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 Quyền (1): Quyền của Allah Tối حق  اهلل تعاىلاحلق  األوَّل:  
Cao 

أن تعبدد و دهدد و ي  دد، و كدد ع دتادد ن  بدد    

خاضع  ل  تذك  م   ا كنهيد ع جتنبد  ألمد،وع م    متثل  ا ك ع م   

ق  م   بخربوص      .ا 

 صدداك    ع د مدد   ثلدد ع دم مددان  بدداك    م    قيدد    

   .ثم،  م  

عظددي ع درم،:دداا ة د كت    مهدداا  كم بدد  ق    قيدد    

د كم    ثاب، . إلخلص 

Chỉ thờ phượng một mình Ngài, 

không tổ hợp cùng Ngài bất cứ gì, 

trở thành một nô lệ phục tùng 

Ngài, tuân theo mệnh lệnh của 

Ngài, tránh những điều cấm đoán 

của Ngài, tin vào thông tin của 

Ngài truyền đạt. Một niềm tin mẫu 

mực, một niềm tin vào chân lý và 

hành thiện, đó là một đức tin dựa 

trên nền tảng tình yêu và sự tôn 

vinh, và kết quả của nó là: Ikhlas 

(sự chân thành) và kiên nhẫn. 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حّق رسول الّله احلق  الثَّاين:  
Quyền (2): Quyền của Sứ Giả của 

Allah – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 
sal lam – 

دتعظيم ؛  كت عظي    د هرت م ع  بد ع   ئ    كل    ت قي،وع 

دي تقصي،  من غي، غ    .ل ٍّ 

  فيمددا أخددرب بدد  مددن  ألمدد    كماضددية دتصد  ق  

د متثال  د كم   لةع  أم،    ستقب  ب   د جتناب مدا  ند  ما  ع 

دزج،    كهد ،ع    أكمد   ه  د   بدنن   ع د إل مان  هن  

ده   .  فاع  د ك      ن  ، عت  

Tôn kính, kính trọng, tôn vinh 
Người, đề cao vị trí của Người một 
cách phù hợp, không cường điệu 
hoặc xơ xài. 

Tin tưởng vào những gì được 

Người báo về mọi vụ việc trong 

quá khứ và tương lai, tuân thủ 

theo những điều Người chỉ bảo, 

tránh những điều Người cấm và 

khiển trách, một lòng tin rằng sự 

hướng dẫn của Người là một chỉ 

đạo toàn vẹn và ra sức bảo vệ giáo 

luật và sự chỉ đạo của Người. 

 

 Quyền (3): Quyền của cha mẹ الوالدين حّق  احلق  الثَّالث:  

مكيهما  ترب أن   باإلهسان  دذكو  دفعدل  هماع   عق ي  
Đối xử tốt với cha mẹ bằng lời nói 

và hành động nhẹ nhàng, phục vụ 
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معصدية  غيد،  أم،همدا    دتمتث   د كب نع  باكمال 

ض،    في   ما  د  غي،    ليو.  هللع 

cha mẹ bằng tiền bạc và sức lực, 

nghe theo lời cha mẹ trong khuôn 

khổ không nghịch Allah và không 

gây hại bản thân. 

 

 Quyền (4): Quyền của con cái األوالدحّق  احلق  الرَّابع:  

 ن د ألخددليف   ،بيددة؛ دهددم تنميددة  كدد    كت   (1)

جاند   هتد    عنف سه  مدن   كبيد،       ا ند    لد  

 .ذكو

مسد، ف    ع   ليه  باكمع،دفنف  أن      (2)  من غيد، 

 .دي تقصي،  

أه   فض      أي    (3)    كعطا دا  مدنه   لد  أهد      

 .د كهبات

(1) Quan tâm việc giáo dục con cái 
về mặt tôn giáo và rèn luyện đạo 
đức trong tâm hồn của chúng để 
nó chiếm vị trí ưu thế trong lòng 
chúng. 

(2) Cấp dưỡng hợp lý cho chúng, 
không phung phí hoặc thiếu hụt. 

(3) Luôn công bằng giữa các con 

trong ban phát và quà tặng. 

 

 Quyền (5): Quyền của họ hàng األقاربحّق  احلق  اخلامس:  

فد  أن  ص  ق، ب  باكمع،دف؛ ببدذل  كجداوع د كن 

د كن  كب ين   ع 
 

  بد  قد   ب سد  مدا تتطل    فد   كمداكم

  كق، بة د ك اجة.

Duy trì mối quan hệ họ hàng theo 

cách đúng mực, uy tín, giúp đỡ họ 

bằng thể lực và tài chính tùy thuộc 

vào mức độ thân thiết và mức độ 

thiếu thốn của từng người. 

 

 Quyền (6): Quyền của vợ chồng الزَّوجي حّق  احلق  السَّادس:  

ك    ن  عا ،  باكمع،دف  أ  دأن  بذل   عمنهما  آلخ، 

با      ك     من غيد،  عدسه كة   سماهة    ك  ج  ك  

دي م    و  تا،    .ماطلة  كبذك  

دجددة  لدد  زدجهدداا أن  قدد   مددن هقدد يف  ك   

من  كط   نفقتها  د ك د  ب  ج   د كاسد   عدا   ، ب 

ن بددديعددد ل أن  د كمسدددان دت  بددد  ذكدددوع د

Sống tử tế với nhau và nhường 
nhịn nhau một cách khoan dung, 
tôn trọng quyền của người kia mà 
không có bất kỳ sự ép buộc hay trì 
hoãn nào trong việc thực hiện các 
quyền của nhau. 

Trong số các quyền của chồng đối 
với vợ là làm tròn bổn phận cấp 
dưỡng cho người vợ về đồ ăn, thức 
uống, quần áo, nhà ở và phải 
thường xuyên và phải đối xử bình 
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 دجات. ك   

هق يف  ك    غيد، دج  ل   من  تطيع     أن  زدجت ا 

 و دماكدد ع دأي  معصددية  هللع دأن ت فظدد    سدد،  

كمال  يستمتاع.  ضي  تعم   مل       لي  

đẳng với tất cả các người vợ của 
mình.  

Trong số các quyền của vợ đối với 

chồng là nghe theo lời chồng trong 

khuôn khổ không bất tuân Allah, 

bảo vệ bí mật và tài sản của chồng, 

và không làm điều gì đó có thể làm 

hỏng sự hưởng thụ của chồng. 

 

 Quyền (7): Quyền của lãnh đạo الوالة والرَّعيَّة حّق  احلق  السَّابع:  
và dân chúng 

أن  ق مد   باألماندة  ية  لد   كد   هق يف  ك،   ي ا 

هم   ك   م   تم  ادا  عاهاله   هلل  مدن   ؛دأك مه   كقيدا  

كل،   كن  ادا  لد   كدن د كس    عة ي  ص   هج  كقد    ي، 

بمصاك   ك    بات   كافي   دذكدو  د آلخد، ع  بداع نيا 

 سبي   كمؤمنين.

ص  كه  فيمدا فهما  كن ة   ي  هق يف  ك ي   ل   ك،  

 إلنسددان مددن أمدد  ه ع دتددذكي،ه  مذ   و تدد ي  

د ك    مذ  ماك    ن  ك    غفل  ع  ع د متثدال  اء كه  

دم    سا  : .أم،ه    غي، معصية  هللع 

Quyền của dân chúng đối với lãnh 
đạo: Họ có trách nhiệm giữ an ninh 
mà Allah đã giao phó và họ phải 
duy trì điều đó bằng việc khuyên 
bảo dân chúng và đi theo con 
đường đúng đắn đảm bảo lợi ích 
cho cuộc sống đời này và Đời Sau, 
bằng cách đi theo con đường của 
những người có đức tin. 

Quyền của những người lãnh đạo 

đối với người dân: Là tư vấn cho 

họ về những công việc mà họ có 

trách nhiệm, nhắc nhở họ nếu họ 

trở nên thờ ơ, cầu nguyện cho họ 

nếu họ đi chệch khỏi chân lý, tuân 

theo mệnh lệnh của họ nếu điều đó 

không bất tuân với Allah, và giúp 

đỡ họ. 

 

 Quyền (8): Quyền của hàng xóm اجلريانحّق  احلق  الثَّامن:  
láng giềng 

منو    كمن لع     ه   كق،    مكيد   سد   كجا ا  ن 

د كن  د كجاو  من  كمال  د اف  بما  ستطاع   ن    ف ع 

 
 

    ألذى  كق كم
 

 .د كفعلم

كان ق، ب    (1) ده  مسل   ا منو    كن من  فلد  ؛  س  

Hàng xóm là người sống gần gũi 
với bạn. Bạn nên đối xử tốt với họ 
bằng những gì bạn có thể như tiền 
bạc, vị trí xã hội và sự giúp đỡ. Bạn 
cũng nên hạn chế mọi tổn hại đến 
họ dù lời nói hay hành động.  

(1) Nếu là họ hàng, và người 
Muslim thì họ có đến ba quyền: 
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هق يف   ه   رلرة  ده     ا  دهد      كج   ع    كق، بدةع 

  إلسل .

مسلم    (2) كان  بق،    من  دكيس  فلد    ؛س    كن   ا 

ه   هق   ده     انا   . إلسل   كج   ع 

ق، بد    (3) كدان  من  مسدلم  دكذكو  دكديس  فلد    ؛اا 

ه   هق   ده     انا   . كق، بة  كج   ع 

بعي     (4) كان  مسل   من  غي،  ه        هد   د ه     فل    ا 

 . كج   

Quyền láng giềng, quyền họ hàng, 
và quyền Islam. 

(2) Nếu không thuộc họ hàng 
nhưng là người Muslim thì họ có 
hai quyền: Quyền hàng xóm và 
quyền Islam. 

(3) Nếu là họ hàng nhưng không 
phải Muslim thì họ có hai quyền: 
Quyền láng giềng và quyền họ 
hàng. 

(4) Nếu không phải họ hàng và 

không phải Muslim thì họ vẫn có 

một quyền: Quyền hàng xóm.  

 

 Quyền (9): Quyền chung của املسلمي عموًما حّق  احلق  التَّاسع:  
người Muslim 

دمنها  كس   مذ ل ع  تجيب   تنصد   د دا،ع    أن  دأن 

مذ  ستنص وع    مذ  ت   ت م  ف م   هللع   دأن   طس 

مذ  تع دو  مذ مد،،ع    دأن  تت بعد   دأن مداتع    دأن 

  ألذى  ن .  تاف  

كثيد،    أن هق يف  كمسل   ل   كمسل   د مادن  ع 

ق ك    ه   كها  ْمْ الْ »  املسو هيلع هللا ىلص ا ن  كمعن   كجام   س 
ْمْ لْ 

ْأْ  ْمْ وْالْ خ    قتضدد  هددذو   متدد  قددا  بم  فإندد   ؛«مْ لْ س   

أن  ت د،     خ   أل   كلد     جتهد   كد   كخيد،  دأن  ع  ى 

ك     و.ما  ض،    جتن  

Trong các quyền đó là được nhận 
lời chào Salam; nếu được mời bạn 
phải đáp lại; nếu xin lời khuyên thì 
hãy khuyên; nếu hắt hơi và nói 
'Alhamdulillah', hãy cầu xin cho 
họ; nếu bị ốm hãy đến thăm họ; 
nếu qua đời hãy tham gia tang lễ; 
tránh gây bất kỳ tổn hại đến họ.  

Quyền của một người Muslim đối 
với một người Muslim có rất 
nhiều, và chúng có thể được tóm 
tắt ý nghĩa bằng câu nói của Thiên 
sứ – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam 
–: “Một người Muslim là anh em 
với một người Muslim.” Theo đó, 
việc thực hiện các yêu cầu của tình 
anh em này sẽ khiến một người nỗ 
lực tìm kiếm mọi điều tốt đẹp cho 
người anh em Muslim của mình và 
tránh bất cứ điều gì có hại cho anh 
ta. 

 

 Quyền (10): Quyền của người غري املسلمي حّق احلق  العاشر:  
không phải Muslim 

 
 

دكم أن   اد     ج   ل   فديه  أم،  كمسدلمين    Một nhà lãnh đạo Islam phải cai 
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د كع  ب ا   إلسل     كن  د كمال  دأن فس  ،،ع 

قدي   ك د دد  لديه  فيمدا  عتقد دن ت ، مد ع    

دكف   هما ته     ألذى  نه .  د ج   لي  

أن  تميد   بدا،ع  د   دن  كمسدلمين    كل  د ج  

م  ظه،د   يئ      دأي   أد  يئ  ،  نا  ا  مدن      إلسل ع  ا 

كاكن  د نه ؛  د كص   عائ،   لي .اق ،ع 

quản họ bằng luật Islam về cuộc 
sống, tài sản và danh dự của họ, 
đặt giới hạn cho họ theo những gì 
là Haram (bị cấm), và phải bảo vệ 
họ và không làm hại họ. 

Bắt buộc họ phải ăn mặc khác biệt 

với người Muslim, không được thể 

hiện bất kỳ thứ gì phản cảm trong 

Islam hoặc bất kỳ nghi lễ tôn giáo 

nào của họ, như chuông hoặc 

thánh giá. 

 

 

 

 

 


