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Lời Mở Đầu  

َْْعَلَدُنب ِبََني نََلا  َ َمَلْن َ  ِبََلَ ه  ََ َلاَلُم  اَلُة َوالسه َ َوالصه احلَْمُد ّلَِله
ُْْن َعبَْد اهلَل  ُد   ب َوَبْعُد:ُُمْمه

Mọi lời ca ngợi và tán dương đều kính dâng 

Allah, cầu Ngài ban bình an và phúc lành cho vị Thiên 

Sứ cuối cùng, vị Thiên Sứ của chúng tôi Muhammad 

bin Abdullah , Wa Ba'd: 

Việc truyền đạt kiến thức và giáo lý Islam cho 

những người Muslim khác là điều rất ư là quan trọng 

nhằm giúp người Muslim có kiến thức thật vững chắc 

trong việc tôn thờ Allah và hành đạo theo đúng với 

đường lối mà Thiên Sứ  truyền đạt.  

Với tầm quan trọng tối ưu đó nên Trường Đại 

Học Islam đã lập ra kế hoạch và chương trình trong 

việc giáo dục và đào tạo cho các em học sinh và sinh 

viên của trường có được kiến thức đúng thật về Islam 

và là hành trang cho các em trở về quê nhà truyền đạt 

kiến thức đó lại cho thế hệ mai sau. 

Trong chương trình học này gồm có “Các Nền 

Tảng Của Islam”, đã được đội ngũ giảng viên của 

trường soạn thảo và đã được Hội Kiến Thức kiểm thảo 

nhiều lần đã thêm vào những gì bị thiếu nhằm có được 

giáo án đầy đủ, hoàn hảo và phụ hợp trong việc giảng 

dạy với những bằng chứng thiết thực được rút ra từ 
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Thiên Kinh Qur'an và Sunnah, nhằm phổ biến rộng rãi 

cho con em Muslim trên thế giới có được kiến thức và 

sự hiểu biết đúng thực về Islam. Với bài viết này đã 

cho phép dịch và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác 

nhau trên thế giới và có cả trên mạng internet. 

Với lý tưởng nêu trên chúng tôi cầu xin Allah 

Đấng Cao Quí & Tối Cao ban thưởng hậu hĩnh cho 

Vương Quốc Saudi Arabia phần thưởng tốt đẹp nhất 

trong những công sức đã bỏ ra cống hiến cho Islam và 

trong việc quản lý, bảo vệ các trường Đại Học Islam 

ngày càng ổn định và phát triển tốt đẹp. 

Cầu xin Allah ban cho chương trình học này có 

lợi cho người Muslim trong việc học hỏi và truyền đạt, 

tương thế cầu xin Ngài ban cho tất cả chúng ta được 

thành công mỹ mãn làm cho Ngài thương yêu và hài 

lòng, và biết chúng ta là những người luôn truyền đạt 

chân lý và nêu cao chân lý. 

Cầu xin Allah ban bình an, phúc lành và hồng 

phúc cho bề tôi, cho Thiên Sứ của Ngài Muhammad, 

cho dòng dõi của Người cùng tất cả đạo hữu của 

Người. 

Văn phòng nghiên cứu kiến thức 
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Nền tảng thứ nhất: 

Lời tuyên thệ: 

ـٰهَاَلاَ َاللََِاللَهَإِلاََإِلا وله ٌدَراسه اما ُمه   وا

(La i la ha il lol loh & 

Muhammad ra su lul loh) 

 

Hai câu tuyên thệ là lối đi vào Islam, hai câu 

tuyên thệ là nền tảng quan trọng nhất, không biết được 

ai đó là người Muslim hay không cho đến khi y nói hai 

lời tuyên thệ này đồng thời làm theo các yêu cầu của 

hai câu tuyên thệ đó cũng với hai câu tuyên thệ đó mà 

đưa người Kafir (người ngoại đạo) trở thành người 

Muslim. 

1- Ý nghĩa của lời tuyên thệ:  ُإَلََٰلهَ  إَ ه  اهلل  َ  (La i 

la ha il lol loh). 

Bắt buộc người nói lời tuyên thệ này phải hiểu 

được ý nghĩa của lời tuyên thệ và làm theo các yêu cầu 

của lời tuyên thệ với các hành động bên trong lòng và 

bên ngoài bằng tay chân, ai chỉ nói nhưng không hiểu 

được ý nghĩa cũng không làm theo những gì yêu cầu 

thì lời nói đó không có giá trị, với điều này đã được thế 

giới Islam thống nhất, chẳng những thế nó còn là bằng 

chứng chống lại người nói vào ngày sau. Còn ý nghĩa 
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chung của lời tuyên thệ:  َ   َاهللُ  إَ ه  إَلََلَلَٰله  là không có 

Thượng Đế nào đích thực Allah. 

Trong lời tuyên thệ gồm hai trụ cột chính: phủ 

nhận và khẳng định, việc phủ nhận là phủ nhận hết 

tất cả mọi thần linh khác ngoài Allah rằng tất cả không 

xứng đáng tôn thờ còn khẳng định là khẳng định rằng 

chỉ có Allah duy nhất mới xứng đáng được thờ phụng 

không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài, đồng thời bắt 

buộc phải phủ nhận Toghut – và Toghut là tất cả những 

gì được tôn thờ ngoài Allah như: con người, cụt đá, cây 

cối, ý tưởng hoặc cảm hứng... – bắt buộc phải ghét bỏ 

và cắt đứt mọi quan hệ với nó. Ai đã nói lời tuyên thệ 

mà không chịu phủ nhận những gì tôn thờ ngoài Allah 

thì không đạt được mục đích của lời tuyên thệ, Allah 

phán:  

َٰه  ﴿ َُٰهُكۡم إِل  ۖٞ َّلا  ِإَول  َِٰحد  َُٰٱ رَّۡحَِح ُم و  َٰه  إَِّل ُو   رَّۡحَۡحن   ابلقَلرة:  ﴾١٦٣ إِل 

361 
Và Thượng Ðế của các người là một Thượng Ðế 

duy nhất, Không có Thượng Ðế nào khác, duy chỉ 

có Ngài (Allah), Ðấng rất mực nhân từ, rất mực 

Khoan dung. Al-Baqorah: 361 (chương 2), Allah 

phán ở chương khác: 

ي ﴿ ِ د ِيِٱِۖ ق د تَب ََّي  رّۡحُّۡشُد ِمٱ  رۡلغ  اه  ِِف رلد ا إِۡكۡح  ٱ ي ۡكُفۡۡح بِٱلَطَُٰغ ِت  ّل  م  ف 
َََ و رَّلَلُ  ََ   ّ ه   َ َٰ ّل  رففِ ۡۡى  ك  بِٱۡلُعۡۡحو ةِ رَُّۡ  ِد رۡست ۡمس  ق  ُيۡؤِمۢٱ بِٱَّلَلِ ف  و 

لِ ٌم  ِم ٌع ع   256 ابلقرة: ﴾٢٥٦س 
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Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lĩnh 

vực tôn giáo. Chắc chắn Chân lý và Lẽ phải bao giờ 

cũng khác biệt với điều ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi 

thế ai phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi Thượng 

Đế, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi 

dây cứu rỗi) không bao giờ đứt. Bởi vì Thượng Đế 

hằng nghe và hằng biết (mọi việc). Al-Baqorah: 256 

(chương 2). 

Ý nghĩa của chữ “اإلهل” (Al-Ilah): có nghĩa là 

Thượng Đế xứng đáng được tôn thờ. Ai đã cho rằng 

Thượng Đế xứng đáng được thờ phụng là Đấng Tạo 

Hóa, là Đấng Ban Phát hoặc là Đấng thừa khả năng 

sáng tạo ra vạn vật nhưng lại không tôn thờ Allah duy 

nhất thì đức tin của y và câu tuyên thệ “La i la ha il lol 

loh” không làm cho y trở thành người Muslim và cũng 

không giúp y thoát được hình phạt vĩnh viễn của ngày 

sau. Allah phán:  

ْملُِك اَّسْمع  ﴿ ْٱ ي  ْ  م 
 
رِْض أ

 
اْْل َءِ و  ْٱ ي ْۡحزُقُُكْم مِٱ  اَّسم  قُْل م 

ْٱ  دِ و م  ُيْخۡحُِج اّْم  دِت  مِٱ  الَْح  َ مِٱ  اّْم  دِِت و  ْٱ ُُيْۡحُِج الَْح  َر  و م   َ بْ
 
اْْل و 

ُقْل  ْمۡح  ف س   ُق ُّ ن  اَّلَلُ ف 
 
بدُِۡح اْْل ف َل  ت َتُق ن  يُد 

 
 13 :يونس ﴾٣١أ

Hãy hỏi chúng: “Ai cấp dưỡng cho các người từ trên 

trời và dưới dất? Ai nắm  quyền kiểm soát thính giác và 

thị giác của các người ? Và ai đưa cái sống ra từ cái 

chết và đưa cái chết ra khỏi cái sống? Và quản lý điều 

hành mọi hoạt động của vũ trụ và vạn vật ?” Chúng sẽ 

trả lời: “Allah”. Vậy hãy bảo chúng: “Thế các người 
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không sợ Ngài hay sao ?” Yunus: 13 (Chương 30), 

Allah phán ở chương khác:  

ََّنَٰ يُۡؤف ُك ن  ﴿
 
ۖٞ ف أ ُهۡم َل  ُق لَُٱ رَّلَلُ ل ق  ۡۡل ُهم َمۡٱ خ 

 
أ ل ئِٱ س  :  الزخرف  ﴾٨٧و 

78 

Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng: “Ai đã 

tạo hóa ra họ ?” thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Allah”, 

thế sao chúng lại lánh xa Ngài ! Al-Zukhruf: 87 

(chương 41). 

 Điều kiện của câu: “La i la ha il lol loh” 

Câu tuyên thệ này có các khoảng điều kiện bắt 

buộc phải làm theo gồm như sau: 

1- Kiến thức: mang ý nghĩa phủ nhận và xác 

định tức phủ nhận rằng không thần linh nào, không vật 

thể nào, không con người nào hay không bất cứ gì... 

xứng đáng được tôn thờ và xác định chỉ có Allah duy 

nhất mới xứng đáng được tôn thờ. 

2- Lòng khẳng định: tức người nói phải khẳng 

định chắc chắn trong lòng không một chút ngờ vực 

rằng Allah mới xứng đáng thờ phụng. 

3- Chấp nhận: Một khi nói câu tuyên thệ vĩ đại 

này bắt buộc phải thi hành theo yêu cầu của câu tuyên 

thệ, làm theo những thiên lệnh đồng thời tránh xa mọi 

điều bị ngăn cấm và đối nghịch với Qur'an hay Sunnah 

và không suy diễn theo ý muốn. 

4- Khuất phục: với tất cả bằng chứng đã được 

chứng minh qua câu tuyên thệ cả trong lòng lẫn bề 

ngoài. 
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5- Chân thật: tức nói một cách thành thật bằng 

cả tấm lòng không một chút giả dối. 

Đối với ai chỉ nói ngoài miệng còn trong lòng 

không hề hài lòng thì câu tuyên thệ đó không giúp ích 

gì được cho y cả giống như những kẻ đạo đức giả chỉ 

nói ở đầu môi chót lưỡi nhưng trong tim họ lại tìm mọi 

cách chống đối Islam. 

6- Thành tâm: Là thành tâm vì Allah tránh xa 

tất cả mọi việc liên quan đến tính đa thần và không vì 

lợi ích của trần gian, như Allah đã phán:  

اء  ﴿ َ ِيٱ  ُحن ف  ُ رلد َّي  َل  َِ اْ إَِّل َِل ۡعُبُدواْ رَّلَل  ُُمۡلِ ِمُۡحوا
ُ
ا أ َ  5ابلينة:  ﴾و م 

Và chúng (con người) được lệnh chỉ phải thờ phụng 

riêng Allah, triệt để thuần phục Ngài một cách chính 

trực. Al-Baiyinah: 5 (chương 97). 

7- Kính yêu: tức yêu thương Allah, yêu thương 

luôn những ai nói nói đó và ganh ghét những gì xúc 

phạm đến câu tuyên thệ, biểu hiện cho việc sự yêu 

thương đó là đặt tình thương dành cho Allah lên cao hết 

cho dù có khác với ý tưởng của mình hay người khác và 

ganh ghét vì Allah cho dù sở thích có muốn, luôn kết nối 

với ai kết nối với Allah và Thiên Sứ của Ngài và thù hằn 

với ai là kẻ thù của Allah và Thiên Sứ của Ngài. Allah 

phán:  

ۥا إِذۡ ﴿ ُه ع  َٰوِ م  و رََّلِيٱ  م  ن ة  ِِفا إِبۡر  س  ۡس  ةٌ ح 
ُ
ف ۡت ل ُكۡم أ ۡ مِهِۡم  ق ۡد َك  ُّ اْ لِق  قَ 

ا  ب د  ۡۡحفَ  بُِكۡم و  ف  ِمَمَ ت ۡعبُُدون  مِٱ ُدوِن رَّلَلِ ك  ْ مِنُكۡم و  َٰٓءُؤا إِفََ بُۡح 
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ۥا  هُ ْ بِٱَّلَلِ و ۡحد  ََّتَٰ تُۡؤِمنُ ا ب ًدا ح 
 
اُء أ َ َٰو ةُ و رۡۡل ۡغض  د  ب يۡن ُكُم رلۡع   ﴾ب يۡن نَ  و 

 4املمتحنة: 
Chắc chắn trong các người có một tấm gương tốt từ 

Ibrohim và những ai theo Người để cho các người 

(bắt chước) khi chúng bảo người dân của mình: 

“Chúng tôi vô can đối với ví quị và những tượng vật mà 

quí vị tôn thờ ngoài Allah và chúng tôi cũng phủ nhận 

quí vị, giữa chúng tôi và quí vị có một mối hiềm thù kéo 

dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Allah là Đấng duy 

nhất.” Al-Mumtahanah: 4, Allah phán ở chương khác:  

اد  و ِمٱ  رنلََِس ﴿ فد 
 
َتِخُذ ِمٱ ُدوِن رَّلَلِ أ ٱ ي  ِ رم  ُحبد َّلَلِۖٞ ا ُُيِبُّ ن ُهۡم ك 

دُّ ُحبد   ش 
 
نُ ااْ أ َِ َ و رََّلِيٱ  ء ام  َ ِ  365ابلقرة:   ﴾ َّللد

Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những 

thần linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương 

chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. Al-

Baqorah: 365 (chương 2). 
Ai nói “La i la ha il lol loh” với lòng thật thành 

tâm và khẳng định và tránh khỏi mọi tội tổ hợp lớn nhỏ, 

những điều mới mẽ điên rồ và những tôi lỗi khác thì chắc 

chắn sẽ được hướng dẫn tránh mọi sự lầm lạc ở trần gian, 

mọi hành phạt và cấm hỏa ngục chạm đến y. 

Là một người Muslim bắt buộc phải hội tụ đủ bảy 

điều kiện nêu trên để trở thành một người Muslim thật 

thụ hồng được bình an cả trần gian và ngày sau. 

Với câu “La i la ha il lol loh” chính là Tawhid Al-

Uluhiyah, là Tawhid quan trọng nhất trong ba thể loại 
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Tawhid cũng chính là điều mà có sự tranh cãi giữa các vị 

Thiên Sứ với thị dân mình. Nhằm xác thực điều đó mà 

Allah đã cử phái các vị Thiên Sứ đến với nhân loại như 

được phán: 

َمة  ﴿
ُ
ِ أ

ۡثن َ ِِف ُكد ۡد ب ع  ل ق  ِن رعۡ  و 
 
ۖٞ ُبُدواْ رَّلَل  و رۡجت نُِب اْ رلَطَٰ رَُس ًّل أ   ﴾ُغ ت 

 63انلحل: 

Và chắc chắn TA đã cử phái cho mỗi cộng đồng 

một vị Thiên Sứ (với mệnh lệnh): “Hãy thờ phụng 

Allah (duy nhất) và tránh xa Toghut (Tà Thần).” Al-

Nahl: 16 (chương 36), Allah phán ở chương khác: 

بْلِك  ِمْٱ ﴿ لْن َ ِمْٱ ق  رْس 
 
َ أ َ و م  فَ 

 
فَُه ّل إَِل   إِّل أ

 
ْهِ أ ر ُس ٍل إِّل فُ ِِح إَِل 

 25 األِبنياء: ﴾ٺ ف َْعُبُدونِ 

Và không một Thiên Sứ (Thiên Sứ, Thiên Sứ hay 

Sứ Giả) nào được cử phái trước Ngươi 

(Muhammad) mà TA lại không bảo: “Quả thật, 

không có Thượng Đế nào khác xứng đáng được thờ 

phụng ngoài TA, do đó hãy thờ phụng riêng TA.” 
Al-Ambiya: 25 (chương 23). 

 Định nghĩa Tawhid Al-Uluhiyah: là sự hài 

lòng rằng chỉ Allah mới là Thượng Đế duy nhất xứng 

đáng được tôn thờ, không cộng tác cùng Ngài. 

 

 Một số tên khác của Tawhid Al-Uluhiyah 

và lí do gọi như thế: 
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- Tawhid Al-Uluhiyah: được gọi thế là vì sự 

thành tâm và thương yêu Allah duy nhất. 

a) Tawhid Al-I'badah hoặc Tawhid Al-

U'budiyah: là bởi vì thành tâm tôn thờ Allah duy nhất. 

b) Tawhid Al-Irodah: là bởi vì chỉ muốn làm hài 

lòng Allah duy nhất. 

c) Tawhid Al-Qosd: là bởi vì chủ định thành tâm 

vì Allah duy nhất. 

d) Tawhid Al-Tolab: là bởi vì thành tâm cầu xin 

Allah duy nhất. 

e) Tawhid Al-A'mal: là bởi vì làm mọi việc thật 

thành tâm làm vì Allah. 

 Tính uyên thâm của Tawhid Uluhiyah: 

Allah đã bắt buộc điều này đối với con người là vì 

không được trở thành một người Muslim cho đến khi 

có được điều này và không được thoát khỏi hỏa ngục 

cho đến khi tin tưởng vào nó đồng thời làm theo mọi 

yêu cầu về nó, điều bắt buộc đầu tiên là tin tưởng rồi 

học hành rồi làm theo rồi truyền đạt về Tawhid này, 

như được dẫn chứng qua câu Kinh:  

ۡهِ م  ﴿ ۡدُع اْ ِإَوَل 
 
ۡهِ أ ۡۡشِك  بِهِۦاي إَِل 

ُ
ا أ ّل  ۡعُبد  رَّلَل  و 

 
ۡن أ

 
ِمۡۡحُت أ

ُ
ا أ َ َِ  قُۡل إَِنم 

 16 الرعد: ﴾٣٦

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta (Muhammad) 

nhận lệnh chỉ được thờ phụng riêng Allah mà thôi và 

không được phép tổ hợp trong việc tôn thờ. Ngài là 

Đấng Ta cầu nguyện và là Đấng Ta sẽ trở về trình 
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diện.” Al-Ra’d: 16 (chương 31), Allah phán ở chương 

khác: 

ل  ﴿ َ خ  نس  إَِّل َِل ۡعُبُدوِن و م  َٱ و رۡۡلِ  56 اذلاريات: ﴾٥٦ۡقُت رۡۡلِ

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài 

người ngoại trừ để tôn thờ TA. Al-Zariyat: 56 

(chương 53). 

Thiên Sứ  nói với Mu-a'z :  

{َ ْ
ا
َأ َإِنا َْ ْه ه ُْ ا َإـا َْ َْـتا ه ِْ َِ ااَ ِِتاـاِ َإـا َالْ ِِ ْهـ

ا
ِِتَقاْوًماَِمْنَأ

ْ
تاأ َسا إِناكا

َ ْ
ا
واَأ ده اْش ا ـٰهَاَلاَي ََاللَهَإِلاََإِلا واَلاكا اعه َطا َْ َاللَِإاَِْ َهه وله ًداَراسه اما َُمه  ا

ا
واأ

َ ْو   ََـا َِيَله   ٍ ـلاواا َصا ْسا ََخا َْ لاْيِ  َعا َقاْدَإاراضا َاللا  ا
ا
َأ َْ ْخِِبْهه

ا
َإاأ لِكا بِذا

َ َْ ْيِ  لـا َعا راضا َقاْدَإـا َاللا  ا
ا
َأ َْ ْخِِبْهه

ا
َإاأ لِكا َبِذا واَلاكا اعه َطا َْ َإاَِْ َهه ْلاة  َلا وا

قاًةَ دا ََْصا راائِِ  َفهقا ا َلَعا ُُّ ا َفاُته َْ ْغنِياائِِ 
ا
َِمْنَأ ذه    {تهْؤخا

“Anh sẽ đến gặp nhóm thị dân Kinh Sách (người Do 

Thái giáo và người Thiên Chúa giáo), khi gặp họ 

anh hãy mời gọi họ đến với lời tuyên thệ: không có 

Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Allah và 

Muhammad là Thiên Sứ của Allah. Nếu họ làm theo 

anh thì hãy báo tiếp cho họ biết rằng Allah bắt buộc 

họ phải dâng lễ Salah ngày đêm năm lần. Nếu họ đã 

làm theo lời anh thì hãy báo cho họ biết rằng Allah 

bắt buộc họ phải xuất Zakat lấy từ người giàu trong 

nhóm họ rồi phân phát cho người nghèo cũng trong 

nhóm họ.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Tawhid là việc làm quan trọng nhất khi nói đến 

Islam, như được nói trong Hadith sau: 
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{َِ ََ َارَاحَاَاللَاَ َاإ ا ـٰهَاَلاََالاَقاََنَْمَاَارََِاناَلَعا َِِغَتَابََْاََ،اللَهَإِلاََإِلا َب
َِذَا   {اللََِهَاَْْوَاَكاَل

“Quả thật, Allah cấm hỏa ngục chạm vào những ai 

nói lên câu không có Thượng Đế nào đích thực ngoại 

trừ Allah duy nhất một cách thành tâm chỉ vì Ngài 

mà thôi.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim từ ông Utban 

. 

 Sự hợp nhất của tất cả Thiên Sứ về Tawhid: 

Tất cả Thiên Sứ đều thống nhất lời kêu gọi mọi 

người trở về với lời tuyên thệ:  َ   َاهللُ  إَ ه  إَلََٰله  “La i la ha il 

lol loh” và cảnh cáo họ chống đối lại lời tuyên thệ đó, 

như đã được Qur'an phân tích rất tường tận, Allah phán:  

بْلِك  ِمْٱ ر ُس ٍل إَِّل ﴿ لْن َ ِمْٱ ق  رْس 
 
َ أ فَُه ّل  و م 

 
ْهِ أ َ  إَِل   إَِّل  فُ ِِح إَِل  فَ 

 
 أ

 25 األِبنياء: ﴾ٺ ف َْعُبُدونِ 

Và không một Thiên Sứ (Thiên Sứ, Thiên Sứ hay 

Sứ Giả) nào được cử phái trước Ngươi 

(Muhammad) mà TA lại không bảo: “Quả thật, 

không có Thượng Đế nào đích thực ngoài TA, do đó 

hãy thờ phụng riêng TA.” Al-Ambiya: 25 (chương 

21). 

Thiên Sứ  đã thí dụ sự hợp nhất của lời kêu gọi 

của tất cả Thiên Sứ như sau: họ là anh em trong một gia 

đình, cha mẹ họ thì khác nhau nhưng có cùng chung một 

tôn giáo, sự kết nối giữa họ là Tawhid mặc dù có khác 

nhau về mặt giáo lý giống như anh em cùng cha khác mẹ 

vậy. 
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2- Ý nghĩa của câu:  ٌَد رَُسوُل اهلل  Wa Mu ham) َوُُمَمه

mad Ro su lul loh). 

a) Ý nghĩa câu  ٌَد رَُسوُل اهلل  Wa Mu ham mad) َوُُمَمه

Ro su lul loh): là tin tưởng vào tất cả những gì được 

Thiên Sứ  thông báo, thi hành theo mệnh lệnh của 

Người, tránh xa mọi điều bị người ngăn cấm và khuyến 

cáo, không bao giờ tôn thờ Allah ngoại trừ tôn thờ theo 

cách Người đã tôn thờ hay không bắt chước theo bất cứ 

một ai ngoài Người. 

b) Xác thực lại câu tuyên thệ Muhammad là Thiên 

Sứ của Allah là bằng sự tin tưởng và khẳng định tuyệt 

đối rằng Muhammad là bề tôi và là Thiên Sứ của Allah, 

được cử phái đến với hai loài Jin (ma) và loài người, 

Người là vị Thiên Sứ cuối cùng được cử phái xuống, 

Người là một bề tôi thân tính của Allah ngoài ra Người 

không xứng đáng hưởng bất cứ gì trong việc tôn thờ cả, 

là người Muslim phải thi hành theo, tôn trọng mọi mệnh 

lệnh do Người đặt ra và mọi điều khoản bị Người cấm là 

luôn luôn tuân theo Sunnah (đường lối) của Người bằng 

lời nói, hành động và lòng tin. Allah phán: 

ِ ًعَ ﴿ ُۡكۡم َج  َ رنلََُس إَِّندِ ر ُس ُل رَّلَلِ إَِل  ه  يُّ
 
أ َٰٓ  357 األعراف: ﴾قُۡل ي 

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Hỡi nhân loại! Ta 

là Thiên Sứ của Allah được cử phái đến cho tất cả 

mọi người. Al-A'raf: 357 (chương8), Allah phán ở 

chương khác:  
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ٓاَفة  ﴿ َٰك  إَِّل ك  ۡلن  رۡس 
 
ا أ َ ف ِذيۡح  ب ِشي  لدِلَنَِس  و م   27 سبأ: ﴾اا و 

Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) 

làm một người mang tin mừng đồng thời là một 

Người cảnh cáo cho (tất cả) nhân loại. Saba: 28 

(chương 14), Allah phán ở chương khác:  

ن  ُُم َمدٌ ﴿ د   َمَ َك  ح 
 
ا أ بَ 

 
َِٰكٱ  أ ل  َلُِكۡم و  ِٱ ردِج  َت م  مد رَُس ل  رَّلَلِ و خ 

 ِ َ رنلَبِيد  40 األحزاب: ﴾ٱ 

Muhammad không phải là người cha của một ai 

trong số đàn ông của các người. Nhưng Người là 

Thiên Sứ của Allah và là vị Thiên Sứ cuối cùng. Al-

Ahzaab: 40 (chương 11), Allah phán ở chương khác: 

ۡل ُكنُت إَِّل ب ش    ﴿ ِ و  ّبد َن  ر   91 اإلرساء: ﴾٩٣ ا رَُس ّل  قُۡل ُسۡبح 

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Quang vinh và trong 

sạch thay Thượng Đế của Ta! Ta chẳng qua là một 

người phàm được cử làm một Thiên Sứ mà thôi.” Al-

Isra: 91 (chương 38). 

 Những điều khoản của câu chứng nhận 

Muhammad là Thiên Sứ: 

Thứ nhất: Hài lòng về sứ mạng của Thiên Sứ 

Muhammad  bằng tấm lòng. 

Thứ hai: Nói lên lời tuyên thệ đó. 

Thứ ba: Thi hành theo những gì được truyền lại 

thật xác thực từ Người và từ bỏ, tránh xa những gì bị 

Người cấm đoán, Allah phán:  
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َٰتَِهِۦ ف   ﴿ ِن   ٰ دِ رََّلُِ يَُۡؤِمُٱ بَِٱَّلَلِ و  ِ ّيد
ُ
دِ رْۡل ِِ ر ُس َِلِ رنلََ َِمُن اْ بِٱَّلَلِ و 

َلُكۡم ت ۡهت ُدون  و رتَ   357 األعراف: ﴾ ١٥٨بُِع هُ ل ع 

Bởi thế, hãy tin tưởng vào Allah và Thiên Sứ của 

Ngài một vị Thiên Sứ mù chữ, Người đã tin tưởng 

vào Allah và các lời mặc khải của Ngài. Hãy tuân 

theo Người để may ra các người được hướng dẫn 

đúng đường. Al-A'raf: 158. 

Thứ tư: Tin tưởng vào tất cả sự thông báo của 

Thiên Sứ . 

Thứ năm: Thương yêu Người hơn cả chính bản 

thân mình, tải sản, cha mẹ, con cái và tất cả mọi người, 

bởi vì Người là Thiên Sứ của Allah và yêu thương 

Người nằm trong sự thương yêu Allah và thương yêu 

vì Allah. 

Tình thương thật sự dành cho Thiên Sứ  là bắt 

chước theo Người, thi hành mọi mệnh lệnh của Người, 

tránh xa mọi điều khoản bị Người cấm, giúp và bảo vệ 

Sunnah của Người, Allah phán:  

ي ۡغفَِۡۡح ل ُكَۡم ﴿ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّ ن  رَّلَل  ف ٱتَبُِع ِِن ُُيۡبَِۡبُكُم رَّلَلُ و 
 13 آل عمران: ﴾ُذفُ ب ُكۡمي 

Hãy bảo chúng (Muhammad)! “Nếu các người 

thực sự yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ 

được Allah yêu thương và tha tội cho các người.” 

Ali I’mraan: 13 (chương 1). 

Thiên Sứ  nói:  
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حَاَلاَ}
ا
َأ ََْدَهَهؤِمنه ََكه ّتا َِحا ِِ ِهَِمنَواا َإَِلا حا َّا

ا
َأ و ا ُه ا

ِهَِوااناََأ ِا وا َِسَاهَِوا
ْْجاِعيَا

ا
  {أ

“Đức tin của các người không thể trở thành hoàn hảo 

ngoại trừ các người thương yêu Ta hơn cả cha mẹ, 

con cái và tất cả mọi người trên thế gian này.” Hadith 

do Al-Bukhori và Muslim.  

Allah phán:  

ۥا  ﴿ ُه ع  فزِل  م 
ُ
ُا أ وهُ و رَتب ُع اْ رنلُّ ر  رََّلِ ُ ف َص  َزُروهُ و  ُن اْ بِهِۦ و ع  ف ٱََّلِيٱ  ء ام 

َٰٓئِك  ُوُم رُّۡمۡفلُِح ن   ْول 
ُ
 358األعراف: ﴾ ١٥٧أ

Bởi thế, những ai tin tưởng nơi (Muhammad), rồi 

ủng hộ và giúp đỡ Người đồng thời noi theo ánh sáng 

đã được gởi xuống cùng với Người thì đấy là những 

người thành đạt. Al-A'raaf: 358 (chương 8). 

Thứ sáu: Làm theo Sunnah (đường lối) của Thiên 

Sứ, đặt câu nói của Người lên trên hết tất cả mọi lời nói 

khác, làm theo giáo lý do Người đặt ra với sự hài lòng, 

yêu thích, Allah phán: 

ُۡحواْ أَِب﴿ ف  ر  إَِن رََّلِيٱ  ك  لِ هِمۡ فَ  َۡ َ س  ۡن  فُ َٰتِن  ۡت تَٰي  َ ف ِضج  ُجلُ ُدُوم ا ُُكَم 
َُٰهۡم ُجلُ ًدا ِك م   ب َدلۡن  زِيًزا ح  ن  ع  َ إَِن رَّلَل  َك  ا   ْ رلۡع ذ  َ َِل ُذوقُ ا ۡي و  َ غ 

 56النساء :  ﴾٥٦
Quả thật, những kẻ phủ nhận những Lời Mặc khải 

của TA thì TA sẽ nướng chúng trong Hỏa ngục, mỗi 

khi da của chúng đã chín thì TA sẽ thay cho chúng 
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một lớp da mới để chúng nếm lấy cơn đau của sự 

trừng phạt. Quả thật, Allah là Đấng toàn năng và anh 

minh. Al-Nisa: 56 (Chương 4). 

 

3- Tầm quan trọng của hai lời tuyên thệ trên: 

a) Hai lời tuyên thệ là nền tảng đầu tiên, là nguồn 

gốc của Islam và là rường cột của cộng đồng, là điều kiện 

đầu tiên để bước vào Islam cũng với lời tuyên thệ mà các 

tầng trời và trái đất được dựng lên. 

b) Hai lời tuyên thệ là sự bảo vệ sinh mạng và tài 

sản. 

c) Hai lời tuyên thệ là hành động tốt đẹp nhất, là 

cách xóa bỏ tội lỗi nhiều nhất, là lý do được vào thiên 

đàng, là sự chiến thắng thoát khỏi hỏa ngục và nếu cả bảy 

tầng trời và bảy tầng đất được đặt chung một vá cân còn 

câu “La i la ha il lol loh” đặt ở vá cân còn lại thì vá cân 

có câu “La i la ha il lol loh” nặng hơn. Có Hadith do 

Muslim ghi lại Thiên Sứ  nói:  

{َ
ا
َأ ِ دا ْنَشا ـٰهَاَلاََ َْما لاْيِهََاللَهَإِلاََإِلا را اَاللهَعا حا َه ْوُله راسه وا هَه ْبده ْا داًَ اما َُمه  ا

ا
واأ

  {اناارَا
“Ai chứng nhận không có Thượng Đế nào đích thực 

ngoại trừ Allah và Muhammad là bề tôi, là Thiên Sứ 

của Ngài sẽ được Allah cấm hỏa ngục chạm đến y.” 

Hadith do Al-Bukhori và Muslim. 

d) Trong câu tuyên thệ bao gồm lời tụng niệm, cầu 

xin và tán dương, bao gồm lời cầu xin trong tôn thờ và 

lời cầu xin về nguyện vọng, câu tuyên thệ là lời tụng 
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niệm thấy được nhiều nhất trong các lời tụng niệm, rất dễ 

dàng nhận thấy, nó là sợi dây thừng vững chắc, nó là câu 

nói tốt đẹp, là câu nói thành tâm, chính vì nó mà các tầng 

trời và đất được dựng lên, vì nó mà các tạo vật được tạo 

ra, các vị Thiên Sứ được của phái xuống, các Kinh Sách 

được cử phái xuống, các giáo luật được đặt ra và Sunnah 

làm cho giáo luật đó thêm hoàn hảo, vì nó mà ngọn cờ 

thánh chiến được dựng lên. Cho nên, ai nói ra câu tuyên 

thệ này thành tâm, yêu thích và chấp nhận thi hành 

những điều khoản câu tuyên thệ yêu cầu chắc chắn sẽ 

được vào thiên đàng cho dù y có làm gì đi chăng. 

 

  
 

 

Nền tảng thứ hai:  

Salah 

 

Salah được tính là sự tôn thờ vĩ đại nhất, quan 

trọng nhất trong Islam và Islam không được hoàn hảo 

nếu không có Salah, chẳng những thế Salah còn là sự kết 

nối giữa bề tôi với Thượng Đế cũng là điều để bề tôi thể 

hiện và thi hành theo thiên lệnh của Thượng Đế.  

1- Định nghĩa về Salah: 
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 Theo tiếng Arập Salah có nghĩa là cầu xin, như 

Allah đã phán: 

ٱ  و   ﴿ ك  ت ك  س  ل  َٰ ۡ هِۡمۖٞ إَِن ص 
ل  ِ ع 

لد  306اتلوبة:  ﴾َُّهۡمَ  ص 

Và hãy cầu xin cho chúng, rằng lời cầu xin của 

Ngươi (Muhammad) là một sự bảo đảm cho chúng. 

Al-Tawbah: 301 (chương 9). 

 Theo nghĩa giáo lý: Salah là sự tập hợp những 

lời nói và những hành động theo cung cách nhất định, mở 

đầu bằng lời Takbeer (tức nói Allahu Akbar) và kết thúc 

bằng lời Tasleem (tức nói Assalamu Alaikum 

Warohmatullah). 

 Những lời nói gồm có Takbeer, đọc Qur'an, tán 

dương, cầu xin... 

 Những hành động gồm có đứng, cúi người, quỳ 

lại, ngồi... 

2- Tầm quan trọng của Salah đối với các Thiên 

Sứ và Thiên Sứ . 

Salah là nghi thức tôn thờ được Allah qui định 

trong các đạo được Ngài khải thị trước kia cho đến khi cử 

phái Thiên Sứ Muhammad  nó vẫn còn. Trước kia, 

Thiên Sứ Ibrohim  đã từng cầu xin Allah ban cho 

Người cùng dòng dõi của Người luôn thi hành lễ Salah 

như được Allah kể: 

ِيَ ﴿ ل  َٰةِ و ِمٱ ُذرد ََ لِِۡن ُمقِ م  رّ ِ رۡجع  ي ر  د  40إبراهيم:  ﴾ َِّت
Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy làm cho bề 

tôi và con cháu của bề tôi thành những người luôn giữ 
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vững lễ nguyện Salah Ibrohim: 40 (chương 34), Allah 

kể ở chương khác:  

﴿  
ۡ
ن  ي أ َك  وۡ و 

 
ِ  ۥل هُ ُمُۡح أ ل  َٰةِ ٱب ََ ةِ ّ  55مريم:  ﴾و رَّزك  َٰ

Và trước kia, (Ibrohim) từng ra lệnh cho gia đình 

dâng lễ Salah và xuất Zakat. Maryam: 55 (chương 

19). 

Allah đã phán trực tiếp với Thiên Sứ Musa  

rằng:  

ة  َِّلِ ﴿ ل  َٰ ََ قِِم رّ
 
أ ۠ ف ٱۡعبُۡدَِّن و  فَ 

 
َٰه  إَِّلا أ ا إِل  فَ  رَّلَلُ ّل 

 
ُا إِفَِِنا أ طه:  ﴾١٤ۡكۡحِ

31 

Chắc chắn chính TA là Allah đây. Không có Thượng 

Ðế nào xứng đáng được thờ phụng ngoài TA. Do đó, 

hãy thờ phụng riêng TA và hãy dâng lễ Salah để 

tưởng nhớ TA. Taaha: 34 (chương 20). 

Allah đã truyền lệnh cho Thiên Sứ Ysa  về 

Salah rằng:  

ل ِِن ُمب َر  ﴿ ع  َ ُدۡمُت و ج  ل  َٰةِ و رَّزك  َٰةِ م  ََ َِِٰن بِٱّ ۡوص 
 
أ َ ُكنُت و  ۡيٱ  م 

 
ًَك أ

 63مريم:  ﴾ ٣١َ ح  د  

Và Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta ở và 

truyền lệnh cho Ta dâng lễ Salah và xuất Zakat khi 

Ta hãy còn sống. Maryam: 13 (chương 39). 

Và Allah đã truyền lệnh Salah cho Thiên Sứ 

Muhammad  của chúng ta trong đêm thăng thiên Isró 

và Mé'roj là năm mươi lần Salah trong ngày đêm sau đó 

được Thiên Sứ  xin giảm đến khi còn năm lần trong 
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ngày đêm, dâng năm lần nhưng được thưởng đến năm 

mươi lần. 

Năm lần Salah như sau: Salah Fajr (hừng đông), 

Salah Zhuhr (trưa), Salah O’sr (chiều), Salah Maghrib 

(hoàng hôn) và Salah I’sha (tối), với năm lễ Salah này 

được toàn thể người Muslim đồng tình. 

 

3- Bằng chứng về lễ Salah là điều bắt buộc: 

Bằng chứng về lễ Salah có rất nhiều: 

 Thứ nhất: Từ Thiên Kinh Qur'an: 

Allah phán:  

ة  ﴿ ة  و ء اتُ اْ رَّزك  َٰ ل  َٰ ََ قِ ُم اْ رّ
 
أ  16ابلقرة:  ﴾و 

Và hãy dâng lễ Salah một cách chu đáo, đóng 

Zakat. Al-Baqorah: 41 (chương 2), Allah phán ở 

chương khác: 

َٰب  ﴿ ف ۡت لَع   رُّۡمۡؤِمنَِّي  كِت  ة  َك  ل  َٰ ََ  306النساء:  ﴾١٠٣َ َ َمۡ قُ ت  إَِن رّ

Quả thật, việc hành lễ Salah đã được truyền xuống 

cho những người có đức tin phải hành lễ vào giờ 

giấc cố định. Al-Nisa: 301 (chương 4), Allah phán ở 

chương khác: 

ل  َٰة  ﴿ ََ ُيقِ ُم اْ رّ اء  و  َ ِيٱ  ُحن ف  ُ رلد َّي  َل  َِ اْ إَِّل َِل ۡعبُُدواْ رَّلَل  ُُمۡلِ مُِۡحوا
ُ
ا أ َ و م 

ي  ة  ُيۡؤتُ اْ رَّزك  َٰ  5ابلينة:  ﴾و 
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Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, 

triệt để thuần phục Ngài một cách chính trực rồi dâng 

lễ Solah một cách chu đáo và xuất tiền thuế Zakat. 
Al-Baiyinah: 5 (chương 97). 

 Thứ hai: Từ Sunnah: 

1- Ông Ibnu U’mar  thuật lại lời Thiên Sứ :  

َاإِلْسلاَ} َبهِِنا ْس  ََخا ا َلَعا ْ ََ: ه
ا
ةَِأ ُا ا ـٰهَاَلاَشا ا َهَإِلاََإِلا وُله ًداَراسه اما َُمه  ا

ا
َواأ الله

لاَ إِقااِ َالصا ةَِوا َكا إَِتااءَِالزا َاْْلاْيِتََةَِوا ج  َواحا ا ا ضا ما ْوِ َرا  {احلاراا ََِواصا
“Islam được xây dựng trên năm trụ cột: Lời tuyên 

thệ không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Allah, dâng lễ 

Salah, xuất Zakat, nhịn chay tháng Ramadan và 

hành hương (Hajj) tại ngôi đền Ka'bah.” Hadith do 

Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

2- Ông U’mar bin Al-Khottob  thuật lại lời 

Thiên Sứ :  

ْ َاإِلْســلاَ}
ا
َأ دا اْشــ ا ْ َت

ا
َأ ـٰهَالَا ه ــًداَإِلاََإِلاــ اما َُمه  ا

ا
َواأ َاللَََِالله ــوله راسه

ــلاَ َالصا َا تهِقــي َإِْ َوا َاْْلاْيــتا هــجا با َوا ــا ا ضا ما َرا ــو ا تاصه ةاَوا َكا َالــزا ا َِ تهــْؤ ةاَوا
بِيلًَ ِْهَسا َإَِلا ْعتا  {اْستاطا

“Islam là anh hài lòng tuyên thệ La i la ha il lol lóh 

(tức không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah), rồi dâng lễ Salah thật chu đáo, xuất Zakat, 

nhịn chay tháng Ramadan và hành hương nếu hội 

tụ đủ khả năng thì hãy tìm đường đến đấy hành 

hương.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 
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3- Ông Ibnu A’bbaas  kể: Khi Thiên Sứ  cử 

ông Mu-a'z đi Yamen và bảo:  

{َ ْ َلا
ا
ةَِأ ُا ا ـ ا َشا ـََإِنا ْه ه ُْ ـٰهَااه ـًداَإِلاََإِلاــ اما َُمه  ا

ا
َواأ َاللَََِالله ــوله ،َراسه

َ ــسا ْ ــْيِ َََخا لا َعا اضا َاْفــُتا َاللا  ا
ا
ْعلِْمِ ََأ

ا
ــأ َإا لـِـكا ا ِِ َ وذا ــاعه طا

ا
ََأ ــَِها ه إا

.َ.َ.َ ْلاة  َلا َوا ََاْو   َِيَله   ٍ لاواا  {صا
“Anh hãy mời gọi họ đến với lời tuyên thệ không có 

Thượng Đế nào đích thực ngoài Allah và Muhammad 

là Thiên Sứ của Allah, nếu họ đã tuyên theo anh điều 

đó thì hãy báo cho họ biết Allah bắt buộc họ phải 

dâng lễ Salah trong ngày đêm năm lần...” Hadith do 

Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Toàn thể người Muslim thống nhất rằng lễ Salah là 

một trong những điều bắt buộc người Muslim phải thi 

hành. 

4- Ý nghĩa việc bắt buộc dâng lễ Salah: 

a) Thể hiện sự tôn thờ Allah, Ngài là Đấng sở hữu 

sự tôn thờ đó, với lễ Salah con người nhận thức được 

rằng họ luôn luôn nối liền với Đấng Tạo Hóa. 

b) Với lễ Salah làm sự quan hệ giữa con người với 

Allah ngày càng mạnh hơn và luôn được Ngài nhớ đến. 

c) Salah ngăn cản con người tránh xa mọi điều xấu 

xa và tội lỗi, nó là lý do tẩy sạch con người khỏi mắc 

phải tội lỗi và sai lầm như được nhắc trong Hadith sau: 

Ông Jaabir bin Abdullah  thuật lại lời Thiên Sứ :  
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{َ َِمْنـهه ِه َياْغتاِس َْ ِدكه حا
ا
َبااِ َأ ا َلَعا رُّ َيامه ار  ْا َ َهاْ ر  ِِ

ثا ما َكا ٍِ لاواا َالصا ِه ثا ما
َ  ٍ راا َما ْسا ََخا ََاْو   ا   {له

“Hình ảnh Salah như thể dòng sông chảy đi ngang 

qua trước cửa nhà của các bạn rồi tắm trong con sông 

đó năm lần trong ngày.” Hadith do Muslim ghi lại. 

d) Lễ Salah làm con tim được bình thản, cơ thể 

được thỏa mái, bảo vệ con người tránh được hoạn nạn. 

Với Thiên Sứ  lễ Salah là niềm đam mê của Người và 

mỗi khi bị khó khăn Người tìm đến Salah đến nổi Thiên 

Sứ  nói lên câu: 

ةَِ} لا رِْحنااَبِالصا
ا
َأ له    {َااَبِلا

“Hỡi Bilaal hãy làm cho Ta thoải mái bằng Salah.” 

Hadith do Ahmad ghi lại. 

5- Đối với những ai bắt buộc phải dâng lễ 

Salah: 

Lễ Salah bắt buộc đối với tất cả người Muslim 

trưởng thành dù nam hay nữ, không bắt buộc người Kafir 

thi hành tức không yêu cầu y dâng lễ và lễ Salah của y 

không được công nhận nếu y thi hành mà chưa vào Islam 

nhưng sẽ bị trừ trị vào ngày sau, bởi vì y có khả năng vào 

Islam để rồi thi hành Salah nhưng lại không làm, Allah 

phán:  
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ۡح  ﴿ ق  ُكۡم ِِف س  ل ك  َ س  لدَِّي   ٤٢م   َ ْ ّ ۡم ف ُك مِٱ  رُّۡم ُّ ا ّ ۡم ف ُك  ٤٣قَ  و 
ائِِضَّي   ٤٤ُنۡطعُِم رِّۡمۡسِكَّي   ع  رۡۡلَ  ُ ُض م  َ َن  ُكَن َ  ٤٥و  ُكَن ُ  بِ   ِۡ  و  ِ ذد فُك 

ِيِٱ  َٰن َ رَۡل قَُِّي  ٤٦رلد ت ى
 
ََّتَٰٓ أ  48- 42املدثر:  ﴾٤٧ح 

Điều gì làm cho các anh sa vào hỏa ngục vậy * 

Chúng đáp: chúng tôi là những người không năng 

dâng lễ Salah * Và chúng tôi là những người thường 

không nuôi ăn người nghèo * Và chúng tôi thường nói 

chuyện vô bổ với những người hay nói chuyện tầm 

phào * Và chúng tôi luôn phủ nhận ngày phán xử * 

Cho đến khi cái chết đến với chúng tôi. Al-

Muddaththir: 42 – 48 (chương 84). 

Và Salah cũng không bắt buộc đối với trẻ nhỏ, 

người khùng điên, phụ nữ trong chu kỳ kinh và trong thời 

kỳ hậu sản. Nhưng đối với người nuôi dưỡng hay bảo hộ 

trẻ nhỏ phải nhắc nhở em khi được bảy tuổi và đánh khi 

lên mười để cho em nhận thức được mà tự dâng lễ, như 

Thiên Sứ  đã ra lệnh. 

 

6- Giáo lý đối với người bỏ lễ Salah: 

Ai bỏ dâng lễ Salah là người Kafir bước khỏi vành 

đai Islam, y là kẻ phản bội tôn giáo, bởi vì y chống đối lại 

mệnh lệnh Allah ra lệnh người Muslim phải dâng lễ, ra 

lệnh y trở lại sám hối, nếu sám hối và dâng lễ Salah thì là 

người Muslim anh em còn bằng không y là kẻ phản bội 

nếu có chết không được tắm, liệm và chôn cất y cùng với 

những người Muslim khác, vì y không còn là người 

Muslim nữa. 
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7- Điều kiện dâng lễ Salah: 

1- Islam tức phải là người Muslim. 

2- Có lý trí. 

3- Biết nhận thức. 

4- Đã đến giờ. 

5- Định tâm. 

6- Hướng về Qiblah. 

7- Che phần kín, phần kín của nam từ rốn đến 

đầu gối còn nữ cả cơ thể ngoại trừ mặt và đôi bàn tay. 

8- Tẩy sạch chất dơ khỏi quần áo, cơ thể và nơi 

dâng lễ. 

9- Lấy Wudu sau khi tiểu hoặc trung hoặc đại 

tiện hoặc phải tắm khi bị Junub. 

 

 

8- Giờ giấc Salah: 

1) Giờ Salah Zhuhr (trưa): từ sau khi mặt trời 

nghiên bóng đến bóng của mỗi vật bằng chính nó. 

2) Giờ Salah O’sr (chiều): từ sau khi giờ Zuhr 

kết thúc cho đến bóng của mỗi vật gấp đôi nó tức đến 

khi mặt trời ngã vàng. 

3) Giờ Salah Maghrib (hoàng hôn): từ mặt trời 

lặn đến ánh hồng ban chiều ở chân trời (sau khi mặt 

trời lặn) gần mất. 
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4) Giờ Salah I’sha (tối): Từ sau khi hết giờ Salah 

Maghrib đến nữa đêm. 

5) Giờ Salah Fajr (hừng đông): Từ lúc rạng đông 

đến mặt trời gần mọc. 

 Bằng chứng: Ông Abdullah bin A'mr  thuật 

lại lời Thiên Sứ : 

{َ ْ ُْضه ََيا َْ ا اَل وُِلَِما طه َكا ِِ ْه َالرا ُِّ َِظ َكا ا َوا ْمسه ْ ِرَإِ ااَزاالاْتَالشا َالظُّ واْقته
ْصَه ََ،الْعا َْ ا ل َا ْغرِِ َما ةَِالْما لا َصا واقْته َوا ْمسه راَالشا َتاْصفا َْ ا ل َا ْصَِما َاْلعا واْقته وا

َ واْقته ِطَوا ْوسا
ا
َاْْل ِِ َنِْصِفَاللاْي َإِنا اءِ ةَِالِْعشا لا َصا واْقته َوا قه فا َاِغ ََّْالشا

لاَ َطا َإاَِ اا ْمسه َالشا َتاْطلهْع َْ ا َل ا َما ْجِر َالْفا لهوِع َطه َِمْن ْبِح َالصُّ ةِ لا ْتَصا عا
ةَِ لا ْنَالصا ْا ْمِسْكَ

ا
َإاأ ْمسه َ...{َالشا

“Giờ Salah Zhuhr khi mặt trời nghiên bóng đến chiều 

dài cái bóng của người đàn ông bằng với chiều cao 

của y miễn sao giờ O’sr chưa đến, giờ Salah O’sr (sau 

giờ Zhuhr kết thúc) đến mặt trời chưa chuyển vàng, 

giờ Salah Maghrib (từ mặt trời lặn) đến ánh hồng ban 

chiều ở chân trời gần mất, giờ Salah I’sha (từ sau khi 

hết giờ Maghrib) đến nữa đêm và giờ Salah Fajr từ 

rạng đông cho đến mặt trời gần mọc, một khi mặt trời 

đã mọc thì hãy dừng dâng lễ Salah...” Hadith do 

Muslim ghi lại. 

 

9- Số lượng Rak-at Salah: 

Số lượng Rak-at Salah bắt buộc trong ngày đêm 

là mười bảy Rak-at với chi tiết như sau: 
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1- Zhuhr gồm bốn Rak-at. 

2- O’sr gồm bốn Rak-at. 

3- Maghrib gồm ba Rak-at. 

4- I’sha gồm bốn Rak-at. 

5- Fajr gồm hai Rak-at 

Ai cố ý thêm hay bớt số lượng Rak-at Salah kể trên 

thì lễ Salah đó vô hiệu còn nếu bị quên lãng thì phải quỳ 

lại Sahhu. 

Đối với ai đi đường xa thì được phép rút ngắn các 

lễ Salah có bốn Rak-at lại thành hai Rak-at và bắt buộc 

người Muslim phải dâng lễ Salah bắt buộc trong giờ giấc 

đã qui định ngoại trừ có lý do chính đáng như ngủ, quên 

lãng, đi đường xa. Ai ngủ hoặc quên lãng thì hãy dâng lễ 

Salah sau khi thức giấc hoặc nhớ ra. 

 

10- Các nền tảng (Rukun) cơ bản của Salah: 
Gồm 12: 

1- Đứng đối với người có khả năng. 

2- Tak-bi-ro-tul Éh-rom (tức giơ hai bàn tay lên 

ngang vai hoặc ngang trái tai, hai bàn tay xòe ra, các 

ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về trước và nói 

Ol-lo-hu Ak-bar). 

3- Đọc bài Fatihah. 

4- Cúi người về trước 90 độ. 

5- Đứng thẳng người trở lại sau khi cúi. 

6- Quỳ lại trên bảy phần của cơ thể. 

7- Ngồi lại giữa sau hai lần quỳ lại. 
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8- Đọc Tashahhud cuối. 

9- Ngồi đọc Tashahhud cuối. 

10- Thực hiện các nền tảng một cách bình 

thản. 

11- Làm theo thứ tự. 

12- Nói Salam ở bên phải rồi bên trái. 

 

11- Những điều bắt buộc trong Salah: Gồm 8 

1) Tất cả câu Ol-lo-hu Akbar ngoại trừ Tak-bi-

ro-tul Éh-rom (tức Ol-lo-hu Akbar đầu tiên). 

2) Câu:  َُسبَْلَلَحاَن َربَـَلَلَ  الَْعَلَلَميم lúc cuối người về 

trước. 

(Súp ha na rấp bi dal a z.i.m) 

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, 

Ngài thật vĩ đại!} 

3) Câu:  َُلَدن   َسَلَمَع اهلُل لََمَلْن ََحَ
(Sa mi Ol lo hu li manh ha mi đáh) 

Ý nghĩa: {Allah hằng nghe thấy tất cả lời ca ngợi 

của ai tán dương ca tụng Ngài.}  

Câu này chỉ bắt buộc Imam và người dâng lễ Salah 

một mình còn Mámum (những người dâng lễ theo Imam) 

thì không bắt buộc. 
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4) Câu:  َدُ َلاحْلَمْ  َولََك  اَلَربهن  lúc cúi người về trước 90 

độ. 
(Rấp ba na va la kal hâm đu) 

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế chúng tôi! Mọi lời 

ca ngợi tán dương là của Ngài}  

Câu này bắt buộc Imam, Mámum và người dâng 

lễ một mình. 

5) Câu: ْعلََلى
َ
 .lúc quỳ lại ُسبَْلَحاَن َربَـَلَ  األ

(Súp ha na rấp bi dal á' la) 

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, 

Ngài thật tối cao!} 

6) Câu:  رََبـ اْغَفَلْر َلَل giửa hai lần quỳ lại. 

(Rấp biệt fir ly) 

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung 

thứ tội lỗi cho bề tôi} 

8) Đọc Ta-shah-hud đầu tiên tức đọc. 

ٍهَ ٍهَـواالصاََ،للََِاتلاِحياا ي بَاَلاواا ٍهَـواالطا لاْيكاََ َهلاَـالساََ،ا اَعا يُّ ا
ا
َيَُّـانابََِأ

راْْحاةَه تهََاللََِوا َكا بارا لايََْ َهلاَـالساََ،هَهـوا لاََنااـعا ََُِىـواعا َ،احِلِيَاـالصاََاللََِِعباا
شَْ

ا
دَهـأ  ََْ ا

ا
ـٰهَاَلاََأ شََْاللَهَإِلاََإِلا

ا
دَهـواأ  َاَ ا

ا
امَاَأ بََْداًَـُمه ههَـْا راسَهَده هَـوا َ.وُله

(Ách ta hi da tu lil láh, vós so la qua tu voát toai di b.á.t  

As sa la mu a' lây ka ây du hanh Na bi du va róh ma tul 

ló hi va ba ro ka túh 
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As sa la mu a lây na va a' la i' ba đil la his so li h.i.n 

Ash ha đu al la i la ha il lol lóh va ash ha đu anh na Mu 

hâm ma đanh áp đu hu va ro su lúh.) 

Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những 

hành động tôn thờ là của Allah. Cầu xin Ngài ban bình 

an, sự khoan dung và phúc lành cho Thiên Sứ, cho chúng 

tôi và cho tất cả những người đạo hạnh trong số bầy tôi 

ngoan đạo của Ngài. Tôi xin tuyên thệ không có Thượng 

Đế nào đích thực ngoài Allah và xin chứng nhận 

Muhammad là bề tôi, là Thiên Sứ của Ngài.} 

8) Ngồi đọc Ta-shah-hud đầu tiên. 

Ai cố ý bỏ một trong những điều bắt buộc thì lễ 

Salah vô hiệu còn ai bỏ vì quên lẵng hoặc không biết thì 

phải quỳ lại Sahhu. 

 

12- Salah tập thể: 

Đối với nam nên dâng lễ Salah cùng tập thể 

Muslim ở các Masjid nhằm làm hài lòng Allah và phần 

thưởng nơi Ngài. 

Salah tập thể tốt hơn Salah một mình đến hai mươi 

bảy lần như được nhắc trong Hadith sau: Ông Abdullah 

bin U'mar  thuật lại lời Thiên Sứ :  

ِةَ} اعا اما ةهَاْلْ لا َصا
ا
ةََِِمنََِْهَْإضَاأ لا ةًََصا ْا را ُا َ َواِعْْشِينا ْبع  َبِسا ذ  َ{ََالْفا

“Salah tập thể tốt hơn Salah một mình hai mươi bảy 

lần.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 
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Còn đối với phụ nữ thì dâng lễ Salah ở nhà tốt hơn 

dâng lễ Salah cùng tập thể. 

 

13- Những điều làm hư lễ Salah: 

1) Cố ý ăn, uống bắt buộc phải dâng lễ Salah lại 

đây là điều được tất cả học giả Ulama thống nhất. 

2) Cố ý nói chuyện những lời không được phép 

như được nhắc trong Hadith sau: Ông Abdullah bin 

Arqam  kể: Trước kia, chúng tôi nói chuyện với nhau 

trong lúc Salah, mọi người nói chuyện với người bạn 

đứng kế bên đến khi Allah mặc khải câu: 

َٰنِتَِّي  ﴿ ِ ق    238ابلقرة: ﴾٢٣٨و قُ ُم اْ َّلِلَ
Và hãy đứng (dâng lễ Salah) trước Allah với tinh 

thần hoàn toàn sùng kính. Al-Baqorah: 217 (chương 

2). Thế là chúng tôi được lệnh phải im lặng và bị cấm nói 

chuyện (trong lễ Salah). Hadith do Al-Bukhori và 

Muslim ghi lại. 

Tất cả học giả Ulama thống nhất rằng ai cố ý nói 

chuyện những lời lẽ vô bổ thì lễ Salah đó vô nghĩa. 

3) Cố ý làm nhiều hành động không liên quan 

trong Salah như nhìn người khác qua lại... 

4) Cố ý bỏ một nền tảng hoặc một điều kiện của 

Salah không có lý do thí dụ như dâng lễ không có nước 

Wudu hoặc dâng lễ xoay về hướng khác Qiblah như được 

nhắc trong Hadith sau: Ông Abu Hurairah  kể: Khi 

chúng tôi đang ngồi cùng với Thiên Sứ  trong Masjid 

có người đàn ông bước vào và dâng lễ hai Rak-at rồi đến 
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chào Salam cho Thiên Sứ , Người đáp Salam lại rồi 

nói:  

{َ ِ َتهصا َْ ا َل َإاَِناكا  ِ ْعَإاصا ِْ ََ{اْر
“Anh hãy trở lại dâng lễ Salah bởi vì anh chưa dâng 

lễ (hoàn hảo).” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

5) Cười ra tiếng trong Salah, đây là điều được tất 

cả Ulama thống nhất. 

 

14- Những giờ giấc cấm dâng lễ Salah: 

a) Sau khi dâng lễ Salah Fajr cho đến sau khi mặt 

trời mọc. 

b) Mặt trời đứng bóng. 

c) Sau khi dâng lễ Salah O’sr đến mặt trời lặn. 

 Bằng chứng với hai Hadith sau: 

Ông U'qbah bin A'mir  kể: có ba giờ mà Thiên 

Sứ  đã cấm chúng ta dâng lễ Salah và chôn người 

chết: khi mặt trời mọc đến khi xuất hiện hoàn toàn, khi 

mặt trời đứng bóng cho đến khi nghiên bóng và khi 

mặt trời bắt đầu lặn cho đến khi lặn hẳn. Hadith do 

Muslim ghi lại. 

Ông Abu Sa-i'd Al-Khudry  kể: tôi đã nghe 

Thiên Sứ  nói rằng:  

{َ ّتا َالْعاْصَِحا باْعدا ةَا لا َصا لا َوا ْمسه َالشا َتاْرتاِفعا ّتا ْبِحَحا َالصُّ باْعدا ةَا لا َصا لا
َ ْمسه َالشا  {تاِغي َّا
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“Không được dâng lễ Salah sau khi đã dâng lễ 

Salah Fajr cho đến khi mặt trời nhô lên và không 

được dâng lễ Salah sau khi dâng lễ Salah O’sr cho 

đến khi mặt trời lặn hẳn.” Hadith do Al-Bukhori và 

Muslim ghi lại. 

 

15- Cách thức lễ Salah như sau: 

Bắt buộc người Muslim phải dâng lễ Salah như 

Thiên Sứ  đã dâng lễ, vì Thiên Sứ  đã nói:  

{َ} ِّل  صا
ه
وِِنَأ ْيتهمه

ا
اَراأ ما لُّواَكا َصا

“Hãy dâng lễ Salah như các người đã thấy Ta dâng 

lễ vậy.” Hadith do Al-Bukhori ghi lại. 

Khi bạn đứng dâng lễ Salah là bạn đứng trước 

Allah Đấng Hồng Phúc & Tối Cao nên phải thật 

nghiêm trang và thi hành những bước sau: 

 Bước một: Sau khi đã có nước Wudu đồng thời 

cũng đến giờ dâng lễ Salah bạn cần phải lựa nơi sạch sẽ, 

mặc quần áo sạch sẽ. Đối với nam tối thiểu phải che từ 

rún cho đến khỏi đầu gối còn với nữ phải che toàn thân 

ngoại trừ gương mặt và đôi bàn tay thì không cần che. 

Tiếp đó, mặt hướng về Kibláh (tức hướng về Ká'báh tại 

thánh địa Makkah tại Arập Xê Út) còn ở Việt Nam 

Kibláh nằm trùng với hướng tây tức hướng mặt trời lặn. 

Kế tiếp, định tâm cho lễ Salah định thực hiện và sự 

định tâm chỉ cần trong tâm bạn biết là bạn thực hiện 

Salah gì là đủ chứ không cần phải nói bất cứ lời nào cả 

hoặc có thể định tâm trước đó cũng được. 
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Tiếp sau đó, người đứng thẳng, giơ hai bàn tay lên 

ngang vai (hoặc ngang trái tai), hai bàn 

tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng 

bàn tay hướng về phía trước, mắt nhìn 

xuống nơi quỳ lại đồng thời nói:  

َه ِبا ُْ ا
َأ َالله

(Ol lo hu ak bar) 

Ý nghĩa: Allah vĩ đại nhất. 

Tiếp sau đó, khoanh hai tay lại đặt tay phải trên 

tay trái và đặt trên lòng ngực và đọc 

bài Fatihah. 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ِ  ١ِمۡسِب رَّلَلِ رَّۡحِنَٰمۡح رّۡحَِح ِم ﴿  ِ ر  د رۡۡل ۡمُد َّلِلَ
َٰل ِمَّي   ِيِٱ  ٣رَّۡحِنَٰمۡح رّۡحَِح ِم  ٢رۡلع  َٰلِِك ي ۡ ِ  رلد م 

َٰط   ٥إِيََك  ن ۡعبُُد ِإَويََك  ن ۡست عَُِّي  ٤ ر  ِ َد ۡوِدفَ  رّ
ّل   ٦رُّۡمۡست قِ م   ل  ۡهِمۡ و  ۡغُض ِ  ع  ۡيِ رّۡم  ۡ هِۡم غ 

ل  ۡنع ۡمت  ع 
 
َٰط  رََّلِيٱ  أ ِصر 

 آَمْي   ﴾٧رَّضٓالدَِّي  
(A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ro j.i.m 

Bis mil la hir roh ma nir ro h.i.m 

Al ham du lil la hi rab bil a' la m.i.n 

Ar roh ma nir ro h.i.m 
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Ma li ki yaw mid d.i.n 

I ya ka na' bu du wa i ya ka nas ta i'.n 

Eh di nos si ro tol mus ta q.i.m 

Si ro tol la zi na an a'm ta a' lay him ghoy ril 

magh du bi a' lay him wa lodh dh.o.l l.i.n 

A min) 

@ Chú ý: những chữ như "j.i.m, h.i.m, m.i.n, 

d.i.n, i.n, q.i.m, dh.o.l, l.i.n" phải đọc kéo dài còn chữ 

"him" thì đọc dừng dứt khoác và những chữ "a', i'.n, 

na'" thì đọc nhấn giọng. 

 Ý nghĩa:  

Cầu xin Allah che chở bề tôi tránh khỏi sự quấy 

nhiểu của Shayton đáng bị nguyền rủa. 

Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng 

rất mực khoan dung. 

Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah 

Đấng chúa tể của toàn vũ trụ. 

Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan 

dung. 

(Allah là) Đức Vua của ngày phán xử. 

Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ 

Ngài chúng tôi cầu xin sự giúp đỡ. 

Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con 

đường chính đạo. 
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Con đường của những người đã được Ngài ban 

ân sũng (con đường Islam) chứ không phải con đường 

của những kẻ làm Ngài phẫn nộ (người Do Thái giáo) 

cũng không phải con đường của những kẻ lầm đường 

lạc lối (người Thiên Chúa giáo). 

Cầu xin Allah chập nhận lời cầu xin!  

 

 Bước hai: Khi đọc xong 

bài Fatihah giơ hai bàn tay lên 

ngang vai (hoặc ngang trái tai) lòng 

bàn tay hướng về trước nói “Ol lo 

hu ak bar” và cuối người về trước 

90 độ, hai bàn tay nắm lấy hai đầu 

gối, đầu và lưng thẳng mắt nhìn 

xuống nơi quỳ lại và đọc ba lần câu:  

ََِ ـِظي َالْعا ِِّـيا ب َرا ا ا ْبـحا َسه
(Sub ha na rab bi yal a’ z.i.m) 

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, 

Ngài thật vĩ đại!}  

@ Chú ý: Mỗi lần thay đổi động tác đều phải 

nói “Ol lo hu ak bar” ngoại trừ động tác trong bước 

ba thì nói khác. 

 

 Bước ba: Đứng thẳng người trở lại đồng thời 

giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai) lòng 

bàn tay hướng về trước và nói: 
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هَه ِـدا ـْنَْحا َلِما َالله ـِمعا َسا
(Sa mi Ol lo hu li man ha mi dah) 

Ý nghĩa: {Allah hằng nghe thấy tất cả lời ca ngợi 

của ai tán dương ca tụng Ngài.}  

Kế tiếp xuôi hai tay xuống và nói tiếp. 

بانَا لاكاََاـرا امََْوا َدَهـاحلْ
(Rab ba na wa la kal ham du) 

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế chúng tôi! Mọi lời 

ca ngợi tán dương là của Ngài}  

 

 Bước bốn: Cuối lạy về 

phía trước đồng thời nói “Ol lo hu 

ak bar”, khi lạy bắt buộc trán, 

mủi, đôi bàn tay, hai đầu gối, các 

ngón chân phải chạm trực tiếp 

xuống đất còn hai cù chỏ thì đưa lên 

không được để chạm đất và nói ba lần 

câu:   

ى ْعلـا
ا
َاْل ِِّـيا ب َرا ا ا ْبـحا َسه

(Sub ha na rab bi yal a' la) 

Ý nghĩa: {Vinh quang thay 

Thượng Đế của tôi, Ngài thật tối cao!} 
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  Bước năm: Ngồi dậy và nói “Ol lo hu ak bar”, 

khi ngồi mông đặt trên lòng bàn chân trái, bàn chân phải 

dựng đứng lên hoặc để xuôi ra phía sau, hai bàn tay kép 

lại đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống nơi quỳ lạy và nói: 

َاْغِفـْرَلِـي َاْغِفـْرَلِـي،َراِ ِّ َراِ ِّ
ــ ــَََاـاللا ه ــَرَْـاْغِف ِ ــَ،يـل ْنِ ــَ،يـواارْْحا ِ َ،يـوااْهِدن

َِ ن ْ ِبه ْْ إِنََِ،يـواا ْقنََِيـواَعا ْعنََِ،يـوااْرزه  يـوااْرفا

(Rab bigh fir ly, rab bigh fir ly, Ol lo 

hum magh fir ly, war ham ny, wah di ny, waj bur ny, 

wa a' fi ny, war zuq ny, war fa' ny.) 

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung 

thứ tội lỗi cho bề tôi. Lạy Allah, cầu xin hãy dung thứ, 

khoan dung độ lượng và dẫn dắt bề tôi. Cầu xin Ngài ban 

cho bề tôi phú quí, sự lành mạnh, bổng lộc và nâng cao 

địa vị của bề tôi (ở trần gian và ngày sau).}  

 Bước sáu: cúi lạy thêm lần nữa và nói “Ol lo 

hu ak bar” kế tiếp làm giống như lần quỳ lạy trước. 

 Bước bảy: Như thế là bạn đã thực hiện xong 

một Rak-at, tiếp đó đứng dậy và nói “Ol lo hu ak bar” 

rồi thực hiện tiếp Rak-at thứ hai giống như Rak-at thứ 

nhất không gì thay đổi nhưng ở Rak-at thứ hai sau khi 

quỳ lạy xong lần hai không đứng dậy liền như ở Rak-at 

một mà ngồi lại đọc bài Al-Tahiya sau: 
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ٍهَ ََِاتلاِحياا ٍهَـواالصاََ،لِِلا ي بَاَلاواا ٍهَـواالطا لاْيكاََ َهلاَـالساََ،ا اَعا يُّ ا
ا
َيَُّـانابََِأ

راْْحاةَه تهََاللََِوا َكا بارا لايََْ َهلاَـالساََ،هَهـوا لاََنااـعا ََُِىـواعا َ،احِلِيَاـالصاََاللََِِعباا
شَْ

ا
دَهـأ  ََْ ا

ا
ـٰهَاَلاََأ شََْاللَهَإِلاََإِلا

ا
دَهـواأ  َاَ ا

ا
امَاَأ بََْداًَـُمه ههَـْا راسَهَده هَـوا َوُله

(At ta hi da tu lil lah, wos so la wa tu wat toy yi b.a.t  

As sa la mu a' lay ka ay yu han na bi yu va roh ma tul lo 

hi wa ba ro ka tuh 

As sa la mu a’ lay na wa a' la i' ba dil la his so li h.i.n 

Ash ha du al la i la ha il lol loh wa ash ha du an na Mu 

ham ma dan ab du hu wa ro su luh.) 

Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những 

hành động tôn thờ là của Allah. Cầu xin Ngài ban bình 

an, sự khoan dung và phúc lành cho Thiên Sứ, cho 

chúng tôi và cho tất cả những người đạo hạnh trong số 

bầy tôi ngoan đạo của Ngài. Tôi xin tuyên thệ không 

có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Allah và xin 

chứng nhận Muhammad là bề tôi, là Thiên Sứ của 

Ngài.} 

Nếu bạn dâng lễ Salah có bốn Rak-at (như Zhuhr 

tức buổi trưa, O’sr tức buổi chiều, I’sha  tức buổi tối) 

hoặc có ba Rak-at (như Maghrib tức buổi hoàng hôn) 

thì tiếp tục đứng dậy thực hiện Rak-at thứ ba và thứ tư 

giống như Rak-at thứ nhất và thứ hai cho đến lần quỳ 

lạy thứ hai của Rak-at thứ ba hoặc thứ tư thì ngồi lại 

đọc lại bài Al-Tahiya của bước bảy và đọc tiếp bài của 

bước tám. Nếu lễ Salah có hai Rak-at (như Fajr tức 

rạng đông) thì cũng vậy sau lần quỳ lạy thứ hai của 
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Rak-at thứ hai ngồi lại đọc lại bài Al-Tahiya của bước 

bảy và đọc tiếp bài của bước tám.  

 

 Bước tám:  

 
لاََِ َـصاََََاـاللا َه امَاَىـعا لاََدَ ـُمه امَاَآلََِىـواعا مَاَ،دَ ـُمه َـصاََاـكا لاََلاْيتا َىـعا

لاََََاـإِبْرااِهي ِيَإِناكاََ،ََاـإِبْرااِهيَآلََِىـواعا ِيَدٌَـْحا
لاََباارِذََََْاـاللا َهَ.دٌَـَما َىـعا

امَا لاََدَ ـُمه امَاَآلََِىـواعا مَاَ،دَ ـُمه ََاـكا ْكتا لاََباارا لاََََاـإِبْرااِهيَىـعا َآلََِىـواعا
يَِميدٌَـحَاَإِناكاََ،ََاـإِبْرااِهي ِ

َدٌَـَما
(Ol lo hum ma sol li a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu 

ham mad, ka ma sol lay ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li ib 

ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d 

Ol lo hum ma ba rik a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu 

ham mad, ka ma ba rak ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li ib 

ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d) 

Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu 

xin hãy ban sự bình an và phúc 

lành cho Thiên Sứ Muhammad và 

dòng tộc của Người giống như 

Ngài đã ban cho Thiên Sứ 

Ibrohim và dòng tộc của Người. 

Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao 

và Rộng Lượng.} 

@ Chú ý: khi ngồi đọc bài của bước bảy và 

bước tám chạm hai đầu ngón cái và ngón giửa của tay 

phải lại, ngón trỏ chỉ thẳng về phía trước, các ngón 
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khác xếp xuôi theo chiều của ngón giửa và đặt trên đầu 

gối. 

 Bước chín: xoay mặt về bên tay phải và đọc: 

َاللَِ ةه راْحـما َوا َْ لايـكه َعا ـلا ه َالسا
(As sa la mu a' lay kum va roh ma tul loh) 

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban sự bình an, sự khoan 

dung của Ngài cho các bạn.} 

Sau đó xoay mặt về bên tay trái và nói câu trên. 

Lễ Salah quan trọng nhất trong Islam, nếu lễ 

Salah được hoàn thành tốt đẹp thì tất cả mọi việc làm 

còn lại đều tốt đẹp còn nếu lễ Salah không hoàn hảo tốt 

đẹp thì mọi việc làm khác đều vô nghĩa. Lễ Salah là 

điều đầu tiên được đưa ra phán xét, nếu ai thi hành nó 

chu đáo đầy đủ là người chiến thắng làm hài lòng Allah 

còn bị thiếu xót thì hỡi ôi y đã bị diệt vong. 

 

  
 

 

Nền tảng thứ ba:  

Zakat 
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1- Định nghĩa Zakat:  

- Theo nghĩa Arập Zakat nghĩa là: phát triển và 

thêm nữa. 

- Theo nghĩa giáo lý Zakat nghĩa là: nghĩa vụ bắt 

buộc xuất ra lấy từ một số tài sản nhất định phân phát 

cho một số người nhất định được giáo lý qui định. 

 

2- Tầm quan trọng của Zakat trong Islam: 

Zakat là một trong năm nền tảng của Islam, 

trong Qur'an có rất nhiều câu kinh nói về Zakat và lễ 

Salah cùng với nhau điển hình như câu Kinh:  

ة  ﴿ ة  و ء اتُ اْ رَّزك  َٰ ل  َٰ ََ قِ ُم اْ رّ
 
أ  43ابلقرة: ﴾و 

Và hãy dâng lễ Salah một cách chu đáo, đóng 

Zakat. Al-Baqorah: 41 (chương 2), Allah phán chương 

khác: 

ي ﴿ ة  يُۡؤتُ اْ رَّزك  َٰ ل  َٰة  و  ََ ُيقِ ُم اْ رّ  5ابلينة:  ﴾و 

Và dâng lễ Salah một cách chu đáo và xuất tiền thuế 

Zakat. Al-Baiyinah: 5 (chương 97). 

- Thiên Sứ  nói: 

َاإِلْسلاَ} َبهِِنا ْس  ََخا ا َلَعا ةَِ} وذكر منها {:... ه َكا إَِتااءَِالزا   {وا
“Islam được xây dựng trên năm trụ cột:...” trong đó 

có câu “xuất Zakat.” Hadith do Al-Bukhori và 

Muslim ghi lại. 
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Allah đã qui định ra luật Zakat nhằm làm tinh 

khiết nguồn của cải và tăng phúc lộc cho chủ sở hữu và 

đặc biệt, nó thể hiện tình yêu thương đến những người 

nghèo khó, làm cho căn bệnh keo kiệt, bủn xỉn không 

đeo bám con người, làm cho xã hội người người ấm no 

hạnh phúc như Allah đã phán bảo: 

ق ة  ﴿ د  ِهِۡم ص  َّٰ ۡمو 
 
َ و   ُخۡذ مِۡٱ أ ِ هِم بِه 

كد تُز  ِۡحُُوۡم و  هد ۡ هِۡمۖٞ ُتط 
ل  ِ ع 

لد اتلوبة:  ﴾ص 
301 

Ngươi hãy lấy phần bố thí từ tài sản của họ (để phân 

phán cho người nghèo) nhằm tẩy sạch và làm trong 

sạch họ. Al-Tawbah: 301 (chương 9). 

 

3- Giáo lý về Zakat: 

Zakat là nghĩa vụ của tất cả người Muslim sở 

hữu số tài sản đúng theo qui định của giáo lý phải xuất 

Zakat kể cả trẻ em và người khùng, là người cấp dưỡng 

hay bảo hộ họ phải xuất Zakat dùm họ, ai chống đối 

cho rằng Zakat không bắt buộc thì y là Kafir còn ai 

không chịu xuất Zakat vì keo kiệt, luyến tiếc số tài sản 

đó bị xem là người hư đốn và đã mắc phải trọng tội, 

nếu chết vẫn như thế thì y nằm trong sự phán quyết của 

Allah như được phán: 

ي ﴿ اُء َ ِك  ِّم ٱ ي ش  َّٰ َ ُدون  ذ  ي ۡغفُِۡح م  ن يُۡش ك  بِهِۦ و 
 
ۡغفُِۡح أ  ﴾إَِن رَّلَل  ّل  ي 

 14النساء: 

Quả thật, Allah không bao giờ tha thứ việc tổ hợp 

(ai hay vật gì) cùng với Ngài nhưng Ngài lại tha thứ 
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những tội lỗi khác ngoài nó cho bất cứ ai Ngài 

muốn. Al-Nisa: 47 (chương 4). 

Allah đã khuyến cáo những ai không chịu xuất 

Zakat như sau: 

ون  رََّلو ب  و  ﴿ بِ ِل رَّلَلِ و رََّلِيٱ  ي ۡكِِنُ َ ِِف س  ّل  يُنفُِق ن ه  رۡلفَِضة  و 
َِلم  

 
اٍ  أ ُۡوم بِع ذ  ِ َ ي   ٣٤ ف ب شد ىَٰ بِه  َنم  ف تُۡك   ه  رِ ج  َ ِِف فَ  ل ۡ ه  َٰ ع  ۡ    ُُيَۡم 

 َ ْ م  فُفِسُكۡم ف ُذوقُ ا
 
ُتۡم ِْل ۡ ِن  َ ك  ا م  َٰذ  ُوُهۡم و ُجنُ ُبُهۡم و ُظُه رُُوۡمۖٞ ه  ِجبَ 

 15 - 34اتلوبة:  ﴾٣٥ون  ُكنتُۡم ت ۡكِِنُ 
Và những kẻ dự trữ vàng và bạc nhưng không chi 

dùng cho con đường chính nghĩa của Allah thì hãy 

báo cho họ biết về một sự trừng phạt đau đớn. Vào 

ngày mà nó (vàng bạc tích trữ) sẽ được nung đỏ trong 

lửa và sẽ được mang đến đóng vào trán, hông và lưng 

của họ. Đấy chính là vật mà các ngươi tích trữ cho 

bản thân của các ngươi, bởi vậy các ngươi phải nếm 

lấy các vật mà các ngươi đã tích trữ. Al-Tawbah: 34 – 

15 (chương 9). 

 

 

 

Có Hadith Thiên Sứ  nói: 

{ َُ ََهؤا َلا ْْن 
اِح ََِّكا اَِمْنَصا َما َا ـنا ْا ا ارَِ لاْيـِهَِيَنـا َعا ْحِِما

ه
َأ َإِلا تاهه َكا يَزا

َ َباـْيا َالله َا ـ ْكه ََيا ـّتا َحا بِينهـهه ْا ْنبااههَوا ْا اَ واىَبِ ا ِْ يه َفا ائِحا فا َصا ِه يهْجعا فا
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َ ـاَإِنا َإِما بِيلاهه ََاراىَسا َا َثه ناة  َسا لْفا
ا
َأ ِْسيا ارهههََخا َِمْقدا ََكا ا ُِهَِِيََاْو   ِعباا

اناِةَوَا
ْ
َاناارَِاْل اَإِنا َ...{إِما

“Không một ai tích trữ vàng bạc rồi lại không chịu 

xuất Zakat mà lại không bị mang đến hỏa ngục rồi 

dùng bản kim loại đốt nóng rồi ủi lên hông, lên trán 

y cho đến khi Allah phân xử tất cả với mọi người 

trong một ngày dài năm mươi ngàn năm. Sau đó, y 

sẽ thấy có thể được vào thiên đàng và có thể bị vào 

hỏa ngục...” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

 

4- Điều kiện bắt buộc xuất Zakat: gồm năm 

điều: 

1) Islam (tức người Muslim) còn người Kafir 

không bắt buộc. 

2) Người tự do, còn người đầy tớ và người 

Kitabiyah (người cam kết tự buôn bán để chuộc mạng) 

thì không bắt buộc vì họ không có sở hữu gì trong tay. 

3) Sở hữu số lượng tài sản theo qui định của giáo 

lý. 

4) Hoàn toàn là chủ sở hữu còn tài sản hùng hạm 

chưa chia, người thiếu nợ và những tài sản công cộng 

không bắt buộc xuất Zakat. 

5) Được giáp năm tức không bắt buộc số tài sản 

sở hữu trong tay chưa được một năm, ngoại trừ những 

loại lương thực thu hoạch theo mùa như loại hạt, loại 

hoa quả thì phải xuất Zakat sau khi thu hoạch, vì Allah 

phán: 
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َدِهۖۦِٞ ﴿  َ َقُهۥ ي ۡ    ح   313األِبعام:  ﴾و ء اتُ اْ ح 

Và hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái. Al-

An-a'm: 343 (chương 6). 

Và cả những kho tàng, kho báu được phát hiện 

dưới đất cũng phải xuất Zakat khi phát hiện được. 

 

5- Số tài sản bắt buộc xuất Zakat: gồm năm 

loại: 

 Thứ nhất: Vàng, bạc và những gì có giá trị 

tương đương như các loại tiền tệ hiện hành, đối với loại 

tài sản này thì mức phải xuất Zakah là 2,5 % giá trị toàn 

bộ tài sản. 

 Đối với vàng:  Mức lượng vàng có được từ 20 

Mithqal trở lên là phải xuất Zakah. (một Mithqal tương 

đương 4,25g, 20 Mithqal × 4,25g = 75g, tương đương với 

2 lượng 2 chỉ 6 phân 7 li)  

 Đối với bạc: Mức lượng bạc có từ 200 Dirham 

trở lên là phải xuất Zakah. (Một Dirham tương đương 

2,985g, 200 Dirham × 2,985 = 595g,  tương đương với 

35 lượng 8 chỉ 6 phân 7 li). 

 Đối với các loại tiền hiện hành: Tất cả các loại 

tiền có được dù là đồng đô la, Euro, Việt nam đồng hay 

bất cứ các loại tiền tệ nào khác miễn sao giá trị của nó 

tương đương với 2 lượng 2 chỉ 6 phân 7 li trở lên thì bắt 

buộc người sỡ hữu phải xuất Zakah. 

 Cách tính mức xuất Zakah:  
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(2,5% × tổng tài sản có được) = số phải xuất Zakah 

* Thí dụ: Sau một năm, đến thời điểm xuất Zakah, 

một người Muslim tính thấy tổng tài sản của y có được là 

1 lượng vàng. Như vậy là bắt buộc y phải xuất Zakah bởi 

vì mức tài sản có được phải xuất là 2 lượng 2 chỉ 6 phân 

7 li, trong khi y có tới 1 lượng. Cách tính mức xuất 

Zakah cho y là: 

(2,5%  × 1 lượng) = (2,5 × 3) : 100 = 7 phân 5 li 

Vậy mức phải xuất Zakah của y là 7 phân 5 li. 

Bằng chứng về việc cách xuất vàng và bạc là 

Hadith: 

ةَه}َ ْسا َخا َا َإاِفي ا اْوله احلْ َا لاْي ا َعا الا َواحا  َ ُِْرها تااِ َ َِمائا ناْتَلاكا َكا ،ََإِ اَا َِ رااِه ُا

اَ لاْي ا َعا الا َواحا ُِْينااراً َ ْو ا َِعْْشه َلاكا ْو ا ََاكه ّتا ٌءَحا ْ ََشا لاْيكا َعا لايْسا وا
ة َ َكا اِلَزا َِيَما لايْسا وا ،َ َ الِكا ا   ُاَإابِِحسا زاا َا ما فا ،َ ُِْينهار  َ نِْصفه َا َإاِفي ا اْوله احلْ

} اِوله لاْيِهَاحلْ َعا هْولا ََيا ّتا َحا
“Nếu anh có 200 Dirham và sở hữu giáp năm buộc 

phải xuất 5 Dirham, không bắt buộc anh phải xuất 

gì cả trong số Dinar cho đến khi có được 20 Dinar 

và sở hữu giáp năm buộc phải xuất nữa Dinar, còn 

nếu nhiều hơn thế thì cứ tính theo tổng số lượng đó 

mà xuất và không bắt buộc phải xuất Zakat cho đến 

khi sở hữu được giáp năm.” Hadith do Abu Dawood 

ghi lại và đây là Hadith Hasan. 

 Hỏi : Vàng nữ trang có phải Zakah 

không ? 
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 Đáp : Nếu vàng nữ trang chỉ để dự trữ 

không đeo thì bắt buộc phải xuất Zakah, vấn đề này 

không có sự tranh cải trong giới học giả. Còn riêng đối 

với vàng nữ trang dùng để đeo thì theo quan điểm đúng 

nhất và chính xác nhất trong hai quan điểm của giới học 

giả là phải xuất Zakah, chiếu theo các Hadith nói chung 

chung về sự bắt buộc xuất Zakah vàng và bạc, điển hình 

như hai Hadith sau:  

Ông của U'mar bin Shu-a'ib  kể: có người phụ 

nữ cùng với đứa con gái của bà đến gặp Thiên Sứ  

trên tay đứa con gái đeo đôi vòng to bằng vàng, khi đó 

Thiên Sứ  nói: 

ا} ذا ةاَها َكا َزا تهْعِطيا
ا
 ََ؟{َأ

“Cô có xuất Zakat cho hai cái vòng này không ?” 
người phụ nữ đáp: Không. Thiên Sứ  nói tiếp: 

ْيِنَِمْنَناارَ } ِةَِسواارا َالِْقيااما اََاْو ا َبِِ ما راِذَالله و  هسا ْ َي
ا
ِذَأ ُّ اُسه ي

ا
ََ؟{َأ

“Vậy vào ngày tận thế Allah sẽ biến hai cái vòng đó 

thành hai cái vòng lửa.” Thế là bà ta cởi hai vòng đó 

ra đưa cho Thiên Sứ  và nói: đôi vòng này là của 

Allah và Thiên Sứ của Ngài. Hadith do Abu Dawood, 

Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi lại. 

Có Hadith khác: Bà A’-ishah  kể: Khi Thiên 

Sứ  bước vào nhà gặp trên tay tôi đeo những chiếc 

nhẫn bằng bạc Người hỏi:  

ةَه} ئِشا اََااََعا ذا اَها   َ؟{َما
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“Đây là gì vậy hỡi A’-ishah ?” tôi đáp: tôi đã làm nó 

đó, Thiên Sứ có muốn tôi đeo cho không ? Thiên Sứ  

tiếp: 

تا هنَا} َكا َزا َنا  ُ تهؤا
ا
  َ؟{َأ

“Em có xuất Zakat không ?” Tôi nói: không hoặc nói 

Masha Allah. Thiên Sứ  nói: 

ْسبهِكَِمْنَاناارَِ} َحا وا   {َهه

“Đó là phần thưởng của em từ hỏa ngục đó.” Hadith 

do Abu Dawood và những người khác ghi lại. 

Còn những kho tàng không phải là vàng và đá 

quý không một học giả Ulama nào bắt buộc xuất Zakat 

cả chỉ ngoại trừ dùng vật đó làm hàng hóa mua bán thì 

phải xuất Zakat theo hàng hóa mà thôi. 

 Thứ hai: Súc vật đó là lạc đà, bò và 

Ghonam (dê và cừu), bắt buộc phải xuất Zakat nếu đã 

nuôi được giáp năm với bằng chứng trong Hadith, 

Thiên Sứ  nói:  

قاٌة{َ} دا َصا ة  ائِما َسا  ِ ِ َإِب
َِيَله 

“Trong tất cả lạc đà đã giáp năm phải xuất Zakat.” 

Hadith do Ahmad, Abu Dawood và Al-Nasaa-i ghi lại. 

Thiên Sứ  nói ở Hadith khác: 

ا{َ} تِ ا ائِما َِيَسا َِ نا قاِةَالْغا دا َِيَصا
“Phải xuất Zakat trong Ghanam (dê và cừu) khi đã 

giáp năm.” Hadith do Al-Bukhori ghi lại. 
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Số lượng súc vật bắt buộc xuất Zakat như 

sau: 

Loại Số lượng Số lượng xuất Zakat 

Từ Đến 

 

 

 

 

 

Lạc đà 

5 9 Một con cừu cái 

10 14 Hai con cừu cái 

15 19 Ba con cừu cái 

20 24 Bốn con cừu cái 

25 35 Một con lạc đà cái một tuổi 

36 45 Một con lạc đà cái hai tuổi 

46 60 Một con lạc đà cái ba tuổi 

61 75 Một con lạc đà cái bốn tuổi 

76 90 Hai con lạc đà cái hai tuổi 

91 120 Hai con lạc đà cái ba tuổi 

Hơn 320 

con  

Theo đa số học giả Ulama thì cứ 

thêm 40 còn thì một con lạc đà 

cái hai tuổi, cứ thêm 50 con thì 

một con lạc đà cái ba tuổi 

 

 

Bò 

30 39 Con bò đực hoặc cái một tuổi 

40 59 Con bò cái hai tuổi 

60 69 Hai con bò một tuổi 

70 79 Một con bò một tuổi và một 
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còn bò cái hai tuổi 

Hơn 89 

con 

Cứ hơn 10 con thì một con bò 

một tuổi và cứ 40 con thì một 

con bò cái hai tuổi 

 

 

Ghanam 

(dê và 

cừu) 

40 120 Một con cừu cái 

121 200 Hai con cừu cái 

201 300 Ba con cừu cái 

Hơn 100 

con 

Cứ thêm 100 con thì một con 

cừu cái 

 Bằng chứng qua Hadith sau: 

Hadith thứ nhất: Ông Anas  kể: ông Abu Bakr 

viết lệnh truyền gởi đến Al-Bahrain: Bismilahir 

Rahmanir Rahim, đây là giáo lý xuất Zakat đã được 

Thiên Sứ  qui định cho người Muslim mà Allah đã 

mặc khải cho Thiên Sứ của Ngài. Ai yêu cầu xuất 

Zakat như giáo lý qui định thì hãy đưa cho y còn ai yêu 

cầu nhiều hơn thế thì không đưa, cứ 24 con lạc đà hoặc 

ít hơn thì mỗi năm con lạc đà thì xuất một con cừu cái, 

khi lên đến từ 16 đến 40 con xuất một con lạc đà cái 

hai tuổi, khi lên đến từ 46 đến 60 xuất một con lạc đà 

cái ba tuổi, khi lên đến từ 63 đến 75 xuất một con lạc 

đà cái bốn tuổi, khi lên đến từ 86 đến 90 xuất hai con 

lạc đà cái hai tuổi, khi lên đến từ 93 đến 120 xuất hai 

con lạc đà ba tuổi, khi lên đến hơn 320 con thì cứ 40 

con xuất một con lạc đà cái hai tuổi và cứ 50 con xuất 

một con lạc đà cái ba tuổi, còn ai chỉ có bốn con lạc đà 

không bắt buộc xuất Zakat chỉ ngoại trừ chủ nhân 
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muốn nhưng khi được năm con phải xuất một con cừu 

cái. Về phần xuất Zakat Ghonam (dê và cừu) đã được 

giáp năm thì cứ từ 40 đến 120 con xuất một con cừu 

cái, khi lên đến hơn 320 đến 200 xuất hai con cừu, khi 

lên đến hơn 100 con thì cứ 100 con xuất một con cừu 

cái, nếu ai có ít hơn 40 con thì không bắt buộc xuất 

Zakat chỉ ngoại từ người chủ tự nguyện.” Hadith do 

Al-Bukhori ghi lại. 

Hadith thứ hai: Ông Mu-a'z bin Jabal  kể: “Khi 

Thiên Sứ  cử tôi đi Yamen và ra lệnh tôi lấy Zakat cứ 

mỗi 30 con bò thì lấy một con bò đực hoặc bò cái và cứ 

mỗi 40 con xuất một con bò cái hai tuổi.” Hadith do 

Ahmad và nhóm Al-Sunan ghi lại. 

Nếu nuôi được giáp năm mà số bố mẹ chưa đủ 

số lượng xuất Zakat cho đến khi cộng thêm số lượng 

con thì bắt đầu tính khi đã đủ số lượng và phải xuất 

Zakat khi đến năm tới. 

Nếu kinh doanh súc vật thì bắt buộc phải xuất 

Zakat theo kiểu hàng hóa mua bán còn nếu dùng để cày 

bừa hoặc dùng con đực nhân giống (bỏ nọc) thì không 

phải Zakat, như được nói trong Hadith, Thiên Sứ  

nói: 

قاٌة{َ دا َإاراِسِهَصا لا ْبِدهَِوا ْا َِيَ َِ ْسلِ َالْمه ا َلَعا َ}لايْسا
“Ai có đầy tớ và ngựa cưỡi không bắt buộc xuất 

Zakat vì chúng.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim 

ghi lại. 

 Thứ ba: Hạt và hoa quả. 
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Theo đa số học giả Ulama bắt buộc xuất Zakat 

về sản phẩm trồng trọt với số lượng là năm Wisq vì 

Thiên Sứ  nói:  
قاٌة{َ دا َصا ق 

ْوسه
ا
ِةَأ ْسا ََخا ْو ا ُه اَ َفِيما َ }لايْسا

“Không bắt buộc ít hơn năm Wisq xuất Zakat.” 
Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Một Wisq khoảng 60 Só, một Só khoảng bốn 

bụm tay người đàn ông trung bình tổng thể khoảng 300 

Só tương đương 652,7 kg. 

Không bắt buộc sản phẩm nông nghiệp phải sở 

hữu được giáp năm mà bắt buộc phải xuất Zakat sau 

khi thu hoạch, vì Allah phán: 

َدِهۖۦِٞ ﴿  َ َقُهۥ ي ۡ    ح   313األِبعام:  ﴾و ء اتُ اْ ح 

Và hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái. Al-

An-a'm: 343 (chương 6). 

Số lượng xuất Zakat là một phần mười nếu tưới 

tiêu tự nhiên còn nếu dùng nhân lực hoặc công nghệ 

máy móc thì xuất một phần hai mươi, vì Thiên Sứ  

nói:  

{َ اءه ما ْتَالسا قا َسا ا ارَهفِيما ْه ا
ا
َوَاَوااْْل ْْشه َالْعه ِيًّا

َثا ْا َ ََكا ا ْو
ا
َأ يهو ه اَفِيواالْعه ما

َ ِِقا َِسه ْوَب
ا
وااِِنَأ ْْشَِالسا َالْعه َ{اناْضِحَنِْصفه

“Những gì tưới tiêu bằng thiên nhiên (như nước 

mưa), sông ngòi, giếng xuất Zakat một phần mười còn 

nếu tưới tiêu bằng nhân lực hoặc máy móc xuất nữa 



 

 

Các Nền Tảng Islam 
55 

một phần mười (một phần hai mươi).” Hadith do Al-

Bukhori và Muslim ghi lại. 

 Thứ tư: Hàng hóa kinh doanh. 

Tất cả những gì người Muslim kinh doanh mua 

bán dù hàng hóa là mặt hàng gì bắt buộc xuất Zakat và 

số lượng tiền bắt buộc là tương đương với 85 g vàng 

hoặc 595 g bạc. Khi đã giáp năm tính từ ngày kinh 

doanh cộng hết tất cả hàng hóa hiện có không tính theo 

giá lúc mua mà tính theo giá lúc muốn xuất Zakat nếu 

tương đương với 85 g vàng hoặc 595 g bạc bắt buộc 

phải xuất Zakat. 

Số tiền phải xuất Zakat 2,5 % trong tổng số hàng 

hóa, nếu số vốn trong nguyên thủy đã đủ Nisob thì 

cộng chung với số lời rồi xuất Zakat, nếu số vốn trong 

nguyên thủy không đủ Nisob cho đến khi cộng số lời 

vào chung thì không bắt buộc xuất Zakat mà bắt đầu 

tính từ đó đến năm sau bắt buộc xuất Zakat. 

 Thứ năm: Quặng mỏ và kho báu. 

1) Quặng mỏ: là tất cả những gì khai thác dưới 

đất rất có giá trị như vàng, bạc, sắt, đồng, hồng ngọc, 

dầu... bắt buộc xuất Zakat từ chúng, vì Allah đã phán: 

ۡخۡح ۡجنَ  ﴿
 
ا أ مَِمَ بۡتُۡم و  س  َ ك  َِٰت م  ْ مِٱ ط  دِب  ففُِق ا

 
ْ أ نُ اا َ رََّلِيٱ  ء ام  ه  يُّ

 
أ َٰٓ ي 

 ِ ۡرِضِۖ ل ُكم مد
 
 732ابلقرة:  ﴾ٱ  رْۡل

Hỡi những người có đức tin! Hãy chi dùng những 

món vật tốt mà các ngươi đã thu hoạch được (để xuất 

Zakah) và những vật mà TA đã ban phát cho các 

người từ trong đất. Al-Baqorah: 268 (chương 2). 
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Không gì nghi ngờ quặng mỏ dưới đất là do 

Allah ban phát cho con người 

Theo đa số học giả Ulama bắt buộc xuất Zakat 

theo số lượng như vàng và bạc tức xuất 2,5 % so với 

tổng số lượng khai thác được. 

Không yêu cầu phải chờ một năm. 

2) Kho báu: 

Là những vật quý giá được tìm thấy dưới đất do 

người xưa chôn cất trong phần đất Islam hoặc đất chiến 

tranh hoặc đất thuộc địa của Islam. 

Đối với kho báu có dấu hiệu Islam như tên Thiên 

Sứ hoặc tên của một vị thủ lĩnh Muslim nào đó hoặc 

câu kinh Qur'an hoặc những vật dụng, nữ trang... tất cả 

những thứ đó là vật bị đánh rơi không được phép 

chiếm hữu đến khi tìm ai là người chủ nhân bởi vì chủ 

sở hữu không bị mất quyền về những gì mình đánh 

mất. 

Số lượng xuất Zakat là một phần năm với bằng 

chứng qua Hadith, Thiên Sứ  nói: 

} همهسه زَِاْلْ
َكا ِِفَالر  َ}وا

“Và kho báu xuất một phần năm.” 

Theo đa số Ulama bắt buộc xuất Zakat đối với 

kho báu tìm được dù ít hay nhiều, chia phần xuất Zakat 

như chia chiến lợi phẩm và số dư đưa lại cho người 

phát hiện ra kho báu như U’mar đã đưa số kho báu sau 

khi xuất Zakat cho một người phát hiện. 
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6- Hướng tiêu Zakat: 

Người xuất Zakat được phép chia Zakat cho tám 

loại người sau: 

1- Người nghèo: họ là người trắng tay không sở 

hữu gì cả hoặc chỉ có được chút ít gì đó, họ được phép 

hưởng số tiền chi dùng cho cả năm. 

2- Người cận nghèo: là người có được kế sinh 

nhai chỉ đủ sống hoặc dư chút ít tức cuộc sống họ tốt 

hơn người nghèo, họ được phép hưởng số tiền chi dùng 

cho cả năm. 

3- Người đứng ra thu gom, trong coi và bảo vệ 

Zakat, họ được phép hưởng số tiền phù hợp với việc 

làm của họ do Imam xem xét. 

4- Người hòa giải, hàn gắn tình cảm: họ chia 

làm hai loại: 

- Người Kafir: cho họ với hy vọng họ vào Islam 

hoặc đừng làm hại, gây khó khăn cho người Muslim 

hoặc những gì tương tự. 

- Người Muslim: cho họ nhằm làm đức tin họ 

tăng thêm... 

5- Nô lệ: họ được phép hưởng số tiền có thể 

chuộc thân mình thoát khỏi kiếp nô lệ. 

6- Người thiếu nợ: họ gồm hai loại: 

- Người thiếu nợ nhiều không có khả năng trả 

nợ, họ được phép hưởng số tiền trả hết nợ. 



 

 

Các Nền Tảng Islam 
58 

- Người lãnh nợ nhằm phục dịch đường chính 

nghĩa của Allah, họ được phép hưởng số tiền để làm 

nhiệm vụ đó cho dù họ có giàu đi chăng. 

7- Phục vụ chính nghĩa của Allah tức dùng tiền 

làm lương bổng cho các chiến sĩ ngoài xa trường hoặc 

phục vụ cho chiến tranh. 

8- Người lỡ đường: họ được phép hưởng số tiền 

nhằm đưa họ trở về quê nhà. 

 Bằng chứng qua lời phán của Allah: 

ةِ ﴿ َلف  َ و رُّۡمؤ  ل ۡ ه  َِٰملَِّي  ع  َِٰكَِّي و رۡلع  اءِ و رّۡم س  ا ۡح  َُٰت ِّلُۡفق  ق  د  ََ َ رّ ۞إَِنم 
ة   بِ ِل رَّلَلِ و ربِۡٱ رَّسبِ ِلِۖ ف ۡحِيض  ِِف س  َٰۡحِمَِّي  و  ِ  و رلۡغ  ِقَ  ِِف رّۡحد ِٱ   قُلُ بُُهۡم و  مد

ِك م  رَّلَلَِ و رَّلَلُ  لِ ٌم ح   30اتلوبة:  ﴾٦٠ ع 

Thật ra, của Zakah chỉ dành cho người nghèo, 

người thiếu thốn, người thu và quản lý của Zakah, 

người hòa giải và hàng gắn tình cảm, người nô lệ, 

người thiếu nợ dùng để phục vụ chính nghĩa của 

Allah và người lỡ đường. Đó là mệnh lệnh của Allah 

bởi vì Allah rất mực am tường, sáng suốt. Al-

Tawbah: 60 (chương 9). 

 

7- Zakat Al-Fitr. 

a) Ý nghĩa Zakat Al-Fitr: nhằm tẩy sạch người 

nhịn chay khỏi những điều vô bổ, tục tĩu và là lương 

thực cho người nghèo nhằm giúp họ khỏi phải xin 

người khác trong ngày tết, với bằng chứng qua Hadith 

sau: Ông Ibnu A’bbaas  kể: “Thiên Sứ  bắt buộc 
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xuất Zakat Fitr nhằm tẩy sạch người nhịn chay khỏi 

những điều vô bổ, tục tĩu và là lương thực cho người 

nghèo.” Hadith do Abu Dawood và Ibnu Majah ghi lại. 

b) Giáo lý xuất Zakat Fitr: 

Zakat Fitr là nhiệm vụ bắt buộc tất cả người 

Muslim dù lớn hay nhỏ, người tự do hay nô lệ và bằng 

chứng qua Hadith sau: Ông Ibnu U’mar  kể: “Thiên 

Sứ  bắt buộc xuất Zakat Fitr trong Ramadan một Só 

chà là hoặc một Só lúa mạch đối người tự do, nô lệ, 

nam, nữ, trẻ em và người lớn trong số người Muslim, 

ra lệnh phải xuất trước khi mọi người đến dâng lễ 

Salah tết.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Khuyến khích xuất Zakat Fitr dùm cho thai nhi. 

Bắt buộc xuất Zakat cho bản thân, cho những ai 

có nghĩa vụ nuôi dưỡng và chu cấp cho họ như vợ, 

con... vào trước khi dâng lễ Salah tết. 

c) Số lượng xuất Zakat Fitr: 

Số lượng bắt buộc xuất Zakat là một Só với loại 

lượng thực mà nơi đó dùng làm lương thực chính như 

bột mì, lúa mạch, gạo, bắp... và một Só bằng 2 kg 40 

gam. 

Theo đa số học giả Ulama không được phép xuất 

trị giá của hiện vật mà phải xuất hiện vật, bởi điều đó 

làm trái ngược với những gì Thiên Sứ  ra lệnh và cả 

việc làm của Sohabah. 

d) Thời gian xuất: 

Được phép xuất Zakat trước ngày tết một hoặc 

hai ngày nhưng tốt nhất là xuất sau rạng đông ngày tết 
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đến trước khi dâng lễ Salah tết khoảng vài phút, vì 

Thiên Sứ  đã ra lệnh mọi xuất trước khi mọi người 

đến dâng lễ Salah và tuyệt đối không được phép xuất 

Zakat sau Salah tết nếu ai xuất sau Salah tết thì đó chỉ 

là sự bố thí mà thôi và y phải mang tội cho sự trể nảy 

đó. 

e) Hướng chi tiêu Zakat Fitr: 

Là dành cho người nghèo, người thiếu thốn, bởi 

vì họ ưu tiên hơn những người khác. 

 

  
 

 

 

 

Nền tảng thứ tư:  

Nhịn Chay Tháng Ramadan 

 

1- Định nghĩa:  

- Theo nghĩa Arập: nhịn chay là sự kiêng cử. 
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- Nghĩa theo giáo lý: Là sự không ăn, không uống 

và không sử dụng các chất thay thế cho ăn uống cùng với 

sự định tâm bắt đầu từ rạng đông cho đến mặt trời lặn. 

 

2- Giáo lý nhịn chay: 

Nhịn chay tháng Ramadan là một trong năm trụ 

cột của Islam và là trụ cột vĩ đại như Allah phán:  

نُ اْ ُكتِب  ﴿ َ رََّلِيٱ  ء ام  ه  يُّ
 
أ َٰٓ َ ُكتِب  لَع   رََّلِيٱ  ي  م  ِ  َُ  ك  َد ل ۡ ُكُم رّ ع 

لَُكۡم ت َتُق ن   ۡبلُِكۡم ل ع   346ابلقرة:  ﴾ ١٨٣ِمٱ ق 

Hỡi những người có đức tin! Bắt buộc các ngươi 

phải nhịn chay giống như đã bắt buộc các thế hệ 

trước các ngươi. Qua đó, hy vọng các ngươi biết kính 

sợ Allah. Al-Baqorah: 371 (chương 2). 

 

 

 

 

Thiên Sứ  nói: 

ََ َهاإِلْسلاََبهِِنَا} ا ََلَعا ْس  ةََِ:َخا ُا ا  ََْشا ا
ا
ـٰهَاَلاََأ  َاَاللَهَإِلاََإِلا

ا
ًداَواأ اما ولاََُمه َراسه

إِقاا ََِاللَِ لاََوا إَِتااءََِةَِالصا ْو ََِوا ةَِواصا َكا ا َاَالزا ضا ما جَ َرا احلارااِ ََباْيِتَاللََِواحا
بِيلً{ ِهَسا َإَِلا اعا ِنَاْستاطا ََما

“Đạo Islam được xây dựng trên năm trụ cột: lời tuyên 

thệ không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 
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Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Ngài, dâng lễ 

Salah, xuất Zakat, nhịn chay tháng Ramadan và đi 

hành hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah đối với người 

có khả năng.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Ramadan được bắt buộc cộng đồng Muslim nhịn 

chay vào năm thức hai theo niên lịch Islam. 

 

3- Ân phước và ý nghĩa sự nhịn chay. 

Tháng Ramadan là cơ hội quí báu trong việc qui 

phục Allah, đạt được nhiều hồng ân và ân phước của 

Ngài, trong tháng này Ngài muốn ban thưởng bất cứ ai 

Ngài muốn nhằm làm tăng thêm điều thiện cho họ, nâng 

cao địa vị của họ và xóa đi điều tội lỗi cho họ đồng thời 

thắt chặt sự kết nối giữa họ với Thượng Đế, Ngài chuẩn 

bị cho họ nhiều phần thưởng vĩ đại nhằm làm hài lòng 

Ngài và làm cho họ biết kính sợ Ngài nhiều hơn. 

Nói về ân phước tháng Ramadan thì như sau: 

a) Allah phán:  

فزِل  فِ هِ رۡلُقۡۡحء اُن ُود  ﴿
ُ
ُا أ َن  رََّلِ ض  م  ۡهُۡح ر  َٰت  لدِلَنَِس ى ش  ب  دِن  َِٱ   و  مد

م   ىَٰ و رۡلُفۡۡحق َِني ف  َِهد  ِمَنُكُم رُّۡهد  ن  ٱ ش  َٱ َك  َۡمُهۖٞ و م  َُ رَّشَۡهۡح  ف ۡل  
ۡح  
ف  َٰ س  ۡو لَع  

 
ۡحِيًضَ أ ّل  ف عَِدة   م  َ يُۡحِيُد رَّلَلُ بُِكُم رۡليُۡۡس  و  ۡح  خ 

ُ
يٍََم أ

 
ِۡٱ أ مد

َُٰكۡم  ى د  َ و  َٰ م  واْ رَّلَل  لَع   ُ ِ ّبد ِۡلُك  ِۡلُۡكِملُ اْ رۡلعَِدة  و  يُۡحِيُد بُِكُم رۡلُعۡۡس  و 
ل   َلُكۡم ت ۡشُكُۡحون  و   345ابلقرة:  ﴾١٨٥ع 
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Tháng Ramadan là tháng mà Thiên Kinh Qur’an 

được mặc khải xuống để hướng dẫn nhân loại theo 

con đường chính đạo và làm bằng chứng rõ rệt (cho 

ai biết ngẫm nghĩ) bên cạnh đó giáo huấn con người 

biết phân biệt (giữ thiện và ác, giữ halal (được 

phép) và harom (không được phép}. Vì thế, ai trong 

các ngươi có mặt tại nhà vào tháng đó thì phải nhịn 

chay trọn tháng. Và ai bị bệnh hoặc đang trên 

đường du hành thì hãy nhịn bù lại vào những ngày 

khác. Allah muốn điều dễ dàng cho các người và 

không muốn gây khó khăn cho các người. (Ngài 

muốn các người) hoàn tất số ngày (nhịn chay) đã ấn 

định và muốn cho các người tán dương sự vĩ đại 

của Allah về việc Ngài đã hướng dẫn các người và 

để cho các người có dịp tạ ơn Ngài. Al-Baqorah: 

375 (chương 2). 

 

 

 

 

b) Thiên Sứ  nói:  

ا َاَمانَْ} ا َاَصا ضا ما اناًََرا اباًََإَِما ِفرَاَوااْحتِسا هََغه اَُلا دا َاَما َ انْبِهََِِمنََْتاقا ْنَوَا، ما
اناًَ َإَِما ا ا ضا ما َرا اباًََقاا ا َِمـْنَ انْبِـهََِوااْحتِسا دا ا اَتاقا ما َه َُلا ِفرا ـنََْغه ما ا َاَوا َقـا

ْلاةَا ْدرَََِلا اناًََالْقا اباًََإَِما ِفرَاَوااْحتِسا هََغه اَُلا دا َاَما َ{ََ انْبِهََِِمنََْتاقا
“Ai nhịn chay vào tháng Ramadan bằng sự tin 

tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ 
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được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm. Và ai đứng 

dâng lễ Salah trong tháng Ramadan bằng sự tin 

tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ 

được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm. Và ai đứng 

dâng lễ Salah vào đêm định mệnh bằng sự tin tưởng 

và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha 

thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.” Hadith do Al-

Bukhori và Muslim ghi lại. 

c) Thiên Sứ  nói:  

{َ َالله ـْبِعََقاالا َسا ـاَإِنا ْمثاالِ ا
ا
ـَأ ْْشِ َبِعا ناةه اسا احلْ َه َُلا ُا ا َابِْنَآ ِِ ما ْا َ ُّ له

َإِلاَ زِيَبِهََِِمائاِةَِضْعف  ْْ ا
نااَأ

ا
َِِلَواأ وا َهه ياا ا تاهَهالص  ـْ وا َشا ـهَهوَاَ،َتاراذا اما عا َطا

اباهَه ا َشا ِِّلََوا ْْ ا
تاا َِ،َِمْنَأ َإارْحا َِ ِ ائ ََِ:لِلصا َإِْطرِه ٌةَِعْندا ََ،إارْحا ـٌةَِعْنـدا واإارْحا

ب هَِ اءَِرا َاللَِِمْنَرِيِحَالِْمْسِكََ.لِقا َِعْندا ْطيا َّه
ا
َأ َِ ِ ائ َالصا َِ َإا هلهوفه ْلا َ{ََوا

“Allah Đấng hùng mạnh và vĩ đại phán: “Tất cả mọi 

việc làm của con cháu Adam được thưởng một điều tốt 

rồi bởi điều tốt đó được nhân lên từ mười cho đến bảy 

trăm lần (tùy theo lòng thành của từng người) chỉ 

ngoại trừ sự nhịn chay là của riêng TA TA ban thưởng 

cho y tùy ý, y đã kiềm chế dục vọng, nhịn ăn, nhịn uống 

chỉ vì TA. Đối với người nhịn chay có hai niềm vui: 

niềm vui khi đến giờ xả chay và niềm vui y đến trình 

diện Thượng Đế của y và tuyến nước bọt của người 

nhịn chay đối với Allah còn thơm hơn cả mùi thơm của 

xạ hương.” Hadith do Ahmad ghi lại. 

d) Lời cầu xin của người nhịn chay được đáp lại 

như Thiên Sứ  nói:  
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عَْ} ُا َإِْطرِهَِ َِعْندا َِ ِ ائ {َلِلصا ُُّ َتهرا ٌةَلا َوا
“Lời cầu xin của người nhịn chay ngay lúc xả chay 

không bị khước từ.” Hadith do Ibnu Majah ghi lại. 

Cho nên, người Muslim cố gắng cầu xin Allah 

thật nhiều lúc gần xả chay hi vọng rằng được Allah 

chấp nhận lời cầu xin rồi đạt được niềm hạnh phúc vô 

tận ở trần gian và ngày sau. 

e) Allah dành riêng cho người nhịn chay một 

cánh cửa ở thiên đàng chỉ có người nhịn chay mới 

được vào cửa đó, đấy là sự đặt ân mà Allah ban cho họ 

khác hơn những người khác, như được nhắc trong 

Hadith, Thiên Sứ  nói: 

ياا َه َالرا َُله الا َيهقا َبااباً اناِة
ْ
َِيَاْل ََ”}إِ ا ْينا

ا
َأ : ِا َقِي ِة َالِْقيااما ََاْو ا ََكا ا إاَِ اا

ٌد{َ حا
ا
َأ َِمْنهه ِه ََاْدخه َْ َإالا َْ لايِ  َعا ْغلاقا

ا
لهواَأ خا ُا ،َإاَِ ااَ ْو ا ائِمه َالصا

“Quả thật, trong thiên đàng có cửa gọi là Roiyaan, 

khi ngày tận thế đến có lời bảo: người nhịn chay 

đâu, đến khi họ bước vào (hết) thì cửa được đóng 

sầm lại và không một ai có thể bước vào nữa.” 
Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

f) Sự nhịn chay sẽ biện hộ cho người nhịn vào 

ngày tận thế, như được nhắc trong Hadith, Thiên Sứ  

nói: 
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{َ ْيَرا  
ا
َأ ـياا ه َالص  وله ِةَياقه َالِْقيااما ْبِدََاْو ا اِ َلِلْعا عا اْشفا َي ْرآ ه َواالْقه ياا ه الص 

َ ناْعتههه َما ْرآ ه َالْقه وله ياقه ْعِِنَفِيِهَوا ف  ارَِإاشا وااٍَبِانا ا َواالشا ا ا ا عا َالطا ناْعتههه ما
ْعِِنَفِيِهَ ف  َإاشا ِِ َبِاللاْي ا َِاناْو ا عا فا َإايهشا  {ََقاالا

“Sự nhịn chay và Qur'an là hai người biện hộ cho 

bề tôi (Muslim) trong ngày phán xét, sự nhịn chay 

nói: bẫm Thượng Đế! Tôi đã ngăn cản y không 

dùng thức ăn và nhục dục vào ban ngày, xin hãy 

xem xét cho y và Qur'an nói: bề tôi đã cấm y ngủ 

ban đêm, xin hãy xem xét cho y, hai điều đó luôn 

biện minh cho y.” hadith do Ahmad ghi lại. 

g) Nhịn chay rèn luyện người Muslim biết kiên 

nhẫn, chịu khó, nhẫn nhịn, dẫn đến kết quả biết từ bỏ 

mọi dục vọng và đam mê vô nghĩa làm cho bản than 

thêm hoàn thiện hơn, thanh lịch hơn. 

 

4- Điều kiện được nhịn chay. 

Tất cả học giả Ulama Islam thống nhất nhau là 

bắt buộc nhịn chay đối với người Muslim trưởng 

thành, có lý trí, mạnh khỏe, đang ở trong làng, đối với 

phụ nữ phải thêm điều sạch sẽ ngoài chu kỳ kinh và 

xuất máu hậu sản. 

5- Văn hóa nhịn chay. 

a) Là người Muslim phải luôn tránh xa việc nói 

xấu, ngồi lê đôi mách và mọi điều đã bị Allah cấm đặt 

biệt là lúc đang nhịn chay, phải luôn bảo vệ cái lưỡi 
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mọi điều Harom (bị cấm) tuyệt đối tránh không nói về 

người khác, Thiên Sứ  nói: 

{َ عا ََادا  ْ
ا
َأ َِي ٌة ْا ا َحا َللِ َإالايْسا َبِِه ِا ما َواالْعا ورِ َالزُّ َقاْولا ْع ََادا َْ ا َل ْن ما

اباهَه ا َشا َوا هه اما عا َ{طا
“Ai không từ bỏ lời dối trá mà còn tiếp tục nói dối thì 

Allah không cần thiết đến sự nhịn ăn và nhịn uống 

của y.” Hadith do Al-Bukhori ghi lại. 

b) Không bỏ ăn thức ăn nhịn, bởi điều đó làm 

người nhịn nhận biết được hôm nay mình nhịn chay để 

có sinh, nghị lực mà lao động vào ban ngày vì Thiên 

Sứ  đã khuyên khích làm thế qua câu:  

{َ ٌةَإالا كا َبارا لههه ُْ ا
َأ وره حه ًةَِمـْنَالسا ْرعا ْه َ َْ كه ده حا

ا
َأ عا ْرا ْ ََيا

ا
اْوَأ ل وههَوا عه تادا

َ َاللا َإاَِ ا اء  ِرينَاَما ح  تاسا َالْمه ا َلَعا لُّو ا ََهصا تاهه ئِكا لا ما َ{َوا
“Thức ăn nhịn là khẩu phần có hồng phúc, vì thế 

chớ nên bỏ cho dù chỉ uống một ngụn nước. Quả 

thật, Allah hùng mạnh và cao quí luôn cầu nguyện 

cho người dùng thức ăn nhịn.” Hadith do Ahmad ghi 

lại. 

c) Ăn liền thức ăn xả chay khi xác định được 

mặt trời đã lặn, Thiên Sứ  nói:  

لهواَالِْفْطرَا}َ جا اَعا َما ْْي 
َِِبا َانااسه ََازااله َ{ََلا

“Mọi người vẫn được tốt đẹp miễn họ dùng ngay 

thức ăn xả (khi mặt trời đã lặn).” Hadith do Al-

Bukhori và Muslim ghi lại. 
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d) Luôn xả chay với chà là tươi hoặc chà là khô, 

bởi đó là điều Sunnah như được nói trong Hadith sau: 

Ông Anas bin Malik  kể: “Trước kia, Thiên Sứ  xả 

chay trước khi dâng lễ Salah cùng với vài quả chà là 

tươi, nếu không có chà là tươi thì với vài quả chà là 

khô, nếu không có chà là khô thì uống vài ngụ nước.” 

Hadith do Abu Dawood ghi lại. 

e) Đọc Qur'an thật nhiều, tưởng nhớ, tụng niệm 

và ca ngợi Allah, bố thí, cư xử tốt, làm thêm nhiều điều 

khuyến khích và nhiều việc làm thiện khác như được 

ghi trong Hadith sau: Ông Ibnu A’bbaas  kể: “Trước 

kia, Thiên Sứ  là người rộng lượng nhất trong số 

người làm thiện, rộng lượng nhất là trong tháng 

Ramadan khi gặp gỡ với Jibreel. Và Jibreel đã gặp 

Thiên Sứ  vào mỗi đêm trong Ramadan để cùng nhau 

học Qur'an, khi Thiên Sứ  gặp Jibreel thì Người rộng 

lượng trong việc thiện như thể gió.” Hadith do Al-

Bukhori và Muslim ghi lại. 

 

6- Những điều làm hư sự nhịn chay. 

Cố ý ăn, uống vào ban ngày và những điều làm 

hư sự nhịn chay khác như tiêm dinh dưỡng hoặc uống 

thuốc, còn thử máu thì không ảnh hưởng đến nhịn 

chay. 

Quan hệ tình dục vào ban ngày Ramadan làm hư 

sự nhịn chay bắt buộc phải sám hối vì đã phạm điều 

cấm kỵ của tháng, phải nhịn bù lại ngày hôm đó và 

chịu phạt như sau: thả một nô lệ, nếu không có phải 

nhịn chay hai tháng liền, nếu không có khả năng thì bố 
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thí cho sáu mươi người nghèo, mỗi người nữa Só lúa 

mì hoặc loại lương thực mà xứ sở đó ăn như được nhắc 

trong Hadith sau: Ông Abu Hurairah  kể: chúng tôi 

đang ngồi cùng Thiên Sứ  bổng có người đàn ông 

đến nói: thưa Thiên Sứ của Allah chết tôi rồi. Thiên Sứ 

 hỏi: “Chuyện gì xảy ra với anh ?” người đàn ông 

đáp: tôi đã ngủ với vợ tôi trong khi tôi đang nhịn chay. 

Thiên Sứ  hỏi: 

ا} باًةَتهْعتِقه ا َراقا ِده
ََتا ِْ  ََ{ها

“Anh có nô lệ để phóng thích không ?” người đàn 

ông đáp: không. Thiên Sứ  hỏi: 
{َ ِْ ْيَِفا ا تاتاابِعا ْيِنَمه ْ را َشا و ا ْ َتاصه

ا
َأ اْستاِطيعه َ َ؟{َت

“Anh có thể nhịn chay hai tháng liền không ?” 
người đàn ông đáp: không. Thiên Sứ  tiếp: 

ِِيًنا} َِمْس َِست يا ا ا َإِْطعا ِده
ََتا ِْ َ؟{َفا ا

“Anh có thể chiêu đãi sáu mươi người nghèo không 

?” người đàn ông đáp: không. Thế là Thiên Sứ  im 

lặng, chóc lát có người mang đến cho Thiên Sứ  một 

cái chậu có chứa chà là, Thiên Sứ  hỏi: 
ِهَ} ِ ائ َالسا ْينا
ا
َ َ؟{َأ

“Người đàn ông khi nảy đâu ?” người đàn ông đáp: 

tôi đây. Thiên Sứ  bảo: 

ْقَبِهَِ} دا اَفاتاصا ْذها َ{خه
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“Anh hãy lấy chà là này mà bố thí đi ?” người đàn 

ông hỏi: cho người nghèo hơn tôi hả, thưa Thiên Sứ ?, 

thề bởi Allah chứng giám trong khu vực này có ai 

nghèo hơn gia đình tôi, thế là Thiên Sứ  cười thấy cả 

nướu răng rồi bảo:  
ْهلاكاَ}

ا
َأ ْطِعْمهه

ا
َ {َأ

“Anh hãy chiêu đãi gia đình anh đi.” Hadith do Al-

Bukhori và Muslim ghi lại. 

Xuất tinh do hôn hoặc mơn trớn hoặc thủ dâm 

thì làm hư sự nhịn chay bắt buộc y phải nhịn bù ngày 

hôm đó nhưng phải tiếp tục nhịn chay sau khi xuất tinh 

cho đến chiều và không bị phạt gì cả, bắt buộc phải 

sám hối ân hận lại việc làm đó, cầu xin Allah tha thứ 

và tránh xa mọi điều dẫn đến kích thích nhục dục. Còn 

xuất tinh do ngủ nằm mộng thì không ảnh hưởng gì 

đến sự nhịn chay cả nhưng phải tắm bắt buộc theo giáo 

lý. 

Cố ý làm cho ói làm hư sự nhịn chay nhưng ói tự 

nhiên thì không sao cả, Thiên Sứ  nói: 

نَْ لاْيِهَوَاَ}ما اءاَعا َقاضا َإالا ءه ْ َاْلِقا هه ْمًداَإالْياْقِضََمانَْ اراعا ْا َ اءا َ{َاْستاقا
“Ai bị ói bởi tự nhiên không bắt buộc (nhịn) bù lại 

còn ai cố ý làm cho ói bắt buộc phải (nhịn) bù.” 
Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi lại. 

Có kinh nguyệt và ra máu hậu sản dù là buổi 

sáng hay buổi chiều kể cả trước khi mặt trời lặn vài 

phút đều làm hư sự nhịn chay. 
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Giác nẻ cũng làm hư sự nhịn chay. Đối với 

người nhịn chay không hiến máu nhân đạo ngoại trừ 

bất đắt dĩ do cứu người bệnh còn bị chảy máu cam, tiêu 

ra máu, bị thương, chảy máu răng và những gì tương tự 

thì không ảnh hưởng gì đến sự nhịn chay cả. 

 
7- Giáo lý chung. 

Bắt buộc nhịn chay tháng Ramadan khi đã nhìn 

thấy mặt trăng vì Allah đã phán:  

ِهد  ِمنُكُم  ﴿ ٱ ش  م  ۡمُهۖٞ ف  َُ  185ابلقرة:  ﴾رَّشۡهۡح  ف ۡل  

Vì thế, ai trong các ngươi có mặt tại nhà vào tháng 

đó thì phải nhịn chay trọn tháng. Al-Baqorah: 185 

(chương 2). 

Và chỉ cần một người Muslim đứng đắn xác 

minh là đủ, như được nhắc trong Hadith sau: Ông Ibnu 

U’mar  kể: “Mọi người nhìn thấy mặt trăng thế là tôi 

báo cho Thiên Sứ  là tôi đã nhìn thấy mặt trăng thì 

Người đã nhịn chay và ra lệnh mọi người nhịn chay.” 

Hadith do Abu Dawood và Al-Damy và những người 

khác ghi lại. 

Mệnh lệnh nhịn chay là do người có quyền như 

Imam (ông cả) trong làng hoặc trong nước ra lệnh, bắt 

buộc mọi người phải tuân lệnh theo Imam, nếu không 

có Imam là người Muslim thì nghe theo Trung Tâm 

Islam của tỉnh lị đó. 

Được phép dùng máy móc hiện đại để nhìn mặt 

trăng nhưng không được phép dựa vào sự tính toán 
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theo thiên văn và nhìn vào vì sao để xác nhận tháng 

Ramadan đã bắt đầu hay đã kết thúc, bắt buộc phải 

nhìn theo mặt trăng như Allah đã phán: Vì thế, ai 

trong các ngươi có mặt tại nhà vào tháng đó thì 

phải nhịn chay trọn tháng. Al-Baqorah: 185 

(chương 2). 

Cho nên, ai đã nhận tin rằng Ramadan đã bắt đầu 

và là người đủ điều kiện nhịn chay bắt buộc phải nhịn 

cho dù ngày có dài hay ngắn. 

Theo đa số học giả Ulama thì Ramadan được bắt 

đầu bởi mặt trăng xuất hiện ở hướng mọc của nó, như 

Thiên Sứ  đã dạy:  

ةاَ} ِملهواَِعـدا ُْ ا
أ َإـا َْ ْيكه لـا َعا ا ِّب  ْؤياتِِهَإاَِْ َغه واَلِره ْإِطره

ا
ْؤياتِِهَواأ واَلِره ومه صه

ثِيَا َثالا ْعباا ا َ{ََشا
“Hãy nhịn chay và xả chay vì nhìn thấy mặt trăng, 

nếu bị mây che thì hãy tính tháng Sha'ban ba mươi 

ngày.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Bắt buộc người nhịn chay phải định tâm trong 

đêm trước rạng đông xuất hiện, vì Thiên Sứ  nói:  

ا} الهََإِهاما ما ْْ ا
ٍََِاْل اَبِان ياا إِهاما اَاْمرِئَ َلِكه ََوا َ{ََناواىَما

“Quả thật, mọi việc làm bắt đầu bằng sự định tâm 

và mỗi việc làm của con người được tính toán bằng 

sự định tâm của y.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim 

ghi lại. 

Thiên Sứ  nói ở Hadith khác: 
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ه{َ} َُلا َِصياا ا ْجِرَإالا َالْفا ِا ْب َقا ياا ا ْعَالص  ْما ََيا َْ ا ْنَل َما
“Ai không định tâm trước khi bình minh lên thì sự 

nhịn chay của y vô nghĩa.” Hadith do Ahmad, Abu 

Dawood, Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi lại từ bà 

Hafsah . 

Không ai được phép bỏ nhịn chay và ăn uống 

trong tháng Ramadan ngoại trừ có lý do chính đáng 

như bệnh, đi đường, kinh nguyệt, ra máu hậu sản, 

mang thai hoặc đang cho con bú, như Allah đã phán:  

ن   ﴿ ٱ َك  م  ۡح  ف 
ف  َٰ س  ۡو لَع  

 
ي ف عَِدة  مدِ  ِمنُكم َمۡحِيًضَ أ ۡح  خ 

ُ
يٍََم أ

 
ابلقرة:  ﴾ۡٱ أ

184 

Nhưng ai trong các người mắc bệnh hoặc đi xa nhà 

thì sẽ nhịn bù lại cho đủ số ngày đã thiếu trong 

những ngày khác. Al-Baqorah: 374 (chương 2). 

Đối với người bệnh khó khăn khi nhịn chay và 

lại càng khó khăn phải không ăn uống gì nên được 

phép ăn uống trong Ramadan rồi sau đó nhịn chay bù 

lại số ngày đã thiếu trong những ngày khác. 

Học giả Ulama thống nhất rằng phụ nữ mang 

thai và cho con bú nếu sợ ảnh hưởng đến bản thân 

được phép ăn uống rồi nhịn bù lại số ngày đã thiếu, vì 

Thiên Sứ  đã nói trong Hadith sau: 

{َ هْبَلا
ْ
َاحل ْن ْا َوا ْوِ ، َواالصا ةِ لا َالصا َنِْصِف اإِِر سا َالْمه ْن ْا َ عا َواضا َاللا إِ ا

ْرِضِع{ َ    واالْمه
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“Quả thật, Allah đã định cho người nhịn chay phân 

nữa Salah và nhịn chay cả người mang thai và cho 

con bú.” Hadith do Al-Nasaa-i, và Ibnu Khuzaimah 

ghi lại và là Hadith Hasan.  

Đối với người già, người lớn tuổi được phép ăn 

uống nếu sự nhịn chay rất khó khăn với họ nhưng phải 

xuất thức ăn cho người nghèo mỗi người một ngày, 

như Al-Bukhori đã ghi như sau: 

Ông A’ta kể: tôi nghe ông Ibnu A’bbaas  đọc: 

ِۖ  رََّلِيٱ  يُِط ُق ف ُهۥ فِۡدي ة  و لَع    ﴿ َُ  ِمۡسِكَّي  ع   184ابلقرة:  ﴾ط 

Nhưng đối với những ai có khả năng kiêng cữ 

(nhưng rất chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu) 

thì có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn (từng ngày) 

một người nghèo. Al-Baqorah: 374 (chương 2). 

Ông Ibnu A’bbaas  nói: “Câu kinh này không 

bị xóa bỏ và ngụ ý của câu kinh là người già yếu không 

có khả năng nhịn chay thì xuất thức ăn cho người 

nghèo mỗi ngày một người.” Hadith do Al-Bukhori ghi 

lại. 

Còn người đi xa nhà nằm trong những lý do 

được phép ăn uống, vì Hadith sau: Ông Anas bin Malik 

 kể: “Trước kia, chúng tôi cùng đi xa với Thiên Sứ 

, giữa người nhịn chay và người ăn uống không ngại 

ngùn gì nhau.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi 

lại. 
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Nền tảng thứ năm:  

Hajj (Hành Hương) 
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1- Định nghĩa:  

- Theo tiếng Arập: Hajj là sự định tâm 

- Theo nghĩa giáo lý: là sự định tâm đến Makkah 

để thi hành sự khổ hạnh bằng hình thức nhất định, 

trong thời gian nhất định và những điều kiện nhất định. 

 

2- Giáo lý Hajj: 

Thế giới Islam thống nhất rằng bắt buộc thi hành 

Hajj đối với người có khả năng một lần trong đời vì nó 

là một trong năm trụ cột của Islam, như Allah phán:  

َع  إِ و  ﴿ ِٱ رۡست ط  ِ لَع   رنلََِس ِحجُّ رۡۡل ۡ ِت م  ي َّلِلَ بِ َل  ۡهِ س  ۡح  َل  ف  ٱ ك   و م 
َٰل ِمَّي  ف إَِن ر ِٱ رۡلع  ِِنٌّ ع   97آل عمران:  ﴾٩٧َّلَل  غ 

Và việc đi làm Hajj (hành hương) dâng lên Allah 

tại ngôi đền (Ka'bah) là bổn phận đối với người nào 

trong nhân loại hội tụ đủ khả năng thì hãy tìm đến 

đấy (hành hương). Còn ai phủ nhận việc hành 

hương thì y là kẻ phản đạo, quả thật Allah rất giàu 

có không cần đến nhân loại Ali I’mraan: 98 (chương 

3). 

 

 

Và Hadith:  

َاإِلْسلاَ} َبهِِنا ْس  ََخا ا َلَعا ْ ََ: ه
ا
ةَِأ ُا ا ـٰهَاَلاَشا ا ًداََإِلاََإِلا اما َُمه  ا

ا
َواأ َهالله وُله راسه

لاَ إِقااِ َالصا ةَِوا َكا إَِتااءَِالزا َاْْلاْيِتََةَِوا ج  َواحا ا ا ضا ما ْوِ َرا َاحلارااِ {ََواصا
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“Islam được xây dựng trên năm trụ cột: Lời tuyên 

thệ không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Allah, dâng lễ 

Salah, xuất Zakat, nhịn chay tháng Ramadan và 

hành hương (Hajj) tại ngôi đền Ka'bah.” Hadith do 

Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Thiên Sứ  nói trong Hajj Wida (Hành hương từ 

biệt): 

وا}َااَ جُّ َإاحه اجا َاحلْ َْ لاْيكه َعا َإاراضا َاللا َإِ ا اَانااسه يُّ ا
ا
َ{ََأ

“Hỡi mọi người! Quả thật, Allah đã ra lệnh mọi 

người thi hành Hajj, vì vậy hãy thực hiện đi.” 

Hadith do Muslim ghi lại. 

 

3- Ân phước và ý nghĩa việc thi hành Hajj. 

Ân phước thi hành Hajj thì có rất nhiều điển 

hình như câu kinh:  

ذدِن ِِف رنلََِس بِٱۡۡل جدِ  ﴿
 
أ َّل  و  تُ ك  رِج 

ۡ
َٰ ي أ َِمۡح   و لَع   ِ ض 

ِ  ُكد
تَِّي  ِمٱ ُكد

ۡ
ي أ

ِم ق   ف جدٍ  ُدواْ  ٢٧ ع  يَََم  لدِي ۡشه 
 
ي َۡذُكُۡحواْ رۡسَم  رَّلَلِ ِِفا أ َٰفَِع  ّ ُهَۡم و  ن   م 

ٍَٰت  ۡطعُِمَ اْ َمۡعلُ م 
 
أ ََ و  ِمِۖ ف ُلَُ اْ ِمۡنه  ََٰ فۡع 

 
ةِ رْۡل ِۢٱ ب ِه م  ُهم مد ز ق  َ ر  َٰ م  لَع  

قِي  رۡۡل َا   74 - 72احلج:  ﴾٢٨ئِس  رۡلف 
Và (hỡi Ibrohim) hãy loan báo với nhân loại việc 

thi hành Hajj. Họ sẽ đi bộ hoặc cưỡi từng con lạc đà 

gầy ốm băng qua từng hẻm núi sâu thẳm để đến thi 

hành cùng Ngươi * Để cho họ chứng kiến những 
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mối lợi được ban cấp cho họ và để họ tụng niệm tên 

Allah trong số ngày ấn định và trên những con thú 

nuôi đã được Allah cung cấp cho họ (để làm vật 

tế). Al-Hajj: 27 – 27 (chương 22). 

Hajj là nghi thức vô cùng có lợi cho toàn thể 

người Muslim cả cuộc sống trần gian và ngày sau, bởi 

trong Hajj đa dạng cách thức tôn thờ như Tawwaaf 

vòng quanh Ka'bah, Sa-i’ giữa hai núi Sofa và 

Marwah, đứng trên A’rofah, Mina, Muzdalifah, ném 

đá, giết tế, cạo đầu, nhiều cách tụng niệm... tất cả với 

mục đích kính dâng Allah, cầu khẩn Ngài và Hajj là lý 

do được rửa sạch tội và được vào thiên đàng, Thiên Sứ 

 nói: 

هَه} مُّ
ه
َأ تْهه ا ِا اَوا ما َكا عا ْا ْقَرا َياْفسه َْ ا ل ََاْرإهْثَوا َْ َإالا اَاْْلاْيتا ذا َها جا ْنَحا َ{ََما

“Ai thi hành Hajj tại ngôi đề (Ka'bah) này mà 

không dâm dục và không hung ác thì tội lỗi được 

xóa sạch như ngày được mẹ mới sinh ra đời.” 

Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

 

 

Thiên Sứ  nói ở Hadith khác: 
ٌةَلِمَا} ارا فا ةَِكا ْمرا َالْعه ةهَإِنا ْمرا ـزااٌءَالْعه ْا َه َُلا يْسا َلـا وره ِْبه َالْما اجُّ اَوااحلْ ما اَبايْنا ه

اناةَه
ْ
َاْل َََ{إِلا

“Từ U’mroh này đến U’mroh khác tội lỗi được xóa 

sạch trong khoảng đó và Hajj được chấp nhận thì 
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không phần thưởng nào xứng đáng ngoài thiên 

đàng cả.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Có Hadith khác: Ông Abu Hurairah  kể: có 

người hỏi Thiên Sứ  việc làm tốt nhất là gì? Người 

đáp: 
وُِلَِ} راسه اٌ َبِاللَِوا   َ{إَِما

“Đức tin vào Allah và Thiên Sứ của Ngài.” Hỏi tiếp: 

sau đó là gì? Thiên Sứ  đáp: 
{َِِ بِي َِيَسا ُه ا ِ ا

ْ
  َ{اللََِْل

“Thánh chiến vì chính nghĩa của Allah.” Hỏi tiếp: 

sau đó là gì? Người đáp: 

ورٌَ} ِْبه َما جٌّ َََ{حا
“Hajj được chấp nhận.” Hadith do Al-Bukhori và 

Muslim ghi lại. 

Thiên Sứ  nói ở Hadith khác: 
اَ} ما ةَِإاَِها ه ْمرا َواالْعه اج  َاحلْ واَباْيا اَياْنِِفَتاابِعه ما َكا نهو ا ُِّ َواا ْقرا ْنِفيااِ َالْفا يا

ةَِثاوااٌ َ ورا ِْبه ِةَالْما جا َلِلْحا لايْسا ِةَوا ها ََِّوااْلِفضا ِا اِدَِدَواا َاحلْ باثا َخا ِِْيه الْ
اناةَه

ْ
َاْل   {إِلا

“Hãy liên tiếp thi hành Hajj và U’mroh, bởi hai 

điều đó sẽ xóa sự nghèo đói và tội lỗi giống như lò 

rèn tẩy chất tạp ra khỏi sắt, vàng và bạc vậy, đối 

với Hajj được chấp nhận thì không có phần thưởng 
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nào xứng đáng bằng thiên đàng cả.” Hadith do Al-

Tirmizhi ghi lại và nói đây là Hadith Saheeh. 

Trong những lợi ích thi hành Hajj là có cơ hội 

gặp gỡ nhiều anh em Muslim khác trên khắp thế giới 

mỗi người một nơi nhưng lại cùng nhau tập hợp một 

nơi được Allah yêu thương nhất, tất cả họ giúp đỡ nhau 

trong việc tốt đẹp, họ đều ngang nhau trong lời nói, 

trong hành động, trong lời tụng niệm. Đây là sự thống 

nhất chung của người Muslim về sự tập trung, về đức 

tin, sự tôn thờ, sự hướng dẫn, về phương tiện, với sự 

gặp gỡ này làm họ cảm thấy họ gần gủi nhau hơn vì 

tình huynh đệ Islam như Allah đã phán:  

﴿ َٰ ل ۡقن  َ رنلََُس إِفََ خ  ه  يُّ
 
أ َٰٓ َ ي  َُٰكۡم ُشَُع ب  ۡلن  ع  َٰ و ج  فَث 

ُ
أ ۡح  و 

ِٱ ذ ك  ُكم مد
لَِ ٌم  َُٰكۡمي إَِن رَّلَل  ع  ى ۡتق 

 
ُكۡم ِعند  رَّلَلِ أ ۡكۡح م 

 
ْي إَِن أ َر فُ اا ائِل  ِۡل ع  ب َ و ق 

بِي    36احلجرات:  ﴾١٣خ 

Hỡi nhân loại! Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa ra 

các người từ một cá thể nam và một cá thể nữ và từ 

đó tạo cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các 

người nhận biết nhau (như anh em). Quả thật, dưới 

cái nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người 

ngay chính và sợ Allah nhất trong các người. Quả 

thật, Allah biết hết, tinh thông tất cả mọi việc. Al-

Hujuraat: 31 (chương 49). 

 

4- Điều kiện bắt buộc thi hành Hajj. 
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a) Tất cả học giả Ulama thống nhất nhau rằng 
Hajj có những điều kiện sau: là người Muslim, có lý 

trí, trưởng thành, tự do và có khả năng. 

Đối với phụ nữ thêm điều kiện thứ sáu đó là: 

phải có người Muhrim đi theo trong suốt quá trình làm 

Hajj, vì Thiên Sứ  đã nói:  

َ{َ ـعا َما َإِلا ْو   ةاََـا ِسْيا َما اإِره هسا َبِاللَِوااَْلاْوِ َاْْلِخِرَت ة َتهْؤِمنه
ا
َِلْمراأ ُِّ ِ ََيا لا

ْرا َ  َ{ََِ يَُما
“Đối với phụ nữ tin tưởng nơi Allah và ngày phán 

xét không được phép đi xa nhà trong thời gian một 

ngày ngoại trừ đi cùng người Muhrim.” Hadith do 

Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Và Muhrim là người chồng hoặc người nam 

không cưới được người phụ nữ đó làm vợ vì quan hệ 

huyết thống ruột như: cha ruột, chú ruột, bác ruột, anh 

em trai ruột, con trai ruột... 

Các học giả giáo lý đã chia những điều kiện này 

làm ba loại như sau: 

Thứ nhất: Hajj không được công nhận nếu thiếu 

đó là phải là người Muslim, có lý trí còn người Kafir 

(ngoại đạo) và người khùng thì Hajj của họ vô nghĩa vì 

họ không phải thuộc loại người để tôn thờ. 

Thứ hai: Hajj sẽ không hoàn hảo nếu bị thiếu đó 

là sự trưởng thành và tự do nhưng nếu trẻ em và người 

nô lệ đi làm Hajj thì Hajj của họ đúng nhưng không 

đầy đủ bắt buộc họ phải thi hành lại sau khi trưởng 

thành và sau khi được tự do. 
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Thứ ba: Là có khả năng nhưng làm Hajj trong 

khi không có khả năng gặp phải nhiều khó khăn và 

xuất hành không có lương thực thì Hajj đó đúng. 

b) Giáo lý làm Hajj dùm. 

Tất cả học giả Ulama thống nhất rằng ai chết 

trước khi có khả năng thi hành Hajj thì nhiệm vụ thi 

hành Hajj của y bị hủy bỏ, còn đối với ai chết sau khi 

có khả năng thi hành Hajj mà không thi hành, hỏi 

nhiệm vụ thi hành Hajj có bị hủy bỏ bởi cái chết 

không? 

Theo ý kiến chính xác là vẫn bắt buộc người 

chết đó phải làm Hajj, bắt buộc người thừa kế tài sản 

của người chết thi hành Hajj thế cho y bằng tiền của 

người chết để lại cho dù có viết di chúc hay không 

cũng vậy, vì Hadith sau: Ông Ibnu A’bbaas  kể: Có 

người phụ nữ nguyện đi làm Hajj nhưng chết trước khi 

thi hành, người anh em của cô đến hỏi Thiên Sứ  sự 

việc, Người hỏi: 

{َ ْنتا ُه ا
ْيٌنَأ ُا َ ْختِكا

ه
َأ ا َلَعا اْوََكا ا َل َْتا

ا
راأ

ا
 ََ؟{َقااِضياهَهأ

“Nếu người chị (em) đó của cậu thiếu nợ, cậu có trả 

nợ dùm không ?” Cậu ta đáp: dạ, có. Thiên Sứ  nói: 
َبِالْواإااءَِ} قُّ حا

ا
َأ وا َفا ه واَاللا {َإااْقضه  

“Hãy thi hành vì Allah đi, việc đó xứng đáng phải 

thi hành.” Hadith do Al-Nasaa-i ghi lại. 

c) Ai chưa làm Hajj cho bản thân có được 

phép làm Hajj cho người khác không ? 
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Không được phép làm Hajj cho người khác trong 

khi chưa làm cho bản thân, với bằng chứng qua Hadith 

sau: Ông Ibnu A’bbaas  kể: Thiên Sứ  nghe người 

đàn ông nói: tuân lệnh Allah làm Hajj cho Shibrumah. 

Thiên Sứ  hỏi: 

ةَه} ما ِْبه ْنَشه   َ؟{َما

“Shibrumah là ai vậy ?” Người đàn ông đáp: là người 

anh em hoặc là người thân của tôi. Thiên Sứ  nói: 

ْنَهاْفِسكاَ} ْا َ ْجتا جا   َ؟{َحا

“Anh có làm Hajj cho bản thân mình chưa ?” 
Người đàn ông: chưa. Thiên Sứ  tiếp:  

ةَا} ما ِْبه ْنَشه ْا َ جا َحه َا َثه ْنَهاْفِسكا ْا َ جا   َ{حه

“Hãy làm Hajj cho bản thân trước sau đó thi hành 

Hajj cho Shibrumah.” Hadith do Ahmad, Abu 

Dawood, Ibnu Majah và Al-Baihaqi ghi lại. 

Được phép làm Hajj thay thế cho người không 

có khả năng tự làm Hajj, vì Hadith sau: Ông Ibnu 

A’bbaas  kể: có người phụ nữ thuộc bộ lạc Khath-

a'm đến gặp Thiên Sứ  trong Hajj từ giã, cô hỏi: thưa 

Thiên Sứ! Allah đã qui định cho con người thi hành 

Hajj nhưng cha tôi đã già yếu không có khả năng đi xa, 

vậy tôi có được làm cho ông không? Thiên Sứ  đáp: 

“Được.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

d) Hajj có bắt buộc làm ngay khi có điều kiện 

hay được trì hoãn ? 
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Theo ý kiến đúng nhất của học giả Ulama là bắt 

buộc thi hành Hajj ngay khi đã hội tụ đủ điều kiện, vì ý 

nghĩa chung của câu kinh: 

ي و  ﴿ َبِ َل  ۡهِ س  َع  إَِل  ِٱ رۡست ط  ِ لَع   رنلََِس ِحجُّ رۡۡل ۡ ِت م  آل عمَلران:  ﴾َّلِلَ
72 

Và việc đi làm Hajj (hành hương) dâng lên Allah 

tại ngôi đền (Ka'bah) là bổn phận đối với người nào 

trong nhân loại hội tụ đủ khả năng thì hãy tìm đến 

đấy (hành hương). Ali I’mraan: 98 (chương 1), Allah 

phán ở chương khác:  

﴿ ِ ة  َّلِلَ تِمُّ اْ رۡۡل َج و رۡلُعۡمۡح 
 
أ  373ابلقرة:  ﴾ۚي و 

Và hãy hoàn thành Hajj và U’mroh vì Allah. Al-

Baqorah: 396 (chương 2). 

Thiên Sứ  nói:  

ـاَ} ْدرِيَما ََـا َلا َْ كه ـدا حا
ا
َأ َِ ا ،َإـا ـةه ِرْيضا ،َياْعـِِنَالْفا اج  َاحلْ لهواَإِنا جا تاعا

ه{َ َُلا َياْعرِضه
“Hãy tranh thủ mà làm Hajj thật sớm tức Hajj bắt 

buộc, bởi các người không biết được chuyện gì sẽ 

xảy ra với mình.” Hadith do Abu Dawood, Ahmad và 

Al-Hakim ghi lại. 

 

5- Những nền tảng (Rukun) của Hajj:  

Hajj gồm có bốn nền tảng:  

a) Ehrom. 
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b) Đứng ở A’rofah. 

c) Tawwaaf Ziyarah (còn gọi Ifaadhoh) 

d) Sa-i’ giữa hai núi Sofa và núi Marwah. 

Hajj không được thiếu một trong bốn nền tảng 

này. 

 Nền tảng thứ nhất: Ehrom. 

 Định nghĩa: Ehrom là sự định tâm bước vào 

nghi thức Hajj. 

 Thời kỳ Ehrom Hajj có hai loại: thời gian và 

ranh giới. 

 Thời gian: là trong những tháng Hajj như 

Allah đã định 

ۡشُهۡح   ﴿
 
ي  رۡۡل جُّ أ َٰت  ابلقرة:  ﴾َمۡعلُ م  197 

(Việc làm) Hajj được thi hành trong những tháng 

đã ấn định. Al-Baqorah: 398 (chương 2). 

Và những tháng đã ấn định là: Shâuwaal (tháng 

10), Zul Qédah (tháng 11) và Zul Hijjah (tháng 12). 

 Ranh giới: là những ranh giới mà người làm 

Hajj không được phép vượt qua để đến Makkah mà 

không có Ehrom và gồm năm ranh giới: 

Thứ nhất: Zul Hulaifah nay gọi là Abaar Aly là 

ranh giới của thị dân Madinah cách Makkah là 336 km 

bằng 224 mile. 

Thứ hai: Al-Juhfah là ngôi làng cách biển đỏ 10 

km và cách Makkah 180 km bằng 120 mile là ranh giới 
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của thị dân Ai Cập, Sham (ngày nay là Li Băng, 

Palestine, Syria và Jordan), Marooc và những nước 

nằm phía sau họ như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hi 

Lạp và Takrum. 

Thứ ba: Yalamlam ngày nay gọi là Al-Sa'diyah 

là một trong những ngọn núi của Tuhamah cách 

Makkah 72 km bằng 48 mile là ranh giới của thị dân 

Yamen, Jawah, Ấn Độ và Trung Quốc. 

Thứ tư: Qarnul Manazil nay gọi là Al-Silul 

Kakeer cách Makkah 72 km bằng 48 mile là ranh giới 

của thị dân Najd và To-if. 

Thứ năm: Zatu I'rq ngày nay gọi là Al-Doribah 

đó là ngọn núi nhỏ cách Makkah 72 km bằng 48 mile 

là ranh giới của thị dân phía đông, Irắc và Irăn. 

Trên là những ranh giới mà người làm Hajj và 

U’mroh không được phép vượt qua để đến Makkah mà 

không có Ehrom, như được nhắc trong Hadith: Ông 

Ibnu A’bbaas  kể: “Thiên Sứ  đã qui định ranh giới 

địa điểm (làm Hajj và U’mroh) cho dân cư Madinah là 

Zal Hulayfah, dân cư Sham ở Al-Juhfah, dân cư Naj ở 

Qarnul Manazil và dân cư Yamen ở Yalamlam. Đấy là 

những ranh giới của dân cư ở những địa điểm trên và 

khách lữ hành đi ngang qua đấy muốn làm Hajj hay 

U’mroh. Còn những ai ở trong phạm vi nêu trên thì 

Ehrom tại nơi mình ở cũng như dân cư Makkah thì 

Ehrom tại Makkah.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim 

ghi lại. 

Ông Jaabir  thuật lời Thiên Sứ : 
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َِعْرق َ} ٍِ َالِْعرااِقَِمْنَ اا ِِ ْه
ا
َأ ُِّ مه ا َ{وا

“Và ranh giới của thị dân Irắc là Zat I'rq.” Hadith 

do Muslim ghi lại. 

Ai không đi ngang qua những địa danh trên thì 

Ehrom ngay khi biết được mình đã đến ngang với ranh 

giới, tương tự thế đối với ai đi máy bay thì Ehrom khi 

biết được mình đã ngang với những ranh giới trên, 

không được phép chờ máy bay đáp xuống sân bay 

Jeddah vì Jeddah không phải là ranh giới dành cho 

người làm Hajj mà chỉ dành riêng cho thị dân Jeddah 

và những ai tạm trú, ai định tâm tại Jeddah mà không 

phải là thị dân ở đó thì đã bỏ điều bắt buộc phải Ehrom 

tại ranh giới bị phạt giết tế một con cừu. 

Tương tự thế người Hajj nào vượt qua ranh giới 

mà chưa Ehrom bắt buộc phải trở lại để Ehrom còn 

không phải chịu phạt giết tế con cừu hoặc bị phạt một 

phần bảy con lạc đà hoặc một phần bảy con bò rồi phân 

phát thịt này cho người nghèo ở Haram Makkah và 

không được ăn bất cứ miếng thịt nào. 

Khuyến khích trước khi Ehrom nên tắm rửa và 

vệ sinh sạch sẽ, cắt móng tay chân và cạo lông nách và 

phần kín, nam tuyệt đối không được mặc đồ may sẵn 

mà chỉ được mặc hai mãnh vải (tốt nhất là màu trắng) 

một làm quần, một còn lại làm áo. 

Theo ý kiến đúng nhất, chính xác nhất lúc 

Ehrom không phải dâng lễ Salah gì cả nhưng nếu trùng 

với giờ dâng lễ Salah bắt buộc thì Ehrom sau khi dâng 

lễ Salah xong, bởi vì Thiên Sứ  đã Ehrom sau khi 
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dâng lễ Salah rồi bước vào nghi thức Hajj một trong ba 

loại sau: Tamadtua’, Qiron và Ifraad. 

 Tamadtua’ là Ehrom làm U’mroh trong 

những tháng Hajj rồi trở lại bình thường sau khi xong 

U’mroh rồi Ehrom làm Hajj cũng trong năm đó. 

 Qiron là Ehrom làm U’mroh và Hajj cùng 

lúc hoặc Ehrom làm U’mroh trước sau đó Ehrom làm 

Hajj tiếp trước khi bước vào Tawwaaf. 

 Ifraad là chỉ Ehrom làm Hajj duy nhất tại 

ranh giới rồi ở trong trạng thái đó cho đến khi xong 

Hajj. 

Đối với Hajj Tamadtua’ và Hajj Qiron không 

phải là thị dân của Masjid Makkah phải giết tế một con 

cừu. 

Đến đây nảy sinh bất đồng ý kiến của các học 

giả Ulama về Hajj nào mới tốt nhất ? theo sự xác thực 

của một số học giả Tra Cứu tiền bối là Hajj Tamadtua’ 

tốt nhất. 

 

 Các giới nghiêm cấm trong suốt thời gian 

hành hương: 

1- Cấm cả nam lẫn nữ cắt móng tay, móng chân 

và hớt tóc nhưng khi gội đầu lở bị rụng tóc hay lỡ gãy 

móng tay thì không sao (không được gội bằng xà bông 

có mùi thơm), vì Allah phán:  

ۥي ﴿ َِلُه ُُ ُم  ۡد ۡبلُغ  رّۡه  ََّتَٰ ي  ُكۡم ح  ۡلُِق اْ رُُءوس  ّل  ُت   196قرة: ابل ﴾و 
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Và các người không được cạo đầu cho đến khi con 

vật tế đã đến chỗ tế. Al-Baqorah: 396 (chương 2). 

2- Cấm nam che trực tiếp lên đầu như: đội nón, 

khăn và những gì tương tự nhưng được phép che mát 

bằng dù, trại, lều, bóng cây và những gì tương tự, vì 

Thiên Sứ  cấm che mặt người đàn ông bị con vật 

cưỡi của mình dậm chết, qua Hadith: 

{َ
ْ
ْرَراأ اما َُته لا لاب ياً{َوا ِةَمه َالِْقيااما ََاْو ا َيهْبعاثه َإاَِناهه هه َسا

“Và chớ có che đầu y, bởi vì vào ngày tận thế y 

được phục sinh và luôn đọc Talbiyah.” Hadith do 

Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

Và Hadith: Ông Ibnu A’bbaas  kể: trước kia 

ông Ibnu U’mar  nói: “Ehrom của người đàn ông là 

các đầu của anh ta” Hadith do Al-Baihaqi ghi lại theo 

đường truyền Hasan. Tức cấm che đầu.  

Đối với phụ nữ được phép mặc quần áo tùy thích 

nhưng không được quá sặc sỡ. Cấm phụ nữ che mặt 

ngoại trừ có đàn ông lạ xung quanh thì buộc phải che 

mặt và cấm nữ đeo bao tay, vì Hadith sau: Ông 

Abdullah bin U’mar  thuật lại lời Thiên Sứ : 

َتانْتاقَِ} لا ْينَِوا ازا فا َتالْباْسَالْقه لا َوا ةه ْحِرما ةهَالْمه
ا
ْرأ َ{ََ ََّْالْما

“Phụ nữ Muhrim không được che mặt và đeo bao 

tay.” Hadith do Al-Bukhori ghi lại. 

Và Hadith: Ông Ibnu U’mar  nói: “Và Ehrom 

của người phụ nữ là gương mặt của cô ta.” Hadith do 

Al-Baihaqi ghi lại theo được truyền khá. 
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Tức cấm che mặt. 

Và Hadith: Bà A’-ishah  kể: “Trước kia, 

những người cưỡi (ngựa, lạc đà) đi ngang chúng tôi ở 

cùng với Thiên Sứ  và chúng tôi đang trong tình 

trạng Muhrim, khi họ đến ngang chúng tôi thì chúng 

tôi dùng khăn che đầu phủ xuống mặt đến khi qua khỏi 

thì chúng tôi gở khăn che mặt ra.” Hadith do Abu 

Dawood, Ibnu Majah và Ahmad ghi lại theo đường 

truyền Hasan. 

3- Cấm nam mặc những gì được may sẵn như 

quần, áo ... ngoại trừ những ai nghèo không có tiền 

mua được đồ Ehrom thì được phép mặc quần.  

Ông Ibnu U’mar  kể: có người đàn ông đến hỏi 

Thiên Sứ : thưa Thiên Sứ! Người Muhrim (người 

làm Hajj) phải ăn mặc ra sao? Thiên Sứ  đáp: 

{َ لا َوا ِا اوِي ا َالُسا لا َوا ةا اما َالِْعما لا َوا ِميصا َالْقا ْحرِ ه َالْمه ََالْباسه َلا هسا ن ْ الِْبه
َ ْيِ

ِْدَاناْعلا ََيا َْ ا ْنَل َلِما َإِلا ْيِ
هفا َاْلْ لا ْرٌسَوا َوا لا رااٌ َوا فا ْْ َزا هه سا َثاْوًباَما لا وا

ْعباْيَِ ِا َِمْنَالْ ِا ْسفا
ا
اَأ ما ْع ه اَإاْلياْقطا ما ِْدهه ََيا َْ ا  {َإاَِْ َل

“Người Muhrim không được mặc áo sơ mi, không 

được đội khăn quấn đầu, không được mặc quần, 

không được mặc áo có nón liền, không được măc áo 

có dính mùi xạ hương và dầu thơm, không được 

mang Khuf ngoại trừ ai không (thể mua được) dép 

thì được phép nhưng phải cắt ống Khuf thấp dưới 

mắt cá.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

4- Cấm cả nam lẫn nữ sử dụng dầu thơm trên 

người và trên quần áo, vì Thiên Sứ  đã cấm cũng như 
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cố ý ngửi dầu thơm, nhưng được phép ngửi mùi thơm 

từ thiên nhiên và được sử dụng phấn bôi mi mắt không 

mùi dành riêng cho nữ.  

5- Cấm giết và săn bắn động vật trên cạn đồng 

thời cấm giúp người khác săn bắn bằng cách chỉ chỗ 

hoặc ra dấu và cấm ăn thịt thú săn vì người làm Hajj, 

nhưng được phép giết những động vật sau bất cứ lúc 

nào kể cả trong Ehrom như: quạ, chuột, bò cạp, diều 

hâu, rắn và thú dữ. Allah phán:  

﴿ َ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ي ي  فُتۡم ُحُۡح  

 
أ ۡ د  و  ََ ُن اْ ّل  ت ۡقُتلُ اْ رّ املائدة:  ﴾رََّلِيٱ  ء ام  95 

Hỡi những người có đức tin! Chớ có giết thú săn 

trong lúc các người đang trong tình trạng Ehrom. 

Al-Maa-idah: 95 (chương 5), Allah phán ở chương 

khác 

َ ُدۡمُتۡم ُحُۡحم  ﴿ ِ م  د ۡ ُد رۡلّب  ل ۡ ُكۡم ص  ِ   ع  َ و ُحۡحد  96املائدة:  ﴾َ

Và các người bị cấm giết thú săn trên cạn trong lúc 

các người đang trong tình trạng Ehrom. Al-Maa-

idah: 96 (chương 5). 

Và Hadith: Bà A’-ishah  thuật lại lời Thiên Sứ 

: 

ٌْسَ} اـرا ََِخا
ْ
َوااحل  ِ ِ

ْ
َِيَاحل َيهْقتالْنا ََ:إاوااِسقه ْقـرا ه ةهَواالْعا

ا
أ ِـدا

ْ
ةهَوااحل را

ْ
ـأ الْفا

َ وره قه َالْعا َواالَْكا َّْه راا ه  {ََواالْغه

“Năm con vật độc hại được phép giết trong lúc 

Halal và Harom đó là: chuột, diều hâu, bò cạp, quạ 
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(trên lưng và bụng có đốm trắng) và thú dữ.” 
Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

6- Cấm cưới vợ hoặc gả chồng hoặc làm đại diện 

cưới gả, vì Hadith sau: Ông Usman  thuật lại lời 

Thiên Sứ : 

{َ ْطه َّه ََيا لا َوا حه ِا َيهْن لا َوا ْحرِ ه َالْمه ِِحه َياْن   {َلا

“Người Muhrim không được cưới vợ, gả chồng và 

hỏi vợ.” Hadith do Muslim ghi lại. 

7- Cấm quan hệ vợ chồng, vì Allah phán: 

ٱ ف ۡح ض  فِ ِهَٱ رۡۡل َج ف َل   ﴿ م   372ابلقرة:  ﴾ر ف ث  ف 

Bởi thế, ai thực hiện nghi thức Hajj trong những 

tháng đó thì không được dâm dục, Al-Baqorah: 197 

(chương 2). 

Ông Ibnu A’bbaas  nói: tức quan hệ tình dục. 

8- Cấm mơn trớn, cấm thủ dâm, cấm hôn và cấm 

nhìn người khác phái bằng cách thèm muốn dục vọng. 

9- Cấm người làm Hajj cũng như người không 

làm Hajj chặt phá cây mọc tự nhiên ở vùng đất Haram 

tức thánh địa Makkah ngoại trừ những cây làm cản trở 

trên đường đi và được phép chặt cây do con người 

trồng. 

 Nền tảng thứ hai: đứng ở A’rofah, vì Thiên 

Sứ  đã nói:  

َ} راإاةه َعا َ }احلاجُّ
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“Hajj ở A’rofah.” Hadith do Ahmad và nhóm Sunnan 

ghi lại. 

 Nền tảng thứ ba: Tawwaaf Ifaadhoh hoặc 

Tawwaaf Ziyaarah, vì Allah đã phán: 

َۡل َطَ فُ اْ بِٱۡۡل ۡ ِت رلۡع تِ قِ ﴿  29احلج :  ﴾و 

Và để họ đi Tawwaaf quanh ngôi đền thiên cổ. Al-

Hajj: 29 (chương 22). 

 Nền tảng thứ tư: Sa-i’ vì Thiên Sứ  đã nói:  

{َ} ْْعا َالسا َْ لاْيكه َعا تا َّا َاللاَكا ْواَإاَِ ا َاِْسعا
“Hãy Sa-i’ đi, bởi Allah đã qui định Sa-i’ cho các 

người.” Hadith do Imam Ahmad và Al-Baihaqi ghi lại. 

 

 

6- Những điều bắt buộc của Hajj. 

a) Ehrom tại ranh giới. 

b) Đứng ở A’rofah cho đến mặt trời lặn đối với ai đến 

vào ban ngày. 

c) Ở lại Muzdalifah. 

d) Ở lại Mina trong những ngày Tashriq. 

e) Ném đá vào các trụ đá. 

f) Cạo đầu hoặc hớt tóc. 

g) Tawwaaf chia tay. 
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7- Nghi thức Hajj: 

Theo Sunnah ai muốn làm Hajj thì nên tắm rửa 

giống như tắm bắt buộc theo giáo lý vậy, xịt dầu thơm 

lên người như lên râu và lên tóc, mặc hai mãnh vải 

màu trắng một làm áo và một làm quần còn nữ mặc 

quần áo tùy ý nhưng không được sặc sỡ. 

Sau đó, khi đến ranh giới thì dâng lễ Salah bắt 

buộc nếu trùng với giờ Salah bắt buộc, còn không có 

thể dâng lễ Salah Sunnah vì lấy nước Wudu chứ không 

được dâng lễ Salah Ehrom vì không có Hadith nào 

truyền lại Thiên Sứ  đã dâng lễ Salah Ehrom cả. 

Sau khi dâng lễ Salah xong thì định tâm vào 

nghi thức Hajj như sau: 

a) Đối với ai làm Hajj Ifraad thì nói: 

َحـجا   اللُهمه  بَلهيَْك   (Lắp bai kol-ló-hum-ma Hajj ja) 

b) Đối với ai làm Hajj Qiron thì nói: 

وََحـجا  ُعْمَرة   اللُهمه  بَلهيَْك   (Lắp bai kol-ló-hum-ma um róh 

và Hajj ja) 

c) Đối với ai làm Hajj Tamadtua’ thì nói: 

  (Lắp bai kol-ló-hum-ma um róh)  ُعْمَرة   اللُهمه  بَلهيَْك 

hoặc nói 

 (Lắp bai ka um róh)  ُعْمَرة   بَلهيَْك    



 

 

Các Nền Tảng Islam 
95 

Sau khi đã bước vào nghi thức hãy luôn nói câu 

Talbiyah sau cho đến khi ném đá xong vào ngày tết 

mùng 10: 

اْيكاَ ََاَْلا اْيكاََالل ه اْيكاََ،ْلا ِيكاََلاََْلا
اْيكاََلاكاَََشا اْمدَاَإِ َاَ،ْلا ةَاَاحلْ َواان ْعما

لْكاََلاكاَ ِيكاََلاََواالْمه
 لاكاَََشا

(Lắp bai kol-ló-hum-ma lắp baika, lắp bai ka la sha-ri-

ka la ka lắp bai ka, in nal hâm đa wan-né-ma-ta la-ka 

wal-mul-ka la sha-ri-ka la-ka) 

Ý nghĩa: Thưa Thượng Đế bề tôi vâng lời Ngài, 

tuân lệnh Ngài không tổ hợp Ngài với ai (hay bất vật 

gì). Quả thật, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương, hồng ân 

và uy quyền đều là của Ngài mà không có đối tác. 

Nam thì nói lớn tiếng còn nữ thì nói nhỏ thôi. 

Theo Sunnah Thiên Sứ  đối với người làm 

U’mroh hay Hajj khi đến Makkah khuyến khích nên tắm 

rửa trước khi Tawwaaf xung quanh Ka'bah và bắt buộc 

khi Tawwaaf phải lấy nước Wudu (tức nước dâng Salah), 

kế tiếp vào Masjid nên bước chân phải vào và đọc: (câu 

này áp dụng cho tất cả các Masjid trên thế giới):  

ـوِلَاللِ{ ىَراسه لـا َعا ـلا ه ـلاةهَواالسا َاللِ،َواالصا َِ َ}بِْسـ
(Bis-mil-lah, vós-so-la-tu vás sa-la-mu ala ro-su-lil-

lah) 

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cầu xin Allah ban 

hồng ân và sự bình an cho Thiên Sứ của Ngài.} Hadith 

do Abu Dawood và Al-Nasaa-i ghi lại. 



 

 

Các Nền Tảng Islam 
96 

ََيـلََِحَْـاْفتَاَََاـالل َه} بْواا ا
ا
تِكاَـراحََْأ َ{ما

(Allahum-maf-tah ly ab-va-ba roh-ma-ti-ka) 

Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin Ngài hãy mở các 

cánh cửa khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi.} 

Hadith do Muslim ghi lại. 

عَه}
ا
ََِـالْعَاَبِاللََِو َهـأ ْْ ََِ،ِظي بِوا َِاَهَِـوا ََِـالْ انِهَِـواسَهَ،ِري ََِـالْقَاَْلطا َنَاـمََِِدَ

ا َِـالشاَ يَْيطا ِْ َ{ََِـالرا
(A-u-zu bil-la-hil a-zim, và bi vaj-hi-hil ka-riêm, và 

sul-to-ni-hil qo-đim mi-nash shay-to-nir ro-jim) 

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng 

Rất Mực Rộng Lượng, Đấng có uy quyền vĩnh hằng che 

chở tránh xa sự cám dỗ của Shayton đáng bị nguyền 

rủa.}  

Kế tiếp quấn khăn Ehrom choàng dưới nách phải 

và để hở vai phải đồng thời che vai trái bằng phần khăn 

còn lại đối với nam còn nữ mặc bình thường. Bắt đầu từ 

phiếm đá đen nếu dễ dàng thì hôn nó còn không thì dùng 

tay sờ nó hoặc vật gì đó sờ nó rồi hôn lại tay và vật đó 

còn không có khả năng thì giơ tay phải chào và nói:  
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َه ِبا ُْ ا
َأ ََ ِمْسِبَاللَِواالله
،َوَا تاْصِدًَقاَبِِكتاابِكا ،َوا انًاَبِكا َإَِما َا َِالل ه َإِْتبااَعًَل َالله َلا َصا ناِةَنابِي كا سه
لَا لاْيِهَواسا َعا

Bis-mil-lah, wol-lo-hu Akbar 
Ollohum ma i ma nanh bik, wa tos đi qon bi ki ta bik, 

wa it ba anh li sun na tin na bi yik sol lo lo hu a lai hi 

wa sal lam 

Ý nghĩa: Nhân danh Allah, Allah thật vĩ đại. 

Thưa Allah bề tôi đã tin tưởng vào Ngài, vào Kinh 

Sách của Ngài và noi theo Sunnah Thiên Sứ của Ngài. 

Chú ý: không được hôn tay sau khi chào. 

Tawwaaf bắt đầu từ cục đá đen và kết thúc tại đó đi 

nghịch chiều kim đồng hồ đi bảy vòng. 
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Khi đến gốc Al-Yaman thì sờ bằng tay nhưng 

không hôn và đọc câu kinh sau cho đến cột đá đen: 

س  ﴿ ۡن  َ ح  ا ء اتِن َ ِِف رلُّ َبن َ ن ة   ن ة  ر  س  ِِف رٓأۡلِخۡح ةِ ح  ا   رنلَََرِ  و  َذ  و قِن َ ع 
 703 ابلقرة: ﴾٢٠١

Lạy Allah, hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều 

tốt lành ở trần gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ 

chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa ngục. Al-

Baqorah: 203 (chương 2). 

Theo Sunnah nên chạy chậm ở ba vòng đầu khi 

Tawwaaf Qudum vì Hadith sau: Ông Ibnu U’mar  kể: 

“Trước kia, khi Tawwaaf Thiên Sứ  chạy chậm ba 

vòng đầu và đi bộ bốn vòng (còn lại).” Hadith do Al-

Bukhori và Muslim ghi lại.  

Theo Sunnah lúc Tawwaaf để hở vai phải và che 

kín vai trái như Hadith sau: Ông Ibnu A’bbaas  kể: 

“Thiên Sứ  và Sohabah đã để hở vai phải và họ đã 

chạy chậm trong ba vòng đầu.” 

 Chú ý: chỉ để hở vai phải bảy vòng trong 

Tawwaaf Qudum còn Tawwaaf Ifaadhoh và Tawwaaf 

chia tay thì không. Việc làm theo một số lời cầu xin 

dành riêng cho mỗi vòng Tawwaaf là việc làm không 

hề có trong Sunnah Thiên Sứ  mà là điều Bid-ah. 

Xong phần Tawwaaf, nếu dễ dàng hãy đi ra phía 

sau Maqom Ibrohim dâng lễ Salah hai Rak-at ở Rak-at 

thứ nhất sau khi đọc chương Fatihah xong đọc tiếp 

chương Al-Kafirum, ở Rak-at thứ hai sau khi đọc chương 

Fatihah xong đọc chương Al-Ikhlos còn nếu như quá chật 
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chội thì dâng lễ Salah ở bất cứ nơi nào cũng được miễn 

sau trong Masjid Makkah. Nếu đi đến Maqom Ibrohim 

thì đọc câu:  

َِٰه  ﴿ َِ  إِبۡر  ِۖ و رََّتُِذواْ مِٱ َمق 
ّٗد   َ  125ابلقرة:  ﴾ م  ُم

Và các ngươi hãy lấy chổ đứng của Ibrohim làm địa 

điểm dâng lễ Salah. Al-Baqorah: 325 (chương 2). 

  

Theo sunnah Thiên Sứ  thì sau khi dâng lễ Salah 

xong thì Người  uống nước Zamzam và xối ít nước lên 

đầu rồi Người qua lại sờ và hôn đá đen (làm điều đó khi 

thấy dễ dàng).  

Kế tiếp Sa-i’ tức đi qua đi lại giữa hai núi Sofa và 

Marwah. 

Sau khi thực hiện Tawwaaf xong hướng về núi 

Sofa để thực hiện Sa-i’, khi đến chân núi Sofa thì đọc 

câu: 

ائِۡحِ رَّلَلِ ﴿ َ ع  ۡۡحو ة  مِٱ ش  َ و رّۡم  ف  ََ  357ابلقرة:  ﴾ۖٞ ۞إَِن رّ
Quả thật, (hai ngọn núi) Sofa và Marwah (tại 

Makkah) là một trong những dấu hiệu của Allah.  
Al-Baqorah: 357 (chương 2). 

بَْ}َ
ا
َـأ

ه
أ َـباََاـبِمَاَدا

ا
أ ََِاللَهَدا َ{هَِـب

(Ab-đa-u bi-ma ba-đa-ol-lo-hu bi-hi) 

Ý nghĩa: {Tôi khởi đầu bằng những gì Allah đề 

xướng.} 
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Kế tiếp, leo lên núi đến khi nhìn thấy Ka’bah và 

hướng về đấy giơ hai tay lên đọc ba lần: 

ْكَبُ 
َ
 (Alllahu Akbar) اهلُل أ

Kế tiếp đọc: 

ـٰهَا}لَا َواْحدَاَإِلا الله َإِلَا ا َلَعا وا َواهه هْمده احلْ َه ُلا َوا لْكه الْمه َه ه،َُلا َُلا ِْيكا
ههَلاََشا

َقاِدٌَْر،َلَا ء  ْ ََشا ِّ
ِ
ـٰهَاله هه،ََإِلا ْبدا ْا َ ا ناصا هه،َوا َواْعدا ْْنازا

ا
هه،َأ َواْحدا إِلاَالله

هه{ َواْحدا ْحزاا ا
ا
َاْل زا ا َواها

(La i-la-ha il-lol-lo-hu váh-đa-hu la sha-ri-ka láh, la-

hul-mul-ku và la-hul-hâm-đu và hu-va a-la kul-li shai-

in qò-đir, la i-la-ha il-lol-lo-hu váh-đah, an-ja-za vá'-

đáh, và na-so-ro ab-đáh, và ha-za-mal-ah-za-ba váh-

đáh)  

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực 

ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, 

mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài 

có khả năng trên tất cả mọi việc. Không có Thượng Đế 

nào địch thực ngoại trừ Allah, lời giao ước của Allah 

giúp đỡ bầy tôi của Ngài là sự thật và duy chỉ Ngài đã 

hủy diệt phe đảng (chống đối).  

Đọc như thế ba lần và cầu xin giữa ba lần đó thật 

lâu với những gì bản thân muốn. Sau khi cầu xin xong 

bước xuống đi bộ hướng về núi Marwah vừa đi vừa cầu 

xin những gì muốn. Ở giữa hai núi Sofa và Marwah có 

hai ngọn đèn màu xanh lá cây (trước kia là thung lũng) 

khi đến ngọn đèn thứ nhất thì chạy thật nhanh đến ngọn 

đèn thứ hai (chỉ khuyến khích đối với nam có sức khỏe 
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còn phụ nữ thì đi bộ bình thường). Sau khi qua khỏi ngọn 

đèn thứ nhì thì đi bộ trở lại cho đến núi Marwah và làm ở 

trên núi Marwah giống như làm ở trên núi Sofa ngoại trừ 

hai câu và làm như thế bảy vòng. 

ائِۡحِ رَّلَلِ ﴿ َ ع  ۡۡحو ة  مِٱ ش  َ و رّۡم  ف  ََ بَْ}   ﴾ۖٞ ۞إَِن رّ
ا
َـأ

ه
أ َـباََاـبِمَاَدا

ا
أ ََِاللَهَدا  {هَِـب

  Lưu ý: khi đi từ núi Sofa đến núi Marwah là 

được tính một vòng trở lại là vòng thứ hai. Vậy kết thúc 

Sa-i’ ở tại núi Marwah, được phép Sa-i’ không có nước 

Wudu nhưng tốt nhất nên có nước Wudu. 

Sau khi kết thúc Sa-i’ đối với ai làm Hajj 

Tamadtua’ thì hớt tóc đều cả đầu đối với nam còn nữ 

gom tất cả tóc lại và cắt ở chót tóc khoảng một lóng tay 

rồi được phép làm tất cả những gì bị cấm lúc Ehrom. Đối 

với ai làm Hajj Qiron và Ifraad thì không được hớt hay 

cạo gì cả mà giữ nguyên như thế cho đến sau khi ném đá 

trụ lớn vào ngày tết mùng 10. 

Đến sáng ngày mồng 8 tháng 12 theo niên lịch 

Islam hay còn gọi là ngày Tarwiyah, đối với người làm 

Hajj Tamadtua’ phải mặc Ehrom trở lại và định tâm tại 

nơi đang ở và khuyến khích làm giống như ở ranh giới 

như: tắm rửa, cắt tỉa ... trước khi mặc Ehrom, không cần 

phải đến Masjid Makkah để định tâm và điều đó cũng 

không phải là Sunnah.  

Kế tiếp định tâm như sau: 

َحـجا   اللُهمه  بَلهيَْك   (Lắp bai kol-ló-hum-ma Hajj ja) 

Còn đối với người làm Hajj Ifraad và Hajj Qiron 

vẫn còn giữ nguyên Ehrom trên người. Sau đó, tất cả 
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những người làm Hajj rời khỏi nơi ở đi đến Mina với sự 

đềm tỉnh, trật tự và đọc Talbiyah. Khi đến Mina ngủ lại 

Mina một đêm và dâng lễ Salah Zhuhr, O’sr, Maghrib, 

I’sha và Fajr, lễ Salah nào có bốn Rak-at thì rút ngắn lại 

thành hai như Zhuhr, O’sr và I’sha còn lễ Salah nào có 

hai hoặc ba Rak-at thì giử nguyên như Maghrib và Fajr, 

dâng mỗi lễ Salah trong giờ của nó (tức lễ Salah Zhuhr 

dâng trong giờ Zhuhr, lễ Salah O’sr dâng trong giờ O’sr 

.v.v.) 

Sau khi qua đêm ở Mina đến sáng ngày mồng 9 

tháng 12 theo niên lịch Islam tất cả người làm Hajj rời 

Mina di chuyển đến A’rofah, nếu dễ dàng đến được 

Nimiroh thì hãy ở lại đấy cho đến khi Imam đọc xong 

Khutbah và dâng lễ Salah. Tại A’rofah dâng lễ Salah 

Zhuhr và O’sr trong giờ Zhuhr bằng một Azan và hai 

Iqaamah đồng thời rút ngắn mỗi lễ Salah lại còn hai Rak-

at. Kế tiếp đi vào A’rofah, hãy khẳng định chắc chắn 

rằng bạn đã ở trong ranh giới của A’rofah vì ai không 

đứng trong ranh giới của A’rofah thì Hajj đó vô nghĩa vì 

Thiên Sứ  nói: “Al-Hajj ở A’rofah.” sau đó hướng về 

Qiblah, giơ hai tay lên tán dương ca tụng Allah, sám hối 

với Ngài và hãy cầu xin thật nhiều cho bản thân, cho cha 

mẹ, cho người thân và cho cộng đồng Muslim hoặc đọc 

Qur'an ...  

Ông Usamah bin Zaid  kể: “Tôi ngồi phía sau 

lưng Thiên Sứ  (trên lưng lạc đà) tại A’rofah Người giơ 

tay lên cầu xin rồi lạc đà nghiên một bên làm dây cương 

rơi xuống Người dùng tay chụp lấy và tay còn lại vẫn giơ 

lên cầu xin.” Haith do Al-Nasaa-i ghi lại. 
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Có Hadith do Muslim ghi lại như sau: “Người luôn 

đứng đến khi mặt trời lặn mất luôn ánh vàng.”  

Quả thật, vào ngày A’rofah vĩ đại này Allah sẽ 

chấp nhận lời cầu xin của những ai làm Hajj, như được 

ghi trong Hadith sau: Ông Abdullah bin U’mar: có người 

hỏi Thiên Sứ  về ngày A’rofah vĩ đại Người trả lời: 

ةَا} َالْمالئِكا َه يهبااِِهَبِِ  ْهيااَفا ُِّ َا اءِ ما َالسا َإِنا َياْْنِله ِا ْا َوا زا َعا َاللا َ،إاَِ ا
َ و ا ْه ََاْر ِميق  َعا َإاجٍّ ِْبًاَِمْنَله  ْعًثاَغه اءهوِِنَشه ْا ُِيَ َِعباا لءِ ؤه :ها وله ياقه فا

اَ،راْْحاِتَ ذا َعا ااإهو ا َيا ْوِِنََ،ِبَوا ََارا َْ ا ل ْوِِنََ،وا
ا
اْوَراأ َل ْيفا ِا َ{؟َإا

“Vào ngày A’rofah Allah hạ giới xuống trần gian và 

Ngài khoe những người làm Hajj với các Thiên Thần, 

Ngài nói: “Đây là những bề tôi của TA, họ đến đây từ 

những nơi xa thẳm với sự mệt nhòa và đầu tóc bù xù, 

họ vì TA đến đây với mong muốn tìm được hồng ân của 

TA và cầu xin TA che chở khỏi hình phạt của TA trong 

khi họ chưa nhìn thấy TA, còn nếu như họ nhìn thấy 

TA thì họ sẽ làm như thế nào nữa?”” 

Từ hadith của bà A’-ishah  phu nhân của Thiên 

Sứ , Người nói: “Không có ngày nào mà Allah lại ân 

xá cho bề tôi của Ngài ra khỏi hỏa ngục hơn ngày 

A’rofah cả. Vào ngày đấy, hồng ân và sự rộng lượng 

của Allah rất gần (với những người làm Hajj), kế tiếp 

Ngài khoe với các Thiên thần và nói: “họ muốn gì 

vậy?” 

Theo sunnah của Thiên Sứ  những ai làm Hajj 

không nên nhịn chay vào ngày A’rofah để có sức khỏe 
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trong việc tôn thờ. Lời cầu xin tốt nhất cho ngày A’rofah 

đó là:  

ـٰهَا}لَا ََإِلا ا َلَعا وا َواهه هْمده احلْ َه ُلا َوا لْكه الْمه َه ه،َُلا َُلا ِْيكا
ههَلاََشا َواْحدا الله إِلَا

َقاِدٌَْر{ ء  ْ ََشا ِّ
ِ
َله

(La i-la-ha il-lol-lo-hu váh-đa-hu la sha-ri-ka láh, la-

hul-mul-ku và la-hul-hâm-đu và hu-va a-la kul-li shai-

in qò-đir) 

Ý nghĩa: (Không có Thượng Đế nào đích thực 

ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, 

mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài 

có khả năng trên tất cả mọi việc.)   

Đứng A’rofah là nền tảng của Hajj bắt buộc 

người làm Hajj phải ở lại cho đến mặt trời lặn và khẳng 

định rằng bạn đã ở trong A’rofah, bởi vì có một số 

người Hajj lơ là về việc này nên họ đã đứng ở ngoài 

ranh giới A’rofah thì những người này Hajj của họ vô 

nghĩa. 
Sau khi mặt trời lặn hẳn tất cả người làm Hajj rời 

A’rofah đi đến Muzdalifah bằng sự điềm tỉnh, trật tự và 

đọc Talbiyah như Thiên Sứ  nói:  

{َ} ِِْيناةه َالسا ْيناةه ِِ َالسا اَانااسه يُّ ا
ا
َأ

“Hỡi mọi người hãy điềm tỉnh, hãy điềm tỉnh.” Hadith 

do Muslim ghi lại. 

Còn lễ Salah Maghrib và I’sha thì dâng tại 

Muzdalifah và không nên dâng lễ Salah trước ngoại trừ 

sợ rằng khi đến Muzdalifah thì đã hết giờ I’sha thì lúc 
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đấy được phép dâng lễ Salah trên đường. Sau khi dâng lễ 

xong thì nghỉ ngơi cho đến sáng chứ không Salah hay 

Tasbih hay đọc Qur'an gì cả, vì Hadith sau: Ông Jaabir 

bin Abdullah  kể: “Khi Thiên Sứ  đến Muzdalifah 

Người dâng lễ Salah Maghrib và Salah I’sha bằng một 

Azan và hai lần Iqaamah, rồi không tụng niệm gì cả sau 

đó người nghỉ ngơi cho đến rạng đông.” Hadith do 

Muslim ghi lại. 

Bắt buộc nghỉ lại Muzdalifah cho đến nửa đêm đối 

với ai muốn đi sớm còn ai ở lại thì sau khi dâng lễ Salah 

Fajr xong nên hướng mặt về Qiblah tán dương, ca tụng 

Allah cho đến mặt trời đỏ ửng nhưng chưa mọc thì rời 

Muzdalifah đi trở lại Mina bằng sự bình thản, trật tự và 

đọc Talbiyah đồng thời nhặt bảy viên đá nhỏ bằng đầu 

ngón tay nhặt bất cứ nơi nào cũng được. 

  Sau khi có trong tay bảy viên đá người làm Hajj 

hướng thẳng về trụ đá lớn nhất tại Mina tên Aqobah nên 

làm những việc sau theo thứ tự: 

1- Bắt buộc ném đá vào lổ cột, ném mỗi lần một 

viên đá và đọc:  ُْكَب
َ
 không bắt buộc (Allahu Akbar) اهلُل أ

phải ném trúng cây cột chỉ cần ném là lỗ là được và đến 

đây kết thúc ngay đọc Talbiyah. Khi ném nên làm theo 

Hadith sau: Ông Abdullah bin Mas-ud  kể: “Khi Thiên 

Sứ  đến cột đá lớn Người đứng ném đá Ka'bah thì ở 

bên trái và Mina ở bên phải, ném bảy viên.” Ông kể tiếp: 

“Thiên Sứ  ném như thế này đây và chương Al-Baqorah 

mặc khải xuống cho Người.” Hadith do Al-Bukhori và 

Muslim ghi lại. 
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Nếu là người già yếu thì được phép ném đá trước 

khi mặt trời mọc còn ai có sức khỏe thì ném đá sau khi 

mặt trời mọc.  

Chú ý: ở cột lớn này sau khi ném đá xong thì 

không cầu xin gì cả.  

2- Tự tay cắt cổ con vật tế (nếu dễ dàng còn không 

thì ai cắt dùm cũng được) chỉ bắt buộc đối với ai làm 

Hajj Tamadtua’ và Qiron. 

3- Đối với nam cạo đầu hoặc hớt tóc, cạo đầu tốt 

hơn vì Thiên Sứ  đã cầu xin Allah tha thứ tội cho người 

cạo đầu ba lần trong khi đó chỉ cầu xin một lần cho người 

hớt tóc. Còn đối với nữ gom tất cả tóc lại và cắt ở chót 

tóc khoảng một lóng tay. Kế tiếp, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu 

thơm rồi hướng về Makkah để Tawwaaf Ifaadhoh. 

Nếu không làm theo thứ tự như đã nêu trên thì 

không có gì cả, như trong Hadith: Có người hỏi Thiên Sứ 

 trong ngày hôm đó về việc đảo lộn vị trí tất cả các việc 

làm được Người đáp lại: 

َِ  {جٌَرَاحَاَلاَوَاََِْعَافَْ}ا

“Hãy làm đi, không sao cả.” 

4- Tawwaaf Ifaadhoh cùng với Sa-i’ đối với ai làm 

Hajj Tamadtua’, còn ai làm Hajj Ifraad và Qiron nếu 

chưa Sa-i’ lúc mới đến Makkah thì phải Sa-i’ cùng với 

Tawwaaf Ifaadhoh, như Hadith sau: Ông Jaabir  kể: 

“Thiên Sứ  và Sohabah không Sa-i’ giữa hai núi Sofa 

và Marwah ngoại trừ cùng với Tawwaaf đầu tiên không 

mà thôi.” Hadith do Muslim ghi lại. 
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Ai làm được hai trong ba điều như: ném đá, cạo 

đầu hoặc hớt tóc và Tawwaaf Ifaadhoh cùng với Sa-i’ 

(nếu có) thì được phép Tahallul lần đầu tức được phép 

làm tất cả những điều cấm trong lúc mặc Ehrom chỉ 

ngoại trừ quan hệ vợ chồng, còn khi làm hết ba điều thì 

được phép làm tất cả kể cả quan hệ vợ chồng. 

Sau khi Tawwaaf xong bắt buộc quay trở lại Mina 

và ở lại đấy hai ngày 11 và ngày 12 tháng 12 theo niên 

lịch Islam nếu muốn đi sớm còn theo sunnah Thiên Sứ  

ở thêm ngày 13, những ngày này gọi là những Tashriq, 

như Allah đã phán:  

يََم  ﴿
 
ي  و رۡذُكُۡحواْ رَّلَل  ِِفا أ َٰت  ٱ ت ع َجل  ِِف  َمۡعُدود  ل ۡ هِ ف م  ۡۡم  ع  ِ ا إ َّۡيِ ف َل  ي ۡ م 

ل ۡ هِِۖ  ۡۡم  ع  ِ ا إ َخۡح  ف َل 
 
ٱ ت أ ى و م  َٰ ِٱ رَتى   201ابلقرة:  ﴾ِّم 

Và hãy tụng niệm và tán dương Allah vào những 

ngày (ở Mina) được ấn định. Những ai vội vã rời đi 

sau hai ngày thì không mang tội còn ai ở lại thêm 

thì cũng không mang tội. Vấn đề là ở người có lòng 

kính sợ Allah. Al-Baqorah: 201 (chương 2). 

 

Làm những điều sau trong những ngày 

Tashriq: 

1- Dâng các lễ Salah trong giờ của nó. Rút ngắn 

các lễ Salah có bốn Rak-at như Zhuhr, O’sr và I’sha còn 

lại hai Rak-at, và giử nguyên lễ Salah Fajr và Maghrib.  

2- Ném đá theo thứ tự trước tiên là cột nhỏ kế tiếp 

cột giữa và cuối cùng cột lớn thời gian bắt đầu là sau khi 

mặt trời ngã bóng, như Hadith sau: Ông Ibnu U’mar  
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kể: “Trước kia, chúng tôi chuẩn bị sẳn sàn khi mặt trời 

nghiên bóng thì chúng tôi ném đá.” Hadith do Al-

Bukhori ghi lại. 

Sau khi ném đá ở cột nhỏ xong nên tiến lên phía 

trước và bước sang phải vài bước, mặt hướng về Qiblah 

giơ hai tay lên cầu xin những gì bản thân muốn. Ở cột 

giữa sau khi ném đá xong tiến về phía trước và bước sang 

trái vài bước, giơ hai tay cầu xin nhưng gì bản thân muốn 

còn ở cột lớn sau khi ném đá xong không cầu xin gì cả. 

Ai có ý định rời khỏi Mina vào ngày 12 bắt buộc 

phải tranh thủ ra khỏi ranh giới Mina trước khi mặt trời 

lặn và nếu mặt trời đã lặn mà chưa ra khỏi Mina thì bắt 

buộc phải ở lại thêm ngày 13 và làm tất cả những gì đã 

làm ở ngày 11 và 12. 

Cuối cùng người làm Hajj muốn rời khỏi Makkah 

để trở về nhà bắt buộc phải Tawwaaf chia tay. Đối với 

phụ nữ ở trong tháng và bị bệnh Nifas thì họ được miễn 

Tawwaaf, như được nhắc trong những Hadith, Thiên Sứ 

 nói: 

ْ ِدهَِبِاْْلاْيِتََلاَ} ْا َ َآِخره و ا ََاكه ّتا ٌدَحا حا
ا
َأ َ {َياْنِفره

“Không ai được phép rời (Makkah) cho đến khi việc 

làm cuối cùng của y là tại Ka'bah (tức Tawwaaf chia 

tay).” Hadith do Ahmad ghi lại. 

Ông Ibnu A’bbaas  kể: “Thiên Sứ  ra lệnh 

mọi người phải thực hiện việc cuối cùng của mình tại 

Ka'bah chỉ miễn cho phụ nữ trong chu kỳ kinh.” Hadith 

do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 
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Theo đa số học giả Ulama đối với ai chưa 

Tawwaaf Ifaadhoh được phép Tawwaaf cùng với 

Tawwaaf chia tay tức chỉ cần Tawwaaf một lần với hai 

định tâm, vì hai Hadith kể trên mang ý nghĩa như vậy. 

Theo Sunnah trước khi trở về nhà người làm 

Hajj nên đọc lời cầu xin như được ghi lại trong Saheeh 

Al-Bukhori: Ông Abdullah bin U’mar  kể: “Khi 

Thiên Sứ  quay trở về đến gò đất cao hoặc vùng đất 

trống thì Người  nói lớn tiếng: Allahu Akbar ba lần 

và tiếp: Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền 

lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả 

năng trên tất cả mọi việc. Chúng tôi quay trở về sám 

hối với Allah, thành tâm tôn thờ Ngài. Và vì Thượng 

Đế của chúng tôi, chúng tôi ca tụng, tán dương. Lời 

giao ước của Allah giúp đỡ bầy tôi của Ngài là sự thật 

và duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống đối).” 

Hadith do Al-Bukhori ghi lại. 
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