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$  #  "       ! 
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

ا َْمُ اِ�ِ
ْ
ا َرّبِ الَعالَِمْ�َ نَل َمُااَلنلَجَمُزاَعَ ََ ْصَحابِهِ  نَبِّيَِناالالنل

َ
ُ�َْمٍد َوَ�َ آِ�ِ َوأ

وِْ اَوَمْن َ�َبَعُهْم  ِّ َمااَ�ْع ُا...اإَِ اوَْوِزان
َ
 :ك

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng Chủ tể của muôn loài, cầu xin sự bằng an và phúc lành 
cho Nabi của chúng ta, Muhammad, và cho gia quyến của 
Người, các vị bạn đạo của Người cùng tất cả những ai đi 
theo con đường tốt đẹp của họ cho đến Ngày Phán xét cuối 
cùng ... 

Quả thật, có rất nhiều người chưa rõ các giáo luật về 
việc thăm viếng Thánh đường Annabawi cũng như dâng lễ 
nguyện Salah nơi đó. Nhìn chung, hầu hết những người đến 
thăm viếng thành phố Madinah (thành phố Nabawi: Thành 
phố của vị Nabi tức Nabi Muhammad ) đều thực hiện 
không đúng theo nguyên tắc và lễ nghĩa được giáo luật qui 
định. Do đó, tôi quyết định biên soạn bức thông điệp ngắn 
này mục đích trình bày rõ các giáo luật cũng như đưa ra 
những lưu ý về các lỗi và sai phạm thường mắc phải trong 
cung cách thăm viếng và dâng lễ nguyện Salah, mong rằng 
có thể góp phần hướng dẫn mọi người Muslim thực hiện 
theo đúng với những gì được Nabi  và các Sahabah  của 
Người đã chỉ dạy. Bài viết này được trình bày theo các mục 
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trình tự với nội dung xúc tích, dễ hiểu, phù hợp cho tất cả 
quần chúng. 

Sau đây là các giáo luật: 

1- Giáo luật qui định cho phép đi du hành đến Thánh 
đường của Nabi  tức Thánh đường Annabawi để dâng lễ 
nguyện Salah tại đó vào bất kỳ mọi thời điểm, bởi theo 
Hadith được ghi nhận trong hai bộ Sahih (Albukhari và 
Muslim), ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  có nói: 

ََمنزَا «
ْ
َمْجِدَ انل

ْ
انل
َ
ِ اَالَما�اِييَمااِفَونُ اإِّ

ْ
ل
َ
اِمْ اك م ٌْ  »َالَماماِ اَمْجِدِ هاَهَاناَ�

امتفقابليها

“Dâng lễ nguyện Salah trong Thánh đường này của Ta 
(Thánh đường Annabawi ở Madinah) tốt hơn một ngàn lễ 
nguyện Salah trong các thánh đường khác trừ Thánh 
đường Alharam (Makkah).” (Hadith được thống nhất về 
tính xác thực của nó). 

2- Việc đi du hành đến Thánh đường của Nabi  để 
dâng lễ nguyện Salah tại nơi đó không liên quan với việc 
thực hiện Hajj, nó không phải là một nghi thức trong các 
nghi thức Sunnah (khuyến khích làm) của Hajj cũng chẳng 
phải là điều giúp cho Hajj trở nên hoàn thiện. Việc đi thăm 
viếng Thánh đường của Nabi  sau hay trước Hajj đều như 
nhau, không can hệ đến Hajj. 

3- Khi người Muslim đến bất kỳ Thánh đường nào 
thì theo Sunnah, khuyến khích người đó bước vào Thánh 
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đường bằng chân phải trước đồng thời nói câu Zikir và Du-a 
sau: 

ا َُفْوِلان ِا �انِ لا« َماُاَلنلَجَمُزاَعَ ََ ا َْحَِتَكا للنل ََ بَْون
َ
َمانْيتَْ اِ اك َُ ا»انللَ

“Bissmillah, wasola-tu wassala-mu ala Rosu-lulloh, Ollo-
hummaf-tahni li abwa-ba rohmatik” 

“Nhân danh Allah, cầu xin bằng ăn và phúc lành cho 
Thiên sứ của Allah, lạy Thượng Đế! Xin Ngài hãy mở cho 
bề tôi các cánh cửa nhân từ và thương xót nơi Ngài.” 

Hoặc người Muslim có thể bổ sung thêm: 

اِنانلَمِجيْمِاا« ََ يْ َّ َدِ وِْماِمَ انل
ْ
اهِِهانل ََ

ْ
َرِمرِْمالَُفل

ْ
ِهانل َِ ُبوُْ ابِاِ انلَعِييِْملاَلوِوَْج

َ
ا»اك

“A’u-zu billahil-Azim, wabiwajhihil-karim, wasulto-nihil-
qodi-m minash shayto-nirroji-m.” 

“Bề tôi cầu xin Allah, Đấng Vĩ đại, với gương mặt cao quý, 
phúc hậu và tuyệt đẹp của Ngài, với quyền năng từ xưa cũ 
của Ngài, giúp bề tôi tránh khỏi Shaytan xấu xa.” 

4- Sau đó, dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at chào 
Thánh đường. 

5- Sau khi đã hoàn tất lễ nguyện Salah chào Thánh 
đường (đối với Thánh dường của Nabi ), hãy đi đến phần 
mộ của Nabi  và mộ của Sahabah: Abu Bakr  và Umar 
 và chào Salam đến họ nói: 

لاانلَجَمُزاَبلَيَْكاوَاا َُفْوَلانِ اَل َْحَُةانِ اَلَوَمَ�رُُهلا« بَاابَْ�م�
َ
نلَجَمُزاَبلَيَْكاوَااك

ا.»نلَجَمُزاَبلَيَْكاوَااُ�َمُما
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“Assalamualayka ya Rosu-lulloh wa romatullo-hi wabaraka-
tuh, Assalamualayka ya Aba Bakrin, Assalamualayka ya 
Umar” 

“Chào an lành đến Người thưa Thiên sứ của Allah, chào 
an lành đến người ôi Abu Bakr, chào an lành đến người ôi 
Umar.” 

Sau đó, hãy rời đi ngay lập tức, không nói gì thêm 
nữa, việc làm này được thực hiện giống như Ibnu Umar đã 
thực hiện khi ông di du hành đến đây. Còn nếu như có nói bổ 
sung thêm một số lời cầu xin ngắn cho họ (không quan niệm 
là điều bắt buộc) thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, chỉ chào 
Salam như trên là tốt rồi. 

6- Theo Sunnah, khuyến khích những người đang ở 
Madinah tẩy sạch thân thể tại chỗ ở của mình rồi sau đó đi 
đến Thánh đường Quba’ và dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at 
ở đó, bởi Nabi Muhammad  có nói: 

اُ�ْمَما�ا« ْجِم
َ
اَكأ ُ

َ
ال َن ََ ا ِ

ِْ َعتَ
ْ
اَ ع اِييِْه  َ ََ افَ بَاَ َُ ا اَمْجِدِ  َم

َ
اك اُ َم ابَىِْتِه ْ َِ ا َم ََ ََ اَر  »َمْ 

ام وصاالحي اك�مجهاكح النلسجائالغٌهما

“Ai tẩy sạch thân thể tại nhà của y rồi đến Thánh đường 
Quba’ để dâng lễ nguyện Salah trong đó hai Rak-at thì y sẽ 
có được ân phước giống như ân phước của Umroh”. 
(Hadith sahih do Ahmad và Annasa-i cùng những học giả 
Hadith khác ghi nhận). 

7- Theo Sunnah, cũng khuyến khích người Muslim 
ghé thăm khu nghĩa trang Al-Baqia và các khu mộ của 
những người Shaheed (tử trận vì Allah) ở Uhud, bởi Nabi 
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Muhammad  đã từng thăm viếng họ và cầu nguyện cho họ 
và bởi lời giáo huấn chung chung khi Người  nói: 

ّافَُزْلُ لَْهاا«
َ
يْتُُ�ْماَ�ْ اِاَراَ ِاانلُدبُْوِ اك َِ

 . لن امجلما»ااُكنُْتاهَ

“Ta đã từng cấm các người thăm viếng các ngôi mộ, giờ 
các người hãy thăm viếng nó đi!” (Muslim). 

Và Nabi  đã dạy các Sahabah của Người lời nói 
khi đến các ngôi mộ thăm viếng: 

ا «
ْ
اَلنل َِ ُمْؤِمنِ

ْ
انل اِمَ  وَاِ  ِّ ان ْهَ 

َ
اك اَبلَيُْ�ْم انُمْجِلمِانلَجَمُز ََ اَشا اإِْن اَلِِهَا

ا ُاَِ
ُلان َا

َ
ْفأ
َ
َعاِييَةَاالَمَِمُدوَناك

ْ
َااَللَُ�ُمانل

َ
 . لن امجلم » ل

“Assalamualaykum ahlad diyaar minal mu’mini-n wal-
muslimi-n wa inna insha-Ollo-hu lala-hiqu-n, as-alullo-ha 
lana wa lakum Al’a-fiyah.” 

“Chào an lành đến mọi người này hỡi những người trong 
mộ từ nhưng người có đức tin và những người Muslim, 
quả thật chúng tôi, insha-Allah, chắc chắn sẽ gặp mọi 
người, chúng tôi cầu xin Allah ban cho chúng tôi và mọi 
người điều tốt lành và sự tha thứ.” (Muslim). 

8- Và một trong những điều bắt buộc phải biết đó là 
việc xây mái vòm hay những gì khác trên các mộ, hoặc xây 
các Thánh đường trên các mộ, hoặc chôn cất người chết 
trong các Thánh đường đều là những việc làm bị nghiêm 
cấm mà Nabi  đã cảnh báo. Có rất nhiều lời di huấn cảnh 
báo cho những việc làm này, tiểu biểu là những lời di huấn 
dưới đây: 
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- Bà A’ishah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  đã 
nói lúc Người ngã bệnh nặng không thể đứng dậy được: 

ودَاالََعَ ان ُا«ا َُ َ
ْ
َِا نل هِْبيَائِ

َ
بُوَ اك َُ َُالنا

َ
ا َهلانَ ََ ا.متفقابليها»ْماَمَجاِجَ اَلنَل

 

“Allah nguyền rủa những người Do thái và Thiên Chúa 
giáo về việc họ đã lấy các ngôi mộ của các vị Nabi của họ 
làm các Thánh đường.” (Albukhari, Muslim). 

- Bà A’ishah  cũng thuật lại rằng Ummu Habibah 
và Ummu Salmah đã nhắc đến một nhà thờ mà họ đã nhìn 
thấy nó ở Habashah trong đó có rất nhiều hình ảnh Thiên sứ 
của Allah . Người  nói:  

ا الا« اَمْجِدً ن ْبِ ِ ََ ا اَعَ اَ�نَْون اَيَماَ� اِلُ  ََ انل انلَمُجُ  ُم َِ اِيي َن
ََ ا اإَِ ن َِك

َ
لإ
ُ
اك إَِن

ِا
َ
لإ
ُ
اك ال َوَ  َو انل اِريَك اِييِه الََالَوُ لن ان ِاَك اِبنَْ  ِق

ْ
َل
ْ
انل نُ  َ ااِِ ِديَاَمِة

ْ
انل  لن اا»وَْوَز

ا.نلخا يالمجلم

“Quả thật những người đó khi nào trong cộng đồng của 
họ có người ngoan đạo và đức hạnh chết đi thì họ sẽ xây 
trên mộ của người đó một Thánh đường, và họ sẽ vẽ trong 
đó các hình ảnh của người đó. Những người đó thực sự là 
những kẻ xấu xa nhất trong tạo vật của Allah vào Ngày 
Phán xét cuối cùng.” (Albukhari, Muslim). 

- Ông Jabir  nói: Thiên sứ của Allah  cấm trát 
thạch cao cho ngôi mộ, cấm ngồi lên đó và cấm xây cất trên 
đó. (Muslim). 
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- Ông Abu Murthad  thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 

اا«ا ََ ْ
َ
لووناإِل ََ َّارُ ُدبُوِ اَل

ْ
انل ِْلُجوناَعَ

َ
 . لن امجلم »َّاِ

“Các người đừng ngồi lên các ngôi mộ và đừng dâng lễ 
nguyện Salah hướng về nó.” (Muslim). 

Còn đối với việc ngôi mộ của Nabi  nằm trong 
Thánh đường là không phải Người được chôn cất trong 
Thánh đường mà thực chất Người được chôn tại nhà của 
A’ishah , và ngôi nhà của A’ishah  trước đó nằm bên 
ngoài Thánh đường, và điều này vẫn tiếp diễn trong các thời 
của Sahabah sau đó. Rồi đến khi vào thời lãnh đạo của 
Alwalid bin Abdul Malik, Thánh đường được mở rộng thêm 
nên phần ngôi nhà của A’ishah phải nằm trong Thánh đường 
(xem bộ Fatawa tổng hợp của Ibnu Taymiyah 7/2323). Và 
trước đó việc mở rộng thêm phạm vi Thánh đường chỉ được 
mở rộng ở ba hướng trừ hướng có ngôi mộ của Nabi  tức 
ngôi mộ của Nabi vẫn  nằm bên ngoài Thánh đường, và đó 
là công trình mở rộng Thánh đường trong thời của Umar , 
Uthman . 

Những sai phạm và các điều lưu ý: 

1- Đa số người đi từ xa đến Madinah với định tâm là 
để thăm viếng mộ của Nabi , đây là điều không được 
phép. Giáo luật Islam chỉ cho phép đi du hành đến đó để 
được dâng lễ nguyện Salah tại Thánh đường Nabawi (Thánh 
đường của Nabi) mà thôi như Nabi  đã có nói: 
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ا اثَا«
َ
اإِ 

َ
اإِّ انلمَّماُل َّ و ُ اد ََمنِزاَّ

ْ
انل اَلَمْجِدِ  اَهَان اَمْجِدِ ه اَمَجاِجَ  َمثَِة

َْْصا
َ
ا.متفقابليها»َلَمْجِدِ انم

“Không được phép du hành từ xa xôi đến để thăm viếng 
bất cư nơi nào chỉ trừ ba Thánh đường: Thánh đường này 
của Ta (Thánh đường Nabawi tại Madinah), Thánh đường 
Alharam (Makkah) và Thánh đường Al-aqsa (Palestine).” 
(Albukhari, Muslim). 

2- Việc thăm viếng mộ của Nabi  và hai vị 
Sahabah của Người cùng với khu nghĩa trang Al-baqia và 
các ngôi mộ của những người Muslim khác là chỉ dành cho 
nam giới, còn phụ nữ thì không được phép thăm viếng các 
mộ bởi Nabi  đã nói: 

انلُدبُْو ِاا« اُاَلنَ نِ� انُ  اك�مجها»الََعَ  كح النلتمايالنب اام وصاالحي ل
ا.ماجه

“Allan nguyền rủa những phụ nữ thăm viếng mộ”. (Hadith 
Sahih được Ahmad, Tirmizhi, và Ibnu Ma-jah ghi nhận). 

3- Không được phép cho bất cứ ai sờ, chạm, hôn vào 
Mimbar (bục giảng thuyết) hay buồn có mộ của Nabi  và 
mộ của hai vị Sahabah trong đó hoặc đi Tawaf (vòng quanh) 
chúng. Tất cả đều là việc làm Bid’ah bị cấm đoán. 

4- Không ai được phép cầu xin và khẩn vái một điều 
gì từ Thiên sứ  hay bất cứ ai khác, cầu xin được tránh điều 
dữ gặp điều lành hay cầu xin khỏi bệnh hoặc cầu xin Người 
 ân xá ở Ngày Sau hoặc cầu xin một nhu cầu và mong 
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muốn nào đó đều không được phép, bởi tất cả những điều đó 
chỉ được phép cầu xin và khẩn vái nơi Allah duy nhất và chỉ 
có Ngài mới có quyền năng đáp lại những mong muốn của 
người bề tôi. Sự cầu xin và khấn vái những ai (vật) khác 
ngoài Ngài đều là việc làm Shirk với Ngài. 

5- Một trong những việc làm Bid’ah mà rất nhiều 
người thăm viếng mắc phải đó là họ lớn tiếng ngay mộ của 
Nabi , họ đứng ở đó thật lâu và Du-a ngay mộ của Người, 
thậm chí họ còn hướng về ngôi mộ của Người và ngửa tay 
lên cầu xin, một số người đứng từ xa hướng mặt về ngôi mộ 
của Người  giơ tay chào Salam hoặc cầu nguyện, có 
người đi thăm mộ Người cứ mỗi lần dâng lễ nguyện Salah 
xong, một số người thì mỗi lần vào Thánh đường hoặc ra 
khỏi Thánh đường đều phải đi thăm mộ của Nabi . Tất cả 
những điều đó đều trái với những gì mà các Sahabah ngoan 
đạo của Nabi  đã làm.  

6- Ở trên là những gì mà giáo luật Islam qui định và 
cho phép người thăm viếng Madinah thực hiện, còn những 
gì khác không nằm trong ở phần trên như đã trình bày là 
không có trong giáo luật. Như Thánh đường Sab’a Masaajid, 
Thánh đường Qiblatain và những Thánh đường khác ngoài 
ba Thánh đường được nói trên đều không phải là những nơi 
mà giáo luật quy định hay cho phép du hành xa xôi đến để 
viếng thăm hoặc để cầu xin khấn vái một điều gì đó. 

Một số điều lưu ý quan trọng mà người bề tôi cần 
biết: 

 Điều lưu ý thứ nhất: Quả thật, điều bắt buộc lớn nhất 
đối với tín đồ Muslim là y phải thờ phượng Allah duy nhất 
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một mình Ngài, không được tổ hợp (Shirk) một ai (vật) 
ngoài Ngài. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ﴿ ِ ِ ََ س ِ
ۡۡ ّن َو� ِ

ِۡ ا]٥٦:انلن را�ا فو ا[ ﴾  ٥َوَما َلقَۡتُ  �

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

ّمةٖ  ﴿
ُ
ِ أ
ّ ُُ  ِِ َۡۡنا  َع ََ ِن ��ۡ  َولََتۡد 

َ
ًَ أ ُٰغوَتۖ رُّسو َّ ْ �ل ََُِِبوا ۡۡ َ َو� ّّ � ْ  ﴾ ُبُدوا

ا]٣٦:افو انلح ا[

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một 
vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và 
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

 �ُۡ�ُِ�واْ بِهِۦ َشۡ� َو�ۡ�ُبُدواْ �]
ََ َ َو ا]٣٦:افو اانلسجاَ[ Zاۖ  ٔٗ ّّ

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không 
được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) 
bất cứ cái gì. (Chương 4 – Annisa’, câu 36). 

Và ai có bất kỳ hành vi thờ phượng nào đó đối với ai 
(vật) khác ngoài Allah thì y đã phạm vào đại tội Shirk, tội lỗi 
mà Ngài sẽ không bao giờ tha thứ nếu như không biết quay 
về sám hối cùng Ngài. Ngài phán: 

َك  ﴿ ن �ُۡ�َ
َ
ََ َ�ۡغفُِر أ  َ ّّ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ِِّن � بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء

ٰٓ ِِۡ�ًما َعِظيًما  َ ََ ۡۡ َتِد � َۡ  ِ ّّ ا]٤٨:افو اانلسجاَ[ ﴾ ٤بَِ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành 
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
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phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác 
cho người nào Ngài muốn. Và ai làm điều Shirk với Allah 
thì quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội không thể 
tha thứ. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

َك لَُظۡقٌم َعِظيمٞ  ﴿ ۡ ا]١٣:افو االدمان[ ﴾ ١ ِِّن �لّ�ِ

Quả thật, hành vi Shirk là điều bất công và đại nghịch. 
(Chương 31 – Luqman, câu 13). 

Và Shirk có hai loại: 

Loại thứ nhất: Đại Shirk, nó đưa một tín đồ ra khỏi 
tôn giáo, tiêu biểu cho các hành vi đại Shirk là những điều 
sau đây: 

  Du-a (cầu xin, khấn vái) những ai (vật) khác ngoài 
Allah, như một người đến mộ của Nabi hoặc mộ của một 
người ngoan đạo nói: Xin hãy cầu xin ân xá cho tôi, hoặc xin 
hãy cho tôi khỏi bệnh hoặc cầu xin một điều gì đó. 

  Giết tế cho một ai (vật) khác ngoài Allah như giết tế 
con vật để dâng cúng Jinn, các Shaytan, hoặc các vị Nabi và 
những người ngoan đạo trong mộ. 

  Đi Tawaf quanh các mộ. 

  Phân xử và phán xét không theo giáo luật mà Allah 
đã ban xuống (chi tiết cụ thể được nói trong các sách về 
Aqidah - giáo lý Islam). 

  Đeo các dây bùa trên cổ, tay, chân, hông của trẻ con 
hoặc treo trong nhà, xe hơi với niềm tin rằng nó sẽ mang lại 
diều lành tránh điều dữ. 
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  Dùng bùa thuật. 

Loại thứ hai: Tiểu Shirk, cũng là một đại tội nhưng 
nó không trục xuất người tín đồ ra khỏi tôn giáo, tiêu biểu 
cho các hành vi ở loại này: 

  Riya’ (sự phô trương các việc làm tốt và ngoan đạo 
trước thiên hạ để được mọi người khen ngợi tán dương, hoặc 
để đạt được mục đích nào đó chứ không hoàn toàn thành tâm 
vì Allah). Nabi  nói: “Điều mà Ta lo ngại cho các người 
nhất là tiểu Shirk. Người được hỏi: Đó là gì. Người bảo: 
Riya’.” (Ahmad ghi lại với đường dẫn khá tốt). 

  Thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah như thề bởi 
Nabi, thề bởi cuộc sống của tôi, thề bởi cha tôi, thề trước 
danh dự của tôi, ... Ông Umar bin Khattab  thuật lại, 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ان ِا«ا ِ
ٌْ َكااَمْ اَملََ ابَِغ َ ِْ

َ
َفَماَلك ََ م وصاالحي لاك�مجهاكح الكبواا»َيَدْ ا

ا.دنلدالغٌها

“Người nào thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah thì kẻ đó 
thật sự là kẻ phủ nhận đức tin và thờ đa thần.” (Hadith 
Sahih, do Ahmad và Abu Dawood và những người khác ghi 
lại). 

 Câu nói: Đó là điều Allah và một người nào đó 
muốn như nói: Đó là điều Allah và anh đã muốn. Người 
Muslim không được phép nói như thế bởi Nabi Muhammad 
 đã nói:  
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ان ُا«ا ََ اَمااَشا اَرُدولُون الَااَّ افَُمنم ََ ان ُالَ�ِالََشا ََ اَمااَشا ااْ اُْولُون افَُمنم ََ اَشا ا»ُ َم
ٌ ا�جن االحي  ا.ك�مجهاكبوادنلدالغ

“Các ngươi đừng nói “đó là điều Allah và một ai đó 
muốn” mà hãy nói “đó là điều Allah muốn sau đó là một 
ai đó muốn.” (Abu Dawood ghi lại với đường dẫn xác thực). 

Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng có một người nói với 
Nabi: Đó là điều Allah và Người muốn. Nabi bảo: 

ا«ا
َ
تَِ�اِ�ِاك

ْ
ان ُااهِّ ناَجَعل ََ م وصاالحي لاك�مجهاكح النب اا»لَْمَ ُ اابَْ اَمااَشا

ا.ماجةالغٌهما

“Há ngươi đã đưa Ta lên thành đối tác ngang hàng với 
Allah ư, không được phép như thế, hãy nói chỉ có ý muốn 
của Allah duy nhất mà thôi.” (Hadith Sahih, do Ahmad và 
Ibnu Ma-jah và những người khác ghi lại). 

 Điều lưu ý thứ hai: Sự thờ phượng sẽ không có giá 
trị nơi Allah nếu không có ba yếu tố sau đây: 

1 - Islam: Sự thờ phượng của người không phải 
Muslim sẽ không có giá trị nơi Allah như sự thờ phượng của 
người Do thái giáo, Thiên Chúa giáo và những người ngoại 
đạo khác. 

2- Lòng thành tâm (Ikhlas), bởi người nào tổ hợp 
với Allah trong việc thờ phượng Ngài một điều gì đó dù là 
đại Shirk hay tiểu Shirk như Riya (phô trương) thì sự thờ 
phượng của y sẽ vô giá trị. 

3- Noi theo đường lối chỉ đạo và hướng dẫn của 
Nabi , bởi nếu ai đó bổ sung thêm một lễ nguyện Salah 
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bắt buộc thứ sáu trong ngày hoặc y dâng lễ nguyện Salah 
Zhuhur năm Rak-at thì việc làm đó của y là hành vi Bid’ah 
sẽ mang tội với Allah đồng thời lễ nguyện Salah của y sẽ 
không được chấp nhận nơi Allah cho dù y chỉ hướng lòng 
thành tâm của y đến với Allah duy nhất hay cho dù y định 
tâm muốn được ban thêm ân phước, bởi Nabi  đã nói: 

َوا َّدا«ا َُ ْمُمهَااَي
َ
اَبلَيِْهاك ََ ْ ا. لن امجلما»َمْ اَبِمَ اَ�َمًمالَى

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là mệnh lệnh của 
ta thì việc làm đó không được chấp nhận” (Muslim). 

 Điều lưu ý thứ ba: Quả thật, hiện nay tập hợp những 
lời cảnh báo cũng như những lưu ý từ giáo luật về những 
điều sai trái trong thực hành các giáo điều Islam đã được phổ 
biến rộng rãi. Do đó, mỗi người Muslim phải hết sức chú ý 
và cảnh giác đừng để rơi vào những sai phạm, và sau đây là 
một số điều lưu ý tiêu tiểu: 

1- Đừng trễ nải giờ giấc thực hiện bổn phận dâng lễ 
nguyện Salah, bởi đó là một trong các đại tội trong Islam. 

2- Đừng bỏ lễ nguyện Salah tập thể ở Thánh đường, 
đặc biệt là giờ Fajar và Asr. 

3- Đừng tới lui đến các thầy bùa và bói toán. 

4- Đừng tìm kiếm sự phúc lành dưới các hình thức 
cũng như các hành vi không được qui định và cho phép 
trong giáo luật như tìm kiếm sự phúc lành từ các ngôi mộ 
của các vị Nabi và những người ngoan đạo, hoặc từ các tấm 
màn phủ của Ka’bah hay chính Ka’bah. 
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5- Tránh xa rượu và những chất kích thích gây say 
và nghiện. 

6- Tránh tìm kiếm tiền tài bổng lộc dưới hình thức 
Haram như Riba (cho vay lấy lãi), trộm cắp, cướp đoạt, gian 
lận trong mua bán và cân đo,… 

7- Tránh xa các hành vi đồi bại như Zina (quan hệ 
bừa bãi chưa hợp thức hóa theo Islam) trong đó bao hàm 
việc nhìn ngắm phụ nữ và đồng hành với họ. 

8- Coi chừng việc bất hiếu với cha mẹ và cắt đứt 
mối quan hệ thân thuộc. 

9- Coi chừng chiếc lưỡi của mình từ việc nói dối, 
lường gạt, phỉ báng và mách lẻo gây xích mích, oán thù và 
chia rẽ nhau. 

10- Và các chị em phụ nữ Muslim hãy coi chừng 
việc phô bày Awrah (phần cần được che đậy) trước đàn ông 
và nam giới (được quyền kết hôn) như gương mặt, tóc, tay, 
chân, hoặc ăn mặc bó sát làm nổi lên đường nét của cơ thể, 
các chị em hãy ăn bận che kín toàn thân. 

Đây là lời cuối của bức thông điệp. 

ا َْمُ اِ�ِ
ْ
اهَِبيّنَااالَالَ انُ الََفلَمَانَل اهِلِالََالحْاَعَ الََعَ َاُمَْم � ِْ ْجَِع

َ
ا. ِبِهاك

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, cầu xin 
Allah ban sự bằng an và an lành cho Nabi của chúng ta, 
Muhammad, cho gia quyến của Người, cùng tất cả các bạn 
đạo của Người. 

   


