu mộ; và không được phép dâng lễ nguyện Salah trong 

các nhà vệ sinh bởi vì Hadith cấm cho thấy sự không có giá trị 

của Salah trong các nơi đó; và tất cả những nơi được gọi là mộ 

và nhà vệ sinh thì không được phép dâng lễ nguyện Salah tại 

nơi đó(128). 

                                                           
(127)

 Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 

1/97, trong Sahih Sunan Tirmizdi 1/102, trong Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 

1/125. 
(128)

 Xem: Nil Al-Awtaar của học giả Ash-Shawka-ni 1/670, và Subus-Salam 

của học giả Al-San’a-ni 2/119. 
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Và ý nghĩa của việc ngăn cấm dâng lễ nguyện Salah tại 

khu mộ, có lời nói rằng bởi vì ở phía dưới người dâng lễ 

nguyện Salah là thứ Najis (dơ bẩn và ô uế), và có lời cho rằng 

để tôn trọng người chết; riêng đối với nhà vệ sinh thì ý nghĩa 

việc ngăn cấm Salah tại đó là vì trong đó toàn là những thứ ô 

uế và dơ bẩn, có lời bảo rằng bởi vì đó là chỗ ở của 

Shaytan(129). 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Imam Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Các nhà vệ sinh là những nơi để tắm 

rửa, dâng lễ nguyện Salah tại mộ và hướng về nó là điều bị 

nghiệm cấm, lý do là bởi vì dâng lễ nguyện Salah tại mộ hoặc 

hướng về nó là phương tiện dẫn đến Shirk; còn nhà vệ sinh là 

nơi Najid hoặc là bởi vì đó là nhà của Shaytan. Allah là Đấng 

am tường hơn hết!”(130). 

Lễ nguyện Salah trên các mộ là điều bị nghiêm cấm; ông 

Abu Marthad Al-Ghanawi  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ف.272ااهفماسلمفرقمفرف«فَعلَيَْهافَِتِْلاُسءافَاََلففالُْقبُءِر،فإىَِلففتَُصلُّءافََلفف»
“Các ngươi chớ đừng dâng lễ nguyện Salah hướng đến các 

ngôi mộ và chớ ngồi trên chúng” (Muslim: 972). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ :  

نْفف»
َ
َحُ ُكمْففَُيِْلَسففأَل

َ
ففأ فِمنْففَلُففَخْْي ففهِ،ِدْلِففإىَِلففَفاَْخلَُصففِثيَابَُه،فَفاُْحِرَقففمَجَْرة ففىلَعَ

نْف
َ
ففَُيِْلَسففأ ف.278رااهفماسلمفرقمفف«فَقَْب ففىلَعَ

                                                           
(129) 

Xem: Nil Al-Awtaar của học giả Ash-Shawka-ni 1/670, và Subus-Salam 

của học giả Al-San’a-ni 2/119. 
(130)

 Tôi đã nghe Sheikh giảng Bulugh-Al-Muraam, Hadith số 229. 
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“Việc ai đó trong các ngươi ngồi trên cục than hồng và làm 

cháy hết quần áo của y và bỏng cả da của y còn tốt hơn việc 

y ngồi trên ngôi mộ” (Muslim: 971). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại lời của Thiên sứ :  

ف562رااهفابلخاريفرقمفف«فُقبُءًرافَتاَِّخُذاَهافَاَلَففَصاَلتُِكمْففِمنْففُبيُءتُِكمْفف ِيففاْدَعلُءاف»
ف.777اماسلمفرقمف

“Các ngươi hãy làm cho ngôi nhà của các ngươi có các lễ 

nguyện Salah của các ngươi và các ngươi chớ để chúng 

thành các ngôi mộ” (Albukhari: 432, Muslim: 777). 

Ý nghĩa của việc dâng lễ nguyện Salah trong nhà là đối 

với các lễ nguyện Salah Sunnah (khuyến khích), còn các lễ 

nguyện Salah Fardhu (bắt buộc) thì phải thực hiện tập thể trong 

Masjid. Lời của Thiên sứ  “và các ngươi chớ để chúng 

thành các ngôi mộ” có nghĩa là các mộ không phải là nơi để 

dâng lễ nguyện cho nên nếu ở nhà không có lễ nguyện Salah 

thì có nghĩa là đã biến ngôi nhà thành mộ. Quả thật, Albukhari 

đã rút ra từ Hadith này rằng việc dâng lễ nguyện Salah tại các 

mộ là Makruh (bị ghét)(131). 

Người Muslim không được dâng lễ nguyện Salah tại 

chuồng trại lạc đà, bởi Hadith do Albarra’ bin A’zib thuật lại: 

Có lời hỏi Thiên sứ của Allah  về việc dâng lễ nguyện Salah 

tại chuồng trại lạc đà thì Người nói: 

بِِل،فبَارِكِفمَفف ِيففتَُصلُّءافََلفف» يَاِطيِففِمنَفففَإِنََّهافاإْلِ فف«فاكشَّ

                                                           
(131)

 Xem : Nil Al-Awtaar 1/6 
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“Các ngươi không được dâng lễ nguyện Salah tại chuồng 

trại lạc đà bởi vì đó là nơi ở của những tên Shaytan”. 

Và khi được hỏi về việc dâng lễ nguyện Salah tại chuồng 

trại dê, cừu thì Người  nói: 

اصححهفاألبلاينف يفصحيحفف511ف،113رااهفأبءفداادفرقمف «فبََرَكة فففَإِنََّهافِفيَهافَصلُّءاف»
 .5/10سننفأيبفداادف

“Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah nơi đó bởi vì đó có sự 

hồng phúc” (Abu Dawood: 493, 184 và Sheikh Albani xác 

nhận Hadith Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/97). 

Ông Abdullah bin Mughaffil Al-Muzani  thuật lại 

lời của Thiên sứ :  

ْعَطانِفف ِيففتَُصلُّءافَاََلففالَْغنَِم،فَمَرابِِضفف ِيففَصلُّءاف»
َ
بِِل،فأ فِمنَففُخِلَقْتفففَإِنََّهافاإْلِ

يَاِطيِف يحفاصححهفاألبلاينف يفصحف792اابنفمادهفرقمفف769رااهفالناسايئفرقمفف«فاكشَّ
ف.8/821اِففصحيحفسننفابنفمادهفف8/841سننفالناسايئف

“Hãy dâng lễ nguyện Salah trong chuồng trại dê và chớ 

dâng lễ nguyện Salah trong chuồng trại lạc đà bởi vì nó 

được tạo ra từ Shaytan” (Annasa-i: 736, Ibnu Ma-jah: 769, 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Sunan 

Annasa-i 1/158 và trong Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 1/128). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ْعَطانِفف ِيففتَُصلُّءافَاََلففالَغنَِم،فَمَرابِِضفف ِيففَصلُّءاف»
َ
ف651رااهفالرتمذيفرقمفف«فاإِلبِِلففأ

بلاينف يفصحيحفسننفالرتمذيفاصححهفاألف5/845اأْح فف791اابنفمادهفرقمف
ف.8/821اصححفابنفمادهفف8/885
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“Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah ở chuồng trại dê 

nhưng các ngươi đừng dâng lễ nguyện Salah ở chuồng trại 

lạc đà” (Tirmizdi: 348, Ibnu Ma-jah: 768, Ahmad: 4/250, và 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Sunan 

Tirmizdi 1/110 và Sahih Ibnu Ma-jah 1/128). 

Ông Sabrah bin Ma’bad Al-Juhani  thuật lại lời của 

Thiên sứ : 

ففََلفف» ْعَطانِفف ِيففيَُصَّلَّ
َ
بِِل،فأ ففاإْلِ اقالفف775رااهفابنفمادهفرقمفف«فالَْغنَمِففُمَراِحفف ِيففَاُيَصَّلَّ

ف.حاسنفصحيح:ف8/821األبلاينف يفصحيحفابنفمادهف
“Chớ đừng dâng lễ nguyện Salah ở chuồng trại lạc đà mà 

hãy dâng lễ nguyện Salah ở chuồng trại dê” (Ibnu Ma-jah: 

770; Sheikh Albani nói trong Sahih Ibnu Ma-jah 1/128: Hadit 

tốt và Sahih). 

Ông Jabir bin Samurah  thuật lại rằng một người đàn 

ông đã hỏi Thiên sứ của Allah : Tôi có phải làm Wudu’ khi 

ăn thịt dê không? Người  nói: 

،فِشئَْتففإِنْفف»
ْ
أ فففاََلففِشئَْتففَاإِنْففَفاَءَوَّ

ْ
أ ف«فتَءَوَّ

“Nếu ngươi muốn thì làm Wudu’ còn nếu không muốn thì 

thôi”. 

Người đàn ông đó lại hỏi: Tôi có phải làm Wudu’ khi ăn 

thịt lạc đà không? Người  nói: 

ففَنَعمْفف»
ْ
أ بِِلففحُلُءمِففِمنْففَفاَءَوَّ  «فاإْلِ

“Có, hãy làm Wudu khi ăn thịt lạc đà”. 
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Người đàn ông đó nói: Tôi dâng lễ nguyện Salah tại 

chuồng trại dê (cừu( được không? Người  nói: “Được”. 

Người đàn ông đó lại nói: Tôi dâng lễ nguyện Salah tại chuồng 

trại lạc đà được không? Người  nói: “Không”(132). 

Tất cả các Hadith nêu trên là bằng chứng được phép 

dâng lễ nguyện Salah tại chuồng trại dê (cừu) và cấm dâng lễ 

nguyện Salah tại chuồng trại lạc đà. Đây là quan điểm của 

trường phái Imam Ahmad bin Hambal, ông nói: “Không có giá 

trị trong bất cứ hoàn cảnh nào”, ai dâng lễ nguyện Salah trong 

chuồng trại lạc đà thì phải thực hiện lại dựa theo các Hadith 

này; còn đại đa số học giả thì cho rằng ý nghĩa của việc cấm 

trong các Hadith này mang tính chất Makruh (bị ghét) chứ 

không phải Haram (nghiêm cấm(. Nhưng quan điểm đúng nhất 

là sự nghiêm cấm này thực chất mang ý nghĩa Haram. 

Về nguyên nhân cấm đoán thì có lời nói rằng do lạc đà 

được tạo ra từ Shaytang(133), và có lời cho rằng nguyên nhân là 

bởi vì có thể lạc đà sẽ gây phiền hoặc gây hại đến người dâng 

lễ nguyện Salah hoặc sẽ làm phân tâm mất đi sự nghiêm tịnh 

trong Salah. 

                                                           
(132)

 Muslim: Kitaab Kinh nguyệt, chương “Làm Wudu’ khi ăn thịt lạc đà”, 

Hadith số 360. 
(133)

 Lạc đà được tạo ra từ Shaytan ý nói bản chất lạc đà vốn được tạo ra 

giống như Shaytan, khi nó giận dữ, phẫn nộ thì rất khủng khiếp; và cũng 

mang ý nghĩa chuồng trại lạc đà thường là nơi trú ngụ của Shaytan hoặc 

Shaytan thường sống quanh quẩn bên lạc đà. Và việc cấm dâng lễ nguyện 

Salah tại chuồng trại lạc đà không phải vì nước tiểu và phân của lạc đà Najis 

bởi vì theo các Hadith ghi lại thì nước tiểu và phân của tất cả các loài động 

vật được phép ăn thịt của chúng đều là Tahir, mà việc cấm ở đây là bởi vì sợ 

sự quấy nhiễu của Shaytan.  
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Không được phép dâng lễ nguyện Salah tại các nơi bị 

trừng phạt bởi Hadith do Abdullah bin Umar  thuật lại lời 

của Thiên sứ : 

ففتَْ ُخلُءافَلَف » بِيَففَهُؤَلَ ِففىلَعَ ففاكُمَعذَّ نْففإَِلَّ
َ
فبَاِكيَففتَُكءنُءافكَمْفففَإِنْففبَاِكَي،فتَُكءنُءافأ

َصاَبُهمْففَمافيُِصيبُُكمْففَلَففَعلَيِْهْم،فتَْ ُخلُءاففَالَف
َ
اماسلمفف133رااهفابلخاريفرقمفف« أ

 .2111رقمف

“Các ngươi đừng vào nơi của những người đã bị trừng 

phạt trừ phi các ngươi là những người thực sự kính sợ 

Allah (những thường khóc khi nhắc đến sự trừng phạt của 

Allah), còn nếu như các ngươi chưa phải là những người 

khi nhắc đến sự trừng phạt cảm thấy run sợ đến bật khóc 

thì các ngươi chớ đi vào nơi của những người đó để tránh 

bị những hình phạt giống như họ” (Albukhari:433, Muslim: 

2980). 

Và trong lời dẫn khác: khi mà Thiên sứ của Allah  đi 

ngang qua vùng AlHijr thì Người nói:  

ينَففَماَساِكنَففتَْ ُخلُءافَلَفف» ِ ْنُفاسَففَظلَُمءافاَّلَّ
َ
ففُهمْفأ نْففإَِلَّ

َ
نْففبَاِكَي،فتَُكءنُءافأ

َ
فأ

َصاَبُهمْففَمافيُِصيبَُكمْف
َ
ف.رااهفابلخاريف«فأ

“Các ngươi đừng vào những chỗ của những người đã bất 

công với chính bản thân họ (những người bị trừng phạt) 

trừ phi các ngươi là những người thực sự kính sợ Allah 

(mỗi khi nhắc đến sự trừng phạt thì các ngươi run sợ đến 

bật khóc), sợ rằng các ngươi bị trừng phạt giống những sự 

trừng phạt đã xảy ra với họ”, sáu đo, Người ngẩng đầu lên và 

vội đi nhanh cho đến khi tới được thung lũng. (Albukhari). 
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Còn việc lấy lạc đà làm vật chắn trước mặt để dâng lễ 

nguyện Salah nhưng không phải ở chuồng trại của chúng thì 

không vấn đề gì. Quả thật, Ibnu Umar  từng dâng lễ nguyện 

Salah hướng về phía con lạc đà của ông và ông nói: “Tôi đã 

thấy Thiên sứ của Allah  làm vậy” (Albukhari: 4419, 4702 và 

Muslim: 2980, 2981). 

   

 

Mục thứ mười 

Tụ tập nhóm trong Masjid để giảng dạy, học hỏi 

kiến thức giáo lý là một trong những hình thức 

vĩ đại trong việc làm hài lòng Allah. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َسففَمنْفف» ْنيَا،فُكَرِ ففِمنْففُكْرَبةًففُمْؤِمن ففَعنْففَنفَّ َسففادلُّ فيَْءمِففُكَرِ ففِمنْففُكْرَبةًففَعنْهُففاهللُففَنفَّ
َففَاَمنْففالِْقيَاَمِة، ففيَْسَّ ،فىلَعَ َففُمْعِْس  ْنيَاف ِيففَعلَيْهِففاهللُففيَْسَّ فَسرَتَففَاَمنْففَااْْلِخَرِة،فادلُّ
ْنيَاف ِيففاهللُففَسرَتَهُففُماْسِلًما، فَعْءنِفف ِيففالَْعبْ ُففََكنَففَمافالَْعبْ ِففَعْءنِفف ِيففَااهللُففَااْْلِخَرِة،فادلُّ

ِخيِه،
َ
َلففِعلًْما،فِفيهِففيَلْاَِمُسففَطِريًقافَسلََكففَاَمنْففأ فَاَمافاجْلَنَِّة،فإىَِلففَطِريًقافبِهِففَلُففاهللُففَسهَّ

فف ِيففقَْءم ففاْداََمعَف ففبَيْنَُهْم،فنَهُفَاَياََ ارَُسءفاهلِل،فِكاَاَ ففَياْلُءنَففاهلِل،فُبيُءِتففِمنْففَبيْت  فإَِلَّ
ِتينَُة،فَعلَيِْهمِففنََزلَْتف اُْهمُففاكرَّْْحَةُففاََغِشيَاُْهمُففاكاسَّ فِفيَمنْففاهللُففاَذََكَرُهمُففاكَْماَلئَِكُة،فاََحفَّ
ففَاَمنْففِعنَْ ُه،

َ
أ ف.2922رااهفماسلمفرقمفف«فناََسبُهُففبِهِففيُْْسِعْففكَمْففَعَملُُه،فبِهِففَبطَّ

“Ai giúp giải tỏa một tai họa nào đó cho một người có đức 

tin trên thế gian thì Allah sẽ giúp giải tỏa một tại họa cho y 

vào Ngày Phục Sinh, ai tạo điều kiện dễ dàng cho người 
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gặp khó khăn thì Allah sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho y trên 

thế gian và ở cõi Đời Sau, ai che giấu cho người Muslim thì 

Allah sẽ che giấu y ở thế gian và ở cõi Đời Sau, và Allah 

luôn giúp đỡ và phù hộ cho người bề tôi luôn biết giúp đỡ 

người anh em đồng đạo của y; và ai tìm kiếm con đường để 

học hỏi kiến thức (giáo lý) thì Allah sẽ tạo điều kiện dễ 

dàng cho y một còn đường đến Thiên Đàng, và bất kỳ một 

nhóm người nào tụ họp lại tại ngôi nhà trong số các ngôi 

nhà của Allah để đọc Kinh sách của Allah, để học hỏi và 

truyền dạy cho nhau kiến thức nơi Kinh sách của Ngài thì 

Ngài sẽ ban cho họ một sự thanh bình, Ngài sẽ lấy lòng 

nhân từ của Ngài bao trùm họ, và các Thiên Thần sẽ vây 

quanh cầu nguyện cho họ, và Allah sẽ nhắc họ với những ai 

ở nơi Ngài (các Thiên Thần); còn ai chậm chạp trong việc 

làm ngoan đạo thì dòng dõi cao quý của họ chẳng mang ích 

lợi gì cho y” (Muslim: 2699). 

Ông Abu Sa’eed Al-Khudri   và Abu Huroiroh   
thuật lại lời của Thiên sứ : 

ففَعزَّففاهللَففيَْذُكُرانَففقَْءم ففَيْقُع ُففََلفف» ففاََدلَّ اُْهمُففإَِلَّ فاكرَّْْحَُة،فاََغِشيَاُْهمُففاكَْماَلئَِكُة،فَحفَّ
ِتينَُة،فَعلَيِْهمِففَانََزلَْتف ف.2755رااهفماسلمفرقمفف«فِعنَْ هُففِفيَمنْففاهللُففاََذَكَرُهمُففاكاسَّ

“Bất kỳ nhóm người nào tụ tập lại để tụng niệm Allah, 

Đấng Vĩ đại và Tối cao, thì các Thiên Thân sẽ vây quanh 

họ, lòng nhân từ của Allah sẽ bao trùm lấy họ, sự bằng an 

và thanh bình được ban xuống cho họ, và Allah sẽ nhắc họ 

với những ai ở nơi Ngài (các Thiên Thần)” (Muslim: 2700).  

Hadith này rất thiêng liêng, nó tổng hợp nhiều dạng kiến 

thức, nguyên tắc và đạo đức, trong đó, có ân phước của việc 

giải quyết những nhu cầu của những người Muslim, giúp ích 
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cho họ bởi việc tạo điều kiện dễ dàng cho họ: từ kiến thức, tài 

sản, sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn, cải thiện, ..; trong đó, có ân 

phước che đậy điều xấu hổ cho những người Muslim, có ân 

phước của việc đi tìm tòi kiến thức, có ân phước của việc tụ 

họp đọc xướng Qur’an trong Masjid, việc học giáo lý trong 

Masjid, và Hadith cũng cho biết việc làm của một người phụ 

thuộc vào sự nỗ lực của họ chứ không phụ thuộc vào danh giá 

dòng tộc của họ(134). 

Ông Abu Sa’eed Alkhudri  thuật lại: Mu’a-wiyah đi 

vào một nhóm đang tụ tập trong Masjid, ông nói: điều gì đã tụ 

tập các người lại với nhau? Họ nói: chúng tôi ngồi lại với nhau 

để tụng niệm Allah. Ông nói: Có phải Allah tụ tập các người 

ngồi lại với nhau chỉ vì điều đó thôi sao? Thề bởi Allah, chúng 

tôi tụ tập ngồi lại với nhau chỉ vì điều đó. Ông nói: quả thật, tôi 

không bắt các người thề thốt để buộc tội các người, và không 

ai có cùng vị trí với tôi nơi Thiên sứ của Allah  biết ít hơn 

Hadith bằng tôi, quả thật Thiên sứ của Allah đi vào một nhóm 

các vị Sahabah đang ngồi tụ tập lại với nhau, Người  nói: 

“Điều gì làm cho các người ngội tụ tập lại với nhau?”. Họ 

nói: chúng tôi ngồi tụ tập với nhau để tụng niệm Allah, ca ngợi 

Ngài về những gì Ngài đã hướng dẫn chúng tôi đến với Islam, 

và đã ban ân huệ Islam cho chúng tôi. Người  nói: “Có phải 

Allah tụ tập các ngươi lại với nhau chỉ để làm việc đó?”. Họ 

nói: Thề bởi Allah, Ngài tụ tập chúng tội lại với nhau chỉ để 

làm điều đó. Người  nói:  

َماف»
َ
ففأ ْساَْحِلْفُكمْففكَمْففإِينِّ

َ
تَايِنففَالَِتنَّهُففلَُكْم،فُتْهَمةًففأ

َ
يُلففأ ِنففِدَْبِ ْخََبَ

َ
نَّفف،فَأ

َ
فَعزَّففاهللَففأ

ف  .2758رااهفماسلمفرقمفف«فاكَْماَلئَِكةَففبُِكمُففُيبَاِهففاََدلَّ

                                                           
(134)

 Xem: Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 17/24. 
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“Quả thật, Ta không bắt các ngươi thề thốt để buộc tội các 

ngươi, tuy nhiên, đại Thiên Thần Jibril đã cho Ta biết rằng 

Allah tự hào khoe các ngươi với các Thiên Thần” (Muslim: 

2701). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ :  

ُرقِفف ِيففَيُطءفُءنَففَماَلئَِكةًففلِِلِففإِنَّفف» ْهَلففيَلْاَِماُسءنَففالطُّ
َ
ْكِر،فأ فقَْءًمافاََدُ ااففَإَِذافاَّلِّ

ءا":فَتنَاَدْاافاهللَففيَْذُكُرانَف ءَنُهمْف":فقَاَلفف"فَحاَدِاُكمْففإىَِلففَهلُمُّ ففَفيَُحفُّ
َ
فإىَِلففْدِنَحِاِهمْفبِأ

َما ِف ْنيَافاكاسَّ كُُهمْفف":فقَاَلفف"فادلُّ
َ
ْعلَمُففاَُهءَففَربُُّهْم،ففَياَْسأ

َ
:فقَاكُءافِعبَاِدي؟فَيُقءُلففَمافِمنُْهْم،فأ

ُانََكففياَُسبُِّحءنََكف:فَيُقءكُءنَف ُ انََكففَاََيَْمُ انََكففَاُيَكَبِّ فَهْلف:فَفيَُقءُلف:ف"فقَاَلف"ففَاُيَمجِّ
ْاِن؟

َ
اَْك؟فَمافَااهللِففَلَف:فَفيَُقءكُءنَف:ف"فَلفقَا"ففَرأ

َ
ْاِن؟فكَءْففَاَكيَْفف:فَفيَُقءُلفف":فقَاَلف"ففَرأ

َ
"ففَرأ

اْكَففكَءْف:فَيُقءكُءنَف:ف"فقَاَلف
َ
َش َّففََكنُءافَرأ

َ
َش َّففِعبَاَدةً،فكََكففأ

َ
ْكَْثَففَاََتِْميً ا،فَتْمِجيً افكََكففَاأ

َ
فَاأ

َففَفَما:فَيُقءُلف:ف"فقَاَلف"ففتاَْسِبيًحافكََكف كُءِن؟ي
َ
كُءنََكف»:فقَاَلف"ففاْسأ

َ
:فَيُقءُلف:ف"فقَاَلفف«اجلَنَّةَففياَْسأ

اَْها؟فاََهْلف
َ
ففيَافَااهللِففَلَف:فَيُقءكُءنَف:ف"فقَاَلف"ففَرأ اَْهافَمافرَ ِّ

َ
فكَءْفففََتيَْفف:فَيُقءُلف:ف"فقَاَلف"ففَرأ

نَُّهمْف
َ
اَْها؟فأ

َ
نَُّهمْففكَءْف:فَيُقءكُءنَف:ف"فقَاَلف"ففَرأ

َ
اَْهافأ

َ
ففََكنُءافَرأ

َ
َش َّففِحرًْصا،فَعلَيَْهافَش َّفأ

َ
فكََهافَاأ

ْعَظمَففَطلَبًا،
َ
:ف"فقَاَلف"ففاِلَّارِففِمنَف:فَيُقءكُءنَف:ف"فقَاَلف"ففَياََعءَُّذاَن؟ففَِممَّف:فقَاَلففَرْغبًَة،فِفيَهافَاأ

فَيُقءُلف اَْها؟فاََهْلف:
َ
ففَرأ فقَاَلف" ف" فَيُقءكُءنَف: ففيَافاهللِفاَففَلَف: اَْهافَمافرَ ِّ

َ
ففَرأ فقَاَلف" ف" :فُقءُلفيَف:

اَْها؟فكَءْفففََتيَْفف
َ
اَْهافكَءْف:فَيُقءكُءنَف:ف"فقَاَلف"ففَرأ

َ
َش َّففََكنُءافَرأ

َ
َش َّفففَِراًرا،فِمنَْهافأ

َ
فََمَافَةًففكََهافَاأ

ف فقَاَلف" ف" فَفيَُقءُلف: ْشِهُ ُكمْف:
ُ
فففَأ ينِّ

َ
ففكَُهمْففَغَفْرُتففقَ ْففأ فقَاَلف" ف" فِمنَففَملَك ففَيُقءُلف:

فيَْشَقففَلَففاجلُلاََسا ُففُهمُف:فقَاَلف.فحِلَاَدة ففَدا َففإِنََّمافِمنُْهْم،فلَيَْسفففاَُلن ففِفيِهمْف:فاكَماَلئَِكةِف
ف.2912اماسلمفف9551رااهفاْلاريفرقمفف«فَدِلياُسُهمْففبِِهمْف
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“Quả thật, Allah có các Thiên Thần đi quanh quẩn trên các 

con đường để tìm những người tụng niệm(135), khi nào họ 

tìm thấy một nhóm người đang tụng niệm Allah thì họ kêu 

gọi: nào các người hãy nhanh đến đây để thực hiện nhiệm 

vụ của các người. Thế là họ bao phủ nhóm người đó với 

những chiếc cánh của họ đến tận tầng trời hạ giới. Thượng 

Đế của họ hỏi họ trong khi Ngài là Đấng biết rõ hơn họ: các 

bề tôi của TA đang nói gì? Các vị Thiên Thần đó đáp: họ 

tán dương Ngài, tôn vinh Ngài, ca ngợi Ngài. Thượng Đế 

hỏi: họ có nhìn thấy TA không? Các Thiên Thần đáp: 

không, thề bởi Allah, họ không nhìn thấy Ngài. Thượng Đế 

hỏi: nếu họ nhìn thấy TA thì sẽ như thế nào? Các Thiên 

Thần nói: Nếu họ nhìn thấy Ngài thì họ sẽ thờ phượng Ngài 

mãnh liệt hơn, họ sẽ mãnh liệt hơn nữa trong việc tán 

dương, ca ngợi Ngài. Thượng Đế hỏi: Họ đang cầu xin TA 

điều gì? Các Thiên Thần đáp: họ đang cầu xin Ngài Thiên 

Đàng. Thượng Đế hỏi: họ có nhìn thấy Thiên Đàng không? 

Các Thiên Thần đáp: Thưa không, thề bởi Allah, ôi 

Thượng Đế, họ không nhìn thấy Thiên Đàng bao giờ. 

Thượng Đế hỏi: nếu họ nhìn thấy Thiên Đàng thì như thế 

nào? Các Thiên Thần đáp: nếu họ nhìn thấy Thiên Đàng 

thì họ sẽ càng nỗ lực hành đạo và cầu xin nhiều hơn nữa. 

Thượng Đế hỏi: họ cầu xin TA che chở khỏi điều gì? Các 

Thiên Thần đáp: khỏi Hỏa ngục. Thượng Đế hỏi: họ có 

nhìn thấy Hỏa Ngục không? Các Thiên Thần đáp: Thưa 

không, thề bởi Allah, ôi Thượng Đế, họ không nhìn thấy 

Hỏa Ngục bao giờ. Thượng Đế hỏi: nếu họ nhìn thấy Hỏa 

Ngục thì như thế nào? Các Thiên Thần đáp: nếu họ nhìn 

                                                           
(135)

 Tụng niệm mang ý nghĩa bao hàm: tán dương, ca ngợi Allah, đọc 

Qur’an, truyền dạy và học hỏi Qur’an cũng như các giáo lý Islam. 
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thấy Hỏa Ngục thì họ sẽ càng khiếp sợ và càng cố gắng 

tránh xa nó hơn. Thượng Đế phán: TA bắt các ngươi 

chứng giám rằng TA đã tha thứ cho họ. Một vị trong các 

Thiên Thần nói: trong số họ có một người không nằm 

trong số họ, y đến buổi tụng niệm chỉ vì nhu cầu nào đó. 

Thượng Đế phán: họ là những người ngồi (tụng niệm), việc 

ngồi đó của họ không làm họ đau khổ và buồn phiền” 

(Albukhari: 6408, Muslim: 2689). 

Trong lời dẫn của Muslim: 

ْكِر،فجَمَاكَِسففيَتَاَبَُّعءنَفففُُضاًلففَسيَّاَرًة،فَماَلئَِكةًففَاَتَعاىَلففَتبَارَكَففلِِلِففإِنَّفف» ففَإَِذافاَّلِّ
ففَمَعُهْم،فَقَعُ اافِذْكر ففِفيهِففجَمِْلاًسافاََدُ اا ْدِنَحاِهِففَبْعًضافَبْعُضُهمْففاََحفَّ

َ
ففْم،بِأ فَحتَّ

َما ِففَابَْيَففبَيْنَُهمْففَمافَيْملَئُءا ْنيَا،فاكاسَّ قُءاففَإَِذافادلُّ َماِ ،فإىَِلففاََصِعُ اافَعرَُدءافَتَفرَّ فاكاسَّ
كُُهمُف:فقَاَلف

َ
،فَعزَّففاهللُفففَياَْسأ ْعلَمُففاَُهءَففاََدلَّ

َ
ْينَففِمنْف:فبِِهمْففأ

َ
فِمنْففِدئْنَا:فَفيَُقءكُءنَففِدئْاُْم؟فأ

رِْض،ف ِيففكََكففد فِعبَافِعنْ ِف
َ
ُانََكففياَُسبُِّحءنََكففاأْل فَاََيَْمُ انََكففَاُيَهلِّلُءنََكففَاُيَكَبِّ

كُءنََكف
َ
ْعَطيْاُُهمْففكَُهمْففَغَفْرُتففقَ ْفف...فَاياَْسأ

َ
كُءا،فَماففَأ

َ
َدْرُتُهمْففَسأ

َ
افَاأ :فقَاَلففاْساََجاُراا،فِممَّ

ف:فَفيَُقءكُءنَف ،فَعبْ  فففُاَلن ففِفيِهمْففرَ ِّ ا   فَاَلُف:فَفيَُقءُلف:فقَاَلففَمَعُهْم،ففََجلََسففَمرَّففإِنََّمافَخطَّ
ف.2912رااهفماسلمفرقمفف«فَدِلياُسُهمْففبِِهمْففيَْشَقففََلففالَْقْءمُففُهمُففَغَفْرُتف

“Quả thật, Allah có một nhóm Thiên Thần chuyên đi du 

ngoạn trên trái đất (để quan sát việc tụng niệm của con 

người), họ đi tìm các buổi tụ tập có sự tụng niệm. Khi họ 

tìm thấy một nhóm người nào đó đang ngội tụ với nhau để 

tụng niệm thì họ sẽ ngồi cùng với họ, họ dang những chiếc 

cánh của họ để che nhóm người đó bao phủ cả bầu trời thế 

gian. Khi xong, họ thăng thiên lên trời. Allah hỏi họ trong 

lúc Ngài biết rõ hơn họ: các ngươi trở lại từ đâu? Họ đáp: 
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bầy tôi trở lại từ đám bầy tôi của Ngài nơi trái đất:  họ tán 

dương Ngài, tôn vinh Ngài, ca ngợi Ngài và cầu xin Ngài ... 

Quả thật, TA đã tha thứ cho họ, TA đã ban cho họ điều họ 

cầu xin TA, TA ban cho những ân phước mà họ tìm kiếm. 

Các Thiên Thần nói: Thưa Thượng Đế của bầy tôi, trong số 

họ có một người bề tôi làm lỗi, y chỉ đi ngang qua và ngồi 

cùng với họ mà thôi. Thượng Đế phán: TA tha thứ cho y, 

họ là nhóm người không bị khổ đau cũng không bị buồn 

phiền bởi việc họ ngồi tụ lại với nhau” (Muslim: 2689). 

Tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Đây là hồng phúc to lớn từ nơi 

Allah, chúng ta hãy cầu xin Allah chấp nhận, và các buổi ngồi 

tụ lại với nhau để học hỏi kiến giáo lý mang lại hồng phúc to 

lớn hơn các buổi ngồi tụ lại với nhau để tán dương ca tụng 

Allah”(136). 

Ông Abu Waqid Al-Laythi rằng trong lúc Thiên sứ của 

Allah  đang ngồi trong Masjid cùng với mọi người thì có ba 

người đến, hai người tiến đến chỗ của Thiên sứ  và một 

người còn lại thì đi mất. Một trong hai người nhìn thấy chỗ 

trống trong nhóm người đang ngồi thì đi vào ngồi cùng với họ, 

còn người kia thì ngồi tận phía sau nhóm người đang ngồi; 

riêng người thứ ba thì đã đi mất. Sau khi xong buổi thuyết 

giảng thì Thiên sứ của Allah  nói: 

َلَف »
َ
ُكمْففأ ْخَِبُ

ُ
افاثلَّاَلثَِة؟فاِلََّفرِففَعِنففأ مَّ

َ
َحُ ُهمْففأ

َ
َاىفأ

َ
اف،اهللُفففَآَااهُففاهللِففإىَِلفففَأ مَّ

َ
فَاأ

افِمنُْه،فاهللُفففَاْساَْحيَاففَاْساَْحيَافاْلَخرُف مَّ
َ
ْعَرَضففاْلَخرُففَاأ

َ
ْعَرَضفففَأ

َ
رااهفف« َعنْهُففاهللُفففَأ

ف.99،ف575ابلخاريفرقمف
                                                           
(136)

 Tôi đã nghe Sheikh thuyết giảng Sahih Albukhari, Hadith số 6408. 
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“Ta nói cho các ngươi biết về ba người lúc nãy, một trong 

số họ tìm nơi trụ ngụ nơi Allah và Allah cho y nơi trú ngụ, 

người thứ hai ngại ngùng đến với Allah nên Allah ngại 

ngùng với y, và người thứ ba quay mặt với Allah nên Allah 

quay mặt với y” (Albukhari: 474, 66). 

Hadith này mang những điều hữu ích rất lớn, tiêu biểu: 

được phép thông báo về tình trạng của những người tội lỗi, tình 

trạng của những người quay lưng với Allah, tất cả những điều 

đó không được xem là nói xấu sau lưng; ân phước của việc 

bám trụ với các buổi thuyết giảng và tụng niệm Allah, ân 

phước của việc ngồi cùng với người hiểu biết kiến thức Islam 

trong Masjid; khen ngợi người có tính mắc cở và e ngại và 

ngồi phía cuối nhóm(137). 

Và tôi đã nghe Sheikh của chúng tôi, Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baz  nói: “Và Hadith này cho thấy người hiểu 

biết giáo lý nên có những buổi thuyết giảng trong Masjid để 

mọi người tiếp thu điều hữu ích, và người tìm học kiến thức 

cần phải bước vào những chỗ trống trong các nhóm đang ngồi 

học giáo lý”(138). 

Và tôi cũng nghe Sheikh nói: “Trong Hadith này, có sự 

thúc giục cố gắng bám trụ những buổi thuyết giảng giáo lý, nên 

ngồi gần người thuyết giảng”(139). 

Ông Uqbah bin Amir  thuật lại: Thiên sứ của Allah  

đi ra Masjid và chúng tôi đang ở trong Sifah
140
, Người nói: 

                                                           
(137)

 Xem : Fathul-Bary của học giả Ibnu Hajar 1/157. 
(138) 

Tôi đã nghe Sheikh thuyết giảng Sahih Albukhari, Hadith số 66.
 

(139) 
Tôi đã nghe Sheikh thuyết giảng Sahih Albukhari, Hadith số 474. 
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يُُّكمْفف»
َ
ففأ نْففَُيِبُّ

َ
ففَيْغُ اَففأ اْففُبْطَحاَن،فإىَِلففيَْءم ففُكَّ

َ
ِتَففالَْعِقيِق،فإىَِلففأ

ْ
فبِنَاَقاَْيِففِمنْهُففَفيَأ

،فَغْْيِفف ِيففَكْءَماَايِْنف ؟فَقْطعِففَاََلففإِثْم  فف«فرَِحم 
“Ai trong các ngươi muốn đi sớm đến Buhtaan hoặc Al-

Aqeeq mỗi ngày để đem về hai con lạc đà cái Kumah (giống 

lạc đà quí) mà không bị tội với Allah cũng như không bị cắt 

đứt tình thâm?”. 

Chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chùng tôi muốn 

điều đó. Người  nói: 

فاََلفف»
َ
َحُ ُكمْففَيْغُ افأ

َ
اْففَفيَْعلَُم،فاْسِج ِفاكْمَففإىَِلففأ

َ
ففأ

ُ
فَعزَّففاهللِففِكاَاِ ففِمنْففآيَتَْيِففَيْقَرأ

، ،فِمنْففَلُففَخْْي ففاََدلَّ ففنَاَقاَْيِ ،فِمنْففَلُففَخْْي ففَاثاََلث  ْرَبع ففثاََلث 
َ
،فِمنْففَلُففَخْْي ففَاأ ْرَبع 

َ
فَاِمنْففأ

ْعَ اِدِهنَّف
َ
بِِلففِمنَففأ  «فاإْلِ

“Ai đó trong các ngươi đến Masjid để học hoặc để đọc hai 

câu Kinh từ Kinh sách của Allah (Qur’an), điều đó tốt cho 

y hơn cả hai con là đà cái quí, ba câu Kinh tốt hơn ba con 

lạc đà cái quí, bốn câu Kinh tốt hơn bốn con, và tốt hơn với 

số lượng lạc đà” (Muslim: 803). 

Imam Al-Qurtubi  nói: “Ý nghĩa của Hadith: khích lệ 

việc học, dạy Qur’an, Người thuyết giảng cho họ nghe với 

những điều mà họ cảm nhận được bởi vì họ là những người rất 

am hiểu về là đà; và dĩ nhiên ân phúc của việc dạy, và  đọc 

Qur’an tốt hơn cả thế gian và những gì trong đó”(141).  

                                                                                                            
(140)

 Sifah: là một phần trong Masjid mà những người nghèo làm chỗ trú tạm; 

theo cách hiểu của học giả Al-Qurtubi. 
(141)

 Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkees Kitaab Muslim 2/492. 
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Quả thạt, Thiên sứ của Allah  nói: 

َحِ ُكمْففقَءِْسففَالََقاُ فف»
َ
اْففاجلَنَِّة،فِمنَففأ

َ
نْيَافِمنَففَخْْي فف-فَسْءَطهُففَيْعِِنفف-فِقي  ففَمءِْوعُففأ فادلُّ

نَّففَاكَءْففِفيَها،فَاَما
َ
ةًففأ

َ
ْهِلففِمنْففاْمَرأ

َ
لََعْتففاجلَنَّةِففأ ْهِلففإىَِلففاطَّ

َ
رِْضففأ

َ
َواَ ْتففاأل

َ
فامَففأَل

تْهُففبَيْنَُهَما،
َ
ففَاَِلَِصيُفَهافِرَيًا،فَاكََمَل ِسَهافىلَعَ

ْ
نْيَافِمنَففَخْْي ففَرأ رااهفف«فِفيَهافَاَمافادلُّ

ف.8115اماسلمفرقمفف9491ابلخاريفرقمف
“Một sợi dây của ai đó trong các ngươi nơi Thiên Đàng tốt 

đẹp hơn cả thế gian và những gì trong đó; nếu một người 

phụ nữ thuộc cư dân nơi Thiên Đàng xuất hiện cho cư dân 

nơi trái đất nhìn thấy thì chắc chắn ánh hào quang của 

nàng sẽ phủ đầy cả trời đất cùng với mùi hương tỏa ngát, 

và chỉ một phần trên đầu của nàng ta cũng tốt hơn cả thế 

gian và những gì trong đó” (Albukhari: 6568, Muslim:1880). 

ف ْصَحابِِهفَاَمْنفتَِبَعُهْمفبِإِْحاَسان 
َ
فآِلِفَاأ فاىلََعَ فنَِبيِّنَافحُمَمَّ   فاهلُلفاََسلََّم،فَاَبارِْكفىلَعَ اََصَّلَّ

يِْنف ف.إىَِلفيَْءِمفادلِّ
 

 

   

 
 


