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َِن الرَِّحيممِ ِمْسِب    اهلِل الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

ُد  َمم َ اَْلم ِ رَبِّ المَعالَِميم  ، ّلِِلَّ
ُ
ِّّ أ َسللِّ وَ  َصل

ُ
ِهِ  اهللِ  َعبملدِ  ََعَ  مُ أ ْم لُمَ  َورَُسل  وَ   آِهِ ََعَ وَ  د  مَّ

َ
لأ  هِ بِ احَ صم

 
َ
َ أ َ عِ جم  :  دُ عم بَ وَ  ،يم

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ và muôn loài, 

cầu xin bình an và phúc lành cho vị nô lệ, cho vị Rasul của Ngài Muhammad,  

cho dòng dõi của Người cùng cho tất cả bạn đạo của Người, Amma ba'd: 

Trước tiên tôi xin gởi đến toàn quí tín hữu Muslim lời chào: 

راْْحاةُ  لاْيُكْم وا ُم عا َلا تُهُ  السَّ َكا بارا  اهللِ وا
(Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành đến cho quí bạn) 

Trong bài viết này xin gởi đến quí tín hữu một phép văn hóa đúng thực của 

Islam về việc tiếp đón khách đến thăm viếng nhà. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách 

tiếp đón khách như thế nào; cách chiêu đãi khách; thái độ chủ nhà khi có khách đến 

chơi để tạo niềm vui suốt khoảng thời gian khách ở nhà bạn, theo đúng đường lối 

Sunnah của Rasul ملسو هيلع هللا ىلص. 

 Văn hóa Islam về tiếp đón khách gồm cả thảy mười văn hóa: 

 Văn hóa thứ nhất: Mở sẵn cửa trước khi khách đến nhà. 

Một khi bạn biết trước hoặc có hẹn trước một ai đó đến nhà bạn chơi thì bạn 

hãy chuẩn bị nơi đón tiếp đàng hoàng và mở sẵn cửa lớn mà chờ khách, đừng để 

cho khách phải đứng ngoài cửa mà gõ cửa. Điều này nói lên rằng bạn đã rất sẵn 

sàng và rất hài lòng về sự viếng thăm của vị khách đó, làm cho khách đến cảm thấy 

thoải mái và an tâm. Trong Islam cứ mỗi niềm vui mà bạn gieo vào lòng khách 

viếng là bạn được tương ứng với ân phước từ Allah Đấng Hồng Phúc & Tối Cao. 

Giới U’lama (học giả Islam) cho rằng việc chuẩn bị nhà cửa và mở sẵn cửa 

đến đón khách là việc làm rất cần thiết mà chủ nhà phải làm, bởi nơi thiên đàng đã 

mở sẵn cửa trước khi dân cư thiên đàng đến nhằm thể hiện sự hiếu khách, như 

Allah phán: 

ٰٓ إِذَا ﴿ َّتى اَح َُٰبَه بَۡو
َ

ۡت أ  37زمر:  ﴾َجآُءوَها َوفُتَِح
Khi dân cư thiên đàng đến thiên đàng thì các cánh cửa đã được mở sẵn. Al-

Zumar: 73 (Chương 39), và Allah phán: 

﴿ َٰ بَۡو
َ
ىُهُم ٱۡۡل ٗة ل َح تى َف َعۡدٖن مُّ َِٰت   05ص:  ﴾٥٠ُب َجنى
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Trong các ngôi vườn thiên đàng có tòa lâu đài A’dn luôn mở sẵn các cửa (tiếp 

đón dân cư của nó). Saad: 50 (chương 38). 

 

 Văn hóa thứ hai: Dùng lời lẽ mừng rỡ khi khách vừa đến. 

Khi khách đến nhà chơi thì chủ nhà nên dùng lời lẽ mừng rỡ để đón khách 

điển hình như: “Tôi lấy làm vinh hạnh được bạn đến thăm” “rất hân hạnh vì cuộc 

viếng thăm này của anh”. . . và tùy vào mỗi dân tộc có một đặc trưng tiếp đón với 

lời lẽ khác nhau miễn sao không trái ngược giáo luật Islam là được. Với các lời lẽ 

mừng rỡ này ắt sẽ làm khách được tự nhiên hơn, không cảm thấy lạc lỏng, không 

cảm thấy ái ngại mà mạnh dạng bước vào nhà, bởi Allah phán: 

﴿ ْ وا نُِس
ۡ

َٰ تَۡستَأ وتُِكۡم َحَّتى ًا َغۡۡيَ ُبيُ وت ُواْ ُبيُ َۡدُخل واْ ََل ت َن َءاَمنُ ِي َها ٱَّلى يُّ
َ

أ ا  َيٰٓ ۡهلَِه
َ

أ  ٰٓ لََعَ واْ   73انلْر :  ﴾َوتَُسل ُِم
Này hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ có bước vào những ngôi nhà 

mà không phải quyền sở hữu của các ngươi cho đến khi các ngươi xin phép 

chủ sở hữu và chào Salam cho người trong nhà (khi các người vào nhà). Al-

Noor: 27 (Chương 24).  

Câu: ﴿وا نُِس
ۡ

أ َٰ تَۡستَ ﴾َحَّتى  cho đến khi các ngươi xin phép chủ sở hữu tức chủ 

nhà đã chấp nhận và thể hiện sự hài lòng thì các ngươi mới được vào nhà. 

Việc dùng lời lẽ mừng rỡ, thân thiện khi khách đến nhà chơi cũng là tính 

cách của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص như được ghi lại trong hai bộ Soheeh rằng mỗi khi có phái 

đoàn nào đó từ phương xa đến thăm là Người đều nói:  

ِ  با  حا رْ ما } ِ  د  فْ وا ب ا  ْيا غا  اواؤُ جا  نا يْ اّلَّ
ْ
 {اما دا الَّ  لا وا  ا،ايا زا ال

“Hân hạnh được tiếp đón phái đoàn đã không mang đến thất vọng và cũng 

không hối hận.” 

Và Hadith khác cũng được ghi trong hai bộ Soheeh, do bà A’-ishah  kể: 

Khi Faatimah  đến nhà thăm là Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Rất hân hạnh tiếp đón con gái 

của cha.” 

Và cũng trong hai bộ Soheeh ghi rằng khi dì của Người đến nhà thăm là Nabi 

 ”mừng rỡ nói: “Hân hạnh được tiếp đón dì, Umma Haani ملسو هيلع هللا ىلص

 

 Văn hóa thứ ba: Ưu tiên tiếp đãi khách hơn bản thân. 

Khi ngồi ăn, uống cùng với khách đừng bỏ mặc khách ăn sao tùy ý mà hãy 

gấp thức ăn cho khách, mời khách ăn uống nhiều hơn nữa, làm cho khách vui vẻ 

hơn và cùng nhau ăn cùng với khách, Allah phán: 

لُِحو﴿ ُۡمۡف ئَِك ُهُم ٱل َلٰٓ ْو
ُ

َأ َنۡفِسهِۦ ف َصة   َوَمن يُوَق ُشحى  َخَصا نُفِسهِۡم َولَۡو ََكَن بِهِۡم 
َ

ٰٓ أ ۡؤثُِروَن لََعَ  ﴾٩َن َويُ
 9اْلرش: 
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Ngược lại, họ đã dành cho (những người Muhajirin) quyền ưu tiên hơn mình 

mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn. Và ai giữ được lòng mình khỏi 

tham lam, thì chắc chắn sẽ là những người thành công. Al-Hashr: 9. (chương 

59). Đây chính là bản tính của những người Mumim có niềm tin kiên định nơi 

Allah và vào ngày tận thế, thấy rằng họ sẵn sàng dành cho khách các thứ tốt nhất 

trong khi bản thân họ không được tiếp đãi như thế. 

Trong thời Nabi ملسو هيلع هللا ىلص có cặp vợ chồng chỉ vì chiêu đãi khách nồng hậu đã 

làm Allah bật cười với họ và Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

{ ِ ِ  اهللا  نَّ إ ِ  كا حِ ضا  اذا إ ْ  هِ دِ بْ عا  لا إ  {هِ يْ لا عا  ابا سا حِ  َلا فا  نِ مِ ؤْ مُ ال

“Quả thật, một khi Allah cười vì một nô lệ Mumin nào đó là y sẽ không bị 

Ngài tính sổ (vào ngày phán xét cuối cùng).” Đó là câu chuyện được ghi trong 

hai bộ Soheeh, do ông Abu Hurairah  kể: Một ngày nọ có một người đàn ông 

đến nói với Nabi ملسو هيلع هللا ىلص: “Thưa Rasul của Allah, tôi đang gặp khó khăn.” thì Nabi 

 bảo Người hỏi các bà vợ có gì chiêu đãi khách không nhưng không có, thế ملسو هيلع هللا ىلص

là Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói với các Sahabah khác: { لا
ا
يُِّف  راُجل   أ ِذهِ  يُضا ُهُ  اللَّْيلاةا  ها ُ  يارْْحا {؟ اّللَّ  “Có 

ai đứng ra tiếp đãi vị khách này đêm nay, y sẽ được Allah thương xót y?” 

lặp tức Abu Talhah là người dân Al-Ansaar đứng dậy nói: “Tôi sẽ tiếp đãi ông 

ta, thưa Rasul của Allah.” Rồi Abu Talhah dắt vị khách đó về nhà mà nói với 

vợ: “Đêm nay nhà chúng ta có khách của Rasul ملسو هيلع هللا ىلص qua đêm, bà tuyệt đối 

không được giấu giếm bất cứ gì.” Người vợ đáp: “Nhưng nhà chúng ta chỉ có 

mỗi thức ăn tối của con thôi.” Abu Talhah bảo: “Vậy khi con đói bụng bà dụ cho 

nó ngủ đi, để thức ăn đó tôi đãi khách của Rasul ملسو هيلع هللا ىلص.” Đến khi Abu Talhah 

dọn thức ăn xong thì ông thổi tắc đèn và giả vờ phát âm thanh giống như mình 

đang ăn để cho vị khách cứ tưởng chủ nhà đang ăn cùng. Đến sáng ông dẫn vị 

khách đến gặp Rasul ملسو هيلع هللا ىلص, thấy Abu Talhah thì Người nói: 

دْ } ِجبا  لاقا ُ  عا زَّ  اّللَّ لَّ  عا وْ  - واجا
ا
ِحكا  أ ن   ِمنْ  - ضا

 {وافَُلاناةا  فَُلا

“Quả thật, Allah đã ngạc nhiên – hoặc đã cười – bởi hành động của vợ chồng 

Abu Talhah.” Lúc đó Allah thiên khải xuống câu Kinh: 

ة   ﴿ َص َخَصا بِهِۡم  نُفِسهِۡم َولَۡو ََكَن 
َ

ٰٓ أ لََعَ َن  ۡؤثُِرو  9اْلرش:  ﴾َويُ

Ngược lại, họ đã dành cho (những người Muhajirin) quyền ưu tiên hơn mình 

mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn. Al-Hashr: 9. (chương 59). 

 

 

 Văn hóa thứ tư: Chiêu đãi khách bằng định tâm tốt đẹp. 

Định tâm tốt đẹp trong việc chiêu đãi khách nghĩa là định tâm chiêu đãi vì 

lệnh của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo: { ْنا  مان ِ  يُْؤِمنُ  َكا هُ  فاْلُيْكرِمْ  اآلِخرِ  وااْْلاْومِ  بِاّللَّ ْيفا {ضا  “Ai vốn tin 
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tưởng Allah và tin vào ngày tận thế thì phải chiêu đãi khách đàng hoàng.” 

Hadith Al-Bukhari và Muslim ghi. Cho nên, tín đồ Muslim không được đãi khách 

bằng định tâm để được khách cám ơn hoặc để thiên hạ đồn là người rộng lượng 

hoặc để được khách tiếp đãi mình tốt hơn trong tương lai hoặc vì một lợi nhuận nào 

đó của trần gian... tất cả định tâm này cần phải khai trừ. Mỗi tín đồ Muslim cần 

phải định tâm đãi khách là vì Allah và muốn lấy việc đãi khách đàng hoàng này 

kính dâng Allah. Và Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã từng nói do U’mar  thuật lại: {ا اُل  إِنَّما ْعما
ا
 األ

ا بِالِّيَّاِت  إِنَّما ا اْمرِئ   لُِكِّ  وا {ناواى ما  “Mỗi việc làm đều bắt nguồn bằng sự định tâm và 

mỗi người được những gì mình đã định tâm.”(1) và Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: } اُل ْعما
ا
 }األ

“mỗi việc làm” và việc đãi khách cũng là việc làm kính dâng lên Allah Đấng Hồng 

Phúc & Tối Cao. 

 

 Văn hóa thứ năm: Tiếp đón khách nồng nhiệt và luôn tươi cười. 

Bằng chứng là Hadith do Al-Tirmizhi ghi và tự xác nhận là Hasan, từ Abu 

Zar  dẫn lời Rasul ُمكا } :ملسو هيلع هللا ىلص ِخيكا  واْجهِ  ِف  تاباسُّ
ا
قاة   أ دا {صا  “Việc anh mĩm cười với 

người anh em Muslim khác giống như anh đã bố thí.” Giới bác sĩ tâm lý nói: 

“Việc mĩm cười làm cho nội tâm thoải mái, tấm lòng nhẹ nhõm, xua tan nổi buồn và 

lo lắng làm con người được vui vẻ suốt ngày.” Vì vậy, cứ mỗi khi bạn làm cho 

người khác như vợ, con, cha, mẹ, bạn bè,... được hạnh phúc bởi nụ cười vui vẻ của 

bạn khi đối diện với họ thì bạn sẽ được ban cho ân phước của người bố thí. 

Cho nên, khi có khách đến nhà chơi thì bạn cần phải niềm nở, tươi cười với 

khách trong suốt thời gian khách ở nhà bạn, bởi khi khách thấy mặt bạn tươi cười 

vui vẻ thì họ sẽ sẵn sàng ngồi còn khi họ nhìn thấy mặt bạn ngầu ngầu, tỏ vẻ không 

vui thì khách chẳng dám ngồi xuống chơi, bởi họ hiểu với bộ dạng này bạn không 

muốn đãi họ cho dù trong lòng bạn vẫn muốn đãi khách, thế nên bạn cần phải luôn 

niềm nở, tươi cười trên mặt mỗi khi đãi khách. 

 

 Văn hóa thứ sáu: Đãi khách bằng thứ tốt nhất có thể. 

Khi khách đến nhà thì bạn phải tiếp đãi họ bằng các loại thức ăn, thức uống 

tốt nhất có được trong nhà, nếu đến giờ cơm thì mời khách ở lại dùng bữa... nói 

chung bạn không được tránh né trong việc khách đến nhà, với định tâm kính dâng 

lên Allah bằng việc tiếp đãi này để cũng cố và gia tăng niềm tin Iman của một tín 

đồ tin tưởng Allah, như được trong trong Hadith ở trên: 

نا  مانْ } ِ  يُْؤِمنُ  َكا هُ  فالُْيْكرِمْ  اآلِخرِ  وااْْلاْومِ  بِاّللَّ ْيفا   {ضا

                                                           

(1) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1), Muslim ghi số (1907), Al-Tirmizhi ghi số (1647), Al-Nasaa-

i ghi số (75), Abu Dawood ghi số (2201), Ibnu Maajah ghi số (4227) và Ahmad ghi số 

(1/43). 
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“Ai vốn tin tưởng Allah và tin vào ngày tận thế thì phải chiêu đãi khách đàng 

hoàng.” Trong cộng đồng Islam có tấm gương tốt đẹp của ông tổ Ibrahim  để tín 

đồ Muslim bắt chước noi theo, có lần nhóm Thiên Thần biến dạng thành con người 

đến làm khách nhà của Nabi Ibrahim , do không biết họ là Thiên Thần nên Nabi 

Ibrahim  đã chiêu đãi họ giống như Qur’an đã kể: 

ََٰك ﴿ َى ت
َ

أ ۡل  نَي َه ۡكَرِم ُۡم ل َم ٱ ِي َٰه َۡر ِب إ ِف  ۡي َض ُث  ِدي ۡو    ٢٤َح ل ََ َٰم   لَم َس   َ ا ل ََ ا   َٰٗم لَم َس  ْ ُوا ل ا َفَق  ِ ه ۡي لَ َع  ْ وا لُ َخ َد ِۡذ  إ
َن  َكُرو ن نٖي  ٢٥مُّ ِم َس ٖل  بِعِۡج َٓء  ا فََج ِۦ  ِه ل ۡه

َ
أ ََِلٰٓ  إ َغ  نَ  ٢٦فََرا و لُ ُك

ۡ
َأ ََل ت

َ
أ   َ ا ََ ۡم  ِه إََِلۡ ۥٓ  ُه َب  اذلاريات: ﴾٢٧ َفَقرى

72 - 73 

Chẳng lẽ Ngươi (Muhammad) chưa nghe về các vị khách đã được Ibrahim 

chiêu đãi thịnh soạn thế nào sao ? * Đó là khi các vị khách (Thiên Thần 

dưới dạng con người) vào nhà chào Y Salam thì Y đáp lại Salam những 

người lạ mặt đó * Rồi Y đi vào nhà giết một con bò con mập mạp (làm món 

nướng thịt trên đá) * Và Y mang món thịt đó ra đặt trước mặt các vị khách 

(khi thấy khách không ăn thì y hỏi): “Các người không muốn ăn sao ?”. 
Al-Zariyaat: 24 - 27 (chương 51). 

Và được ghi trong hai bộ Soheeh, từ Hadith Abdullah bin A’mr bin Al-

A’s  rằng Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã hỏi ông:  

ْبدا  ياا } ِ  عا و ْبنا  اّللَّ ْمر  امْ  عا ل
ا
ْ  أ ْخبا

ُ
نَّكا  أ

ا
لَُّف  أ ارِ  واِصيااما  اللَّْيلِ  قِيااما  تاكا   {الَّها

“Này Abdullah bin A’mr, Ta nghe nói rằng cậu đã ép mình phải đứng Salah 

suốt đêm và nhịn chay ban ngày, có phải không ?” Abdullah  đáp: “Tôi đã làm 

thế thưa Rasul.” Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bảo:  

ْسباكا  إِنَّ } لا  حا ُقوُل  وا
ا
ْل  أ نْ  اْفعا

ا
ْهر   ُكِّ  ِمنْ  تاُصوما  أ يَّام   ثاَلاثاةا  شا

ا
ناةُ  أ اسا ْشُ  اْلْ ا عا ْمثاالِها

ا
نَّكا  أ

ا
أ  ُصْمتا  قادْ  فاكا

ْهرا   {ُُكَّهُ  ادلَّ

“Nếu sự thật là vậy thì Ta không cấm cậu nhưng chỉ cần cậu nhịn chay mỗi 

tháng ba ngày, cứ mỗi ân phước được nhân lên mười lần cũng giống như cậu 

đã nhịn chay trọn năm.” Abdullah  đáp: “Tôi có thừa sức khỏe để nhịn hơn thế, 

thưa Rasul.” Người ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

ْسبِكا  ِمنْ  إِنَّ } نْ  حا
ا
ة   ُكِّ  ِمنْ  تاُصوما  أ يَّام   ثاَلاثاةا  مُجُعا

ا
  {أ

“Vậy thì cậu hãy nhịn chay mỗi tuần ba ngày.” Abdullah  đáp: “Tôi có thừa 

sức khỏe để nhịn hơn thế.” Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

ُل } ْعدا
ا
ياامِ  أ ِ  ِعْندا  الصِّ اُودا  ِصياامُ  اّللَّ ْهرِ  نِْصُف  دا   {ادلَّ

“Sự nhịn chay tốt nhất được Allah yêu thương đó là sự nhịn chay của Dawood, 

là nhịn nữa năm (tức nhịn ngày và xả một ngày).” Nói đến đây thì Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

khuyên: { َّوِْجكا  فاإِن لاْيكا  لِزا ا عا قًّ ْورِكا  حا لِزا لاْيكا  وا ا عا قًّ ِدكا  حا ِِلاسا لاْيكا  وا ا عا قًّ {حا  “Quả thật, cậu 
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còn có bổn phận với vợ cậu, với khách viếng thăm cậu và với cả bản thân cậu 

nữa.” Nhưng Abdullah  đã không nghe theo lời khuyên của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mà cứ 

nhịn chay mỗi ngày đến khi ông bị yếu sức đi thì ông hối hận mà tự trách: “Phải chi 

mình chấp nhận lời khuyên bảo của Rasul ملسو هيلع هللا ىلص, với tôi lúc này lời khuyên đó được 

tôi yêu thích hơn cả vợ con và tài sản của tôi.” 

Thấy rằng Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo Abdullah bin A’mr : { ْورِكا لِزا لاْيكا  وا ا عا قًّ {حا  “và 

cậu còn có bổn phận với khách viếng thăm cậu” nghĩa là khi cậu có bạn viếng 

thăm cậu là cậu phải có bổn phận ngồi tiếp khách, ăn uống cùng khách và giới 

U’lama khuyến khích: “Chủ nhà nên ăn uống cùng với khách viếng thăm cho dù 

đang nhịn chay Sunnah.” Có thế sẽ làm cho khách tự nhiên mà ngồi chơi. 

 

 Văn hóa thứ bảy: Phục vụ khách với thời gian ba ngày. 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã bắt buộc tín đồ Muslim phải cư xử tốt với khách mỗi khi đến 

nhà chơi, Người nói: 

نا  مانْ } ِ  يُْؤِمنُ  َكا ْي ا فالْياُقْل  اآلِخرِ  وااْْلاْومِ  بِاّللَّ وْ  خا
ا
نا  مانْ ، وا ِْلاْصُمْت  أ ِ  يُْؤمِنُ  َكا  فالُْيْكرِمْ  اآلِخرِ  وااْْلاْومِ  بِاّللَّ

اراهُ، مانْ  جا نا  وا ِ  يُْؤِمنُ  َكا هُ  فاْلُيْكرِمْ  اآلِخرِ  وااْْلاْومِ  بِاّللَّ ْيفا تاهُ  ضا ائِزا   {جا
“Ai vốn đã tin tưởng nơi Allah và vào ngày tận thế thì hãy nói chuyện tốt còn 

không thì im lặng; và ai vốn đã tin tưởng nơi Allah và vào ngày tận thế thì hãy 

cư xử rộng rãi với hàng xóm; và ai vốn đã tin tưởng nơi Allah và vào ngày tận 

thế thì hãy cư xử rộng rãi mà cho khách phần của họ.” Mọi người hỏi: “Phần 

đó là gì, thưa Rasul ?” Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
ْلاة   ياْوم  } ْلا ياافاةُ  وا ، ثاَلاثاةُ  واالضِّ يَّام 

ا
ا أ ما نا  فا رااءا  َكا ْهوا  ذالِكا  وا قاة   فا دا لاْيِه، صا لا  عا ِلُّ  وا ُ  َيا نْ  لا

ا
هُ  ياْثوِىا  أ ّتَّ  ِعْندا  حا

هُ   {َُيْرِجا
“Là tiếp đãi chu đáo một ngày một đêm và đãi ăn ba ngày, còn những ngày 

sau đó là sự bố thí dành cho khách, và khách không được phép ở đến nổi chủ 

nhà cảm thấy khó chịu.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim. 

 

 Văn hóa thứ tám: Tự phục vụ khách. 

Tức nhiên khi khách đến nhà phải được chủ nhà phục vụ từ mở cửa, đến mời 

nước, mời ăn..., chứ chủ nhà không được bảo khách tự làm những công việc đó, bởi 

mỗi hành động của chủ nhà phục vụ khách thể hiện sự quí khách và sẽ được ban 

thưởng cho công phục vụ đó của chủ nhà. Giới U’lama đã dẫn chứng là Nabi 

Ibrahim  đã đích thân giết bò, nướng thịt và dọn trước mặt khách như được nhắc 

ở các câu Kinh ở trên. 
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 Văn hóa thứ chín: Khách viếng phải hạn chế tầm nhìn suốt thời gian 

ở trong nhà. 

Allah phán: 

ۡزََكَٰ ﴿
َ

أ َِك  َٰل َذ ۡم   ُه فُُروَج  ْ وا َيۡحَفُظ ِۡم َو َٰرِه بَۡص
َ

أ ۡن  ْ ِم وا ضُّ َيُغ نَِي  ن ۡؤِم ُم ِۡل ل  ل  َن َُ و َنُع َۡص ا ي َِم ب  ُۢ ُِۡي ب َخ  َ ِنى ٱَّللى إ ۡم   َُه ل
 75انلْر:  ﴾٣٠

Hỡi (Muhammad) hãy bảo người có đức tin nam hãy kềm chế, hạ thấp cái 

nhìn họ xuống và hãy bảo vệ bộ phận sinh dục của họ (tức không quan hệ tình 

dục bừa bãi), điều đó sẽ trong sạch hơn cho các ngươi. Chắc chắn, Allah là 

Đấng thông tinh tất mọi việc các ngươi làm. Al-Noor: 30 (chương 24), cho nên 

mỗi khi làm khách ở nhà ai đó chơi thì tín đồ Muslim cần phải hạn chế việc nhìn 

chi tiết, nhìn quanh quẩn nhà mình ghé thăm, bởi đôi khi y sẽ nhìn thấy những điều 

vốn không được nhìn như vợ và con gái của chủ nhà ăn mặc chưa kín đáo chẳng 

hạn hoặc nhìn vào phòng riêng của chủ nhà, một điều tối kỵ. 

Theo hai bộ Soheeh, trong một lần có người đàn ông đã nhìn trộm vào trong 

phòng riêng của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص trước khi y gõ cửa, biết được sự việc Rasul ملسو هيلع هللا ىلص cảnh 

cáo ông ta và lúc đó Người đang cầm cây lược dùng để gãy đầu: 

اوْ } ْعلامُ  ل
ا
نَّكا  أ

ا
ْنُت  تاْنُظرُ  أ عا ، ِف  بِهِ  لاطا ْينِكا ا عا انُ  ُجِعلا  إِنَّما ْجلِ  ِمنْ  الِْستِْئذا

ا
ِ  أ  {اْْلاصا

“Giá như Ta biết được nhà ngươi nhìn lén là lúc đó Ta đã đâm cái này vào mắt 

của ngươi rồi, chẳng phải việc qui định xin phép là để bảo vệ mắt không nhìn 

bậy hay sao !” Qua Hadith Rasul ملسو هيلع هللا ىلص muốn báo cho biết hành động nhìn lén nhà 

người khác là phạm pháp, kể cả ngôi nhà có đang mở cửa, bởi có rất nhiều điều 

trong nhà mà gia chủ không muốn cho người ngoài nhìn thấy. 

 

 Văn hóa thứ mười: Khách cám ơn và cầu xin tốt đẹp cho chủ nhà. 

Trước kia mỗi lần được mời ăn uống là Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đều cám ơn chủ nhà và 

cầu xin cho họ trước khi rời khỏi nhà, như được ghi trong Sunan Al-Tirmizhi và 

ông nói: “Hadith Hasan Soheeh”, từ ông Abu Sa-e’d  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

امْ  مانْ } اْشُكرِ  ل امْ  الَّاسا  ي اْشُكرِ  ل ا  ي  {اّللَّ
“Ai không cám ơn thiên hạ là đã không biết ơn Allah.” 

Theo Sunan Abu Dawood ghi bằng đường truyền Soheeh từ ông Anas bin 

Maalik kể : Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã đến nhà của ông Sa’d bin U’baadah  thì được đãi 

bánh mì và dầu, ăn xong thì Rasul ملسو هيلع هللا ىلص cầu xin cho gia chủ: 

را } ْفطا
ا
ُكمُ  أ ائُِمونا  ِعْندا لا  الصَّ كا

ا
ُكمُ  واأ اما عا بْراارُ  طا

ا
لَّْت  األ لاْيُكمُ  واصا ةُ  عا َلائِكا  {الْما

(Ah to ra i’n da ku mus so i mun, wa a ka la to a’ ma ku mul ab raar, wa sol 

lat a’ lai ku mul ma laa i kah) 
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“Người nhịn chay đã ăn uống xã chay bằng thức ăn của các bạn, cầu xin Allah 

chấp nhận lời cầu xin tha thứ tội lỗi của Thiên Thần dành cho các bạn.” 

Imam Muslim ghi trong bộ Soheeh từ ông Abdullah bin Busr  kể: Rasul 

 đã đến nhà chúng tôi thăm, cha tôi đã dọn tiệc mà chiêu đãi Người, ăn xong ملسو هيلع هللا ىلص

thì cha tôi mời Người ăn chà là, ăn xong thì Người dùng hai ngón tay trỏ và ngón 

giữa mà lượm hột chà là liện bỏ, rồi cha tôi mời Người uống nước. Sau đó Người 

đứng dậy đi về thì cha tôi nắm dây cương lạc đà mà yêu cầu: “Mong Rasul hãy cầu 

xin cho chúng tôi.” Rasul ملسو هيلع هللا ىلص cầu xin: 

اُهمْ  باارِكْ  اللَُّهمَّ } ا ل زاْقتاُهمْ  فِيما اُهمْ  وااْغِفرْ  را ُْهمْ  ل  {واارْْحا

(Ol lo hum ma baa rik la hum fi maa ra zaq ta hum, wagh fir la hum, war 

ham hum) 

“Lạy Allah, xin hãy hồng phúc vào mọi thứ mà Ngài đã cung cấp cho họ, 

xin hãy tha thứ cho họ và thương xót họ.”  

Qua Hadith khuyến khích khách mời ăn uống cầu xin tốt lành cho chủ nhà 

giống như Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã cầu xin cho gia đình của ông Abdullah bin Busr . 

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia 

quyến cùng tất cả bằng hữu của Người.  

 

Tác giả: 

Sheikh Waheed bin Baali 
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