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Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 04/Rajab/1433 H 
(nhằm 25/05/2012) 

Phần hai 
 َّ ن ِن َْدَ  �ن

ْ
َْدُ ُه �َ  بل

َ
ُرُه َ�َ�ُعوُذ بن � ْغفن

ينُُو َ��َْستَ �رن بعن �َْستَعن ْ  ُشُ  من
نَا ْ�ُفسن

َ
َا،أ َدا ن ْْ

َ
َاتن أ ْ  َمىَئ ُ بعُ  هن  َمْ  َ�ْه ن  َ�من

َ
ّّ ل ّْ فََ  ، فََ  ُضلن  َ�َمْ  يُْل ن

 ُ
َ
ََ ل ِن ا ةَا  ،ََ َْ ن َ يَْت، ب� ب ََ يَْدْ   ةَا �ن َْ ن َ يَْت، ب� ب ََ يَْدْ   ةَا �ن َْ ن ب� ب

ةَْت، 
َ
 أ
ّ
َا َِن
َ
  ََ ِن ا ََ  

َ
َ يَْت، َ ََ يَْدْ   ْشَهُ  �ن

َ
 َ�أ

َ
َ َْ

َ
وَ أ ـٰ جَك ِنلَ  َشن

َ
َ ُه َ ْْ  بُع َ�

ّ
 َِن

 ُ
َ
ْ� ، ل

َ
ْ� َض ٍَك أ

َ
ّ أ ْ  ةَصن َن بعن من �ْ ُِ   ْ  َما َ�ْعدَُ  من

م ُّ َوِ بعن فَ ِو من َْ  ٌِ  َمْعدُو
َ
َ

 ، ٌّ َدٍر فَِنةُّو بَاطن
ََ  �ْ
َ
ٍٍ أ ْ� َشْد

َ
ٍر أ ََ َْ  �ْ

َ
ٍر أ ََ  ]َش

َ
َّ َما َ�ٰلَِك بِأ َ

َ ََ   ّ َ َق َ َوَ  ۡ َّ ۡ َّ

ِِ  ۡلقَكبَِ�  ََ َ َوَ  ۡلق َّ ۡ َّ َ
َ ََ َو  ُِ ََ ِمُ َنَِِٱِ ۡلقَطٰ َن  ُق َۡ٣Z  )30: لقمان( 

 ُ
ُ
دُْ ُه َ�رَُمول َْ ب  َّ ُمَّد ا

َ
ْشَهُ  أ

َ
ُب، َ�ُهَو َََشٌ ، َ�أ ِن ْْ  يَ

َ
َ ٌٌ  ُ�ْعدَُ ، َ�رَُمُو

َ
دٌْ  َ َْ

 
َ
يَلن َ�َ َن لُْو

ُ ْ
ِو  ن بأل َْ  ُ

َ
ٍَ ل ُن ب مدُّوون َ�لَىْ ََ انن  ئن

َ
َُه بُع َ َعاص ُّ َََشن َم

ْ
َاَساننرن بل

ُ�ْو�نيَلن 
ِو  ن بلرم َْ[ ٓ�َ ََ لََم ۡلقَغيقَب  نق

َ
َ ٓ�َ ََ  ِ َّ ۡ َُ ِ ِٓٓ ََ ََ   ُِ مق ِند َُ َُ لَ  َُ

َ
َُو ّ�ٓ َ

َِصَ�ۚ  ََۡ�ق  ٰ�َ �ق
َ َت ِ  ۡ�ق ۚ َُوق َووق �َسق ّ ََ ِ ِ  َٓ ِّبَِإ ِِّ� َما َۡ 

َ
َق ّ ِ ن ِ مق َِِمِ َكلَِك َُ َُ لَ  َُ

َ
َ

 ََ ّكَرَ ََ َََت  ََ ََ
َ
َ٥Z ) :ْرُت ) 50األنعام ضن

ُ
نَدا أ ٌّ ل ُضْوٌر ُضْدتَثن

ْ
دٌْ  َمي َْ ةَا 

َ
َ�ْع�ن فَي



Lời Khuyên Của Thiên Sứ Muhammad  Về Cách Chọn 
Chồng Cho Con Gái 

 

4 

 

 ، يْ ن بنون
ِئ  يَْو ن ب

َ
ٍَ ِنص َسا

ْْ
ن ، َ�َمْ  زَدنَعُهْي بِن ْ َنابنون

َ
ن َ�أ َ ّا بُع َي َيْون �ََآَ ِلن

ّما َ�ْع ُ :
َ
َي ََْس نيداا، أ

  �ََم ّ

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm 
đều kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài 
giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi 
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc 
làm của bầy tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao 
giờ lầm lạc và ai đã bị Allah bỏ mặt sẽ không bao giờ 
tìm được đâu chân lý. Cầu xin Allah cho bầy tôi được 
hội ngộ cùng với nhóm người Ngài đã hướng dẫn, bầy 
tôi sẽ không tìm đâu được sự chỉ đạo nếu như Ngài 
không chỉ đạo. Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế 
nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah duy 
nhất, Ngài không có đối tác cũng như không có cộng 
tác. Ngài là Đấng Chí Tôn và tất cả mọi thần linh được 
thờ phụng ngoài Ngài từ Nabi hoặc Thiên Thần hoặc 
cây cối hoặc đất đá hoặc mặt trời hoặc mặt trăng... tất 
cả đều là hư cấu Sở dĩ như thế là bởi Allah, Ngài là 
Đấng Chí Tôn và đối với những ai cầu xin bất cứ 
thần linh nào khác ngoài Ngài tất cả đều do hư cấu 
giả tạo. Quả thật, Allah, Ngài là Đấng Tối Cao, 
Đấng Vĩ Đại. (Luqmaan: 30 chương 31) và xin chứng 
nhận Muhammad là Nô Lệ, là Rasul của Ngài, một nô 
lệ không quyền được hưởng sự tôn thờ, một Rasul chưa 
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từng nói dối. Rasul cũng là một con người như bao 
người nhưng trội hơn ở điểm được Allah tuyển chọn 
đảm nhận sứ mạng Nabi, Người không xứng đáng được 
tôn thờ cũng không có quyền năng trong tạo hóa: Hãy 
bảo họ (Muhammad): “Ta không hề nói rằng là Ta 
sử hửu trong tay những kho báu của Allah, Ta cũng 
không hề biết được bất cứ việc thiên cơ huyền bí nào, 
lại càng không xưng rằng Ta là Thiên Thần. Chẳng 
qua, Ta chỉ làm theo những gì Ta được mặc khải 
thôi.” Hãy bảo chúng tiếp: “Giữa người mù và người 
sáng mắt có ngang như nhau không, thế tạo sao các 
người không suy nghĩ ?” (Al-An-a'm: 50 chương 6), tức 
Ta chỉ là một nô lệ được lệnh nhất nhất tuân thủ là 
truyền bá Islam. Cầu xin Allah ban bình an và phúc 
lành cho Người, cùng gia quyến, cùng tất cả bằng hữu 
của Người và cho tất cả những ai theo tấm gương cao 
quí của Người cho đến ngày phán xử cuối cùng được 
thiếp lập, và sau đó: 

Anh chị em Muslim thân mến, hãy luôn hết lòng 
kính sợ Allah qua từng suy nghĩ, qua từng lời nói và 
nhất cử nhất động của chúng ta. Hãy kính sợ Allah mà 
đứng lên thi hành nhiệm vụ của một bề tôi đối với 
Thượng Đế, hãy luôn tránh xa mọi điều Haram mà 
Ngài đã cấm. Allah phán: 
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َ َ�قِملقَدَها ]
َ
َ َ َ��ق

َ
�ََ ُِ َبا ِ

ََۡ�ق �ِض 
َ ََۡ�ق َ ۡلّسَ�َٰ�ِٰت  ََ  ََ َماَِ

َ َدا ۡ�ق ۡق ِِِّا َنَر
ََ َظلَ مٗ  ن َِِِّٱۥ َ� َُ ٰ ََ � ِ

ۡق َلََها ۡ ََ ََ َُ ِمدقَها  ۡق ََ ۡق َ
 ٧٢ األحزاب: ٧Zٓ َجَه ٗ� ََ

TA (Allah) đã trưng ý với các tầng trời, đất và núi 
non rằng chúng phải thi hành mọi mệnh lệnh TA 
phán (thì chúng sẽ được ban thưởng nếu hoàn thành 
nhiệm vụ và bị phạt nếu thất hứa) thì chúng không 
dám đảm nhận còn con người (đại diện là thủy tổ 
Adam) dám đảm nhận nhiệm vụ đó nhưng y lại làm 
trong sự bất công vô kiến thức. Al-Ahzaab: 72 
(chương 33). 

Anh chị em Muslim, đối với những ai đã là 
chồng, là cha thì hãy làm tròn nhiệm vụ quản lý mà 
Allah đã cho quyền kiểm soát những ai dưới chúng ta 
như vợ và con cái, rồi chắc chắn chúng ta sẽ bị Ngài tra 
khảo chấp vấn về việc quản lý đó trong khi Ngài luôn 
am tường rành mạch mọi việc cho dù chúng ta có phơi 
bày hay dấu che. Chúng ta chớ có lạm dụng quyền hành 
rồi điều khiển phụ nữ như thế nào tùy ý, nhất là trong 
việc hôn nhân đừng có biến con gái mình trở thành món 
hàng hóa đổi trác, ai trả giá cao thì được còn ai trả giá 
thấp thì bị cấm. Đây chính là sự lường gạt dối trá trong 
việc quản lý, đối với người này chỉ biết nhìn vào phúc 
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lợi nhỏ nhoi trước mắt ở trần gian và tự đánh mất đi 
lương tri của chính mình. 

Đã là cha mẹ thì ai cũng thương yêu con cái, 
đều mong muốn chúng nên người thành gia lập thất, 
nhất là con gái, cha mẹ muốn tìm cho chúng một tấm 
chồng xứng đáng để chúng hưởng được mọi điều tốt 
đẹp và niềm hạnh phúc ở trần gian và ngày sau. Thế 
nên việc lựa chọn chồng cho con là nhiệm vụ hệ trọng 
vô cùng đối với bậc làm cha mẹ. Vì lẽ đó mà Nabi  đã 
di huấn lại cho cộng đồng Islam cách lựa rể để cho con 
gái hưởng được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, Người 
nói:  

زَاُ�يْ  ((ِنَذب
َ
ينَوُ  َم ْ  أ ِن  ََ ُنوهُ )) �َُخ َُقوُ  زَرَْضْو ْن ةْ

َ
 فَي

“Một khi ai đến dạm hỏi con gái các người và các 
người hài lòng về việc hành đạo và nhân cách của y 
thì hãy gả con gái cho y.”  Hadith do Ibnu Maajah ghi 
lại. 

Trong Hadith Nabi  chỉ căn dặn bậc làm cha 
mẹ nhìn vào hai khía cạnh mà chọn rể:  

Thứ nhất: Nhìn về khía cạnh hành đạo. 

Thứ hai: Nhìn về khía cạnh nhân cách đạo đức. 
Bởi đây là hai cơ sở chính làm cho một người trở thành 
đứng đắn đàng hoàng. Nếu là người ngoan đạo biết 
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kính sợ Allah thì mối quan hệ của y luôn đứng đắn, chỉ 
quan hệ với người đúng đắn giống như y. Một khi ở với 
vợ y sẽ cư xử theo giáo luật của Allah và khi thôi vợ 
cũng sẽ thôi thật hợp lý và tế nhị, bởi trong lòng y có sự 
kính sợ Allah cấm cản y đối xử bất công với vợ con. 
Còn người có nhân cách đạo đức tốt sẽ cư xử hài hòa, 
gương mặt luôn tươi cười, nhãn nhặn trong lời ăn tiếng 
nói và giáo dục con cái nên người, và cư xử tốt với bà 
con, với hàng xóm. 

Anh chị em Muslim, để xác định rằng một 
người có ngoan đạo hay không, phải dựa vào hai tiêu 
chuẩn sau: 

Tiểu chuẩn thứ nhất: Về đức tin, y phải là 
người hết lòng tin tưởng Allah và Rasul Muhammad  
không tí tị nghi ngờ; y phải luôn tôn trọng Allah và 
Rasul của Ngài, không có tính nhạo bán, giễu cợt Allah 
cũng như Rasul . Bởi chỉ cần ai nghi ngờ rằng Allah 
có phải là Đấng Tạo Hóa duy nhất, có phải là Thượng 
Đế duy nhất xứng đáng được thờ phụng, hoặc ai nghi 
ngờ về sứ mạng của Rasul Muhammad  không biết 
Người có được cử đến để kêu gọi toàn thể nhân loại trở 
về tôn thờ Allah hay không hay là người mạo nhận? 
Hoặc ai nhạo bán Allah hoặc nhạo bán Rasul hoặc nhạo 
bán giáo lý nào đó của Islam thì tất cả họ đã là kẻ Kafir 
(kẻ ngoại đạo) bước ra khỏi vành đai Islam.   
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Có một số U’lama học giả Islam mạnh dạng nói 
rằng: “Đối với những kẻ nhạo bán Allah hay Rasul hay 
tôn giáo là kẻ đáng bị xử tử và sự sám hối của y không 
được chấp nhận, bởi Allah đã phán:  

ََهمق ]  �ق
َ
لَ�ُِ َس� رََس ِ�ِۦ ََ ََ َََءَٓ�ٰتِٱِۦ   ِ َّ بِ�

َ
َبۚ َُوق َ ََ َِلق ََ َ َض  ََ ُّ ِِّمَما َنّدا  َۡ لَ َ َُ

 ََ ََِءَ َتهق مقۚ ٦َندَتمق �َسق َُ ِ َُ َِِۡ�ٰد َق َِم َ� رق ََ ُق َ� َتِذَرَْٓ َُ َق ََ  �َ Z :٦٥ التوبة – 
٦٦ 

Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng (những 
kẻ nhạo bán tôn giáo) thì chắc chắn chúng sẽ đáp: 
“Chúng tôi chỉ nói đùa cho vui.” Hãy bảo chúng: 
“Có phải các người đang chế giễu Allah và các lời 
mặc khải của Ngài cùng Rasul của Ngài ư ? * Chớ 
tìm cách biện minh. Chắc chắn các người đã phủ 
nhận (Allah) sau khi các người tuyên bố tin tưởng.” 
Al-Tawbah: 65 – 66 (chương 9)” 

Tiêu chuẩn thứ hai: Về hành lễ Salah, tối 
thiểu người đó phải hoàn thành nhiệm vụ hành lễ Salah 
năm lần trong ngày đêm vào đúng giờ giấc đã ấn định 
và một lòng tin tưởng rằng đây là nhiệm vụ của mỗi tín 
đồ Muslim phải làm. Nếu y phủ nhận việc hành lễ 
Salah hoặc chỉ phủ nhận một vài buổi lễ nhất định thì y 
đã là kẻ Kafir, bởi y đã phủ nhận Allah, phủ nhận Rasul 
, phủ nhận sự thống nhất của cộng đồng Muslim. 
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Ngoại trừ, ai là người mới vào Islam chưa tận tường 
giáo lý Islam thì phải dạy cho y biết rõ.  

Tương tự đối với ai bỏ không hành lễ Salah 
nhưng trong lòng lại mực mực công nhận hành lễ Salah 
là nhiệm vụ của người Muslim thì y đã là kẻ Kafir (kẻ 
ngoại đạo) bước ra khỏi vành đai Islam, bởi Allah đã 
phán: 

[ � ُِ مق ِ� َۡ�ِۡ َُ َِٰ�َ َق ِ َنٰ ةَ ََإ َّ َََءََِٓ ْٓ ۡل َُاَك ْٓ ۡلّصلَٰ ةَ 
َ
َ ََ  11  التوبة:Zََإَِ َِابَ ْٓ 

Nếu như bọn chúng quay lại sám hối, chịu đứng 
hành lễ Salah và xuất Zakat bắt buộc thì chúng sẽ là 
anh em cùng tôn giáo với các người. Al-Tawbah: 11 
(chương 9). 

 

 

Vì Nabi  đã nói:  

ّن  ((َ�ْ�َ  ْكن  َ�َ�ْ�َ  بلّرُج ْفرن  بلشئ
ُْ ْ
 بلّ َ ون )) زَْركَ  َ�بل

“Sự khác biệt của người Muslim với người thờ đa 
thần và người Kafir là bỏ hành lễ Salah.” Hadith do 
Muslim ghi lại. Nabi  nói ở Hadith khác: 

َعْه ُ 
ْ
َ ((بل ن

ّ
 َ�َفرَ ))  َ�َق ْ  زََرَ�َها َ�َد ْ  بلّ َ وُ  َ�َ�ىْنَُهيْ  بَىْنَنَا بَ
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“Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là 
hành lễ Salah. Ai bỏ nó thì người đó là kẻ ngoại 
đạo.” Hadith do Imâm Ahmad và nhóm Ahlus Sunan 
ghi lại bằng đường truyền đúng. 

Ông U’mar bin Al-Khattaab  nói: “Không có 
cổ phần trong Islam dành cho người không hành lễ 
Salah.” Tức không được hưởng bất cứ quyền lợi gì 
trong Islam dù là tí tị. 

Ông Abdullah bin Shaqeeq nói: “Tất cả 
Sahabah đều nhìn nhận rằng không có việc làm nào khi 
không thực hiện nó làm cho người từ Muslim trở thành 
Kafir, ngoại trừ bỏ không hành lễ Salah.” 

Ai bỏ hành lễ Salah xứng đáng bị tội chết và 
mãi mãi trong hỏa ngục, bởi khi Nabi  được hỏi có 
được quyền đấu tranh với cấp lãnh đạo làm điều bất 
công không. Người bảo: “Không được đấu tranh với 
họ miễn họ vẫn còn hành lễ Salah.” Chứng tỏ nếu họ 
bỏ hành lễ Salah là được quyền đấu tranh với họ. Tuy 
nhiên tuyệt đối không được tự tách rời tập thể và bất 
tuân cấp lãnh đạo trong khi họ vẫn còn hành lễ Salah, 
với bằng chứng từ Hadith U’baadah bin Al-Saamit kể: 
“Chúng tôi giao ước với Rasul  là không được tự ý 
tách rời tập thể hoặc bất tuân lãnh đạo cho đến khi tận 
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mắt thấy được việc làm phản đạo của cấp lãnh đạo để 
làm bằng chứng trước Allah.” 

Cấm các bậc cha mẹ gả con gái cho những hạng 
người không tin tưởng Allah và Rasul  hoặc những kẻ 
nhạo bán, chê bai Allah, chê bai Rasul  hoặc chê bai 
tôn giáo Islam hoặc nhạo bán Qur’an hoặc bất cứ giáo 
lý nào khác, lại càng không được phép gả con cho 
những ai bỏ hành lễ Salah, bởi tất cả họ là Kafir, bởi 
Allah đã phán về những phụ nữ di cư rằng: 

َ� َومق ] ََ َو  لَّهمق  ِِ  ُّ ارِ� َ� َو َّ ََ ۡلقَك ِ ِ ُّ ََ َو ََ َِرقِج ََ �َ ٰ َٖ ِم ُّ َك�ق َتَم َو َق َنلِمق ِ ََإ
ن  ُّ ََ لََه  ١٠ الممتحنة: Zَ�ِل  

Và khi các người biết chắc họ là những người (nữ) 
tin tưởng thật sự, chớ trả họ về cho những kẻ ngoại 
đạo (tại Makkah). Họ không phải là những vợ hợp 
pháp cho chúng và chúng cũng không là những 
người chồng hợp pháp cho họ. Nhưng hãy hoàn lại 
cho những người chồng ngoại đạo (tiền cưới Mahar) 
mà chúng đã chi ra (cho vợ của chúng lúc cưới).  
(Al-Mumtahanah: 10 (chương 60). 

Ai gả con gái cho những hạng người này thì 
cuộc hôn ước đó vô hiệu và tất cả mọi quan hệ của hai 
người họ đều bị xem là Zina.  
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Có người biện hộ rằng: Cứ việc gả cho nó đi hi 
vọng Allah sẽ hưỡng dẫn y vào Islam.  

Xin trả lời rằng, đây là chuyện của tương lai 
chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. 
Chúng ta được lệnh phải xem xét chuyện hiện tại, miễn 
người đó hiện tại vẫn còn là Kafir thì không được gả 
cho dù người đó có danh tiếng, có địa vị hay giàu có 
vẫn không được gả con gái cho họ. 

Hỡi các bậc làm cha mẹ, hãy kính sợ Allah mà 
lựa cho con gái mình một tấm chồng đứng đắn về mặt 
đạo và nhân cách như lời di huấn của Nabi  mà mọi 
người vừa nghe khi nảy, các người chớ có đặt mục tiêu 
phải tìm cho con gái tấm chồng giàu, là ông chủ này nọ. 
Có một số người làm cha mẹ đã ỉ quyền nên đã cấm 
con gái lấy một chàng thanh niên ngoan đạo và có nhân 
cách đạo đức tốt làm chồng, chỉ vì chàng thanh niên đó 
nghèo. Mọi người hãy lắng nghe đây lời khuyến cáo 
trịnh trọng của Rasul , Người nói ở phần cuối Hadith 
vừa nêu ở trên: 

 
ّ
ُْ ْ  َ ْفَع ُوهُ  ((َِن رْضن  فن  فنتْنَلٌ  زَ

َ
ٌِ  بأل  َادن�ٌ )) َ�فََسا

“Bằng ngược lại các người ngăn cản sẽ gặp phải tai 
ương và biết bao xấu hổ khác trên đời.” Hadith do 
Ibnu Maajah ghi lại. 
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Đúng, sự thật là thế. Có rất nhiều cha mẹ khi 
con gái được mai mối đến dạm hỏi đàng hoàng thì lại 
không muốn gả, họ diện đủ lý để từ chối, trong khi đó 
chính con gái họ cũng đã đồng ý lời dạm hỏi của chàng 
thanh niên đó. Sự cấm cản đó không có tác dụng bao 
lâu do bởi là con gái họ trốn nhà chạy theo chàng thanh 
niên đó như chúng ta đã từng nghe và đã thấy rất nhiều. 
Chẳng phải sự việc như Rasul  đã khuyến cáo: “Bằng 
ngược lại các người ngăn cản sẽ gặp phải tai ương 
và biết bao xấu hổ khác trên đời.” 

Nếu người nào đặt mục tiêu phải gả con cho 
người giàu có, chẳng lẽ họ không thấy được rằng đồng 
tiền có rồi lại hết hay sao, có biết bao người vốn nghèo 
khó rồi trở nên giàu có và cũng có biết bao người vốn là 
đại gia, là thương gia giàu có rồi trở nên nghèo mạc xác 
xơ.  

Đôi khi thấy được rằng các bậc làm cha mẹ đơn 
phương hủy hôn ước của con gái mặc dù gia đình đôi 
bên đã hài lòng tất cả, việc làm ngớ ngẩn đó chỉ vì tiền, 
họ cứ tưởng con gái của họ là món hàng hóa mang ra 
chợ đấu giá ai trả được giá cao thì là chủ nhân chăng!!! 
Thật đáng tội nghiệp cho những ai có suy nghĩ tương 
tự, họ không biết được rằng hôn nhân là vấn đề thiên 
liêng, rất trịnh trọng, là sợi dây thiết chặt tình cảm giữa 
mọi người với nhau như Allah đã phán:  
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قمَ ] َُ ۡل َّ ِم لَ ََ   ِ َّ لََٱۥ ٓٓءِ �ََ�ٗ َََوَ  ۡ ََ ۡٗر� �ََسٗب ٓ َََج ُِ ُ َك َُ ََ َر ََ ََ ٗر�   هق ِِ ََ  ٓ٥ 
Z:54  الفرقان 

Chính Ngài (Allah) đã tạo hóa loài người các ngươi 
từ nước, rồi Ngài thiếp lập giữa các ngươi mối quan 
hệ ruột thịt và hôn nhân để thắt chặt các ngươi lại. 
Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) hoàn toàn 
có khả năng. Al-Furqaan: 54 (chương 25). 

Nếu một khi các bậc làm cha mẹ đã lở hứa hôn 
với ai đó, rồi phát hiện được chàng rể tương lai không 
hề quan tâm đến việc hành đạo hoặc phẩm chất đạo đức 
của y không tốt thì cha mẹ được quyền hủy hôn, bởi 
mọi việc chưa đi đến đâu. Còn nếu hủy hôn ước chỉ vì 
người đó nghèo trong khi chàng trai lại ngoan đạo và có 
nhân cách thì các người hãy chuẩn bị sẵn một câu trả 
lời trước Allah vào ngày phán xét và họ sẽ chẳng bao 
giờ tìm được cho mình một câu trả lời đúng. 

Tuy nhiên, cha mẹ được quyền cấm con gái yêu 
thích một người không chịu hành lễ Salah hoặc y là kẻ 
bê tha rượu chè hoặc là kẻ chuyên làm tội lội hoặc 
người thiếu lễ độ. Việc cấm cản của họ lúc này hoàn 
toàn có tác dụng. 
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Tương tự, giáo lý Islam cấm cha mẹ ép hôn con 
gái lấy người mà cô ta không chịu, không hài lòng. Bởi 
Nabi  đã cấm điều đó với câu: 

 ََ يُ  ُ نَْكحُ  (( �ئ
َ
َّ  بأل َضرَ  َْ

ْ
ََ  َُْستَي نْكرُ  ُ نَْكحُ  َ�

ْ
َّ  بل َْ (( ََ َذ

ْ
  َُْستَي

“Các người không được phép gả gái góa chồng đến 
khi được phép của cô ta và không được phép gả gái 
trinh đến khi cô ta đồng ý.” Mọi người hỏi: Thưa 
Rasul, sự đồng ý đó thể hiện ra sao? Người đáp: 

 َْ
َ
 ََْسُكَت )) ((أ

“Là cô ta im lặng.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim 
ghi lại. Có Hadith khác Nabi  nói: 

َها َ��نْذُ�َها َ ْدتَُها)) ا  ن َ�ْفسن
ََ بُْو
َ
ُ�َها أ ذن

ْ
 ((بَلْكُر ََْستَي

“Đối với gái còn trinh thì người cha phải trực tiếp 
hỏi ý kiến của cô ta và sự ưng thuận của cô ta là sự 
im lặng.” 

Các đạo hữu Muslim thân mến, hãy kính sợ 
Allah mà đừng ép hôn con gái lấy những người mà 
chính cô ta không ưa thích và cũng đừng cấm cản cô ta 
lấy những người đã ngoan đạo và đứng đắn về nhân 
cách đạo đức. Các người đừng có đặt mục tiêu là phải 
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rể giàu, rể có chức quyền, rể là thương gia, đây quả là 
việc làm của những kẻ ngớ ngẩn. 

Trong những hành động gây bất công với con 
gái là ý nguyện của cha mẹ muốn con gái lấy con người 
chú, bác hoặc dì, cậu nào đó thì bất cứ ai ngoan đạo và 
phẩm chất tốt đến dạm hỏi và con gái của họ cũng đã 
đồng ý thì họ lại khướt từ và bảo con gái: “Cha mẹ 
muốn con phải lấy con của chú hoặc bác hoặc cậu...” 
thề bởi Allah chứng giám đây là hành động Haram, đã 
tướt quyền lợi của con gái.  

Cầu xin Allah ban cho chúng ta là những người 
luôn thi hành đúng theo sắc lệnh của Allah và Rasul   
để được Ngài hài. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi 
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc 
làm của bầy tôi.  

Anh chị em Muslim thân mến, hãy Salawat cho 
Rasul thật nhiều, đặc biệt là trong ngày thứ sáu hôm 
nay, bởi Allah đã hạ lệnh và chính Ngài là Đấng bắt 
đầu mệnh lệnh đó với lời phán: 

ل  ْٓ َنلَيقٱِ ] َِ َُ َءَٓمَد ْٓ  ِۡ َّ َها ۡ ه 
َ
�  �َ ۚ ِ َ ِۚ ّّۡ َ ََ  ََ ََ �َِكَتَٱۥ ََۡصل   َم ََ  َ َّ ۡ َّ ِ ِ

لِيًما   ٥٦ األحزاب: ٥Zَََسَلَِم ْٓ �َسق
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Quả thật, Allah và tất cả Thiên Thần của Ngài đều 
Salawat cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy 
Salawat cho Người thật nhiều. Al-Ahzaab: 56 
(chương 33). 

Nabi  đã khuyến khích mọi người Salawat thật 
nhiều và hứa hẹn về phần thưởng trọng hậu cho những 
ai làm theo:  

َ وا َ ّا ب(( ْن ّ َ�ب َ ََ بعُ َمْ  َ ّا   )) ر�به ضس ي َي َيْون َيْشا

“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah 
ban cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Như đã biết Salawat cho Nabi  mang ba ý 
nghĩa: Salawat của Allah mang ý nghĩa tuyên dương và 
khen ngợi, Salawat của Thiên Thần mang ý nhĩa cầu 
xin sự tha thứ còn Salawat của chúng ta những người 
Muslim mang ý nghĩa cầu xin bình an và phúc lành. 

 

َّ  ٌئ َـص   ّ ـبّ�ُ  َّ  ،ٍِ ـُمَيّ ِ ـَي ٌن ِ ـ�ََي َْت َـص  بـَ�يَ  ،ٍِ ـُمَيّ  ِ
ّ
َّ  ل  ، َ ـِنبَْرب�ن ِ ـَي

 َّ ٌن ِ ـ�ََي �ن  ِنةَّك  ، َ ـِنبَْرب�ن  ِ
َّ  بَارنكْ   ّ ـبّ�ُ  .ٌِ ـَمجن  ٌِ ـَْ َّ  ،ٍِ ـُمَيّ ِ ـَي ٌن ِ ـ�ََي ِ 

َت  بـَ�يَ  ،ٍِ ـُمَيّ 
ْ
َّ  بَاَر� َّ  ، َ ـِنبَْرب�ن ِ ـَي ٌن ِ ـ�ََي ي ٌ ـحَ  ِنةَّك  ، َ ـِنبَْرب�ن  ِ  ٌِ ـَمجن  من

“Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc 
lành cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người 
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giống như Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim và dòng 
tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và 
Rộng Lượng.” 

 

ّياا  ََ �ََي ن ثَْدا ُْ َدَر َ� ُْ ٍر َ� ْْ بَا بن
َ
�نْ�َ أ َدْه ن

ْ
يَ  بل ََ بلّربشن ن ُ ََفا

ْ
َ�برَْض بل ُّهّي بْ

 ٍَ َسا
ْْ
ن َ� لَُهْي بِن َّابنعن  َ�ب

َ�ْ َعن َْ
َ
يْ ن .َ�بلّ َنابََل أ

ِئ  يَْو ن ب
َ
 ِنص

“Lạy Allah, xin hãy hài lòng về các vị thủ lĩnh chân 
chính Abu Bakr, U’mar, U’thmaan, Aly và tất cả 
Sahabah đồng tất cả những ai noi theo tấm gương 
tốt đẹp của họ cho đến ngày tận thế.” 

يْ ن 
ِئ ََ ب ْيَ ب

َ
�نَ� َ�أ ُدْشن

ْ
َْك َ�بل ٌّ بلشئ ذن

َ
ْ�َ َ�أ ُدْس ندن

ْ
ّو بمنْمَ َ  َ�بل ين

َ
بل ُّهـّي أ

“Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng mạnh đạo 
Islam và người Muslim và hãy hạ thấp sự đa thần, 
người thờ đa thần và kẻ thù của tôn giáo.” 

 

[ َٗ َسَد َِ مقَيا  َُّدآ َءَِِٓدا ِ� ۡ�  َٗ  َر َسَد َِ َرةِ  َِ �ۡ �ِ ََ ّّۡارِ ََ َُِدا َنَذٓ ََ  ٢Z      
 201 البقرة:

Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều 
tốt lành ở trần gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ 
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chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa ngục. Al-
Baqoroh: 201 (chương 2). 

 

َِ بعن : دَا َّ ۡ] ين ِ َ�ٰ إِ رق َۡ ُِ يَۡتإٓ  ذِ  ۡلق ٰ ََ ِق ِ
ۡق ۡ ََ  ُِ ُق ََ َكَر بِ�لق

ق
َ َۡأ َّ

 ُِ َ�دقَ�ٰ َن ََ  ََ مق ََِذّنَرَ َُ ّل ََ مق لَ َُ ي َََِۡ� ِ ِق َ ََۡ�ق قَمدَكرِ  ََۡل َاآءِ  شق ََ  ٩Z ۡلق

ا ٩٠النحل:  ََ ََ َ�ْعَ  زَو�ني ن ْ�َدا
َ
ََ َ نُْقُلوب بأل ْ ُ ْي َ� ََ وب بنَعْه ن بعن ِنَذب َع

�فُ
َ
، َ�أ

، َ�بْذُاُرْ�ب بَع  ََ َّ بَع َ�ْع َُي َما َ ْفَع ُو  ِن
يْ ا ْي َافن ُْ تُُي بَع َي َيْ

ْ
َ�ََْ  َجَع 

َبُ َ�بُع 
ْ
ْ
َ
ُر بعن أ

ْ
ا ن
َ
ُِْ�ْي َ�َ

ون يَون  ةنَعدن
ُاْرُ�ْي َ�بْشُكُر�ُه َآَ ِْ َّ يَ يْ َ ن

ْ
يَْي بِ َن َع

ْ
بل

. ََ  َ�ْع َُي َما زَْ نَُعو

Hỡi anh chị em Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh thi 
hành nền công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) 
bà con ruột thịt, đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội 
lỗi và bất công. Ngài dạy bảo các người như thế để 
may ra các người lưu nhớ (đến phúc và tội) Al-
Nahl: 90. Hãy thực hiện mọi giao kèo mà mọi người đã 
cam kết với Allah, cũng chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã 
khẳng định trong khi Allah đã ban cho mọi người 
quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu mọi điều các 
người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng 
Cao Quí đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn 
Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài 
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thêm cho và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am 
tường mọi hành động của các người. 

 

Soạn giả 
Abu Hisaan Ibnu Ysa 


