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Chương 36 

Chu Cấp Cho Gia Đình 
 

 

 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 [322سورة ابلقرة: ] ﴾َولََعَ ٱلَۡمۡولُودِ ََلُۥ رِزُۡقُهنَّ َوكِۡسَوُتُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف  ﴿

Và người cha (của đứa con) phải có nghĩa vụ chu cấp 

cái ăn cái mặc cho các bà mẹ một cách tử tế. (Chương 

2 – Al-Baqarah, câu 233). 

Allah  phán bảo người chồng phải có trách 

nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng và chu cấp cho gia đình 

một cách tử tế. Tử tế ở đây muốn nói là không lãng phí 

cũng như không keo kiệt mà ở mức vừa phải theo khả 

năng của từng người.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِن َسَعتِهۦِۖ َوَمنِِلُنفِۡق ذُ ﴿ آ َءاتَىُٰه  و َسَعةٖ م  ۥ فَلۡيُنفِۡق ِممَّ قُِدَر َعلَۡيهِ رِزۡقُُه
ه  ُ  [7سورةالطالق : ] ﴾ ٱللَّ

Người giàu và khá dả sẽ chi tiêu theo sự giàu và khá 

dả của mình, và người eo hẹp sẽ chi tiêu theo những gì 

mà Allah ban cấp cho y. (Chương 65 – Attalaq, câu 7). 

Allah  bắt người chồng phải cấp dưỡng cho vợ 

và con cái vì đó là trách nhiệm của họ đối với gia đình 

nhưng Ngài không bắt họ làm quá khả năng, Ngài chỉ 
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yêu cầu họ làm theo khả năng và hoàn cảnh kinh tế của 

họ. Allah  phán: 

ُۢ بَِوَِلَِها َوََل َمۡولُود  ﴿ ةُ ه ََل تَُضٓارَّ َوِِٰلَ ُۥ  ََل تَُكلَُّف َنۡفٌس إَِلَّ وُۡسَعَها َلَّ
ِۦه   [322سورة ابلقرة: ] ﴾بَِوَِلِه

Mỗi linh hồn chỉ được yêu cầu làm việc tùy theo khả 

năng của nó; không bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa con 

của mình và cũng không người cha nào bị làm khổ vì 

đứa con của y. (Chương 3 – Al-Baqarah, câu 233). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ءٖ ﴿ ِن ََشۡ نَفۡقتُم م 
َ
 [23: سورة سباء] ﴾َۖۖفُهَو ُُيۡلُِفُهۥ َوَمآ أ

Và bất cứ của cải nào mà các ngươi chi dùng (cho 

chính nghĩa của Allah) thì sẽ được Ngài hoàn lại. 
(Chương 24 – Saba’, câu 23). 

Allah  phán như muốn trấn an những người 

chồng nói riêng và tất cả mọi người nói chung trong đám 

bề tôi của Ngài rằng họ không phải lo lắng trong việc chi 

dùng của cải và tài sản của họ cho chính nghĩa của Allah 

 bởi vì những gì họ tiêu đi vì Ngài đều được Ngài hoàn 

trả lại hoặc là ngay tại cõi trần hoặc là Ngài trì hoãn đến 

cõi Đời Sau. Và những gì Allah  hoàn trả lại sẽ tốt đẹp 

và to lớn hơn những gì mà đám bầy tôi của Ngài chi dùng 

vì Ngài, cả về số lượng lẫn chất lượng. Allah  phán: 
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ۢنبَتَۡت َسۡبَع ﴿
َ
ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أ ۡمَوٰلَُهۡم ِِف َسبِيِل ٱللَّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ثَُل ٱَّلَّ مَّ
ِ ُسۢنبُلَةٖ 

ِاْئَُة َحبَّةٖ   َسنَابَِل ِِف ُك  ُ َوِٰسٌع َوٱ م  ه َوٱللَّ ُ يَُضٰعُِف لَِمن يََشآُء للَّ
 [362سورة ابلقرة: ] ﴾٢٦١َعلِيٌم 

Hình ảnh của những người chi dùng tiền của và tài 

sản của họ cho con đường chính nghĩa của Allah 

giống như một hạt giống trổ ra bảy nhánh bông, mỗi 

nhánh bông trổ ra một trăm hạt. Và Allah sẽ nhân lên 

thêm nữa cho những ai Ngài muốn bởi vì Allah là 

Đấng Quảng Đại, Bao La và Biết hết mọi việc. 

(Chương 3 – Albaqarah, câu 261). 

ُ يَعُِدُكم ﴿ ُمرُُكم بِٱۡلَفۡحَشآءِِۖ َوٱللَّ
ۡ
ۡيَطُٰن يَعُِدُكُم ٱلَۡفۡقَر َوَيأ ٱلشَّ

ۡغفَِرة   ا  مَّ ِۡنُه َوفَۡضل  ُ َوِٰسٌع َعلِيم   َوٱم   [362سورة ابلقرة: ] ﴾٢٦٨ للَّ
Shaytan làm cho các ngươi lo sợ sự nghèo khó và bảo 

các ngươi làm điều tội lỗi, ngược lại, Allah hứa tha 

thứ cho các ngươi và làm cho các ngươi phát đạt với 

thiên lộc của Ngài. Quả thật, Allah là Đấng Quảng 

đại, Bao la và Am tường mọi sự việc. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 268). 

 

Hadith 288: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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ْنَفْقَته   ِديَنار  }
َ
ْنَفْقَته   َوِديَنار   اللِ  َسبِيلِ  ِف  أ

َ
ْقَت  َوِديَنار   َرَقَبة   ِف  أ  تََصدَّ

ْنَفْقَته   َوِديَنار   ِمْسِكني   ََعَ  بِهِ 
َ
ْهلَِك  ََعَ  أ

َ
َها أ ْعَظم 

َ
ْجًرا أ

َ
ِى أ ْنَفْقَته   اَّلَّ

َ
 أ

ْهلَِك  ََعَ 
َ
 رواه مسلم. {أ

“Một đồng Di-nar ngươi đã chi dùng cho con đường 

chính nghĩa của Allah (Jihaad), một đồng Di-nar 

ngươi đã chi dùng để phóng thích nô lệ, một đồng Di-

nar ngươi đã chi dùng để bố thí cho người nghèo, và 

một đồng Di-nar ngươi đã chi dùng cho gia đình của 

ngươi, thì phần ân phước lớn hơn hết là ân phước của 

một đồng Di-nar mà ngươi đã chi dùng cho gia đình 

của ngươi.” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith khẳng định rằng việc chu cấp và nuôi 

dưỡng vợ và con cái là việc làm tốt hơn các loại chi dùng 

khác vì Allah bởi vì việc chu cấp và nuôi dưỡng cho vợ 

con là chi dùng mang tính bổn phận bắt buộc còn các loại 

chi dùng khác chỉ mang tính khuyến khích trừ Zakah. 

 

Hadith 289: Ông Abu Abdullah  (có lời bảo: 

Abu Abdurrahman) và ông Thawbaan Ibnu Bujdud  

đồng thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ْفَضل  }
َ
ه   ِديَنار   أ ل   ي ْنِفق  ه   ِديَنار   الرَّج  ه   َوِديَنار   ِعَياِلِ  ََعَ  ي ْنِفق   ي ْنِفق 

ل   ه   َوِديَنار   اللِ  َسبِيلِ  ِف  َدابَّتِهِ  ََعَ  الرَّج  ْصَحابِهِ  ََعَ  ي ْنِفق 
َ
 َسبِيلِ  ِف  أ

 رواه مسلم. {اللِ 



 

 

 

5 

“Đồng Di-nar tốt nhất mà một người đàn ông chi 

dùng là đồng Di-nar y chi dùng cho gia đình của y, kế 

đến là đồng Di-nar y chi dùng cho phương tiện vận 

chuyển của y trong con đường chính nghĩa của Allah 

và kế đến là đồng Di-nar y chi dùng cho những người 

đồng hành với y trên con đường chính nghĩa của 

Allah.” (Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

Hadith cho thấy mức độ ân phước từ cao đến thấp 

của việc chi dùng, qua đó khẳng định việc chi dùng cho 

vợ và con cái là việc làm tốt đẹp nhất và ân phước nhất. 

 

Hadith 290: Bà Ummu Salamah thuật lại: Tôi đã 

nói: Thưa Thiên sứ của Allah, liệu tôi có được ân phước 

hay không nếu tôi chi dùng cho con cái của Abu Salamah 

và tôi không muốn chúng đi tha phương cầu thực và bởi 

vì chúng là con cái của tôi? Thiên sứ của Allah  nói: 

ْجر   لَِك  َعمْ نَ }
َ
ْنَفْقِت  َما أ

َ
 متفق عليه. {َعلَْيِهمْ  أ

“Có, bà sẽ được ân phước của việc chi dùng để chăm 

lo cho chúng.” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

Hadith cho thấy rằng việc người mẹ chi dùng tài 

sản chăm lo cho con cái của mình sẽ được ban cho ân 

phước mặc dù việc chi tiêu chăm lo của người mẹ đối với 

con cái chỉ xuất phát từ tấm lòng và tình thương bản năng 

của người mẹ. 

 



 

 

 

6 

Hadith 291: Ông Sa’ad bin Abu Wiqaas thuật lại 

trong một lời thuật dài đã được đề cập ở phần đầu cuốn 

sách trong chương “sự định tâm” rằng Thiên sứ của 

Allah đã nói với ông: 

ِجْرَت َعلَْيَها َحَّتَّ َما }
 
ْنِفَق َنَفَقًة تَبَْتِِغْ َبَها وَْجَه اللِ إَِّلَّ أ إِنََّك لَْن ت 

تََك 
َ
 متفق عليه. {ََتَْعل  ِِفْ ِِفْ اْمرَأ

“Quả thật, bất cứ phần chu cấp nào ngươi chu cấp vì 

làm hài lòng Allah thì đều được ban cho ân phước và 

công đức, ngay cả việc ngươi đút một miếng thức ăn 

vào miệng người vợ của ngươi cũng được ban cho ân 

phước và công đức.” (Albukhari, Muslim).  

* Bài học từ Hadith: 

Hadith cho thấy rằng sẽ đạt được ân phước và 

công đức cho việc cấp dưỡng và chăm sóc vợ mặc dù 

việc làm đó chỉ là việc làm tương ứng với sự hưởng thụ 

từ người vợ; bởi lẽ trong Islam, sự định tâm thiện tốt sẽ 

chuyển đến cấp độ tuân lệnh và thờ phượng Allah . 

Hadith 292: Ông Abu Mas’ud Al-Badri  thuật 

lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ْنَفَق  إَِذا}
َ
ل   أ ْهلِهِ  ََعَ  الرَّج 

َ
وَ  حَيْتَِسب َها أ  متفق عليه. {َصَدقَة   َل   َفه 

“Nếu người đàn ông cấp dưỡng cho vợ của y với niềm 

hy vọng được ân phước thì việc cấp dưỡng đó được 

ghi là việc làm Sadaqah của y.” (Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 
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Hadith muốn nói rằng mặc dù việc cấp dưỡng cho 

vợ và con cái là trách nhiệm và nghĩa vụ bắt buộc của 

người đàn ông nhưng nếu y thực hiện nghĩa vụ bắt buộc 

này vì tuân lệnh Allah  và với tấm lòng muốn hàn gắn 

và kết chặt tình nghĩa thân thuộc thì nghĩa vụ bắt buộc đó 

được ghi thành việc làm Sadaqah. 

 

Hadith 293: Ông Abdullah bin Amru bin Al’Ass 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

نْ  إِْثًما بِالَْمْرءِ  َكَف }
َ
نْ  حَيْبَِس  أ  رواه مسلم. {ق وتَه   َيْملِك   َعمَّ

“Một người chỉ cần lơ là trong việc cấp dưỡng cho gia 

đình của y là đã mang tội.” (Muslim). 

Có nghĩa là một người đàn ông dù không làm điều 

tội lỗi nào nhưng lại lơ là và thiếu quan tâm đến việc cấp 

dưỡng cho gia đình thì việc lơ là và thiếu quan tâm đó 

được xem là tội lỗi ở nơi Allah . 

 

* Bài học từ Hadith: 

Hadith là bằng chứng khẳng định việc chu cấp và 

chăm lo cái ăn, cái mặc một cách tử tế cho vợ con là 

trách nhiệm quan trọng của một người đàn ông. 

 

Hadith 294: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói:  
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ول   َيْْنَِّلَنِ  َملَََكنِ  إَِّلَّ  فِيهِ  الِْعَباد   ي ْصبِح   يَْوم   ِمنْ  َما} َما َفَيق  ه  َحد 
َ
مَّ  أ  اللَّه 

ْعِط 
َ
ْنِفًقا أ ول   ، َخلًَفا م  مَّ  اآلَخر   َوَيق  ْعِط  اللَّه 

َ
ْمِسًَك  أ  متفق عليه. {تَلًَفا م 

“Mỗi ngày vào buổi sáng đều có hai vị Thiên Thần 

xuống trần, một trong hai vị cầu nguyện: lạy Allah, 

xin Ngài hãy ban thêm điều tốt lành cho người chi 

dùng, và vị còn lại thì cầu nguyện: lạy Allah, xin Ngài 

hãy ban sự tiêu tan cho kẻ keo kiệt không chi dùng.” 

(Albukhari, Muslim). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith là bằng chứng cho thấy được phép cầu xin 

cho sự rộng rãi thêm điều phúc lành và được phép cầu 

xin sự tiêu tan cho những kẻ keo kiệt không chịu chi 

dùng cho nghĩa vụ và bổn phận mà Allah  đã sắc lệnh. 

- Hadith là sự kêu gọi người tín đồ chi dùng vì 

Allah  đặc biệt là đối với việc chi dùng cho gia đình 

bởi việc làm đó sẽ mang lại điều phúc lành và được thêm 

bổng lộc do sẽ được lời cầu phúc mỗi ngày của vị Thiên 

Thần. 

 

Hadith 295: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ْلَيا اْْلَد  } ْفَل  اْْلَدِ  ِمنَ  َخْي   الْع    ، السُّ
ْ
ول   بَِمنْ  َوابَْدأ َدقَةِ  وََخْي   ، َتع   الصَّ

ه   يَْسَتْعِفْف  َوَمنْ  ، ِغًن  َظْهرِ  َعنْ   {الل   ي ْغنِهِ  يَْسَتْغنِ  َوَمنْ  ، الل   ي ِعفَّ
 رواه ابلخاري.
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“Tay trên (cho) tốt hơn tay dưới (nhận), hãy bắt đầu 

với gia đình, và phần Sadaqah tốt nhất là phần đã 

không còn cần thiết cho bản thân và gia đình, ai xin 

Allah che chở khỏi điều Haram thì Allah sẽ che chở 

cho y và ai cầu xin sự giàu có thì Ngài sẽ ban sự giàu 

có cho y.” (Albukhari). 

* Bài học từ Hadith: 

- Hadith ca ngợi và kêu gọi các tín đồ nên làm 

nhiều Sadaqah. 

- Qua Hadith, bàn tay phúc lành được chia thành 

bốn thứ cấp: bàn tay ân phúc nhất là bàn tay trên tức bàn 

tay cho đi, kế đến là bàn tay không muốn nhận của ai, 

tiếp theo là bàn tay nhận nhưng không xin, và thấp nhất 

là bàn tay của ăn xin. 

- Hadith kêu gọi người tín đồ luôn hướng về Allah 

 để xin Ngài phù hộ và che chở và xin Ngài sự giàu có 

bởi Ngài mới chính là Đấng ban phát. 

- Hadith nhắc nhở cho người làm Sadaqah rằng 

hãy Sadaqah sau khi đã dành phần cần thiết cho bản thân 

và gia đình và đó là phần Sadaqah tốt nhất. Bằng chứng 

cho điều này  là Hadith do ông Sa’ad bin Abi Wiqaass , 

một trong mười vị Sahabah được báo tin mừng về Thiên 

Đàng thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  đến thăm tôi 

vào năm Hajj chia tay khi tôi bị bệnh rất nặng. Tôi đã nói 

với Người: Thưa Thiên sứ của Allah! Quả thật, cơn đau 

bệnh của tôi như Người thấy đó càng ngày càng nặng 

hơn, và tôi là người có tiền của nhưng không ai thừa kế 

ngoại trừ một đứa con gái duy nhất của tôi. Vậy tôi sẽ 

đem 3/2 tài sản của tôi làm Sadaqah chứ? Người  nói: 
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“Không”. Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Vậy một 

nửa được không? Người  nói: “Không”. Tôi nói: Vậy 

2/2 có được không thưa Thiên sứ của Allah? Người  

nói: 

ْو َكبِْي   َكثِي   َواثلُّل ث   اثلُّل ث  }
َ
نْ  ،أ

َ
ْغنَِياءَ  َوَرَثَتَك  تََدعَ  إِنََّك أ

َ
 ِمنْ  َخْي   أ

نْ 
َ
مْ  أ ونَ  ََعلَةً  تََدَعه  ف  يِْديِهمْ  ِِف  انلَّاَس  َيَتَكفَّ

َ
 متفق عليه. {أ

“Một phần ba, và một phần ba là nhiều hoặc lớn; quả 

thật, việc ngươi để lại tài sản cho người thừa kế của 

ngươi được giàu có tốt hơn việc người để họ thành 

một người nghèo phải cần sự hỗ trợ của thiên hạ.” 

(Albukhari, Muslim). 

 

  



 

 

 

11 

 

  

 

 


