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ﭑ ﭒﭓﭔ
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ف

Lời nói đầu
ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ َّ
َُْ ُ ُ ْ
فُش ْا ِرفأنف ِاسنَاف
هللف ِمن
فلِلفَنم هفاناسا ِعينه
إِنفاحلم ِ ِف
ِ ف َانعءذفبِا،فاناساغ ِف ُرفه
َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ
ُ.ل
يف ف
 فا فمن فيض ِلل ففال فها ِد ف،فل
 فمن فيه ِ فاهلل ففال فم ِضل ف،ات فأعم ِاِلا
ِ ا ِمن فسيئ
َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ً َّ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ
ُف،ءل
فُشيك فل فاأشه فأن فحمم افعب هفارس ف
افأشه ف فأن فَل فإِل ٰـ فه فإَِل فا ف
ِ هلل فاح ه فَل
َّ
ْ َ َ
َ فاهلل
ِّ ِىل فيَ ْءم
ُ َص ََّّل
َ حب ِفه ف َا َم ْن َفتبَ َع ُه ْفم فبإ ْح َاسانف فإ
َ َ فعلَيْ ِفه ف َا
 ف َا َسل َمف،ن
فادليْ ِف
ىلع ِ ِف
ِ
ِ فآل فاص
ِِ
ْ َ َّ َ ً ْ َ ً ْ ْ َ
ف:افبع ُف
ففأم،تاس ِليمافك ِثْيفا
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
4
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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
5
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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, “ٌ  – ” َم ْاس ِجMasjid(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 “ اد
ِ  ”ماس- Masa-jid; còn
َ  – ” َم ْاسMasjad là một danh từ mang nghĩa: điểm đặt trán
“ٌ ج
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:

ُّ َ َ ً ُ َ َ ً ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ُ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ
اكصال فةف
تفأدركا فهف
نفأم ِ ف
ففأي َماف َر ُدلفف ِم ف،ءراف
ضفماس ِج افاطه
ىلفاألر ف
تف ِ ف
فاد ِعل ف...«
ِّ ْ َ
ف.325فاماسلمفرقمف333ف» فرااهفابلخاريفرقمف...لف
فليُ َص ف

(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.
8
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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:

ْ َ ُ َ ِّ َ َ ُ َ َّ

َ َْ َْ

ََْ

َ كفاكصال فةففص ف
فاماسلمفرقمف524ج فف»فرااهفابلخاريفرقمف
ف َاأين َمافأد َفركا ف...«ف
ِ لففه فءفماس

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 AlQurtubi 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 AlBaqi 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:

َ َ ََ
ۡ ِيها
َ سج َد ٱَّللِ أَن يُ ۡذ َك َر ف
ُ َ َۡ ۡ َ َ
ف:ٱس ُم ُهۥ ﴾ [سءرةفابلقرة
ِ َٰ ﴿ ومن أظلم مِمن منع م
]ف551

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).

َ
َ
َ َ ُُ َۡ َ
َ َسج َد ٱَّللِ َم ۡن َء َام َن بٱَّللِ َو ۡٱۡلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِر َوأَق
ام ٱلصل َٰوةَ َو َءاَت
ِ َٰ ﴿ إِنما يعمر م
ِ
ِ
َ َۡ َ َ
ُ َ َ َ ٰٓ َ ْ ُ ٰٓ َ َ َ َ
َ كونُوا ْ م َِن ٱل ۡ ُم ۡه َتد
 ﴾ [سءرةف١٨ ِين
ٱلزك َٰوةَ َول ۡم َيش إَِّل ٱَّللَۖ فعَس أولئِك أن ي
]ف51ف:اتلءبة

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).

َ
ْ
َ ََ
ٗ َ
َٰ َ ﴿ َوأن ٱل ۡ َم
]ف81ف: ﴾ [سءرة اجلنف١٨ ج َد َِّللِ فَل ت ۡد ُعوا َم َع ٱَّللِ أ َحدا
ِ س

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:

َّ
َ
ْ َُ َ ََََ
ْ
َ َُْ
َلف
ار ُسءن فهفبَينَ ُه ْفمف ِإ ف
هللفايا
ءنف ِكاَا َ ففا ِف
هللفيال ف
ءتفا ِف
نف ُبيُ ِ ف
فف َبيْتفف ِم ْف
« َا َمافاداَ َم َفعفق ْءمفف ِ ف
ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ اهللفف
ُ
نف
يم ْف
تين فةفاغ ِشياه فمف
نزل ف
ِ اكرْح فةف َاحفاه ُفمفاكمالئِك فةف َاذك َره ُفمف ف
ِ تفعلي ِه فمفاكاس
َْ
ف.2922ِعن ُفهف»فرااهفماسلمفرقمف
“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
12
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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:

َ
َ ﴿ َول َ ۡو ََّل َد ۡف ُع ٱَّللِ ٱنل
ۡ اس َب ۡع َض ُهم ب َب ۡعض ل ُهد َِم
ت َص َوَٰم ُِع َوب ِ َيع َو َصل َوَٰت
ِ
ََ َ
َ ََ
ۡ ِيها
ُ نُصن ٱ
ٗ ٱس ُم ٱَّللِ َكث
َ سج ُد يُ ۡذ َك ُر ف
ُ ُ ََّلل َمن ي
َ ُ َِياۗ َو َۡل
ٱَّلل لقوِ ٌّي
نُصهُ ۚٓۥ إِن
ِ َٰ وم
ٌ َعز
]ف55ف: ﴾ [سءرةفاحلج٤٠ يز
ِ

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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ُ َ َ ُ
َ نُصهُ ۚٓۥ إن
ٌ ٱَّلل لَ َقو ٌّي َعز
َ ُ َ﴿ َو َۡل
]ف55ف: ﴾ [سءرةفاحلج٤٠ يز
ِ ُ نُصن ٱَّلل من ي
ِ
ِ
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).

َۡ
ۡ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ْ ُ ََ
َ ﴿ ٱَّل
ِ ِين إِن مكنَٰ ُه ۡم ِِف ٱۡل
وف
ۡرض أق
ِ اموا ٱلصل َٰوة َو َءات ُوا ٱلزك َٰوة َوأ َم ُروا بِٱل َم ۡع ُر
ُۡ ُ َ
ْ َ
َ ۡ
]41ف: ﴾ [سءرةفاحلج٤١ َِون َه ۡوا َع ِن ٱل ُمنكرِِۗ َو َِّللِ عَٰق َِبة ٱۡل ُمور

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:

َ
َ َ ََ
ۡ ِيها
َ سج َد ٱَّللِ أَن يُ ۡذ َك َر ف
َُ َۡ ۡ َ َ
َٰ َ ٱس ُم ُهۥ َو َس
﴾ٓۚ َع ِِف خ َراب ِ َها
ِ َٰ ﴿ ومن أظلم مِمن منع م
]ف551ف:[سءرةفابلقرة

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:

َ
ُۡ َ
ۡ ِيها
َ َّلل أَن تُ ۡر َف َع َو ُي ۡذ َك َر ف
ُ ﴿ ِف ُب ُيوت أَذ َِن ٱ
ِيها بِٱلغ ُد ِو
ٱس ُم ُهۥ ي ُ َسب ِ ُح َُلۥ ف
ٍ
ِ
َ َو
]ف33ف: ﴾ [سءرةفاِلءر٣٦ ٱٓأۡلصا ِل
(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:

َُ ْ َ

َ َ ْ

ُ ََْ

َ ُ

َ

َ َ ْ ُّ َ َ

َ ىلفا ف
هللفأس َءاق فهاف»فرااهفماسلمفرقمف
ىلفا ِف
ابلال ِفدفإِ ف
اد هاف َاأبغ ف
«فأح ف
ِ ابلال ِفدفإِ ف
ِ ضف
ِ هللفماس
ِ بف

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 AlHaram 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)
(11)

Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 5/177.
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:

ْ َ ُ َ ِّ َ َ ُ َ َّ

َ َْ َْ

ََْ ًَ

َ ُ َْ

َ كفاكصال فةففص ف
ف،524ج فف»فرااهفابلخاريفرقمف
ءنف َسن فةف َاأين َمافأد َركا ف
«فأر َبع ف
ِ لففه فءف فماس

ف.425فاماسلمفرقمف6699

“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:

َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ً َ َ ُّ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
نفآد َفمف»ف
بففاسءدت فهفخطايافب ِ ف
نفاكل ِف
نفاجلن ِفةفاه فءفأش ففبياواف ِم ف
«فنز فلفاحلج فرفاألسء فدف ِم ف

ف.فافصححهفاألبلاين177رااهفالرتمذيفاقالفحاسنفصحيحفرقمف

“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:

َ
ْ
ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
َْ
ىلعف
قفبِ ِفهفيَش َه ُفف َ ف
صفبِ ِه َماف َاك ِ َاسانففين ِط ُف
انفيبْ ِ ُف
لفعين ِف
اهللفيء فمفال ِقيام ِفةف ف
هللفَلبعثن فهف ف
«فاا ِف
َ
َ ُ َ َ ْ َم ف
فهذافح يثف:فاقالفالرتمذي299/8فاأْح ف298نفاسالم فهف ِِبقفف»فرااهفالرتمذيفرقمف
ِ
.فاصححهفاألبلاين،حاسن

“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
18
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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:

ْ
َْ ْ ْ َ َ َ
ْ َّ ُ َ َ َ َ
َ
امف»ف
َلفاك َم ْاس ِج َففاحل َ َر َف
ففصالةفف ِفيماف ِسء فاهف ِإ ف
نفأل ِ ف
ْيف ِم ف
فف َم ْاس ِج ِ ىفهذافخ ف
«ف َصالةفف ِ ف

ف.5311فاماسلمفرقمف5511رااهفابلخاريفرقمف

“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:

ْ
َْ ْ ُ َ َْ
ْ َّ ُ َ َ َ َ
َ
َ
امف َا َصالةفف
َلفاك َم ْاس ِج َففاحل َ َر َف
صالةفف ِفيماف ِسء فاهفإِ ف
فف ف
نفأل ِ ف
لف ِم ف
فف َم ْاس ِج ِ ىفأفض ف
«ف َصالةفف ِ ف
ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َْ
ْ
َ َ
َ الةف فف
اه ف» فرااهفابنفمادهفرقمف
يما ف ِس َء ُف
ف فص
ن ف ِمائ ِفة فأل ِ ف
ل ف ِم ف
ف فاك َم ْاس ِج ِف فاحلرامِف فأفض ف
ِف
ِ

ف.فاصححهفاألبلاينف يفصحيحه656/6فاأْح ف8559

“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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ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َ
َ
َ َفِب ْماسمائ
ةفصالةفف»ف
ِ ةف يفبي
ِ ِ ِ تفاكمق ِ ِس
ِ «فااكصال
“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:

ْ
َّ ُ َ ِّ ُّ َ ُ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َلفإ َ ف
اد َفف َم ْاس ِج ِ ىفهذاف َا َم ْاس ِج ِففاحل َ َرامِفف َا َم ْاس ِج ِفف
َلفتش ففاكرح ف
«ف ف
ِ الفإِ ف
ِ ىلفثالث ِفةفماس
َ َْ
ف.8627فاماسلمفرقمف8812صف»فرااهفابلخاريفرقمف
األق ف
“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:

َ

ََ

ْ

َّ ْ

َ

ْ

ْ

ْ

َ

َ َ
ْ
َ َ ي فبَي ف
َ َ
َْ
َ ن فر َي ِ ف
ض ف» رااهف
ىلع فح ْء ِ ف
َبى ف ف
ِ  فا ِمن،اض فاجلن ِفة ف
ِ َبى فراوةف ف ِم ف
ِ ت فا ِمن
ِ « فما ف فب ف

.5315فاماسلمفرقمف5513ابلخاريفرقمف

“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’
20
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Ông Abdullah bin Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َْ
َ َ
َ ْ َ تف َم ْاسج َفف ُقبَا فف ُ َّ ف
َّ نف
» اشيًاف َا َرا ِكبًا
ف
اِل ِ ُّف
« َك ف
ِ كفسبتففم
ِ
ِ فيأ-فصَّلفاهللفعليهفاسلمف-بف

“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:

ُ
ِّ َ
َ َ
َ ً َ َ ُ َ ْ َ فيَأ ْ ف-صَّلفاهللفعليهفاسلم-هللف
َّلف
اشيًاففيُ َص ف
ءلفا ِف
نف َر ُس ف
َك ف
«ف ف
ِ تفماس ِج ففقبا ففرا ِكباف َام
ِ
ْ
ْ
ي»ف
ِفي ِفهف َرك َعاَ ِف
“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:

ََ ُ ْ
َّ َ ُ
َ ْ َ
ُ ْ َ َ َُ َ َ ًَ َ
لفكأد ِفرفع ْم َرةفف»ف
نف ف
َّلف ِفي ِفهفصال فةفَك ف
تف َم ْاس ِج َففقبَا ففف َص ف
ففبَي ِا ِفهفث َّفمفأ ف
نفت َط َّه َفرف ِ ف
«فم ف
ف.فاصححهفاألبلاين5152افابنفمادهفرقمف011رااهفالناسايئفرقمف

“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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َ
ُ
ُ َ َّ
 فاابنفمادهفرقمف321ف ف َم ْاس ِج ِف ف فقبَا ف فك ُع ْم َرةف ف» فرااهفالرتمذيفرقمف
اكصال فة ف ِ ف
«ف
ف.فاصححهفاألبلاين5155

“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:

َ
َ
َ َ َُُۡ َ
َ َسج َد ٱَّللِ َم ۡن َء َام َن بٱَّللِ َو ۡٱۡلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِر َوأَق
ام ٱلصل َٰوةَ َو َءاَت
ِ َٰ ﴿ إِنما يعمر م
ِ
ِ
َ َۡ َ َ
ُ َ َ َ ٰٓ َ ْ ُ ٰٓ َ َ َ َ
َ كونُوا ْ م َِن ٱل ۡ ُم ۡه َتد
 ﴾ [سءرةف١٨ ِين
ٱلزك َٰوةَ َول ۡم َيش إَِّل ٱَّللَۖ فعَس أولئِك أن ي
]ف51ف:اتلءبة
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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 lý – 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:

ۡ َ
ْ ُ َ ََ
ٗ َ
َٰ َ ﴿ َوأن ٱل َم
]ف81ف: ﴾ [سءرة اجلنف١٨ ج َد َِّللِ فَل ت ۡدعوا َم َع ٱَّللِ أ َحدا
ِ س

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).

َ
ُۡ َ
ۡ ِيها
َ َّلل أَن تُ ۡر َف َع َو ُي ۡذ َك َر ف
ُ ﴿ ِف ُب ُيوت أَذ َِن ٱ
ِيها بِٱلغ ُد ِو
ٱس ُم ُهۥ ي ُ َسب ِ ُح َُلۥ ف
ٍ
ِ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ ِ ام ٱلصل َٰوة
َ َ
َٰ َ  رِ َجال َّل تُل ِهي ِه ۡم ت٣٦ ال
ِ ِج َرة َوَّل َب ۡي ٌع َعن ذِك ِر ٱَّللِ ِإَوق
ِإَويتا ِء
ِ وٱٓأۡلص
َ ُ ُ َُ ۡ
َ ُ َ َ َٰ َ
َ َۡ ُ ُ ُۡ
ُ ون يَ ۡو ٗما َت َت َقل
ٱَّلل أ ۡح َس َن َما
 ِۡلَجزِيهم٣٧ وب َوٱۡلبۡصَٰ ُر
ب فِيهِ ٱلقل
ٱلزكوة ِ َياف
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
ََ ْ ُ َ
َۡ ُ َ
ُ
﴾ [سءرةف٣٨ ي ح َِساب
ِ ع ِملوا وي ِزيدهم مِن فضلِه ِۗۦ وٱَّلل يرزق من يشاء بِغ
]ف31ف- 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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ۡ
ۡ ََ
ُ
َ ۡ
َۡ
َ َۖ
ۡ ت
َ َك أ
نت
ِإَوس َمَٰعِيل َرب َنا تقبل مِنا إِن
ۧ ِ َٰ ﴿ ِإَوذ يَ ۡرف ُع إِبۡ َر
ِ ه ُم ٱلق َواع َِد م َِن ٱۡلَ ۡي
ُ ٱلس ِم
ُ يع ۡٱل َعل
]ف520ف: ﴾ [سءرةفابلقرة١٢٧ ِيم
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:

َُْ

َّ ْ

َ

ً

ْ َ

َ

فافماسلمف545ففاجلَن ِفةف ِمثل فهف»فرااهفابلخاريفرقمف
لف ِ ف
اهللف ُف
نف ُف
لِلف َب َ ف
نفماس ِج اف ِ ِف
نف َب َ ف
«فم ْف

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. (FathulBary 1/545).
Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah
 nói:

َّ ْ

َ َ َ َ

ًْ َ

َ ً

ْ َ

ْ َ

ً نفأ ْفافكب
ً لِلفماسج افصغ
ففاجلَن ِفةف»فرااهفالرتمذيف
لف فبَيااف ِ ف
اهللف ُف
نف ُف
ْياف َب َ ف
ْيافَك ف
نف ِ ِف
نف َب َ ف
«فم ف
ِ
ِ
ِ

ف.فافصححهفاألبلاين682رقمف

“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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َّ ْ

ً ْ

َ

َ

َ ْ

َْ َ ً

ْ َ

َ

َ صفق
ُ فاهلل
ُ طاةفب َن
َ «فم ْن َفب َن ِفلِلفماسج ا
ْ ِ فلفبَياا
ف يفاجلَن ِفةف»فالرتغيبف
ح ِف
رفمف ف
ف
فاك ْءفق
ِ
ِ

ف.292/8االرتهيبفكلمنذريف

“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.
Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/545.
(18)
Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/545.
(17)
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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 AlQurtubi 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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َ
ْ ْ ُ َ ْ َ َّ َّ
َ َ َ نف َع َم ِل ِفهف َا َح َاسنَاتِ ِفهف َب ْع َفف َم ْءتِ ِفهف ِعلْ ًماف َعلَّ َم ُفهف َان
َشُفهف َا َا ًدلاف
نف ِم ْف
قفاك ُمؤ ِم َف
نف ِممافيلح ف
«ف ِإ ف
َ
َ
َ
َ
َْ
ً ْ َ ْ ُ َ َ ً ْ َ ْ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ
َ
َّ ن ف
يل ف َبنَ ُفاه فأ ْفا فنه ًراف
اكاس ِب ِف
َلبْ ِف
ِ ص
ِ احلًا فت َرك فه ف َامصحفا ف َارث فه فأ فا فماس ِج ا فبن فاه فأ فا فبياا ف
َ ْ َ
ْ َ ًَ
َ ْ ح ُق ُفهفم ْف
َ ْففص َّحا فهف َا َحيَات فهفيَل
نف َبع ِففم ْءتِ ِفه» رااهف
نف َم ِ ِف
أد َر ُفاهفأ ْفاف َص َفق فةفأخ َر َد َهاف ِم ْف
ِ
ِِ
ِ ِ ِ الف ِ ف
ف.فاحاسنهفاألبلاين212ابنفمادهفرقمف

“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:

َ ََ
ُّ
ُ ْ ُ َ ُ ُّ َّ َّ َ َ ْ َ ِّ
َ
فف
 ف َاشا ف فنش فأ ف ِ ف،ام فال َعا ِد فل ف
اإلم ف
ل ف ِإ ف
َل ف ِظ ف
ظل ِفه فيء فم ف ف
ف ف ِف
اهلل ف ِ ف
« ف َسبْ َعةف فيُ ِظل ُه ُفم ف ُف
ِ َل ف ِظل فه ف
َ َ ُ ََ
َ
ْ
َ َ
َ َ ْ ف َا َر ُدلففقَلْبُ ُفهف ُم َعلَّقفف ف،اد فةف َر ِّب فهف
هللفاداَ َم َعاف َعليْ ِفهف
ففا ِف
نفَتَابَّاف ِ ف
فاردال ِف،اد ِفف
ِ ِ ِعب
ِ
ِ ففاكماس
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ُ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ
ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ف.هلل ف
اف فا ِف
ّن فأخ ف
ال ف ِإ ف
ات ف َمن ِصبف فامجالف ففق ف
 فاردلف فطلبا فه فامرأةف ف فذ ف،اتفرقا فعلي ِفه ف
َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ
اهللفخ ِاَلًاف
فاردلففذك فرف ف،قفي ِمين فهف
الفمافتن ِف ف
َلفتعل فمف ِشم ف
تف ف
ففح ف
قفأخ ف
اردلففتص ف
َ ْ َ ََ
ف.8526فاماسلمفرقمف995اهف»فرااهفابلخاريفرقمف
تفعيْنَ ُف
ففاو ف
“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:

َ
ْ َ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ ىلف َم ْاسج فف ِم ْف
اد ِفف
ءرفث َّفمفيع ِم ُفف ِإ ف
نفالطه ف
نفردلففياطه فرففيح ِاس ف
«فاماف ِم ف
ِ
ِ نفه ِذهِففاكماس
َ
َ
ً
ً
ِّ
َ
َ
ْ
ُ ْ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ
طفعن فهفبِ َهاف
لفبِهافدرد فةفاَي ف
لفخطءةففَيطءهافحاسن فةفايرف فعف ف
لفبِك ف
اهللف ف
بف ف
َلفكا ف
ِإ ف
ً َ ِّ َ
ف.945سيئ فةف»فرااهفماسلمفرقمف
“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 :

َ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ ْ
َ َ
ْ َ ً َْ
ُ فف
َّ ال ُفةف
َ ففبَي ْ ِا ِفهف
ينف
َش َف
ع
ا
ف
ا
اس
َخ
ف
ف
ه
ق
ء
س
ف
ا
ف
ف
ف
ه
ت
ال
ىلعفص
فف ف
ففاجلماع ِفةفتضع ف
لف ِ ف
اكر ُد ِف
«فص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ ْ ُ َ
ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ً ْ
ْ
َ
َلف
َلفَي ِرد فهفإِ ف
ىلفاكماس ِج ِفف ف
جفإِ ف
فث فمفخر ف،وء فف
نفاكء ف
كفأن فهفإِذافتءو فأففأحاس ف
فاذك ِ ف،ِوعفاف
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ً َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
َ
ف»فرااهف...طفعن فهفبِهافخ ِطيئةفف
فاح ف،لفبِهافدردةفف
تف ف
َلفرفِع ف
طفخطء فةفإِ ف
فك فمفَي ف،اكصال فةف
ف.952فاماسلمف957ابلخاريفرقمف

“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:

َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ ْ ً َ َ َ َْ
ضف
نفف َرائِ ِ ف
ضفف ِريض فةف ِم ف
هللف َِلق ِ ف
ءتفا ِف
نف ُبيُ ِ ف
ىلف َبيْتفف ِم ْف
شف ِإ ف
ففبياِ ِفهفث فمفم ف
نفتطه فرف ِ ف
«فم ف
ً َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ً َ َ ُّ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ
األخرىفترف فعفدرد فةف»فرااهفماسلمفرقمف
طفخ ِطيئ فةفا ف
تفخطءت فاهف ِإح اهمافَت ف
هللفَكن ف
ا ِف

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 AlQurtubi 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:

ُ َّ ُ َ َ َ َ

َ َْ

َ « فق ف ف
ف.996كفُك فهف»فرااهفماسلمفرقمف
كفذك ِ ف
اهللفك ف
مج َفعف ُف
“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)
(25)

Tôi đã nghe nghe Sheikh giảng Sahih Muslim, Hadith số 2119.
Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 5/174.
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Ông Abu Musa  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:

َّ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ً ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
ْ
ْ َ
َّ
َّ نفأَ ْع َظ َفمف
اَّلىفيَناَ ِظ ُفرف
اكصال ِفةفأبع ه فمفإَِلهافمم ف
فف ف
اسفأد ًراف ِ ف
اِل ِ ف
«ف ِإ ف
ِ شففأبع ه فمف َا
َّ َ ً ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ َّ َ َ َ َّ
َ ُ َ ِّ َ ُ
ام ف» فرااهف
يها فث َّفم فينَ ُف
اَّلى فيصل
اإلمامِف فأعظ فم فأدرا ف ِم ف
اكصال فة فح ف
ِ نف
ِ ت فيصليها فم فع ف
ف.332فاماسلمفرقمف335ابلخاريفرقمف
“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:

ُ

َ ْ َْ ُ ُ

ُ

َ ْ َْ ُ ُ

َ

َ َ
ُ بفآث
َ َارك ْفمفدي
ُ بفآث
َ َنف َسل َم فةفدي
ارك ْفمف»فرااهفابلخاريف
ارك ْفمفتكا ف
ارك ْفمفتكا ف
ِ
ِ ِ «فيافب ِ ف

ف.333فاماسلمفرقمف333رقمف

“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:

ْ َُْ ََ َ َْ ََ
ْ ُ َ ْ
ْ َ َّ ُ َ ْ َ
َ َ ْ اْل ُ َطا فإ َ ف
اكصال ِفة ف َبع َفف
ار ف
اد ِف فاان ِاظ ف
ىلع فاكماك ِرفهِ فاكْث فة ف
اغ فاك ُء ُوء ِف ف ف
« فإِسب ف
ِ
ِ ىل فاكماس
َ َّ
َ
َ
ُ
ِّ ك ُفمف
ف.235اطف»فرااهفماسلمفرقمف
اكر َب ُ ف
اكصال ِفةففذ ِل
“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:

َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ
ءب ِفة فف َصالها ف َم َفعف
ىل فاكصال ِفة فاكمتا
ش فإِ ف
ن فتءو فأ فكِلصال ِفة ففأسب فغ فاكءوء ففث فم فم ف
« فم ف
َ َ َ ْ َ َ َْ
ْ
َُ ُُ َُ ُ َ َ َ
ْ
َ
ْ
َّ
ف.262لفذنءب فهف»فرااهفماسلمفرقمف
اهللف ف
ففاكماس ِج ِففغف فرف ف
اسفأ فافم فعفاجلَماع ِفةفأ فاف ِ ف
اِل ِ ف
“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.

35

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

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 :

َ

َ َ َ

َّ ُ ً ُ َّ ْ

َ

َّ َ َ َ

َ

ْ ْ َ

َ َ

َ

احف»فرااهف
َلفُك َمافغ افأ ْفاف َر ف
ففاجلَن ِفةفن ُز ف
لف ِ ف
اهللف ُف
احفأع فف ُف
ىلفاك َماس ِج ِففأ ْفاف َر ف
نفغ افإِ ف
«فم ْف

ف.992فاماسلمفرقمف992ابلخاريفرقمف

“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 :

َّ ُ ُ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
لف َا َع َّفزف
اهللف َد ف
اسفق ففصلءافأعط فاهف ف
احففءد ففاِل ف
نفاوء فهفث فمفر ف
نفتءو فأففأحاس ف
«فم ف
ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ً
نفأد ِر ِه فمفشيئاف»فرااهفأبءفداادفرقمف
كف ِم ف
صفذك ِ ف
َلفينق ف
نفصالهافاحَضهاف ف
لفأد ِفرفم ف
ِمث ف
ف.فافصححهفاألبلاين495

“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:

ْ

َ

َ

َ َ َ

ْ ْ ََ ُ

ْ

ُ َ َ َ َّ َ َ

ُ

َ ف ي
ْ ِ ف يفبَي ِا ِهفث َّمفأتفاك َماسج فَكن
ْ ِ «فإذافت َءوأفأح ك ْم
فصالةفح َّتفيَ ْر ِد فعف»فرااهفابنف
ِ
ِ

ف.881/8فاصححهفاألبلاينف يفصحيحفالرتغيبفاالرتهيبف259/8فااحلاكمف،222/8خزيمةف
“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:

ْ ْ ِّ ْ

ْ ََ

ْ ََ

ُْ َ َ

َ

ِّ َ ُ

ْ

َ َ

َ

َ ىلف َصالةففمتا
اجفاك ُمح ِرمِفف»فرااهف
ءبةفففأد ُرفهُفكأد ِفرفاحل َ ف
نفبَي ِا ِفهفما َطه ًفراف ِإ ف
جف ِم ْف
نفخ َر ف
«فم ْف
ف.فاحاسنهفاألبلاين441أبءفداادفرقمف

“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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ُّ ُ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ ُ َ هللف َع َّفزف َا َد َّ ف
َ جف ََغز ًياف ف
هللفف ُه َفءف َوا ِمنفف
يلفا ِف
ىلعفا ِف
«فثالثةففُك ُه ْفمف َوا ِمنفف َ ف
ِ ِ لفردلففخر ف
ِ ففس ِب
َ َ
َ
َّ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ
َ نفأَ ْدرفف َا َغن
احف
يمةفف َا َر ُدلفف َر َف
الف ِم ْف
تفياَ َءف ُفاهففيُ ِخل فهفاجلَن فةفأ ْفافيَ ُرد ُفهفبِ َمافن ف
هللفح ف
ىلعفا ِف
َف
ِ
ْ َ
َ َ
َ
َ
َّ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ
نف
الف ِم ْف
تفياَ َفءف ُفاهففيُ ِخل فهفاجلَن فةفأ ْفافيَ ُرد ُفهفبِ َمافن ف
هللفح ف
ىلعفا ِف
ىلفاك َم ْاس ِج ِففف ُه َفءف َوا ِمنفف َ ف
ِإ ف
َ
َّ
َ
َ
ُ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ
لف»فرااهفأبءفداادف
هللف َع َّفزف َا َد ف
ىلعفا ِف
لفبَياَ فهفب ِ َاسالمففف ُه َفءف َوا ِمنفف َ ف
أدرففاغ ِنيمةففاردلففدخ ف

ف.فاصححهفاألبلاين2525رقمف

“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:

َ ْ
َ ُ ْ ُ َْ َ ُ َْ ُ ََْ َ
ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ
َ ت َّف
ف.ات
ار ِ ف
ف فال
 ف ِ ف، فن َع ْفم:ت
ىلع؟ فقل ف
ل فاأل ف
يم فَيا ِص فم فاكم ف
ل فت ِرى ف ِف ف
فيا فحمم ف فه ف...«
َ
ْ
ْ
ََ َّ َ ْ َ
َْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ُ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ
َ َ ثف ف
ىلف
ىلع فاألق امِف ف ِإ ف
شف ف
ات فااكم ف
اد ِف فبع ف فاكصلء ِ ف
االتفار ف
ِ ات فاكمت ف
ِ ف فاكماس
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ
َ
َ اجل َ َم
نف
ْيف َاَك ف
اتف ِِب ْ ف
ْيفام ف
شف ِِب ف
كفَع ف
لفذك ِ ف
نفف َع ف
ففاك َماك ِرهِفف َفا َم ْف
اغفاك ُء ُوء ِفف ِ ف
تف َا ِإ ْسبَ ف
اَع ِ ف
ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
فاصححهف6265فارقمف3233ف»فرااهفالرتمذيفرقمف...دلت فهفأم فهف
نفخ ِطيئ ِا ِفهفكيء فمفا
ِم ف
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:

َْ

َ َ

َْ

َ َ َ َ َََ

َ

 فارقمف3233 ف» فرااهفالرتمذيفرقمف... ْي
ات ف ِِب ف
ْي ف َام ف
ش ف ِِب ف
ك فَع ف
ل فذك ِ ف
ن ف فع ف
 ف َام ْف...«

ف.فاصححهفاألبلاين6265

“...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:

ُ َ َ
ََ
ٗ
َٰ َ ﴿ َم ۡن َع ِم َل َصَٰل ِٗحا مِن َذك ٍر أ ۡو أ
َۖ نَث َو ُه َو ُم ۡؤمِن فل ُن ۡحيِيَن ُهۥ َح َي َٰو ٗة َطي ِ َبة
َ ُ َ
ْ ُ َ
َ
َ ُ
]ف27ف: ﴾ [سءرةفاِلحل٩٧ َونلَ ۡج ِز َين ُه ۡم أ ۡج َرهم بِأ ۡح َس ِن َما َكنوا َي ۡع َملون
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:

ُ ُّ ُ ُ ْ َ

َ

َ

َ

َ َ

ْ ف َاَك ف...«
َ نفخطيئا فهفكيَ ْء َفمف َا
ف6265فارقمف3233ف»فرااهفالرتمذيفرقمف...دلت فهفأم فهف
ِ ِ ِ نف ِم ف

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 :
ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ
ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َنفتَ َء َّوأ
َ ََُ
َّ كر َم
فاكزائِ ِفرف»ف
«ف َم ْف
ِ ِ ف يفبي ِا ِهفثمفأتفاكماس ِج ِ ففهءفزائِر
ِ
ِ فاحقفىلعفاكمزارفأنفي،فلِل
ْ ْ
.233/3الطَباينف يفاك ُمع ِجمفاكتبْيف
“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 :

َ َ َّ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
اكصال فةف
َلف
َلفي ِري فف ِإ ف
تفاكماس ِج فف ف
نفاوء فهفاياس ِبغ فهفث فمفيأ ِ ف
و فأفأح فففيح ِاس ف
َلفياء ف
«ف ف
َْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َْ َ
َّ
ْ
َ
َ
بفبِطلع ِا ِفهف»فرااهفابنفخزيمةف يف
لفالغائِ ِ ف
شفأه ف
اهللفبِ ِفهفكمافيابشب ف
شف ف
َلفتبَشبَ ف
ِفي ِفهف ِإ ف
ف.675/2صحيحهف

“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 :

41

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

َ

ْ

َ

ْ َ

ُ

َ ُّ

َّ ْ

ِّ َ

َ
َ «ف فب ف
َ َ
اد ِ فبِنءرفتامفيَ ْء َمفال ِقيَام ِفة »فرااهفأبءفداادفبرقمف
ِ َشفاكمشا ِئي ِف يفالظل ِمف ِإىلفاكماس
ِ

ف.945ف226فالرتمذيفرقمف498

“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 :

َ
ْ َ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ ىلف َم ْاسج فف ِم ْف
اد ِفف
ءرفث َّفمفيع ِم ُففإِ ف
نفالطه ف
نفردلففياطه فرففيح ِاس ف
«فاماف ِم ف
ِ
ِ نفه ِذهِففاكماس
َ َ ً َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َّ
َطف َعنْ ُفهفبهاف
َُّيُ ف
لفبِهافدرد فةفا ف
لفخطءةففَيطءهافحاسن فةفايرف فعف ف
لفبِك ف
اهللف ف
بف ف
َلفكا ف
إِ ف
ِ
ً َ ِّ َ
ف.945سيئ فةف»فرااهفماسلمفرقمف

“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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َْ َْ َ ً َ َ ْ َ ً ُ َ َ ْ َ
ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َْ َ
ف ي فبَي ِا ِفه » ف
ِ فا َِلقع،َتل فماس ِج نا
ِ فأاففليع،« من فأكل فثءمافأا فبصال ففليعَتِلا
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:

َ ْ َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ
َ ُّفااثل،فابل َص َل
َ فأك َل
فاكمالئِكةف
 ففإن ف، ففال فيقربن فماس ِج نا، فااكتراث،ءم
« من
َّ َ َ َ َّ
َّ َ َ
َ َُ ُْ
َ
» تاَأذىف ِممافياأذىف ِمنهفبنءفآد فم
“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:

ُ ََ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ۡ َ ُ ِند
َ ك ۡم ع
]ف35ف:جد ﴾ [سءرةفاألعراف
﴿يافب ِِنفآد فم خذوا زِينت
ِ ك مس
ِ

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:

َ ْ

ُّ ُ

َ

َّ

َ
ف.15فَيبفاجل َ َمالف »فرااهفماسلمفرقمف
ِ فمجيل
ِ « ِإنفاهلل
“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:

َ َ ُ ْ َّ َ َ
َ ُ َ َْ َ
هللف»ف
فاَلفق َّءةف ِإَلفبِا ِف
فَلفحءل،هللف
فىلعفا ِف
فتءَّكت،هللف
« بِاسمفا ِف

“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:

َّ ُ َّ َ ْ َ ُ
َّ
َّ ُ َّ َ
ْ َ ُ
َ ُ
فاأعءذفبكفأنف،فاأعءذفبكفأنفأ ِزلفأافأ َزل،« اكل ُه َّمفإينفأعءذفبكفأنفأ ِولفأافأ َول
َ
َ ُ
َ ُْ
َ ْ َ ْ َ ُ
فلع »فف
فاأعءذفبكفأنفأد َهلفأافُي َهل َّف،أظ ِلمفأافأظلم
“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)

ْ َ ْ َّ ُ َّ
َ َ ً ُ َ
ً ُفف َاِففبَ َصيفن،ءرا
ً ُفس ْمِعفن
َ ً ُ َْ
ف،ءرا
ِ فا ِِف،فا ِِففكِاس ِاينفنءرا،«فاكلهمفادعل ِف يفقل ِِبفنءرا
ِ
ِ
َْ
ْ َ َّ ُ َّ
ً ُاد َع ْل ف ِم ْن ففَ ْءِق فن
ً ُ ف َا َع ْن في َ َاساريفن،ءرا
ً ُ َا َع ْن فيَميِن فن
 ف َا ِم ْن فَت ِِتف،ءرا
 فاكلهم فا.ءراف
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َْ ْ
ْ
ُ
ِّ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ً ظ ْمفِلفن
ً ف َاأعظ ْمفِلفن،ءراف
ً ف َا ِم ْنفخلِففن،ءرا
ً ف َا ِم ْنفأماِمفن،ءرا
ً ُفن
 ِاادعلف،ءرا
ف َفا ف، ءرا
ِ
ِ عف
ِ ِ
ِ
ً ُ َ َ ً ُ َ َ
ْ ْ َ ً ُ
ْ َ َّ ً ُ ْ َ ْ َ ً ُ
ف،فا ِِففحل ْ ِِمفنءرا،
فااد َعل ِف يفعص ِِبفنءرا،
فاكل ُه َّمفأع ِط ِِنفنءرا.ءرا
فاادعل ِِنفن ف،ِِلفنءرا
ً ُ
ً
ُ
ْ َ َ ً ُ َ َ
ََ َ
ءراف»ف
َشيفن ف
ِ فا ِِففب،فا ِِففشع ِفريفنءرا،ا ِِففد ِِمفنءرا

“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 nuran, 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 :

ْ َ
َ َّ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ َ
َ فخ َر َج
فَع ِم ً اف ِإىلفاك َم ْاس ِج ِ ففالفيُشبِّك َّنف
« ِإذافتءوأفأح كمففأحاسنفاوء هفثم
َ ففَإنَّ ُهف ي،يَ َ يْهف
فاصححهفاألبلاينف يفصحيحفالرتمذيف310فصالةف » رااهفالرتمذيفرقمف
ِ ِ ِ

ف.525/5

“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:

ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ف،ْس ُع ْءا
ِ فاإلقامةففامشءاف ِإىلفاكصال ِفةفاعليكمفاكاس
ِ «ف ِإذافس ِمعام
ِ تين فةفااك ِءقارفاَلفت
َ
ُّ
َ ْ َْ َ
ُ َ َ ََ
ْ ُّ َك ْم ف
ف.ففأتِمءاف»فرااهفابلخاريفاماسلم
فاماففات،فف َمافأد َركاُ ْفمفف َصلءا
(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:

َ َ ُ َ َّ
َ َ
َْ ُ َ
َّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ الفتَأتُ ْء َهافت َ ْاس َع ْء َن
ف فف َماف،تينَ فةف
فاكصالةفف ف
ت
ِ فاأتءهافتمشءنف َاعليكمفاكاس،
ِ «ف ِإذافأ ِقيم
ُ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ُّ َ َك ْم ف
ف.ففأتِم ْءاف»فرااهفابلخاريفاماسلم
فاماففات،أدركامففصلءا
“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:

َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ
فصالةف»ف
«ف فف ِإنفأح كمفإِذافَكنفيعم ِفإىلفاكصال ِةففهء ِف ي

“Bởi quả thật, khi nào ai đó trong các ngươi có chủ ý đi
Salah thì y đang ở trong lễ nguyện Salah”.
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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 AlKhudri  thuật lại lời của Thiên sứ :

َ ْ َ ْ َُْْ َ
ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ
ًَ َ ََ ََْ
 ي فنعليْ ِفه فقذ ًرا فأ ْفا فأذىف
ن ف َرأى ف ِ ف
 ففإِ ف:ىل فاك َم ْاس ِج ِف ففلينظ فر
« فإِذا فدا ف فأح ك فم فإِ ف
َْ
ِّ ْ ُ ْ
فاصححهف5150فاابنفخزيمةفرقمف331يه َماف»فرااهفأبءفداادفرقمف
فليَ ْم َاسح فهف َاَلُ َص ف
ِ لف ِف
ف.521/5األبلاينف 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 :

َ

َ ْ َ َ َ
َ
َّ ُ
ُ َ ُّ ءر ُه َما ف
ف313 ،313الرتا ف ف» فرااهفأبءفداادفرقمف
 فف َط ُه ُف،ئ فاألذى ف ِِبفيْ ِه
« ف ِإذا فا ِط ف

.00/5اصححهفاألبلاينف 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:

َ ْ
ُ ُ َ
َّ َ
َْ
ْ َ َ
َ ْهللفال
َ ْف َا ُسل،تريم
َّ انف
يم»ف
اكر ِد ِف
نفاكشيْ َط ِف
ف ِم ف،يم
ق
ال
ف
ف
ه
ن
ا
ط
ال
ف
ف
ه
ه
د
ء
ب
ا
ف
،
يم
ظ
ع
ف
ا
ب
ف
ف
ءذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ «أع

“A’uzdu billa-hil-azhi-m, wa biwajhihil-kari-m, wa sulto-nihilqodi-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”.

َّ فا
ْ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ اكص َال ُة
َ هلل
هللف»ف
ِ فااكاسالمفىلعفرسء ِلفا،
ِ «فِمْسِبفا

“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”

َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ
»ك
ْح ِا ف
ِلفأبءا ففر
حف ِ ف
« اكله فمفافا ف

“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.

49

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

Lời cuối cùng là từ Hadith được Abu Humaid hoặc Abu
Usaid thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َ َ
ْ ُ
ُْ َْ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ
َ َ
ف،ف َاإِذافخ َر َج،ْح ِاك
ِلفأبءا ففر
حف ِ ف
فاكله فمفافا ف:ل
ففليَق ف، َ لفأ َح ُ ك ُفمفاك َم ْاس ِج
«فإِذافدخ ف
َ
َ
ِّ
ُ
ُْ َْ
َ
َ ْ ْ َ ْ
ُ ف:ل
ف.553كف»فرااهفماسلمفرقمف
نففض ِل ف
كف ِم ف
ينفأسأك ف
اكله َّفمف ِإ ف
فليَق ف
“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:

َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
ْ َ ىلعف
َش فف
َلفأدلك ْفمف َ ف
فأا ف،تفَتابءا
َلفت فؤ ِمنءافح ف
فا ف،تفتؤ ِمنءا
ءنفاجلن فةفح ف
َلفت خل ف
«ف
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ ُ َ ْ َ َّ ءهفَتَابَبْاُ ْم؟فأف ُشءاف
ف.31اكاسال فمفبَينك فم»فرااهفماسلمفرقمف
ِإذافف َعلاُ ُم ُف

“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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َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ُ ْ
َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
َ
َ ْ
َ َ فف َق ْ ف
فاكاسالمِ ف
فابذل،فاإلن َصاف ف ِمن فنف ِاسك:ان
مج َع فاإلي َم ف
« ثالث فمن فمجعهن
َ َ
ْ َ ُ َْ
ار »فرااهفابلخاريفكاا فاإليمانفبا فاكاسالمفمنفاإلسالمف
فاإلقاَ ِف
ِ فااإلنفاقف ِمن،كلعاك ِم

.53/5

“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:
ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ
ف.ـمفتع ِرف » رااهفابلخاريفاماسلم
فاتقرأفاكاسالمفىلعفمنفعرفتفامنفل،« تط ِعمفالطعام

“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 :

ََْ ْ

ِّ َ

َ

ْ َْ َ َ َ

ْ

ُ

ُ َ َ َ َ َ َ

َ لفأح ك ُفمف
يف»فرااهفابلخاريف
ّلف َركعا ِف
تفيُص َف
سفح َّ ف
الفُي ِل ف
فف ف، اكماس ِج
«فإِذافدخ ف

ف.785فاماسلمف55رقمف

“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 :

َ َ ْ ََْ َ ُْ َ ْ
َ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ
ي ف ِردليْ ِفه فأ ْفاف
 ف َِلَجعلهما فب ف،ال فيُؤ ِفذ فبِ ِه َما فأ َح ً ا
َّل فأح ك فم ففخل فع فنعلي ِفه فف ف
« ِإذا فص ف
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ِّ
َ
َ
ْ
َ َ
َ
ُ
نف
َلفع ْف
فا ف،نفيَ ِمي ِن ِه
الفيَ َض ْفعفنع فليْ ِفهفع ْف
َّلفأ َح ُ ك ْفمفف ف
يه َماف»فاِففلفظف«فإِذاف َص ف
َِلُ َص ف
ِ لف ِف
ْ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ َ ُ ََ
ََ
يف
ضع ُه َماف َب َف
فاَل، ارهِففأح
ءنفع ف
َلفيك ف
نف ف
َلفأ ف
ف ِإ ف،ِْيه
نفيَ ِم ِف
ءنفع ْف
ففات ف،ِاره
ِ نفياس
ِ يفغ
ِ ياس
َْ ْ
ف.821/8فاصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادف945ف،944ِردلي ِفهف»فرااهفأبءفداادفرقمف

“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:

َ
ِّ َّ َ َ ِّ
ْ َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َّ َ
َّ «ك َ ْفءف َي ْعلَ ُفمف
نفي َ ْاساَ ِه ُمءاف َعليْ ِفهف
َلفأ ف
ُي ااف ِإ ف
اكص ف
 يفاِل ا ِففا
اسف َماف ِ ف
اِل ُ ف
ِ فث فمفك فمف،ففاألا ِل
ُ ََ َْ
ف.130فاماسلمف353َلساهمءا »فرااهفابلخاريفرقمف
“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 AlMuram” hadith số 232 và 233.
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Bà A’ishah  thuật lại lời của Thiên sứ :

َ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ

ُ ُّ

ََ

َّ

فاابنف979ءفف»فرااهفأبءفداادفرقمف
اكصف ِ ف
نف ف
ىلعفميَا ِم ِف
ءنف ف
اهللف َامالئِكا فهفيُصل ف
نف َف
«ف ِإ ف

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:

َْ ْ َُ
َ ْ َ ِّ َ فاإ َّن
َ ً ِّ َ ْ َ ِّ ُ َّ
فسي فاك َمجاكِسفقِبَالةفال ِقبل ِفةف»فرااهفالطَباينف يفاألاسطف
ِ «فإِنف ِلُكفَش فسي ا

ف.فرااهفالطَباينف يفاألاسطفاإسنادهفحاسن:42/1فاقالفاهليثِمف يفجممعفاكزاائ ف271/4
“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 :

ْ ُ ََ َ
َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ُ
َ
ُ َ
َ َ
ف:ءلفاك َمالئِك فة
فاتق ف، يفمصال فهفينا ِظ فرفاكصالة
نف ِ ف
 يف َصالةفف َمافَك ف
الفال َعبْ ُفف ِ ف
َلفيز ف
«ف ف
َُ ْ ْ َّ ُ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َّ ُ
ف:ث ف» فاِف فلفظ فملاسلم
 فأ فا فَي ِ ف،صف
 فح ف، فاكله فم فارْحه،اكله فم فاغ ِف فر فل
ِ ت فين
َّ
َ ْ
ُ
َّ
َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ
َ ُ
ف:ءن
فيقءك ف،َّلف ِفي ِه
اَّليف َص ف
امف ِ ف
ىلعفأح ِ ك فمفمافد ف
ءنف ف
« َااك َمالئِك فةفيصل ف
ِ  يفجم ِل ِاس ِفهف
َ ْ ُ َّ ُ ُ َ ْ ْ َّ ُ
ْ ُْ َ
ْ َ
ُ َ ْ َّ ُ
ثف ِفي ِفه »ف
ف َمافك ْفمفَي ِ ف،ف َمافك ْفمفيُؤ ِفذف ِففي ِه،بف َعليْ ِه
فاكله فمفت ف،فاكله فمفاغ ِف فرفل،ارْحْه
اكله فمف

ف.952فاماسلمفرقمف957رااهفابلخاريفرقمف

“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 :

َ ُْ

َّ َ َ

َ َ ُ َ َّ

ُ َ

َ َلف
َ « إذافأق
َ اكمتا
ف.051ءب فة »فرااهفماسلمفرقمف
الف َصال فةف ِإ ف
تفاكصال فةفف ف
يم ِ ف
ِ ِ
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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:

َ ْ َ
َ ُ َ َ ْ ِّ
َّ فا
ْ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ اكص َال ُة
َ هلل
ينفأ ْسأككف ِم ْنففض ِلكفامهللف
ِ فااكاسالمفىلعفرسء ِلفا،
ِ «فِمْسِبفا
ِهللفامهللفإ
َْ
َّ
ْ
ْ
َ
َ ْ ا ْعص ْم
انفاكر ِدي ِمف»ف
ِ ِنف ِمنفاكشيط
ِ ِ ِ
“Bismillah wassola-h wassala-mu ala Rosu-lillah. Ollo-humma
inni as-aluka min fadhlika. Ollo-humma’-simni minash-shaytonirroji-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.
Albukhari ghi lại số 426
(39)
Al-Hakim 1/118
(38)
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Các giáo luật về Masjid
1- Giữ vệ sinh, chăm sóc và bảo quản các Masjid; bà
A’ishah nói:

َ
ُ
َّ
َ َّ ُ ْ َ َ ُّ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّل ف ُف
فف
ن فتنَظ ف
ار فاأ ف
 ي فادل ِف
اد ِف ف ِ ف
هلل ف َص ف
ءل فا ِف
« أ َم َفر ف َر ُس ف
ِ اهلل فعلي ِفه فاسل فم فبِ ِبنا ِف فاكماس
ُ
 فاابنف425 فاالرتمذيفرقمف544 فاأبءفداادفرقمف272/9ب » فرااهفأْح ف يفاملاسن ف
َات َط َّي َ ف

ف.22/8فاصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادف742ف،741مادهفرقمف
“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:
ْ
َ

َ
َّ
َّ َ ْ
ْ َ ْ
َ َ ْ َ ُ ُ َ اهللف َعلَيْ فهف َا َس فلَّ َفمف ََك َف
نفنصنَ َع َهاف
اد ِففأ ف
َّلف ُف
هللف َص ف
ءلفا ِف
نف َر ُس ف
« أ َّماف َبع ُففف ِإ ف
ِ
ِ نفيأمرنافبِاكماس
َ ِّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
فاصححهفاألبلاينف يف549حفصنعاهاف َان َطه َرها »فرااهفأبءفداادفرقمف
فانص ِل ف،ارنا
ِف
ِ  يف ِدي
.22/8صحيحفسننفأيبفداادف

“... 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, rồiَ Người  nói:

َ
َ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َّ
تف
لفينَ ِّء ُرهافك ُه ْفمفبِ َصال ِ ف
اهللفع فزفاد ف
نف ف
فا ِإ ف،ىلعفأه ِلها
ءرفمملء ةففظلم فةف ف
نفه ِذهِففالقب ف
« إِ ف
َْ َ
ْ
ف.133فاماسلمفرقمف131علي ِه فم »فرااهفابلخاريفرقم
“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:

ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
هللف
َّلك ِفرفا ِف
َلفالقذ ِفرفإِنماف ِ ف
فا ف،نفهذافابلء ِل
حفكَِش فف ِم ف
َلفتصل ف
اد فف ف
« إِ ف
ِ ِ هف
ِ نفه ِذهِففاكماس
ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ
ْ
ف.213فاماسلمفرقمف225آن »فرااهفابلخاريفرقمف
فااكصالةِففاقِرا ِفةفالقر ِف،ع فزفادل
“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 :

َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ

َ

َ

ْ

ُ

َ  يف
َ اكماسج ففخطيئةفف َاكف
َُ «
فاماسلمفرقمف153ارتهافدفنها » رااهفابلخاريفرقمف
اقف ِ ف
الُب ف
ِ ِ ِ

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 :

ُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ُ
ََْ
ْ َ
ََ
ُ ْ َ
نفأع َماك ِ َهافاألذىف
اس ِف
تف ِ ف
فف َء َد ف،ِتف َح َاسنُ َهاف َا َسيِّئُ َها
الفأ َّم ِ ف
لعفأعم ف
تف َّف
« ع ِرو ف
ِ  يفحم
َ
َ
ْ ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ اطف َع ف
َ تف ف
ُ َُ
ََ
َلف
ف ف، ِ  يفاكماس ِج
ءنف ِ ف
اايفأعماكِهافاِلخاع فةفتك ف
ِ فااد ف،يق
ِ نفالط ِر
ِ  يفماس
ِ يم ف
َ ُْ
ف.333ن » رااهفماسلمفرقمف
ت ف ُف
“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 :

َْ َْ َ ً َ َ ْ َ ً ُ َ َ ْ َ
ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َْ َ
ف ي فبَي ِا ِفه » ف
« من فأكل فث ف
ِ فا َِلقع،َتل فماس ِج نا
ِ فأاففليع،ءمافأا فبصال ففليعَتِلا
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:

َ ْ َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ
َ ُّفااثل،فابل َص َل
َ فأك َل
فاكمالئِكةف
 ففإن، ففال فيقربن فماس ِج نا، فااكتراث،ءم
« من
َّ َ َ َ َّ
َّ َ َ
َ َُ ُْ
َ
» تاَأذىف ِممافياأذىف ِمنهفبنءفآد فم
“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:

َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َّ َ ُّ َ ْ ُ َّ
لف
ابل َص ف
 فهذا ف،ي
َل فأراهما ف ِإ ف
يف ف
ءن فشجرت ِف
اس فتأكل ف
 فأيها فاِل ف،« ِإنكم
ِ َل فخ ِبيثت
َ ْ َ َ َ ُّ َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َّ نف
 يف
لف ِ ف
اكر ُد ِف
ف ِإذاف َا َد َفف ِرَيَ ُه َماف ِم َف،اهللف َعليْ ِفهف َا َسل َم
َّلف ُف
هللف َص ف
ءلفا ِف
تف َر ُس ف
ءمفلق فف َرأي ْ ُ ف
ااثل ف
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً ْ
ُْ
ُ
َ ىلف
نفأكله َماففليُ ِماه َماف َطبخا »فرااهفماسلمف
فف َم ْف،يع
جف ِإ ف
فأ َم َفرفبِ ِفهففأخ ِر َف، ِ اك َم ْاس ِج
ِ ابل ِق

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 :

َ
ْ َ َ َ َ ْ ُّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ً ْ َ ُ ْ ُ
ِلف
تف ِ ف
ف َا ُد ِعل ْ ف،ْي فةفشهر
بفم ِاس
تفبِاكرع ِ ف
فن ِص ف:ّل
نفأح ففقب ِ ف
يتفَخاسافك فمفيعطه ف
ف« أع ِط ف
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
ِّ
َ ُ َّ ُ ْ َ ْ
ُّ َ ً ُ َ َ ً ْ َ ُ ْ َ
تف
ف َاأ ِحل ْ ف،ل
اكصال فةففليُ َص ف
ِتفأدركا فهف
نفأ َّم ِ ف
ففأي َماف َر ُدلفف ِم ْف،ءرا
ضفماس ِج افاطه
األر ف
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ ُّ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ
ىلفق ْء ِم ِفهف
ثفإِ ف
ِبفيبْ َع ف
نفاِل ِ ف
فاَك ف،يتفاكشفاعة
فاأع ِط ف،لف ِألح ففقب ِّل
َت ف
ِف
ِ ِلفاكمغانِ فمفاك فمف
َ ُ ْ ُ َ ً َّ َ
ً َّ َ
َّ
ف.325فاماسلمفرقمف333اسفَعم فةف»فرااهفابلخاريفرقمف
ىلفاِل ِ ف
تفإِ ف
خاص فةفاب ِعث ف
“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 :

ً

ْ َ

َْ

ُ

ُ َ َّ

َ

َ ُ

ََ

ْ َ فاَّتذاافقبُ َف،ارى
َ اِلص
َّ ءدف َا
ج اف»فرااهفابلخاريفرقمف
اهللفاَلَه ف
نف ُف
«فلع َف
ِ ءرفأن ِبيائِ ِه فمفماس

ف.465فاماسلمف569

“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:

ُ َْ
ِّ ُ
َ
َ َّ
َ َ ْ َ ْ َ اَّت ُذااف ُقبُ َف
َ اِل َص
َّ ىلعفاَلَ ُهء ِفدف َا
اد فَيَذ ُفرف َماف َصنَ ُعءاف»ف
ف،ارى
هللف َ ف
«فلعنَ فةفا ِف
ِ ءرفأن ِبيائِ ِه فمفماس

ف.468فاماسلمف569رااهفابلخاريفرقمف

(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،ينفخ ِليال
اىلفق ِففاَّتذ ِ ف
هللفتع ف
نفا ِف
فف ِإ ف،ِلف ِمنك ْفمفخ ِليل
ءنف ِ ف
نفيَك ف
هللفأ ف
ىلفا ِف
ينفأبْ َرفأف ِإ ف
« ِإ ف
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ً
ً
ُ
َ
ْ
ً
ْ
ْ
َ
َ َ َْ َ َ َ َ
ُ َ
تفأبَافبَكرفف
يالفَلَّتذ ف
ِتفخ ِل ف
نفأ َّم ِ ف
تف ُم َّا ِخذاف ِم ْف
ف َاك ْفءفكن ُ ف،يمفخ ِليال
كمافاَّت فذف ِإبرا ِه ف
َ
َ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ً َ
َ ُ َ ُ َ ُ
َ ْ َ ْ ان ف ُقبُ َف
يه ْفمف
ن فقبْلك ْفم فَكنءا في َّا ِخذ ف
ن فَك ف
ن ف فم ف
َل فا ِإ ف
 فأ ف،خ ِليال
ِ ِ ءر فأن ِبيائِ ِه فم ف َاص
ِ احل
َ
ْ
َ
ِّ
َ ََ َ َ َ
َ َ ْ َ ْ ُ َْ
َ َ ال ف َت َّاخ ُذاا فال ُقبُ َف
ك » فرااهفماسلمف
نفذك ِ ف
ين فأنهاك فم فع ف
 ف ِإ ف، َ اد
 فأ ف، اد
ِ َل فف ف
ِ ءر فماس
ِ ماس

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:
ُ

َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ ُ َّ ُ ُ َّ ُ
ْ َ ف َبنَ ْءاف َ َ ف،ات
ف َا َص َّء ُرااف،َبفهِف َم ْاس ِج ً ا
حفف فم
لفاكصا ِل ف
يه فمفاكرد ف
كفإِذافَك ف
اَل ف
«فإِ ف
ِ نفأ
ِ نف ِف
ِ ىلعفق
ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُّ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ف527هللفيء فمفال ِقيام ِفةف»فرااهفابلخاريف
قف ِعن ففا ِف
ارفاْلل ِ ف
كف ُِش ف
اَل ف
ِفي ِفهفتِل ف
ِ ففأ،كفاكصءر

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(:

ُْ
ْ َ َّ ِّ َ ْ َ
» ِنفاكل ُه َّفمفأيِّ ُفهفبِ ُراحِففالق ُ ِس؟
ب فع ف
« أ ِد ف

“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.
Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng giải sách Bulugh AlMuraam, hadith số 265.
(44)
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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 :

ْ
ً َّ
ُ ْ ً ُ َ َ َ ْ َ
َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ
نف
ك ففإِ ف
اهلل فعلي ف
َل ف َردها ف ف
لف ف
 ي فاك َم ْاس ِج ِف ففليق ف
ال فيَنش ُف ف َوال فة ف ِ ف
ن فس ِم فع فرد ف
«مف
َ َ َُْ َْ َ َ َْ
ف.331بفكِهذا »فرااهفماسلمفرقمف
اد ففك فمفت ف
ِ اكماس
“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:

َ ْ

ُ

ْ

َّ

َ ْ َ

َ

َ َ فإن َمافبُنيَ ف،َلف َاد ت
ف.492لفف»فرااهفماسلمفرقمف
تف ُف
اد ففك ِ َمافبُنِيَ ف
«ف ف
ِ ِ
ِ
ِ تفاكماس
(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 :

َ
ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََْ َ
َ ََ َ ُ َََْ َ ُ َُ
َ  ي ف
 ف َا ِإذاف،ارتك
اهلل ف ِِت
حف ف
َل فأرب ف
ف ف: ففقءكءا، ِ اكم ْاس ِج
اع ف ِ ف
يع فأ ْفا فيَباَ ف
ن في ِب ف
« فإِذا فرأيا فم فم ف
َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ َ ً َّ َ
ُ ْ ْ َ ْ ُ ََْ
ُ
ف8628ك ف» فرااهفالرتمذيفرقمف
عل ي ف
اهلل ف ف
َل فر فد ف ف
ف ف: ففقءكءا،ن فيَنش ف ف ِفي ِفه فوالة
رأيا فم فم ف

 فاصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفالرتمذيف845 فاابنفاكاسِنفرقمف879االناسايئفرقمف
ف.65/2

“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:

ْ
َ ُ َّ َ
ُ
َ َ
ْ َ َّ
َ ُْ ْ ََ
َ َ
نفتنش َفف ِفي ِفهف
ف فاأ ف، ِ  يفاك َم ْاس ِج
ادف ِ ف
نفي ُ ْاساَق ف
اهللف َعليْ ِفهف َا َسل َفمفأ ف
َّلف ف
هللفص ف
ءلفا ِف
هف َر ُس ف
«ن ف
َُ ْ ََ ُ َ َْْ
ُ ْ
ف31/3فاأْح ف يفاملاسن ف1111اد » رااهفأبءفداادفرقمف
امف ِفي ِفهفاحل ُ ُ ف
نفتق َف
فاأ ف،األشعار

.131/3فاحاسنهفاألبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادف301/1ااحلاكمف 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 AlMuraam, 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 AlMuraam, hadith số 270.
(52)
Albukhari : 440, Muslim: 2479.
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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:

َ ْ ََ
َّ
َ ُ
َ
ُ َ
َّ
َ
ْ
ت ف َااحلَبَش فةف
ىلع فبَا ِ ف ف ُحج َر ِ ف
اهلل ف َعليْ ِفه ف َا َسل َفم فيَ ْء ًما ف َ ف
َّل ف ف
هلل ف َص ف
ءل فا ِف
ت ف َر ُس ف
« لق ف ف َرأي ْ ُ ف
َ َُْ
ُ
َّ
َ ْ
َ
َ  يف
ُ ُ اهللف َعلَيْ فهف َا َسلَّ َفمفي َ ْاس
ىلف
فأنظ ُفرفإِ ف،نفبِ ِردائِ ِه
رت ِ ف
َّلف ُف
هللف َص ف
ءلفا ِف
ف َا َر ُس ف، ِ اكم ْاس ِج
ءنف ِ ف
يَل َعبُ ف
ِ
َ
ُ
َّ
َ ْ ُ ََ َ َ
َ َ  ففَ َاس،ِب َرابه ْم
اهللف
َّل ف ُف
هللف َص ف
ن ف َر ُسءل فا ِف
رت ِ ف
ش فيَل َعبُ ف
ن فاحلب ف
ل ِع ِب ِه ْفم ف»فاِففلفظ ف« فَك ف
ِ ِ ِ ِ ءن ف
ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
ف.122فاماسلمفرقمف545ف»فرااهفابلخاريفرقمف...علي ِفهف َاسل َفمف َاأنافأنظ ُفرف
“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.
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.
(54)
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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.
Fathul-Bary – giảng giải Sahih Albukhari, 2/445.
(59)
Xem : Subus-Salaam 2/195.
(58)
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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:

َ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ
ُ اهف َّف
َ َ ْ اسف ف
َ ْ َنفأ
اطف
ُش ِ ف
ف« ِم ْف:اد ِفف»فالفظفالناسايئ
تفيَتبَ ف
ءمفاكاساع فةفح ف
َلفتق ف
«ف ف
ِ اِل ف
ِ  يفاكماس
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ َّ نفيَتبَ ف
َ اكاس
َّ
َ َ اسف ف
ف.»اد ِفف
فأ ف:اع ِفة
ِ اهفاِل ف
ِ  يفاكماس
“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 AlMuraam 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.
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ْ

ْ َ ُ

ُ َ

َ َ
ف.551اد ِفف»فرااهفأبءفداادفرقمف
«فمافأ ِم ْر ف
ِ تفبِتش ِيي ِففاكماس
“Ta không được lệnh trang hoàng và làm đẹp Masjid” (Abu
Dawood: 448)(62).
Ông Ibnu Abbas  nói:
ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ
َ اِل َص
َّ ءدف َا
 ااصلهفأبءف113ارى » رااهفابلخاريفرقمف
تفاَلَ ُه ف
« لَتخ ِرفنهافكمافزخرف ِ ف

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:

َ

َ

ْ َ ْ َ َ َّ

ف.333فاماسلمفرقمف303ت »فرااهفابلخاريفرقمف
نف َصال ِ ف
ِنفع ْف
« إِنهافأكها ِ ف
“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:

ً َ َّ َ َ

َْ َ

ُ َ َ َ َ

.559يالف»فرااهفابلخاريفرقمف
َلفق ِل ف
َلفيع ُم ُرانهافإِ ف
نفبِهافث َّفمف ف
«فيَتبَاه ْء ف
“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.
Albukhari: Kitaab Salah, chương “Xây cất Masjid”, Hadith số 446.
(67)
Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng sách Bulugh AlMuraam của Ibnu Hajar, hadith số 446.
(68)
Albukhari: 446.
(66)
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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 :

َّ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ
ِّ
ت فت ْطل َفعف
 فح ف، فأ ِفا فالغ اة،ّل ف ِفي ِفه فاكصبح
اَّلي فيُ َص ف
ءم ف ِم ف
َل فيق ف
نف ف
« فَك ف
ِ ن فمصال ُفه ف
َْ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َّ
َ َ َ َ ُ ْ َّ
َ
َّ
ف، يفأم ِفرفاجلا ِه ِلي ِة
انف ِ ف
ءنففيأخذ ف
فاَكنءافياح ث ف،سفقام
تفاكشم ف
ففإِذافطلع ِ ف،اكشمس
ََ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ َ
َ ُ َ ْ ََ
فأكْثف،فاهللفعلي ِهفاسل فم
تفاِل ِِبفصَّل ف
ف«ف شه ف: فالفظفأْح.»ءنف َا َياَبَ َّاس ُفمف
حت ف
فيض
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ
 فاياذاكران فأشيا ف ِمن فأم ِرف،حابه فيتناش ان فاكشع فر
 فاَكن فأص ف،ِمن ف ِمائ ِة فمرةف
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ ف َا ُه َفءف َسا ِكت،اجلَا ِه ِل َّي ِفة
فا ُر َّبمافتباس َمفمعه فم »ف

(69)

Tôi đã nghe lời của Sheikh trong lúc Sheikh giảng sách Bulugh AlMuraam 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:

َ ُ
ْ َ َ َ ً ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َّ ُ َّ َ َ
ىلعف
َلفيَ ْرف ْفعف َبع ُضك ْفمف َ ف
فا ف،نفبعضك فمفبعضا
الفيؤ ِذي ف
فف ف،نفُكك فمفمناجففربه
َلف ِإ ف
«فأ ف
ْ
َ َّ
َ َ َْ
ْ
فاصححهفاألبلاينف8662 يفاكصال ِفةف»فرااهفأبءفداادفرقمف
ف«ف ِ ف:ال
فأ فافق ف، يفال ِق َرا َف ِفةف»ف
َبعضفف ِ ف
ف.857/8 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)
(76)

Fathul-Bary 1/552.
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:

َ َّ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َّ َّ َ
نف
ف َا َع ِف،اكصال ِة
لف
قفيء فمفاجلمع ِفةفقب ف
نفاتلحل ِ ف
هفع ِف
اهللفعل في ِفهفاسل فمفن ف
َّلف ف
ِبفص ف
نفاِل ِ ف
«فأ ف
َْ َ َ ِّ
ْ
َْ
ُ ََ ْ َ َ َ
ْ
َ
ْ
َ
 يف
ار ف ِ ف
ن فتناش ِف فاألشع ِف
ه فع ف
 ف« فن ف: ي فاكماس ِج ِف ف» فالفظ فالرتمذي
اكَشا ِف فاابلي ِفع ف ِ ف
َ
َّ
ََْ َ ُُ َ َْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ ق ف
لف
اس ف ِفي ِفه فيء فم فاجلمع ِفة فقب ف
اِل ف
ن فياحل ف
 ف َاأ ف،ن فابلَي ِفع ف َا ِاَلش ِرتا ِف ف ِفي ِه
 ف َا َع ِف، ِ اكم ْاس ِج
َ َّ
اكصال ِفةف»ف
“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:

َ َ َ
ْ َ ْ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ُ ُ َ َ َ ََ َ
ْ ىلف َغ
ْ  يفاك ْ َم
َ ك ْفمف َا ُه
ْيهِفف»فاِفف
ف
إ
ف
ف
ك
ك
ذ
ف
ف
ه
اس
ل
جم
ف
ف
ن
م
ف
ف
ل
ء
ح
ا
ي
ل
ف
ف
ف
ج
اس
ف
ف
ف
ء
ف
سفأح
«فإِذافنع ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
َ َ
كف»فاِفف
نفجم ِل ِاس ِفهفذك ِ ف
سفأح ك فمفيء فمفاجلمع ِفةففلياحء فلف ِم ف
ف«ف ِإذافنع ف:لفظفالرتمذي
َْ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ
َْ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ََ َ
ْيهِفف»فف
سفأح ك فمف ِ يفجم ِل ِاس ِفهفيء فمفاجلم فع ِفةففلياحء فلف ِإ ف
ف«ف ِإذافنع ف: لفظفأْح
ِ ىلفغ
“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:

َ َ ََ َ
ْ
ْ َ ْ ْ َّ َ َ َ ْ َ
َ َ
ُ ُ
ْ َ كفإ َ ف
ْيهِفف»فف
 يفاك َم ْاس ِج ِفففلياحء فلف ِم ف
سفأ َح ُ ك ْفمف َاه َفءف ِ ف
«فإِذافنع ف
ِ نفجم ِل ِاس ِفهفذك ِ ف
ِ ىلفغ

(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:

ْ َ
ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ََُْ َ َ ُ ُ ْ
َ َ
ُ ََ
ُ ك ْفمف َاانْ َض
ُ ِ اك
حءا ف َماكن َها فبِ َهذا فاك َما ِفف
ْساا ف ِبيعا
« فاخردءا فف ِإذا فأتيا فم فأروك فمفف
َ ُ َّ َ
اَّتذاهاف َم ْاس ِج ً اف»ف
ِ ا

“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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َّ
َ ُ َّ َ
ْ َ ُ ُّ ُ
» َلف ِطيبًا
َلفيَ ِزي ُ ُفهفِفإ ف
نفاك َما ِ؛فف ِإن فهف ف
اهف ِم ف
«م ف
“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:

ُّ

َ

ْ َ

َّ

ُ

َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ

َّ لف
ِتف ِفيهافاكص َء ُفرف»فرااهفابلخاريفرقمف
يلفال ِ ف
اتل َما ِث ِف
نفأد ِف
لفكنائ ِ َاسك ْفمف ِم ْف
َلفن خ ف
«فإِناف ف

.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 :

َ
َ
َ ْ ْ ُْ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ُ
ف-ف،ىلعفنِ َصاك ِ َها
كف َ ف
ففليم ِاس ف،فامع فهفنبل، يفسءقِنا
فأ فاف ِ ف، يف َم ْاس ِج ِ نا
«ف ِإذاف َم َّفرفأ َح ُ ك ْفمف ِ ف
ِّ َ
ْ ْ َْ َ َ َْ
ً َ َ ُ ْ َ
ُ نف
ْ َ ي ف ِمنْ َها ف
َش ف ف» اِفف
اكم ْاس ِل ِم َف
يب فأ َح ا ف ِم َف
ن في ِص ف
 فأ ف،-ض فبِكف ِفه ف
ففليَق ِب ف:ال
أ فا فق ف
َ َ َ ََ ْ ُ َْْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ َ َش فف ِم ْف
ْ  يف
َلف
ف ف،ىلعفنِصاكِها
ففليأخ فذف ف،اد ِ نافأ فافأسءاقِنافبِنبل
نف َم َّفرف ِ ف
ف«ف َم ْف:رااية
ِ نفماس
َْ
ْ ُ ِّ َ
ف.2984فاماسلمفرقمف542يع ِق ْفرفبِكف ِفهفماس ِل ًماف»فرااهفابلخاريفرقمف
“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.
Tôi đã nghe lời của Sheikh trong suốt Sheikh giảng giải Sahih Albukhari,
hadith số 434.
(90)
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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:

َ
َ
ْ
ً
َ ُ َْ ْ َ َ َُ ََ ُ ُ َ َْ ْ َ
َّ َ
كْف
ف ف،خ فذفبِنُ ُصءك ِ َها
نفيأ ف
ففأ ِم فرفأ ف،فق ففأب ىفنصءكها، ِ  يفاك َم ْاس ِج
الف َم َّفرفبِأ ْس ُهمفف ِ ف
نف َر ُد ف
«أ ف
َ
ْ ُ َلف ََيْ َ ف
.2351فاماسلمفرقمف135شفماس ِل ًما » فرااهفابلخاريفرقمف
ِ ف
“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:

َ َ

َ َّ

َ َْ ْ َ ُ

َ َ

ُّ َ َ

ِّ لفب َمت فةف
ف.8649ح »فرااهفماسلمفرقمف
اكاسال ف
لف ِألح ِ ك ْفمفأ ف
َي ف
« ف
ِ َلف
ِ نفَي ِم ف
“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. AlQadhi ‘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 :

َ ََ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ َ
ُ ْ َ َ َ ْ َّ َّ َ َ
ْ َ َ ُ َّ َ َ ِّ
 يف
عف ِ ف
ْن ف
ي
ف
ف
ان
ط
ي
اكش
ف
ف
ل
ع
ل
ف
،ي
ر
ي
ف
ف
َل
ف
ف
ه
ن
إ
ف
ف
،
ح
ِ
ال
اكاس
ب
ف
ف
ه
ي
خ
ىلعفأ
ْيفأح ك فمف ف
َلفي ِش ف
«ف ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ نف
ف.2987فاماسلمفرقمف7572ارف»فرااهفابلخاريفرقمف
اِل ِف
 يفحف َرةفف ِم ف
ففيق فعف ِ ف،ِيَ ِ ه
“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:
َ
َ
َ

َ َ َ ْ َ
َ ْ َّ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
اهف
نفأخ ُف
نفَك ف
تفي ع فهفا ِإ ف
فح ف،نفاك َمالئِك فةفتلعنه
ففإِ ف،ىلفأ ِخي ِفهف ِِب ِ ي ة
ارفإِ ف
نفأش ف
«فم ف
َُ
َ
ِّ
ف.2989ِأل ِبي ِفهفاأم ِفهف»فرااهفماسلمفرقمف
“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 :

َّ

ََْ َ َ

ََْ َ َ َ

َ

َ نف
ِّ لفعليناف
ف.7578ف،7575سف ِمناف»فرااهفابلخاريفرقمف
حففلي َ ف
اكاسال ف
ْح ف
«فم ْف
“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.
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.
(94)
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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 :

ْ َ ََُُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َََْ ْ َ
َ
ْ َ ََ
َلف
ف« ف:الفي ْمنَع َها » اِففلفظفملاسلمف
ىلفاك َم ْاس ِج ِففف ف
تفأح ك فمفامرأت فهف ِإ ف
« ِإذافاساأذن ف
َ
ْ
َ
َ
َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ف«ف ف:هللف َم َاساد َففاهللف»فالفظفأيبفدااد
ف، َ اد
ت ْمنَ ُعءاف ِإ َما َففا ِف
ِ
ِ َلفتمنعءافنِاسا ك فمفاكماس
ِ
َ ْ َ َّ ُ ُ ُ ُ َ
نف»ف
ْيفك ُه َّف
ن فخ ف
ابيءته ف
“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 :

َ َ َّ َ ْ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ ْ ْ َ َ َ
ْ
َ َ
تف
ف«ف ِإذافش ِفه َ ف:كفاكليْل فة » اِففلفظ
بفتِل ف
الفتطي ف
نفال ِعشا ففف ف
تفإِح اك ف
« ِإذافش ِه ف
ْ
َ
َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ
.556سف ِطيبًاف»فرااهفماسلمفرقمف
الفت َم َّ ف
نفاكماس ِج ففف ف
ِإح اك ف
“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:
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ
ف.555خ َر فةف»فرااهفماسلمفرقمف
تفِبءرافف ف
«فأيمافامرأةففأصاب ف
ِ الفتشه ففمعنافال ِعشا ففاْل

“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 :

َ َ

ُ

َ

ْ ْ

َ

َ

َ

ََُْ َ

َ َلفتمنعءافإما َففا ف
نفت ِفالتفف»فرااهفأبءفداادف
نف َاه َّف
نف َِلَخ ُرد َف
ك ْف
اد ففا ِف
«ف ف
ِ
ِ ف َال،هللف
ِ
ِ هللفماس

ف.فحاسنفصحيح:886/8فاقالفاألبلاينف يفصحيحفسننفأيبفداادف561/2فاأْح ف494رقمف

“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 :

َ ْ ُ َ
َ ْ ُ َ َْ َ َْ
َْ
ُ َ
ْ
 ي فَم َ ِع َهاف
 ف َا َصالت َها ف ِ ف، ي ف ُحج َرتِ َها
ن ف َصالتِ َها ف ِ ف
ل ف ِم ف
 ي فبي ِاها فأفض ف
« ف َصال فة فاك َم ْرأ ِفة ف ِ ف
ُ َْ
َ ْ نف َص َالت َهاف ف
فصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننف475 يفبَي ِاهاف»فرااهفأبءفداادفرقمف
لف ِم ْف
أف َض ف
ِ ِ
ف.885/8أيبفداادف

“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 :

ِّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
لن َاسا ِفف»فف
«فك فءفتركنافهذافابلا ففك ِ ف

“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:

َ ُ َّ َ
َ
َ َ َّ
ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ
َّ َ
بف
امفَي ُط ُ ف
اإلم ف
هف َع ِف
اهللف َعليْ ِفهف َا َسل َفمفن ف
َّلف ف
هللفص ف
ءلفا ِف
نف َر ُس ف
«فأ ف
ِ نفاحلبء ِفةفيء فمفاجلمع ِفةفا

ف.485فاالرتمذيفرقمف8885»فرااهفأبءفداادفرقمف

“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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ْ َ ْ َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ
َ ُ َّ َ
ُ
َ َ
َ َّ
امف
اإل َم ُف
ن ف ِاَلح ِابا ِف فيء فم فاجلمع ِفة فيع ِ ف
اهلل ف َعليْ ِفه ف َا َسل َفم فع ْف
َّل ف ف
هلل فص ف
ءل فا ِف
هف َر ُس ف
« فن ف
ِ ِن فا
َْ
ف.817/8فاحاسنهفاألبلاينف يفصحيحفسننفابنفمادهف8865بف»فرااهفابنفمادهفرقمف
َي ُط ُ ف
“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)
(104)

Sunan Tirmizdi Ma’a Tuhfah Al-Ahzawi 3/46.
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.
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.
(106)
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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:

َّ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ
َ ُ
َّ تف
اس»ف
اِل َ ف
نف ِإذافُك ْم ُ ف
سفعلي ِه ف
فأد ِل ف،ِلفأعءادا
لف ِ ف
ن ف يعم ف
فأ ف،كفاِلجار
«ف ُم ِريفغال َم ِ ف
“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)
(109)

Albukhari: 337, 448, 917.
Albukhari: 499, 918, 2090, 3585.
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Và trong một lỡi dẫn khác:

َ ُ َّ َ ُّ َّ َ َ َ ْ َ ْ
َ َّ
ُ ََ ً ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ
اهللف َعليْ ِفهف َا َسل َفمفإِذاف
َّلف ف
ِبفص ف
نفاِل ِ ف
ففاك ف،نفَنل
ىلعف ُدذاعفف ِم ف
نفاكماس ِج ففماسقءفاف ف
«فَك ف
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ ْ َ
َُ َ َ َ
َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ْ
كف
 فف َاس ِمعنَا ف َِّلك ِ ف،ن ف َعليْ ِه
َب ف َاَك ف
ل فاك ِمن ف
 ففلما فص ِن فع ف ف،ىل ف ِدذعف ف ِمنها
ءم فإِ ف
ب فيق ُف
خط ف
َ ًْ َ ْ
َّ َ ُّ َّ َ َ َّ َ
َ
َ
ْ
َُّلف ف
ُاهللف َعلَيْ فهف َا َسلَّ َفمففَ َء َو َفعفيَ َ فهف
ِبفص ف
تفدا ففاِل ِ ف
فح ف،ار
اجلذعِففصءتافكصء ِ ف
ِ
ِ
ِ تفال ِعش
َ َ َ ََْ َ
ْ
َ
ف.تف»فرااهفابلخاري
عليهاففاستن ف
“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:

َُ
َ
ً َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ
ُْ
َّ اداففأُ َكلِّ ُفمف
» اسف َعليْ َها
اِل َ ف
ِلفأعء
لف ِ ف
فيعم ف،كفاِلجار
« انظ ِريفغال َم ِ ف

“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 :

ُ ُّ َ

َُ

َ َ

ْ ْ ََ

َ

ْ ِ تفاك َماس ِج ففك
.578َش فففه َفءفحظ فه »فرااهفأبءفداادفرقمف
نفأ ف
« م ْف
“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.
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.
(112)
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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 :
ُ ُ َ َ ِّ َ ُ
َ ف ي
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ فم ْاسج ه َف
ْ ك ْم
ف275/82اد ف»فرااهفالطَباينف يفاملعجمفاكتبْيف
«ف َِلصلفأح
ِِ ِ
ِ
ِ فاَلفيتا ِبعفاكماس
ف.854/4اصححهفاألبلاينف 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 AlJami’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.
Xem : giáo luật đến Masjid của học giả Abdullah bin Fawzaan trang
176, Sharh Al-Mumta’ của Sheikh Ibnu Uthaimeen 4/224-215.
(116)
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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:

َ ْ ََ ْ ْ
 فاصححهف5311 فاالناسايئفرقمف5551ت » رااهفأبءفداادفرقمف
س ففق ف فآذيْ َ ف
اد ِل ف
« ف
ف.211/5 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:

َْ

َْ ْ ََ

ْ ْ

فاصححهفاألبلاينف يفصحيحف8884تف»فرااهفابنفمادهفرقمف
تف َاآني َ ف
ففق ففآذي َ ف،«فاد ِلس
ف.815/8سننفأيبفداادف

“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 :

ْ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ
ف،نففدهنِ ِه
نف ِم ف
فاي ِه ف،نفطهر
اعف ِم ف
فاياطه فرفمافاساط ف،لفردلففيء فمفاجلمع ِة
َلفيغت ِاس ف
«ف ف
َُّ ُ َ َ ُ َ ِّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ
َ َ
فث فمف،بفل
ّلفمافك ِا ف
فث فمفيص ف،ي
قفب ف
الفيفر ف
جفف ف
فث فمفَير ف،يبفبي ِا ِه
نف ِط ِ ف
سف ِم ْف
أ ْفافي َم ُّ ف
ِ يفاثن
َ ُ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ
ْ ُ
ْ ُ ْ
َ
ي فاجل ُ ُمع ِفة فاألخ َرى ف» فرااهف
ل ف َما فبَينَ فه ف َابَ َف
َل فغ ِف َفر ف ُف
 ف ِإ ف،اإلمام
ين ِص ف
ِ ت فإِذا فتكل فم ف
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)
(119)

Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyah của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah trang 81.

“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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َ ً ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ ُ
ْ ُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ
نف
لف ِم ْف
ْياف ُف
يفخ
ففأرب ِع ف
نفي ِق ف
نفأ ف
فلاك ف،ّلفماذافعلي ِه
يفاكمص ف
يفيَ َ ِف
ارف َب َف
«فك فءفيعل فمفاكم ف
َْ َ ْ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ
ًَ َ َْ ًْ َ َْ ًَْ َ ََْ َ ََ
ف.فأ فافسن فة،فأ فافشهرا،يفيءما
الفأرب ِع ف
فأق ف،َلفأد ِري
ف ف:َض
الفأبءفاِل ِف
يفي ي ِفهف»فق ف
نفيم فرف فب ف
أف
ف.457فاماسلمفرقمف485رااهفابلخاريفرقمف

“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 :

ْ َ
ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ
 ففيَق ُع َف ف ِفي ِفهف،ِىل ف َمق َع ِ ه
ف فإِ ف
 فث فم فَلخا ِل ف،ن فأح ك فم فأخ فاه فيء فم فاجلمع ِة
َل في ِقيم ف
« ف
َْ ُ ُ َ ْ َ َ
ُ
ف.2501ءلفافاسحءا » رااهفماسلمفرقمف
نفيق ف
كف
ِ ال

(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 :

ْ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ
ََ ْ ََ َُ
َْ
ُ اس
حءاف
ن فتف َّف
كف
ن فجم ِل ِاس ِفه ف َاُي ِل َ ف
ل ف ِم ف
اكرد ف
ن فأح ك فم ف ف
َل في ِقيم ف
«ف ف
ِ  فال،س ف ِفي ِفه فآخر
ُ َّ َ
ف.2871فاماسلمفرقمف288َات َءسعءاف»فرااهفابلخاريفرقمف
“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 :

َ ََْ ْ ََ

ُ

َْ ُ َ

ْ

َْ

َُ

َْ َ

َ

َ ُْ َ

َ فأن ِص ف:كفيَء فمفاجلُمع ِفة
تف»فرااهف
ففق ففلغء ف،امفَي ُطب
اإلم ف
اح ِب ف
«فإِذافقل ف
ِ تفكِص
ِ فا،ت

ف.148فاماسلمفرقمف265ابلخاريفرقمف

“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 Iqamah 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 :

ْ ُّ ُ ُ ُ َ ً َ ً َ
َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
ُ ُ
َ َ ْ ءنف ف
ف،ادلنيَا
ف ِإمامه فمف،اد ِفف ِحلقاف ِحلقا
آخ ِفرفاكزم ِف
ءنف ِ ف
«ف َسيَت ف
ِ  يف
ِ انفقءمففُي ِلاس ف
ِ  يفاكماس
ُ ََ
ْ َ ُ َّ َ ُ
َ َ
 فرقمف822/85يه ْفم فحادةف ف» فرااهفالطَباينف يفاكتبْي ف
س ف ِ ِف
ال فِتَاك ِ ُاسءه ْم؛ فف ِإن فه فلي َ ف
ف ف
ِ لِل ف ِف
ف.8896فاأاردهفاألبلاينف يفسلاسلةفاألحاديثفاكصحيحةفبرقمف85542

“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:

َ َ
ْ َۡ َْ
َ ُ ُ َ ْ َ َ َٰ َ َٰ َ َٰ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ
َ يأ ُّي َها ٱَّل
ٰٓ ﴿
َّت ت ۡعل ُموا َما تقولون
ِين َء َام ُنوا َّل تق َر ُبوا ٱلصلوة وأنتم سكرى ح
َ
ْ ُ ََۡ َ
َٰ َوَّل ُج ُن ًبا إَِّل ََعبِرِي َسبِيل ح
]ف56ف: َّت تغتسِ ل ۚٓوا ﴾ [سءرة الناسا
ٍ

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:

ْ َ َ َ ْ ُْ
َ
نفاك َم ْاس ِج ِفف»ف
ِنفاْلمر فةف ِم ف
اا َِل ِ ف
ِ « فن

“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.222ف،ف221كف»فرااهفماسلمفرقمف
 يفيَ ِ ِف
تف ِ ف
كفلي َاس ْ ف
نفحيضا ِ ف
«فإِ ف

“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 :

َ
ْ ُّ ُ َ ِّ َ
ْ َ َ ُُْ
َ
َلف ُدنُبفف»ف
لفاك َم ْاس ِج َفف ِحلَائِضفف َا ف
َلفأ ِح ف
ينف ف
فف ِإ ف، ِ نفاك َم ْاس ِج
ءتفع ِف
«ف َا ِّد ُهءافه ِذ ِفهفابلي ف

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.
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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 :

َّ ْ

َ ْ ْ َّ

ْ َ َ ُّ ُ

ُ َْْ

َ َ َلفاك َمق
ف687فاالرتمذيفرقمف522امف»فرااهفداادفرقمف
ف َااحلَم َف،َبة
ف ِإ ف، ضفُكهافماس ِج
«فاألر ف

ف.29ف،16/6فاأْح ف754اابنفمادهفرقمفف

“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.272َلفِت ِل ُاسءافعليهاف»فرااهفماسلمفرقمف
ف َا ف،ءر
َلفتصلءاف ِإ ف
«ف ف
ِ ىلفالقب
“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 :

َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َُ َ َ ْ َُ ََْ ََ ْ ُ ُ َ َ َ َْ ْ ََ
نف
لف ِم ْف
ْيف ُف
فخ ف،ِله
ىلف ِد ِف
صف ِإ ف
ففاخل ف،قف ِثيابه
ىلعفمجرةفففاح ِر ف
سفأح ك فمف ف
نفُي ِل ف
«فأل ف
َْ َ َ َ ْ َ ْ َ
ف.278َبف»فرااهفماسلمفرقمف
ىلعفق ف
سف ف
نفُي ِل ف
أف
(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 :

ُ َ ُ

َّ َ َ

ُ

َ

ُ

َُ ْ

ْ
َ  يف ُبيُءتك ْفمفم ْف
ً َُلفتاخذاهافقب
ف562ءراف»فرااهفابلخاريفرقمف
ِ
ِ «فادعلءاف ِ ف
ِ نفصالتِك فمف َا ف

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:

َ
َ َّ ففَإ َّن َهافم َف،كف ْاإلبل
َ َ َلفتُ َصلُّءاف ف
يف»فف
اط ِف
«ف ف
ِ ِ ِ ِ ِ ار ِف
ِ نفاكشي
ِ
ِ  يف فمب

(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:

َ

َ َّ َ َ

ُّ

َ «ف
فاصححهفاألبلاينف يفصحيحف511ف،113صلءاف ِفيهافف ِإنهافبَ َركةفف» رااهفأبءفداادفرقمف
.10/5سننفأيبفداادف

“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 :
ْ
ُّ ُ َ َ َ َ ْ
ُّ
َ ُ َّ َ
ْ َ
نف
ت ف ِم َف
 ففإِن َها فخ ِلق ْ ف،اإلبِ ِل
 ي فأع َط ِف
َل فت َصلءا ف ِ ف
 فا ف،ض فالغن ِم
 ي ف َم َرابِ ِ ف
« ف َصلءا ف ِ ف
ِ ان ف
َ َّ
فاصححهفاألبلاينف يفصحيحف792فاابنفمادهفرقمف769يف»فرااهفالناسايئفرقمف
اط ِف
ِ اكشي
ف.821/8فاِففصحيحفسننفابنفمادهف841/8سننفالناسايئف

“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 :

ُّ ُ َ َ َ َ
ُّ
َ  يفأَ ْع
ف651لف»فرااهفالرتمذيفرقمف
اإلبِ ِف
ف
ف
ان
ط
َلفت َصلءاف ِ ف
فا ف،ضفالغن ِم
 يف َم َرابِ ِ ف
«ف َصلءاف ِ ف
ِ
ِ
فاصححهفاألبلاينف يفصحيحفسننفالرتمذيف845/5فاأْح ف791اابنفمادهفرقمف

ف.821/8فاصححفابنفمادهف885/8
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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 :

ََْ

ُ

ْ

َّ َ

ْ َ

َّ َ

َ

فاقالف775 يفم َراحِففالغن ِفمف»فرااهفابنفمادهفرقمف
َّلف ِ ف
ف َا ُيص ف،اإلبِ ِل
 يفأع َط ِف
َّلف ِ ف
َلفيُص ف
«ف ف
ِ انف
ف.فحاسنفصحيح:821/8األبلاينف 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:

ْ َّ َ َ َ َ ْ ْ ْ َّ َ َ َ ْ ْ
الفت َءو فأف»ف
تفف ف
نف ِشئ ف
ف َا ِإ ف،تففا َءوأ
نف ِشئ ف
«فإِ ف

“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:

ْ ُ ُ ْ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ
»لف
اإلبِ ِف
«فنع فمففاءو فأف ِم ف
ِ نفحلءمِفف

“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 :

ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
يف
نفك ْفمفتكءنءافبَا ِك َف
فف ِإ ف،نفتكءنءافبا ِكي
َلفأ ف
يفإِ ف
ىلعفهؤَل ِففاكمعذبِ ف
َلفت خلءاف ف
« ف
َ
َ
َ
ُ
ُ َْ َ َ
ُ ُ ُ
ُ َ ك ْفمف َمافأ َص
فاماسلمف133ابه ْفم »فرااهفابلخاريفرقمف
َلفي ِصيب
ف ف،الفت خلءاف َعليْ ِه ْم
ف ف

.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:

ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ
َ َ ُ ُ ْ َ « ف َف
نف
 فأ ف،ي
ن فتكءنءا فبا ِك
َل فأ ف
اسه فم ف ِإ ف
ين فظلمءا فأنف ف
اَّل ف
اك ف
ِ نف
ِ َل فت خلءا فماس
ُ َ ُ
ْ ُ َ ك ْفمف َمافأَ َص
ف.ابه فمف»فرااهفابلخاري
ي ِصيب
“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 :

ُ ْ ًَُْ ُْ َ ُ
ُ ْ ًَُْ
َّ َ ْ ُّ
ْ ْ َ َ َّ َ ْ َ
نفك َر ِ ففيَ ْءمِفف
اهللفعن فهفكرب فةف ِم ف
سف ف
فنف َ ف،ادلنيَا
نفك َر ِ فف
نف ُمؤ ِمنففكرب فةف ِم ف
سفع ف
نفنف ف
«فم ف
ْ
َ
ْ ُّ
َ ْ ََ َ
ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ
رتف
ن ف َس َف
 فام ف،ادلنيَا ف َااْل ِخر ِة
 ي ف
اهلل ف َعليْ ِفه ف ِ ف
ْس ف ُف
 في َ َّ َف،ىلع ف ُمع ِْس
ْس ف ف
ن في ف
 فام ف،ال ِقيام ِة
ْ َ َ ْ ُّ
ْ َ َ َ َْْ َْ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ َ ف َس،ُم ْاسل ًما
َ
َ
نف
 يفعء ِف
نفالعب فف ِ ف
نفالعب ِففمافَك ف
 يفعء ِف
اهللف ِ ف
فا ف، يفادلنيافااْل ِخر ِة
اهللف ِ ف
رتُفهف ف
ِ
َ
ْ َ ً َ ُ َ ُ َ َّ َ ً ْ
َْ ً َ َ َ َ ْ ََ
َف َاماف،اجل َ َّنة
َ
ُ
لفبِ ِفهفط ِريقافإِ ف
اهللف ف
لف ف
فسه ف،سف ِفي ِفهف ِعلما
كفط ِريقافيلا ِم ف
نفسل ف
فام ف،أ ِخي ِه
ِ ىلف
َّ
َ
ْ َُ َ ََََ
ْ
َ َ  ف َياْلُ َف،ءت فاهلل
ُ ُ  ي ف َبيْتف فم ْف
َلف
 فإِ ف،ار ُسءن فه فبَينَ ُه ْم
 فايا،هلل
اداَ َم َفع فق ْءمف ف ِ ف
ِ
ِ ءن ف ِكاا ف فا
ِ ن فبي ِ ف
ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ
ْ َ َ نَ َزلَ ْ ف
َ اهللفف
ُ
نف
يم ْف
فاغ ِشياه فمف،تينة
ِ ف َاذك َره ُفمف ف،اكرْح فةف َاحفاه ُفمفاكمالئِكة
ِ تفعلي ِه ِفمفاكاس
ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ ْ
ف.2922عفبِ ِفهفن َاسبُ فهف»فرااهفماسلمفرقمف
ْس ف
فام ف،ِعن ه
ِ فك فمفي،نفبط فأفبِ ِفهفعمله
“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 :

ُ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
ف،ْحة
فاغ ِشياه فمفاكر،َلفحفاه فمفاكمالئِكة
لف ِإ ف
اهللفع فزفاد ف
انف ف
َلفيقع ففقءمففيذكر ف
«ف ف
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ ْ يم ْف
َ اكاس
َ اهللفف
َّ تف َعليْه فمف
ُ
ف.2755نف ِعن ُفهف»فرااهفماسلمفرقمف
َان َزل ْ ف
ِ ف َاذك َره ُفمف ف،تينة
ِ
ِِ

“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 điềuَ đó. Người
 nói:
َ
َ
َ
َ

ُ ْ
َّ
َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ً َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ِّ َ
َ َ يلففَأ ْخ
اهللف َع َّفزف
نف َف
فأ ف،ن
َب ِ ف
َب ف
تن فهفأت ِ ف
«فأماف ِإ ف
ِ فال،ينفك فمفأساح ِلفك فمفتهم فةفلكم
ِ اينف ِد
َ َ َ َْ ُ ُ
ُ َّ َ َ
.2758اهفبِك فمفاكمالئِك فةف»فرااهفماسلمفرقمف
لفيبَ ِ ف
اد ف
(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 :

ُّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َ
َ
َّ
َ َ ً َ ُ َ
ل فاَّلك ِر ،فف ِإذا ف َا َد ُ اا فق ْء ًماف
ءن فأه ف
ق فيلا ِماس ف
 ي فالطر ِف
ءن ف ِ ف
لِل ف َمالئِك فة في ُطءف ف
ن ف ِ ِف
« ف ِإ ف
َ
َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُّ َ ُ ْ َ ْ
دن َ
ىلف
ح ِا ِه ْفم ف ِإ ف
ىل فحاد ِاك فم ف" فق ف
اهلل فتناداا:ف"هلمءا ف ِإ ف
ان ف ف
يذكر ف
ال:ف"فيحفءنه فم فبِ فأ ِ
َ
َ
َ ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ ْ
اكاس َما ِفف ُّ
َّ
ءلف ِعبَا ِدي؟فقاكءا:ف
ال:ف"ففيَ ْاسأك ُه ْفمف َر ُّب ُه ْم،ف َاه َفءفأعل ُفمف ِمن ُه ْم،ف َمافيق ف
ادلنيَاف"فق ف
َ ُ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ
لف
ءل:فه ف
ال:ف"ففيق ف
ك ف"فق ف
ك فايمج ان ف
كفاَيم ان ف
ك فايكَبان ف
ءن:فياسبحءن ف
يقءك ف
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ َ
ف فك فءفرأا ِن؟ ف"ف
ءل:فاكي ف
ال:ف" ففيق ف
هلل فما فرأاك؟ ف"فق ف
َل ف َاا ِف
ءن:ف ف
َرأ ْا ِن؟ ف"فقا فل:ف"ففيَقءك ف
َ َْ
َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ َ َ َّ َ َ َ
َْ
ْثف
كفت ْم ِجي ً اف َاَت ِمي ً ا،ف َاأك َف
كف ِعبادة،فاأش ففك ف
كفَكنءافأش ففك ف
ءن:فك فءفرأا ف
ال:ف"فيقءك ف
ق ف
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ
َ َ َ ْ ً َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َُ
ءل:ف
ال:ف"فيق ف
ك فاجلن فة» فق ف
ال:ف«ياسأكءن ف
ءن؟ ف"فق ف
ال:ف"فيق ف
ك فتاس ِبيحا ف"فق ف
ك ف
ءل:ففما ففياسأك ِ
َ
َ
َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َْ
ُ
َ
َْ
َ
َُ َ
َ
ففك فءف
ءل:ففتي ف
ال:ف"فيق ف
هللفيافر ففمافرأاهاف"فق ف
َلف َاا ِف
ءن:ف ف
ال:ف"فيقءك ف
لف َرأ ْاها؟ف"فق ف
َاه ف
َ َ َّ َ
َ َ َ ُ َ َ َّ َ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ
َ َّ
َ َ
ءن:فك ْفءفأن ُه ْفمف َرأ ْاهافَكنءاففأش فف َعليْ َهاف ِح ْر ًصا،ف َاأش ففك َهاف
ال:ف"فيقءك ف
أن ُه ْفمف َرأ ْاها؟ف"فق ف
َ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ
ال:ف"ف
ارف"فق ف
نفاِل ِف
ءن:ف ِم ف
ال:ف"فيقءك ف
ال:فف ِم فمفياعءذان؟ف"فق ف
طلبا،فاأعظ فمف ِفيهافرغبة،فق ف
َ
َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ُ
َ َ
َ
ُ
َ
َُ ُ ََْ َ َ
ءل:ف
ال:ف"ف فيق ف
هلل فيا فر ف فما فرأاها ف"فق ف
َل ف َفاا ِف
ءن:ف ف
ال:ف"فيقءك ف
ل ف َرأ ْاها؟ ف"فق ف
ءل:فاه ف
يق ف
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ً َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ً
ءن:فك فءفرأاهافَكنءافأش فف ِمنهاففِرارا،فاأش ففكهافَماف فةف
ال:ف"فيقءك ف
ففك فءفرأاها؟ف"فق ف
فتي ف
ُ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
نف
ءل فملكف ف ِم َف
ال :ف" فيق ف
ت فكه فم ف" فق ف
ين فق ف فغف ْر ف
ءل :ففأش ِه ك فم فأ ف
ال :ف" ففيق ف
" فق ف
ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ
َ َ َ
قف
َلفيَش ف
ال:فه فمفاجللاسا فف ف
سف ِمنهم،فإِنمافدا فف ِحلادةف.فق ف
يه فمففالنففلي ف
اكمالئِك ِفة:ف ِف ِ
به ْفمف َدل ُ ُ
ياسه ْفمف»فرااهفاْلاريفرقمف9551فاماسلمف.2912ف
ِ
ِِ
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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:

َ َ َََ َ َ ََ
َ َ ْ ِّ
َ َ َ ُ َّ َ َ َ ً ُ ُ ً َ َّ َ ً َ
َّ
 فف ِإذاف،س فاَّلك ِر
ءن فجماك ِ َ ف
ال فيتابع ف
 ففض ف،اىل ف َمالئِك فة فسيارة
ك ف ا تع ف
لِل فتبار ف
ن ف ِ ِف
« فإِ ف
َ ْ
َْ
َّ
َ ف ف َب ْع ُض ُه ْفم ف َب ْع ًضا فبأَ ْدن
تف
 ف َح َّ ف،حاِ ِفه ْم
 ف َا َح ف،َا َد ُ اا فجم ِل ًاسا ف ِفي ِفه ف ِذكرف فق َع ُ اا ف َم َع ُه ْم
ِ ِ
َ
َ َ
ُ َ َ َ َ ْ ُّ
ْ
ْ
َّ ىل ف
َّ ي ف
ف،ِ اكاس َما
 فف ِإذا فتف َّرقءا ف َع َر ُدءا ف َا َص ِع ُ اا ف ِإ ف،ادلنيَا
اكاس َما ِف ف
ي ْملئُءا ف َما فبَينَ ُه ْفم ف َابَ َف
ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ
نف
ف ِدئنَاف ِم ْف:ءن
نف ِدئام؟ففيقءك ف
نفأي ف
ف ِم ف:فاه فءفأعل فمفبِ ِه فم،اهللفع فزفادل
ففياسأكه فمف ف:ال
ق ف
َْ ْ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ِّ َ ُ
َ َ َ
ْ
كف
ك فاَيم ان ف
ك فايهللءن ف
ك فايكَبان ف
 فياسبحءن ف، ي فاألر ِض
كفِف
ِعن ِف ف ِعبادف فك ف
َ َ ُ َ َ ْ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ف:ال
فق ف،اراا
فاأدرته فمف ِممافاساج،تفكه فمففأعطياه فمفمافسأكءا
فق ففغفر ف...كف
اياسأكءن ف
َُ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ
َ
ُ
َ
َ
ِّ َ َفيَ ُقءك ُ َف
لف
فا ف:ءل
ففيق ف:ال
فق ف،سفمعهم
ف ِإنمافم فرففجل ف، يه ْفمففالنففعبْ ففخ َّطا
ِ فر فف ِف:ءن
َ َْ َ ُ ْ َْ ُ ُ ُ ْ َ َ
ُ ُ قفبه ْفمف َدل
ف.2912ياسه ْفمف»فرااهفماسلمفرقمف
تفه فمفالقء فمف ف
غفر ف
ِ
ِ ِ َلفيش ف
“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:

ََ ُ َ َ ََ
َ ُ ُ َ َ
َ
َ َّ
ُ ُ ْ ُ َ َ
 ف َاأ َّماف،اهلل
هلل ففآا فاه ف ف
ىل فا ِف
اِلف ِفر فاثلَّالث ِة؟ فأ َّما فأ َح ُ ه ْفم ففأ َاى ف ِإ ف
نف
َبك ْفم ف َع ِف
«أف
ِ َل فأخ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ ْ
َ
ُْ َ ُ
ُْ ُ َْ َ ْ َْ َ ْ ُ َ
اهللفعن فه »فرااهف
ضف ف
ضففأع َر ف
ف َاأ َّمافاْلخ ُفرففأع َر ف،اهللف ِمنه
اْلخ فرففاساحياففاساحياف ف
ف.99ف،575ابلخاريفرقمف

(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 Sifah140, Người nói:

(137)

Xem : Fathul-Bary của học giả Ibnu Hajar 1/157.
Tôi đã nghe Sheikh thuyết giảng Sahih Albukhari, Hadith số 66.
(139)
Tôi đã nghe Sheikh thuyết giảng Sahih Albukhari, Hadith số 474.
(138)
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ْ َ ُْ َ ََْ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ ُ ْ ُ ُّ َ
َ ْ فأَ ْفافإ َ ف،ان
يف
تف ِمن فهفبِنَاقاَ ِف
ففيأ ِ ف،يق
ىلفبطح
كفيءمفف ِإ ف
نفيغ فاف ف
بفأ ف
َي ف
ِ «فأيك فمف
ِ
ِ ىلفالع ِق
َ
ْ
َ
َ َ
َ َك ْء َم
َلفق ْط ِفعف َر ِحم؟ف»فف
فا ف،ْيف ِإثم
 يفغ ْ ِف
نف ِ ف
اايْ ِف
“Ai trong các ngươi muốn đi sớm đến Buhtaan hoặc AlAqeeq 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:

ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َََ
َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
هلل ف َع َّفزف
ن ف ِكاَا ِ ف فا ِف
ي ف ِم ْف
 فأ ْفا فيق َرفأ فآيَت ِف،ىل فاك َفم ْاس ِج ِف ففيَعل ُم
ال فيغ ا فأح ك فم ف ِإ ف
« فأف ف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
نف
ف َا ِم ْف،نفأ ْر َبع
لف ِم ْف
ْيف ُف
ف َاأ ْر َبعففخ ف،نفثالث
لف ِم ْف
ْيف ُف
ف َاثالثففخ ف،ي
لُف ِم ْف
ْيف ف
فخ ف،َا َدل
ِ نفناقا
ْ َ َّ
َ أَ ْع
»لف
اإلبِ ِف
ف
ف
ن
م
ف
ف
ن
ه
د
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
“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:

َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
ْ ُّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ادلنيَاف
نف
ْيف ِم ف
فخ ف-ِنفسءط فهف
فيع ِ ف-فأ ْفاف َم ْء ِو ُفعف ِقي فف،نفاجلَن ِة
سفأح ِ ك فمف ِم ف
«فالقا ففقء ِ ف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ً
َّ ل فاجل َ َّن فة ف
ت ف َفماف
ض فأل َوا َ ف
ل فاأل ْر ِ ف
ىل فأه ِف
ت ف ِإ ف
اطل َع ْ ف
ن فأه ِف
ن فام َرأ فة ف ِم ْف
 ف َاك ْفء فأ ف،يها
َا َما ف ِف
ِ
ْ
َ
ْ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ً ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ
َ
ادلنيَا ف َاما ف ِفيها ف» فرااهف
نف
ْي ف ِم ف
ىلع فرأ ِسها فخ ف
 فاِل ِصيفها ف ف، فاكملت فه ف ِرَيا،بينهما
ف.8115فاماسلمفرقمف9491ابلخاريفرقمف

“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).

َ َ َ َّ َ ُ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ
ْ
َ َ َ ْ ََ
فا َم ْنفت ِب َع ُه ْمفبِ ِإح َاسانف
فآلفاأصحابِ ِه
اركفىلعفن ِبينافحمم
ِ ِ فاىلع
ِ فاب،اصَّلفاهللفاسلم
ِّ ِإ َىلفيَ ْءم
ف.ن
فادلي ْ ِف
ِ
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