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Hỏi:  

Gởi đến Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-

U‟thaimeen, 

Assalamu A‟laikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh 

 Giáo lý Islam ra sao việc chúc mừng người 

ngoại đạo trong các dịp tết dương lịch (tết tây), lễ Giáng 

Sinh, tết nguyên đán . . . và họ là những đồng nghiệp làm 

việc cùng công sở, công ty ? 

 Nếu trường hợp bị họ chúc mừng năm mới 

thì phải làm sao, có đáp lại lời chúc không ? 

 Có được phép đi đến các nơi tổ chức tiệc 

tùng vì mục đích đón năm mới không ? 

 Có bị mắc tội không nếu người Muslim vô 

tình tham gia mọi thứ vừa nêu trên do phép lịch sự hoặc do 

mắc cỡ nếu từ chối hoặc do lúng túng hoặc bất cứ lý do nào 

khác ? 

 Có được phép bắt chước người ngoại đạo 

như tân trang nhà cửa, sắm quần áo đẹp, đi chơi trong các 

ngày tết dành riêng cho họ . . . ? Rất mong được Sheikh phúc 

đáp tận tường, cầu xin Allah ban ân phước cho Sheikh. 

Đáp: 

Bismillahi Rahmaanir Raheem, Wa A‟laikumus Salamu Wa 

Rahmatullahi Wa Barakaatuh, 

Giáo lý chúc mừng tết  

Việc chúc mừng người ngoại đạo nhân các dịp tết, lễ 

lộc liên quan đến đạo giáo của họ như tết dương lịch, lễ 
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Giáng Sinh, tết nguyên đán hoặc bất cứ lễ tết nào của họ là 

điều Haram (bị cấm) theo giáo lý Islam đã được tất cả 

U‟lama (học giả Islam) thống nhất như được Sheikh Ibnu 

Al-Qaiyim ghi trong quyển sách „Các giáo lý về người đóng 

thuế thân‟ nói rằng: “Việc chúc mừng người ngoại đạo nhân 

các dịp lễ dành riêng cho họ là điều Haram (bị cấm) giống 

như nhân dịp tết đầu năm hoặc các dịp hành đạo khác mà 

nói chúc mừng anh một năm mới vui vẻ, hồng phúc, may 

mắn hoặc những câu chúc tương tự. Với hành động này nếu 

người chúc tránh được tội Kufr (phủ nhận niềm tin Allah) thì 

lại vi phạm một đại tội nghiêm trọng khác, tương tự như việc 

chúc mừng người quỳ lạy thánh giá. 

Nhưng không, tội này còn nặng hơn, nguy hiểm hơn 

và kinh tỏm hơn đối với Allah việc chúc mừng người uống 

rượu hoặc chúc mừng kẻ xác nhân hoặc chúc mừng người 

quan hệ tình dục ngoài hôn nhân . . . Tuy nhiên, có rất nhiều 

người vốn chẳng quan tâm gì đến tôn giáo thì lại sa vào 

hành động như thế này rất nhiều nhưng họ lại không biết 

rằng hành động của mình là rất thối tha. Cho nên, ai chúc 

mừng một người khác sau khi đã làm tội lỗi, làm Bid-a’h 

hoặc làm điều Kufr (xóa đi đức tin) là y đã tự đẩy thân mình 

rơi vào sự ghét bỏ và kinh tỏm của Allah.” Hết lời nói của 

Sheikh . 

Chúc mừng họ, hài lòng họ  

Giống như Sheikh Ibnu Al-Qaiyim  đã nói cấm 

người Muslim chúc mừng người ngoại đạo nhân các dịp lễ, 

dịp tết của họ do bởi điều này nói lên sự chấp nhận của 

người chúc về các biểu hiệu tôn giáo, thể hiện sự hài lòng về 

hành động của họ, còn nếu như không hài lòng hành động đó 
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cho bản thân mình thì Islam vẫn cấm người Muslim hài lòng 

về các biểu hiệu tôn giáo khác hoặc chúc mừng họ nhân các 

dịp lễ, dịp tết của họ, bởi Allah đã không hài lòng cho hành 

động bất tuân đó, Ngài phán: 

ۖۡ ِإَون تَۡشُكُرواْ ﴿ َ َغِِنٌّ َعٌُكۡهۖۡ َوََل يَۡرََضٰ مِعَِبادِهِ ٱۡمُكۡفَر إِن تَۡكُفُرواْ فَإِنَّ ٱَّللَّ
ٍُ مَُكۡه    7: الزمر  ﴾يَۡرَ 

Nếu các ngươi phủ nhận Allah thì biết rằng Ngài rất 

giàu có không cần đến các ngươi, Ngài không hài lòng 

việc đám bầy tôi Ngài phủ nhận Ngài nhưng nếu các 

ngươi biết tri ân sẽ làm Ngài rất hài lòng. Al-Zumar: 7 

(chương 39), Allah phán ở chương khác: 

ۡتَىۡىُت َعنَۡيُكۡه ًِۡعَىِِت َورَِ يُت مَُكُه ﴿
َ
ٌَُكۡه َوأ ۡكَىۡنُت مَُكۡه دِي

َ
ٱۡۡلَۡوَم أ

 ٣: المائدة ﴾ ۚا ٱۡٱِۡ َ َٰه دِييٗن 

Ngày hôm nay, TA đã hoàn tất cho các ngươi tôn giáo 

của các ngươi và TA đã hoàn thành trọn vẹn cho các 

ngươi ân huệ của TA và TA đã hài lòng lấy Islam làm 

tôn giáo cho các ngươi. Ma-i-dah: 3 (Chương 5). Cho nên, 

việc chúc mừng người ngoại đạo nhân các dịp lễ, dịp tết của 

họ là điều Haram (bị cấm) trong giáo lý Islam, không phân 

biệt chúc mừng người lạ hay là người đồng nghiệp cùng 

công ty, công sở hay là bà con thân thuộc.  

- Trường hợp người Muslim bị họ chúc mừng nhân 

các dịp lễ, dịp tết thì không được đáp lại họ lời chúc đó, bởi 

đó không phải là ngày tết của người Muslim chúng ta, cộng 

thêm Đấng Tạo Hóa Allah không hài lòng về các lễ tết đó, 
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do đấy tục lệ mới mẽ trong tôn giáo hoặc nếu như vốn là 

được chấp nhận nhưng đã bị xóa và được thay thế bởi tôn 

giáo Islam này, một tôn giáo được Allah ban cho 

Muhammad đến truyền bá cho toàn thể nhân loại không 

phân biệt tôn giáo hay sắc tộc, không phân biệt giàu nghèo, 

không phân biệt địa vị và giai cấp, Allah phán: 

َو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِوَي ٱۡمَخِِٰسِيَي ا فَنَي َوَوي يَۡ َ ِ  َ ۡ َ ٱۡٱِۡ َ ِٰه دِييٗن ﴿ َُ ٍُ َو ٌۡ ُيۡقَبَل ِو
 ٨٥: آل عمران ﴾٨٥

Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo Islam 

thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp 

nhận và ở đời sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua 

thiệt. Ali I‟mraan: 85 (chương 3).  

Đáp lại lời mời của họ 

Việc người Muslim đáp lại lời mời đến tham dự các 

dịp lễ, dịp tết dành riêng cho người ngoại đạo là điều Haram 

(bị cấm), bởi có một việc còn to tát hơn cả việc chúc mừng 

họ đó là cùng họ tham gia. Ngoài ra còn cấm người Muslim 

bắt chước người ngoại đạo tự tổ chức hoặc đồng tổ chức các 

buổi tiệc tùng liên quan hoặc tặng nhau quà cáp hoặc phát 

bánh kẹo, thức ăn . . . bởi Nabi  đã nói: 

وْن )) تَّب َم  نَم َمشَم وْن ٍم    وَم  ةِم َم هُم مْن   َم نْنهُم  ((نِم
“Ai bắt chước theo nhóm người nào đó thì y thuộc nhóm 

người đó.” Hadith do Abu Dawood và Ahmad ghi. 

Sheikh Al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah  nói trong 

quyển sách „Iqtidha-ul Siraatil Mustaqeem Mukhaalafata 
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Ashaabil Jaheem‟ (Làm theo con đường chân lý để khác biệt 

với nhóm người hỏa ngục): “Bắt chước người ngoại đạo 

nhân các dịp lễ, dịp tết của họ chắc chắn sẽ mang lại niềm 

vui trong lòng họ với những gì họ đang làm trong khi hành 

động đó vô giá trị, đôi khi người Muslim còn tận dụng cơ 

hội này để đải tiệc người ngoại đạo và nhằm hạ nhục những 

người nghèo khổ khác.” Hết lời của Sheikh . 

Không nịnh hót 

Ai có bất cứ hành động nào liên quan đến các dịp lễ, 

dịp tết đó là y đã phạm tội không phân biệt cố ý hay vô tình 

hoăc chỉ muốn tỏ ra lịch sự, hoặc gây thiện cảm, hoặc do hổ 

thẹn không dám từ chối hoặc dù bất cứ lý do nào khác, bởi 

việc hành động này hạ đi cấp bậc tôn giáo Allah và gia tăng 

thêm sức mạnh cho tôn giáo khác, làm họ hãnh diện hơn về 

tôn giáo mình. 

Allah là Đấng Bảo Hộ giúp đỡ người Muslim phát 

triển tôn giáo Islam, gia tăng cho họ lòng kiên định và ban 

cho họ sức mạnh chiến thắng trước mọi kẻ thù. Quả thật, 

Ngài là Đấng Hùng Mạnh, Đấng Cao Quí. 

Mọi lời ca ngợi và tán dương xin kính dâng Allah 

Đấng Chúa Tể toàn vủ trụ và nhân loài, cầu xin Ngài ban 

bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến 

và tất cả bằng hữu của Người. 

 

Người phúc đáp: Muhammad bin Saaleh Al-

U‟thaimeen 

Ngày 25/05/1411 H 


