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Lời Mở Đầu 
 

َوَنُعوُْذ بِاهلِل ِمْن  ،ََنَْمُدُه َونَْستَِعيْنُُه َونَْسَتْغِفُرهُ  ِِلِ  َ  إِنَّ احلَْمد
ْعَماِِلَا

َ
ْنُفِسنَا َوِمْن َسيِّئَاِت أ

َ
ْوِر أ َو َمْن  ،َمْن َيْهِد اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َلُ  ،ُُشُ

  يُْضِلْل فَاَل َهاِدَي َلُ.
َ
ْن ََل  ْشَهدُ َوأ

َ
هَ أ ـٰ يَك َلُ  هللُ إَِلَّ ا إِلَ وَْحَدُه ََل َُشِ
ًدا َعبُْدُه َورَُسوُلُ  نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 َوأ

نْتُْم ﴿
َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوال َتُموُتنذ إاِل َوأ ِيَن آَمنُوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
يَاأ

  .[201:  عمران سورة آل]         ﴾ُمْسلُِمونَ 

ِي َخلََقُكْم مِْن َنْفٍس َواِحَدةٍ وََخلََق ﴿ َها انلذاُس اتذُقوا َربذُكُم اَّلذ يُّ
َ
يَاأ

ِي تََساَءلُوَن  َ اَّلذ ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثذ مِنُْهَما رَِجاال َكثرًِيا َونَِساءً َواتذُقوا اَّللذ
َ ََكَن َعلَيُْكْم رَقِيبًا بِهِ َواألرَْحامَ   .[2:  سورة النساء]       ﴾إِنذ اَّللذ

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديًدا  يُْصلِْح لَُكْم ﴿ ِيَن آَمنُوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ
َ
يَاأ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَازَ فَْوزًا ْعَمالَُكمْ َوَيْغفِرْ لَُكمْ ذُنُوبَُكمْ َوَمْن يُِطِع اَّللذ
َ
 أ

 .[02 ، 00: سورة األحزاب ]       ﴾َعِظيًما
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! 

Bầy tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin 

Ngài phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ tội 

lỗi, bầy tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu 

xin Ngài giúp bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân 

bầy tôi và mọi điều xấu từ việc làm và hành vi của bầy 
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tôi. Quả thật, người nào được Allah hướng dẫn sẽ không 

bao giờ bị lạc lối, còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối 

thì sẽ không bao giờ tìm thấy sự hướng dẫn. Bề tôi xin 

chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào 

ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất không có đối 

tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là 

người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah 

với lẽ mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi 

chớ đừng chết ngoại trừ các ngươi đã là những người 

Muslim (qui phục Ngài). (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 

102). 

Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 

ngươi, Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy 

nhất (Adam) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y 

(Hauwa) rồi từ hai người họ Ngài đã rải ra vô số đàn 

ông và đàn bà (trên khắp trái đất). Và hãy kính sợ 

Allah, Đấng mà các  người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn 

nhau và hãy (kính trọng) dạ con bởi vì quả thật Allah 

luôn theo dõi các ngươi. (Chương 4 - Annisa’, câu 2). 

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà 

hãy nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải 

thiện hành động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho 

các ngươi. Và người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ 

của Ngài thì chắc chắn sẽ được thành công vô cùng to 

lớn. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 70, 71). 

Quả thật, một trong những kiến thức quí báu mang 

lại niềm tự hào cao nhất cũng như giúp thông suốt và thấu 

đáo giáo lý thức hành là hiểu rõ về Qur’an và Sunnah, 
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nhận biết Halal (những điều được phép) và Haram (những 

điều không được phép), ngộ ra dụng ý và giá trị giáo lý 

Shari’ah. Vì nhu cầu hiểu biết thiết yếu về kiến thức này 

nên tôi viết cuốn sách tóm lược dựa trên các nền tảng từ 

Kinh Sách của Allah và Sunnah của Thiên sứ  cũng như 

đường lối của các vị Sahabah  với lối viết đơn giản, rõ 

ràng và dễ hiểu để tất cả mọi đối tượng và mọi tầng lớp 

có thể tiếp thu. Và tôi đã đặt tựa cho cuốn sách này là 

Tóm Lược Về Các Hình Thức Thờ Phượng. 

Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao làm cho cuốn sách 

này mang lại nhiều điều hữu ích cho người đọc bởi vì 

Ngài là Đấng Toàn Năng và Trông Coi mọi sự việc. 

ٍد َولََعَ آِِلِ َوَصْحبِهِ   َوَصَّلى اهلُل وََسلىَم لََعَ نَبِيَِّنا ُُمَمى
Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho vị 

Nabi của chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người, 

và cho các bạn đạo của Người. 

Tác giả 

Abu Muhammad Khaalid Bin Ali 

Bin Muhammad Al-Moshaiqeh 

Ngày 15 tháng 1 năm 2414 Hijri 
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Lễ nguyện Salah là trụ cột thứ hai trong các trụ cột 

của Islam đứng sau lời tuyên thệ Shahadah. Lễ nguyện 

Salah là yếu tố phân biệt giữa tín đồ Muslim và người 

ngoại đạo, là việc làm đầu tiên mà người bề tôi phải chịu 

xét xử vào Ngày Phục Sinh; nếu lễ nguyện Salah được 

hoàn thành tốt đẹp và được chấp nhận thì mọi việc làm 

khác cũng được chấp nhận theo, còn nếu nó không được 

chấp nhận thì các việc làm khác đều sẽ bị khước từ. 

Bởi vì lễ nguyện Salah sẽ không có giá trị nếu như 

người dâng lễ nguyện Salah không có Taha-rah cho nên 

cần phải nói về Taha-rah trước tiên; hơn nữa, Taha-rah 

chính là chiếc chìa khóa của lễ nguyện Salah, là điều kiện 

bắt buộc của lễ nguyện Salah cho nên cần phải hiểu rõ 

trước. 

Khái niệm Taha-rah 

Taha-rah theo ngữ nghĩa: là vệ sinh, tẩy sạch 

những vết bẩn, (theo nghĩa đen và nghĩa bóng). 

Taha-rah theo thuật ngữ giáo lý: làm mất Hadath 

và tẩy xóa Najis. 

* Làm mất Hadath: Dùng nước cùng với sự định 

tâm để tắm toàn thân đối với đại Hadath (xuất tinh, quan 

hệ tình dục, kinh nguyệt) hoặc để rửa bốn bộ phận của cơ 

thể đối với tiểu Hadath (đại, tiểu tiện và xì hơi); hoặc có 

thể dùng đất để thay cho nước theo một hình thức riêng 

biệt trong trường hợp không có nước hoặc khó khăn trong 

việc dùng nước do bị thương, bệnh tật hay do một nguyên 

nhân nào đó.  
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* Tẩy xóa Najis: Najis là những gì được giáo lý 

xem là dơ bẩn và ô uế. 

Nguồn nước 

Hãy biết rằng nếu nước ở trong trạng thái nguyên 

thủy của nó không bị lẫn vào bởi bất cứ chất nào khác thì 

được xem là nguồn nước sạch, điều này được giới học giả 

đồng thuận và thống nhất. Giới học giả cũng thống nhất 

và đồng thuận với nhau rằng nếu nguồn nước bị thay đổi 

một trong ba tính chất của nó – mùi, vị, sắc – bởi thứ 

Najis thì nguồn nước đó là nước Najis. Tuy nhiên, nếu 

nguồn nước bị thay đổi một trong ba tính chất của nó bởi 

một chất nào đó không phải Najis như lá cây, xà phồng, 

dầu, v.v, nhưng vẫn không mất đi tính chất “nước” của nó 

thì giới học giả có bất đồng quan điểm với nhau; nhưng 

quan điểm đúng nhất và hợp lý nhất là nguồn nước đó 

vẫn sạch được phép dùng để làm mất Hadath và tẩy xóa 

Najis. 

* Dựa theo lý trên thì chúng ta có thể phân nước 

thành hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Nước sạch được dùng làm Taha-

rah. Đó là nguồn nước không bị đổi các tính chất của nó 

bởi chất Najis, hoặc bị đổi các tính chất của nó bởi chất 

không phải Najis nhưng không làm mất đi tên “nước” của 

nó. 

Dạng thứ hai: Nước Najis không được dùng làm 

Taha-rah. Đó là nguồn nước bị đổi màu, mùi hoặc vị của 

nó bởi chất Najis. 
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* Vấn đề: Được phép làm sạch nước Najis hay bất 

cứ chất lỏng nào khác bằng những gì có thể loại bỏ Najis 

chẳng hạn như bằng cách thêm nước sạch vào, hoặc bằng 

cách tinh chiết hay bằng cách nấu hoặc bất cứ phương 

pháp nào có thể khử được Najis bởi vấn đề là ở chỗ còn 

hay không còn Najis. 

* Vấn đề: Được phép dùng chất Najis đối với các 

phương diện không phải là ăn và uống; bởi Hadith do 

Muslim ghi lại qua lời thuật của Jabir rằng vấn đề này 

được Nabi thừa nhận lời nói của các vị Sahabah về việc 

dùng mỡ của động vật chết để thoa da, trét phết tàu và 

làm nhiên liệu thắp sáng. 

* Vấn đề: Nếu không chắc nguồn nước sạch bị lẫn 

tạp chất Najis thì nước vẫn được coi là nước sạch, và 

ngược lại nếu không chắc rằng nguồn nước Najis đã được 

lọc sạch hay chưa thì nước đó vẫn được xem là nước 

Najis. Vấn đề này dựa trên cơ sở Hadith do Abdullah bin 

Zaid thuật lại được ghi trong Albukhari và Muslim). 

 

 

 

 

 

Giáo Lý Vật Dụng Và Quần Áo Của 

Người Ngoại Đạo 

 

Allah là Đấng biết hơn hết!!! 
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Vật dụng muốn nói ở đây là vật dụng đựng thức ăn, 

thức uống dù được làm bằng kim loại, gỗ, da hay bất cứ 

vật liệu gì. 

Nguyên gốc của sự việc là được phép; bởi lẽ Allah, 

Đấng Tối Cao đã phán: 

ۡرِض ََجِيع  ﴿
َ ا ِِف ٱألأ ِي َخلََق لَُكم مذ  [12سورة ابلقرة: ] ﴾اُهَو ٱَّلذ

Ngài là Đấng đã tạo hóa cho các ngươi tất cả mọi thứ 

trên trái đất (Chương 1 -  Albaqarah, câu 29). 

ۡرَض ﴿
َ نَاِم َوٱألأ

َ  [20: سورة الرمحن] ﴾١٠َوَضَعَها لِۡلأ

Và trái đất mà Ngài đã đặt trên nó (mọi thứ) cho 

nhân loại và muôn sinh vật (sử dụng) (Chương 1 -  

Albaqarah, câu 29). 

* Vấn đề: Vật dụng đựng thức ăn thức uống bằng 

vàng và bạc hoặc được mạ vàng, bạc hoặc làm hoa văn 

bằng vàng, bạc thì không được phép dùng trong ăn uống; 

ngoại trừ dùng bạc với lượng không đáng kể cho việc hàn 

gắn khi các vật dụng bị nứt, gãy. 

Bằng chứng cấm ăn uống với các vật dụng đựng 

bằng vàng và bạc là Hadith do ông Huzdaifah  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ُبوا لَ } َهِب  آنَِيةِ  ِف  تَْْشَ ِة، اذلى ُكلُْوا ِِفْ َصَحافِِهَما َولَ  َواْلِفضى
ْ
 فَإِنىَها ،تَـأ

ْنَيا ِف  لَُهمْ   متفق عليه. {اآلِخَرةِ  ِف  َولَُكمْ  ادلُّ
“Các ngươi chớ uống bằng các vật dụng đựng bằng 

vàng và bạc, và chớ ăn với dĩa chén bằng hai chất liệu 
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đó; bởi quả thật, những vật dụng đó là của họ trên thế 

gian và của các ngươi ở Đời Sau.” (Albukhari, Muslim). 

Và Người  cũng nói trong một Hadith khác do bà 

Ummu Salmah  thuật lại: 

ِى} ُب  اذلى ةِ  آنَِيةِ  ِف  يَْْشَ متفق  {َجَهنىمَ  نَارَ  َبْطنِهِ  ِف  ُُيَرِْجرُ  إِنىَما اْلِفضى
 عليه.

“Ai uống từ vật dụng bằng bạc là thật ra y đang nuốt 

vào trong bụng mình lửa của Hỏa Ngục” (Albukhari, 

Muslim). 

Việc cấm uống (ăn) với những vật dụng bằng vàng 

và bạc là cấm ở những vật dụng được làm nguyên chất 

vàng và bạc hay được mạ một lớp vàng, bạc hay dùng 

vàng và bạc để làm hoa văn trang trí. Riêng việc dùng bạc 

để hàn gắn lại những chỗ bị nứt, bị gãy của vật dụng thì 

không vấn đề gì; bởi ông Anas bin Malik  nói: “Cái ly 

của Nabi  bị gãy và Người đã cho hàn lại với bạc” 

(Albukhari). 

Quả thật, có sự bất đồng quan điểm nhau về việc 

đem cái ly đi hàn là chính Thiên sứ của Allah  mang đi 

hay Anas bin Malik  là người mang đi? Tuy nhiên, có 

lời nói rằng tất cả học giả đều thống nhất và đồng thuận 

rằng được phép hàn bằng bạc với một lượng không đáng 

kể. 

Việc cấm ăn uống với những vật dụng bằng vạng, 

bạc là cấm đối với cả nam lẫn nữ. Riêng việc phụ nữ 

được phép lấy vàng và bạc làm đồ trang sức bởi vì phụ nữ 

cần làm đẹp để chồng của họ chiêm ngưỡng. 
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 * Vấn đề: Việc dùng các vật đựng bằng vàng và 

bạc không vào việc ăn uống mà chỉ để làm của cải thì giới 

học giả có bất đồng quan điểm; nhưng tốt nhất là nên bỏ 

việc làm này. 

Vật dụng ăn uống của người ngoại đạo  

Được phép dùng những vật dụng ăn uống của 

người ngoại đạo, những vật dụng mà họ đang sử dụng, 

nếu như chưa khẳng định chúng Najis; bởi lẽ Thiên sứ 

của Allah  đã từng ăn thức ăn của người Do Thái từ 

những vật dụng ăn uống của họ. Tuy nhiên, nếu đã biết rõ 

các vật dụng ăn uống của người ngoại đạo dính Najis thì 

phải rửa sạch trước khi sử dụng. 

Da động vật chết 

Không được phép sử dụng da động vật chết trừ phi 

đã được thuộc da. Được phép dùng da của động vật chết 

sau khi đã thuộc da chỉ đối với da của các loài động vật 

không thuộc nhóm thú săn mồi (cọp, beo, chó, mèo, sư 

tử, gấu, ...). Cơ sở cho giới luật này là các Hadith Sahih 

được ghi lại nói rằng được phép dùng da của động vật 

chết sau khi đã thuộc da, và nguyên nhân da được cho là 

Najis vì nó còn tươi ướt nhưng sự Najis này sẽ biến mất 

bởi sự thuộc da. Thiên sứ của Allah  nói trong Hadith 

do Ibnu Abbas  thuật lại: 

رُهُ الَْماُء }  رواه أمحد وادلارقطين. {َوالَْقْرُظ ُيَطهِّ
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“Nước và lá Salam(1) sẽ làm sạch nó (da)” (Ahmad và 

Adda-raqutni). 

Bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ِديٍْم ِدبَاُغهُ }
َ
 وقال إسناده لكهم ثقات. رواه ادلارقطين {ُطُهْوٌر ُُكُّ أ

“Tất cả da được thuộc da đều sạch” (Adda-raqutni ghi 

lại và ông nói tất cả những người dẫn truyền Hadith này 

đều thuộc tốp chắc chắn). 

Còn trong một Hadith khác do Ibnu Abbas  thuật 

lại thì Thiên sứ của Allah  nói: 

يَُّما}
َ
 رواه مسلم. { َطُهرَ  َفَقدْ  ُدبِغَ  إَِهاٍب  أ

“Bất cứ loại da nào được thuộc da đều sạch (được 

phép dùng)” (Muslim). 

* Vấn đề: Không được phép dùng da của các loài 

động vật thuộc nhóm thú ăn thịt; bởi theo Hadith do Abu 

Dawood và Ahmad ghi lại thì Thiên sứ của Allah  đã 

cấm cưỡi, ngồi lên da của các loại động vật thuộc nhóm 

thú ăn thịt. 

 

Quần áo của người ngoại đạo 

                                           
(1) Lá Salam là lá của một loại cây bụi thân có gai có tên khoa học 

là Acacia ehrenbergiana . Người Ả Rập trước kia thường dùng lá 

này để thuộc da. 
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Được phép dùng quần áo của người ngoại đạo nếu 

như chưa khẳng định quần áo đó Najis, bởi lẽ nguyên gốc 

của sự việc là sạch cho nên sự không chắc chắn không 

làm mất đi tính chất gốc của nó. Và được phép dùng 

những loại y phục, vải do người ngoại đạo may dệt bởi 

Thiên sứ của Allah  và các vị Sahabah của Người đã 

mặc các y phục, vải do những người ngoại đạo may dệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Điều Không Được Phép Đối 

Với Người Đang Trong Tình Trạng 

Hadath 

 

Allah là Đấng biết hơn hết!!! 
 



 

 

 

12 

 

Có một số việc làm cấm người tín đồ Muslim thực 

hiện nếu như y đang trong tình trạng Hadath(2)  

Những điều cấm đối với người đang ở trong tình 

trạng đại Hadath hoặc tiểu Hadath: 

1. Cầm hay sờ quyển Kinh Qur’an. Không được phép 

cầm, sờ quyển Kinh ngoại trừ có tấm chắn ngăn cách; bởi 

lời phán của Allah : 

ُروَن الذ ﴿ أُمَطهذ ۥٓ إاِلذ ٱل ُه  [79سورة الواقعة: ] ﴾٧٩َيَمسُّ
Không ai được phép sờ đến Nó (Qur’an) ngoại trừ 

những người trong sạch. (Chương 56 – Al-waqi’ah, 

câu 79). 

Những người trong sạch trong câu Kinh được một 

số học giả Tafseer rằng đó là những người không đang 

trong tình trạng Hadath. 

Và thậm chí cho dù câu Kinh này được Tafseer 

rằng những người trong sạch có nghĩa là các vị Thiên 

Thần thì điều đó cũng không loại trừ câu Kinh bao hàm 

                                           
(2) Tình trạng Hadath là tình trạng của người đang trong thời gian 

kinh nguyệt hoặc xuất huyết hậu sản hoặc những người chưa có 

Taha-rah (tắm hoặc Wudu’) sau chu kỳ kinh nguyệt, xuất huyết hậu 

sản, xuất tinh, quan hệ tình dục, xì hơi, đại tiểu tiện. 

* Tình trạng Hadath được phần thành hai dạng: 

- Đại Hadath: trong thời gian kinh nguyệt, xuất huyết hậu sản, chưa 

tắm sau khi dứt chu kỳ kinh nguyệt và xuất huyết hậu sản, xuất 

tinh, quan hệ tình dục. 

- Tiểu Hadath: chưa làm Wudu’ sau khi xì hơi hoặc đại tiểu tiện.  
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cả con người bởi một bằng chứng khác đã chỉ ra điều này. 

Đó là trong Hadith được ghi lại rằng Thiên sứ của Allah 

 đã ghi bức thư gởi đến Amru bin Hazm với lời: 

 رواه النسايئ وغريه متصال بإسناد صحيح. {الُْمْصَحَف إِلى َطاِهر َيَمسُّ َل }
“Không được phép chạm vào quyển Kinh ngoại trừ 

người trong sạch” (Annasa-i cùng với những người khác 

ghi lại với đường dẫn truyền Sahih). 

Không vấn đề gì nếu người chưa có Taha-rah mang 

hay xách quyển Kinh Qur’an được đựng trong một cái túi 

hay một cái bao miễn sao không trực tiếp sờ vào. Tương 

tự, không vấn đề gì nếu người chưa có Taha-rah nhìn 

Qur’an hay đọc thuộc lòng. 

2. Dâng lễ nguyện Salah, dù là lễ nguyện Salah bắt 

buộc hay tự nguyện, nếu như có khả năng làm Taha-rah. 

Đây là điều được giới học giả đồng thuận và thống nhất, 

bởi Allah  đã phán: 

ِيَن ﴿ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ْ وُُجوَهُكمأ َيَٰٓ ِسلُوا ِ فَٱغأ لَٰوة تُمأ إََِل ٱلصذ ْ إِذَا ُقمأ َءاَمُنوٓا

أَمَرافِقِ  يأِديَُكمأ إََِل ٱل
َ
ن  َوأ ِ رأُجلَُكمأ إََِل ٱلأَكعأبَيأ

َ
َسُحواْ بِرُُءوِسُكمأ َوأ  ﴾وَٱمأ

 [6سورة املائدة: ]

Này hỡi những người có đức tin! Khi các ngươi đứng 

dậy để dâng lễ nguyện Salah thì các ngươi hãy rửa 

mặt và hai tay của các ngươi đến cùi chỏ, các ngươi 

hãy vuốt đầu của các ngươi và rửa hai bàn chân của 

các ngươi cho đến mắt cá chân. (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 6). 
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Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

 رواه مسلم. {ُطُهورٍ  بَِغْيِ  َصالَة  اهلُل  َيْقَبُل  لَ }
“Allah không chấp nhận bất cứ lễ nguyện Salah nào 

không có Taha-rah” (Muslim). 

Do đó, người hiểu biết nhưng cố tình dâng lễ 

nguyện Salah không có Taha-rah thì y sẽ mang tội cho 

việc làm đó và lễ nguyện Salah đó không có giá trị; còn ai 

không hiểu biết hoặc quên thì không mang tội nhưng lễ 

nguyện Salah không có giá trị. 

Những điều cấm chỉ đối với người đang ở trong 

tình trạng đại Hadath: 

1. Đọc Qur’an đối với Người Junub (chưa tắm sau khi 

xuất tinh hay quan hệ tình dục); bởi ông Ali  nói: 

“Thiên sứ của Allah  không bỏ đọc Qur’an khi 

Người không trong tình trạng Junub.” (Hadith do 

Tirmizdi và những người khác ghi lại).  

Riêng người trong chu kỳ kinh nguyệt và xuất 

huyết hậu sản thì được phép đọc vì không có bằng chứng 

ngăn cấm bởi lẽ những Hadith được ghi lại có nội dung 

ngăn cấm đều là những Hadith yếu. 

Không vấn đề gì nếu người trong tình trạng Hadath 

nói về điều gì đó tương đồng với Qur’an nếu như y không 

có ý định nói đó là Qur’an mà chỉ theo phương diện nhắc 

nhở, chẳng hạn như y nói: Bismilla-hirrohma-nirro-him, 

Alhamdulilla-hi rabbil-a’lami-n; bởi vì bà A’ishah  nói: 
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“Nabi  thường tụng niệm Allah  trong tất cả mọi 

lúc.” (Albukhari, Muslim).   

2. Cấm người đang trong tình trạng Junub hay trong 

chu kỳ kinh nguyệt hoặc trong thời gian xuất huyết hậu 

sản ở trong Masjid; bởi lời phán của Allah : 

نتُمأ ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ َربُواْ ٱلصذ ِيَن َءاَمنُواْ اَل َتقأ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ لَُمواْ َما َيَٰٓ ٰ َتعأ ُسَكَٰرٰى َحَّتذ

ْ  َواَل ُجنُبًا إاِلذ ََعبِرِي   َتُقولُونَ  تَِسلُوا ٰ َتغأ  [43النساء:  سورة] ﴾َسبِيٍل َحَّتذ

Này hỡi những người có đức tin! Chớ đến gần việc lễ 

nguyện Salah khi các ngươi say rượu cho đến khi các 

ngươi tỉnh táo và biết điều các ngươi nói ra; cũng chớ 

dâng lễ nguyện Salah trong tình trạng Junub cho đến 

khi các ngươi đã tắm, ngoại trừ trường hợp chỉ là 

người đi ngang qua (Masijd chứ không nán lại trong 

đó). (Chương 4 – Annisa’, câu 43). 

Một bằng chứng khác nữa là lời của Thiên sứ  

nói với bà A’ishah : 

َاجُّ َغْيِ }
ْ
لى َتُطْوِِفْ بِاْْلَْيِت َحّتى اِْفَعِِلْ َما َيْفَعُل اْل

َ
متفق  {َتْطِهرِيْ  أ

 عليه.
“Nàng hãy làm những gì mà người hành hương làm, 

trừ việc Tawaf ngôi đền Ka’bah thì đợi đến khi nàng 

sạch kinh.” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  đã không cho bà A’ishah  

Tawaf có nghĩa là Người cấm bà vào trong Masjid. Và 

một Hadith khác, bà A’ishah  nói: “Chúng tôi I’tikaaf, 



 

 

 

16 

khi ai trong chúng tôi đến chu kỳ kinh nguyệt thì 

Thiên sứ của Allah  bảo họ ra khỏi Masjid”. 

Trong một Hadith khác, bà A’ishah  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  bảo bà vào trong Masjid lấy 

cho Người chiếc khăn nhỏ, bà nói em đang trong chu kỳ 

kinh nguyệt. Thế là Người  nói: 

 رواه مسلم. {يَِدكِ  ِف  لَْيَسْت  َحْيَضَتِك  إِنى }
“Quả thật kinh nguyệt của nàng đâu nằm trong tay 

nàng” (Muslim). 

Tuy nhiên, khi nào người trong tình trạng đại 

Hadath làm Wudu’ thì được phép ở trong Masjid vì lời 

của ông A’taa’ bin Yasaar : “Tôi từng nhìn thấy những 

vì Sahabah của Thiên sứ  ngồi trong Masjid trong lúc 

họ là những người đang trong tình trạng đại Junub sau khi 

họ đã làm Wudu’.” (Hadith do Sa’eed bin Mansuor ghi 

lại với đường dẫn truyền tốt). 

Tương tự, người đang trong tình trạng đại Hadath 

cũng được phép đi ngang qua Masjid hoặc đi vào Masjid 

có việc cần nhưng không ngồi lại trong đó; vì Allah  đã 

phán: 

 ... ngoại trừ trường hợp chỉ là người đi ngang qua 

(Masijd chứ không nán lại trong đó). (Chương 4 – 

Annisa’, câu 43). 
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Văn Hóa Đi Vệ Sinh 
 

Tôn giáo Islam là tôn giáo bao quát và trọn vẹn. Nó 

không bỏ qua bất cứ điều gì mà con người cần đến trong 

đạo cũng như trong đời sống thế tục của họ. Và một trong 

những điều mà Islam không bỏ qua đó là văn hóa đi vệ 

sinh; mục đích để nâng tầm khác biệt giữa con người 

được Allah  ban cho sự cao quý với loài vật cũng như 

để trở nên cao quý hơn loài vật. Hơn nữa tôn giáo của 

chúng ta là tôn giáo của sự sạch sẽ, tôn giáo của sự tinh 

khiết. Do đó, giáo lý Islam có những qui định làm nên 

một lề lối văn hóa trong việc đi vệ sinh theo một phong 

thái cao đẹp và lịch sự của Islam. 

Allah là Đấng biết hơn hết !!! 
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Khi người Muslim muốn đi vệ sinh thì giáo lý 

khuyến khích y nên thực hiện theo sự chỉ dạy sau đây: 

1. Trước khi bước vào nhà vệ sinh, nói: 

ََبائِِث  ِمْسِب}
ْ
ُُبِث َواْل

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمَن اْل

َ
 {اهللِ، أ

“Bismillah, a-u’zdu bika minal khubuthi walkhoba-

ith”. 

“Nhân danh Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi 

những tên Shaytan nam và những tên Shaytan nữ”. 

2. Bước vào bằng chân trái. 

3. Khi trở ra thì bước ra bằng chân phải, sau đó nói: 

  .”Ghufra-naka” – “Cầu xin Allah tha thứ“ – ”ُغْفَرانَِك “

4. Nếu đi vệ sinh ngoài trời thì khuyến khích đi xa 

khỏi tầm nhìn của mọi người và tìm chỗ hoang vắng, che 

khuất tầm nhìn của mọi người bằng vật chắn hoặc cây 

hoặc những thứ gì khác. 

5. Cấm quay mặt hay lưng về phía Qiblah trong lúc đi 

vệ sinh nếu như đi ngoài trời bởi vì Thiên sứ của Allah  

cấm quay mặt và lưng về phia Qiblah trong lúc đi vệ sinh. 

6. Khi tiểu thì cẩn thận đừng để nước tiểu bắn dính 

vào cơ thể và quần áo, phải rửa hoặc lau chùi bộ phận 

sinh dục khi tiểu xong, nếu không sẽ bị trừng phạt trong 

cõi mộ. 

7. Không chạm bộ phận sinh dục bằng tay phải bởi 

Nabi  đã cấm điều đó. 

8. Không được phép đi vệ sinh trên lối đi của mọi 

người, dưới bóng râm nơi mọi người nghỉ chân hoặc các 



 

 

 

19 

nguồn nước sử dụng; tương tự, không được phép đi vệ 

sinh ở những nơi mà mọi người thường qua lại, hoặc khu 

chôn cất của những người Muslim; bởi vì Thiên sứ của 

Allah  đã ngăn cấm sự việc đó.  

9. Không mang vào nhà vệ sinh thứ gì đó có Qur’an, 

và tốt nhất không nên mang vào nhà vệ sinh những gì có 

lời tụng niệm Allah . 

10.  Trong lúc đang đi vệ sinh không nên nói chuyện; 

ông Ibnu Umar  thuật lại, nói: “Một người đàn ông đi 

ngang qua Nabi , y chào Salam Người trong lúc 

Người đang tiểu nên Người đã không đáp lại lời chào 

Salam của y.” (Muslim). 

11.  Không vấn đề gì nếu nói chuyện trong lúc làm 

Wudu’ và tắm. 

Khi nào đi vệ sinh xong thì người tín đồ phải làm 

sạch với nước hoặc lau chùi với đá hoặc những gì có thể 

lau chùi (như khăn giấy, lá cây, đất khô, ...). Nếu kết hợp 

cả lau chùi và rửa bằng nước thì càng tốt. 

* Việc lau chùi cần phải hội đủ các điều kiện sau: 

 Phải lau chùi ít nhất ba lần. 

 Vật dùng để lau chùi không phải là xương hay 

phân khô của các động vật, vì Thiên sứ của Allah  đã 

cấm điều đó. 

 Vật dùng để lau chùi không phải là thức ăn của con 

người hay thức ăn của loài vật hoặc những trang sách 

kiến thức hay những gì tương tự. 
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 Nếu sau khi lau chùi vẫn còn dấu vết thì phải 

rửa bằng nước sau đó. 

 Khi lau chùi chỉ cần cảm thấy đã sạch là được. 

 

Siwak Và Những Việc Làm 

Fitrah 
 

Bà A’ishah , người mẹ của những người có đức 

tin thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َواكُ }  رواه ابلخاري. {لِلرىبِّ  َمْرَضاةٌ  لِلَْفمِ  َمْطَهَرةٌ  السِّ
“Siwak làm sạch miệng và làm Thượng Đế hài lòng” 

(Albukhari). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َِتانُ  الِْستِْحَدادُ  :اْلِفْطَرةِ  ِمنَ  ََخٌْس }
ْ
ارِِب  َوقَصُّ  َواْل  اإِلبِْط  َوَنْتُف  الشى

ْظَفارِ  َوَتْقلِيمُ 
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {األ

Allah là Đấng biết hơn hết!!! 
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“Năm việc thuộc những việc làm Fitrah: tẩy lông mu, 

Khitaan (cắt da qui đầu), tỉa râu mép, tẩy lông nách, 

và cắt móng tay, chân.” (Albukhari, Muslim). 

Ông Ibnu Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْحُفوا}
َ
َوارَِب  أ ْعُفوا الشى

َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {اللَِّح  وَأ

“Các ngươi hãy tỉa râu mép và chừa râu cằm” 

(Albukhari, Muslim). 

Từ các Hadith trên cùng với các Hadith khác 

được ghi lại, các học giả đã rút ra các giáo điều dưới 

đây: 

Thứ nhất: Siwak 

Giáo lý qui định dùng Siwak trong tất cả mọi lúc. 

Đó là dùng một loại cây trầm để chà răng miệng hoặc 

những gì có thể làm sạch răng miệng và khử đi mùi hôi. 

Theo Sunnah, khuyến khích dùng Siwak trong tất 

cả mọi lúc, ngay cả khi đang lúc nhịn chay theo quan 

điểm đúng nhất trong các quan điểm của giới học giả; tuy 

nhiên, nó được khuyến khích nhiều hơn trong các thời 

điểm sau: 

1- Lúc làm Wudu’; ông Abu Huroiroh  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

نْ  لَْولَ }
َ
ُشقى  أ

َ
ِّت  لََعَ  أ مى

ُ
َمْرُتُهمْ  أ

َ
َواكِ  أل رواه  {ُوُضوءٍ  ُُكِّ  ِعْندَ  بِالسِّ

 ابلخاري.
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“Nếu Ta không sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín đồ 

của Ta thì Ta đã ra lệnh cho họ phải dùng Siwak mỗi 

lần làm Wudu’.” (Albukhari). 

2- Lúc dâng lễ nguyện Salah, cả lễ nguyện Salah 

bắt buộc và tình nguyện; ông Abu Huroiroh  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

نْ  لَْولَ }
َ
ُشقى  أ

َ
ِّت  لََعَ  أ مى

ُ
َمْرُتُهمْ  أ

َ
َواكِ  أل  متفق عليه. {َصالَةٍ  ُُكِّ  َمعَ  بِالسِّ

“Nếu Ta không sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín đồ 

của Ta thì Ta đã ra lệnh cho họ phải dùng Siwak mỗi 

khi dâng lễ nguyện Salah.” (Albukhari, Muslim). 

3- Khi ngủ thức dậy, ban ngày hay ban đêm; ông 

Huzdaifah  thuật lại, nói: “Thiên sứ của Allah , khi 

ngủ dậy thì Người chà răng với Siwak.” (Albukhari, 

Muslim). 

4- Khi miệng bị hôi do thức ăn hoặc vì nguyên 

nhân nào đó. Bằng chứng là Hadith vừa nêu trên được 

thuật lại bởi ông Huzdaifah . 

5- Khi muốn đọc Qur’an; ông Ali bin Abu Talib  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ْفَواَهُكْم لِْلُقْرآنِ }
َ
ُروا أ  رواه ابن خزيمة بسند جيد. {َفَطهِّ

“Các ngươi hãy làm sạch miệng của các ngươi cho 

Qur’an” (Ibnu Khuzaimah ghi lại với đường dẫn khá 

tốt). 

6- Khi vào nhà; bà A’ishah  thuật lại, nói: 

“Trước khi vào nhà Thì Thiên sứ của Allah  thường 

dùng Siwak.” (Muslim). 
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7- Lúc sắp chết; Hadith do bà A’ishah  thuật lại 

được ghi bởi Albukhari và Muslim. 

Thứ hai: Sunnah Fitrah 

Fitrah có nghĩa là điều tự nhiên, giáo lý gọi là 

những việc làm Fitrah (Sunnah Fitrah) là bởi vì người 

thực hiện nó là thực hiện theo qui luật tự nhiên mà Allah 

đã ban cho con người, Ngài khuyến khích họ thực hiện để 

họ trở nên đẹp đẽ và quí phái hơn. Đây là những việc làm 

Sunnah đã có từ xa xưa mà các vị Nabi đã làm và các hệ 

thống giáo lý của họ đều tương đồng với nhau trong 

Sunnah này. 

Sunnah Fitrah này gôm có: 

1. Tẩy lông mu: Đó là cạo phần lông xung quanh bộ 

phận sinh dục; có thể dùng dao cạo hay chất tẩy lông. 

2. Khitaan: Đó là cắt da quy đầu đối với nam giới 

còn nữ giới thì chỉ cắt (rạch) nhẹ phần quy đầu âm vật. 

Mục đích của việc Khitaan là để giữ vệ sinh cho dương 

vật giúp đầu dương vật không bị đóng bẩn; còn phụ nữ thì 

để giảm bớt lòng ham muốn. 

3. Tỉa râu mép: Có thể cắt sát toàn bộ râu mép 

nhưng cạo tốt hơn tỉa ngắn, bởi nó vừa mục đích làm đẹp 

và vừa mục đích làm khác biệt với những người ngoại 

đạo. 

4. Cắt móng tay chân: Đó là cắt phần móng dài ra 

khỏi phần thịt mục đích không để móng dài ra với ý nghĩa 

làm đẹp và giữ vệ sinh sạch sẽ đồng thời cũng mang ý 

nghĩa khác biệt với loài thú ăn thịt. 
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5. Tẩy lông nách: Theo Sunnah nên nhổ, điều đó tốt 

hơn cạo. Việc làm này mang mục đích giữ vệ sinh sạch 

sẽ, cắt đứt sự gia tăng của mùi hôi lưu tồn trong phần 

lông. 

* Vấn đề: Việc tẩy xóa lông mu, tỉa râu mép, cắt 

móng tay chân, theo Sunnah không được để lâu hơn bốn 

mươi ngày; theo lời thuật của ông Anas bin Malik  rằng 

Thiên sứ của Allah  đã cấm điều đó. 

* Vấn đề: Bắt buộc phải chừa râu cằm, không 

được phép cạo. Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ْحُفوا الُْمْْشِكِيَ  َخالُِفوا}
َ
َوارَِب  أ ْوفُوا الشى

َ
 متفق عليه. {اللَِّح  َوأ

“Các ngươi hãy làm khác với những người thờ đa 

thần, các ngươi hãy tỉa râu mép và chừa râu cằm.” 

(Albukhari, Muslim). 

 

 

 

 

 

Allah là Đấng biết hơn hết!!! 
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Giáo Lý Wudu’ 
 

Wudu’ theo nghĩa ngôn từ là sự tẩy rửa và làm vệ 

sinh. 

Theo thuật ngữ giáo lý: Wudu’ là sự thờ phượng 

Allah bằng việc rửa bốn bộ phận của cơ thể theo một hình 

thức đặc trưng được ấn định. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ْ وُُجوَهُكمأ ﴿ ِسلُوا ِ فَٱغأ لَٰوة تُمأ إََِل ٱلصذ ْ إِذَا ُقمأ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

أَمَرافِقِ  يأِديَُكمأ إََِل ٱل
َ
ن  َوأ ِ رأُجلَُكمأ إََِل ٱلأَكعأبَيأ

َ
َسُحواْ بِرُُءوِسُكمأ َوأ  ﴾وَٱمأ

 [6سورة املائدة: ]

Này hỡi những người có đức tin! Khi các người đứng 

dậy để dâng lễ nguyện Salah thì các ngươi hãy rửa 
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mặt và hai tay của các ngươi đến cùi chỏ, các ngươi 

hãy vuốt đầu của các ngươi và rửa hai bàn chân của 

các ngươi cho đến mắt cá chân. (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 6). 

Câu Kinh này bắt buộc làm Wudu’ khi muốn dâng 

lễ nguyện Salah và nói rõ các bộ phận cần phải rửa và 

vuốt trong Wudu’. 

Các điều cần thiết để Wudu’ có giá trị: 

1. Islam. 

2. Tỉnh táo 

3. Trẻ con đã ý thức được hành vi và lời nói. 

4. Sự định tâm (Ni-yah). 

* Wudu’ không có giá trị từ người ngoại đạo, người 

tâm thần điên dại, trẻ con chưa ý thức được hành vi và lời 

nói, và người không định tâm làm Wudu’; bởi lẽ người 

không định tâm làm Wudu’ có thể chỉ định tâm làm mát 

cơ thể với nước hoặc chỉ muốn rửa các bộ phận của cơ 

thể mục đích sạch bẩn. 

5. Nước phải từ nguồn nước sạch; còn nguồn nước 

Najis không làm nên giá trị cho Wudu’. 

6. Phải tẩy xóa đi những gì ngăn cản nước tiếp xúc da 

như đất, nước sơn, kem, v.v, đối với những bộ phận cần 

phải rửa. 

Những điều Sunnah của Wudu’ và cách 

thức làm Wudu’ 

Những điều Sunnah của Wudu’: 
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Thứ nhất: Dùng Siwak (chà cọ răng). 

Thứ hai:  Rửa hai bàn tay ba lần. 

Thứ ba: Súc miệng, mũi trước khi rửa mặt. Nên 

súc mạnh và sâu nếu như không phải là người đang nhịn 

chay. Súc mạnh và sâu là cho nước vào đầy miệng, hít 

nước mạnh vào mũi và hắt ra trở lại. 

Thứ tư: Một trong những điều Sunnah của Wudu’ 

là lòn các ngón tay thấm nước vào bộ râu rặm, lòn các 

ngón tay vào kẻ các ngón chân. 

Thứ năm: Thực hiện bên phải trước bên trái sau. 

Thứ sáu: Thực hiện các cách thức làm Wudu’ 

được xác thực đến từ Sunnah, thỉnh thoảng nên làm 

Wudu’ rửa một lần một lần tức rửa mỗi bộ phận một lần 

duy nhất, thỉnh thoảng nên rửa hai lần hai lần, và thỉnh 

thoảng nên rửa ba lần ba lần. 

Thứ bảy: Nên đọc những lời tụng niệm dành cho 

Wudu’, chẳng hạn như nói Bismillah khi bắt đầu, và sau 

khi Wudu’ xong thì nói: 

{ 
َ
ْن َل  ْشَهدُ أ

َ
ـٰهَ أ ا َعْبُدهُ  هللُ إِلى ا إِلَ د  نى ُُمَمى

َ
ْشَهُد أ

َ
وَْحَدهُ َل ََشِيَك َِلُ وَأ

 {َوَرُسوُِلُ 

“Ashhadu alla ila-ha illollo-h wahdahu la shari-kalah 

wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rosu-

luh”. 

“Bề tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác 

ngoài Allah, Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang 
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vai, và bề tôi chứng nhận Muhammad là người bề tôi 

và là vị Thiên sứ của Allah.” 

 ، َوِِبَْمِدكَ  اللىُهمى  ُسْبَحانََك }
َ
نْ  ْشَهدُ أ

َ
نَْت  إِلى  إَِِلَ  لَ  أ

َ
ْسَتْغِفُركَ  ،أ

َ
تُوُب  أ

َ
 وَأ

 {إََِلَْك 
“Subha-naka ollo-humma wa bihamdika, ashhadu 

alla ila-ha illa anta, astaghfiruka wa atu-bu ilayka”. 

“Vinh quang thay Ngài lạy Allah, mọi lời ca ngợi và 

tán dương kính dâng Ngài, bê tôi chứng nhận không 

có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, bề tôi cầu xin 

Ngài tha thứ và xin quay đầu sám hối với Ngài”. 

Cách thức làm Wudu’: 

 Định tâm làm Wudu’. 

 Nói Bismillah. 

 Rửa hai bàn tay ba lần. 

 Súc miệng, súc mũi, đồng thực hiện từ trong một 

bụm nước. 

 Rửa mặt, phạm vi gương mặt theo chiều dọc được 

tính từ chân tóc trên trán đến dưới cằm, chiều ngang từ tai 

đến tai. Râu cằm thuộc phạm vi gương mặt cho nên phải 

rửa cả râu cằm; nếu râu ít và thưa thì cần phải rửa cả 

ngoài lẫn trong, còn nếu râu nhiều và rậm (tức che khuất 

cả phần da bên dưới) thì bắt buộc phải rửa phần bên 

ngoài, thỉnh thoảng khuyến khích lòn các ngón tay vào 

bên trong râu. 

 Sau đó, rửa tay, rửa từ đầu ngón tay cho tới cùi 

chỏ; trước khi rửa phải loại bỏ hết những gì dính trên tay 
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ngăn không cho nước tiếp xúc da như nước sơn, dầu, 

nhớt, ... 

 Dùng tay thấm nước rồi vuốt toàn đầu và hai tai, 

chỉ thực hiện một lần. Cách vuốt đầu là vuốt từ trước ra 

sau rồi vuốt trở ngược lại ra trước, sau đó để hai ngón trỏ 

vào lổ tai rồi dùng hai ngón cái vuốt vành tai theo hướng 

từ dưới lên. 

 Sau đó, rửa hai bàn chân cho đến mắt cá chân. 

* Ai bị mất tay hoạc chân thì chỉ cần rửa những 

phần còn lại của chân hoặc tay bởi Allah  đã phán: 

﴿ ْ تُمأ  فَٱتذُقوا تََطعأ َ َما ٱسأ  [26سورة اتلغابن: ] ﴾ٱَّللذ

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng 

của các ngươi. (Chương 64 – Attagha-bun, câu 16). 

Và Thiên sứ của Allah  đã có nói: 

تُْوا ِمْنُه َما اِْسَتَطْعُتمْ }
ْ
ْمٍر فَأ

َ
َمْرتُُكْم بِأ

َ
 متفق عليه. {إَِذا أ

“Khi nào Ta bảo các ngươi làm thì các ngươi hãy chấp 

hành theo khả năng của các ngươi.” (Albukhari, 

Muslim). 

Như vậy, nếu rửa phần còn lại của các bộ phận bắt 

buộc phải rửa thì coi như đã chấp hành mệnh lệnh theo 

khả năng. 

 Sau khi đã thực hiện xong các nghi thức nêu trên 

thì hãy nói lời Du-a mà Thiên sứ của Allah  đã dạy: 
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{ 
َ
ْن َل  ْشَهدُ أ

َ
ـٰهَ أ ا َعْبُدهُ  هللُ إِلى ا إِلَ د  نى ُُمَمى

َ
ْشَهُد أ

َ
وَْحَدهُ َل ََشِيَك َِلُ وَأ

 َوِِبَْمِدَك،  اللىُهمى  ُسْبَحانََك ، َوَرُسوُِلُ 
َ
نْ  ْشَهدُ أ

َ
نَْت، إِلى  إَِِلَ  لَ  أ

َ
ْسَتْغِفُركَ  أ

َ
 أ

تُوُب 
َ
 {إََِلَْك  وَأ

“Ashhadu alla ila-ha illollo-h wahdahu la shari-kalah 

wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rosu-luh; 

Subha-naka ollo-humma wa bihamdika, ashhadu alla 

ila-ha illa anta, astaghfiruka wa atu-bu ilayka”. 

“Bề tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác 

ngoài Allah, Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang 

vai, và bề tôi chứng nhận Muhammad là người bề tôi 

và là vị Thiên sứ của Allah. Vinh quang thay Ngài lạy 

Allah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Ngài, 

bê tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác 

ngoài Ngài, bề tôi cầu xin Ngài tha thứ và xin quay 

đầu sám hối với Ngài”. 

Những nghi thức bắt buộc của Wudu’: Đó là 

những nghi thức trụ cột 

Thứ nhất: Rửa mặt, bao gồm cả việc súc miệng và 

súc mũi. Cho nên, ai rửa mặt mà không súc miệng và súc 

mũi hoặc bỏ một trong hai thì Wudu’ sẽ không có giá trị 

bởi vì miệng và mũi thuộc gương mặt, và Allah  đã 

phán: 

ِسلُواْ وُُجوَهُكمأ  ﴿  [6سورة املائدة: ] ﴾فَٱغأ

... các ngươi hãy rửa mặt .. (Chương 5 – Al-Ma-idah, 

câu 6). 
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Allah  đã ra lệnh phải rửa toàn bộ gương mặt, vì 

vậy, ai bỏ một bộ phận nào đó của gương mặt thì y đã 

không thực hiện đúng theo mệnh lệnh của Ngài; hơn nữa 

Thiên sứ của Allah  luôn súc miệng và mũi mỗi khi làm 

Wudu’ và Người bảo làm vậy, ngoài ra không có một 

Hadith nào ghi lại nói rằng Người từng bỏ việc súc miệng 

và súc mũi. 

Thứ hai: Rửa hai cẳng tay, từ đầu ngón tay đến cùi 

chỏ. Allah  phán: 

أَمَرافِقِ  ﴿ يأِديَُكمأ إََِل ٱل
َ
 [6سورة املائدة: ] ﴾ َوأ

... và hai tay của các ngươi đến cùi chỏ... (Chương 5 

– Al-Ma-idah, câu 6). 

Rửa đến cùi chỏ có nghĩa là rửa cả cùi chỏ bởi vì 

một Hadith ghi lại qua lời thuật của Abu Huroiroh  rằng 

Thiên sứ của Allah  rửa hai cẳng tay của Người cho đến 

cánh tay (Muslim ghi lại). Đó là một trong những cơ sở 

khẳng định cùi chỏ nằm trong phần phải được rửa cùng 

với cẳng tay. 

Thứ ba: Vuốt toàn đầu cùng với hai tai, bởi vì 

Allah  đã phán: 

َسُحواْ بُِرُءوِسُكمأ ﴿  [6سورة املائدة: ] ﴾َوٱمأ

...các ngươi hãy vuốt đầu của các ngươi... (Chương 5 

– Al-Ma-idah, câu 6). 

Tai thuộc bộ phận của đầu nên cần phải vuốt cùng 

với đầu. Đó là cách thức vuốt của Thiên sứ , Người  

vuốt toàn đầu, không hề có một Hadith nào ghi lại rằng 
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Người chỉ vuốt một phần của đầu. Còn bằng chứng nói 

hai tai thuộc bộ phận đầu là lời của Thiên sứ  qua sự 

thuật lại của Abdullah bin Zaid : 

ُذنَانِ }
ُ
ِس  ِمنَ  األ

ْ
 رواه ابن ماجه وادلارقطين وغريهما. {الرىأ

“Hai tai thuộc bộ phận đầu” (Ibnu Ma-jah và Adda-ra-

qutni cùng những người khác). 

Thứ tư: Rửa hai bàn chân cùng với mắt cá chân, 

bởi Allah  đã phán: 

ن ﴿ ِ بَيأ رأُجلَُكمأ إََِل ٱلأَكعأ
َ
 [6سورة املائدة: ] ﴾َوأ

...và rửa hai bàn chân của các ngươi cho đến mắt cá 

chân. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 6). 

Nhiều Hadith về cách thức Wudu’ đều nói rằng 

phần mắt cá chân nằm trong phần yêu cầu rửa, tiêu biểu 

như Hadith do Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  rửa hai bàn chân lên đến cẳng chân (Hadith 

do Muslim ghi lại). 

 Thứ năm: Thực hiện theo trình tự: rửa mặt, rửa hai 

tay, vuốt đầu và cuối cùng là rửa hai bàn chân. Và đây là 

trình tự được nói trong lời phán của Allah : 

ْ وُُجوَهُكمأ ﴿ ِسلُوا ِ فَٱغأ لَٰوة تُمأ إََِل ٱلصذ ْ إِذَا ُقمأ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

أَمَرافِقِ  يأِديَُكمأ إََِل ٱل
َ
ن  َوأ ِ رأُجلَُكمأ إََِل ٱلأَكعأبَيأ

َ
َسُحواْ بِرُُءوِسُكمأ َوأ  ﴾وَٱمأ

 [6سورة املائدة: ]

Này hỡi những người có đức tin! Khi các người đứng 

dậy để dâng lễ nguyện Salah thì các ngươi hãy rửa 
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mặt và hai tay của các ngươi đến cùi chỏ, các ngươi 

hãy vuốt đầu của các ngươi và rửa hai bàn chân của 

các ngươi cho đến mắt cá chân. (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 6). 

Allah  phán với lối diễn đạt để việc vuốt đầu xen 

vào các phần cần phải rửa như muốn ám chỉ việc làm 

Wudu’ phải theo một trình tự như vậy. Hơn nữa, Thiên sứ 

của Allah  luôn làm theo trình tự này. 

Thứ sáu: Sự liên tục, việc rửa các bộ phận nói trên 

cần phải được thực hiện liền nhau không có sự cắt quảng 

quá lâu, rửa bộ phận này xong thì liền đến bộ phận tiếp 

theo một cách liên tục. Việc cắt quảng có lý thì sẽ không 

vấn đề gì, chẳng hạn như cần loại bỏ những thứ ngăn 

nước tiếp xúc da hoặc bổ sung nước vào những bộ phận 

chưa có nước, hoặc những nguyên do cần thiết tương tự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah là Đấng biết hơn hết!!! 
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Giáo lý lau giày và những thứ 

khác 
 

Imam Ahmad  nói: “Có tới bốn mươi Hadith từ 

Thiên sứ của Allah  nói về giáo lý này, và học giả Ibnu 

Mundah đã tập hợp các Hadith này từ lời thuật của tám 

mươi vị Sahabah của Thiên sứ . 

Giáo lý lau giày: Lau giày là việc được giảm nhẹ 

từ nơi Allah  cho các bề tôi của Ngài. Bởi thế, nếu một 

người đang mang giày thì tốt nhất không nên cởi giày ra 

để rửa chân khi làm Wudu’ mục đích tiếp nhận sự giảm 

nhẹ của Allah Tối Cao và noi theo đường lối của Thiên sứ 

 đồng thời để khác với những người Bid’ah; còn nếu 

không mang giày thì tốt nhất nên rửa chân, bởi lẽ Thiến 

sứ của Allah  không bắt làm trái với hiện trạng của đôi 

bàn chân, nếu đôi bàn chân đang mang giày thì Người  

lau giày còn nếu đôi bàn chân không mang giày thì Người 
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rửa chứ Người không bảo mang vào rồi lau hoặc cởi giày 

ra để rửa. 

Thời gian được phép lau giày: Đối với người đang 

ở nơi cư trú là một ngày một đêm, còn người đi đường 

được phép dâng lễ nguyện Salah theo hình thức Qasr (rút 

ngắn các lễ nguyện Salah gồm bốn Rak’at thành hai 

Rak’at) thì được phép lau qua giày trong ba ngày ba đêm. 

Ông Ali  thuật rằng Thiên sứ của Allah  nói:  

ْيِ  لََعَ  الَْمْسحُ } ُفى يىامٍ  ثاَلَثَةُ  لِْلُمَسافِرِ  اْلْ
َ
رواه  {َوََلْلَةٌ  يَْومٌ  َولِلُْمِقيمِ  أ

 مسلم.
“Việc lau vuốt lên giày được phép trong ba ngày ba 

đêm đối với người đi đường và một ngày một đêm đối 

với người đang ở nơi cư trú.” (Muslim). 

Thời gian bắt đầu cho cả hai trường hợp được tính 

từ lúc khi đã lau giày sau khi đã hư Wudu’. 

Các điều kiện cần cho việc lau giày: 

Việc được phép lau giày và những gì khác tương tự 

với giày như vớ cần phải hội đủ các điều kiện sau: 

1. Giày (vớ) được mang vào sau khi cơ thể đã có 

Taha-rah; bằng chứng là Hadith được ghi lại trong hai bộ 

Sahih Albukhari và Muslim qua lời thuật của Al-Mughi-

rah bin Shu’bah và các vị Sahabah khác rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ْدَخلُْتُهَما فَإِّنِّ  َدْعُهَما،}
َ
 {َطاِهَرَتْيِ  أ

“Cứ để mặc nó (đôi giày), bởi quả thật Ta đã mang nó 

vào trong tình trạng Taha-rah”. 
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2. Giày (vớ) phải bao phủ cả mắt cá chân. 

3. Phải nằm trong thời gian được ấn định. 

4. Giày (vớ) phải thuộc những gì được phép dùng, 

nếu là da của động vật chết hay chó hoặc những thứ 

Haram thì việc lau giày không có giá trị. 

* Được phép lau lên khăn quấn đầu với hai điều 

kiện: 

1. Chiếc khăn quấn phải bảo phủ cả toàn đầu. 

2. Phải được mặc vào khi cơ thể đã Taha-rah. 

* Được phép lau lên chỗ băng bó vết thương: 

Được phép lau lên chỗ băng bó vết thương, bằng 

chứng cho điều này là những gì được thuật lại từ Ibnu 

Umar . Tuy nhiên, việc làm này chỉ được phép với điều 

kiện thực sự cần chẳng hạn như do sợ ảnh hưởng đến vết 

thương; nhưng nếu vết thương không ảnh hưởng gì thì bắt 

buộc phải tháo băng ra. 

* Người bị thương không nằm ngoài các trường 

hợp sau: 

1. Có băng bó vết thương, trường hợp này thì lau lên 

chỗ băng bó. 

2. Không có băng bó vết thương, và việc rửa hay lau 

đều không gây hại đến vết thương thì hãy rửa hoặc lau. 

3. Không có băng bó vết thương, và vết thương sẽ bị 

ảnh hưởng bởi việc rửa hoặc lau chùi thì hãy dùng hình 

thức Tayammum. 
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 Được phép lau lên chỗ băng bó vết thương đối với 

tình trạng tiểu Hadath và đại Hadath, không giới hạn thời 

gian, bởi vì việc lau lên chỗ băng bó vết thương là theo 

mức độ nhu cầu cần thiết. 

* Cách thức lau giày: Cho các ngón tay thấm nước 

vuốt lâu lên phần trên của giày từ mũi bàn chân hướng 

lên cẳng chân, tay phải cho bàn chân phải và tay trái cho 

bàn chân trái, chỉ thực hiện một lần không lặp đi lặp lại 

nhiều lần. 

Những điều là hư Wudu’ 
 

1. Những gì xuất ra từ hai đường: bộ phận sinh dục và 

hậu môn (nước tiểu; tinh dịch: Mani, Mazdi; kinh nguyệt; 

phân; hơi). 

Allah  phán: 

َحد   ﴿
َ
وأ َجآَء أ

َ
َِن  أ ِنُكم م   [6سورة املائدة: ] ﴾ٱلأَغآئِِط م 

.. hoặc ai đó trong các ngươi sau khi đại tiện xong ..  
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 6). 

Ông Safwaan bin Usaal  thuật lại, nói: “Thiên sứ 

của Allah  bảo chúng tôi khi nào chúng tôi đang đi 

đường thì chúng tôi không cần phải cởi giày ra trong 

ba ngày ba đêm sau khi tiểu tiện, đại tiện và ngủ ngoại 

trừ Junub” (Ahmad, Annasa-i, Tirmizdi và ông xác nhận 

Hadith Sahih). 
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Và Thiên sứ của Allah  bảo rửa bộ phận sinh dục 

khi xuất dịch Mazdi (dịch nhờn xuất ra ở đầu vương vật 

khi có sự hưng phấn) và làm Wudu’. 

Wudu’ cũng bị hư bởi hơi xuất ra từ hậu môn, cơ 

sở cho điều này có rất nhiều Hadith xác thực, tiêu biểu 

như lời di huấn của Thiên sứ : 

َحِدُكمْ  َصالَةَ  اهللُ  َيْقَبُل  لَ }
َ
ْحَدَث  إَِذا أ

َ
  َحّتى  أ

َ
أ   {َيَتَوضى

“Allah không chấp nhận lễ nguyện Salah của bất cứ ai 

trong các ngươi khi y Hadath cho đến khi y làm 

Wudu’.” 

Một người đàn ông đã hỏi Abu Huroiroh  Hadath 

ở đây có nghĩa là gì thì ông nói: Đó là xì hơi. (Albukhari, 

Muslim). 

Và các học giả đều thống nhất đồng thuận rằng xì 

hơi làm hư Wudu’. 

* Riêng những gì được tiết ra từ cơ thể không phải 

qua hai con đường hậu môn và bộ phận sinh dục:  nếu là 

nước tiểu hoặc phân thì làm hư Wudu’, còn nếu là những 

gì khác như máu, chất nôn mửa, máu cam thì giới học giả 

có sự bất đồng quan điểm rằng chúng có làm hư hay 

không làm hư Wudu’? 

Quan điểm hợp lý nhất là không làm hư Wudu’; 

tuy nhiên, nếu muốn an toàn khỏi những quan điểm bất 

đồng thì tốt nhất nên làm Wudu’. 

2. Mất trí do bệnh tâm thần, điên dại hay do những 

nguyên nhân nào khác; hoặc không tỉnh táo do ngủ, mê 

sảng.  
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* Ngủ không sâu tức không ngủ say thì không làm 

hư Wudu’ bởi vì các vị Sahabah đã ngủ và dâng lễ 

nguyện Salah như Hadith do Anas bin Malik  thuật lại: 

“Họ ngủ rồi họ dâng lễ nguyện Salah nhưng không 

làm Wudu’.” (Muslim). Và trong lời dẫn khác thì thì ông 

 nói: “Họ nằm nghiêng một bên” (Abu Dawood). Như 

vậy, ngủ làm hư Wudu’ là ngủ say và sâu. 

3. Ăn thịt lạc đà, dù là ăn ít hay ăn nhiều, bởi có 

Hadith xác thực từ Thiên sứ của Allah  khẳng định về 

điều đó. Ông Jabir bin Samurah  thuật lại rằng có một 

người đàn ông đã hỏi Thiên sứ của Allah : Tôi có phải 

làm Wudu’ sau khi ăn thịt dê không? Người  nói: 

  ِشْئَت  إِنْ }
ْ
أ   لَ  ِشْئَت  َوإِنْ  تََوضى

ْ
أ  {تََوضى

“Nếu muốn thì Wudu’ còn không thì thôi”. 

Người đàn ông lại hỏi: Tôi có phải làm Wudu’ khi 

ăn thịt lạc đà không? 

Thiên sứ của Allah  nói: 

بِلِ َنَعْم، }  ِمْن ُْلُْوِم اإْلِ
ْ
أ  رواه مسلم. {تََوضى

“Có, phải làm Wudu’ khi ăn thịt lạc đà” (Muslim). 

Imam Ahmad  nói: “Vấn đề này có hai Hadith 

xác thức từ Nabi ”. 

* Vấn đề: Nhiều học giả cho rằng bắt buộc phải 

làm Wudu’ khi sờ, chạm vào dương vật dựa theo Hadith 

do Basrah con gái ông Safwaan rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 
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أ فَاَل يَُصِلِّ َحّتى  َذَكرَهُ  َمسى  َمنْ } رواه اإلمام أمحد وأبو داود  {َيَتَوضى
 والنسايئ والرتمذي وصححه.

“Ai sờ dương vật của mình thì chớ dâng lễ nguyện 

Salah cho tới khi đã làm Wudu’.” (Ahmad, Abu 

Dawood, Annasa-i, Tirmizdi và ông xác thực Hadith 

Sahih).  

Quả thật, Sheik Islam Ibnu Taymiyah  đã chọn 

quan điểm rằng ai sờ dương vật với lòng ham muốn thì 

khuyến khích làm Wudu’, tương tự sờ chạm phụ nữ với 

lòng ham muốn. 

* Vấn đề: Người đã có Taha-rah nhưng sau đó lại 

không chắc rằng đã hư Wudu’ hay không thì trở lại 

nguyện gốc của sự việc, đó là đã có Taha-rah. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của  Allah  nói: 

َحُدُكمْ  وََجدَ  إَِذا}
َ
ْشَكَ  َشيْئ ا َبْطنِهِ  ِف  أ

َ
َخَرجَ  َعلَْيهِ  فَأ

َ
ءٌ  ِمْنهُ  أ مْ  ََشْ

َ
 لَ  أ

وْ  َصْوت ا يَْسَمعَ  َحّتى  الَْمْسِجدِ  ِمنَ  ََيْرَُجنى  فَالَ 
َ
 رواه مسلم. {ِرحي ا َُيِدَ  أ

“Nếu ai đó trong các ngươi cảm thấy trong bụng của y 

có điều gì đó, y không chắc có gì đó đã xuất ra từ cái 

bụng hay không thì y chớ rời khỏi Masjid cho tới khi 

nào y thực sự nghe thấy tiếng hoặc ngửi thấy mùi” 

(Muslim). 

Nguyên tắc: Sự chắc chắn làm tan biến sự ngờ vực. 

Tương tự, nếu đã hư Wudu’ rồi sau đó lại không 

chắc rằng mình đã làm Wudu’ chưa thì dựa theo nguyên 

gốc của sự việc: không có Wudu’. 
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Giáo lý tắm 
 

Tắm mà giáo lý muốn nói đến là cho nước đi khắp 

toàn thân theo một hình thức ấn định (sẽ được trình bày ở 

phần kế tiếp). Bằng chứng cho thấy bắt buộc phải tắm là 

lời phán của Allah : 

ْ  ا ِإَون ُكنتُمأ ُجنُب  ﴿ ُروا هذ  [6سورة املائدة: ] ﴾ فَٱطذ

Và nếu các ngươi trong tình trạng Junub (sau khi 

giao hợp hoặc xuất tinh) thì các ngươi hãy tẩy sạch 

thân thể (tắm). (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 6). 

Sáu tình huống bắt buộc phải tắm: 

 Tình huống thứ nhất: Xuất tinh từ dương vật 

hay âm đạo; và việc xuất tinh không nằm ngoài hai trạng 

thái: thức hay ngủ. 

-  Xuất tinh trong trạng thái thức: nếu xuất tinh có 

sự khoái cảm (có sự chủ động) thì bắt buộc phải tắm, còn 

nếu xuất tinh không có sự khoái cảm thì không bắt buộc 

phải tắm chẳng hạn như xuất tinh do bệnh lý hoặc do 

không kiểm soát được, hoặc do nguyên nhân khác tương 

tự. 
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- Xuất tinh trong trạng thái ngủ: được gọi là mộng 

tinh, bắt buộc phải tắm, dù có sự khoái cảm hay không có 

sự khoái cảm bởi người chủ thể đã mất ý thức trong lúc 

ngủ. 

* Người ngủ khi thức dậy thấy ướt thì không 

năm ngoài các trường hợp sau: 

 Trường hợp thứ nhất: Biết rõ phần ướt đó là tinh 

dịch Mani, trường hợp này bắt buộc người chủ thể phải 

tắm. 

 Trường hợp thứ hai: Biết rõ phần ướt đó không 

phải là tinh dịch Mani, trường hợp này không bắt buộc 

phải tắm, tuy nhiên, phải tẩy rửa chỗ dính phần ướt đó. 

 Trường hợp thứ ba: Không chắc phần ướt đó là tinh 

dịch Mani, trường hợp này cũng không bắt buộc phải 

tắm, tuy nhiên, phải tẩy rửa chỗ dính phần ướt đó. 

 Tình huống thứ hai: Đưa đầu dương vật vào 

trong bên trong âm đạo: có nghĩa chỉ cần đầu dương vật 

nằm bên trong âm đạo dù chưa xuất tinh. Bà A’ishah  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:  

ْرَبعِ  ُشَعبَِها َبْيَ  َقَعدَ  إَِذا}
َ
لَْزَق  األ

َ
َِتانَ  وَأ

ْ
َِتانِ  اْل

ْ
 {الُْغْسُل  وََجَب  َفَقدْ  بِاْل

 رواه مسلم.
“Nếu (người đàn ông) ngồi lên giữa bốn chi của (người 

phụ nữ) và hai da qui đầu chạm nhau thì bắt buộc 

phải tắm.” (Muslim). 

Và trong lời dẫn khác thì có thêm lời “cho dù 

chưa xuất tinh”. 
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 Tình huống thứ ba: Người ngoại đạo vào Islam: 
khi người ngoại đạo vào Islam thì bắt buộc y phải tắm, 

bởi vì Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh bảo ông Qais bin 

A’sim  tắm khi ông gia nhập Islam (Hadith do Abu 

Dawood, Annasa-i và Tirmizdi ghi lại); tương tự, Người 

cũng ra lệnh bảo Thama-mah bin Uthaal  tắm khi ông 

mới vào Islam (Hadith do Ahmad và Abdu Alrazzaaq). 

 Tình huống thứ tư và thứ năm: sau chu kì kinh 

nguyệt hoặc dứt máu hậu sản. Allah  phán: 

َن  ﴿ رأ  [111سورة ابلقرة: ] ﴾فَإِذَا َتَطهذ

Nếu khi nào họ đã sạch sẽ trở lại. (Chương 1 – 

Albaqarah, câu 222). 

Có nghĩa là thân trạng của người kinh nguyệt hay 

máu hậu sản được sạch sẽ là sau khi đã tắm. 

Bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ْقَبلَِت  فَإَِذا}
َ
َْيَضةُ  أ

ْ
الَةَ، َفَدِع  اْل ْدبََرْت  َوإَِذا الصى

َ
رواه  {َوَصَّلِّ  فَاْغتَِسَِّل  أ

 ا بلخاري.
“Khi nàng đến chu kỳ kinh nguyệt thì nàng hãy thôi lễ 

nguyện Salah, và khi nàng dứt chu kỳ thì nàng hãy 

tắm và dâng lễ nguyện Salah trở lại.” (Albukhari). 

 Tình huống thứ sáu: chết. Bà Ummu Atiyah  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  bảo bà tắm cho con 

gái của Người, Người nói: 

وْ  ثاَلَث ا اْغِسلَْنَها}
َ
ا أ وْ  ََخْس 

َ
ْكَثَ  أ

َ
 متفق عليه. {... َذلَِك  َمنْ  أ
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“Hãy tắm cho nó ba lần, năm lần hoặc nhiều hơn ...” 

(Albukhari, Muslim). 

Cách thức tắm: Có hai cách tắm 

Cách tắm thứ nhất: là cách tắm toàn diện, bao 

gồm cả nghi thức bắt buộc và khuyến khích. 

- Định tâm. 

- Nhân danh Allah (nói Bismillah), rửa hai bàn tay 

và bộ phận sinh dục. 

- Làm Wudu’ một cách hoàn chỉnh, rửa cả đôi bàn 

chân, đôi lúc nên trì hoãn việc rửa đôi bàn chân đến lúc 

cuối của việc tắm. 

- Cho nước lên đầu ba lần, chà cọ phần chân tóc. 

- Cho nước đi khắp toàn thân, khuyến khích bên phải 

trước, dùng tay chà cọ cơ thể để nước đi giáp toàn thân. 

- Nói lời Du-a giống như Du-a sau Wudu’. 

Cách thứ tắm thứ hai: là cách tắm mang tính chất 

đạt yêu cầu. Trong cách này, người tắm sẽ định tâm rồi 

cho nước giáp toàn thân cùng với súc miệng và mũi. 

* Vấn đề: Sự định tâm có nhiều trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: Người chủ thể định tâm tắm 

Sunnah hoặc tắm bắt buộc thì một trong hai đều có giá trị 

cho nhau. 

Trường hợp thứ hai: Người chủ thể định tâm tẩy 

xóa tình trạng Hadath, cả đại Hadath lẫn tiểu Hadath hoặc 

tình trạng Hadath nói chung hoặc định tâm cho lễ nguyện 
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Salah hoặc cho việc đọc Qur’an thì tất cả đều có giá trị 

cho nhau. 

Trường hợp thứ ba: Người chủ thể định tâm tẩy 

xóa tình trạng đại Hadath sẽ mang giá trị cho tất cả. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah là Đấng biết hơn hết!!! 
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Giáo lý Tayammum 
 

Tayammum theo nghĩa ngôn từ là ý định. 

Theo thuật ngữ giáo lý, Tayammum là hình thức 

thờ phượng Allah bằng cách lấy đất bụi sạch lau mặt và 

hai bàn tay theo một nghi thức đặc trưng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ْ وُُجوَهُكمأ ﴿ ِسلُوا ِ فَٱغأ لَٰوة تُمأ إََِل ٱلصذ ْ إِذَا ُقمأ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يأِديَُكمأ 
َ
ن َوأ ِ بَيأ رأُجلَُكمأ إََِل ٱلأَكعأ

َ
َسُحواْ بُِرُءوِسُكمأ َوأ أَمَرافِِق َوٱمأ  إََِل ٱل

ْ  ِإَون ُكنتُمأ ُجنُب   ُروا هذ َحد   ا فَٱطذ
َ
وأ َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ وأ لََعَ

َ
رأََضَٰٓ أ  ِإَون ُكنتُم مذ

َِن  ِنُكم م  تُُم ٱلن َِسآءَ فَلَمأ ََتُِدواْ م  وأ َلَٰمسأ
َ
ُمواْ َصعِيد   َمآء  ٱلأَغآئِِط أ ا َفتََيمذ

يِْديُكْم مِنْهُ  اَطي ِب  
َ
َعَل َما يُرِيُد ٱ فَاْمَسُحوا بِوُُجوهُِكْم َوأ ُ ِِلَجأ َّللذ

ِنأ َحَرج   َِرُكمأ  َعلَيأُكم م  َمتَُهۥ َعلَيأُكمأ َوَلِٰكن يُرِيُد ِِلَُطه  َوِِلُتِمذ نِعأ
ُكُرونَ   [6سورة املائدة: ] ﴾لََعلذُكمأ تَشأ

Này hỡi những người có đức tin! Khi các người đứng 

dậy để dâng lễ nguyện Salah thì các ngươi hãy rửa 

mặt và hai tay của các ngươi đến cùi chỏ, các ngươi 

hãy vuốt đầu của các ngươi và rửa hai bàn chân của 

các ngươi cho đến mắt cá chân. Và nếu các ngươi 

trong tình trạng Junub (sau khi giao hợp) thì các 
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ngươi hãy tẩy sạch thân thể (tắm); và nếu các ngươi bị 

bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai đó trong các 

ngươi sau khi đại tiện xong hoặc sau khi đã chung 

đụng (ăn nằm) với vợ nhưng không tìm thấy nước (để 

tẩy sạch) thì hãy làm Tayammum bằng đất (hay cát); 

các ngươi hay lau mặt và tay của các ngươi với nó. 

Allah không muốn gây khó khăn cho các ngươi mà 

thật ra Ngài chỉ muốn tẩy sạch các ngươi và hoàn 

thiện ân huệ của Ngài cho các ngươi để cho các ngươi 

có thể tạ ơn Ngài. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 6). 

Giáo lý Tayammum không những được khẳng định 

bởi Qur’an và Sunnah của Thiên sứ  mà nó còn được 

đồng thuận và thống nhất trong cộng đồng tín đồ Muslim.  

Tayammum là ân huệ mà Allah  ban cho cộng 

đồng này. Ngài đã ban đất làm vật tẩy sạch cho cộng 

đồng của Muhammad, điều mà Ngài chưa từng sắc lệnh 

cho ai trước đó. Ông Jabir thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْعِطيُت }
ُ
ا أ َحدٌ  ُيْعَطُهنى  لَمْ  ََخْس 

َ
ُت  َقْبَِّل  أ  ، َشْهرٍ  َمِسَيةَ  بِالرُّْعِب  نُِِصْ

ْرُض  ِلَ  وَُجِعلَْت 
َ
ا األ يَُّما ، َوَطُهور ا َمْسِجد 

َ
ِّت  ِمنْ  رَُجٍل  فَأ مى

ُ
ْدَرَكْتهُ  أ

َ
 أ

الَةُ   رواه ابلخاري ومسلم. {... فَلُْيَصلِّ  الصى
“Ta được ban cho năm điều mà trước Ta chưa ai từng 

được ban cho: Ta được giúp đỡ bằng sự gieo nỗi sợ 

hãi (cho kẻ thù) với khoảng cách một tháng đi đường; 

Ta được ban cho mặt đất làm nơi quỳ lạy và làm vật 

tẩy sạch, bởi thế, bất kỳ nơi nào người thuộc cộng 

đồng tín đồ của Ta có mặt khi đến giờ lễ nguyện Salah 
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thì y hãy dâng lễ nguyện Salah; ...” (Albukhari, 

Muslim). 

Giáo lý Tayammum: 

Tayammum làm mất tình trạng Hadath giống như 

nước cho đến khi có nước trở lại hoặc khi đã hết nguyên 

do không dùng được nước. Bởi thế, khi nào đã có nước 

hoặc có thể sử dụng nước trở lại thì không được phép 

dùng hình thức Tayammum và Tayammum trở nên vô giá 

trị. 

Tayammum thay thế cho nước trong các trường 

hợp sau: 

 Trường hợp thứ nhất: Khi không có nước sử dụng, 

dù là đang ở tại nơi cư trú hay đang đi đường; bởi Allah 

 đã phán: 

ُمواْ  ََتُِدواْ َمآء  فَلَمأ ... ﴿  [6سورة املائدة: ] ﴾...َفتَيَمذ

...nhưng không tìm thấy nước (để tẩy sạch) thì hãy 

làm Tayammum bằng đất (hay cát) ... (Chương 5 – 

Al-Ma-idah, câu 6). 

 Trường hợp thứ hai: Khi nguồn nước có được chỉ 

đủ cho việc uống và nấu ăn, nếu dùng nước để tẩy rửa thì 

ảnh hưởng đến nhu cầu ăn uống, có sự lo ngại cho bản 

thân, người khác hay thú nuôi bị khát. 

 Trường hợp thứ ba: Khi có sự e ngại trong việc 

dùng nước chẳng hạn như sợ nước làm ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe do bệnh tình, bị thương hay do bởi một 

nguyên nhân nào đó rất ngại dùng nước. Allah  đã 

phán: 
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رأََضَٰٓ ... ﴿ ُمواْ َصعِيد  ... ِإَون ُكنتُم مذ  [6سورة املائدة: ] ﴾... اَطي ِب  ا َفَتيَمذ

...và nếu các ngươi bị bệnh ... thì hãy làm 

Tayammum bằng đất (hay cát) ... (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 6). 

Khi nào đã có đủ nước dùng trở lại hoặc có đủ 

nước để rửa các bộ phận cần làm Wudu’ cũng như đủ để 

tắm ở mức tối thiểu mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt 

cần thiết thì phải dùng nước. 

Những trụ cột của Tayammum: 

1. Lau (vuốt) mặt. 

2. Lau (vuốt) hai bàn tay (mu bàn tay). 

3. Theo trình tự mặt rồi đến tay, và phải có sự liên 

tục. 

* Vấn đề: Những gì được lấy làm Tayammum có 

hai dạng: 

Thứ nhất: Những gì thuộc loại ở trên mặt đất từ 

đất bụi, cát, đá hoặc những thứ khác. Những gì thuộc 

dạng này đều được phép làm Tayammum bởi Allah  đã 

phán: 

ُمواْ َصعِيد  ... ﴿  [6سورة املائدة: ] ﴾...ا َطي ِب  ا َفتَيَمذ

... thì hãy làm Tayammum bằng đất (hay cát) ... 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 6). 

Thiên sứ của Allah  và các vị Sahabah  của 

Người, khi đến giờ lễ nguyện Salah thì họ đều 

Tayammum trên đất nơi mà họ dâng lễ nguyện Salah, dù 
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đó là đất bụi hay những gì khác, họ không hề mang theo 

đất bụi cùng với họ. 

Thứ hai: Những gì không thuộc chủng loại của 

mặt đất như tấm trải, gỗ, kim loại hoặc những thứ khác; 

những thứ ở dạng này bắt buộc phải kèm theo điều kiện, 

đó là nó phải có bụi bám vào. 

Cách thức Tayammum: 

Đánh hai bàn tay xuống đất bụi rồi lau vuốt mặt, 

sau đó vuốt hai bàn tay; nếu đánh tay hai lần thì một lần 

dành cho mặt còn lần thứ hai dành cho hai bàn tay. Tuy 

nhiên, đánh tay xuống đất một lần là được ghi nhận từ 

Thiên sứ  còn Tayammum với hai lần đánh là được ghi 

nhận từ các vị Sahabah . 

Vô hiệu hóa Tayammum: 

 Những điều làm hư Wudu’ sẽ làm hư Tayammum 

đối với tiểu Hadath, còn những điều bắt buộc tắm sẽ làm 

hư Tayammum đối với đại Hadath (xuất tinh, quan hệ 

tình dục, kinh nguyệt và máu hậu sản). 

 Tayammum trở nên vô giá trị một khi đã có nước 

hoặc khi các nguyên nhân ngăn cản việc dùng nước đã 

không còn nữa. 

* Ai không tìm thấy nước cũng như không tìm thấy 

đất sạch hoặc không thể dùng đến nước cũng như không 

thể dùng đến đất thì y sẽ dâng lễ nguyện Salah theo tình 

trạng đó của y không cần phải làm Wudu’ cũng như 

không cần phải làm Tayammum; bởi lẽ Allah  không 

gây gánh nặng cho bất cứ một linh hồn nào ngoại trừ 

trong khả năng của nó, và y cũng không cần thực hiện lại 
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lễ nguyện Salah bởi vì y đã hoàn thành mệnh lệnh của 

Allah , Ngài phán: 

﴿ ْ تُمأ  فَٱتذُقوا تََطعأ َ َما ٱسأ  [26سورة اتلغابن: ] ﴾ٱَّللذ

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng 

của các ngươi. (Chương 64 – Attagha-bun, câu 16). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َمْرتُُكمْ  َوإَِذا}
َ
ْمرٍ  أ

َ
تُوا بِأ

ْ
 رواه ابلخاري ومسلم. {اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ  فَأ

“Và khi Ta bảo các ngươi việc gì thì các ngươi hãy 

làm theo khả năng của các ngươi.” (Albukhari, 

Muslim). 

* Vấn đề: Khi có nước trong lúc đang dâng lễ 

nguyện Salah. 

Nếu như có nước trước khi bắt đầu tiến hành lễ 

nguyện Salah thì Tayammum không còn giá trị bắt buộc 

phải làm Wudu’, nhưng nếu có nước sau khi đã hoàn tất 

lễ nguyện Salah thì lễ nguyện Salah được coi là có giá trị 

(không cần phải thực hiện lại). Trường hợp có nước trong 

lúc đang dâng lễ nguyện Salah: nếu đã thực hiện được 

một Rak’at thì tiếp tục hoàn tất nốt lễ nguyện còn nếu 

chưa được một Rak’at thì phải hủy và làm Wudu’ rồi thực 

hiện lại lễ nguyện Salah. 

* Vấn đề: Khuyến khích người nào nghĩ rằng hoặc 

biết rõ rằng nước sẽ có trở lại trì hoãn lễ nguyện Salah 

đến khi có nước trở lại miễn sao không bỏ những điều 

Wa-jib chẳng hạn như lễ nguyện Salah tập thể, còn không 
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thì phải thực hiện lễ nguyện Salah ngay tại đầu giờ của 

nó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah là Đấng biết hơn hết !!! 
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Giáo lý tẩy xóa Najis 
 

Người Muslim được yêu cầu phải phải tẩy sạch 

thân trạng Hadath nếu muốn dâng lễ nguyện Salah; tương 

tự, họ cũng được yêu cầu phải làm vệ sinh thân thể, y 

phục, nơi chốn khỏi những Najis. Allah  bảo phải tẩy 

sách y phục, Ngài phán: 

ِرأ ﴿  [4سورة املدثر: ] ﴾٤َوثِيَابََك َفَطه 

Và Ngươi (Muhammad) hãy tẩy sạch y phục của 

Ngươi. (Chương 04 – Al-Muddaththir, câu 4). 

Thiên sứ của Allah  đã bảo bà Asma’  giặt áo 

khi nó bị dính máu kinh nguyệt (Albukhari, Muslim). 

Đối với việc tẩy sạch thân thể thì có những Hadith 

nói về cách rửa bằng nước hoặc lau chùi. 

Riêng cách tẩy sạch nơi chốn thì Hadith do Anas 

bin Malik  thuật lại, trong đó nói rằng Thiên sứ của 

Allah  đã giội một thùng nước lên chỗ mà người đàn 

ông sa mạc đã tiểu. (Albukhari, Muslim). 

Việc tẩy xóa Najis không nằm ngoài hai trường 

hợp: 

Thứ nhất: Najis trên mặt đất hoặc những gì nằm 

trực tiếp trên nền đất như các bức tường hoặc các tảng đá 

thì chỉ cần tẩy sạch nó bằng một lần rửa để xóa đi dấu vết 

của Najis, có nghĩa là chỉ giội nước một lần lên chỗ Najis 

là được bởi Thiên sứ của Allah  đã bảo giội một thùng 
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nước lên chỗ nước tiểu của người đàn ông sa mạc khi ông 

ta “đi” trong Masjid. 

Thứ hai: Najis không phải trên nền đất hay những 

gì nằm trực tiếp trên nền đất thì có nhiều loại. 

 Loại thứ nhất: Najis ở mức độ nặng như Najis của 

chó; phải tẩy sạch nó với bảy lần rửa với nước, 

trong đó rửa một lần với đất. Thiên sứ của Allah  

nói: 

َحِدُكمْ  إِنَاءِ  ِف  الََْكُْب  َولَغَ  إَِذا}
َ
ْوَلُهنى  أ

ُ
َفلَْيْغِسلُْه َسْبعا  أ

َاِب   رواه مسلم وغريه. {بِالُّتُّ
“Khi con chó liếm vào vật dụng (thức ăn, đồ 

uống) của ai đó trong các ngươi thì y hãy rửa 

nó bảy lần, một lần với đất.” (Muslim và những 

người khác ghi lại). 

 Loại thứ hai: Najis ở mức độ nhẹ như nước tiểu 

của bé trai chưa ăn dặm, tinh dịch Mazdi (dịch 

nhờn trong suốt tiết ra ở đầu dương vật khi có sự 

hưng phấn). 

Loại Najis này chỉ cần rưới nước lên là được; cơ sở 

cho điều này là Hadith do bà Ummu Qais  thuật 

lại rằng bà đã bế đứa con trai chưa ăn dặm của bà 

đến cho Thiên sứ , Người đã bế đứa bé đặt trong 

lòng của Người, đứa bé đã tè lên áo của Người, thế 

là Người cho gọi nước đến và Người dùng tay rưới 

nước lên chỗ mà đứa bé đã tè lên và không giặt. 

(Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại). 
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Và nếu đứa bé trai đã ăn dặm thì nước tiểu của nó 

như nước tiểu của người lớn; tương tự, nước tiểu 

của bé gái dù chưa ăn dặm hay đã ăn dặm đều 

giống nước tiểu của người lớn. 

 Loại thứ ba: Najis ở mức trung, đó là những thứ 

Najis không nằm trong hai loại Najis vừa nêu trên. 

Các loại Najis này là nước tiểu của nam giới và nữ 

giới, máu xuất ra ngoài cơ thể, ... cách tẩy rửa là 

giặt hoặc rửa cho đến khi cảm thấy nó đã sạch hết 

Najis. 

* Vấn đề: Những loài động vật được phép ăn thịt 

của chúng, phân và nước tiểu của chúng đều Tahir (không 

Najis) chẳng hạn như lạc đà, bò, cừu dê, .. bởi Thiên sứ 

của Allah  đã ra lệnh mang lạc đà lên làm Sadaqah khi 

một nhóm người đến từ Ukl gia nhập Islam và họ đã uống 

nước tiểu và sữa của nó (lạc đà). (Albukhari, Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْعَطانِ  ِف  تَُصلُّوا َولَ  الَْغَنمِ  َمَرابِِض  ِف  َصلُّوا}
َ
رواه أمحد  {اإِلبِلِ  أ

 والرتمذي وصححه.
“Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah tại chuồng dê 

cừu nhưng chớ dâng lễ nguyện Salah tại chuồng trại 

lạc đà.” (Ahmad, Tirmizdi và ông xác nhận Hadith 

Sahih). 

* Vấn đề: Những con vật được xem là Najis 

trong giáo lý: 
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1. Tất cả các loại động vật không được phép ăn thịt 

của chúng như sư tử, sói, cọp, beo, .. riêng con mèo thì 

không Najis một Hadith được ghi lại qua lời thuật của 

ông Abu Qata-dah  rằng Thiên sứ của Allah  nói về 

con mèo: 

وىافِيَ  ِمنَ  ِهَ  إِنىَما بَِنَجٍس  لَيَْسْت  إِنىَها} رواه الرتمذي وغريه  {َعلَْيُكمْ  الطى
 وصححه.

“Nó không Najis mà thật ra nó chỉ là loài vật thích 

sống quanh quẩn bên con người.” (Tirmizdi và những 

học giả khác). 

Hadith này cho thấy những con vật không được 

phép ăn thịt của chúng nhưng khó tránh va chạm với 

chúng thì nước bọt, lông của chúng không Najis như mèo, 

lừa; tương tự những loài vật không có máu tức không có 

máu chảy ra khi giết chúng như bò cạp, muỗi, .. 

2. Những gì tiết ra từ các con vật không được phép ăn 

thịt của chúng như nước tiểu, phân, máu, .. đều Najis; 

ngoại trừ tinh dịch Mani, đờm, nước bọt của con người, 

độ ẩm âm đạo của phụ nữ, và những gì tiết ra từ các loài 

vật không có máu cũng như nước bọt của những con vật 

khó tránh va chạm với chúng đã được nói trên thì không 

Najis. 

3. Tất cả xác chết đều Najis ngoại trừ xác chết của 

sinh vật biển, con người và các loài vật không có máu. 

4. Tất cả những phần bị đứt lìa ra khỏi con vật đều 

Najis ngoại trừ lông, sừng, móng, và những bộ phận đứt 

lìa khỏi cơ thể người. 
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5. Máu chảy ra khi giết con vật hoặc chảy ra khỏi cơ 

thể con vật khi nó còn sống, riêng máu của con người đều 

không Najis trừ máu xuất ra từ âm đạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo lý kinh nguyệt và hậu sản 
 

Allah là Đấng biết hơn hết !!! 
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Kinh nguyệt 

Theo thuật ngữ giáo lý thì kinh nguyệt là hiện 

tượng xuất máu của phụ nữ theo quy luật tự nhiên trong 

những thời gian nhất định. 

* Vấn đề: Kinh nguyệt được giới hạn trong phạm 

vi năm hay ngày? Có nghĩa là hiện tượng xuất máu ở phụ 

nữ được xem là kinh nguyệt dựa theo độ tuổi nhất định 

nào đó hay dựa theo số ngày nhất định? 

Câu trả lời đúng: Kinh nguyệt không giới hạn 

trong phạm vi năm hay ngày, bởi Allah  đã phán: 

ذ  َويَسأ ﴿
َ
أَمِحي ِۖ  قُلأ ُهَو أ ََتِلُواْ ٱلن ِسَ ى لُونََك َعِن ٱل أَمِحي ِۖ فَٱعأ آءَ ِِف ٱل

  ُ َمَرُكُم ٱَّللذ
َ
تُوُهنذ مِنأ َحيأُث أ

أ
َن فَأ رأ َنَۖ فَإَِذا َتَطهذ ُهرأ ٰ َيطأ َربُوُهنذ َحَّتذ َواَل َتقأ
ِرِينَ  أُمتََطه  ٰبَِي َويُِحبُّ ٱل َ ُُيِبُّ ٱتلذوذ  [111سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢٢ إِنذ ٱَّللذ

Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về kinh kỳ của phụ nữ, 

Ngươi hãy bảo họ: “Nó là một sự gây hại. Bởi thế, các 

ngươi hãy tạm lánh xa phụ nữ của các ngươi (vợ) 

trong thời gian các nàng có kinh, các ngươi chớ đến 

gần họ trừ khi nào họ đã sạch sẽ. Nếu khi nào họ đã 

sạch sẽ trở lại (sau khi đã tắm) thì các ngươi hãy đến 

(có thể giao hợp) với họ lúc nào và như thế nào cũng 

được như Alah đã chỉ thị cho các ngươi. Quả thật, 

Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và 

yêu thương những người luôn giữ mình sạch sẽ. 

(Chương 1 – Albaqarah, câu 222). 

Câu Kinh đã chỉ rõ rằng khi thấy hiện tường phiền 

toái của phụ nữ thì người phụ nữ hãy áp dụng giáo lý kinh 
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nguyệt chứ không dựa theo phạm vi năm hay ngày nhất 

định nào đó. 

Người đang trong chu kỳ kinh nguyệt có 

những giáo lý dành cho họ từ Qur’an và 

Sunnah: 

 Không dâng lễ nguyện Salah cũng như không nhịn 

chay trong suốt thời kì kinh nguyệt. Thiên sứ của Allah  

nói với Fatimah con gái ông Abu Hubais : 

ْقَبلَِت  إَِذا}
َ
َْيَضةُ  أ

ْ
الَةَ  َفَدِع  اْل  رواه ابلخاري. {الصى

“Khi đến kinh kỳ thì hãy thôi dâng lễ nguyện Salah” 

(Albukhari). 

Nếu người đang trong chu kỳ kinh nguyệt nhịn 

chay hay dâng lễ nguyện Salah thì lễ nguyện Salah và 

nhịn chay đó của cô ta không có giá trị và việc làm đó là 

không đúng bởi Thiên sứ của Allah  đã cấm điều đó. Và 

sự ngăn cấm mang tính chất vô hiệu hóa, không những 

vậy, hành vi thực hiện điều cấm còn là việc làm trái lệnh 

Allah  và Thiên sứ của Ngài . 

Khi nào đã dứt kinh và đã tắm thì người phụ nữ 

nhịn chay bù lại nhưng không thực hiện bù lại lễ nguyện 

Salah. Điều này giới học giả đồng thuận và thống nhất. 

Bà A’ishah  nói: “Trong thời Thiên sứ của Allah , 

khi có kinh chúng tôi được lệnh nhịn chay bù lại 

nhưng không được bảo phải dâng lễ nguyện Salah bù 

lại.” (Albukhari, Muslim). 
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Dù dứt kinh sau khi mặt trời mọc chỉ một lúc ngắn 

hay kinh kỳ đến trước khi mặt trời lặn chỉ một lúc ngắn 

thì nhịn chay của ngày hôm đó không có giá trị. 

 Người đang trong chu kỳ kinh nguyệt không được 

phép Tawaaf ngôi đền Ka’bah, không được ngồi trong 

Masjid bởi bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  đã bảo bà khi bà đang trong kinh kỳ: 

َاجُّ  َيْفَعُل  َما اْفَعَِّل }
ْ
نْ  َغْيَ  اْل

َ
متفق  {َتْطُهرِى َحّتى  بِاْْلَْيِت  َتُطوِف  لَ  أ

 عليه.
“Nàng hãy thực hiện những gì mà người đi hành 

hương cần thực hiện ngoại trừ việc Tawaaf ngôi đền 

thì đợi đến khi nàng dứt kinh kỳ.” (Albukhari, Muslim). 

 Người chồng không được phép quan hệ tình dục 

với người vợ qua đường âm đạo khi cô ta đang trong chu 

kỳ kinh nguyệt; đợi đến sau khi dứt kinh kỳ và đã tắm thì 

người chồng mới được phép quan hệ qua âm đạo bình 

thường trở lại với người vợ. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ذ  َويَسأ ﴿
َ
أَمِحي ِۖ  قُلأ ُهَو أ ََتِلُواْ ٱلن ِسَ ى لُونََك َعِن ٱل أَمِحي ِۖ فَٱعأ آءَ ِِف ٱل

تُوُهنذ مِنأ 
أ
َن فَأ رأ َنَۖ فَإَِذا َتَطهذ ُهرأ ٰ َيطأ َربُوُهنذ َحَّتذ ُ  َواَل َتقأ َمَرُكُم ٱَّللذ

َ
َحيأُث أ

ِرِينَ  أُمتََطه  ٰبَِي َويُِحبُّ ٱل َ ُُيِبُّ ٱتلذوذ  [111سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢٢ إِنذ ٱَّللذ

Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về kinh kỳ của phụ nữ, 

Ngươi hãy bảo họ: “Nó là một sự gây hại. Bởi thế, các 

ngươi hãy tạm lánh xa phụ nữ của các ngươi (vợ) 

trong thời gian các nàng có kinh, các ngươi chớ đến 

gần họ trừ khi nào họ đã sạch sẽ. Nếu khi nào họ đã 
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sạch sẽ trở lại (sau khi đã tắm) thì các ngươi hãy đến 

(có thể giao hợp) với họ lúc nào và như thế nào cũng 

được như Alah đã chỉ thị cho các ngươi. Quả thật, 

Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và 

yêu thương những người luôn giữ mình sạch sẽ. 

(Chương 1 – Albaqarah, câu 222). 

Ý nghĩa của “tạm lánh xa” trong câu Kinh là không 

quan hệ qua đường âm đạo bởi lẽ Thiên sứ của Allah  

nói qua lời thuật của Anas bin Malik : 

ءٍ  ُُكى  اْصَنُعوا}  رواه مسلم. {انلََِّكحَ  إِلى  ََشْ
“Các ngươi hãy làm mọi thứ (trong hành vi ân ái vợ 

chồng) ngoại trừ Nikah (giao hợp)” (Muslim). 

Có lời dẫn thì ghi lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói đề cập cụ thể từ giao hợp: 

ءٍ  ُُكى  اْصَنُعوا}  {َما َ الِ  إِلى  ََشْ

“Các ngươi hãy làm mọi thứ (trong hành vi ân ái vợ 

chồng) ngoại  trừ giao hợp”. 

Như vậy, người chồng được phép có những hành vi 

ái ân và cử chỉ yêu thương với người vợ đang trong kinh 

kỳ trừ việc giao hợp qua đường âm đạo, chẳng hạn như 

hôn, mơn trớn, ... 

 Người chồng không được phép ly dị người vợ 

trong lúc cô ta đang trong kinh kỳ. Allah  phán: 

تُُم ٱلن َِسآءَ َفَطل ُِقوُهنذ ﴿ َها ٱنلذِِبُّ إِذَا َطلذقأ يُّ
َ
أ تِهِنذ َيَٰٓ  [2سورة الطالق: ] ﴾لِعِدذ
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Hỡi Nabi (Muhammad)! Khi các ngươi muốn ly dị vợ 

thì các ngươi hãy ly di họ trong thời gian Iddah của 

họ. (Chương 65 – Attalaaq, câu 1). 

Thời gian Iddah của họ là thời gian sạch sẽ ngoài 

kinh kỳ đồng thời không có quan hệ giao hợp. 

Ông Ibnu Umar  ly dị vợ của ông trong lúc bà 

đang kinh kỳ thì Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh bảo ông 

phải ở lại với vợ ông rồi sau đó hãy ly dị bà trong lúc bà 

đang trong thời gian sạch sẽ nếu ông muốn. (Hadith do 

Albukhari và Muslim ghi lại). 

 Người đang trong chu kỳ kinh nguyệt không được 

phép sờ chạm vào quyển Kinh Qur’an. Ông Abu Bakr bin 

Muhammad bin Amru bin Hajm thuật từ cha của ông và 

cha của ông thuật lại từ ông nội của ông rằng Thiên sứ 

của Allah  đã ghi một bức thông điệp gửi đi cư dân 

Yemen, trong đó có lời: 

ْن َل َيَمسُّ اْلُقْرآَن إِلى َطاِهر}
َ
 رواه مالك والنسايئ وادلارقطين. {وَأ

“Và không được sờ chạm vào Qur’an ngoại trừ những 

ai Tahir (sạch sẽ)” (Malik, Annasa-i và Adda-ra-qutni). 

Dứt kinh kỳ 

Có hai dấu hiệu khẳng định chu kỳ kinh nguyệt đã 

kết thúc: 

1- Dịch màu trắng: đó là dịch màu trắng do tử cung 

tiết ra vào cuối kinh kỳ. 

2- Sự khô ráo: nếu đặt bông gòn vào âm đạo thì bông 

gòn vẫn nguyên vẹn màu trắng và khô ráo không đổi. 
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Khi máu kinh nguyệt đã dứt là kinh kỳ đã kết thúc, 

bắt buộc người phụ nữ phải tắm và tẩy sạch thân thể. Nếu 

thấy âm đạo có chất màu nâu hay màu vàng nhạt sau khi 

đã tắm rửa thì cũng không bận tâm vì đó không phải là 

kinh nguyệt; bởi lẽ bà Ummu Atiyah  nói: “Chúng tôi 

không xem chất màu vàng và chất màu nâu sau khi đã 

tắm rửa là gì cả” (Abu Dawood). Như vậy, nếu như đã 

hoàn tất chù kỳ kinh nguyệt theo thường lệ mà chất màu 

vàng và màu nâu vẫn được tìm thấy trong âm đạo thì hãy 

tắm và dâng lễ nguyện Salah; tương tự, nếu chất màu 

vàng và chất màu nâu tiết ra trước khi kinh kỳ đến thì 

cũng không được xem là kinh nguyệt. 

* Vấn đề: Nếu người phụ nữ dứt kinh kỳ hoặc dứt 

máu hậu sản trước khi hết giờ lễ nguyện Salah khoảng độ 

thời gian thực hiện một Rak’at thì bắt buộc cô ta phải 

thực hiện lễ nguyện Salah của giờ đó. Chẳng hạn như một 

người phụ nữ dứt kinh kỳ trước khi mặt trời lặn khoảng 

độ thời gian thực hiện một Rak’at thì bắt buộc cô ta phải 

dâng lễ nguyện Salah Asr của ngày hôm đó; và ai dứt 

kinh kỳ trước nửa đêm thì phải dâng lễ nguyện Salah 

I’sha’ của đêm hôm đó. 

Tuy nhiên, nếu kinh kỳ đến hoặc máu hậu sản bắt 

đầu sau khi đã vào giờ lễ nguyện Salah khoảng độ thời 

gian của một Rak’at thì theo quan điểm đúng nhất trong 

các quan điểm của giới học giả là người phụ nữ đó phải 

thực hiện bù lại lễ nguyện Salah của giờ đó. 

Giáo lý Istiha-dhah (rong kinh) 

Istiha-dhah: là chứng rong kinh tức máu xuất ra từ 

tử cung do bệnh lý. 
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Theo thuật ngữ giáo lý: Istiha-dhah là máu được 

tiết ra từ tử dung nhưng không được xem là kinh nguyệt 

hay máu hậu sản. 

Người phụ nữ được xem là mắc phải 

Istiha-dhah trong bà trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: Người phụ nữ có chu kỳ 

kinh nguyệt quen thuộc hàng tháng trước khi gặp phải 

tình trạng Istiha-dhah. Chẳng hạn như một người phụ nữ 

trước khi gặp Istiha-dhah thường có chu kỳ kinh nguyệt 

đều đặn hàng tháng khoảng năm ngày hoặc bảy ngày, 

trường hợp này, cô ta sẽ không dâng lễ nguyện Salah 

cũng như không nhịn chay trong những ngày theo thường 

lệ hàng tháng đó. Khi kết thúc thời gian kinh kỳ theo 

thường lệ thì cô ta sẽ tắm và dâng lễ nguyện Salah trở lại, 

còn máu xuất ra sau thời gian đó chỉ được xem là Istiha-

dhah; bởi lời Thiên sứ của Allah  nói với bà Ummu 

Habi-bah  nói:  

رواه  {.اِْمِكِِثْ قَْدَر َما ََكنَْت ََتْبُِسِك َحْيَضِك ُثْم اِْغتَِسِِلْ َوَصِِل }
 مسلم.

“Nàng hãy ở vậy theo thời gian nàng cho đó là kinh kỳ 

thường lệ của nàng rồi hãy tắm và dâng lễ nguyện 

Salah.” (Muslim). 

Trường hợp thứ hai: Người phụ nữ không có 

kinh kỳ quen thuộc nhưng máu của cô ta có sự khác biệt 

giữa máu kinh nguyệt và máu không phải kinh nguyệt, 

máu kinh nguyệt có màu đỏ sậm ngã đen hoặc có mùi 

tanh, máu không phải kinh nguyệt có màu đỏ tươi và 
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không có mùi tanh. Trong trường hợp này, cô ta sẽ không 

dâng lễ nguyện Salah cũng như không nhịn chay trong 

khoảng thời gian khi máu xuất ra có màu của máu kinh 

nguyệt, còn máu có màu đỏ tươi và không mùi tanh được 

coi là máu Istiha-dhah, cô ta sẽ tắm và dâng lễ nguyện 

Salah bởi vì cô ta được xem là trong thể trạng sạch sẽ. 

Bằng chứng cho trường hợp này là lời của Thiên sứ  nói 

với bà Fatimah con gái của Abu Hubais : 

اَلةِ ، فَإَِذا } ْمِسِِكْ َعْن الصى
َ
ْسَوٌد ُيْعَرُف فَأ

َ
إَِذا ََكَن َدَم اَْلْيِض فَإِنىُه َدٌم أ

ِِئْ َوَصِلِّ  رواه أبو داود والنسايئ وصححه ابن حبان  {ََكَن اآلَخر َفَتَوضى
 واحلاكم.

“Nếu máu kinh nguyệt thì quả thật nó là máu đỏ sậm 

ngã đen có thể nhận biết, lúc bấy giờ hãy thôi dâng lễ 

nguyện Salah; còn nếu máu khác tính chất đó thì hãy 

làm Wudu’ và dâng lễ nguyện Salah.” (Abu Dawood, 

Annasa-i, Ibnu Hibban và Al-Hakim xác thực Hadith 

Sahih). 

Trường hợp thứ ba: Người phụ nữ không có kinh 

kỳ thường lệ quen thuộc cũng như không có sự khác biệt 

giữa máu kinh nguyệt và máu không phải kinh nguyệt. 

Trường hợp này, cô ta sẽ tính chu kỳ kinh nguyệt của 

mình theo chu kỳ kinh nguyệt phổ biến sáu ngày hoặc 

bảy ngày mỗi tháng, bởi vì đó là kinh kỳ phổ biến ở đa số 

phụ nữ. Cơ sở giáo lý cho trường hợp này là lời của Thiên 

sứ  nói với bà Hamnah con gái ông Jahash khi bà hỏi 

Người về tình trạng Istiha-dhah của bà: 
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ْيَطانِ  َرَكَضاِت  من َرْكَضةٌ  َهِذهِ  إِنىَما} يىامٍ  ِستىةَ  َفَتَحيىِض  ،الشى
َ
وْ  أ

َ
 َسْبَعةَ  أ

يىامٍ 
َ
يِْت  إَِذاَحّتى  اْغتَِسَِّل  ُثمى  اهللِ  ِعْلمِ  ِف  أ

َ
نىِك  َرأ

َ
تِ  َطُهْرِت  َقدْ  أ

ْ
 ،َواْستَْنَقأ

وْ  ََلْلَة   َوِعْْشِينَ  ثاَلَث ا فََصَّلِّ 
َ
ا أ ْرَبع 

َ
يىاَمَها ََلْلَة   َوِعْْشِينَ  أ

َ
 ،َوُصوِم  وَأ

رواه  {النَِّساءُ  ََتِيُض  َكَما َشْهرٍ  ُُكِّ  ِف  فَاْفَعَِّل  َوَكَذلَِك  ،ُُيِْزئُِك  َذلَِك  فَإِنى 
 اخلمسة، وصححه الرتمذي.

“Thật ra đó chỉ là sự tác động trong những tác động 

của Shaytan; bởi thế, nàng hãy ở trong chu kì kinh 

nguyệt của nàng sáu hoặc bảy ngày trong sự hiểu biết 

của Allah rồi sau đó nàng hãy tắm  (và làm Wudu’ 

cho mỗi lễ nguyện Salah) cho tới khi nào nàng thấy 

mình đã sạch hoàn toàn. Như vậy, nàng dâng lễ 

nguyện trong hai mươi bốn ngày hoặc hai mươi ba 

ngày, nàng nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah (trong 

khoảng thời gian đó); như thế nàng đã đạt yêu cầu. 

Tương tự, nàng hãy làm giống như những phụ nữ 

trong thời gian kinh nguyệt.” (Abu Dawood, Tirmizdi, 

Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad, Tirmizdi xác nhận 

Hadith Sahih). 

Những điều bắt buộc người trong tình trạng 

Istiha-dhah phải làm khi được cho là không phải kinh 

nguyệt: 

1- Phải tắm khi đã dứt kinh theo số ngày được xem là 

chu kỳ kinh nguyệt. 

2- Đặt miếng bông hay băng ở tại cửa mình để chặn 

những gì xuất ra. 

Giáo lý máu hậu sản 
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Theo giáo lý thì máu hậu sản là máu xuất ra từ tử 

cung do sinh đẻ và sau khi sinh đẻ hoặc xuất ra trước khi 

sinh có kèm theo cơn đau đẻ. 

Dựa theo khái niệm này, nếu thấy máu xuất ra từ 

âm đạo nhưng không có dấu hiệu của cơn đau đẻ thì đó 

không phải là máu hậu sản. 

Máu hậu sản mang giáo lý giống như kinh nguyệt, 

được phép ân ái, vuốt ve, mơn trớn ngoài phạm vi âm đạo 

và bị cấm giao hợp qua âm đạo; không được nhịn chay, lễ 

nguyện Salah, ly dị, Tawaaf và ở lại trong Masjid; bắt 

buộc phải tắm khi dứt máu giống như kinh nguyệt; bắt 

buộc phải nhịn chay bù lại nhưng không bắt buộc thực 

hiện bù đối với lễ nguyện Salah giống như kinh nguyệt. 

* Vấn đề: Thời gian tối đa cho thời kỳ máu hậu 

sản là bốn mươi ngày, dựa theo Hadith được thuật lại bởi 

bà Ummu Salmah và các vị Sahabah như Umar, Anas, 

Ibnu Abbas cùng các vị khác rằng khi nào đủ bốn mươi 

ngày thì phải tắm và dâng lễ nguyện Salah trở lại và sẽ áp 

dụng giáo lý trong tình trạng sạch sẽ. 

Nếu máu hậu sản dứt sạch trước thời gian bốn 

mươi ngày thì đó được coi là đã dứt máu hậu sản, người 

phụ nữ phải tắm và dâng lễ nguyện Salah và không còn bị 

cấm cử do tình trạng máu hậu sản nữa. 

* Vấn đề: Nếu người phụ nữ mang thai sẩy thai 

trong khoảng thời gian bào thai đã phát triển thành hình 

hài con người và có xuất máu sau đó cho dù rất ít thì đó 

được xem là máu hậu sản, thời gian bào thai đã phát triển 

thành hình hài con người thông thường là ba tháng, và ít 

nhất là tám mươi ngày; còn nếu sẩy thai khi bào thai vẫn 
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còn là cục máu A’laqah hoặc một cục thịt Mudhghah 

chưa phát triển thành hình hài con người thì những gì 

xuất ra sau sẩy thai không được coi là máu hậu sản, cho 

nên không được bỏ lễ nguyện Salah cũng như nhịn chay 

và người phụ nữ trong trường hợp này không mang giáo 

lý của máu hậu sản. 

* Nước xuất ra từ âm đạo của người phụ nữ mang 

thai trước lúc sinh không làm ảnh hưởng việc thờ 

phượng, giáo lý qui định nó không phải là Najis cho nên 

không bắt buộc phải rửa âm đạo hay quần áo và cũng 

không làm hư Wudu’. 

 

 

 

 

Giáo lý lễ nguyện Salah 
 

Bắt buộc thực hiện năm lễ nguyện Salah 

Lễ nguyện Salah là trụ cột quan trọng của Islam 

đứng sau lời tuyên thệ Sahadah. Quả thật, Allah  đã sắc 

lệnh cho Nabi của Ngài Muhammad - vị Thiên sứ cuối 

cùng – trong đêm thăng thiên; khác với những sắc lệnh 

khác. Cho nên, điều đó cho thấy sự vĩ đại và tầm quan 

trọng của lễ nguyện Salah cũng như vị trí của nó ở nơi 

Allah . 
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Salah theo ngôn từ có nghĩa là cầu nguyện. Allah 

 phán: 

َۖ وَ  ﴿ ِ َعلَيأهِمأ
 [203سورة اتلوبة: ] ﴾َصل 

Và hãy Salah cho họ  (Chương 2 – Attawbah, câu 

103). Có nghĩa là hãy cầu nguyện cho họ. 

Còn theo ngữ nghĩa trong giáo lý, Salah là hình 

thức thờ phượng Allah  với những lời nói cùng với 

những động tác đặc trưng được mở đầu bằng Takbir 

Ihram và kết thúc bằng lời chào Salam. Nó được gọi với 

cái tên như thế là bởi vì nó chứa đựng sự cầu nguyện (cầu 

xin khấn vái). 

Lễ nguyện Salah được sắc lệnh trong đêm Isra’ và 

Mi’raaj (dạ hành và thăng thiên) trước cuộc dời cư Hijrah 

với năm lễ nguyện mỗi ngày đêm; bắt buộc mỗi tín đồ 

Muslim đủ điều kiện chịu trách nhiệm cho hành vi phải 

thực hiện năm lễ nguyện Salah này mỗi khi vào giờ giấc 

của nó. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِمنَِي كَِتٰب  إِنذ ﴿ أُمؤأ لَٰوةَ ََكنَتأ لََعَ ٱل وأقُوت  ٱلصذ  [203سورة النساء: ] ﴾١٠٣ا ا مذ

Quả thật, lễ nguyện Salah được sắc lệnh cho những 

người có đức tin vào giờ giấc ấn định. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 203). 

Có nghĩa là lễ nguyện Salah được qui định vào các 

giờ giấc cụ thể mà Thiên sứ của Allah  đã trình bày rõ 

qua lời nói cũng như hành động của Người. 

Allah  phán: 
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لَٰوةَ ﴿ ِيَن ُحنََفآءَ َوُيقِيُمواْ ٱلصذ َ ُُمألِِصَي ََلُ ٱل  ُبُدواْ ٱَّللذ ِمُرٓواْ إاِلذ ِِلَعأ
ُ
َوَمآ أ

 [5: سورة ابلينة] ﴾
Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt 

để thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ 

nguyện Salah một cách chu đáo. (Chương 28 – Al-

Bayyinah, câu 5). 

لَٰوةَ ﴿ ِيَن َءاَمنُواْ يُقِيُمواْ ٱلصذ  [32: إبراهيمسورة ] ﴾قُل ل ِعِبَادَِي ٱَّلذ

(Này Muhammad!) Ngươi hãy bảo những người bề 

tôi có đức tin của TA rằng họ hãy dâng lễ nguyện 

Salah. (Chương 24 – Ibrahim, câu 31). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ا َرُسوُل } د  نى ُُمَمى
َ
َه إِلى اهلُل وَأ ـٰ ْن لَ إِلَ

َ
بُِِنَ اإِلْسالَُم لََعَ ََخٍْس: َشَهاَدةِ أ

ََكةِ وََحـِِّّ اْْلَْيـِت  الَةِ َوإِيَتاءِ الزى رواه  {َوَصـْوِم َرَمَضـانَ  اهللِ َوإِقَاِم الصى
 ابلخاري ومسلم.

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ cột: Lời 

tuyên thệ Shahadah ( ِــوُل اهلل ــد رَُس َه إَِلَّ اهلُل و حُمَمَّ ـٰ ــ  - (ََل إِلَ

(không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah và Muhammad là Thiên sứ của Ngài), dâng lễ 

nguyện Salah, xuất Zakah, hành hương Hajj tại 

ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng Ramadan.” 
(Albukhari, Muslim). 

* Vấn đề: Bắt buộc người bảo hộ trẻ nhỏ phải có 

nghĩa vụ bảo ban chúng dâng lễ nguyện Salah khi 
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chúng lên bảy. Mặc dù, lễ nguyện Salah không phải là 

bổn phận bắt buộc đối với trẻ nhỏ nhưng cần phải quan 

tâm và tập tành cho chúng quen với nó, và người bảo 

hộ sẽ được ghi cho ân phước và công đức nếu trẻ nhỏ 

dâng lễ nguyện Salah dưới sự quan tâm và bảo ban của 

y. Cơ sở cho điều này là lời phán của Allah : 

﴿ َۖ ثَالَِها مأ
َ
ُ أ ََسنَةِ فَلَُهۥ َعۡشأ  [260]سورة األنعام:  ﴾َمن َجآَء بِٱۡلأ

Ai đến trình diện Allah với một điều phúc lành thì sẽ 

được hưởng mười điều lành tương tự. (Chương 6 – 

Al-An’am, câu 260). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, nói: Một người phụ 

nữ chỉ vào đứa con nhỏ của bà và hỏi Thiên sứ của Allah, 

bà nói: Đứa trẻ này có phải làm Hajj không? Thiên sứ của 

Allah  nói:  

ْجرٌ }
َ
 رواه مسلم. {َنَعْم، َولَِك أ

“Có, và bà sẽ được ghi cho ân phước và công đức.” 
(Muslim). 

Khi đứa trẻ đã trưởng thành vào giờ bắt buộc lễ 

nguyện Salah, nếu nó đã dâng lễ nguyện Salah thì đã 

xong nghĩa vụ; còn nếu đứa trẻ trưởng thành vào thời 

khắc sắp hết giờ của lễ nguyện Salah chỉ còn vừa đủ để 

thực hiện một Rak’at thì nó phải dâng lễ nguyện Salah 

cho giờ đó thì mới xong nghĩa vụ. 

Lễ nguyện Salah không bắt buộc đối với người 

ngoại đạo và người mất trí, tuy nhiên, nếu người ngoại 

đạo vào Islam hoặc người mất trí tỉnh táo trở lại trước khi 

hết giờ lễ nguyện Salah khoảng thời gian thực hiện một 
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Rak’at thì bắt buộc cả phải thực lễ nguyện Salah của giờ 

đó. 

* Vấn đề: Không được phép trì hoãn và trễ nải lễ 

nguyện Salah ngoài giờ giấc qui định. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ِمنَِي كَِتٰب  ﴿ أُمؤأ لَٰوةَ ََكنَتأ لََعَ ٱل وأقُوت  إِنذ ٱلصذ  [203سورة النساء: ] ﴾١٠٣ا ا مذ

Quả thật, lễ nguyện Salah được sắc lệnh cho những 

người có đức tin vào giờ giấc ấn định. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 203). 

Có nghĩa là giờ giấc cho mỗi lễ nguyện Salah đã 

được ấn định, không được phép đình trệ khỏi giấc giờ đã 

định trừ những ai muốn dồn lễ nguyện Salah hiện thời 

đến lễ nguyện Salah kế tiếp theo hình thức Salah Jamu’a 

Ta’kheer dành những đối tượng được phép áp dụng hình 

thức này. Như vậy, không được phép trễ nải lễ nguyện 

Salah khỏi giờ giấc của nó trong bất cứ hoàn cảnh nào dù 

là đang trong thân trạng Junub hay trong thân trạng Najis 

hoặc trong bất cứ tình trạng nào cũng phải thực hiện lễ 

nguyện Salah trong giờ giấc của nó. 

* Vấn đề: Ai bỏ bê lễ nguyện Salah do lơ là, xao 

lãng và lười biếng nhưng không phủ nhận tính bắt buộc 

của nó là người ngoại đạo theo quan điểm đúng nhất 

trong hai quan điểm của giới học giả. Điều này là đúng 

bởi có nhiều cơ sở giáo lý khẳng định như vậy, tiêu biểu 

như Hadith qua lời thuật của Jabir  rằng Thiên sứ củ 

Allah  nói: 

كِ  َوَبْيَ  الرىُجلِ  َبْيَ  إِنى } ْ ِ  تَْركَ  َوالُْكْفرِ  الْشِّ الَة  .رواه مسلم {الصى
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“Quả thật, ranh phân biệt giữa một người với Shirk 

và vô đức tin là bỏ lễ nguyện Salah.” (Muslim). 

Ông Buraidah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ِى الَْعْهدُ } الَةُ  َوَبيَْنُهمُ  بَْيَنَنا اذلى رواه اخلمسة  {َكَفرَ  َفَقدْ  تََرَكَها َفَمنْ  الصى
 بإسناد صحيح.

“Sự giao ước giữa chúng ta và họ (những người ngoại 

đạo) là lễ nguyện Salah, bởi thế, ai bỏ nó là kẻ ngoại 

đạo.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah và 

Ahmad, với đường dẫn truyền Sahih). 

 

 

Giáo lý Azdaan và Iqa-mah 

 

Azdaan theo nghĩa của ngôn từ là sự thông báo. 

Azdaan theo thuật ngữ giáo lý có nghĩa là thờ 

phượng Allah với hình thức thông báo đã đến giờ lễ 

nguyện Salah bằng những lời đặc trưng nhất định. 

Iqa-mah theo nghĩa của từ là dựng đứng cái gì đó 

cho ngay thẳng. 

Iqa-mah theo thuật ngữ giáo lý là thờ phượng 

Allah bằng hình thức thông báo vào vị trí để tiến hành lễ 

nguyện Salah với những lời đặc trưng nhất định. 

Quả thật, Azdaan được qui định vào năm thứ nhất 

Hijri. Nguyên nhân qui định Azdaan là do các vị Sahabah 
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gặp khó khăn trong việc làm thế nào để thông báo đã vào 

giờ giấc lễ nguyện Salah cho mỗi Waqtu, họ đã thảo luận 

với nhau về vấn đề này. Thế rồi, ông Abdullah bin Zaid 

đã nằm mộng thấy lời Azdaan này này và nó được lời 

Mặc Khải xác nhận, Allah  phán: 

اْ إََِلٰ ﴿ َعوأ ُُمَعةِ فَٱسأ لَٰوةِ مِن يَوأِم ٱۡلأ ِيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا نُودَِي لِلصذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َيأَع   ِ َوَذُرواْ ٱۡلأ رِ ٱَّللذ  [2: سورة اجلمعة] ﴾ذِكأ

Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng Azan được cất lên 

gọi các ngươi đến dâng lễ nguyện Salah Al-Jumu’ah 

vào ngày thứ sáu thì các ngươi hãy tạm gác lại việc 

mua bán mà nhanh chân đến (Masjid) để tưởng nhớ 

Allah. (Chương 61 – Al-Jum’ah, câu 2). 

لَٰوة﴿ تُمأ إََِل ٱلصذ  [58سورة املائدة: ] ﴾... ِإَوذَا نَاَديأ

“Và khi các ngươi hô gọi nhau đến lễ nguyện Salah ...” 
(Chương 5 –Al-Ma-idah, câu 58). 

Azdaan và Iqa-mah là Fardu Kifa-yah. Fardu 

Kifa-yah là nghĩa vụ bắt buộc đối với tập thể tín đồ 

Muslim, chỉ cần một cá nhân nào đó trong tập thể đứng ra 

thực hiện thì toàn bộ tập thể đã xong trách nhiệm, còn nếu 

không có ai thực hiện thì cả tập thể phải bị mang tội. 

Azdaan và Iqa-mah là những biểu hiệu của Islam, 

cả hai đều là điều bắt buộc đối với nam giới trong lúc ở 

tại nơi cư trú hay trong lúc đang lữ hành. Phải chiến đấu 

với cư dân trong một tập thể nào đó nếu họ từ bỏ hai việc 

làm này bởi vì đó là những biểu hiệu của Islam không 

được phép từ bỏ. 
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* Vấn đề: Theo Sunnah, khuyến khích Azdaan và 

Iqa-mah đối với lễ nguyện Salah đơn lẻ một mình bởi ông 

Uqbah bin A’mir  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ِس  ِف  َغَنمٍ  َراِع  ِمنْ  َربُُّكمْ  َيْعَجُب }
ْ
ِ  يَُؤذِّنُ  ِِبََبٍل  َشِظيىةٍ  َرأ الَة  بِالصى

 رواه النسايئ. {َويَُصَّلِّ 
“Thượng Đế của các ngươi yêu thích người chăn cừu 

trên sườn núi Azdaan và dâng lễ nguyện Salah ...” 

(Annasa-i). 

* Vấn đề: Người Azdaan và Iqa-mah phải là nam 

giới, đã ý thức hành vi, trung thực ngay chính và đã vào 

giờ giấc. 

Lời Azdaan: Có hai lời Azdaan 

Thứ nhất: Lời Azdaan của Bilaal: gồm cả thảy 15 

câu. Ông Bilaal đã Azdaan như vậy trong suốt thời gian 

sinh thời của Thiên sứ. 

Thứ hai: Lời Azdaan của Abu Mahzdu-rah: gồm 

22 câu, cũng giống Azdaan của Billah nhưng có thêm 

phần lặp lại, ở câu hai câu Shaha-dah nên Azdaan với nhỏ 

tiếng đủ để những người xung quanh nghe thấy, sau đó 

trở lại lớn tiếng. 

Những điều khuyến khích trong Azdaan: 

Khuyến khích Azdaan một cách từ tốn và chậm rãi 

trong các lời nhưng không quá kéo dài, đôi lúc nên dừng 

lại một chút giữa các câu, đôi lúc liên tiếp mỗi hai câu với 

nhau, khuyến khích hướng mặt về Qiblah trong lúc 
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Azdaan, khuyến khích hướng mặt sang phải khi đến câu 

“ اَلة َ  ََحَّ لََعَ الصَّ ” – “Hayya a’las sola-h” và hướng mặt sang 

trái khi đến câu “ ََحَّ لََعَ الَْفاَلِح” – “Hayya a’alal fala-h”; 

riêng trong Azdaan Fajar thì nói thêm câu “ اَلُة َخرْيٌ ِمَن الصَّ
 Assola-h tukhoirum minan naw-m” hai lần, bởi“ – ”اِلَّْومِ 

vì Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh như vậy và bởi vì đó 

là giờ mọi người đang ngủ. 

Riêng đối với Iqa-mah thì khuyến khích nhanh một 

chút bởi vì đó lời thông báo cho những đang có mặt, 

không Iqa-mah trừ khi đã có lệnh của Imam, bởi vì việc 

tiến hành lễ nguyện Salah tập thể là quyền xem xét của 

Imam cho nên khi nào Imam ra dấu Iqa-mah thì mới được 

Iqa-mah. 

Các lời Iqa-mah 

Thứ nhất: Iqa-mah của Bilaal gồm 11 câu. 

Thứ hai: Iqa-mah của Abu Mahzdu-rah gồm 15 

câu. 

Nên làm theo cách này một lúc và thỉnh thoảng nên 

làm theo cách kia. 

* Vấn đề: Azdaan không có giá trị trước khi vào 

giờ bởi vì nó được qui định để thông báo vào giờ. Cho 

nên nếu Azdaan trước giờ sẽ không đạt được ý nghĩa thực 

sự của nó, hơn nữa trong sự việc đó có sự lừa dối người 

nghe; và Azdaan nếu là thông báo chung cho toàn thể thì 

phải Azdaan ngay lúc đầu giờ, và đó chính là Azdaan của 

người Azdaan trong thời Thiên sứ . 
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Còn nếu Azdaan dành riêng cho một tập thể nhất 

định nào đó (chẳng hạn một tập thể đi đường, ..) thì giáo 

lý qui định Azdaan khi muốn thực hiện lễ nguyện Salah. 

Azdaan lần thứ nhất: Khuyến khích Azdaan lần 

thứ nhất cho trước khi vào giờ Fajr tức trước Azdaan lần 

hai khi xuất hiện ánh rạng đông; bơi Hadith do ông Umar 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ُبوا فََُكُوا ، بِلَْيٍل  يَُؤذِّنُ  باِلَل   إِنى } مِّ  اْبنُ  ُيَنادِىَ  َحّتى  َواَْشَ
ُ
متفق  {َمْكُتومٍ  أ

 عليه.
“Quả thật khi Bilaal Azdaan trong đêm thì các ngươi 

hãy ăn và hãy uống cho tới khi Ibu Ummu Maktum 

Azdaan.” (Albukhari, Muslim). 

Khoảng cách giữa hai Azdaan khoảng chừng thời 

gian để người ngủ thức dậy dâng lễ nguyện Salah Sunnah 

rồi ăn bữa ăn Suhur đối với ai muốn nhịn chay. 

Trả lời người Azdaan: Theo Sunnah, những ai 

nghe Azdaan nên trả lời; có nghĩa là họ nên lặp lại theo 

sau lời của Người Azdaan trừ câu “ اَلةِ ََحَّ  لََعَ الصَّ ” -“Hayya 

a’alas sola-h” và “ ََحَّ لََعَ الَْفاَلِح” - “Hayya a’lal fala-h” thì 

nói “ َِة إَِلا بِاهلل  La hawla wa la quwata illa“ - ”ََل َحْوَل َوََل قُوَّ
billa-h”, sau đó hãy nói sau khi Azdaan đã xong lời Du-a: 

ٍد، َصِلِّ لََعَ ُُمَ اللىُهمى } ْعَوةِ  َهِذهِ  َربى  اللىُهمى مى ةِ  ادلى ِ  اتلىامى الَة  الَْقائَِمةِ  َوالصى
ا آِت  د  ا َواْبَعْثهُ  َواْلَفِضيلَةَ  الْوَِسيلَةَ  ُُمَمى ا َمَقام  ِى َُمُْمود   {َوَعْدتَهُ  اذلى
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“Ollo-humma solli ala muhammad, ollo-humma rabbi 

ha-zdihid da’watit ta-mmah wassola-til qo-imah a-ti 

muhammadan alwasi-lah walfadhi-lah wab’athhu 

maqo-man mahmudan allazdi wa ‘adtah” 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy ban phúc lành cho 

Muhammad; lạy Allah, Thượng Đế của lời Du-a hoàn 

hảo này và lễ nguyện Salah sẽ được thực hiện, xin 

Ngài hãy ban cho Muhammad Al-wasilah (tầng cấp 

cao nhất dành cho người bề tôi của Allah) và Fadhi-

lah (mọi điều tốt đẹp nhất) và xin Ngài hãy Người ở 

nơi đáng ca ngơi mà Ngài đã hứa với Người”. 

Cấm rời khỏi Masjid sau khi đã Azdaan nếu không 

có lý do chính đáng theo giáo lý. Khi người Azdaan cất 

tiếng Azdaan trong lúc một người nào đó đang ngồi thì 

người ngồi đó không nên đứng dậy mà phải đợi đến khi 

Azdaan xong để không giống với Shaytan. Theo lời của 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah . 
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Shurut của lễ nguyện Salah 
 

Shurut “ ُُشٌُط” là số nhiều của danh từ Shart “ َُشُْط”. 

Shart theo nghĩa của từ là dấu hiệu. 

Shart theo thuật ngữ giáo lý: là điều kiện bắt buộc 

cần phải có trước khi muốn thực hiện một việc gì. 

Shurut của lễ nguyện Salah là những điều kiện 

bắt buộc cần phải có trước khi thực hiện lễ nguyện Salah 

khi có khả năng. 

Điều kiện (Shart) thứ nhất: Đã vào giờ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِمنَِي كَِتٰب  ﴿ أُمؤأ لَٰوةَ ََكنَتأ لََعَ ٱل وأقُوت  إِنذ ٱلصذ  [203سورة النساء: ] ﴾١٠٣ا ا مذ

Quả thật, lễ nguyện Salah được sắc lệnh cho những 

người có đức tin vào giờ giấc ấn định. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 203). 

Có nghĩa là mỗi lễ nguyện Salah được Allah  qui 

định cho các giờ giấc nhất định, không được phép thay 
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đổi. Và các học giả đều đồng thuận với nhau rằng năm lễ 

nguyện Salah đều có giờ giấc nhất định nếu thực hiện 

trước giờ giấc của nó là không có giá trị. 

Vi thủ lĩnh của những người có đức tin Umar bin 

Al-Khattaab  nói: “Lễ nguyện Salah có giờ giấc, Allah 

đã qui định thành điều kiện cho cho nó (lễ nguyện Salah) 

cho nên lễ nguyện Salah không có giá trị nếu như không 

có điều kiện đó”. 

Các giờ giấc cho năm lễ nguyện Salah: 

1- Lễ nguyện Salah Zhuhur: Giờ của nó bắt đầu từ 

khi mặt trời vừa nghiêng bóng tức nghiêng về phía mặt 

trời lặn và nó được nói trong lời phán của Allah : 

ِس ﴿ مأ لُوِك ٱلشذ لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلصذ
َ
 [08سورة اَلرساء: ] ﴾أ

Hãy dâng lễ nguyện Salah từ lúc mặt trời nghiêng 

bóng .. (Chương 20 – Al-Isra’, câu 08). 

Nhận biết mặt trời đã nghiêng bóng bằng cách khi 

thấy bóng của một vật nằm về bên hướng Tây. 

Giờ của lễ nguyện Zhuhur sẽ được kéo dài cho tới 

khi bóng của một vật có độ dài bằng chính nó bởi Hadith 

do Abdullah bin Amru  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْهرِ  َوْقُت } ْمُس  َزالَِت  إَِذا الظُّ  رواه مسلم. {َكُطوِِلِ  الرىُجلِ  ِظلُّ  َوََكنَ  الشى
“Giờ của lễ nguyện Salah Zhuhur là từ khi mặt trời 

nghiêng bóng cho tới khi bóng của một người đàn ông 

có độ dài bằng chính chiều cao của y.” (Muslim). 
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Khuyến khích thực hiện lễ nguyện Salah Zhuhur 

vào đầu giờ, ngoại trừ trường hợp trời quá nắng gắt thì 

khuyến khích người dâng lễ nguyện Salah một mình cũng 

như tập thể trì hoãn đến khi trời giảm cái nóng vào lúc 

gần giờ Asr, bằng chứng cho điều này là Hadith do ông 

Abu Huroiroh  ghi lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َرُّ  اْشَتدى  إَِذا} بْرُِدوا اْلْ
َ
ِ  َعنِ  فَأ الَة ةَ  فَإِنى  ، الصى َرِّ  ِشدى  {َجَهنىمَ  َفْيحِ  ِمنْ  اْلْ

 متفق عليه.
“Nếu trời nắng quá gắt thì các ngươi hãy trì hoãn lễ 

nguyện Salah đến lúc trời giảm cơn nóng.” (Albukhari, 

Muslim). 

2- Lễ nguyện Salah Asr: Giờ của nó bắt đầu từ lúc 

kết thúc giờ Zhuhur tức từ lúc bóng của mọi vật bằng 

chính nó, cho đến khi ánh nắng ngã vàng theo quan điểm 

đúng nhất trong hai quan điểm của giới học giả, bởi 

Hadith được ông Abdullah bin Amru  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْمُس  تَْصَفرى  لَمْ  َما اْلَعِْصِ  َوَوْقُت }  رواه مسلم.{ الشى
“Và giờ Asr là khoảng thời gian trời vẫn chưa vàng” 

(Muslim). 

Đây là thời gian cho phép được lựa chọn, còn thời 

gian khẩn cấp là khi mặt trời ngã vàng đến khi mặt trời 

lặn dựa theo Hadith được thuật lại bởi Abu Huroiroh  

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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ْدَركَ  َمنْ }
َ
نْ  َقْبَل  الَْعِْصِ  ِمنَ  َرْكَعة   أ

َ
ْمُس  َتْغُرَب  أ ْدَركَ  َفَقدْ  الشى

َ
 الَْعِْصَ  أ

 متفق عليه. {
“Ai kịp thực hiện một Rak’at của lễ nguyện Salah Asr 

trước khi mặt trời lặn thì coi như đã kịp giờ Asr.” 

(Albukhari, Muslim). 

Và lễ nguyện Salah Asr là lễ nguyện Salah duy 

nhất có hai giờ qui định: giờ được quyền lựa chọn và giờ 

khẩn cấp. 

Khuyến khích thực hiện lễ nguyện Salah vào đầu 

giờ, và lễ nguyện Salah Asr chính là lễ nguyện Salah 

Wusta mà Allah đã đề cập đến trong lời phán của Ngài vì 

ân phúc của nó: 

ِ َقٰنِتَِي ﴿ َطٰى َوقُوُمواْ َّلِلذ أوُسأ لَٰوةِ ٱل لََوِٰت َوٱلصذ سورة ] ﴾٢٣٨َحٰفُِظواْ لََعَ ٱلصذ
 [138ابلقرة: 

Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah, 

nhất là lễ nguyện Salah Wusta (lễ nguyện Salah Asr); 

và các ngươi hãy đứng trước Allah với tinh thần sùng 

kính hoàn toàn. (Chương 1 – Albaqarah, câu 238). 

3- Lễ nguyện Salah Marghib: Giờ của nó bắt đầu 

vào lúc mặt trời lặn tức lúc mặt trời hoàn toàn lặn khuất 

không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa, và nhận biết 

mặt trời đã lặn tại khu ở là dựa vào bóng tối xuất hiện ở 

hướng Đông. Ông Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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ْقَبَل  إَِذا}
َ
ْدبَرَ  ُهَنا، َها ِمنْ  ْيُل اللى  أ

َ
ْمُس، َوَغَرَبِت  ُهَنا، َها ِمنْ  انلىَهارُ  وَأ  الشى

ْفَطرَ  َفَقدْ 
َ
ائِمُ  أ  متفق عليه. {الصى

“Nếu màn đêm đến từ đây (Người chỉ tay về phía 

Đông) và ban ngày ra đi từ đây (Người chỉ tày về phía 

Tây) và mặt trời đã lặn thì người nhịn chay xả chay.” 

(Albukhari, Muslim). 

Giờ Maghrib kéo dài cho đến khi ánh hoàng hôn 

hoàn toàn biến mất. 

Theo Sunnah phải thực hiện lễ nguyện Salah 

Maghrib ngay vào đầu giờ của nó bởi Hadith Sahih do 

Salmah thuật lại, nói: “Quả thật, Thiên sứ của Allah  

dâng lễ nguyện Salah Maghrib khi mặt trời đã lặn 

khuất” (Tirmizdi). 

Học giả Tirmizdi nói: “Đây là câu nói của đa số 

học giả thuộc thế hệ Sahabah và những người tiếp theo 

sau họ”.  

Một cơ sở khác nữa là bởi vì đại Thiên Thần Jibril 

 đã dẫn lễ nguyện Salah Maghrib cho Nabi  vào 

ngày thứ nhất cũng như ngày thứ hai đều là sau khi mặt 

trời lặn.  

4- Lễ nguyện Salah I-sha’: Giờ của nó bắt đầu lúc 

kết thúc giờ Maghrib tức lúc ánh hoàng hôn hoàn toàn 

biến mất, cho đến nửa đêm; cơ sở là Hadith do Abdullah 

bin Amru  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه مسلم. {اللىْيلِ  نِْصِف  إَِل  اْلِعَشاءِ  َوَوْقُت }
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“Và giờ lễ nguyện Salah I-sha’ cho đến nửa đêm.” 

(Muslim). 

Trì hoãn lễ nguyện Salah I-sha’ đến cuối giờ là 

điều tốt nhất đối với người dâng lễ nguyện đơn lẻ và tập 

thể, nhưng nếu việc trì hoãn gây khó khăn cho những 

người Ma’mum (những người dâng lễ theo sau Imam) thì 

khuyến khích thực hiện lễ nguyện sớm vào đầu giờ của 

nó; bởi lẽ Thiên sứ của Allah , khi Người thấy các vị 

Sahabah đã tập hợp thì Người cho tiến hành lễ nguyện 

Salah sớm còn khi Người thấy họ đến trễ thì Người trì 

hoãn (Theo Hadith được ghi lại bởi Albukhari và Muslim 

qua lời thuật của Jabir). 

Ngủ trước giờ lễ nguyện Salah I-sha’ là điều 

Makruh (bỏ tốt hơn làm) vì để tránh ngủ say mà lỡ giờ; 

và nói chuyện sau lễ nguyện Salah I-sha’ cũng là điều 

Makruh vì khi ngồi lại nói chuyện, điều đó có thể làm cho 

người ngủ không dậy sớm được, cho nên cần phải ngủ 

ngay sau lễ nguyện Salah I-sha’ để còn thức dậy cho lễ 

nguyện Salah lúc cuối đêm và để dâng lễ nguyện Salah 

Fajar một cách năng động và tích cực. Giáo lý này dựa 

theo Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại qua lời thuật 

của Abu Barazah  rằng Thiên sứ của Allah  gét ngủ 

trước lễ nguyện Salah I-sha’ và nói chuyện sau lễ nguyện 

Salah I-sha’. 

Giáo lý trên đây chỉ mang ý nghĩa đối với trường 

hợp thức khuya sau I-sha’ một cách vô ích, còn trường 

hợp thức khuya vì mục đích có ích và cần thiết thì không 

vấn đề gì. 
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5- Lễ nguyện Salah Fajar: Giờ của nó bắt đầu từ lúc 

ánh rạng động ló dạng cho đến khi mặt trời mọc. Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ْبِح ِمْن ُطلُْوِ  الِْفْجرِ  َوَوْقُت } ْمُس  َتْطلُعِ  لَمْ  َما الصُّ  رواه مسلم. {الشى
“Và giờ lễ nguyện Salah Fajar là từ lúc ánh rạng đông 

ló dạng cho đến khi mặt trời mọc” (Muslim). 

Khuyến khích thực hiện sớm lễ nguyện Salah Fajar 

khi đã xác định được ánh rạng đông đã ló dạng; bởi lẽ 

Thiên sứ của Allah  đã dâng lễ nguyện Salah Fajar khi 

trời vẫn còn mờ tối (Theo Hadith do Albukhari và Muslim 

ghi lại quan lời thuật của Jabir ). 

Ai quên lễ nguyện Salah hoặc ngủ quên lỡ giờ của 

nó thì bắt buộc phải thực hiện bù lại ngay khi đã nhớ lại 

hoặc đã thức dậy. Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

وْ  َصالَة   نَِسَ  َمنْ }
َ
اَرُتَها َعْنَها نَامَ  أ نْ  فََكفى

َ
متفق  {َذَكَرَها إَِذا يَُصلَِّيَها أ

 عليه.
“Ai quên lễ nguyện Salah hoặc ngủ lỡ giờ của nó thì 

việc Kaffa-rah cho sự việc đó là thực hiện bù lại ngay 

khi đã nhớ ra (hoặc đã ngủ dậy).” (Albukhari, Muslim). 

Như vậy, phải thực hiện bù lại ngay lễ nguyện 

Salah đã bỏ lỡ giờ của nó, không được trì hoãn và trễ nải 

đến giờ của lễ nguyện Salah khác cũng như không được 

trì hoãn và trễ nải để qua khỏi giờ cấm mà phải thực hiện 

ngay khi đã nhớ ra hoặc ngủ dậy. 
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* Vấn đề: Khi lỡ nhiều lễ nguyện Salah thì hãy 

thực hiện bù lại theo trình tự trước sau: Fajar rồi đến 

Zhuhur, Asr, ... bởi vì khi Thiên sứ của Allah  lỡ lễ 

nguyện Salah Asr vào ngày Khandaq (chiến hào) thì 

Người thực hiện bù lại bắt đầu Asr trước rồi đến Maghrib. 

(Hadith do Albukhari, Muslim). 

Việc làm theo trình tự được xí xóa chỉ đối với 

trường hợp quên và thiếu hiểu biết hoặc do sợ bị lỡ mất 

thêm lễ nguyện Salah của hiện tại hoặc vì muốn theo kịp 

lễ nguyện Jumu’ah hay tập thể. 

Việc thực hiện bù lại không những chỉ đối với các 

lễ nguyện Salah bắt buộc mà còn được qui định đối với cả 

các lễ nguyện Salah Sunnah Rawa-tib và Witir. 

Không được phép trì hoãn và trễ nải lễ nguyện 

Salah khỏi giờ giấc được phép lựa chọn ngoại trừ trường 

hợp khẩn cấp. 

Điều kiện (Shart) thứ hai của Salah: Che 

kín Awrah 

Là che kín tất cả những bộ phận bắt buộc phải che 

kín vì là điều xấu hổ khi để lộ ra ngoài. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ِجد   يَا بَِِنْ آَدمَ ﴿ ِ َمسأ
 [32سورة األعراف: ] ﴾ُخُذواْ زِينَتَُكمأ ِعنَد ُك 

Này con cháu Adam (con người), các ngươi hãy ăn 

mặc chỉnh tề và trang nhã ở mỗi nơi thờ phượng 
(Chương 0 – Al’Araf, câu 32), có nghĩa là vào mỗi lễ 

nguyện Salah. 
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Bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói:  

 رواه أبو داود والرتمذي وحسنه. { ِِبَِمارٍ  إِلى  َحائٍِض  َصالَةَ  اهللُ  َيْقَبُل  لَ }
“Allah không chấp nhận lễ nguyện Salah của người 

phụ nữ trưởng thành ngoại trừ có Hijaab (che toàn 

thân)” (Abu Dawood, Tirmizdi và ông nói Hadith 

Hasan). 

Quả thật, Allah  đã gọi việc để hở Awrah là điều 

xấu xa và tội lỗi trong lời phán của Ngài nói về những 

người ngoại đạo: 

نَا َعلَيأ  ِإَوذَا َفَعلُواْ َفِٰحَشة  ﴿ َمَرنَاقَالُواْ وََجدأ
َ
ُ أ بَِهاۗ قُلأ إِنذ  َهآ َءابَآَءنَا َوٱَّللذ

لَُموَن  ِ َما اَل َتعأ َتُقولُوَن لََعَ ٱَّللذ
َ
َشآءِ  أ ُمُر بِٱلأَفحأ

أ
َ اَل يَأ سورة ] ﴾٢٨ٱَّللذ

 [28األعراف: 

Và khi chúng làm điều xấu xa tội lỗi thì chúng nói: 

“Chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi làm thế và 

Allah bảo chúng tôi làm điều đó”. Hãy bảo chúng 

(Muhammad): “Quả thật, Allah không hề ra lệnh bảo 

các ngươi làm điều xấu xa tội lỗi. Phải chăng các 

ngươi lại nói cho Allah điều mà các ngươi không biết 

sao?!”. (Chương 0 – Al-A’raaf, câu 18). 

Những kẻ ngoại đạo này đã đi Tawaaf ngôi đền 

Ka’bah với thân hình lỏa thể và họ cho rằng đó là nghi 

thức tôn giáo. 

Những điều kiện cho những thứ được lấy làm đồ 

che kín Awrah: Những thứ được dùng làm đồ che kín 

Awrah trong lễ nguyện Salah phải là những thứ không 
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Najis cũng như không phải những thứ Haram và cũng 

không được phép có màu da người. 

Awrah của nam giới: 

Phạm vị Awrah của nam giới dù là trẻ con đã ý 

thức hay người trưởng thành là từ rốn đến đầu gối. Ông 

Ali  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

رواه أبو داود وابن  {َميٍِّت  َولَ  َحى  فَِخذِ  إَِل  َتْنُظَرنى  َولَ  فَِخَذكَ  ُتْْبِزْ  لَ }
 ماجه.

“Chớ để hở đùi của ngươi ra ngoài và chớ nhìn vào 

dùi của người khác dù là người sống hãy đã chết” 

(Abu Dawood và Ibnu Ma-jah). 

Ông Amru bin Shu’aib thuật lại từ cha của ông và 

cha của ông thuật lại từ ông nội của ông rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ْكَبِة َعْوَرةٌ } ةِ َوالرُّ ى  رواه ادلارقطين واسناد حسن. {َما َبْيَ الُّسُّ
“Phần giữa rốn và đầu gối là Awrah” (Adda-raqutni 

với đường dẫn truyền tốt). 

Awrah của nữ giới: 

Awrah của phụ nữ trưởng thành là toàn thân thể 

của họ bởi Thiên sứ của Allah  đã nói: 

ةُ }
َ
 صححه الرتمذي. {َعْوَرةٌ  الَْمْرأ

“Phụ nữ là Awrah” (Tirmizdi ghi lại và ông xác thực 

Hadith Sahih). 
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Bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

 رواه أبو داود والرتمذي وحسنه. { ِِبَِمارٍ  إِلى  َحائٍِض  َصالَةَ  اهللُ  َيْقَبُل  لَ }
“Allah không chấp nhận lễ nguyện Salah của người 

phụ nữ trưởng thành ngoại trừ có Hijaab (che toàn 

thân)” (Abu Dawood, Tirmizdi và ông nói Hadith 

Hasan). 

Tirmizdi nói: “Các học giả làm theo Hadith này; 

rằng người phụ nữ khi dâng lễ nguyện Salah mà phần 

Awrah nào đó của cô ta bị lộ ra ngoài thì lễ nguyện Salah 

của cô ta không có giá trị”. 

Các Hadith trên đi cùng với các lời phán của Allah 

 dưới đây: 

﴿ َۖ ٰ ُجيُوبِهِنذ ِبأَن ِِبُُمرِهِنذ لََعَ َۡضأ َۖ َوِلأ َواَل ُيبأِديَن زِينَتَُهنذ إاِلذ َما َظَهَر مِنأَها
 [32 ]سورة اِلور: ﴾َواَل ُيبأِديَن زِينَتَُهنذ إاِلذ ِۡلُُعوتَلِهِنذ 

Và hãy bảo họ chớ phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại 

trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự nhiên (hai bàn tay, 

gương mặt, ..); và họ phải kéo khăn choàng phủ lên 

ngực; và họ chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với 

chồng ... (Chương 14 – Annur, câu 31). 

َها ﴿ يُّ
َ
أ نَِي َعلَيأهِنذ َيَٰٓ ِمنَِي يُدأ أُمؤأ َوِٰجَك َوبَنَاتَِك َونَِسآءِ ٱل زأ

َ
ِ ٱنلذِِبُّ قُل أل 

َنۗ  ذَيأ َن فَََل يُؤأ َرفأ ن ُيعأ
َ
ََنَٰٓ أ دأ

َ
 [52سورة األحزاب: ] ﴾ ِمن َجَلٰبِيبِهِنذ  َذٰلَِك أ

Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của 

Ngươi, các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của 
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những người có đức tin dùng áo choàng phủ kín cơ 

thể của họ. Như thế sẽ dễ nhận biết họ và họ sẽ không 

bị xúc phạm. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 59).  

ُُموُهنذ َمَتٰع  ﴿ تلأ
َ
ن ا فَسأ ِإَوذَا َسأ  ۚ َهُر  لُوُهنذ مِن َوَرآءِ ِحَجا طأ

َ
َذٰلُِكمأ أ

 [53سورة األحزاب: ] ﴾...لُِقلُوبُِكمأ َوقُلُوبِهِنذ  

Và khi các ngươi muốn hỏi chuyện các bà (vợ của 

Nabi), hãy hỏi các bà từ sau một bức màn. Cách đó 

trong sạch cho tấm lòng của các ngươi và cho tấm 

lòng của các bà hơn ... (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 

53). 

Những lời giáo lý trên và những gì mang cùng ý 

nghĩa đó từ Qur’an và Sunnah thì rất nhiều, là bằng 

chứng khẳng định rằng toàn thân phụ nữ đều là Awrah 

khi đối diện với đàn ông Aja-nib (những người không bị 

cấm lấy làm chồng). Cho nên, Người phụ nữ không được 

phép để lộ bất cứ bộ phận nào của cơ thể mình khi có mặt 

của đàn ông dù là trong lễ nguyện Salah hay ngoài lễ 

nguyện Salah; riêng trường hợp người phụ nữ dâng lễ 

nguyện Salah tại một nơi vắng bóng đàn ông Aja-nib thì 

cô ta được phép để hở mặt, hai bàn tay và cả hai bàn 

chân, vì có một Hadith qua lời thuật của bà Asma’ rằng 

Thiên sứ của Allah  đã cho phép một người phụ nữ 

dâng lễ nguyện Salah trong chiếc áo dài của bà. 

Riêng nữ giới là trẻ em đã có ý thức về hành vi thì 

toàn thân thể cũng đều là Awrah trừ đầu, gương mặt, hai 

bàn tay và hai bàn chân. 
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Allah  đã ra lệnh bảo ngoài việc phải che kín 

Awrah thì Ngài còn bảo phải chỉnh chu và tươm tất trong 

y phục, Ngài phán: 

ِ  يَا بَِِنْ آَدمَ ﴿
ِجد  ُخُذواْ زِينَتَُكمأ ِعنَد ُك   [32سورة األعراف: ] ﴾َمسأ

Này con cháu Adam (con người), các ngươi hãy ăn 

mặc chỉnh tề và trang nhã ở mỗi nơi thờ phượng 
(Chương 0 – Al’Araf, câu 32). 

Như vậy, không chỉ Ngài ra lệnh quan tâm đến việc 

che kín Awrah mà Ngài còn ra lệnh phải chỉnh tề và trang 

nhã trong ăn mặc. Bởi thế, người tín đồ Muslim cần phải 

mặc những trang phục đàng hoàng, tươm tất và đẹp nhất 

trong lễ nguyện Salah vì đó là sự trình diện trước Allah 

Tối Cao và Vĩ Đại; và cái đẹp, chỉnh chu cũng như sự 

tươm tất của quần áo sẽ tùy theo phong tục tập quán của 

từng dân tộc và từng quốc gia. 

Điều kiện (Shart) thứ ba của lễ nguyện Salah: 

Tránh Najis 

Tránh Najis có nghĩa là người dâng lễ nguyện 

Salah phải tránh những thứ Najis đừng để nó dính lên 

người, lên quần áo hay dính vào nơi đứng dâng lễ nguyện 

Salah. 

Najis là những thứ được giáo lý xem là dơ bẩn làm 

ô uế sự thờ phượng, hủy hoại giá trị của lễ nguyện Salah 

như xác chết, máu xuất ra bên ngoài cơ thể, nước tiểu, 

phân. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِرأ ﴿  [4سورة املدثر: ] ﴾٤َوثِيَابََك َفَطه 
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Và Ngươi (Muhammad) hãy tẩy sạch y phục của 

Ngươi. (Chương 04 – Al-Muddaththir, câu 4). 

Ibnu Si-reen nói: Có nghĩa là hãy rửa sạch với 

nước. 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  đã nói về một trong hai ngôi mộ bị trừng phạt: 

َحُدُهَما ََكنَ }
َ
 متفق عليه. {بَْوِِلِ  ِمنْ  يَْستَُِّتُ  لَ  أ

“(Lý do bị trừng phạt) của một trong hai ngôi mộ đó 

là vì y đã không làm vệ sinh sạch sẽ khi đi tiểu.” 

(Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  đã bảo bà Asma’  rửa y 

phục bị dính máu kinh nguyệt của bà rồi dâng lễ nguyện 

Salah trong y phục đó (Albukhari, Muslim). 

Và Thiên sứ của Allah  cũng bảo chà cọ đôi giày 

trên nền đất rồi dâng lễ nguyện Salah trên đôi giày; 

Người bảo mang nước giội lên chỗ nước tiểu mà người 

đàn ông sa mạc đã làm bẩn tại Masjid; và còn nhiều 

Hadith khác làm cơ sở giáo lý cho điều này. 

  * Ai nhìn thấy Najis dính trên người sau khi đã 

hoàn tất lễ nguyện Salah và không biết Najis đó đã dính 

từ bao giờ thì lễ nguyện Salah đó của y hoàn toàn có giá 

trị; tương tự, nếu y biết dính Najis trước lễ nguyện Salah 

nhưng do quên tẩy rửa và đã dâng lễ nguyện Salah trên 

hiện trạng đó thì lễ nguyện Salah của y vẫn có giá trị theo 

quan điểm đúng nhất của giới học giả; còn nếu phát hiện 

Najis trong lúc dang dâng lễ nguyện Salah và có thể loại 

bỏ Najis đó mà không cần nhiều thao tác chẳng hạn như 
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chỉ cần cởi giày ra hãy chỉ cần cởi khăn quấn đầu ra, .. thì 

hãy làm như thế, tuy nhiên, nếu không thể loại bỏ Najis 

trong lúc đang dâng lễ nguyện Salah thì lễ nguyện Salah 

bị hư cần phải hủy. 

* Vấn đề: Những nơi không được phép dâng lễ 

nguyện Salah tại đó 

 Mồ mả: Không được phép dâng lễ nguyện Salah tại 

khu chôn cất, mồ mả bởi Hadith được ghi lại qua lời thuật 

của ông Abu Sa’eed  rằng Thiên sứ của Allah  đã nói: 

ْرُض }
َ
ةَ  إِلى  َمْسِجدٌ  ُُكَُّها األ امَ  الَْمْقُْبَ َمى رواه اخلمسة إَل النسايئ  {َواْلْ

 الرتمذي.وصححه 
“Tất cả mặt đất đều là Masjid ngoại trừ mồ mả và chỗ 

đi vệ sinh.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Ibnu Ma-jah và 

Ahmad; ông Tirmizdi xác thực Hadith Sahih). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه مسلم. {َعلَْيَها ََتْلُِسوا َولَ  اْلُقُبورِ  إَِل  تَُصلُّوا لَ }
“Các ngươi chớ dâng lễ nguyện Salah hướng về mồ 

mả và các ngươi chớ ngồi lên mồ mả.” (Muslim). 

Nguyên nhân cấm dâng lễ nguyện Salah tại khu mồ 

mả không phải là vì sợ Najis mà là vì sợ sẽ tôn vinh mồ 

mả và biến mồ mả thành bục tượng và thần linh. Như 

vậy, ý nghĩa của việc cấm nhằm mục đích ngăn chặn và 

phòng ngừa sự thờ phượng mồ mả; tuy nhiên điều cấm 

này không dành cho lễ nguyện Salah cho người chết, có 

nghĩa là được phép đứng tại mộ để dâng lễ nguyện Salah 
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cho người chết bởi Thiên sứ của Allah  đã từng làm như 

vậy.  

Tất cả những gì nằm trong danh mục mồ mả và mộ 

phần thì đều không được phép dâng lễ nguyện Salah tại 

đó bởi vì sự cấm đoán bao quát tất cả những gì nằm trong 

phạm vi mồ mả và khu chôn cất. 

Tương tự, khong được dâng lễ nguyện Salah tại 

Masjid được xây trên mộ hoặc khu chôn cất, còn nếu như 

Masjid được xây cất rồi người chết được chôn trong đó 

thì phải đào lên chuyển ra khỏi Masjid. 

 Không được phép dâng lễ nguyện Salah tại các nhà 

vệ sinh (đi cầu, đi tiểu); bởi đó là nơi ở của Shaytan và 

bởi vì đó là nơi dơ bẩn và ô uế. 

 Không được phép dâng lễ nguyện Salah tại các nhà 

về sinh (phòng rửa mặt, thay quần áo); bởi vì đó là chỗ 

tắm rửa, nơi lỏa thể và là chỗ ở của Shaytan. Và sự cấm 

đoán là bao hàm tất cả những gì được gọi là nhà vệ sinh 

như Hadith được ông Abu Sa’eed  thuật lại: 

ْرُض }
َ
ةَ  إِلى  َمْسِجدٌ  ُُكَُّها األ امَ  الَْمْقُْبَ َمى رواه اخلمسة إَل النسايئ  {َواْلْ

 وصححه الرتمذي.
“Tất cả mặt đất đều là Masjid ngoại trừ mồ mả và chỗ 

đi vệ sinh.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Ibnu Ma-jah và 

Ahmad; ông Tirmizdi xác thực Hadith Sahih). 

 Không được phép dâng lễ nguyện Salah tại các 

chuồng trại của lạc đà hoặc ở những nơi mà đàn lạc đà 

thường trú tại đó; bởi theo lời thuật của ông Jabir bin 

Samurah  rằng Thiên sứ của Allah  đã ngăn cấm dâng 
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lễ nguyện Salah tại chuồng trại của lạc đà (Hadith do 

Muslim ghi lại). 

 Những nơi Najis. 

 Makruh dâng lễ nguyện Salah tại nơi có hình ảnh 

được treo hoặc được vẽ hay có các hình tượng được dựng 

lên; bởi vì các vị Sahabah ngăn cấm điều đó. 

Điều kiện (Shart) thứ tư của lễ nguyện Salah: 

Hướng mặt về Qiblah 

Một trong những điều kiện làm nên giá trị cho lễ 

nguyện Salah là hướng mặt về Qiblah. Qiblah là ngôi Đền 

Ka’bah thiêng liêng, nó được gọi là Qiblah là bởi vì đó là 

hướng mà mọi người phải quay mặt về đó và bởi vì người 

dâng lễ nguyện Salah phải hướng về đó khi thực hiện lễ 

nguyện. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ وَجأ ﴿ َراِمن وََحيأُث َما ُكنتُمأ فََولُّواْ وُُجوَهُكمأ فََول  َ ِجِد ٱۡلأ أَمسأ َر ٱل َهَك َشطأ
َرهُۥ  [150ابلقرة:  سورة] ﴾َشطأ

Hãy quay mặt của Ngươi về hướng Masjid Alharam 

(trong lễ nguyện Salah), và ở bất kỳ nơi nào thì Ngươi 

cũng hãy quay mặt về đó (trong lễ nguyện Salah). 

(Chương 2 – Albaqarah, câu 150). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói với ông: 

ِ  إَِل  ُقْمَت  إَِذا} الَة ْسبِغِ  الصى
َ
ْ  اْلِقْبلَةَ  اْسَتْقبِلِ  ُثمى  الُْوُضوَء، فَأ رواه  {فََكْبِّ

 مسلم.
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“Khi ngươi muốn dâng lễ nguyện Salah thì ngươi hãy 

chu đáo làm Wudu’ rồi hướng mặt về Qiblah rồi hãy 

Takbir.” (Muslim). 

Nếu ai ở sát gần ngôi Đền Ka’bah chẳng hạn như 

đang ở bên trong Masjid Al-Haram thì bắt buộc y phải 

hướng mặt trực diện đến ngôi Đền Ka’bah bởi vì y có khả 

năng hướng trực tiếp tới ngôi Đền, cho nên y không được 

phép hướng lệch khỏi ngôi Đền. Còn đối với ai ở xa ngôi 

Đền thì dù ở bất kỳ nơi đâu trên quả địa cầu thì y cũng 

phải hướng mặt về phía của ngôi Đền, bất kể bên phải 

hay bên trái; bởi Hadith được thuật lại từ lời ông Abu 

Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه الرتمذي. {قِْبلَةٌ  َوالَْمْغرِِب  الَْمْْشِقِ  َبْيَ  َما}
“Giữa hướng Đông và Tây là Qiblah” (Tirmizdi). 

* Vấn đề: Việc hướng mặt về Qiblah không còn 

là điều kiện bắt buộc trong các trường hợp sau: 

 Trường hợp không có khả năng hướng mặt về 

Qiblah chẳng hạn như bị trói hoặc bị xiềng xích ở hướng 

khác với Qiblah, .. thì người tín đồ sẽ dâng lễ nguyện 

Salah theo hướng của hiện trạng. Đây là quan điểm được 

thống nhất và đồng thuận trong giới học giả bởi lẽ điều 

bắt buộc sẽ không còn khi không có khả năng thực hiện. 

 Trường hợp khẩn cấp chẳng hạn như trong chiến 

tranh lúc hổn chiến, chạy tránh lũ hay hỏa hoạn hay thú 

dữ hoặc kẻ thù, ... 

 Trường hợp khó khăn và trở ngại như bệnh tật 

không thể hướng mặt về phía Qiblah hoặc gặp khó khăn 

trở ngại trong việc xác định hướng. Những người trong 
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trường hợp này dâng lễ nguyện theo hiện trạng của họ 

cho dù không hướng về Qiblah và lễ nguyện Salah của họ 

vẫn có giá trị. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ْ تََطعأ  فَٱتذُقوا َ َما ٱسأ  [26سورة اتلغابن: ]  ﴾تُمأ ٱَّللذ

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng 

của các ngươi. (Chương 64 – Attagha-bun, câu 16). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َمْرتُُكمْ  َوإَِذا}
َ
ْمرٍ  أ

َ
تُوا بِأ

ْ
 متفق عليه. {اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ  فَأ

“Và khi nào Ta ra lệnh cho các ngươi một điều gì đó 

thì các ngươi hãy thực hiện nó theo khả năng của các 

ngươi.” (Albukhari, Muslim). 

Ông Ibnu Umar  nói rằng khi trong hoàn cảnh sợ 

hãi thì họ dâng lễ hướng về Qiblah và không hướng về 

Qiblah (Hadith do Albukhari ghi lại). 

 Trường hợp ở trên các phương tiện đang di chuyển 

hoặc đang ở nơi quá hẹp không thể hướng về Qiblah. 

Bằng chứng là Hadith do Ibnu Umar, Anas và các vị 

Sahabah khác. 

* Vấn đề: Xác định Qiblah với những điều sau: 

 Thông tin, nếu có ai đó nói cho biết về hướng của 

Qiblah và người đó trung thực đáng tin cậy thì làm theo 

lời nói cho biết của y. 

 Qua những cái Mihrab (cái hốc trong Masjid). 

 Dựa vào các dấu hiệu thiên văn chẳng hạn như dựa 

vào các vì sao như Allah  đã phán: 
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ن ﴿ َتُدوَن  وََعَلَٰمٰت  ِم ُهمأ َيهأ  [26سورة اِلحل: ] ﴾١٦َوبِٱنلذجأ

Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (để làm dấu). Và 

nhờ các ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) xác định 

được phương hướng. (Chương 26 – Annahl, câu 16). 

 Dựa vào mặt trời và mặt trăng. 

 Dùng những dụng cụ xác định phương hướng của 

thời hiện đại. 

* Vấn đề: Ai hiểu biết và thông thạo về cách xác 

định Qiblah thì người đó phải nỗ lực hết mình trong việc 

xác định dù là đi đường hay đang ở nơi cư trú, còn ai 

không phải là những người thông thạo thì phải làm theo 

người hiểu biết và thông thạo hoặc phải hỏi thăm những 

người dân nơi cư trú hoặc các Masjid; nếu dâng lễ nguyện 

Salah không theo một ai đó hiểu rõ về Qiblah hoặc không 

hỏi thăm thì phải thực hiện lại lễ nguyện Salah đó trừ phi 

đã đúng chính xác hướng Qiblah. 

Trường hợp không có người để hỏi thăm hoặc 

không có gì để xác định thì cứ xác định phương hướng 

theo sự phỏng đoán rồi dâng lễ nguyện Salah và lễ 

nguyện Salah được xem có giá trị hoàn toàn. 

Điều kiện (Shart) thứ năm của lễ nguyện Salah: 

Niyah 

Niyah có nghĩa là sự định tâm. Biểu hiện của 

Niyah là ở trái tim tức ở tâm chứ không cần nói thành lời, 

nếu nói thành lời là Bid’ah bởi vì Thiên sứ của Allah  

cũng như các vị Sahabah của Người đều không nói thành 

lời để biểu hiện sự định tâm mà họ định tâm trong lòng. 
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Định tâm là điều kiền cần của lễ nguyện Salah bởi 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْعَماُل  إِنىَما}
َ
 متفق عليه. {بِانلِّيىاِت  األ

“Quả thật, mọi việc làm đều bằng sự định tâm.” 

(Albukhari, Muslim). 

Thời điểm định tâm là cùng với Takbir Ihram mục 

đích để nó tương ứng với sự thờ phượng, tuy nhiên, nếu 

định tâm trước đó một lúc không đáng kể thì không vấn 

đề gì. 

Sự định tâm phải được tiếp diễn trong toàn bộ lễ 

nguyện Salah, nếu sự định tâm bị cắt đứt trong lễ nguyện 

Salah thì lễ nguyện Salah đó bị hư không còn giá trị nữa. 

Nếu có sự lưỡng lự và do dự trong việc cắt đứt sự 

định tâm thì lễ nguyện Salah không hư bởi vì sự định tâm 

vẫn còn; tương tự, nếu có ý định làm điều cấm khi đang ở 

trong lễ nguyện Salah thì lễ nguyện Salah không hư. 

* Vấn đề: Được phép đối với ai đã định tâm dâng 

lễ nguyện Salah bắt buộc một mình chuyển sự định tâm lễ 

nguyện Salah đó thành lễ nguyện Salah Sunnah nếu có 

mục đích chính đáng theo giáo lý, chẳng hạn như một 

người đã dâng lễ nguyện Salah bắt buộc một mình nhưng 

sau đó muốn dâng lễ nguyện Salah cùng với tập thể. 

Sự chuyển đổi Niyah được phân thành ba dạng: 

Dạng thứ nhất: Chuyển đổi Niyah từ lễ nguyện 

Salah được giới hạn trong phạm vi cụ thể như lễ nguyện 

Salah bắt buộc hoặc lễ nguyện Salah Sunnah được giới 

hạn bởi thời gian và không gian cũng như hoàn cảnh đến 
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lễ nguyện Salah Sunnah không giới hạn. Dạng chuyển đổi 

này là được phép miễn sao nó không khiến người chủ thể 

bỏ lễ nguyện Salah tập thể hoặc trễ nải giờ giấc của lễ 

nguyện. 

Dạng thứ hai: Chuyển đổi Niyah giữa các lễ 

nguyện Salah được giới hạn trong phạm vi cụ thể, chuyển 

đổi này hủy lễ nguyện Salah đầu và được tính cho lễ 

nguyện Salah thứ hai. 

Dạng thứ ba: Chuyển đổi Niyah từ lễ nguyện 

Salah Sunnah không giới hạn đến lễ nguyện Salah được 

giới hạn trong một phạm vị cụ thể nhất định. Sự chuyển 

đổi này là vô hiệu. 

* Vấn đề: Được phép chuyển đổi Niyah trong lễ 

nguyện Salah, được phép chuyển đổi Niyah từ người 

dâng lễ nguyện Salah đơn lẻ thành người dâng lễ nguyện 

Salah theo sau Imam hay thành người dẫn lễ Imam; và 

ngược lại cũng được phép chuyển đổi Niyah từ Imam 

thành người theo sau hay người đơn lẻ nếu có lý do chính 

đáng theo giáo lý. 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, nói rằng Thiên sứ của 

Allah  đang đứng dâng lễ nguyện Salah một mình thì 

ông đến đứng bên trái của Người rồi Người kéo ông về 

phía bên phải của Người (Hadith do Albukhari và Muslim 

ghi lại). Như vậy, Thiên sứ của Allah  đã chuyển Niyah 

từ lễ nguyện Salah đơn lẻ thành người dẫn lễ Imam. 

Ngoài ra còn nhiều Hadith khác cho vấn đề này chẳng 

hạn như Hadith do bà A’ishah  thuật lại. 
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Phong thái đi lễ nguyện Salah 

 

Khi người tín đồ Muslim rời nhà đi Masjid để thực 

hiện lễ nguyện Salah cùng với tập thể, y hãy đi một cách 
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từ tốn, điềm tĩnh, hạ thấp cái nhìn xuống, không hối hả 

hấp tấp, không ồn ào và ít liếc nhìn qua lại. 

 Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

اَلةَ )َوِف لفظ:إِذا إَِذا} تَيُْتُم الصى
َ
 َوَعلَْيُكمْ  فَاْمُشوا (اإِلقَاَمةَ  َسِمْعُتمُ  أ

ِكيَنةِ  ْدَرْكُتمْ  َفَما تُُّْسُِعوا، َولَ  َوالَْوقَارِ  بِالسى
َ
وا فَاتَُكمْ  َوَما فََصلُّوا أ تِمُّ

َ
 {فَأ

 رواه ابلخاري ومسلم.
“Khi các ngươi đi lễ nguyện Salah (và trong một lời 

dẫn khác: khi các ngươi nghe Iqa-mah) thì các ngươi 

hãy đi một cách từ tốn và điềm tĩnh, các ngươi chớ hối 

hả và hấp tấp; những gì các ngươi bắt kịp thì hãy 

dâng lễ còn những gì lỡ mất thì các người hãy hoàn tất 

nó.” (Albukhari, Muslim). 

ِ  ثُوَِّب  إَِذا} الَة تُوَها فَالَ  لِلصى
ْ
ْنُتمْ  تَأ

َ
تُوَها تَْسَعْونَ  وَأ

ْ
ِكيَنةُ  َوَعلَْيُكمُ  وَأ  السى

ْدَرْكُتمْ  َفَما
َ
وا فَاتَُكمْ  َوَما فََصلُّوا أ تِمُّ

َ
َحَدُكمْ  فَإِنى  فَأ

َ
 إَِل  َيْعِمدُ  ََكنَ  إَِذا أ

 ِ الَة  رواه مسلم. {َصالَةٍ  ِف  َفُهوَ  الصى
“Khi đã Iqa-mah cho lễ nguyện Salah thì các ngươi 

chớ đến với nó trong bộ dạng chạy hối hả mà các 

ngươi hãy đến với nó một cách từ tốn và điềm tĩnh; 

những gì các ngươi bắt kịp thì các ngươi hãy dâng lễ 

còn những gì các ngươi lỡ mất thì các người hãy hoàn 

tất, bởi quả thật khi ai đó trong các ngươi hướng đến 

với lễ nguyện Salah là y đã ở trong lễ nguyện Salah.” 

(Muslim). 
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Người tín đồ Muslim nên đi Masjid sớm để bắt kịp 

Takbir Ihram và cùng tham gia trọn vẹn với tập thể trong 

lễ nguyện Salah.  

Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

  إَِذا}
َ
أ َحُدُكمْ  تََوضى

َ
ْحَسنَ  أ

َ
 ََيُْط  لَمْ  الَْمْسِجدَ  َخَرَج إَِل  ُثمى  الُْوُضوءَ  فَأ

رواه ابلخاري  {َخِطيَئة   بَِها َعْنهُ  وََحطى  َدرََجة   بَِها اهللُ  َرَفَعهُ  إِلى  َخْطَوة  
 ومسلم.

“Nếu ai đó trong các ngươi làm Wudu’ một cách chu 

đáo rồi đi Masjid thì cứ mỗi bước đi Allah nâng lên 

cho y một bậc đồng thời xóa đi một tội cho y.” 

(Albukhari, Muslim). 

Khi tới cửa Masjid thì hãy bước vào bằng chân 

phải đồng thời nói: 

ُعْوُذ بِاهللِ الَْعِظْيِم }
َ
ْيَطاِن أ َوبِوَْجِهِه الَْكِرْيِم َوبُِسلَْطانِِه الَْقِديِْم ِمَن الشى

بَْواَب 
َ
ٍد، اللُهمى اِْغِفْرِِلْ ُذنُْوِِبْ َواِْفَتْح ِِلْ أ الرىِجْيِم. اللُهمى َصلِّ لََعَ ُُمَمى

 {رَْْحَتَِك.
“A’u-zdu billa-hil azhi-m wa biwajhihil kari-m 

wabisulto-nihil qodi-m minash shayto-nir roji-m. 

Ollo-humma solli ‘ala Muhammad, ollo-hummagh 

firly zdunu-bi waftahli abwa-ba rohmatik”. 

“Với sắc diện hoàn mỹ của Allah, và với quyền lực từ 

cổ xưa của Ngài, bề tôi cầu xin Ngài, Đấng Vĩ Đại che 

chở bề tôi khỏi Shaytan xấu xa. Lạy Allah, xin Ngài 
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ban phúc lành cho Muhammad; lạy Allah, xin Ngài 

tha thứ tội lỗi của bề tôi và xin Ngài mở các cánh cửa 

Nhân từ của Ngài cho bề tôi”. 

Và khi nào đi ra Masjid thì hãy bước ra bằng chân 

trái đồng thời lời Du-a giống như lúc bước vào chỉ thay 

câu “بَْواَب رمَْحَِتك
َ
 ”Waftahli abwa-ba rohmatika“ – ”َوِاْفتَْح ِِلْ أ

bằng câu “ بَْواَب فَْضِلَك
َ
 Waftahli abwa-ba“ – ”َوِاْفتَْح ِِلْ أ

fadhlika”. 

Khi vào Masjid thì chớ ngồi cho đến khi đã dâng lễ 

nguyện Salah hai Rak’at chào Masjid bởi Thiên sứ của 

Allah  đã nói qua lời thuật của ông Abu Qata-dah : 

َحُدُكمُ  َدَخَل  إَِذا}
َ
َ  َحّتى  َُيْلِْس  فَالَ  الَْمْسِجدَ  أ متفق  {َرْكَعَتْيِ  يَُصَّلِّ

 عليه.
“Khi ai đó trong các ngươi vào Masjid thì y chớ ngồi 

cho đến khi y đã dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at.” 

(Albukhari, Muslim). 

Sau đó, hãy đợi lễ nguyện Salah bắt buộc và hãy 

tận dụng thời gian lúc ngồi chờ lễ nguyện Salah trong 

Masjid cho việc tụng niệm Allah, đọc Qur’an, tránh việc 

nói chuyện vô bổ, không được bẻ các ngón tay bởi có sự 

ngăn cấm từ Thiên sứ của Allah . Ông Ka’ab bin Ujrah 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

  إَِذا}
َ
أ َحُدُكمْ  تََوضى

َ
ْحَسنَ  أ

َ
ا َخَرجَ  ُثمى  ُوُضوَءهُ  فَأ  فَالَ  الَْمْسِجدِ  إَِل  ََعِمد 

َصابِِعهِ  َبْيَ  يَُشبَِّكنى 
َ
 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي. {َصالَةٍ  ِف  فَإِنىهُ  أ
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“Khi ai đó trong các ngươi làm Wudu’ rồi rời nhà đến 

Masjid thì y chớ bẻ các ngón tay của y trong lễ nguyện 

Salah.” (Ahmad, Abu Dawood và Tirmizdi). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

نى }
َ
الَةَ  يَنَْتِظرُ  َدامَ  َما َصالَةٍ  ِف  الَْعْبدُ  أ  {تَُصِلِّ َعلَْيهِ  الَْمالَئَِكةُ وَ  الصى

 متفق عليه.
“Quả thật, người bề tôi (được xem là) đang ở trong lễ 

nguyện Salah khi mà y ngồi đợi lễ nguyện Salah và 

các Thiên Thần luôn cầu nguyện cho y (trong khoảng 

thời gian đó).” (Albukhari, Muslim). 

Tuy nhiên, nếu ở trong Masjid không phải để đợi 

chờ lễ nguyện Salah thì giáo lý không cấm bẻ các ngón 

tay bởi lẽ có ghi nhận xác thực qua lời thuật của ông Abu 

Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah  đã từng bẻ các 

ngón tay của Người trong Masjid sau lễ nguyện Salah. 

Theo Sunnah, khuyến khích tranh thủ tham gia lễ 

nguyện Salah tập thể ở hàng đầu; bởi một Hadith ghi lại 

qua lời thuật của ông Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

فِّ  انلَِّداءِ  ِف  َما انلىاُس  َيْعلَمُ  لَوْ } لِ  َوالصى وى
َ
نْ  إِلى  َُيُِدوا لَمْ  ُثمى  ، األ

َ
 أ

 متفق عليه. {لَْسَتَهُموا َعلَْيهِ  يَْسَتِهُموا
“Nếu nhân loại biết được giá trị của việc Azdaan và 

hàng đầu tiên (trong lễ nguyện Salah) nhưng họ 

không tìm thấy cơ hội đến với hai việc làm đó ngoại 
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trừ tổ chức bốc thăm thì chắc chắn họ sẽ tổ chức bốc 

thăm.” (Albukhar, Muslim). 

Đó là Sunnah dành cho nam giới, riêng nữ giới thì 

hàng cuối cùng trong các hàng của họ khi tham gia dâng 

lễ nguyện Salah tập thể cùng với nam giới là tốt nhất; bởi 

Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه مسلم. {آِخُرَها النَِّساءِ  ُصُفوِف  وََخْيُ }
“Và hàng tốt nhất trong các hàng của phụ nữ là hàng 

cuối cùng của họ.” (Muslim). 

Ý nghĩa trong sự việc đó là để tầm nhìn của nữ giới 

cách xa nam giới, tuy nhiên, nếu có vách chắn ngăn cách 

giữa đàn ông và phụ nữ thì hàng đầu tiên sẽ là tốt nhất đối 

với phụ nữ. 

Imam và những người dâng lễ nguyện theo sau 

Imam phải có trách nhiệm chỉnh đốn hàng, thậm chí 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah đã cho rằng trách nhiệm đó 

là điều bắt buộc. Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói:  

وا} فِّ  تَْسِويَةَ  فَإِنى  ُصُفوفَُكمْ  َسوُّ ِ  َتَمامِ  ِمنْ  الصى الَة  رواه مسلم. {الصى

“Các ngươi hãy chỉnh đốn các hàng cho ngay thẳng 

bởi quả thật hàng ngủ ngay thẳng là một trong những 

điều hoàn thiện lễ nguyện Salah” (Muslim). 

Ông Nu’maan bin Basheer  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

نى }  وْ  ُصُفوفَُكمْ  لَتَُسوُّ
َ
 رواه ابلخاري. {وُُجوِهُكمْ  َبْيَ  اهللُ  ََلَُخالَِفنى  أ
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“Các ngươi hãy so hàng cho ngay thẳng, đừng để có 

sự chênh lệch giữa các ngươi nếu không Allah sẽ làm 

cho giữa các ngươi có sự khác biệt (tức làm cho các 

ngươi không đồng lòng với nhau.)” (Albukhari). 

Và việc so hàng là so vai và gót chân. 

Việc chỉnh đốn hàng là không để lỗ trống trong các 

hàng mà phải đứng sát cạnh nhau. Ông Jabir bin Samurah 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  đi ra từ nội phòng 

của Người, nói: 

لَ }
َ
ونَ  أ  {؟َربَِّها ِعْندَ  الَْمالَئَِكةُ  تَُصفُّ  َكَما تَُصفُّ

“Sao các ngươi không đứng thành hàng giống các 

Thiên Thần đứng thành hàng ở nơi Thượng Đế của 

họ?”. 

Các vị Sahabah nói: Các Thiên Thần đừng thành 

hàng nơi Thượng Đế của họ như thế nào? 

Người  nói: 

ُفوَف  يُتِمُّونَ } َوَل  الصُّ
ُ
ونَ  األ فِّ  ِف  َويََُّتَاصُّ  رواه مسلم. {الصى

“Họ hoàn thiện các hàng và họ đứng sát cạnh nhau 

trong hàng (không để lỗ trống)” (Muslim). 

Bên phải của hàng đầu tốt hơn bên trái của nó. Và 

theo Sunnah hàng đầu nên sát gần Imam, còn tất cả 

những hàng tiếp theo sau hàng đầu cách nhau khoảng cỡ 

bằng tư thế Sujud, và hàng thứ hai chỉ được tiến hành khi 

nào hàng đầu đã được hoàn chỉnh. 
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Các điều Rukun (trụ cột), các điều 

Wajib (bắt buộc), và các điều 

Sunnah (khuyến khích) của lễ 

nguyễn Salah 

 

Rukun là nền tảng làm kiên cố một thứ gì đó, khi 

các Rukun của một thứ gì đó có nghĩa là các phần nền 

tảng chủ yếu của thứ đó. 
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Sự khác biệt giữa Rukun và Shart (điều kiện): Shart 

nằm bên ngoài và diễn ra trước lễ nguyện Salah, còn 

Rukun nằm bên trong lễ nguyện Salah. 

Sự khác biệt giữa Rukun và Wajib: Rukun không 

được xí xóa do quên hay thiếu hiểu biết, khác với Wajib 

rằng nó được xí xóa nếu lỡ quên hay thiếu hiểu biết. 

Sự khác nhau giữa những điều Rukun, những 

điều Wajib và những điều Sunnah của lễ nguyện 

Salah: 

 Những điều Rukun: là những điều khi không 

thực hiện thì lễ nguyện Salah bị hư hoàn toàn, dù cố ý 

hoặc do quên hoặc do thiếu hiểu biết; bắt buộc phải thực 

hiện lại Rak’at bị hư đồng thời phải Sujud Sahwi. 

Những điều Wajib: là những điều khi không thực 

hiện do cố ý thì lễ nguyện Salah bị hư; nhưng nếu không 

thực hiện do quên hay thiếu sự hiểu biết thì không hư, 

không bắt buộc phải thực hiện lại Rak’at đó, tuy nhiên, 

phải Sujud Sahwi. 

Những điều Sunnah: là những điều dù không thực 

hiện do cố tình hay không cố tình thì lễ nguyện Salah vẫn 

không bị hư và không cần phải Sujud Sahwi, tuy nhiên, 

ân phước sẽ giảm. Theo Sunnah, khuyến khích Sujud 

Sahwi đối với ai thường xuyên thực hiện những điều 

Sunnah rồi lỡ quên. 

Các Rukun của lễ nguyện Salah: 

 Rukun thứ nhất: Đứng dâng lễ đối với lễ nguyện 

Salah bắt buộc. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ِ َقٰنِتَِي ﴿  [138سورة ابلقرة: ] ﴾٢٣٨َوقُوُمواْ َّلِلذ

Và các ngươi hãy đứng trước Allah với tinh thần 

sùng kính hoàn toàn. (Chương 1 – Albaqarah, câu 

238). 

Hadith do Imran thuật lại: 

ا، َصلِّ } ا، تَْسَتِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  قَائِم  رواه  {َجْنٍب  َفَعََّل  تَْسَتِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  َفَقاِعد 
 ابلخاري.

“Hãy đứng dâng lễ nguyện Salah, nếu ngươi không có 

khả năng thì hãy ngồi, nếu không thể ngồi thì hãy 

nằm.” (Albukhari). 

Nếu không có khả năng đứng do bệnh tình thì có 

thể ngồi hoặc nằm tùy theo tình trạng của người chủ thể; 

tương tự, nếu ai không thể đứng do trần nhà phía trên đầu 

quá thấp hoặc do không đi ra khỏi những nơi hẹp hay một 

lý do nào đó .. 

* Vấn đề: Được phép ngồi dâng lễ nguyện Salah 

đối với ai dâng lễ nguyện Salah theo sau Imam không thể 

đứng. Nếu Imam ngồi dâng lễ nguyện Salah từ ngay lúc 

đầu thì bắt buộc những người theo sau phải ngồi theo 

Imam, đây là câu nói đúng nhất trong hai câu nói của giới 

học giả bởi vì lúc Thiên sứ của Allah  bệnh thì Người 

ngồi dâng lễ nguyện Salah và Người bảo những ai theo 

sau Người ngồi dâng lễ nguyện Salah. (Hadith do 

Albukhari, Muslim ghi lại). 

Còn nếu lúc đầu Imam đứng dâng lễ nguyện Salah 

rồi sau đó do không thể đứng được nữa nên ngồi thì 
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những người dâng lễ nguyện Salah theo sau vẫn phải 

đứng, đó là điều bắt buộc bởi việc làm của các vị 

Sahabah. 

Riêng lễ nguyện Salah Sunnah thì được phép dâng 

lễ nguyện tùy thích, đứng hay ngồi đều được; tuy nhiên, 

ngồi dâng lễ nguyện chỉ được ân phước một nửa so với 

đứng dâng lễ nguyện Salah. 

 Rukun thứ hai: Takbir Ihram 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْ  اْلِقْبلَةَ  اْسَتْقبِلِ  ُثمى }  متفق عليه. {فََكْبِّ
“Sau đó hãy hướng mặt về Qiblah và Takbir” 

(Albukhari, Muslim). 

Không có một ghi nhận nào cho thấy Thiên sứ của 

Allah  mở đầu lễ nguyện Salah ngoài Takbir Ihram. Lời 

Takbir Ihram là nói: “ ُْكَْب
َ
 !Ollo-hu Akbar - ”اهلُل أ

 Rukun thứ ba: Đọc bài Fatihah 

Ông Iba-dah bin Assa-mit  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

  لَمْ  لَِمنْ  َصالَةَ  لَ }
ْ
 متفق عليه. {الِْكَتاِب  بَِفاَِتَةِ  َيْقرَأ

“Không có lễ nguyện Salah đối với ai không đọc bài 

Fatihah.” (Albukhari, Muslim). 

Đọc Fatihah là Rukun trong mỗi Rak’at dù là lễ 

nguyện Salah bắt buộc hay lễ nguyện Salah khuyến 

khích, dù là Imam, người dâng lễ nguyện theo sau hay 
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người dâng lễ nguyện Salah một mình, bởi lẽ Thiên sứ 

của Allah  đã dạy cách thức Salah và Người bảo đọc 

Fatihah trong mỗi Rak’at; ngoại trừ đối với lễ nguyện 

Salah tập thể mà người Imam đọc to thì lúc đó Imam sẽ 

chịu trách nhiệm cho người dâng lễ nguyện theo sau. 

 Rukun thứ tư: Ruku’a trong mỗi Raka’t 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِيَن ﴿ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱَيَٰٓ َ  َءاَمنُواْ ٱرأ رَيأ َعلُواْ ٱۡلأ بُُدواْ َربذُكمأ وَٱفأ وَٱعأ

لُِحوَن۩   [00سورة احلج: ] ﴾٧٧لََعلذُكمأ ُتفأ

Hỡi những ai có đức tin! Hãy cúi đầu và Sujud và thờ 

phượng Thượng Đế của các ngươi và hãy làm điều 

lành để may ra các ngươi được thành đạt. (Chương 

22 – Al-Hajj, câu 77). 

Việc Ruku’a này được Thiên sứ của Allah  ra 

lệnh qua lời thuật của Abu Huroiroh  được Albukhari 

và Muslim ghi lại. 

Ruku’a là cúi gập người, thân và chân tạo thành 

một góc vuông. 

 Ruku’n thứ năm: Trở dậy từ Ruku’a và đứng 

thẳng. 

Ông Abu Mas’ud Al-Badri  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

ُكوِ   ِف  َظْهرَهُ  يُِقيمَ  َحّتى  الرىُجلِ  َصالَةُ  َُتْزِئُ  لَ } ُجودِ  الرُّ رواه  {َوالسُّ
 اخلمسة.
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“Lễ nguyện Salah của người đàn ông không có giá trị 

trừ phi giữ lưng thẳng trong Ruku’a cũng như trong 

Sujud” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah 

và Ahmad). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ا َتْعَتِدَل  َحّتى  اْرَفعْ  ُثمى }  متفق عليه. {قَائِم 
“Rồi hãy trở dậy cho đến khi đứng thẳng người” 

(Albukhari, Muslim). 

 Rukun thứ sáu: Sujud 

Sujud là cúi đầu quỳ lạy mọp xuống đất, đặt toàn 

cơ thể trên bảy bộ phận, thực hiện hai lần trong mỗi 

Rak’at. Allah  phán: 

 [00سورة احلج: ] ﴾ َوْۤاوُدُجۡسٱ ﴿

 Và hãy Sujud (cúi đầu quỳ lạy mọp xuống đất. 

(Chương 11 – Al-Hajj, câu 77). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ا َتْطَمِئى  َحّتى  اْسُجدْ  ُثمى }  متفق عليه. {َساِجد 
“.. rồi hãy Sujud một cách nghiêm trang” (Albukhari, 

Muslim). 

Ông Malik bin Al-Huwairith  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْيُتُمْوِِنْ }
َ
ْ َصلُّْوا َكَما َرأ َصِلِّ

ُ
 رواه ابلخاري. {أ
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“Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah giống như 

những gì các ngươi nhìn thấy Ta dâng lễ nguyện 

Salah.” (Albukhari). 

Bảy bộ phận mà toàn cơ thể đặt lên chúng khi 

Sujud: trán, mũi, hai bàn tay, hai đầu gối, phần bụng của 

các ngón chân hai bên. 

 Rukun thứ năm: Ngồi giữa hai Sujud 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ا َتْطَمِئى  َحّتى  اْرَفعْ  ُثمى }  متفق عليه. {َجالِس 
“.. rồi trở dậy cho đến khi ngồi một cách nghiêm 

trang” (Albukhari, Muslim). 

Bà A’ishah  thuật lại rằng khi Thiên sứ của Allah 

 trở dậy từ Sujud thì Người không Sujud lần hai cho 

đến khi đã ngồi ngay ngắn của tư thế ngồi. (Muslim). 

 Rukun thứ tám: Thực hiện nghiêm trang và 

chuẩn trong các động tác nói trên. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ا، َتْطَمِئى  َحّتى  اْرَكعْ  ُثمى } ا، َتْعَتِدَل  َحّتى  اْرَفعْ  ُثمى  َراكِع   اْسُجدْ  ُثمى  قَائِم 
ا، َتْطَمِئى  َحّتى  ا َتْطَمِئى  َحّتى  اْرَفعْ  ُثمى  َساِجد   متفق عليه. {َجالِس 

“Rồi hãy Ruku’a cho đến khi đúng tư thế Ruku’a, rồi 

hãy trở dậy cho đến khi đứng thẳng người, rồi hãy 

Sujud một cách nghiêm trang, rồi trở dậy cho đến khi 

ngồi một cách nghiêm trang” (Albukhari, Muslim). 
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 Rukun thứ chín và thứ mười: Ngồi và 

Tashahhud cuối 

Tashahhud có nghĩa là đọc “ .اتلَِّحيَّات .. ”. Ông Ibnu 

Mas’ud  nói: “Chúng tôi thường nói lời Tashahhud 

này trước khi nó được sắc lệnh bắt buộc cho chúng 

ta” (Adda-raqutni ghi lại và ông xác nhận Hadith Sahih). 

Và lời “trước khi nó được sắc lệnh bắt buộc cho chúng 

ta” là cơ sở nói rằng việc đọc Tashahhud là bắt buộc. 

 Rukun thứ mười một: Thực hiện theo trình tự 

của các trụ cột 

Thiên sứ của Allah  đã dâng lễ nguyện Salah theo 

trình tự đó và Người bảo: 

{ ْ َصِلِّ
ُ
ْيُتُمْوِِنْ أ

َ
 رواه ابلخاري. {َصلُّْوا َكَما َرأ

“Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah giống như 

những gì các ngươi nhìn thấy Ta dâng lễ nguyện 

Salah.” (Albukhari). 

 Rukun thứ mười hai: Cho Salam. 

Ông Jabir bin Samurah  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

َحَدُكمْ  يَْكِف  إِنىَما}
َ
نْ  أ

َ
ِخيهِ  لََعَ  يَُسلِّمُ  ُثمى  فَِخِذهِ  لََعَ  يََدهُ  يََضعَ  أ

َ
 َمنْ  أ

 رواه مسلم. {َوِشَماِِلِ  يَِمينِهِ  لََعَ 
“Chỉ cần ai đó trong các ngươi đặt tay lên đùi rồi cho 

Salam cho người anh em của y bên phải và bên trái là 

được.” (Muslim). 
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Những Wajib của lễ nguyện Salah có 8 

điều: 

1. Điều Wajib thứ nhất: Tất cả Takbeer trong lễ 

nguyện Salah ngoại trừ Takbeer Ihram như Thiên sứ của 

Allah  đã nói trong Hadith qua lời thuật của Abu Musa 

: 

َ  فَإَِذا} وا، َكْبى ُ  َسِمعَ  قَالَ  َوإَِذا فَاْرَفُعوا، َرَفعَ  َوإَِذا فَاْرَكُعوا، َرَكعَ  َوإَِذا فََكْبِّ
َْمدُ  لََك  َربىَنا َفُقولُوا.  َْحَِدهُ  لَِمنْ  اهللُ  رواه  {فَاْسُجُدوا َسَجدَ  َوإَِذا.  اْلْ

 مسلم.
“Khi Imam Takbeer thì các ngươi hãy Takbeer, khi y 

Ruku’a thì các ngươi Ruku’a, khi y trở dậy thì các 

ngươi trở dậy, khi y nói Sami’ollo-hu liman hamidah 

thì các ngươi nói Rabbana wa lakal hamdu.” (Muslim). 

2. Điều Wajib thứ hai: Lời “ ُ  َدهَسِمَع اهلُل لَِمْن َْحِ  ” – 

“Sami’ollo-hu liman hamidah”. 

Điều Wajib này dành cho Imam và người dâng lễ 

nguyện Salah một mình. 

3. Điều Wajib thứ ba: Lời “ َُْمد  – ”َربىَنا َولََك اْلْ

“Rabbana wa lakal hamdu” 

Bằng chứng là Hadith qua lời thuật của Abu Musa 

vừa nêu trên. 

4. Điều Wajib thứ tư: Nói một lần trong Ruku’a 

lời “الَْعِظْيم َ  ”Subha-na rabbiyal azhi-m“ – ”ُسْبَحاَن َرِبِّ
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Theo Sunnah khuyến khích nói thêm lời này đến ba 

lần hoặc hơn. Đối với Imam thì khuyến khích nói thêm 

đến mười lần. 

5. Điều Wajib thứ năm: Nói một lần lời trong 

Sujud lời “  
َ
َ اأْل لَْعَ ُسْبَحاَن َرِبِّ ” – “Subha-na rabbiyal a’la”. 

Theo Sunnah khuyến khích nói thêm lời này đến ba 

lần hoặc hơn. Đối với Imam thì khuyến khích nói thêm 

đến mười lần. 

6. Điều Wajib thứ sáu: Nói một lần trong lúc ngồi 

giữa hai Sujud lời “ َْربِّ اِْغِفْرِِل” – “Rabbighfir li” 

Theo Sunnah khuyến khích nói thêm lời này đến ba 

lần hoặc hơn. Đối với Imam thì khuyến khích nói thêm 

đến mười lần. 

7. Điều Wajib thứ bảy và tám:  ngồi và đọc 

Tashahhud lần đầu. 

Đó là đọc lời: 

لََواُت  ،ِِلِ  اتلىِحيىاُت } يَِّباُت، َوالصى الَمُ  َوالطى يَُّها َعلَْيَك  السى
َ
 َورَْْحَةُ  انلىِبُّ  أ

الَمُ  َوَبَرََكتُُه، اهللِ  اِْلِيَ  اهللِ  ِعَبادِ  َولََعَ  َعلَْيَنا السى ْشَهدُ .  الصى
َ
نْ  أ

َ
 إَِِلَ  لَ  أ

ْشَهدُ  ، اهللُ  إِلى 
َ
نى  وَأ

َ
ا أ د   {َوَرُسوُِلُ  َعْبُدهُ  ُُمَمى

Những điều Sunnah của lễ nguyện Salah 

Tất cả những hành động và lời nói trong lễ nguyện 

Salah ngoài những gì được nêu trong hai phần trên đều là 

Sunnah. Nếu không thực hiện thì lễ nguyện Salah không 

hư. 
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Những điều Sunnah của Salah được chia 

làm hai loại: 

Những Sunnah bằng lời: Có rất nhiều Sunnah ở 

loại này chẳng hạn như Du-a Istiftaah, “A’u-zdu billah 

..”, Bismillah, nói Amin, đọc những câu hay chương Kinh 

Qur’an sau bài Fatihah. 

Một trong các Sunnah bằng lời: 

- Sau khi nói “ َُربَّنَا َولََك احْلَْمد” thì nói: 

َماءِ  ِمْلءَ } ْرِض  َوِمْلءَ  السى
َ
ءٍ  ِمنْ  ِشْئَت  َما َوِمْلءَ  األ  {ََشْ

“Mil-as sama’ wa mil-al ard wa mil-a ma shi’ta min 

shay’.” 

- Sau bài Tashahhud cuối thì cầu xin với lời Du-a: 

ُعوذُ  إِّنِّ  اللىُهمى }
َ
 فِْتَنةِ  َوِمنْ  الَْقْْبِ  َعَذاِب  َوِمنْ  َجَهنىمَ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ

الِ  الَْمِسيحِ  فِْتَنةِ  ََشِّ  َوِمنْ  َوالَْمَماِت  الَْمْحَيا جى  {ادلى

“Ollo-humma inni a’u-zdu bika min azda-bi jahanam, 

wa min azda-bil qabri, wa min fitnatil mahya wal 

mama-ti, wa min sharri fitnatil masi-hid dajjaal”. 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi 

khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục, khỏi sự trưng phạt 

nơi cõi mộ, khỏi điều thử thách trong cuộc sống và 

trong cõi chết, và khỏi điều xấu của Dajjaal.” 

Những Sunnah bằng động tác: giơ hai bàn tay lên 

khi Takbeer Ihram, khi cúi người xuống Ruku’a, khi trở 

dậy từ Ruku’a, khi trở dậy từ lần ngồi Tashahhud đầu, đặt 
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hai bàn tay lên lòng ngực, bàn tay phải lên bàn tay trái, 

nhìn vào điểm Sujud, đặt hai bàn tay lên hai đầu gối lúc 

Ruku’a, không để bụng và đùi chạm nhau cũng như 

không để đùi và cẳng chân chạm nhau trong lúc Sujud, để 

lưng và đầu trên trục thẳng khi Ruku’a, ... 

 

 

Toàn bộ cách thức dâng lễ 

nguyện Salah 
 

1. Thiên sứ của Allah  khi muốn dâng lễ nguyện 

Salah thì Người đứng hướng mặt về Qiblah, giơ hai bàn 

tay lên, có lúc Người giơ lên ngang vai và có lúc Người 

giơ lên ngang dái tai, khi giơ hai bàn tay lên thì Người để 

lòng bàn tay mở và hướng về Qiblah, đồng thời Người 

nói: “ ُْكَب
َ
 .”Ollo-hu akbar“ – ”اهلُل أ

2. Sau đó, Thiên sứ của Allah  lấy tay phải nắm tay 

trái và đặt lên lòng ngực, có lúc Người để bàn tay phải lên 

bàn tay trái, có lúc Người để bàn tay phải lên khuỷu tay 

trái. 

3.  Kế đến, Thiên sứ của Allah  đọc Du-a Tistitaah, 

Người không luôn đọc một lời Du-a Tistiftaah cố định, có 

nhiều lời Du-a Istiftaah được ghi nhận xác thực từ Người, 

cho nên được phép đọc Du-a Istiftaah với tất cả những gì 

được ghi lại xác thực từ Người. Tiêu biểu cho các lời Du-

a Istiftaah mà Thiên sứ của Allah  thường đọc: 
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ِِبَْمِدكَ  اللىُهمى  ُسْبَحانََك } كَ  َوَتَعاَل  اْسُمَك  َتَباَركَ  َو  {َغْيُكَ  إَِِلَ  َولَ  َجدُّ

“Subha-nakollo-humma wa bihamdika taba-rokas 

muka wa ta’ala jadduka wa la ila-ha ghoiruka”. 

“Lạy Allah, quang vinh thay Ngài, mọi lời ca ngợi và 

tán dương kính dâng Ngài, phúc thay cho đại danh 

của Ngài, quyền lực của Ngài là tối cáo và không có 

Thượng Đế nào khác ngoài Ngài”. 

 َوالَْمْغرِِب، الَْمْْشِقِ  َبْيَ  بَاَعْدَت  َكَما َخَطايَاىَ  َوَبْيَ  بَيِْن  بَاِعدْ  اللىُهمى }
ِن  اللىُهمى  ََطايَا ِمنَ  َنقِّ

ْ
ْبَيُض  اثلىْوُب  ُيَنّقى  َكَما اْل

َ
نَِس  ِمنَ  األ  اللىُهمى  ، ادلى

 {َوالَْْبَدِ  َواثلىلِِّْ  بِالَْماءِ  َخَطايَاىَ  اْغِسْل 

“Ollo-humma ba-‘id bayni wa bayna khoto-ya-ya 

kama ba-‘adta baynal mashriqi walmaghrib, ollo-

humma naqqini minal khoto-ya-ya kama yunaqqoth 

thawbul abyadh minad danas, ollo-hum maghsil 

khoto-ya-ya bilma’ wath thalji walbarad”. 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy giữ khoảng cách xa giữa bề 

tôi và tội lỗi của bề tôi giống như Ngài đã giữ khoảng 

cách xa giữa hướng Đông và hướng Tây; lạy Allah, 

xin Ngài hãy tẩy sạch tội lỗi của bề tôi giống như chiếc 

áo trắng được tẩy sạch khỏi vết bẩn; lạy Allah, xin 

Ngài hãy rửa sạch bề tội lỗi của bề tôi với nước, tuyết 

và băng”. 

4. Sau đó, Thiên sứ của Allah  nói: 

ْيَطاِن الرىِجْيمِ } ُعْوُذ بِاهللِ ِمَن الشى
َ
 {أ

“A’u-zdu billa-hi minash shayto-nir roji-m”. 



 

 

 

121 

“Bề tôi cầu xin Allah che chở khỏi Shaytan xấu xa!”. 

Hoặc Người  nói: 

{ ِ ُعْوُذ ب
َ
ِمْيِع الَْعلِْيِم مِ أ ِ اهللِ السى ْيَطاِن الرىِجْيِم ِمْن َهْمزِه َوَنَفِخِه َن الشى

 {ثِهِ َوَنفَ 
“A’u-zdu billa-h assami’a al-‘ali-m  minash shayto-nir 

roji-m min hamzihi wa nafakhihi wa nafathihi”. 

“Bề tôi cầu xin Allah, Đấng Hằng Nghe, Đấng Am 

Tường, che chở bề tôi khỏi Shaytan xấu xa, khỏi sự 

đánh bại của nó, sự thì thào và xúi bẫy của nó”. 

Kế đến Người đọc Bismillah, thỉnh thoảng Người 

đọc to Bismillah trong các lễ nguyện Salah đọc to. 

5.  Sau đó, Thiên sứ của Allah  đọc bài Fatihah, khi 

kết thúc bài Fatihah thì Người nói: “ آِمْي” – “A-mi-n”. 

6. Sau bài Fatihah, Thiên sứ của Allah  một chương 

Kinh nào đó từ Qur’an, Người thường đọc những chương 

Kinh dài của các chương Kinh Mufassal (các câu Kinh 

ngắn) trong lễ nguyện Salah Fajar, đối với lễ nguyện 

Salah Zhuhur thì có lúc Người đọc dài và có lúc Người 

đọc ở mức trung (không dài cũng không ngắn), còn trong 

lễ nguyện Salah Asr và I-sha’ thì Người thì Người thường 

đọc ở mức trung, riêng đối với lễ nguyện Salah thì thường 

đọc những chương Kinh ngắn và thỉnh thoảng Người đọc 

dài; bởi quả thật, Người từng đọc trong Maghrib chương 

Almursala-t, Attur, Al-A’raf.  

Thiên sứ của Allah  đọc to trong lễ nguyện Salah 

Fajar, hai Rak’at đầu của Maghrib và I-sha’, các lễ 
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nguyện Salah còn lại thì Người đọc thầm; và khi đọc thì 

Người đọc ở Rak’at đầu dài hơn ở Rak’at thứ hai. 

7. Sau đó, Thiên sứ của Allah  giơ hai bàn tay lên 

giống như lúc Takbeer Ihram đồng thới nói “Ollo-hu 

akbar”, rồi cúi gập người thực hiện nghi thức Ruku’a, 

Người đặt hai bàn tay lên hai đầu gối các ngón tay mở tự 

nhiên, hai cánh tay hướng sang hông hai bên, lưng của 

Người thẳng, đầu nằm trên trục thẳng với lưng, rồi Người 

nói: “ َ الَْعِظيْمِ ُسبَْحا َن َرِّبِّ ” – “Subha-na rabbiyal ‘azhi-m” và 

những lời tụng niệm khác được ghi nhận.  

Theo Sunnah, độ lâu của Ruku’a cho người Imam 

là đọc mười lần câu Tasbeeh trên, còn người theo sau 

Imam thì làm theo Imam, riêng người dâng lễ nguyện một 

mình thì muốn ngắn dài tùy thích. 

8. Sau đó, Thiên sứ của Allah  trở dậy và nói lời 

َدهُ “  Sami’ollo-hu liman hamidah” đồng“ – ”ِسِمَع اهلُل لَِمن مَحِ

thời giơ hai bàn tay lên giống như lúc Ruku’a. Khi đã 

đứng thẳng thì Người nói: “ َُربَّنَا َولََك احْلَْمد” – “Rabbana wa 

lakal hamdu”; rồi Người nói thêm các lời tụng niệm 

Sunnah được ghi nhận khác. 

Người  đứng nghiêm sau khi trở dậy từ Ruku’a 

lâu khoảng độ bằng Ruku’a. 

9. Sau đó, Thiên sứ của Allah  Takbeer và cúi 

xuống quỳ lạy trong nghi thức Sujud, Người không giơ 

hai bàn tay lên trong lần thực hiện này, tư thế Sujud của 

Người là Người đặt toàn bộ cơ thể trên bảy bộ phận: trán, 

mũi, hai bàn tay, hai đầu gối và phần bụng các ngón hai 

bàn chân, hai bàn tay hai chân đều hướng về Qiblah, hai 
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cùi chỏ được nâng cao, hai bắp tay cách xa hai bên hông, 

bụng nâng cao khỏi đùi và đùi cao khỏi hai cẳng chân, rồi 

Người  nói: “ َلَْع
َ
َ اأْل  .”Subha-na rabbiyal a’la“ – ”ُسبَْحاَن َرِّبِّ

Người  Sujud lâu khoảng bằng Ruku’a, và ngoài 

câu Tasbeeh trên Người còn đọc những lời tụng niệm 

được ghi nhận khác. 

10.  Sau đó, Thiên sứ của Allah  trở dậy đồng thời 

nói “Ollo-hu akbar”, Người ngồi đặt mông trên bàn chân 

trái, bàn chân phải để thắng đứng, hai tay đặt trên hai đùi, 

rồi Người nói:  

ِِن، َواِْهِدِِن، َواِْرُزْقِِن } ، َواِْجُْبْ ، َواِرَْْحِِْنْ  {اللُهمى اِْغِفْرِِلْ
“Ollo-hum maghfirly, warhamni, wajburni, wahdini, 

warzuqni”. 

“Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho bề tôi, thương xót bề 

tôi, ban phúc lành cho bề tôi, hướng dẫn bề tôi và ban 

bổng lộc cho bề tôi”. 

Người  ngồi lâu bằng thời gian Sujud. 

Sau đó, Người Takbeer và thực hiện Sujud lần hai, 

Người thực hiện giống như Sujud lần đầu. 

11.  Kế đến, Thiên sứ của Allah  trở dậy đồng thời 

nói lời Takbeer, Người đứng dậy, nếu cần nghỉ thì Người 

ngồi lại một chút trước khi đứng dậy. 

12.  Sau khi đứng dậy thẳng người và nghiêm trang thì 

Thiên sứ của Allah   bắt đầu đọc, Người đọc A’u-zdu 

nếu như chưa đọc ở Rak’at thứ nhất, và Người đọc 
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Bismillah nhưng không đọc Du-a Istiftaah, Người thực 

hiện giống như Rak’at đầu. 

13.  Sau đó, Thiên sứ của Allah  ngồi Tashahhud lần 

đầu, cách ngồi giống như ngồi giữa hai lần Sujud, Người 

đặt bàn tay phải lên đùi phải và bàn tay trái lên đùi trái, 

thỉnh thoảng Người đặt bàn tay phải lên đầu gối phải và 

ban tay trái lên đầu gối trái, bên bàn tay phải Người lấy 

đầu ngón cái chạm với đầu ngón giữa tạo thành đường 

tròn, ngón út và ngón giáp út co lại, ngón trỏ chỉ thẳng, 

thỉnh thoảng Người co hết toàn bộ các ngón tay bên phải 

lại và chỉ ngón trỏ ra, Người cử động ngón trỏ khi cầu 

nguyện (đọc lời mang ý nghĩa Du-a), mắt Người nhìn 

ngón trỏ, Người nói: 

لََواُت  ،ِِلِ  اتلىِحيىاُت } يَِّباُت، َوالصى الَمُ  َوالطى يَُّها َعلَْيَك  السى
َ
 َورَْْحَةُ  انلىِبُّ  أ

الَمُ  َوَبَرََكتُُه، اهللِ  اِْلِيَ  اهللِ  ِعَبادِ  َولََعَ  َعلَْيَنا السى ْشَهدُ .  الصى
َ
نْ  أ

َ
 إَِِلَ  لَ  أ

ْشَهدُ  ، اهللُ  إِلى 
َ
نى  وَأ

َ
ا أ د   {َوَرُسوُِلُ  َعْبُدهُ  ُُمَمى

14.  Sau đó, Thiên sứ của Allah  đứng dậy đồng thời 

nói lời Takbeer, khi đã đứng thẳng thì Người giơ hai bàn 

tay lên (giống như lúc Takbeer Ihram), Người thực hiện 

Rak’at thứ ba và thứ tư, hai Rak’at này Người làm nhẹ 

hơn hải Rak’at đầu tức chỉ đọc bài Fatihah, không đọc 

thêm gì nữa ngoại trừ đối với lễ nguyện Salah Zhuhur thì 

thỉnh thoảng Người đọc thêm ngoài bài Fatihah. 

15.  Sau đó, Thiên sứ của Allah  ngồi Tashahhud lần 

cuối, Người ngồi trên bàn chân trái được đặt nằm dưới 

cẳng chân phải, mu bàn chân áp nền đất, bàn chân phải 
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dựng đứng, mong đặt xuống nền đất; thỉnh thoảng Người 

để cả hai bàn chân nằm sang bên phải. 

16.  Kế đến, Thiên sứ của Allah  đọc bài Tashahhud 

cuối, đó là bài Tashahhud đầu cùng với phần thêm dưới 

đây: 

ٍد، لََعَ  َصلِّ  اللىُهمى } ٍد، آلِ  َولََعَ  ُُمَمى  آلِ  ولَََعَ  إِبَْراهِيمَ  لََعَ  َصلىْيَت  َكَما ُُمَمى
يٌد، َْحِيدٌ  إِنىَك  إِبَْراِهيَم، ٍد، لََعَ  َبارِكْ وَ  ََمِ دٍ  آلِ  َولََعَ  ُُمَمى  بَاَرْكَت  َكَما ُُمَمى

 {ََمِيدٌ  َْحِيدٌ  إِنىَك  إِبَْراِهيَم، آلِ  َولََعَ  إِبَْراِهيمَ  لََعَ 
“Ollo-humma solli ala Muhammad wa ala a-li 

Muhammad, kama sollayta ala Ibro-hi-m wa ala a-li 

Ibro-hi-m, innaka hami-dum maji-d; wa ba-rik ala 

Muhammad wa ala a-li Muhammad, kama ba-rakta 

ala Ibro-hi-m wa ala a-li Ibro-hi-m, innaka hami-dum 

maji-d”. 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy ban bằng an cho 

Muhammad, gia quyến của Muhammad giống như 

Ngài đã ban bằng an cho Ibrahim và gia quyến của 

Ibrahim, quả thật Ngài là Đấng Đáng được ca ngợi, 

Đấng Quyền Lực; và xin Ngài ban phúc lành cho 

Muhammad, cho gia quyến của Muhammad giống 

như Ngài đã ban phúc lành cho Ibrahim và gia quyến 

của Ibrahim, quả thật Ngài là Đấng Đáng được ca 

ngợi, Đấng Quyền Lực”. 

Sau khi kết thúc bài Tashahhud thì Người  cầu 

xin Allah  che chở với lời Du-a sau: 
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ُعوذُ  إِّنِّ  اللىُهمى }
َ
 فِْتَنةِ  َوِمنْ  الَْقْْبِ  َعَذاِب  َوِمنْ  َجَهنىمَ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ

الِ  الَْمِسيحِ  فِْتَنةِ  ََشِّ  َوِمنْ  َوالَْمَماِت  الَْمْحَيا جى  {ادلى

“Ollo-humma inni a’u-zdu bika min azda-bi 

jahannam wa min azda-bil qabri wa min fitnatil 

mahya walmama-t wa min sharri fitnatil masi-hid 

dajjaal”. 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi 

sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục, khỏi sự trừng phạt nơi 

cõi mộ, khỏi sự thử thách của cuộc sống và cái chết, và 

khỏi điều xấu từ sự thử thách Dajjaal”. 

17.  Sau đó, Thiên sứ của Allah  cho Salam bên phải, 

Người nói: “ ِاَلمُ َعلَيُْكْم َورمَْحَُة اهلل  Assala-mu alaykum“ – ”السَّ

wa rohmatullo-h”; kế đến Người cho Salam bên trái cũng 

giống như vậy. 

* Sau khi cho Salam xong thì Thiên sứ của Allah 

 nói ba lần câu “ َْستَْغِفُر اهلل
َ
 Astaghfirullo-h”, rồi“ – ”أ

Người  nói “... الم نَْت السَّ
َ
 rồi Người tụng niệm ,”امهلل أ

Allah với những lời tụng niệm sẽ được đề cập trong phần 

tiếp theo Insha-Allah. 
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Những điều Makruh (bỏ tốt hơn 

làm) trong lễ nguyện Salah 
 

 Trong lễ nguyện Salah, Makruh xoay mặt và thân 

mình qua lại; bởi Thiên sứ của Allah  đã nói: 

ْيَطانُ  ََيَْتلُِسهُ  اْختاِلٌَس  ُهوَ } ِ  ِمنْ  الشى رواه ابلخاري عن  {الَْعْبدِ  َصالَة
 .  اعئشة

“Đó là sự lấy trộm, Shaytan lấy trộm từ lễ nguyện 

Salah của người bề tôi.” (Hadith do Abukhari ghi lại từ 

lời thuật của A’ishah ). 

Trừ trường hợp cần thiết xoay mặt và lòng ngực 

qua lại thì không vấn đề gì chẳng hạn như trong hoàn 

cảnh sợ hãi hoặc có nguyên do chính đáng. Tuy nhiên, 

nếu xoay nguyên người thì lễ nguyện Salah sẽ hư vì đã bỏ 

hướng Qiblah mà không có lý do. 

 Trong lễ nguyện Salah, Makruh nhìn lên trời; một 

số học giả cho rằng hành động đó là Haram. Thiên sứ của 

Allah  đã chỉ trích hành động đó, Người nói: 

ْقَوامٍ  بَاُل  َما}
َ
بَْصاَرُهمْ  يَْرَفُعونَ  أ

َ
َماءِ  إَِل  أ  {َصالَتِِهمْ  ِف  السى

“Có chuyện gì mà những nhóm người đưa mắt nhìn 

lên bầu trời trong lễ nguyện Salah của chứ?!” 

Người  nói mạnh hơn nữa với lời: 
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وْ  َذلَِك  َعنْ  ََلَنَْتُهنى }
َ
بَْصاُرُهمْ  تَلُْخَطَفنى  أ

َ
رواه ابلخاري من حديث أنس  {أ

. 
“Họ phải ngưng việc làm đó hoặc họ phải bị lấy mất đi 

ánh sáng” (Albukhari ghi lại từ lời thuật của Anas ). 

Người dâng lễ nguyện Salah nên nhìn vào điểm 

Sujud chứ không nhìn những gì ở phía trước mặt bởi vì 

điều đó sẽ làm cho y phân tâm trong lễ nguyện Salah. 

 Trong lễ nguyện Salah, Makruh tựa mình vào 

tường hoặc tựa mình vào một thứ gì đó khi đứng ngoại 

trừ thực sự cần thiết chẳng hạn do bệnh tình thì không 

vấn đề gì. 

 Trong lễ nguyện Salah, Makruh để hai khuỷu tay 

nằm áp sát xuống nền khi Sujud bởi Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ُجوِد، ِف  اْعَتِدلُوا} َحُدُكمْ  يَبُْسْط  َولَ  السُّ
َ
 {الََْكِْب  انْبَِساَط  ِذَراَعْيهِ  أ

 متفق عليه.
“Các ngươi hãy thực hiện đúng chuẩn trong Sujud, và 

không ai trong các ngươi được phép duỗi hai khuỷu 

tay (áp sát nền) giống như cách nằm duỗi hai chi 

trước của con chó” (Albukhari, Muslim). 

 Trong lễ nguyện Salah, Makruh cử động một cách 

không cần thiết. 

 Trong lễ nguyện Salah, Makruh để hai tay ở phần 

dưới bụng bởi vì đó là phong cách của những người ngoại 

đạo và những người tự cao tự đại. Ông Abu Huroiroh  

thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah  cấm người dâng lễ 
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nguyện Salah để tay ở phần dưới bụng. (Albukhari, 

Muslim). 

 Makruh bẻ các ngón tay trong lễ nguyện Salah. 

 Makruh dâng lệ nguyện Salah tại nơi mà phía trước 

mặt có những thứ làm phân tâm. Bà A’ishah  thuật rằng 

Thiên sứ của Allah  dâng lễ nguyện Salah trên một 

miếng trải vuông có họa tiết ở các cạnh viền, Người đã 

nhìn vào họa tiết đó lúc lễ nguyện. Khi xong lễ nguyện, 

Người nói: 

ِب  إَِل  َهِذهِ  ِِبَِميَصِّت  اْذَهُبوا}
َ
لَْهْتِن  فَإِنىَها...  َجْهمٍ  أ

َ
ا أ  {َصالَِت  َعنْ  آنِف 

 عليه.متفق 
“Các ngươi hãy mang miếng trải này của Ta đến Abu 

Jahm .. bởi quả thật nó làm Ta phân tâm trong lễ 

nguyện Salah của Ta.” (Albukhari, Muslim). 

 Makruh dâng lễ nguyện Salah tại những nơi có 

hình ảnh, tranh vẽ hay các bức tượng. 

 Makruh vào lễ nguyện Salah trong tâm trạng lo 

lắng bởi một điều gì đó chẳng hạn như do mắc tiểu hoặc 

cần đi ngoài hoặc kìm hãm xì hơi hoặc do thời tiết lạnh 

quá hay nóng quá hoặc sau khi bữa ăn đã được dọn ra, .. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ةِ  َصالَةَ  لَ } َعامِ  ِِبَْْضَ ْخَبَثانِ  يَُدافُِعهُ  َوُهوَ  َولَ  الطى
َ
 رواه مسلم. {األ

“Không có lễ nguyện Salah khi thức ăn đã được dọn 

ra và cũng không có lễ nguyện Salah khi cố gắng nén 

lại cơn mắc tiểu và đi ngoài” (Muslim). 
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Những điều khuyến khích và 

được phép trong lễ nguyện Salah 
 

 Theo Sunnah, người dâng lễ nguyện Salah được 

phép ngăn cản người đi ngang qua gần trước mặt mình, 

bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

َحُدُكمْ  ََكنَ  إَِذا}
َ
ا يََد ْ  فَالَ  يَُصَّلِّ  أ َحد 

َ
هُ  يََديْهِ  َبْيَ  َيُمرُّ  أ

ْ
 َما َوَْلَْدَرأ

َب  فَإِنْ  اْسَتَطا َ 
َ
رواه مسلم من حديث ابن  {َشْيَطانٌ  ُهوَ  فَإِنىَما فَْلُيَقاتِلْهُ  أ

 عمر ريض اهلل عنه.
“Khi ai đó trong ngươi dâng lễ nguyện Salah thì chớ 

để bất kỳ ai đi ngang qua gần trước mặt mình mà hãy 

cản y theo khả năng có thể, nếu y từ chối (sự ngăn 

cản) thì hãy quyết đấu tới cùng với y bởi quả thật y 

chỉ là một tên Shaytan.” (Hadith do Muslim ghi lại từ 

lời thuật của Ibnu Umar ).  

Những thứ đi ngang trước mặt người dâng lễ 

nguyện cắt đứt lễ nguyện của người đó là con lừa, chó 

đen và phụ nữ. 

Tuy nhiên, nếu trước mặt người dâng lễ nguyện 

Salah có một vật chắn ngang thì không vấn đề gì dù có 

người đi ngang qua sau vật chắn đó; còn nếu không có vật 

chắn thì cũng không vấn đề gì nếu có người đi ngang qua 

ngoài phạm vị Sujud. Các học giả ước định phạm vi cho 

Sujud là khoảng ba khuỷu tay. 
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Việc đặt vật chắn phía trước khi dâng lễ nguyện 

Salah là Sunnah đối với người dâng lễ nguyện Salah một 

mình và Imam; bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

َحُدُكمْ  َصَّلى  إَِذا}
َ
ةٍ  إَِل  فَْلُيَصلِّ  أ رواه أبو داود وابن  {ِمْنَها َوَْلَْدنُ  ُسُّْتَ

 ماجه من حديث أيب سعيد.
“Khi ai đó trong các ngươi muốn dâng lễ nguyện 

Salah thì y hãy dâng lễ nguyện Salah hướng về một 

vật chắn phía trước, và y hãy đứng ở vị trí gần vật 

chắn đó.” (Abu Dawood, Ibnu Ma-jah ghi lại từ lời thuật 

của Abu Sa’eed). 

Riêng vật chắn của người đứng theo sau Imam 

chính là vật chắn của người làm Imam. 

Theo Sunnah, vật chắn nên cao khoảng một khuỷu 

tay dù mỏng hay dày nhưng nếu không tìm thấy thì bất cứ 

vật gì dù không cao cũng được bởi Thiên sứ của Allah  

nói: 

َحُدُكمْ  َصَّلى  إَِذا}
َ
 فَلَْيْنِصْب  َُيِدْ  لَمْ  فَإِنْ  َشيْئ ا وَْجِههِ  تِلَْقاءَ  َفلَْيْجَعْل  أ

ا ا َمَعهُ  يَُكنْ  لَمْ  فَإِنْ  َعص  ا فَلَْيْخُطْط  َعص  رواه أمحد وأبو داود وابن  {َخطًّ
 ماجه وصححه اإلمام أمحد وابن املدين.

“Khi ai đó trong các ngươi dâng lễ nguyện Salah thì 

hãy để một thứ gì đó ngay phía trước mặt của y, nếu y 

không tìm thấy gì thì y hãy để một cây roi, còn nếu 

không tìm thấy roi thì y hãy kẻ một đường.” (Hadith 

do Ahmad, Abu Dawood, Ibnu Ma-jah ghi lại, Imam 

Ahmad và Ibnu Al-Madani xác nhận Hadith Sahih). 
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* Vấn đề: Lễ nguyện Salah bị hư bởi sự đi ngang 

qua của chó đen, lừa hoặc phụ nữ nếu trong phạm vị giữa 

người dâng lễ nguyện Salah và vật chắn trước mặt y hoặc 

trong phạm vi dưới ba khuỷu tay. 

  Nếu có những sự việc diễn ra cho người đang dâng 

lễ nguyện Salah chẳng hạn như được xin phép, hoặc 

Imam bị quên hoặc lo sợ cho một người nào đó gặp nguy 

hiểm thì y được phép lưu ý cho các sự việc đó bằng cách 

là Tasbeeh đối với nam giới và vỗ tay đối với nữ giới. 

Ông Sahl bin Sa’ad  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ءٌ  نَابَُكمْ  إَِذا}  {نَِّساءُ َوتلىْصِفق ال ،ح الِرَِّجاُل فَلْتَُسبِّ  َصالَتُِكمْ  ِف  ََشْ
 متفق عليه.

“Nếu có điều gì xảy ra với các người trong lúc các 

ngươi dâng lễ nguyện Salah thì nam giới hãy Tasbeeh 

còn nữ giới hãy vỗ tay.” (Albukhari, Muslim). 

 Không phải là điều Makruh đối với chào Salam đến 

người đang trong lễ nguyện Salah nếu như với mục đích 

muốn biết y đáp lại thế nào trong lễ nguyện Salah. Người 

đang trong lễ nguyện Salah trong tình huống đó nên đáp 

lại lời Salam với cách ra dấu bằng tay (duỗi bàn tay phải 

ra đặt nằm úp xuống và đưa ra một chút) chứ không nói 

bằng lời. Bằng chứng là Hadith do Ibnu Umar  thuật 

lại. 

 Người dâng lễ nguyện Salah được phép đọc nhiều 

chương Kinh Qur’an trong một Rak’at một cách thỉnh 

thoảng. Ông Huzdaifah  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  đã đọc trong lễ nguyện Salah của Người trong 
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một Rak’at chương Albaqarah, chương Ali –Imran và 

Annisa’ (theo Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại). 

Và Người dâng lễ nguyện Salah được phép đọc 

một chương Kinh duy nhất cho hai Rak’at, và cũng được 

phép đọc phần cuối, phần giữa của chương Kinh. Ông 

Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên sứ của Allah từng đọc ở 

Rak’at đầu của lễ nguyện Salah câu 236 chương 

Albaqarah và ở Rak’at thứ hai Người đọc câu 64 chương 

Ali – Imran. Và Allah, Đấng Tối Cao đã phán: 

َ مِنأُه  ﴿  [10]سورة الزمل:  ﴾فَٱقأَرُءواْ َما تَيََّسذ

Bởi thế, các ngươi hãy đọc Qur’an phần nào mà các 

ngươi thấy dễ dàng cho các ngươi. (Chương 03 – Al-

Muzzammil, câu 20). 

Tuy nhiên, những việc làm không nên làm nhiều 

đối với các lễ nguyện Salah bắt buộc mà hãy làm thỉnh 

thoảng. Theo Sunnah nên đọc nguyên chương Kinh, nếu 

dài thì chia làm đôi. 

 Người dâng lễ nguyện Salah theo Sunnah nên cầu 

xin Allah  che chở mỗi khi đọc đến câu Kinh có đề cập 

đến sự trừng phạt và nên cầu xin Allah  yêu thương mỗi 

khi đọc đến câu Kinh có đề cập đến Rahmah của Ngài. 

Người dâng lễ nguyện cũng được phép Salawat cho Thiên 

sứ của Allah  mỗi khi đọc đến câu Kinh có nhắc đến 

Người. Những việc làm này được khuyến khích đối với 

các lễ nguyện Salah Sunnah như Hadit do Huzdaifah  

thuật lại; và là điều được phép đối với lễ nguyện Salah 

bắt buộc. 
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Sujud Sahwi 
 



 

 

 

135 

Sujud Sahwi là hai lần Sujud bắt buộc người dâng 

lễ nguyện Salah phải thực hiện khi lỡ quên một điều 

Rukun hay Wajib của lễ nguyện Salah. 

Sujud Sahwi được qui định phải thực hiện trong ba 

trường hợp sau: 

1- Trường hợp lỡ quên thêm một điều Rukun hay 

một điều Wajib nào đó trong lễ nguyện Salah. 

2- Trường hợp lỡ quê, bỏ sót một điều Rukun hay 

một điều Wajib nào đó trong lễ nguyện Salah. 

3- Trường hợp có sự ngờ vực, không chắc chắn về 

việc thêm hay bớt trong lễ nguyện Salah. 

Phải Sujud khi gặp một trong ba trường hợp này 

theo các tình huống được ghi lại trong Hadith, chứ không 

theo mỗi tính huống thêm, hoặc bớt hoặc không chắc 

chắn. 

Sujud Sahwi chỉ đối với lễ nguyện Salah có Ruku’a 

và Sujud, riêng lễ nguyện Salah cho người chết thì không 

có Sujud Sahwi; tương tự, không có Sujud Sahwi cho 

Sujud đọc xướng Qur’an khi lỡ quên Sujud . 

Các tình huống Sujud Sahwi: 

1. Tình huống thứ nhất: Thừa trong lễ nguyện 

Salah, là thừa những động tác cũng như các lời Wajib hay 

Rukun trong Salah. 

 Thừa các động tác chẳng hạn như đứng vào lúc cần 

phải ngồi, ngồi vào lúc cần phải đứng, thừa Ruku’a hay 

Sujud. Nếu làm thừa những động tác đó do quên thì bắt 

buộc phải Sujud Sahwi bởi lời nói của Thiên sứ  do 

Ibnu Mas’ud  thuật lại: 
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وْ  الرىُجُل  َزادَ  إَِذا}
َ
 مسلم. رواه {َسْجَدَتْيِ  َفلْيَْسُجدْ  َنَقَص  أ

“Nếu một người thực hiện thừa hoặc thiếu thì y phải 

Sujud hai lần.” (Muslim). 

* Vấn đề: Nếu làm thừa một Raka’t do quên 

nhưng không biết cho đến khi đã xong lễ nguyện Salah 

thì phải Sujud Sahwi; còn nếu biết trong lúc thực hiện 

Rak’at thừa thì phải ngồi xuống ngay tại thời điểm nhận 

biết đó, và hãy Tashahhud nếu như chưa Tashahhud, sau 

đó hãy Sujud và cho Salam. 

Nếu là Imam, bắt buộc những người dâng lễ 

nguyện Salah theo sau phải nhắc Imam nếu phát hiện 

Imam làm thừa hay thiếu bằng cách: nam giới thì Tasbeeh 

(nói Subha-nollo-h), nữ giới thì vỗ tay. Lúc được được 

nhắc bởi những người theo sau thì bắt buộc Imam phải 

làm theo sự nhắc nhở của họ nếu như y không chắc mình 

đã thực hiện đúng. 

 Thừa các lời trong lễ nguyện Salah chẳng hạn như 

đọc chương Kinh Qur’an nào đó sau bài Fatihah trong hai 

Rak’at cuối đối với những lễ nguyện Salah gồm bốn hoặc 

ba Rak’at. Trong trường hợp này, người dâng lễ nguyện 

Salah phải thực hiện Sujud Sahwi. 

 Trường hợp thừa lời nói và động tác mà lời nói và 

động tác đó không phải là nghi thức của lễ nguyện Salah 

chẳng hạn như ăn, uống, nhiều cử động, nói chuyện thì 

giáo lý không qui định phải Sujud Sahwi, tuy nhiên, nếu 

làm một cách cố tình sẽ làm hư lễ nguyện Salah, còn nếu 

do quên là không hư lễ nguyện Salah. 
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2. Tình huống thứ hai: Thiếu trong lễ nguyện Salah, 

là bỏ một nghi thức nào đó của lễ nguyện Salah. 

 Thiếu các nghi thức Rukun: Nếu bỏ Rukun 

Takbeer Ihram thì lễ nguyện Salah không có giá trị và 

Sujud Sahwi cũng không thể thay thế. Trường hợp bỏ 

Rukun nào đó ngoài Takbeer Ihram chẳng hạn như 

Ruku’a, Sujud hoặc những nghi thức khác, thì Rak’at bị 

thiếu nghi thức Rukun đó phải được hủy bỏ và thực hiện 

lại Rak’at khác. 

Nếu không phát hiện đã bỏ Rukun cho đến khi sau 

Salam thì việc bỏ đó được xem như đã bỏ toàn bộ Rak’at. 

Nếu thời điểm phát hiện không lâu đồng thời người dâng 

lễ nguyện vẫn còn trong tình trạng Taha-rah thì hãy thực 

hiện lại một Rak’at hoàn chỉnh rồi Sujud Sahwi sau 

Salam; nhưng nếu thời điểm phát hiện sau một thời gian 

khá lâu hoặc Wudu’ bị hư thì phải thực hiện lại toàn bộ lễ 

nguyện Salah. 

 Thiếu các Wajib như lời Tasbeeh trong Ruku’a 

hay trong Sujud hoặc những lời tụng niệm khác. 

- Nếu phạt hiện trước khi chuyển qua một nghi thức 

Rukun khác thì phải thực hiện lại lời Tasbeeh Wajib đó 

rồi Sujud Sahwi sau Salam bởi vì đó là được xem là thừa 

trong lễ nguyện Salah. 

- Nếu phát hiện sau khi đã chuyển qua một nghi thức 

Rukun khác thì điều đó được xí xóa nhưng phải Sujud 

Sahwi trước Salam bởi vì đó là thiếu trong lễ nguyện 

Salam. 
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 Thiếu các điều Sunnah: Nếu những Sunnah thường 

xuyên thực hiện thì khuyến khích Sujud Sahwi trước 

Salam, còn đối với những Sunnah không thực hiện 

thường xuyên thì không cần Sujud Sahwi. 

3. Tình huống thứ ba: Không chắc chắn, có sự ngờ 

vực trong lễ nguyện Salah giữa thiếu và đủ hoặc giữa đủ 

và thừa. 

 Nếu nghĩ phần lớn hướng về cái nào thì thực hiện 

theo cái đó rồi Sujud Sahawi sau Salam. Ông Ibnu 

Mas’ud thuật lại lời của Thiên sứ : 

َواَب  فَلَْيَتَحرى }  متفق عليه. {َعلَْيهِ  فَْلُيتِمى  الصى
“Hãy ước đoán cái đúng nhất rồi hoàn tất theo cái ước 

đoán đó.” (Albukhari, Muslim). 

 Không thể nhận định cái nào có phần trăm xác suất 

hơn cái nào thì phải dựa vào điều chắc chắn, đó là thiếu 

nếu giữa thiếu và đủ và là đủ nếu giữa đủ và thừa. 

Thí dụ: Trường hợp không rõ số lượng Rak’at đã 

thực hiện; chẳng hạn như một người dâng lễ nguyện 

Salah, anh ta không biết mình đã thực hiện được hai hay 

ba Rak’at, nếu anh ta có thể nhận định phần xác suất của 

cái này cao hơn cái kia thì anh ta sẽ làm theo phần xác 

suất cao hơn (giả sử như anh ta nghĩ rằng ba Rak’at là 

phần có xác suất cao hơn thì anh ta lấy ba Rak’at) nhưng 

nếu anh ta không thể nhận định xác suất của cái nào cao 

hơn cái nào thì anh ta sẽ phải lấy phần chắc chắn, đó là 

lấy số lượng ít nhất (hai Rak’at), sau đó, anh ta Sujud 

Sahwi trước Salam. Bằng chứng là Hadith do Abu Sa’eed 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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َحُدُكمْ  َشكى  إَِذا}
َ
مْ  ثاَلَث ا َصَّلى  َكمْ  يَْدرِ  فَلَمْ  َصالَتِهِ  ِف  أ

َ
ا أ ْرَبع 

َ
 أ

كى  فَلَْيْطَرِح  نْ  َقْبَل  َسْجَدَتْيِ  يَْسُجدُ  ُثمى  اْستَْيَقنَ  َما لََعَ  َوَْلَْبِ  الشى
َ
 أ

 مسلم.رواه  {يَُسلِّمَ 
“Nếu ai đó trong các ngươi có sự ngờ vực trong lễ 

nguyện Salah của y, y không biết mình đã thực hiện 

được ba hay bốn Rak’at thì anh ta hãy bỏ qua sự ngờ 

vực đó và làm theo điều chắc chắn rồi sau đó anh ta 

hãy Sujud hai lần trước khi cho Salam.” (Muslim). 

* Vấn đề: Thời điểm Sujud Sahwi 

- Trước Salam: Nếu thiếu Tasbeeh trong Ruku’a 

hay trong Sujud thì Sujud trước Salam giống như Hadith 

do Abdullah bin Buhainah  thuật lại rằng khi Thiên sứ 

của Allah  bỏ Tashahhud đầu thì Người Sujud trước 

Salam (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại); tương tự, 

nếu nghi ngờ và không xác định được cái nào có xác suất 

cao hơn thì cũng Sujud trước Salam như Hadith do Abu 

Sa’eed  thuật lại. 

- Sau Salam: Nếu thừa chẳng hạn như thừa Ruku’a 

hoặc Sujud hoặc đứng hoặc ngồi thì phải Sujud sau Salam 

như Hadith do Abu Huroiroh  thuật lại rằng khi Thiên 

sứ của Allah  thêm đứng trong lễ nguyện Salah thì 

Sujud sau Salam (Albukhari, Muslim); hoặc nếu có sự 

nghi ngờ nhưng có khả năng xác định một trong hai có 

phần xác suất cao hơn chẳng hạn như nghi ngờ giữa ba và 

bốn Rak’at và đã nhận định ba Rak’at là phần có xác suất 

cao hơn thì chỉ cần thực hiện một Rak’at nữa là được, sau 
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đó Sujud Sahwi sau Salam như Hadith do Ibnu Mas’ud 

thuật lại được đề cập ở trên. 

- Sujud Sahwi của người theo sau Imam: 

+ Nếu người theo sau kịp cho Salam cùng với 

Imam thì không cần phải Sujud Sahwi vì Imam đã lãnh 

trách nhiệm cho y. 

+ Nếu người theo sau không kịp cho Salam cùng 

với Imam thì phải Sujud Sahwi sau khi đã hoàn tất nốt 

phần Salah của mình. 

* Cách thức Sujud Sahwi giống như cách thức 

Sujud trong lễ nguyện Salah. 

* Ai quên nhiều lần trong lễ nguyện Salah thì chỉ 

cần Sujud Sahwi hai lần Sujud là được; nếu tập hợp giữa 

điều phải thực hiện Sujud trước Salam và sau Salam thì 

hãy thực hiện Sujud trước Salam.  

 

   

 

 

Tụng niệm sau lễ nguyện Salah 

 

Lễ nguyện Salah bắt buộc sẽ không khỏi gặp phải 

sự thiếu sót nhưng do lòng thương xót bao la của Allah, 
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Đấng Ân Phúc và Tối Cao nên Ngài qui định cho người 

dâng lễ nguyện Salah những việc làm để bù lại những 

thiếu sót và giúp hoàn thiện lễ nguyện Salah được trọn 

vẹn. 

Một trong những điều để bổ sung những sai sót 

cũng như để hoàn thiện lễ nguyện Salah một cách trọn 

vẹn là tụng niệm sau lễ nguyện. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

َ قَِيٰم  ﴿ لَٰوةَ فَٱذأُكُرواْ ٱَّللذ ٰ ا َوُقُعود  فَإَِذا قََضيأتُُم ٱلصذ  ﴾ُجنُوبُِكمأ  ا َولََعَ
 [203سورة النساء: ]

Khi các ngươi đã hoàn tất lễ nguyện Salah thì các 

ngươi hãy tụng niệm Allah mọi lúc, lúc đứng cũng 

như lúc ngồi và cả lúc nằm. (Chương 4 – Annisa’, câu 

103). 

﴿ ِ ِل ٱَّللذ ْ مِن فَضأ ۡرِض َوٱبأتَُغوا
َ ْ ِِف ٱألأ وا لَٰوةُ فَٱنتَِۡشُ فَإَِذا قُِضيَِت ٱلصذ

لُِحوَن  ا لذَعلذُكمأ ُتفأ َ َكثرِي   [20: سورة اجلمعة] ﴾١٠َوٱذأُكُرواْ ٱَّللذ

Rồi khi cuộc lễ nguyện Salah đã kết thúc thì các 

ngươi hãy tản mác khắp nơi trên mặt đất mà tìm kiếm 

thiên lộc của Allah nhưng các ngươi hay luôn nhớ đến 

Allah cho thật nhiều, mong rằng các ngươi sẽ được 

thành đạt. (Chương 61 – Al-Jum’ah, 20). 

Bởi thế, khi cho Salam xong, theo Sunnah, người 

dâng lễ nguyện Salah được khuyến khích nói những lời 

tụng niệm sau: 

 Nói ba lần: 
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ْسَتْغِفُر اهللَ }
َ
 {أ

“Astaghfirullo-h” 

“Bề tôi cầu xin Allah tha thứ!”. 

 Sau đó, nói một lần: 

نَْت  اللىُهمى }
َ
الَمُ  أ الَمُ  َوِمْنَك  السى َالَلِ  َذا َتَباَرْكَت  السى رواه   {َواإِلْكَرامِ  الْ

 . وبانمسلم من حديث ث
“Ollo-humma antas sala-m wa minkas sala-m taba-

rakta zdal jala-li wal ikra-m”. 

“Lạy Allah, Ngài là Đấng Bằng An và mọi sự bằng an 

đều đến từ nơi Ngài, thật ân phúc thay cho Ngài, Đấng 

Quyền Lực và Oai Nghiêm.” (Hadith do Muslim ghi lại 

từ lời thuật của Thawbaan ). 

 Kế đến, nói một lần: 

َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك  َِلُ  َِلُ  ََشِيَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ }  ُُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  اْلْ
ءٍ  ةَ  َولَ  َحْوَل  لَ  قَِديرٌ  ََشْ  َِلُ  إِيىاهُ  إِلى  َنْعُبدُ  َولَ  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ  بِاهللِ  إِلى  قُوى

ََسنُ  اثلىَناءُ  َوَِلُ  الَْفْضُل  َوَِلُ  انلِّْعَمةُ  ينَ  َِلُ  ُُمْلِِصيَ  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ  اْلْ  ادلِّ
 رواه مسلم. {اْلََكفُِرونَ  َكرِهَ  َولَوْ 

“La ila-ha illollo-h wahdahu la shari-ka lah, lahul 

mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay-in 

qodi-r, la hawla wa la qu-wata illa billa-h, la ila-ha 

illollo-h, wa la na’budu illa i-ya-hu, lahun ni’matu wa 

lahul fadhlu wa lahuth thana-ul hasan, la ila-ha illollo-

h, mukhlisi-na lahud di-n wa law karihal ka-firu-n”. 
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“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah, Ngài là Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang 

vai, mọi vương quyền, mọi sự ca ngợi và tán dương 

đều thuộc về Ngài, Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi 

thứ, nơi Ngài có muôn vàn ân phúc và sự ca ngợi tốt 

đẹp, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah, bầy tôi thành tâm hướng tôn giáo về Ngài cho 

dù những kẻ ngoại đạo thù ghét.” (Muslim). 

ْعَطْيَت  لَِما َمانِعَ  لَ  اللىُهمى }
َ
َدِّ  َذا َيْنَفعُ  َولَ  ، َمَنْعَت  لَِما ُمْعِطىَ  َولَ  ، أ  الْ

َدُّ  ِمْنَك    متفق عليه. {الْ
“Ollo-humma la ma-ni’a lima a’toita, wa la mu’tiya 

lima mana’ta, wa la yanfa’u zdal jaddi minkal jaddu”. 

“Lạy Allah, không sự cản trở nào có thể cản trở 

những gì Ngài đã ban phát, không một ai có khả năng 

cho những gì Ngài đã cấm cản, và không quyền lực 

nào sánh bằng quyền lực của Ngài.” (Albukhari, 

Muslim). 

 Sau đó nói 33 lần câu “ُسْبَحاَن اهلل” – “Subha-nollo-

h”, 33 lần câu “ ِاَْلْمُد ِِل” – “Alhamdulilla-h”, 33 lần câu 

ْكَْبُ “
َ
 Ollo-hu akbar” và cuối cùng làm tròn con số“ – ”اهلُل أ

100 với lời: 

َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك  َِلُ  َِلُ  ََشِيَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ }  ُُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  اْلْ
ءٍ   {  قَِديرٌ  ََشْ

“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah, Ngài là Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang 
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vai, mọi vương quyền, mọi sự ca ngợi và tán dương 

đều thuộc về Ngài, Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi 

thứ”. 

* Thỉnh thoảng, Thiên sứ của Allah  Tasbeeh 

(nói Suha-nollo-h), Tahmeed (nói Alhamdulilla-h), 

Tahleel (nói La ila-ha illollo-h) và Takbeer (Ollo-hu 

akbar) mỗi thứ 25 lần; thỉnh thoảng Người Tasbeeh, 

Tahmeed và Takbeer mỗi thứ 10 lần; và có lúc Người 

Tasbeeh 33 lần, Tahmeed 33 lần, Takbeer 34 lần. 

 Sau lễ nguyện Salah Maghrib và Fajar thì Người 

Tahleel 10 lần với câu: 

َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك  َِلُ  َِلُ  ََشِيَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ }  ُُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  اْلْ
ءٍ   {  قَِديرٌ  ََشْ

 Sau khi đã xong những lời tụng niệm được nêu trên 

theo thứ tự thì Thiên sứ của Allah  đọc câu Kinh Kursi, 

chương Annas và chương Alfalaq. 

Theo Sunnah, khuyến khích lặp lại ba lần mỗi 

chương Annas và Alfalaq đối với lễ nguyện Salah 

Maghrib và Fajar. 

Theo Sunnah, khuyến khích nói to tiếng (vừa đủ 

nghe chứ không quá lớn) khi tụng niệm sau lễ nguyện 

Salah, tuy nhiên, không được nói đồng loạt mà từng cá 

nhân mỗi người tự tụng niệm riêng lẻ. 

Khi đếm các số lượng những lời tụng niệm: 

Tahmeed, Tasbeeh, Takbeer và Tahleel thì nên dùng các 

ngón tay để hỗ trợ cho việc đếm bởi lẽ các ngón tay sẽ 

chịu trách nhiệm nói chuyện vào Ngày Phán Xét. 
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Lễ nguyện salah tự nguyện 
 

Tự nguyện dâng lễ nguyện Salah là việc làm ngoan 

đạo tốt đẹp nhất đứng sau Jihaad cho con đường chính 

nghĩa của Allah  và học hỏi kiến thức. 
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Thiên sứ của Allah  luôn thể hiện sự ngoan đạo 

của mình với Thượng Đế bằng các lễ nguyện Salah tự 

nguyện và Người nói: 

نىَك  اْعلَمْ }
َ
 وََحطى  َدرََجة   بَِها لََك  اهللُ  َرَفعَ  إِلى  َسْجَدة   ِِلِ  تَْسُجدَ  لَنْ  أ

 رواه مسلم. {َخِطيَئة   بَِها َعْنَك 
“Hãy biết rằng quả thật không có bất cứ một cái cúi 

đầu quỳ lạy nào ngươi quỳ lạy Allah mà Ngài không 

nâng một bậc (ân phước) cho ngươi và xóa đi khỏi 

ngươi một điều tội lỗi.” (Muslim). 

Lễ nguyện Salah tự nguyện được chia thành hai 

dạng: 

Dạng thứ nhất: Các lễ nguyện Salah tự nguyện 

được qui định giờ giấc cụ thể hoặc được giới hạn trong 

một địa điểm nhất định hay ở một tình huống nhất định. 

Dạng này được gọi là các lễ nguyện Salah tự nguyện có 

giới hạn. Tiêu biểu các lễ nguyện Salah ở dạng này chẳng 

hạn như Sunnah Rawa-tib, lễ nguyện Salah Dhuha, lễ 

nguyện Salah chào Masjid, .. 

Dạng thứ hai: Các lễ nguyện Salah tự nguyện 

không có qui định thời gian cụ thể cũng như không giới 

hạn phạm vị thời gian hay không gian. Dạng này được 

gọi là các lễ nguyện Salah tự nguyện không giới hạn. 
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Lễ nguyện Salah Witir 
 

Lễ nguyện Salah Witir là lễ nguyện Sunnah 

Muakkadah (khuyến khích làm thường xuyên). Ông Ibnu 

Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói với ông 

Mu’aazd : 
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َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ ... }
َ
ْخِْبُْهمْ  بَِذلَِك، لََك  أ

َ
نى  فَأ

َ
 َعلَْيِهمْ  فََرَض  َقدْ  اهللَ  أ

 متفق عليه. {... َوََلْلَةٍ  يَْومٍ  ُُكِّ  ِف  َصلََواٍت  ََخَْس 
“... Bởi thế, nếu họ nghe theo ngươi điều đó thì ngươi 

hãy nói cho họ biết rằng Allah đã sắc lệnh bắt họ phải 

dâng lễ nguyện Salah năm lần trong mỗi ngày đêm ...” 

(Albukhari, Muslim). 

Nếu lễ nguyện Salah Witir là bắt buộc thì Thiên sứ 

của Allah  đã nói bắt họ phải dâng lễ nguyện Salah sáu 

lần trong mỗi ngày đêm, hơn nữa trong lời của ông Ali 

bin Abu Talib : “Lễ nguyện Salah Witir không giống 

như cách thức lễ nguyện Salah bắt buộc, mà nó chỉ lễ 

nguyện Salah Sunnah do chính Thiên sứ của Allah đề 

ra.” (Ahmad và Annasa-i). 

Trường phái của Imam Abu Hani-fah  (trường 

phái Hanafi) cho rằng lễ nguyện Salah Witir là bắt buộc; 

còn Sheik Islam Ibnu Taymiyah  thì cho rằng nó bắt 

buộc đối với ai dâng lễ nguyện Salah Sunnah trong đêm. 

Lễ nguyện Witir: gồm một Rak’at nếu như nó 

không dính liền với những Rak’at trước đó và gồm ba, 

năm, bảy, chín, mười một Rak’at nếu như những Rak’at 

này dính liền với nhau bởi một Salam. Như vậy, nếu 

những Rak’at này được thực hiện bởi hai Salam hoặc 

nhiều hơn thì Rak’at được thực hiện cuối cùng riêng lẻ 

chính là Witir. 

Giờ giấc của lễ nguyện Salah Witir: Giờ giấc của 

nó được bắt đầu từ sau lễ nguyện Salah I-sha’ cho đến khi 

ánh rạng động ló dạng. Bà A’ishah  thuật lại: “Thiên 
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sứ của Allah  thường dâng lễ nguyện Salah mười 

một Rak’at trong khoảng thời gian từ sau lễ nguyện 

Salah I-sha’ cho đến khi ánh rạng đông ló dạng” 
(Muslim). 

Giờ khuyến khích thực hiện lễ nguyện Salah Witir 

là vào cuối đêm đối với người nào có thể tin tưởng bản 

thân có khả năng thức để thực hiện nó ở cuối đêm; nếu ai 

không tin bản thân mình có khả năng thức để thực hiện 

nó vào cuối đêm thì tốt nhất y nên thực hiện trước khi đi 

ngủ. Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

يُُّكمْ » 
َ
نْ  َخاَف  أ

َ
 َوثَِق  َوَمنْ  لَْيْقُدْ  ُثمى  َفلُْيوتِرْ  اللىْيلِ  آِخرِ  ِمنْ  َيُقومَ  لَ  أ

ِ  ِمنْ  فَلُْيوتِرْ  اللىْيلِ  ِمنَ  بِِقَيامٍ   َوَذلَِك  َُمُْضوَرةٌ  اللىْيلِ  آِخرِ  قَِراَءةَ  فَإِنى  آِخرِه
ْفَضُل 

َ
 رواه مسلم. «أ

“Ai trong các ngươi sợ không thể thức dậy vào cuối 

đêm thì hãy thực hiện lễ nguyện Salah Witir rồi đi 

ngủ; còn ai tin mình có thể thức dậy trong đêm thì hãy 

thực hiện lễ nguyện Salah Witir vào cuối đêm bởi quả 

thật đọc Qur’an ở cuối đêm sẽ được chứng giám và 

như thế tốt hơn.” (Muslim). 

Số Rak’at cũng như cách thức của lễ nguyện 

Salah Witir: 

Ít nhất là một Rak’at bởi đã có những Hadith đã 

được ghi nhận khẳng định về điều đó, nó được ghi nhận 

từ mười vị Sahabah, tuy nhiên, tốt nhất phải nên thực hiện 

nhiều hơn nếu có khả năng. 



 

 

 

150 

Nhiều nhất là mười một Rak’at hoặc mười ba 

Rak’at, cách thực hiện là thực hiện hai Rak’at, hai Rak’at 

sau đó thực hiện một Rak’at đơn lẻ vào lúc cuối. Bà 

A’ishah  nói: “Thiên sứ của Allah  thường dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm mười một Rak’at trong đó 

một Rak’at được thực hiện riêng lẻ.” (Muslim). 

Trong một Hadith khác, bà A’ishah  nói rằng 

Thiên sứ của Allah  từng dâng lễ nguyện Salah mười ba 

Rak’at (Albukhari, Muslim). 

 Trong một lời dẫn khác của Hadith thì nói: “Người 

Salam cho mỗi hai Rak’at rồi Người thực hiện một Rak’at 

đơn lẻ”. 

Được phép làm Witir chín Rak’at bằng cách thực 

hiện xong tám Rak’at thì ngồi lại đọc Tashahhud đầu 

nhưng không cho Salam, sau đó, đứng dậy thực hiện một 

Rak’at thứ chín rồi ngồi Tashahhud và cho Salam. 

Được phép thực hiện Witir với bảy Rak’at hoặc 

năm Rak’at một cách liên tiếp chỉ với một Salam ở 

Rak’at cuối cùng. Bằng chứng là lời thuật của bà Ummu 

Salmah rằng Thiên sứ của Allah  từng dâng lễ nguyện 

Salah Witir với bảy và năm Rak’at, người không tách 

chúng ra mà thực hiện chúng với một Salam. (Hadith do 

Muslim ghi lại). 

Được phép làm Witir với ba Rak’at, thực hiện hai 

Rak’at xong cho Salam rồi đứng dậy thực hiện Rak’at thứ 

ba rồi cho Salam hoặc có thể thực hiện ba Rak’at liên tiếp 

rồi cuối cùng cho Salam. 
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Khuyến khích đọc chương Al-A’la trong Rak’at 

thứ nhất, chương Al-Ka-firun trong Rak’at thứ hai và 

chương Al-Ikhlaas trong Rak’at thứ ba. 

Thỉnh thoảng khuyến khích làm Qunut sau khi 

Ruku’a ở Rak’at cuối. Đó là đọc Du-a Qunut đồng thời 

ngửa đồi bàn tay lên. 

Không làm Qunut thường xuyên bởi nhiều Hadith 

ghi lại rằng Thiên sứ của Allah  làm Witir nhưng không 

có nói về Qunut. 

Chỉ có cha của ông Ibnu Ka’ab thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  từng Qunut trong Witir, thỉnh thoảng 

Người làm Qunut sau Ruku’a và thỉnh thoảng làm trước 

Ruku’a. 

* Vấn đề: Khuyến khích thực hiện bù lại Witir đối 

với ai bỏ lỡ có lý do. Nếu muốn Witir năm Rak’at nhưng 

rồi đã ngủ thì hãy thực hiện bù lại sáu Rak’at, điều này 

được dựa theo Hadith do bà A’ishah  thuật lại rằng mỗi 

khi Người  ngủ say hoặc bị ốm thì Người dâng lễ 

nguyện Salah vào ban ngày mười hai Rak’at (Hadith do 

Muslim ghi lại). 

Lễ nguyện Salah Tara-wih 
 

“Tara-wih” – “ ٌتََراِويْح” là số nhiều của “ ٌتَْرِوْْيَة” – 

“Tarwi-hah”. Theo nghĩa gốc của từ thì “ ٌتَْرِوْْيَة” có nghĩa 
là ngồi, nhưng sau đó nó được dùng để gọi sự ngồi nghỉ 

sau mỗi bốn Rak’at của lễ nguyện Salah trong đêm của 
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tháng Ramadan; bởi lẽ ở tháng đó họ phải dâng lễ nguyện 

Salah lâu trong đêm. 

Theo nghĩa thuật ngữ giáo lý: Tara-wih là danh 

từ được dùng để gọi cuộc dâng lễ nguyện Salah tập thể 

trong những đêm của Ramadan. 

Lễ nguyện Salah Tara-wih là Sunnah Muakkadah. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

َم ِمْن َذنْبِهِ } متفق  {َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمان ا وَاْحتَِساب ا ُغِفَر َِلُ َما َتَقدى
 عليه

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm của 

Ramadan bằng cả đức tin và niềm hy vọng, y sẽ được 

tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

Lễ nguyện Salah Tara-wih được thực hiện tập thể 

tại Masjid là điều tốt hơn; bởi quả thật Thiên sứ của Allah 

 đã dẫn lễ nguyện Salah Tara-wih cho các vị Sahabah 

của Người tại Masjid trong một số đêm của Ramadan, sau 

đó Người không thực hiện tập thể nữa vì sợ rằng nó trở 

thành điều bắt buộc đối với họ (theo Hadith Sahih được 

ghi trong Albukhari và Muslim qua lời thuật của bà 

A’ishah). 

Ông Abu Zdar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

رواه اخلمسة  {ََلْلَةٍ  قَِيامُ  َِلُ  ُكتَِب  َيْنَِصَِف  َحّتى  اإِلَمامِ  َمعَ  قَامَ  َمنْ }
 وصححه الرتمذي.
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“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah cùng với Imam cho tới 

khi Imam rời đi thì y sẽ được ghi cho ân phước đứng 

dâng lễ nguyện Salah nguyên đêm.” (Abu Dawood, 

Tirmizdi,  Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Về số lượng Rak’at của lễ nguyện Salah Tara-wih 

thì có một Hadith Sahih được ghi lại từ lời thuật của bà 

A’ishah  rằng Thiên sứ của Allah  không hề làm hơn 

mười một Rak’at trong tháng Ramadan (Hadith do 

Albukhari và Muslim ghi lại). Tuy nhiên, việc làm của 

Người  trong Hadith này không giới hạn phạm vi số 

lượng của lễ nguyện Salah Tara-wih bởi Hadith do ông 

Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 متفق عليه. {... َمْثَن  َمْثَن  اللىْيلِ  َصالَةُ }
“Lễ nguyện Salah ban đêm hai, hai (có nghĩa là hai 

Rak’at, hai Rak’at) ...” (Albukhari, Muslim). 

Có ghi nhận xác thực rằng trong thời của Umar  

làm Khali-fah thì lễ nguyện Salah Tara-wih được thực 

hiện hai mươi Rak’at (Hadith này do Abdurrazzaaq ghi 

lại).  

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Được phép 

dâng lễ nguyện Salah Tara-wih hai mươi Rak’at, đó là 

trường phái của Imam Ahmad và Ash-Sha-fi’y; cũng 

được phép dâng lễ nguyện Salah Tara-wih ba mươi sáu 

Rak’at như trường phái của Imam Malik; và cũng được 

phép dâng lễ nguyện Salah Tara-wih mười một hoặc 

mười ba Rak’at; tất cả đều tốt đẹp. Như vậy, nhiều hay ít 

Rak’at là tùy thuộc vào việc đứng lâu hay mau”. 
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Giờ giấc của lễ nguyện Salah Tara-wih là giữa lúc 

sau lễ nguyện Salah I-Sha’ cho đến khi thực hiện Witir. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ nguyện Salah Sunnah Rawa-

tib 
 

Toàn bộ các lễ nguyện Salah Sunnah Rawa-tib gồm 

mười hai Rak’at: 

 Bốn Rak’at trước Zhuhur. 

 Hai Rak’at sau Zhuhur. 
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 Hai Rak’at sau Maghrib. 

 Hai Rak’at sau I-sha’. 

 Hai Rak’at trước Fajar. 

Dẫn chứng cho các lễ nguyện Salah Sunnah Rawa-

tib vừa nêu trên là Hadith do ông Ibnu Umar  thuật lại: 

“Tôi đã ghi nhớ từ Thiên sứ của Allah  mười 

Rak’at: hai Rak’at trước Zhuhur, hai Rak’at sau 

Zhuhur, hai Rak’at sau Maghrib tại nhà, hai Rak’at 

sau I-sha’ tại nhà, và hai Rak’at trước Fajar, và có 

một giờ mà không một ai vào gặp Nabi ; bà Hafsah 

đã nói cho tôi biết rằng khi người Azdaan azdaan và 

ánh rạng đông ló dạng thì Người dâng lễ nguyện Salah 

hai Rak’at.” (Albukhari, Muslim). 

Và trong bộ Sahih Muslim, bà A’ishah  thuật lại: 

“Thiên sứ của Allah  thường dâng lễ nguyện Salah 

trước Zhuhur bốn Rak’at tại nhà của tôi rồi Người đi 

ra dẫn lễ cho mọi người, sau đó Người trở lại nhà tôi 

dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at”. 

* Vấn đề: Các lễ nguyện Salah Sunnah Rawa-tib 

được thực hiện tại nhà tốt hơn tại Masjid bởi Thiên sứ của 

Allah  đã làm và bảo như thế. Và việc thực hiện tại nhà 

tốt hơn vì những ý nghĩa sau: 

- Làm theo Sunnah. 

- Ông Zaid bin Tha-bit  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْفَضَل  فَإِنى }
َ
ِ  أ الَة  متفق عليه. {الَْمْكُتوَبةَ  إِلى  بَيْتِهِ  ِف  الَْمْرءِ  َصالَةُ  الصى
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“Quả thật, lễ nguyện Salah tốt nhất của một người là 

lễ nguyện Salah tại nhà của y ngoại trừ lễ nguyện 

Salah bắt buộc.” (Albukhari, Muslim). 

- Tránh rơi vào Riya’ (sự phô trương, để được người 

đời khen ngợi, không toàn tâm vì Allah ). 

- Thể hiện trọn vẹn tấm lòng kính cẩn và thành tâm 

vì Allah . 

- Ngôi nhà có sự tụng niệm Allah  cũng như lễ 

nguyện Salah sẽ được Allah  ban xuống Rahmah cho 

những người ở trong nhà cũng như xua đuổi được 

Shaytan.  

Trong các lễ nguyện Salah Rawa-tib thì hai Rak’at 

trước Fajar là điều không nên bỏ lỡ dù như thế nào bởi bà 

A’ishah  nói: “Thiên sứ của Allah  không có lễ 

nguyện Salah Sunnah nào mà Người duy trì mạnh mẽ 

như hai Rak’at trước Fajar” (Albukhari, Muslim).   

Trong một Hadith khác, bà A’ishah  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ْنَيا ِمنَ  َخْيٌ  اْلَفْجرِ  َرْكَعَتا}  عليه.متفق  {فِيَها َوَما ادلُّ
“Hai Rak’at trước Fajar tốt hơn thế gian và những gì 

trong đó” (Albukhari, Muslim). 

Chính vì vậy mà Thiên sứ của Allah  luôn duy trì 

hai lễ nguyện Salah Sunnah: Witir và hai Rak’at trước 

Fajar dù là đang ở nơi cư trú hay đang đi đường. 

Còn những lễ nguyện Salah Rawa-tib còn lại ngoài 

hai Rak’at trước Fajar thì Thiên sứ của Allah  không 

thực hiện trong lúc đang đi đường xa; riêng những lễ 
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nguyện Salah tự nguyện khác như lễ nguyện Salah 

Dhuha, lễ nguyện Salah trong đêm, lễ nguyện Salah 

Sunnah sau khi làm Wudu’ cũng như những lễ nguyện 

Salah khác thì giáo lý qui định làm ngay cả trong lúc đi 

đường xa. 

Hai Rak’at trước Fajar có những điều Sunnah 

sau: 

- Nên thực hiện ngắn hai Rak’at này. Bà A’ishah  

nói: “Thiên sứ của Allah  thường thực hiện nhẹ hai 

Rak’at trước lễ nguyện Salah Fajar” (Albukhari, 

Muslim). 

- Theo Sunnah, trong Rak’at đầu, sau bài Fatihah 

nên đọc chương Al-Ka-firun và trong Rak’at thứ hai nên 

đọc chương Al-Ikhlaas; thỉnh thoảng trong Rak’at thứ 

nhất nên đọc câu Kinh 236 chương Albaqarah và trong 

Rak’at thứ hai nên đọc câu Kinh 64 chương Ali Imran. 

- Sau khi thực hiện xong hai Rak’at trước Fajar thì 

nên nằm nghỉ nghiêng trên thân phải nếu cần thiết điều đó 

bởi vì Thiên sứ của Allah  đã làm như vậy. 

 * Vấn đề: Nếu bị lỡ các lễ nguyện Sunnah Rawa-

tib hoặc Witir và hai Rak’at trước Fajar bởi một lý do nào 

đó thì theo Sunnah nên thực hiện bù lại. Đối với Witir 

nếu muốn thực hiện năm Rak’at thì hãy thực hiện bù lại 

vào ban ngày sáu Rak’at. Thiên sứ của Allah  đã làm 

như vậy và Người nói: 

وْ  الِْوتْرِ  َعنِ  نَامَ  َمنْ }
َ
ْصَبحَ  إَِذا فَلُْيَصلِّ  نَِسَيهُ  أ

َ
وْ  أ

َ
رواه الرتمذي  {َذَكرَهُ  أ

 وأبو داود.
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“Ai ngủ lỡ hoặc quên Witir thì hãy dâng lễ nguyện 

Salah khi trời đã sáng hoặc khi đã nhớ ra.” (Tirmizdi 

và Abu Dawood). 

Còn về hai Rak’at trước Fajar thì có Hadith xác 

thực rằng Thiên sứ của Allah  đã từng thực hiện bù lại 

trước Zhuhur và sau Asr mỗi khi Người ngủ lỡ hai Rak’at 

trước Fajar. 

Riêng các lễ nguyện Salah Rawa-tib thì được suy 

ra dựa theo các bằng chứng nói trên. 

 
   

 

 

 

 

Lễ nguyện Salah Dhuha 
 

Lễ nguyện Salah Dhuha là Sunnah Muakkadah mỗi 

ngày. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ذَِن ٱ﴿
َ
ُمُهۥ يَُسب ُِح ََلُۥ فِيَها ِِف ُبيُوٍت أ َكَر فِيَها ٱسأ ن تُرأَفَع َويُذأ

َ
ُ أ َّللذ

ِ َوٱٓأۡلَصاِل  هِيهِمأ تَِجَٰرة  َواَل  رَِجال   ٣٦بِٱلأُغُدو 
رِ ٱالذ تُلأ

ِ  َبيأع  َعن ذِكأ َّللذ
َكٰوةِ ََيَافُوَن يَوأم   لَٰوةِ ِإَويتَآءِ ٱلزذ بأَصُٰر ِإَوقَاِم ٱلصذ

َ ُۚ وَٱألأ ا َتتََقلذُب فِيهِ ٱلأُقلُو
 [30 - 36سورة اِلور:] ﴾ ٣٧
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Trong các ngôi nhà (Masjid) mà Allah cho phép được 

dựng lên, được tụng niêm tên của Ngài, được tán 

dương và ca ngợi Ngài trong đó sáng chiều. Những 

người mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ăn 

kinh doanh không làm họ xao lãng việc tưởng nhớ 

Allah, không làm họ xao lãng việc dâng lễ nguyện 

Salah và xuất Zakah; họ luôn lo sợ cho Ngày mà trái 

tim và cặp mắt của họ sẽ đảo lộn (về việc bị phán xét 

trước Allah). (Chương 14 – Annur, câu 36 - 37). 

Ông Abu Zdar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َحِدُكمْ  مِنْ  ُسالََم  ُُكِّ  لََعَ  يُْصبِحُ }
َ
 َوُكُّ  َصَدقَةٌ  تَْسبِيَحةٍ  فَُكُّ  َصَدقَةٌ  أ

ْمرٌ  َصَدقَةٌ  تَْكبَِيةٍ  َوُكُّ  َصَدقَةٌ  َتْهلِيلَةٍ  َوُكُّ  َصَدقَةٌ  ََتِْميَدةٍ 
َ
 وَأ

 َرْكَعَتانِ  َذلَِك  ِمنْ  َوُُيْزِئُ  َصَدقَةٌ  الُْمْنَكرِ  َعنِ  َوَنْهٌ  َصَدقَةٌ  بِالَْمْعُروِف 
َح  ِمنَ  يَْرَكُعُهَما  رواه مسلم. {الضُّ

“Từng khớp xương của ai đó trong các ngươi đều 

mang lại cho y một điều Sadaqah, mỗi lời Tasbeeh 

(Subha-nollo-h) là một Sadaqah, mỗi lời Tahmeed 

(Alhamdulillah) là một Sadaqah, mỗi lời Tahleel (La-

ila-ha-illollo-h) là một Sadaqah, mỗi lời Takbeer 

(Ollo-hu-akbar) là một Sadaqah, kêu gọi làm điều 

thiện tốt là một Sadaqah, và ngăn cản điều xấu là một 

Sadaqah, và hai Rak’at của lễ nguyện Salah Duha 

mang lại tất cả những ân phước đó.” (Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  nói: “Vị Khaleel của tôi, 

Thiên sứ của Allah  đã di ngôn cho tôi ba điều: lễ 

nguyện Salah ba ngày mỗi tháng, hai Rak’at trước 
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Fajar và dâng lễ nguyện Salah Witir trước khi ngủ.” 
(Albukhari, Muslim). 

Lễ nguyện Salah Dhuha ít nhất là hai Rak’at bởi 

Thiên sứ của Allah  đã nói qua lời thuật của ông Abu 

Huroiroh  trong Hadith vừa nêu trên: “ ... và hai 

Rak’at của lễ nguyện Salah Duha ...” và không giới hạn 

nhiều nhất là bao nhiêu (có nghĩa tùy thích). 

Giờ giấc của lễ nguyện Salah Dhuha bắt đầu từ lúc 

mặt trời mọc cao khoảng một sào tức khoảng sau khi mặt 

trời mọc khoảng chừng mười hai phút, kéo dài cho đến 

gần lúc mặt trời nghiêng bóng tức trước khi mặt trời 

nghiêng bóng khoảng độ mười phút. Tuy nhiên, tốt nhất 

là nên dâng lễ nguyện Salah Dhuha vào lúc trời đã nắng 

gắt bởi Hadith do Zaid  bin Arqam thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

وىابِيَ  َصالَةُ }
َ
 رواه مسلم. {الِْفَصاُل  تَْرَمُض  ِحيَ  األ

“Lễ nguyện Salah của những người ngoan đạo là lúc 

cát đốt nóng móng chân của những con lạc đà con” 

(Muslim). 
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Sujud Tila-wah 
 

Theo Sunnah, người đọc cũng như người lắng nghe 

Qur’an nên Sujud Tila-wah. Việc làm không bắt buộc mà 

chỉ mang tính khuyến khích. Ông Zaid bin Tha-bit  nói: 

“Tôi đã đọc cho Nabi  nghe chương Annajm nhưng 

Người không Sujud khi nghe.” (Albukhari, Muslim). 

Ông Umar  nói: “Quả thật Allah không bắt 

buộc chúng ta Sujud trừ khi chúng ta muốn” 
(Albukhari). 

Tất cả các học giả đều đồng thuận với nhau rằng 

Sujud Tila-wah là điều được qui định trong giáo lý. 

Ông Ibnu Umar  nói: “Thiên sứ của Allah từng 

đọc cho chúng tôi nghe chương Kinh trong đó có nói 
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về Sujud, Người đã Sujud và chúng tôi Sujud cùng với 

Người” (Albukhari, Muslim). 

Người lắng nghe ở đây có nghĩa là người có chủ ý 

lắng nghe Qur’an, còn riêng người không có chủ ý lắng 

nghe Qur’an mà chỉ nghe thấy trong tình cờ thì không có 

qui định Sujud Tila-wah dành cho họ; bởi một Hadith do 

Albukhari ghi lại rằng Uthman  đi ngang qua một người 

đang đọc Qur’an đến chỗ Sujud và người đó đã Sujud 

nhưng Uthman  không Sujud cùng với người đó và ông 

nói: “Sujud được qui định đối với những ai lắng nghe 

Qur’an”. 

Những chỗ Sujud Tila-wah có trong các chương: 

Al-A’raaf, Arra’d, Annahl, Al-Isra’, Maryam, Al-Hajj, 

Al-Furqaan, Annaml, Assajdah, Gha-fir, Annajm, Al-

Inshiqaaq, Al’Alaq, và Saad. 

Sujud Tila-wah không phải là Sujud của lễ nguyện 

Salah cho nên không có qui định các điều kiện giống như 

lễ nguyện Salah tức không cần phải có Taha-rah, hướng 

mặt về Qiblah, che đậy Awrah, ... 

Trong Sujud Tila-wah, người Sujud nói lời tụng 

niệm “ َلَْع
َ
َ اأْل  giống như trong Sujud của lễ ”ُسَحاَن َرِّبِّ

nguyện Salah, và cũng không vấn đề gì nếu như nói lời 

tụng niệm và Du-a dưới dây: 

َرهُ } ِي َخلََقُه َوَصوى ْوِِلِ َعُه َوَبَِصَُه ِِبَ َو َشقى َسمْ َسَجَد وَْجِِهْ ِِلِ اذلى
تِهِ   {َوقُوى
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“Sajada wajhi lilla-hil lazdi kholaqohu wa sauwarohu 

wa shaqqo sam’ahu wa basorohu bihawlihi wa qu-

watihi” 

“Bề tôi xin cúi mặt mọp xuống đất quỳ lạy Allah, 

Đấng đã tạo hóa ra nó, đã ban cho nó hình hài, làm 

cho nó có thính giác và thị giác dưới quyền năng và 

sức  mạnh của Ngài”. 

ْجر ا ِعْنَدكَ  بَِها ِل  اْكُتْب  اللىُهمى }
َ
 ِل  َواْجَعْلَها ِوْزر ا بَِها َعنِّ  َوَضعْ  أ

 رواه الرتمذي. {َداُودَ  َعْبِدكَ  ِمنْ  َتَقبىلَْتَها َكَما ِمنِّ  َوَتَقبىْلَها ُذْخر ا ِعْنَدكَ 
“Ollo-humma uktub li biha indaka ajran wadho’ anni 

biha wizran waj’alha li indaka zukhran wa 

taqabbalha mini kama taqabbaltaha min abdika 

Dawood” (Abu Dawood). 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy ghi cho bề tôi ân phước của 

nó, xin Ngài xóa bỏ khỏi bề tôi tội lỗi bởi nó, xin Ngài 

dự trứ nó ở nơi Ngài, và xin Ngài chấp nhận nó từ bề 

tôi giống như Ngài đã chấp nhận nó từ người bề tôi 

của Ngài Dawood.” (Tirmizdi). 

Khi Sujud Tila-wah không có Takbeer, không có 

Salam và cũng không có Tashahhud bởi không có ghi 

nhận xác thực về điều đó. 

Riêng trong lúc dâng lễ nguyện Salah thì có 

Takbeer bởi Thiên sứ của Allah  đã làm như vậy. 
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Lễ nguyện Salah tự nguyện 

không giới hạn 
 

Lễ nguyện Salah tự nguyện không giới hạn là lễ 

nguyện Salah không bị giới hạn trong phạm vị nhất định 

về không gian cũng như thời gian. 

Lễ nguyện Salah tự nguyện không giới hạn được 

thực hiện vào ban đêm tốt hơn ban ngày. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ُعوَن َربذُهمأ َخوأف   ﴿ أَمَضاِجِع يَدأ ا ا َوَطَمع  َتتََجاَِفٰ ُجنُوُبُهمأ َعِن ٱل ا َومِمذ
س   ١٦َرزَقأَنُٰهمأ يُنفُِقوَن  لَُم َنفأ ُي   فَََل َتعأ عأ

َ
ةِ أ ِن قُرذ ِِفَ لَُهم م  خأ

ُ
آ أ َۢ  مذ َجَزآَء

َملُوَن   [20، 26]سورة السجدة:  ﴾١٧بَِما ََكنُواْ َيعأ
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Họ rời giường ngủ để cầu nguyện Thượng Đế của họ 

vừa lo sợ vừa hy vọng (lòng khoan dung của Ngài) và 

với tài sản mà TA đã ban phát cho họ thì họ chi dùng 

(vào việc thiện). Không một linh hồn nào biết được 

niềm vui sướng đã được giấu kín dùng làm phần 

thưởng cho họ về những việc làm thiện tốt mà họ đã 

làm. (Chương 31 – Assajdah, câu 16). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ُل  ُمْسلِمٌ  َعْبدٌ  يَُوافُِقَها لَ  َساَعة   اللىْيلِ  ِِفْ  إِنى }
َ
ْعَطاهُ  إِلى  َخْي ا اهللَ  يَْسأ

َ
 أ

 . رواه مسلم من حديث جابر {إِيىاهُ 
“Quả thật trong đêm có một thời khắc không một 

người bề tôi Muslim nào đứng lễ nguyện Salah cầu xin 

Allah điều tốt đẹp mà Ngài không ban cho y.” (Muslim 

ghi lại qua lời thuật của Jabir). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng có người đã 

hỏi Thiên sứ của Allah  lễ nguyện Salah nào tốt nhất 

sau lễ nguyện Salah bắt buộc thì Người  nói: 

 رواه مسلم. {الْلَْيلِ َصاَلةُ }
“Lễ nguyện Salah trong đêm.” (Muslim). 

Những bằng chứng giáo lý về ân phúc của lễ 

nguyện Salah ban đêm thì rất nhiều. Như vậy, lễ nguyện 

Salah tự nguyện không giới hạn tốt nhất là lễ nguyện 

Salah trong đêm, bởi vì nó được thực hiện trong sự thầm 

kín và lặng lẽ, nó thể hiện tấm lòng chân tâm đối với 

Allah  hơn, hơn nữa đó là giờ mà mọi người ngon giấc 
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nên nó thể hiện lòng mộ đạo khi từ bỏ giấc ngủ và sự 

nghỉ ngơi để hướng về Allah . 

Thời gian tốt nhất trong đêm là lúc một phần ba 

cuối của đêm. Ông Abdullah bin Amru  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َحبى }
َ
ِ  وَأ الَة الَمُ  َعلَْيهِ  َداُودَ  َصالَةُ  اهللِ  إَِل  الصى  نِْصَف  َيَنامُ  ََكنَ  السى

 متفق عليه. {ُسُدَسهُ  َوَيَنامُ  ثُلَُثهُ  َويَُقومُ  اللىْيلِ 
“Lễ nguyện Salah yêu thích nhất đối với Allah là lễ 

nguyện Salah của Nabi Dawood , Người thường 

ngủ đến nửa đêm và thức dậy lúc một phần ba của 

đêm, và ngủ lúc một phần sáu của đêm.” (Albukhari, 

Muslim). 

Có nghĩa là Thiên sứ của Allah  thường để cơ thể 

mình nghỉ ngơi từ đầu hôm sau đó thức dậy vào thời khác 

mà Allah xuống tầng trời hạ giới hô gọi: “Có ai cầu xin 

TA, TA sẽ ban cho người đó!”, sau đó Người lại đi ngủ 

vào một phần sáu cuối cùng của đêm để nghỉ ngơi để đón 

lấy lễ nguyện Salah một cách tích cực. Đó là giờ tốt nhất, 

tuy nhiên, tất cả thời gian trong đêm đều là thời khắc cho 

lễ nguyện Salah, từ lúc mặt trời lặn cho đến khi ánh rạng 

đông ló dạng. 

* Lễ nguyện Salah trong đêm có những Adaab và 

Sunnah: 

- Định tâm dâng lễ nguyện Salah trong đêm khi đi 

ngủ. 

- Dùng Siwak (đánh răng bàn cây trầm) 

- Tụng niệm Allah, nói: 
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َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك  َِلُ  َِلُ  ََشِيَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ }  ُُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  اْلْ
ءٍ  ْكَْبُ  إِلى  إَِِلَ  لَ ، اَْلْمُد ِِلِ ، وَُسْبَحاَن اهلل ،  قَِديرٌ  ََشْ

َ
 لَ ، اهلُل، َواهلُل أ

ةَ  َولَ  َحْوَل   .رواه ابلخاري { اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ  بِاهللِ  إِلى  قُوى
“La ila-ha illollo-h wahdahu la shari-ka lah, lahul 

mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay-in 

qodi-r, alhamdulilla-h, wa subha-nollo-h, La ila-ha 

illollo-h, wollo-hu akbar, la hawla wa la qu-wata illa 

billa-h” (Albukhari). 

“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah, Ngài là Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang 

vai, mọi vương quyền, mọi sự ca ngợi và tán dương 

đều thuộc về Ngài, Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi 

thứ, mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 

vinh quang thay Allah, không có Thượng Đế đích thực 

nào khác ngoài Allah, Allah là Đấng Vĩ Đại, không có 

quyền năng và sức mạnh nào ngoài quyền năng và sức 

mạnh của Allah.” (Albukhari). 

- Nói:  

َماَتَنا َوإََلِْه النُُّشْورِ }
َ
ْحَيانَا َبْعَدَما أ

َ
ِْي أ َْمُد ِِلِ اذلى  متفق عليه. {اَْلْ

“Alhamdu lilla hillazdi ahya-na ba’dama ama-tana wa 

ilayhin nushu-r”. 

“Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đấng 

đã ban cho bầy tôi sự sống sau khi đã làm chết bầy tôi 

và với Ngài bầy tôi sẽ quay về.” 

- Nói: 
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َْمدُ } ِى ِِلِ  اْلْ ى  َوَردى  َجَسِدى ِف  ََعفَاِّن  اذلى ِذنَ  ُروِح  لََعَ
َ
ِ  ِل  وَأ  {بِِذْكرِه

 رواه الرتمذي.
“Alhamdu lilla hillazdi ‘afa-ni fi jasadi wa rodda 

‘alayya ru-hi wa azdina li bi zdikrihi”. 

“Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đấng 

đã ban cho bề tôi sức khỏe và hoàn hồn cho bề tôi và 

cho phép bề tôi nhớ tới Ngài.” (Tirmizdi). 

- Mở đầu cho cuộc dâng lễ nguyện Salah trong đêm 

bằng hai Rak’at ngắn, bởi ông Abu Huroiroh  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َحُدُكمْ  قَامَ  إَِذا}
َ
رواه  {َخِفيَفَتْيِ  بَِرْكَعَتْيِ  َصالَتَهُ  فَْلَيْفَتتِحْ  اللىْيلِ  ِمنَ  أ

 مسلم.
“Nếu ai đó trong các ngươi muốn dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm thì hãy bắt đầu cho cuộc lễ nguyện 

Salah của y với hai Rak’at ngắn.” (Muslim). 

- Cho Salam sau mỗi hai Rak’at bởi ông Ibnu Umar 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 متفق عليه. {َمْثَن  َمْثَن  اللىْيلِ  َصالَةُ }
“Lễ nguyện Salah trong đêm hai, hai” (Albukhari, 

Muslim). 

Hai, hai có nghĩa là hai Rak’at và hai Rak’at. 

- Kéo dài thời gian đứng, Ruku’a và Sujud, quả thật 

ân phúc của đứng, Ruku’a và Sujud là việc làm kính cẩn 

của trái tim. 
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- Lễ nguyện Salah Sunnah tại nhà bởi Thiên sứ của 

Allah  đã nói: 

ْفَضَل  فَإِنى }
َ
ِ  أ الَة  متفق عليه. {الَْمْكُتوَبةَ  إِلى  بَيْتِهِ  ِف  الَْمْرءِ  َصالَةُ  الصى

“Quả thật, lễ nguyện Salah tốt nhất của một người là 

lễ nguyện Salah tại nhà của y ngoại trừ lễ nguyện 

Salah bắt buộc.” (Albukhari, Muslim). 

 

- Cầu xin Allah  mỗi khi đọc đến những câu Kinh 

hứa ban thưởng và cầu xin Ngài che chở mỗi khi đọc đến 

những câu Kinh nói về sự trừng phạt. 

- Nên đọc những lời tụng niệm được ghi lại xác thực 

từ Thiên sứ của Allah  cho Ruku’a, Sujud cũng như 

những lúc ngồi. 

* Vấn đề: Ngồi dâng lễ nguyện Salah có lý do 

chính đáng sẽ được ghi ân phước giống như người đứng 

dâng lễ nguyện Salah bởi Thiên sứ của Allah  nói qua 

lời thuật của Abu Musa : 

وْ  الَْعْبدُ  َمرَِض  إَِذا}
َ
ا َيْعَمُل  ََكنَ  َما ِمْثُل  َِلُ  ُكتَِب  َسافََر، أ ا ُمِقيم   {َصِحيح 

 رواه ابلخاري.
“Nếu người bề tôi bị bệnh hoặc đang đi đường thì y sẽ 

được ghi cho ân phước giống như ân phước của 

những việc làm mà y đã thường làm lúc khỏe mạnh 

cũng như đang ở nơi cư trú.” (Albukhari). 

 Lễ nguyện Salah trong đêm được kết thúc bằng lễ 

nguyện Salah Witir bởi quả thật Nabi  đã thực hiện lễ 

nguyện Salah Witir cuối cùng sau khi đã xong các lễ 
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nguyện Salah trong đêm và Người bảo làm như vậy trong 

nhiều Hadith. 

Ai lỡ mất các lễ nguyện Salah trong đêm thì theo 

Sunnah, y được khuyến khích thực hiện bù lại vào ban 

ngày trước Zhuhur, bằng chứng là Hadith do Umar  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

وْ  ِمَن الْلَْيلِ  ِحْزبِهِ  َعنْ  نَامَ  َمنْ }
َ
ءٍ  َعنْ  أ هُ  ِمْنهُ  ََشْ

َ
ِ  َبْيَ  َما َفَقرَأ  َصالَة

ِ  الَْفْجرِ  ْهرِ  َوَصالَة نىَما َِلُ  ُكتَِب  الظُّ
َ
هُ  َكأ

َ
 رواه مسلم. {اللىْيلِ  ِمنَ  قَرَأ

“Ai ngủ quên mất lễ nguyện Salah trong đêm hoặc 

một thứ gì đó từ cuộc lễ nguyện Salah đó thì y hãy đọc 

nó (dâng lễ nguyện Salah bù lại) vào lúc giữa lễ 

nguyện Salah Fajar và Zhuhur, y sẽ được ghi ân 

phước giống như đã đọc nó (đã dâng lễ nguyện Salah) 

trong đêm.” (Muslim). 
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Các thời điểm cấm dâng lễ 

nguyện Salah 
 

Có năm thời điểm cấm dâng lễ nguyện Salah: 

1. Thời điểm thứ nhất: Từ lúc ánh rạng động thứ hai 

ló dạng cho tới lúc mặt trời mọc. Ông Abu Huroiroh  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه أمحد وأبو داود. {إَِذا َطلََع اْلَفْجُر فَاَل َصاَلةَ إِلى َرْكَعَّتْ الَْفْجرِ }
“Khi ánh rạng đông ló dạng thì không có bất cứ lễ 

nguyện Salah nào ngoại trừ hai Rak’at Fajar.” 

(Ahmad và Abu Dawood). 

Imam Ash-Sha-fi’y  cho rằng thời điểm cấm là 

bắt đầu sau lễ nguyện Salah Fajar bởi Hadith do Abu 

Sa’eed  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ِ  َبْعدَ  َصالَةَ  لَ } ْبحِ  َصالَة ْمُس  َتْطلُعَ  َحّتى  الصُّ ِ  َبْعدَ  َصالَةَ  َولَ  الشى  َصالَة
ْمُس  َتْغُرَب  َحّتى  الَْعِْصِ   متفق عليه. {الشى

“Không có bất cứ lễ nguyện Salah nào sau lễ nguyện 

Salah Subh (Fajar) cho tới khi mặt trời mọc, và không 
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có bất cứ lễ nguyện Salah nào sau lễ nguyện Salah Asr 

cho tới khi mặt trời lặn.” (Albukhari, Muslim). 

2. Thời điểm thứ hai: Từ lúc mặt trời mọc cho đến 

khi nó lên cao khoảng một sào tức trong khoảng mười hai 

phút. 

3. Thời điểm thứ ba: Lúc mặt trời đứng bóng cho tới 

khi đã nghiêng bóng. Ông Uqbah bin A’mir  nói: “Có 

ba thời điểm Thiên sứ của Allah  đã cấm chúng tôi 

dâng lễ nguyện Salah cũng như cấm chúng tôi chôn 

cất thi thể người chết của chúng tôi, đó là: lúc sau khi 

mặt trời mọc cho tới khi nó lên cao (khoảng một sào), 

lúc mặt trời đứng bóng cho tới khi nó đã nghiêng 

bóng, và lúc mặt trời đã nghiêng xuống bắt đầu lặn 

cho đến khi đã lặn khuất.” (Muslim). 

4. Thời điểm thứ tư: Từ lúc sau lễ nguyện Salah Asr 

cho tới khi mặt trời lặn, bằng chứng là Hadith do Abu 

Sa’eed  thuật lại vừa được nêu ở trên. 

5. Thời điểm thứ năm: Từ lúc mặt trời đang lặn cho 

tới khi đã lặn khuất như được nói trong Hadith do Uqbah 

thuật lại vừa được đề cập. 

* Vấn đề: Được phép thực hiện các lễ nguyện 

Salah trong các thời gian cấm trong những trường 

hợp sau: 

 Thực hiện bù lại các lễ nguyện Salah bắt buộc bị lỡ 

mất. Cơ sở cho điều này là lời nói của Thiên sứ  qua lời 

thuật của Anas bin Malik : 
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اَرةَ  لَ  َذَكَرَها إَِذا فَلُْيَصلَِّها َصاَلة   نَِسَ  َمنْ } متفق  {َذلَِك  إِلى  لََها َكفى
 عليه.

“Ai quên lễ nguyện Salah thì hãy dâng lễ nguyện 

Salah khi nào nhớ ra, không có bất cứ hình thức 

Kaffa-rah nào cho nó ngoại trừ việc làm đó.” 

(Albukhari, Muslim). 

 Theo quan điểm hợp lý nhất trong hai quan điểm 

của giới học giả rằng được phép dâng lễ nguyện Salah 

trong những giờ cấm này đối với các lễ nguyện Salah có 

nguyên do chẳng hạn như lễ nguyện Salah cho người 

chết, lễ nguyện Salah chào Masjid, lễ nguyện Salah 

Kusuf (khi có hiện tượng nhật thực, nguyệt thực), hai 

Rak’at sau khi Tawaaf, hai Rak’at sau khi làm Wudu’, 

thực hiện lại lễ nguyện Salah tập thể, ... Cơ sở cho điều 

này là những Hadith bảo thực hiện các lễ nguyện Salah 

này mà không có giới hạn thời gian, cho nên việc cấm các 

lễ nguyện Salah trong những thời gian cấm đoán này 

được xem là đối với các lễ nguyện Salah không có lý do, 

có những lễ nguyện Salah được thực hiện khi có nguyên 

do nhất định thì không nằm trong phần cấm. 

 Thực hiện bù lại lễ nguyện Salah Sunnah trước 

Fajar sau lễ nguyện Salah Fajar, điều này được dựa trên 

Hadith xác thực; tương tự, được phép thực hiện bù lại lễ 

nguyện Salah Sunnah của Zhuhur sau Asr bởi có Hadith 

xác thực rằng Thiên sứ của Allah  đã thực hiện bù lại lễ 

nguyện Salah Sunnah của Zhuhur sau Asr. (Hadith do 

Muslim ghi lại qua lời thuật của A’ishah ). 
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Lễ nguyện Salah tập thể: bổn phận 

bắt buộc và ân phúc 

 

Lễ nguyện Salah tập thể được giáo lý qui định 

mang những ý nghĩa và giá trị to lớn. Tiêu biểu cho 

những ý nghĩa và giá trị đó là: 

 Kết nối tình yêu thương, đoàn kết, và hàn gắn tấm 

lòng của những tín đồ Muslim với nhau: họ nhận biết 

hoàn cảnh của nhau, viếng thăm nhau mỗi khi bệnh hoạn, 

an ủi đến nhau khi có chuyện buồn, giúp đỡ lẫn nhau khi 

có chuyện cần giúp; và để những người Muslim thể hiện 

sức mạnh đoàn kết cũng như sự đồng lòng của họ trước 

kẻ thù và để không có khoảng hở tạo cơ hội cho những 

tên Shaytan từ loài Jinn và loài người tận dụng gây ra sự 

chia rẽ và thù hằn giữa các tín đồ Muslim với nhau, giúp 

họ luôn gắn kết với nhau và cùng chung tấm lòng trong 

việc thờ phượng và ngoan đạo hướng về Allah. Chính vì 

vậy, mỗi lần bắt đầu tiến hành lễ nguyện Salah tập thể, 

Thiên sứ của Allah  thường chỉnh đốn hàng ngũ và 

Người  nói: 

نى  اهللِ  ِعَبادَ  » وْ  ُصُفوَفُكمْ  لَتَُسوُّ
َ
 مسلم. « وُُجوهُِكمْ  َبْيَ  اهللُ  ََلَُخالَِفنى  أ

“Này hỡi bầy tôi của Allah, các ngươi hãy đứng so 

hàng cho thật ngay thẳng, nếu không Allah sẽ làm cho 
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các ngươi có sự khác biệt (tức không đồng lòng, không 

hướng tới sự đoàn kết).” (Muslim). 

 Lễ nguyện Salah tập thể như một cách để dạy 

những người thiếu hiểu biết, mang lại nhiều ân phước, 

giúp người tín đồ năng nỗ và tích cực hơn khi nhìn thấy 

người anh em đồng đạo Muslim khác. 

Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ََماَعةِ  َصالَةُ } ِ  لََعَ  َتْفُضُل  الْ متفق  {َدرََجة   َوِعْْشِينَ  بَِسْبٍع  الَْفذِّ  َصالَة
 عليه.

“Lễ nguyện Salah tập thể tốt hơn lễ nguyện Salah đơn 

lẻ đến hai mươi bảy lần.” (Albukhari, Muslim). 

Có lời dẫn thì nói tốt hơn đến hai mươi lăm lần. 

Giới luật lễ nguyện Salah tập thể: 

Lễ nguyện Salah tập thể là nghĩa vụ bắt buộc đối 

với mỗi tín đồ nam giới dù trong lúc đang ở nơi cư trú 

hay đang đi đường, dù trong hoàn cảnh an toàn hay trong 

lúc sợ hãi. Cơ sở giáo lý cho giới luật này đến từ Qur’an, 

Sunnah và những việc làm của những người Muslim từ 

thế kỷ này qua thế kỷ nọ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

لَٰوةَ فَلأَتُقمأ َطآئَِفة  ﴿ َت لَُهُم ٱلصذ َقمأ
َ
َعَك ِإَوذَا ُكنَت فِيهِمأ فَأ ِنأُهم مذ  ﴾م 

  [201سورة النساء: ]
Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (những 

người Muslim), Ngươi hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn 
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họ, và để cho một thành phần của họ cùng đứng dâng 

lễ nguyện Salah với Ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu 

102). 

Dù đang trong tình cảnh sợ hãi nhưng Allah  vẫn 

không cho phép bỏ lễ nguyện Salah tập thể. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْثَقَل  إِنى }
َ
 َولَوْ  الَْفْجرِ  َوَصالَةُ  الِْعَشاءِ  َصالَةُ  الُْمَنافِِقيَ  لََعَ  َصالَةٍ  أ

تَْوُهَما فِيِهَما َما َيْعلَُمونَ 
َ
نْ  َهَمْمُت  َولََقدْ  َحْبو ا َولَوْ  أل

َ
ِ  آُمرَ  أ الَة  بِالصى

َ  رَُجال   آُمرَ  ُثمى  َفُتَقامَ  ْنَطلَِق  ُثمى  بِانلىاِس  َفُيَصَّلِّ
َ
 ُحَزمٌ  َمَعُهمْ  بِرَِجالٍ  َمِع  أ

الَةَ  يَْشَهُدونَ  لَ  قَْومٍ  إَِل  َحَطٍب  ِمنْ  َق  الصى َحرِّ
ُ
 { بِانلىارِ  ُبُيوَتُهمْ  َعلَْيِهمْ  فَأ

 متفق عليه.
“Quả thật, lễ nguyện Salah nặng nề nhất đối với 

những người Muna-fiq (giả tạo đức tin) là lễ nguyện 

Salah I-sha’ và lễ nguyện Salah Fajar. Nếu họ biết 

điều tốt đẹp của hai lễ nguyện Salah đó, chắc chắn họ 

đến với nó cho dù phải bò. Quả thật, Ta định ra lệnh 

cho một ai đó thay Ta chủ trì lễ nguyện Salah cho mọi 

người rồi bảo một nhóm đàn ông mang theo củi khô 

cùng với Ta đến nhà của những người không tham gia 

lễ nguyện Salah tập thể để Ta đốt nhà cửa của họ.” 

(Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  đã mô tả những ai không 

tham gia lễ nguyện Salah tập thể là hành động của những 

người giả tạo đức tin. Điều đó chứng tỏ lễ nguyện Salah 

tập thể là nghĩa vụ bắt buộc. 
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Hơn nữa, Thiên sứ của Allah  đã có ý định trừng 

phạt những ai đã không tham gia lễ nguyện Salah tập thể 

và sự trừng phạt chỉ dành cho ai đã bỏ nghĩa vụ bắt buộc. 

Lý do ngăn Thiên sứ của Allah  không thực thi sự trừng 

phạt là bởi vì không ai được phép dùng lửa để trừng phạt 

ngoại trừ Thượng Đế của lửa, vả lại trong nhà của họ còn 

có phụ nữ, trẻ con, những người không có nghĩa vụ bắt 

buộc phải tham gia lễ nguyện Salah tập thể. 

Trong Hadith Sahih do Muslim ghi lại, ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng có một người đàn ông mù đã 

nói với Thiên sứ của Allah  rằng ông không có người 

dẫn đi Masjid và ông xin được dâng lễ nguyện Salah tại 

nhà. Thiên sứ của Allah  đã cho phép nhưng khi người 

đàn ông mù quay lưng đi thì Người hỏi: “Ông có nghe 

thấy được tiếng Azdaan không?”. Người đàn ông mù 

nói: Có. Thiên sứ của Allah  nói: “Vậy hãy đáp lại”. 

Như vậy, Thiên sứ của Allah  ra lệnh phải đến 

Masjid để tham lễ nguyện Salah tập thể và phải đáp lại lời 

Azdaan cho dù có gặp trở ngại và khó khăn. Điều đó nói 

lên rằng lễ nguyện Salah tập thể là nghĩa vụ bắt buộc. 

Ông Ibnu Mas’ud  nói: “Quả thật chúng tôi thấy 

rằng không ai từ bỏ tham gia lễ nguyện Salah tập thể 

ngoại trừ đó là kẻ Muna-fiq thực thụ; bởi quả thật, ngay 

cả một người bị bệnh cần phải có hai người kè hai bên thì 

y cũng phái ráng đứng vào trong hàng (để tham gia lễ 

nguyện Salah).” (Muslim). 

*  Vấn đề: Người không tham gia lễ nguyện Salah 

tập thể mà dâng lễ nguyện Salah đơn lẻ một mình chỉ có 

hai tình huống: 
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Tình huống thứ nhất: Bởi vì người đó bị bệnh 

hoặc do lo sợ nguy hại đến bản thân chứ không phải 

muốn làm trái lệnh, trường hợp này y sẽ được ghi cho ân 

phước giống như người tham gia lễ nguyện Salah tập thể. 

Cơ sở cho điều này là lời của Thiên sứ : 

وْ  الَْعْبدُ  َمرَِض  إَِذا}
َ
ا َيْعَمُل  ََكنَ  َما ِمْثُل  َِلُ  ُكتَِب  َسافََر، أ ا ُمِقيم   {َصِحيح 

 رواه ابلخاري.
“Nếu người bề tôi bị bệnh hoặc đang đi đường thì y sẽ 

được ghi cho ân phước giống như ân phước của 

những việc làm mà y đã thường làm lúc khỏe mạnh 

cũng như đang ở nơi cư trú.” (Albukhari). 

Tình huống thứ hai: Người không tham gia lễ 

nguyện Salah tập thể vì muốn làm trái lệnh chứ không có 

lý do chính đáng, nếu y dâng lễ nguyện Salah một mình 

thì lễ nguyện Salah của y có giá trị theo quan điểm của đa 

số học giả nhưng y sẽ mất đi ân phước to lớn vì lễ nguyện 

Salah tập thể tốt hơn đến hai mươi bảy lần so với lễ 

nguyện Salah một mình, tương tự, y cũng mất đi ân 

phước việc những bước chân đến Masjid sẽ bôi xóa tội 

lỗi, đồng thời y phải chịu tội cho việc bỏ nghĩa vụ bắt 

buộc khi không có lý do chính đáng. 

* Vấn đề: Nơi để dâng lễ nguyện Salah tập thể là 

Masjid cho nên bắt buộc phải thực hiện lễ nguyện Salah 

tập thể tại Masjid. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ذَِن ٱ﴿
َ
ُمُهۥ يَُسب ُِح ََلُۥ فِيَها ِِف ُبيُوٍت أ َكَر فِيَها ٱسأ ن تُرأَفَع َويُذأ

َ
ُ أ َّللذ

ِ َوٱٓأۡلَصاِل  رِ ٱ رَِجال   ٣٦بِٱلأُغُدو 
هِيهِمأ تَِجَٰرة  َواَل َبيأع  َعن ذِكأ

ِ الذ تُلأ َّللذ
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َكٰوةِ ََيَافُوَن يَوأم   لَٰوةِ ِإَويتَآءِ ٱلزذ بأَصُٰر ِإَوقَاِم ٱلصذ
َ ُۚ وَٱألأ ا َتتََقلذُب فِيهِ ٱلأُقلُو

 [37 - 36سورة اِلور:] ﴾ ٣٧

Trong các ngôi nhà (Masjid) mà Allah cho phép được 

dựng lên, được tụng niêm tên của Ngài, được tán 

dương và ca ngợi Ngài trong đó sáng chiều. Những 

người mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ăn 

kinh doanh không làm họ xao lãng việc tưởng nhớ 

Allah, không làm họ xao lãng việc dâng lễ nguyện 

Salah và xuất Zakah; họ luôn lo sợ cho Ngày mà trái 

tim và cặp mắt của họ sẽ đảo lộn (về việc bị phán xét 

trước Allah). (Chương 14 – Annur, câu 36 - 37). 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

رواه ابن ماجه  {إِلى َمْن َعَذرَ  َِلُ  َصالَةَ  فَالَ  ُُيِْب  فَلَمْ  انلَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ }
 وادلراقطين وصححه احلاكم ول شاهد من حديث أيب موىس.

“Ai nghe lời kêu gọi (của Azdaan) những không đáp 

lại thì lễ nguyện Salah của y không có giá trị trừ 

những ai có lý do chính đáng.” (Ibnu Ma-jah, Adda-ra-

qutni ghi lại, Al-Hakim xác nhận Hadith Sahih, và Hadith 

này có nội dung tương đồng với một Hadith do Abu Musa 

thuật lại). 

Ông Ali bin Abu Ta-lib  nói: “Không có lễ 

nguyện Salah đối với người hàng xóm của Masjid trừ phi 

trong Masjid” (Albaihaqi ghi lại với đường dẫn Sahih). 

Số lượng người dâng lễ nguyện Salah tối 

thiểu được xem là lễ nguyện Salah tập thể: 
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Số lượng tối thiểu được xem là lễ nguyện Salah tập 

thể là hai người bởi từ hai người trở lên được xem là tập 

thể. Thiên sứ của Allah  nói với Malik bin Al-

Huwairith  và người đồng hành với ông: 

ذِّنَا}
َ
قِيَما، أ

َ
ُكَما وَأ ُكَما َوَْلَُؤمى ْكَْبُ

َ
 متفق عليه. {أ

“Hai ngươi hãy Azdaan và Iqa-mah và người lớn tuổi 

hơn trong hai ngươi sẽ làm Imam.” (Albukhari, 

Muslim). 

Thiên sứ của Allah  đã từng làm Imam cho Ibnu 

Mas’ud , cho Ibnu Abbas  (theo Albukhari, Muslim) 

và Người từng làm Imam cho ông Huzdaifah  (theo 

Muslim). 

* Vấn đề: Phụ nữ được phép đến Masjid tham gia 

lễ nguyện Salah tập thể với sự cho phép của chồng, tuy 

nhiên, khi đi họ không được chưng diện, dùng nước hoa, 

phải ăn mặc kín đáo và tránh trà trộn vào chốn có nam 

giới, phải đứng ở những hàng phía sau các hàng của nam 

giới. Cơ sở cho điều này là nữ giới cũng tham gia lễ 

nguyện Salah tập thể tại Masjid trong thời của Thiên sứ 

. Và theo Sunnah, phụ nữ cũng khuyến khích tham gia 

nghe thuyết giảng cũng như các buổi học giáo lý. 

* Vấn đề: Phụ nữ được phép dâng lễ nguyện Salah 

tập thể của riêng họ, dù Imam là một trong số họ hay một 

người nam giới làm Imam cho họ. Cơ sở cho điều này là 

Thiên sứ của Allah  đã bảo bà Ummu Waraqah  tìm 

một người làm người Azdaan cho bà và bảo bà làm Imam 

cho người nhà của bà (theo Ahmad và những người của 

Sunan, được Ibnu Khuzaimah xác nhận Sahih). 
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Bà A’ishah  cũng như bà Ummu Salmah  đã 

làm như vậy (theo Addara-qutni và Al-Bayhaqi). 

* Vấn đề: Người tín đồ Muslim cũng nên dâng lễ 

nguyện Salah tại Masjid không có lễ nguyện Salah tập thể 

để được ban cho ân phước của việc quan tâm và bảo quản 

các Masjid của Allah như Ngài đã phán: 

ِ َمنأ ﴿ ُمُر َمَسِٰجَد ٱَّللذ لَٰوةَ إِنذَما َيعأ قَاَم ٱلصذ
َ
َوأِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ِ َوٱِلأ َءاَمَن بِٱَّللذ

ْ مَِن  ن يَُكونُوا
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َۖ َفَعََسَٰٓ أ َ َكٰوةَ َولَمأ ََيأَش إاِلذ ٱَّللذ َوَءاََت ٱلزذ

تَِديَن  أُمهأ  [28سورة اتلوبة: ] ﴾١٨ٱل

Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày Phán xử cuối cùng và 

năng dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah và không 

sợ ai mà chỉ sợ một mình Allah thì đó mới là những 

người chăm sóc và bảo quản các Thánh đường của 

Allah. May ra những người đó có thể sẽ là những 

người được hướng dẫn. (Chương 2 – Attawbah, câu 

18). 

Người Muslim nên dâng lễ nguyện Salah tại các 

Masjid ở cách xa nhà để được ân phước của nhiều bước 

chân đi Masjid như Thiên sứ của Allah  nói qua lời 

thuật của Abu Musa : 

ْعَظمُ }
َ
ْجر ا انلىاِس  أ

َ
ِ  ِف  أ الَة ْبَعُدُهمْ  الصى

َ
ْبَعُدُهمْ  أ

َ
نى  َوَذلَِك َمْمًش   َفأ

َ
 أ

َحَدُكمْ 
َ
  إَِذا أ

َ
أ ْحَسنَ  تََوضى

َ
َت  ُثمى  الُْوُضوءَ  فَأ

َ
الَةَ  إِلى  يُِريدُ  لَ  الَْمْسِجدَ  أ  الصى

 َحّتى  َخِطيَئةٌ  بَِها َعْنهُ  وَُحطى  َدرََجةٌ  بَِها َِلُ  ُرفِعَ  إِلى  َخْطَوة   ََيُْط  فَلَمْ 
 رواه مسلم. {الَْمْسِجدَ  يَْدُخَل 
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“Người có ân phước to lớn hơn người khác trong lễ 

nguyện Salah là người đi bộ xa nhất trong số họ; và đó 

là (hình ảnh của) một ai đó trong các ngươi, khi y chu 

đáo làm Wudu’ rồi y đến Masjid không muốn bất cứ 

điều gì khác ngoài lễ nguyện Salah thì không mỗi 

bước chân nào của y bước đi mà không được (Allah) 

nâng lên cho một bậc và xóa đi một điều tội lỗi cho 

đến khi y vào Masjid.” (Muslim). 

Thiên sứ của Allah  nói với bộ tộc Salimah: 

 .رواه مسلم { آثَاُرُكمْ  تُْكَتْب  ِديَاَرُكمْ  َسلَِمةَ  بَِن  يَا}
“Này bộ tộc Salimah, nhà cửa của các người sẽ được 

ghi dấu chân của các người (đi và về từ Masjid).” 

(Muslim). 

Người Muslim nên dâng lễ nguyện Salah tại những 

nơi có lễ nguyện Salah tập thể đông bởi Thiên sứ của 

Allah  nói qua lời thuật của Ubai bin Ka’ab : 

ْزَك  الرىُجلِ  َمعَ  الرىُجلِ  َصالَةَ  إِنى }
َ
 َمعَ  َوَصالَتُهُ  وَْحَدهُ  َصالَتِهِ  ِمنْ  أ

ْزَك  الرىُجلَْيِ 
َ
َحبُّ  َفُهوَ  َكُثَ  َوَما الرىُجلِ  َمعَ  َصالَتِهِ  ِمنْ  أ

َ
 {َتَعاَل  اهللِ  إَِل  أ

 .وصححه ييح بن معي وابن املديين وابن حبان رواه أمحد وأبو داود
“Quả thật, lễ nguyện Salah của một người đàn ông 

cùng với một người đàn ông tốt hơn lễ nguyện Salah 

một mình, và lễ nguyện Salah cùng với hai người tốt 

hơn lễ nguyện Salah cùng với một người, và số lượng 

càng nhiều thì càng được yêu thích ở nơi Allah, Đấng 

Tối Cao.” (Ahmad, Abu Dawood ghi lại; Yahya bin 
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Mu’een, Ibnu Al-Madi-ni và Ibnu Hibbaan xác nhận 

Hadith Sahih).  

* Vấn đề: Haram làm Imam cho một tập tập thể 

trong Masjid đối với ai đó không phải là Imam chính của 

Masjid trừ phi vị Imam cho phép hoặc có lý do không 

làm Imam được. Ông Abu Mas’ud Al-Badri  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

نى  َولَ }  رواه مسلم. {بِإِْذنِهِ  إِلى  ُسلَْطانِهِ  ِف  الرىُجَل  الرىُجُل  يَُؤمى
“Một người đàn ông này không được làm Imam cho 

người đàn ông kia khi quyền hành thuộc về người kia 

trừ phi y cho phép.” (Muslim). 

Nếu Imam chính thức đến trễ trong khi giờ của lễ 

nguyện Salah đã hạn hẹp thì mọi người được phép cử ai 

đó lên làm Imam; bởi Abu Bakr Assiddeeq  đã thay 

Thiên sứ của Allah  làm Imam cho mọi người lúc 

Người vắng mặt đi giải hòa cho bộ tộc Amru bin Awf 

(theo Albukhari, Muslim). Và ông Abdurrahman bin Awf 

đã làm Imam cho mọi người khi Thiên sứ của Allah  về 

trễ từ trận chiến Tabuk, Người đã dâng lễ nguyện Salah 

theo sau ông trong Rak’at cuối và sau khi kết thúc thì 

Người nói: “ ْْحَسنْتُم
َ
 ”!Các ngươi làm tốt lắm“ – ”أ

(Albukhari, Muslim). 

* Vấn đề: Ai đã dâng lễ nguyện Salah rồi sau đó 

đến Masjid vì có chuyện cần lúc lễ nguyện Salah đang bắt 

đầu tiến hành thì theo Sunnah y được khuyến khích tham 

gia lễ nguyện Salah cùng với họ bởi Thiên sứ của Allah 

 đã nói: 
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الَةَ  َصلِّ } ْدَرَكْتَك  فَإِنْ  لَِوْقتَِها الصى
َ
الَةُ  أ  قَدْ  إِّنِّ  َتُقْل  َولَ  فََصلِّ  َمَعُهمْ  الصى

َصَّلِّ  فَالَ  َصلىْيُت 
ُ
 .من حديث أيب ذر  رواه مسلم {أ

“Hãy dâng lễ nguyện Salah vào giờ giấc của nó, nếu 

người đến lúc họ đang bắt đầu tiến hành lễ nguyện 

Salah thì hãy cùng dâng lễ nguyện Salah với họ và chớ 

nói: quả thật tôi đã dâng lễ nguyện Salah rồi nên tôi 

không lễ nguyện Salah.” (Muslim ghi lại qua lời thuật 

của Abu Zdar ). 

Lễ nguyện Salah mà y tham gia cùng với họ sẽ 

được tính là lễ nguyện Salah khuyến khích đối với y; và 

giáo lý không qui định phải đi theo các Masjid vì mục 

đích thực hiện lại lễ nguyện Salah tập thể bởi vì không 

Hadith nào được ghi lại như thế. 

* Vấn đề: Khi đã Iqa-mah thì giáo lý không cho 

phép dâng lễ nguyện Salah bất cứ lễ nguyện Salah  

Sunnah nào bởi Thiên sứ của Allah  nói qua lời thuật 

của Abu Huroiroh : 

قِيَمِت  إَِذا}
ُ
الَةُ  أ  رواه مسلم. {الَْمْكُتوَبةَ  إِلى  َصالَةَ  فَالَ  الصى

“Khi đã Iqa-mah tiến hành lễ nguyện Salah thì không 

có bất cứ lễ nguyện Salah nào khác ngoài lễ nguyện 

Salah bắt buộc.” (Muslim). 

Trong lúc một người đang dâng lễ nguyện Sunnah 

thì Iqa-mah, người đó hãy hoàn thành lễ nguyện một cách 

ngắn nhất, không được hủy nếu đã thực hiện được một 

Rak’at trước khi Iqa-mah bởi Thiên sứ của Allah  nói: 
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ْدَركَ  َمنْ }
َ
ِ  ِمنَ  َرْكَعة   أ الَة ْدَركَ  َفَقدْ  الصى

َ
الَةَ  أ متفق عليه من حديث  {الصى

 .أيب هريرة 
“Ai kịp một Rak’at từ lễ nguyện Salah (của Imam) thì 

coi như đã kịp lễ nguyện Salah (cùng với Imam).” 

(Albukhari và Muslim ghi lại từ Hadith do Abu Huiroiroh 

 thuật lại). 

Còn  nếu chưa thực hiện được một Rak’at thì hãy 

hủy bỏ. 

Giới luật về trường hợp lỡ mất một 

Rak’at hay nhiều hơn từ lễ nguyện Salah của 

Imam: 

Theo câu nói hợp lý nhất trong hai câu nói của các 

học giả rằng những ai bị lỡ mất thì không được xem là bắt 

kịp với Imam ngoại trừ kịp được một Rak’at cùng với 

Imam, nếu bắt kịp ít hơn một Rak’at thì không được xem 

là kịp với Imam tức không kịp lễ nguyện Salah tập thể; và 

được xem là kịp một Rak’at khi nào kịp được Ruku’a 

cùng với Imam theo câu nói đúng nhất bởi một Hadith 

được ghi lại trong Albukhari và Muslim rằng ông Abu 

Bakrah  đến Masjid trong lúc Thiên sứ của Allah  

đang Ruku’a và ông liền Ruku’a cùng với Người khi 

chưa vào hàng nhưng Người  đã không bảo ông thực 

hiện lại Rak’at đó. 

Nếu đến trong lúc Imam đang Ruku’a thì hãy đứng 

Takbeer rồi sau đó Takbeer lần hai để Ruku’a, như vậy sẽ 

tốt hơn; còn nếu bỏ Takbeer Ihram mà chỉ Takbeer vào 

Ruku’a thì vẫn có giá trị. 
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Trường hợp có sự nghi ngờ không biết đã thực sự 

kịp Ruku’a hay không: nếu người chủ thể nghĩ rằng  xác 

suất mình đã Ruku’a kịp với Imam cao hơn thì xem đó là 

một Rak’at rồi cuối cùng hãy Sujud Sahwi sau Salam; 

còn nếu người chủ thể không thể khẳng định xác xuất nào 

cao hơn thì hãy bỏ Rak’at đó và Sujud Sahwi trước 

Salam. 

Trường hợp đến không kịp Ruku’a cùng với Imam 

thì cũng hãy vào ngay với Imam bởi Thiên sứ của Allah 

 nói qua lời thuật của Abu Huroiroh : 

ِ  إَِل  ِجْئُتمْ  إَِذا} الَة وَها َولَ  فَاْسُجُدوا ُسُجودٌ  َوََنْنُ  الصى رواه  { َشْيئ ا َتُعدُّ
 .، لكن ضعفه ابلخاري أبو داود وغريه وصححه ابن خزيمة وغريه

“Nếu các ngươi đến với lễ nguyện Salah trong lúc Ta 

đang Sujud thì các ngươi hãy Sujud nhưng không tính 

nó là gì cả.” (Abu Dawood và những người khác ghi lại, 

ông Ibnu Khuzaimah xác nhận Sahih nhưng Albukhari 

xác nhận Hadith yếu). 

Khi Imam đã cho Salam lần thứ hai thì người đến 

trễ hãy đứng dậy hoàn tất nốt phần còn lại, không được 

đứng dậy trước Salam lần hai. 

* Vấn đề: Những gì mà người đến trễ bắt kịp với 

Imam thì đó là phần đầu cho lễ nguyện Salah của y theo 

câu nói đúng nhất của giới học giả, còn những gì y hoàn 

tất sau khi Imam cho Salam là phần sau cho lễ nguyện 

Salah của y; cơ sở cho điều này là lời nói của Thiên sứ  

qua lời thuật của ông Abu Huroiroh : 

وا فَاتَُكمْ  َوَما} تِمُّ
َ
 متفق عليه. {فَأ
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“Và những gì các ngươi lỡ mất thì các ngươi hãy hoàn 

tất nó” (Albukhari, Muslim). 

* Vấn đề: Đối với lễ nguyện Salah đọc to tiếng, 

theo câu nói được cho là hợp lý nhất trong các câu nói 

của giới học giả: những người theo sau Imam không bắt 

buộc phải đọc bài Fatihah trong những Rak’at Imam đọc 

to tiếng; bởi Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نِصتُواْ لََعلذُكمأ تُرأََحُوَن ﴿
َ
ۥ َوأ تَِمُعواْ ََلُ سورة ] ﴾٢٠٤ِإَوذَا قُرِئَ ٱلأُقرأَءاُن فَٱسأ

 [204األعراف: 

Và khi Qur’an được xướng đọc thì các ngươi hãy 

lắng nghe và giữ im lặng mong rằng các ngươi được 

thương xót. (Chương 0 – Al-A’raaf, câu 104). 

Imam Ahmad  nói: “Tất cả mọi người đều đồng 

thuận rằng câu Kinh này nói về lễ nguyện Salah”. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

  َوإَِذا}
َ
نِْصُتوا قَرَأ

َ
 رواه مسلم. {َفأ

“Và khi y (Imam) đọc thì các ngươi hãy giữ im lặng” 

(Muslim). 

Riêng đối với lễ nguyện Salah đọc thầm hoặc 

những người theo sau không nghe thấy Imam thì bắt buộc 

họ phải đọc bài Fatihah trong trường hợp này. 

Những tình huống của những người theo 

sau Imam: 
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Trong lễ nguyện Salah tập thể thì giáo lý qui định 

bắt buộc người theo sau Imam phải tuyệt đối thực hiện 

theo Imam. 

Những người theo sau Imam có bốn tình huống: 

1. Tình huống thứ nhất: Làm trước Imam có nghĩa là 

Ruku’a, Sujud hoặc trở dậy từ Ruku’a hay Sujud trước 

Imam. Đây là điều Haram; bởi lẽ người theo sau Imam 

bắt buộc phải thực hiện sau Imam vì người theo phải thực 

hiện sau còn người được theo phải thực hiện trước (nếu 

làm ngược lại là sai nguyên tắc giáo lý). Hơn nữa, Thiên 

sứ của Allah  đã nói với lời cảnh báo: 

َما}
َ
َحُدُكمْ  ََيًَْش  أ

َ
َسهُ  َرَفعَ  إَِذا أ

ْ
نْ  اإِلَمامِ  َقْبَل  َرأ

َ
َسهُ  اهللُ  َُيَْعَل  أ

ْ
 َرأ

َس 
ْ
وْ  ِْحَارٍ  َرأ

َ
 متفق عليه. {ِْحَارٍ  ُصوَرةَ  ُصوَرتَهُ  اهللُ  َُيَْعَل  أ

“Chẳng lẽ ai đó trong các ngươi không sợ rằng khi y 

trở dậy trước Imam thì Allah sẽ làm cho cái đầu của y 

thành đầu con lừa hoặc Allah sẽ làm cho tiếng của y 

thành tiếng con lừa ư?” (Albukhari, Muslim). 

Bởi vậy, ai đi trước Imam trong lễ nguyện Salah thì 

y giống con lừa không hiểu được ý nghĩa của hành vi 

mình làm; và ai làm thế đáng bị trừng phạt. 

Ai cố tình làm như thế thì lễ nguyện Salah của y bị 

hư, còn ai làm vậy chỉ vì quên hay thiếu hiểu biết thì lễ 

nguyện Salah của y vẫn còn giá trị nhưng y phải thực 

hiện sau Imam khi đã biết và đã nhớ lại, nếu vẫn ngoan 

cố thì lễ nguyện Salah sẽ bị hư hoàn toàn. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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فَاَل تَْرَكُعْوا َحّتى يَْرَكَع وَل تَْسُجُدوا َحّتى  بِهِ  َِلُْؤَتمى  اإِلَمامُ  ُجِعَل  إِنىَما}
 رواه أمحد وأبو داود. {يَْسُجدُ 

“Quả thật, Imam được dựng lên là để người ta theo 

sau y, bởi thế, các ngươi chớ Ruku’a cho tới khi y đã 

Ruku’a và chớ Sujud cho tới khi y đã Sujud.” (Ahmad 

và Abu Dawood). 

Và nếu một người Takbeer Ihram trước Imam thì lễ 

nguyện Salah đó của y hoàn toàn không có giá trị. 

2. Tình huống thứ hai: Làm theo sau Imam, đây là 

điều đúng với Sunnah bởi giáo lý qui định những người 

dâng lễ nguyện Salah cùng với Imam phải thực hiện theo 

sau Imam. Trong Hadith do Amru bin Hareeth  thuật lại 

rằng các vị Sahabah dâng lễ nguyện Salah phía sau Thiên 

sứ của Allah , không ai trong số họ cúi người xuống 

cho đến khi Thiên sứ của Allah  đã vào tư thế Sujud 

(theo Muslim). 

3. Trường hợp thứ ba: Làm đồng thời tức làm cùng 

lúc với Imam có nghĩa là y làm và nói cùng thời điểm với 

Imam. Nếu một người Takbeer Ihram cùng lúc với Imam 

thì lễ nguyện Salah đó của y không có giá trị cho dù y 

không biết; nếu ý thực hiện cùng lúc với Imam trong 

Ruku’a, Sujud và trở dậy, đứng lên, .. thì là điều Makruh 

(bỏ tốt hơn làm); và nếu thực hiện cùng lúc với Imam 

trong các lời tụng niệm của Ruku’a, Sujud, .. thì không 

Makruh nhưng nếu y cho Salam cùng lúc với Imam thì 

Makruh. 

4. Tình huống thứ tư: Làm trễ so với Imam, có hai 

trường hợp: 
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- Trường hợp thứ nhất: Không có lý do, nếu y nhận 

biết được Imam trước khi Imam xong phần Rukun thì 

không vấn đề gì, nhưng điều đó trái với Sunnah; còn nếu 

Imam đã xong phần Rukun trước khi người theo sau bắt 

đầu thì lễ nguyện Salah của y bị hư nếu y biết rõ và cố 

tình. 

- Trường hợp thứ hai: Có lý do chẳng hạn như do 

buồn ngủ hoặc do không nghe thấy Imam. Nếu lý do biến 

mất trước khi Imam đến với chỗ mà người theo sau đang 

hiện diện thì y hãy thực hiện những gì y đã trễ với Imam 

rồi tiếp tục thực hiện theo sau Imam trở lại. Thí dụ: Một 

người chấm dứt lý do trong lúc y đang đứng còn Imam thì 

đang Sujud thì y hãy Ruku’a rồi Sujud và tiếp tục theo 

Imam; còn nếu y chưa hết lý do cho đến khi Imam đã 

thực hiện tới đoạn y đang trễ tức Imam bắt kịp trở lại đến 

đoạn y đang đứng thì y cứ tiếp tục theo Imam, sau đó 

thực hiện lại một Rak’at. 

Giáo lý Imam 
 

Người có quyền ưu tiên được chọn làm Imam tức 

người đáng được chọn nhất qua các điều kiện dưới dây: 

 Đầu tiên là xét đến phương diện đọc Qur’an vượt 

trội nhất có nghĩa là học thuộc lòng Qur’an nhiều nhất, có 

người nói đọc Qur’an vượt trội hơn có nghĩa là thông 

thạo Qur’an trong đọc xướng tức phát âm chuẩn, biết luật 

đọc xướng và đọc trôi chảy lưu loát không có bất cứ khó 

khăn nào, đồng thời còn phải hiểu biết về giáo lý thực 

hành của lễ nguyện Salah tức phải biết các Shurut, 
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Rukun, Wajib của lễ nguyện Salah cũng như những điều 

làm hư lễ nguyện Salah; bởi lẽ những người được xem là 

người đọc Qur’an vượt trội hơn trong thời của Thiên sứ 

 là người ngoài việc thuộc lòng và đọc xướng tốt, chuẩn 

Qur’an thì còn phải hiểu biết về giáo lý thực hành (Fiqh). 

 Nếu mọi người đều ngang bằng nhau trong phương 

diện đọc Qur’an thì phải xét đến phương diện thông hiểu 

giáo lý thực hành để xem ai là người có sự thông hiểu 

nhiều hơn về giáo lý của lễ nguyện Salah; bởi Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ْعلَمُ فَإِذا ََكنُْوا ِِفْ }
َ
نىةِ  الِْقَراَءةِ َسَواء فَأ رواه مسلم من حديث أيب  {ُهْم بِالسُّ

 .مسعود ابلدري 
“Nếu như họ ngang nhau trong phương diện đọc 

Qur’an thì xem đến người hiểu biết nhất về Sunnah 

trong số họ.” (Muslim ghi lại từ lời thuật của Abu 

Mas’ud Al-Badri ). 

Có nghĩa là người hiểu biết nhất về tôn giáo của 

Allah . 

 Nếu mọi người đều ngang bằng nhau ở phương 

diện đọc Qur’an cũng như thông hiểu tôn giáo thì sẽ xét 

đến Hijrah (dời cư từ xứ của người đa thần để đến với xứ 

sở Islam). 

 Nếu mọi người đều ngang nhau trong phương diện 

đọc Qur’an, thông hiểu giáo lý và cả phương diện Hijrah 

thì phải xét đến yếu tố Islam (ai là người vào Islam trước) 

rồi sau đó xét đến yếu tố độ tuổi (ai là người lớn tuổi hơn) 

vì Thiên sứ của Allah  nói: 
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ْكَْبُُكمْ  َوَْلَُؤمىُكمْ }
َ
 متفق عليه. {أ

“Và để người lớn tuổi nhất trong các ngươi làm Imam 

cho các ngươi.” (Albukhari, Muslim). 

Bởi người lớn tuổi trong Islam được cho là phúc 

đức hơn và bởi vì người lớn tuổi thường sẽ có sự thành 

tâm và chuẩn mực hơn. 

Cơ sở cho việc phải xét theo thứ tự các phượng 

diện nói trên trong việc đề cử Imam là Hadith được thuật 

lại bởi Abu Mas’ud Al-Badri  rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ْقَرُؤُهمْ  الَْقْومَ  يَُؤمُّ }
َ
ْعلَُمُهمْ  َسَواء   الِْقَراَءةِ  ِف  ََكنُوا فَإِنْ  اهللِ  لِِكَتاِب  أ

َ
 فَأ

نىةِ  نىةِ  ِف  ََكنُوا فَإِنْ  بِالسُّ ْقَدُمُهمْ  َسَواء   السُّ
َ
 الِْهْجَرةِ  ِف  ََكنُوا فَإِنْ  ِهْجَرة   فَأ

ْقَدُمُهمْ  َسَواء  
َ
 رواه مسلم. {ِسن ا فَأ

“Người có quyền làm Imam cho tập thể là người đọc 

Kinh sách của Allah (Qur’an) tốt nhất, nếu họ đều đọc 

Qur’an tốt như nhau thì người có quyền là người hiểu 

biết nhất về Sunnah, nếu họ hiểu biết Sunnah như 

nhau thì người có quyền là người trước tiên nhất 

trong Hijrah, và nếu họ đều như nhau trong Hijrah 

thì người có quyền là người lớn tuổi nhất.” (Muslim). 

* Người có quyền làm Imam hơn những người 

đang có mặt cho dù những người có mặt tốt hơn trong 

các trường hợp sau đây: 

- Imam chính thức của Masjid (người Imam cố 

định của Masjid), những người khác không được lên làm 
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Imam cho dù có tốt hơn y về các phương diện nêu trên trừ 

phi y cho phép. 

- Chủ nhà, nếu như chủ nhà đủ điều kiện làm Imam 

thì không ai được phép làm Imam trừ phi y cho phép. 

- Người có thẩm quyền: trưởng ban quản trị hay 

phó ban quản trị, nếu đủ điều kiện làm Imam, thì không ai 

được lên làm Imam trừ phi có phép của họ. 

Cơ sở cho điều vừa nói trên là Hadith Sahih do 

Muslim ghi lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

نى الرىُجُل الرىُجَل ِِفْ بَيْتِِه َوَل ِِفْ ُسلَْطانِِه إِلى بِإِْذنِهِ }  {َوَل يَُؤمُّ
“Một người đàn ông không được phép làm Imam cho 

người đàn ông chủ nhà cũng như cho người đàn ông 

có thẩm quyền ngoại trừ y cho phép”. 

Ai không được đề cử làm Imam trong lễ 

nguyện Salah 

Chọn người Fasiq làm Imam trong Salah: 

Người Fasiq là người phạm vào điều cấm của giáo 

lý, y có phạm những đại tội nhưng không phải Shirk và 

ngoan cố trong việc làm tiểu tội. 

Người Fasiq có hai dạng: Fasiq về hành vi và Fasiq 

về đức tin. 

Fasiq về hành vi:  là người làm những điều trọng 

tội như Zina, trộm cắp, uống rượu, ... 

Fasiq về đức tin: là những người Rafidah, 

Mu’tazilah và Jahmiyah, .. (tức không phải những người 

của Jama’ah và Sunnah). 
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Không được bầu chọn người Fasiq làm Imam trong 

lễ nguyện Salah bởi vì người Fasiq là người không được 

chấp nhận thông tin từ y như Allah  đã phán: 

ِيَن َءاَمنُٓواْ إِن َجآَءُكمأ فَاِسُقَۢ بِنََبإ  َفَتبَيذنُٓواْ ﴿ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ سورة احلجرات: ] ﴾َيَٰٓ

6]  

Hỡi những ai có đức tin! Nếu có một kẻ Fasiq mang 

tin tức đến báo cáo với các ngươi thì các ngươi hãy 

kiểm tra nó cho thật kỹ. (Chương 42 – Al-Hujurat, câu 

6). 

Cho nên y không đáng tin về những điều kiện cũng 

như giáo lý của lễ nguyện Salah bởi lẽ y là một hình 

tượng xấu cho người khác. 

Tuy nhiên, nếu y làm Imam cho mọi người thì lễ 

nguyện Salah vẫn có giá trị và sự làm Imam của y vẫn có 

hiệu lực. 

Người Imam không thể thực hiện một số nghi 

thức Rukun hay một điều kiện nào đó của lễ nguyện 

Salah 

Người Imam không thể thực hiện một Rukun nào 

đó như Ruku’a, Sujud, ngồi hay đứng hoặc một điều kiện 

nào đó của lễ nguyện Salah thì việc y làm Imam vẫn có 

giá trị bởi bà A’ishah  nói: Thiên sứ của Allah  dâng 

lễ nguyện Salah trong nhà của Người lúc Người bị bệnh, 

Người  đã ngồi dâng lễ nguyện Salah và một nhóm 

người theo sau Người thì đứng dâng lễ nguyện Salah, 

Người  ra dấu bảo họ ngồi xuống, và sau khi đã xong lễ 

nguyện Salah thì Người  nói: 



 

 

 

195 

ا َصَّلى  َوإَِذا...  بِهِ  َِلُْؤَتمى  اإِلَمامُ  ُجِعَل  إِنىَما} ا فََصلُّوا َجالِس  متفق  {ُجلُوس 
 عليه.

“Quả thật, Imam được dựng lên để mọi người theo 

sau ... và khi nào Imam ngồi dâng lễ nguyện Salah thì 

các ngươi hãy ngồi dâng lễ nguyện Salah.” (Albukhari, 

Muslim). 

Tuy nhiên, nếu Imam ngồi lễ nguyện Salah từ lúc 

ban đầu thì những người theo sau bắt buộc phải ngồi lễ 

nguyện Salah giống như Imam, còn nếu lúc bắt đầu Imam 

đứng sau đó mới ngồi do mệt hay đuối sức thì những 

người theo sau bắt buộc vẫn phải tiếp tục đứng lễ nguyện 

Salah. 

Imam gặp phải Hadath hay trong tình trạng 

Hadath (xì hơi, chưa có Wudu’, chưa tắm Junub): 

 Nếu người đang trong tình trạng Hadath tức chưa 

Taharah làm Imam cho mọi người thì không nằm ngoài 

các trường hợp sau: 

Trường hợp thứ nhất: Người Imam phát hiện mình 

chưa Taharah sau khi đã kết thúc lễ nguyện Salah. Trong 

trường hợp này, những người dâng lễ nguyện theo sau 

vẫn đều có giá trị, riêng lễ nguyện Salah của Imam thì bị 

hư hoàn toàn, y cần phải thực hiện lại. Cơ sở cho điều này 

là Hadith do Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َصابُوا فَإِنْ  بُِكمْ  يَُصلُّونَ }
َ
وا َوإِنْ  َولَُهمْ  فَلَُكمْ  أ

ُ
ْخَطأ

َ
 {وََعلَْيِهمْ  فَلَُكمْ  أ

 رواه ابلخاري.
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“Họ làm Imam lễ nguyện Salah cho các ngươi, nếu họ 

đúng thì cho các ngươi và cho cả họ nhưng nếu họ làm 

sai thì các ngươi được còn họ thì không” (Albukhari). 

Và cả vị Sahabah Umar và Uthman, hai người họ 

từng làm Imam trong lúc vẫn trong tình trạng Junub 

nhưng hai người họ chỉ thực hiện lại lễ nguyện Salah của 

riêng mình. 

Trường hợp thứ hai: Người Imam phát hiện mình 

chưa Taharah hoặc bị Hadath trong lúc đang lễ nguyện 

Salah. Trong trường hợp này, lễ nguyện Salah của những 

người theo sau đều vẫn còn giá trị, riêng lễ nguyện Salah 

của Imam thì bị hư, lúc bấy giờ người Imam sẽ phải ra 

dấu yêu cầu một ai đó lên làm Imam thay mình hoặc tự 

mỗi người sẽ hoàn tất lễ nguyện Salah một mình riêng lẽ. 

Trường hợp thứ ba: Người Imam không biết nhưng 

một số người theo sau thì biết, trong trường hợp này, 

những người biết Imam vẫn đang trong tình trạng Hadath 

sẽ định tâm dâng lễ nguyện Salah riêng lẻ khỏi Imam và 

không theo Imam nữa, còn những người không biết đang 

theo sau Imam thì lễ nguyện Salah của họ vẫn có giá trị 

bình thường. 

Imam dính trên người Najis: 

 Khi vị Imam bị dính trên người thứ Najis thì 

không nằm ngoài các tính huống sau: 

Tình huống thứ nhất: Cả Imam và những người 

theo sau đều chỉ phát hiện sau khi lễ nguyện Salah đã kết 

thúc. Trường hợp này, lễ nguyện Salah của Imam và 

những người theo sau đều có giá trị. 
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Tình huống thứ hai: Imam phát hiện mình dính 

Najis trong lúc đang lễ nguyện Salah. Trường hợp này, 

nếu Imam có thể loại bỏ nó thì hãy loại bỏ nó và tiếp túc 

hoàn tất lễ nguyện Salah, còn nếu như y không thể loại bỏ 

nó thì y phải hủy lễ nguyện và cử người khác lên làm 

Imam cho mọi người như đã được nói ở trên. 

Tình huống thứ ba: Một ai đó trong số những người 

dâng lễ nguyện theo sau Imam phát hiện Imam dính 

Najis. Trường hợp này, lễ nguyện Salah của tất cả mọi 

người đều có giá trị bởi lễ nguyện Salah của Imam vẫn có 

giá trị vì y được xí xóa trong trường hợp này. 

Imam mù chữ: 

Imam mù chữ ở đây muốn nói người không học 

thuộc lòng bài Fatihah hay có học thuộc lòng nhưng đọc 

không chuẩn do phát âm không chuẩn hay nuốt chữ hoặc 

đọc không rõ ràng. Người mù chữ như được mô tả không 

có giá trị khi làm Imam trừ phi những người theo sau 

cùng tình trạng mù chữ ngang bằng giống y; nếu người 

mù chữ làm Imam trong khi có người trong số những 

người theo sau đọc tốt hơn thì lễ nguyện Salah của Imam 

và cả những người theo sau đều không có giá trị bởi vì đã 

bỏ một điều Rukun trong khi có khả năng thực hiện. 

* Vấn đề: Là điều Makruh đối việc một người đàn 

ông làm Imam cho một nhóm người mà đa số họ đều ghét 

y làm; bởi lẽ sự ghét của họ đối với y là một điều chưa 

hoàn thiện cho tôn giáo của y. Thiên sứ của Allah  nói: 
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ةٌ  يَرِْجعَ  َحّتى  اآلبُِق  الَْعْبدُ  :آَذاَنُهمُ  َصالَُتُهمْ  َُتَاوِزُ  لَ  ثاَلَثَةٌ }
َ
 بَاتَْت  َواْمرَأ

رواه الرتمذي  {ََكرُِهونَ  َِلُ  َوُهمْ  قَْومٍ  َوإَِمامُ  َساِخٌط  َعلَْيَها َوَزوُْجَها
 وحسنه.

“Ba dạng người mà lễ nguyện Salah của họ không 

được đưa lên nơi Allah: người nô lệ chạy bỏ người chủ 

của mình cho đến khi y trở lại, người phụ nữ ngủ 

trong đêm trong khi chồng cô ta nổi giận với cô ta, và 

người Imam của một nhóm người nhưng họ lại ghét 

anh ta” (Tirmizdi ghi lại và xác nhận Hadith tốt). 

Những điều qui định cho Imam trong lễ 

nguyện Salah 

Người được bầu chọn làm Imam phải quan tâm đến 

nhiệm vụ được giao, nếu y thực hiện tốt đúng với trách 

nhiệm của một Imam theo khả năng của mình thì điều đó 

sẽ mang lại ân phước rất lớn cho y. Người làm Imam phải 

quan tâm đến hoàn cảnh của những người dâng lễ nguyện 

Salah theo sau y. Thiên sứ của Allah  nói: 

َحُدُكمْ  َصَّلى  إَِذا}
َ
ْف  بِانلىاِس  أ ِقيمَ  فِيِهمُ  فَإِنى  فَْلُيَخفِّ ِعيَف  السى  َوالضى

َحُدُكمْ  َصَّلى  فَإَِذا َوالَْكبِيَ 
َ
ْل  نِلَْفِسهِ  أ رواه اجلماعة من  {َشاءَ  َما فَلُْيَطوِّ

 أيب هريرة. حديث
“Khi ai đó trong các ngươi làm Imam cho mọi người 

thì y hãy thực hiện ngắn thôi bởi quả thật trong số họ 

có người bệnh, người già yếu, nhưng nếu ai đó trong 

các ngươi dâng lễ nguyện Salah một mình thì hãy thực 
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hiện lâu tùy thích.” (Hadith do tập thể ghi lại từ lời 

thuật của Abu Huroiroh ). 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ِريَن، ِمْنُكمْ  إِنى } يُُّكمْ  ُمَنفِّ
َ
ْز، بِانلىاِس  َصَّلى  َما فَأ  فِيِهمُ  فَإِنى  َفلَْيَتَجوى

ِعيَف  َاَجةِ  َوَذا َوالَْكبِيَ  الضى
ْ
 ابلخاري ومسلم.رواه  {اْل

“Quả thật trong các ngươi có người làm cho người 

khác bỏ chạy, bởi thế, ai trong các ngươi làm Imam 

cho mọi người thì hãy thực hiện nhẹ thôi (không kéo 

dài lễ nguyện Salah) vì trong số họ có những người già 

yếu và những người có chuyện cần.” (Albukhari, 

Muslim). 

Ông Anas bin Malik  nói: “Tôi chưa từng dâng lễ 

nguyện Salah sau bất cứ Imam nào thực hiện lễ nguyện 

Salah ngắn hơn và hoàn thiện hơn Nabi ” (Albukhari, 

Muslim). 

Và Thiên sứ của Allah  chính là tấm gương cho 

các tín đồ. 

* Việc thực hiện ngắn lễ nguyện Salah được phân 

thành hai dạng: 

- Thực hiện ngắn một cách bắt buộc: Đó là thực 

hiện đúng theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Thiên sứ  

trong lễ nguyện Salah, tức đọc Qur’an cũng như tụng 

niệm theo mức độ Người đã chỉ dạy trong lễ nguyện 

Salah. 

- Thực hiện ngắn một cách khác với Sunnah của 

Thiên sứ : Là điều Makruh cho Imam khi thực hiện quá 
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ngắn khiến người theo sau không đủ thời gian làm những 

điều Sunnah trong lễ nguyện Salah. 

Theo Sunnah, Imam nên đọc Qur’an một cách từ 

tốn, chậm rãi cũng như đọc những lời tụng niệm trong 

Ruku’a, Sujud một cách từ tốn để người theo sau có thể 

thực hiện những điều Sunnah của lễ nguyện Salah. 

Theo Sunnah, Imam nên đọc dài ở Rak’at đầu bởi 

lời nói của Abu Qata-dah rằng Thiên sứ của Allah  

thường đọc dài ở Rak’at đầu (Albukhari, Muslim). 

Theo Sunnah, khi Imam đang Ruku’a và cảm nhận 

được có người đang vào thì khuyến khích y kéo dài 

Ruku’a thêm một chút để người đang vào có thể bắt kịp 

một Rak’at với Imam. Ông Ibnu Abi Awfa nói về cách 

thức lễ nguyện Salah của Thiên sứ  trong đó có phần 

mô tả rằng Người không trở dậy từ Ruku’a của Rak’at 

đầu trong lễ nguyện Salah Zhuhur cho đến khi nào Người 

không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa nhưng không 

gây khó khăn cho sự chờ đợi của những người theo sau, 

có nghĩa là Người  không Ruku’a quá lâu đến nỗi gây 

khó khăn cho người đang dâng lễ nguyện theo sau, (theo 

Hadith do Abu Dawood và Ahmad ghi lại). 
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Lễ nguyện Salah của những người 

gặp trở ngại 

 

Những người gặp trở ngại ở đây muốn nói là người 

bị bệnh, người đang đi đường xa và người đang gặp phải 

sự lo lắng và sợ hãi. 

Lễ nguyện Salah của người bệnh:  

1. Bắt buộc người bệnh phải đứng thực hiện lễ 

nguyện Salah, cho dù cần phải chống gậy hoặc đứng tựa 

mình vào tường bởi lẽ không thể thực hiện điều bắt buộc 

ngoại trừ phải có một điều gì đó thì điều đó là bắt buộc. 

2. Nếu người bệnh không thể đứng để thực hiện lễ 

nguyện Salah do yếu sức hoặc do gặp khó khăn bởi cơn 

đau hoặc do sợ đứng nhiều làm nặng thêm bệnh tình hoặc 

làm cho căn bênh lâu khỏi thì hãy ngồi để dâng lễ nguyện 

Salah. 

3. Nếu người bệnh không thể ngồi để thực hiện lễ 

nguyện Salah bởi gặp nhiều khó khăn do tình trạng bệnh 

tật thì hãy dâng lễ nguyện Salah trong tư thế nằm 

nghiêng, để mặt hướng về Qiblah, tốt nhất nên nằm 

nghiêng bên phải trừ phi nằm nghiêng bên trái dễ dàng 

hơn. Trường hợp nếu không có ai giúp người bệnh hướng 

mặt về phía Qiblah cũng như bản thân y không tự hướng 

mặt về Qiblah hoặc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc 
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quay mặt về hướng Qiblah thì hãy dâng lễ nguyện Salah 

theo hiện trạng miễn sao dễ dàng và thuận tiện. 

4. Nếu người bệnh không thể dâng lễ nguyện Salah 

ngay cả trong tư thế nằm nghiêng thì y hãy dâng lễ 

nguyện Salah trong tư thế ngằm ngửa, chân hướng về 

Qiblah nếu có thể. 

5. Nếu người bệnh ngồi dâng lễ nguyện Salah nhưng 

không thể thực hiện động tác Sujud trên nền đất thì y hãy 

cúi mình cho cả động tác Ruku’a và Sujud, cúi mình cho 

Sujud thấp hơn cúi mình cho Ruku’a; nhưng nếu người 

bệnh ngồi dâng lễ nguyện Salah và có khả năng thực hiện 

động tác Sujud thì bắt buộc y phải thực hiện động tác 

Sujud chứ không được phép chỉ cúi mình. Bằng chứng 

cho sự việc này là Hadith do Imran bin Husain  thuật 

lại: Tôi bị bệnh trĩ, tôi đã hỏi Thiên sứ của Allah  và 

Người nói: 

ا َصلِّ }  ا تَْسَتِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  ، قَائِم   {َجْنٍب  َفَعََّل  تَْسَتِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  ، َفَقاِعد 
 رواه ابلخاري.

“Ngươi hãy đứng dâng lễ nguyện Salah, nếu ngươi 

không thể đứng thì hãy ngồi, nếu không thể ngồi thì 

hãy nằm nghiêng.” (Albukhari). 

6. Nếu người bệnh không thể cúi đầu thì y hãy thực 

hiện động tác của lễ nguyện Salah bằng tâm và chiếc lưỡi 

thì đọc các lời tụng niệm của những động tác đó, và nếu 

lưỡi cũng không thể cất lời thì hãy đọc bằng tâm. 

* Trường hợp người bệnh lúc đầu có khả năng 

đứng nhưng sau đó yếu sức dần đi hoặc lúc đầu chỉ có 
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khả năng ngồi nhưng sau đó thấy khỏe hơn và có khả 

năng đứng trở lại, hoặc lúc đầu chỉ có khả năng nằm 

nghiêng nhưng sau đó thấy khá hơn và có thể ngồi trở lại 

thì giáo lý qui định tùy theo khả năng của người đó, bởi 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ْ ْ  فَٱتذُقوا ِطيُعوا
َ
َمُعواْ َوأ تُمأ َوٱسأ تََطعأ َ َما ٱسأ  [26سورة اتلغابن: ] ﴾ ٱَّللذ

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng 

của các ngươi, hãy nghe và hãy vâng lệnh. (Chương 

64 – Attagha-bun, câu 16). 

Như vậy, người bệnh sẽ chuyển từ đứng sang ngồi, 

từ ngồi sang đứng hay từ ngồi sang nằm và ngược lại 

trong lễ nguyện Salah là tùy theo khả năng có thể. 

* Vấn đề: Nếu người bệnh có khả năng đứng và 

ngồi nhưng không có khả năng Ruku’a và Sujud, thì hãy 

động tác cúi đầu cho Ruku’a khi đứng và động tác cúi 

đầu cho Sujud khi ngồi, mục đích để phân biệt hai cái cúi 

đầu với nhau. 

Lễ nguyện Salah của người đang ở trên 

phương tiện di chuyển: 

Nếu người đang ở trên phương tiện di chuyển và 

không thể xuống khỏi phương tiện vào lúc đã đến giờ cho 

lễ nguyện Salah thì cứ thực hiện ngay trên phương tiện di 

chuyển đó và hãy hướng mặt về phía Qiblah nếu có khả 

năng bởi Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۥۗ ﴿ َرهُ  [244سورة ابلقرة: ] ﴾وََحيأُث َما ُكنتُمأ فََولُّواْ وُُجوَهُكمأ َشطأ
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Và ở bất cứ nơi nào, các ngươi hãy quay mặt về phía 

đó (để dâng lễ nguyện Salah). (Chương 1 – Albaqarah, 

câu 144). 

Có nghĩa là hãy làm với khả năng có thể từ việc 

Ruku’a, đứng, Sujud, ... bởi Allah  đã phán: 

﴿ ْ تُمأ  فَٱتذُقوا تََطعأ َ َما ٱسأ ْ ٱَّللذ ِطيُعوا
َ
َمُعواْ َوأ  [26سورة اتلغابن: ] ﴾ َوٱسأ

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng 

của các ngươi, hãy nghe và hãy vâng lệnh. (Chương 

64 – Attagha-bun, câu 16). 

Trường hợp có khả năng rời phương tiện di chuyển 

khi vào giờ lễ nguyện Salah thì bắt buộc phải thực hiện 

một cách trọn vẹn và đầy đủ theo đúng yêu cầu ban đầu 

của giáo lý. 

Lễ nguyện Salah của khách lữ hành 

(Musa-fir): 

 Qasr:  

Giáo lý qui định người đi đường dâng lễ nguyện 

Salah theo hình thức Qasr, đó là rút ngắn lễ nguyện Salah 

gồm bốn Rak’at thành hai Rak’at. Cơ sở cho điều này là 

dựa theo Qur’an, Sunnah và Ijma’ (sự thống nhất của giới 

học giả Islam). Allah, Đấng Tối Cao phán: 

بأتُمأ ِِف ﴿  ِإَوذَا ََضَ
َ ْ مَِن ٱألأ وا ُُصُ ن َتقأ

َ
ۡرِض فَلَيأَس َعلَيأُكمأ ُجنَاح  أ

لَٰوةِ   [101سورة النساء: ] ﴾ٱلصذ
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Và khi di chuyển xa trên trái đất, các ngươi không 

mắc tội nếu rút ngắn lễ nguyện Salah. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 202). 

Thiên sứ của Allah  luôn dâng lễ nguyện Salah 

theo hình thức Qasr mỗi khi Người là khách lữ hành. 

Đối với đa số học giả thì việc dâng lễ nguyện Salah 

theo hình thức Qasr tốt hơn dâng lễ nguyện Salah theo 

hình thức tròn đủ, riêng đối với Sheikh Islam Ibnu 

Taymiyah thì việc dâng lễ nguyện Salah theo hình thức 

tròn đủ lúc đi đường là điều Makruh vì ông dựa theo lời 

của bà A’ishah :  

الَةَ  اهللُ  فََرَض } ََْضِ  ِف  َرْكَعَتْيِ  َرْكَعَتْيِ  َفَرَضَها ِحيَ  الصى َفِر، اْلْ  َوالسى
قِرىْت 

ُ
َفِر، َصالَةُ  فَأ ِ  ِف  َوزِيدَ  السى ََْضِ  َصالَة  رواه ابلخاري ومسلم. { اْلْ

“Lúc sắc lệnh lễ nguyện Salah, Allah quy định hai 

Rak’at hai Rak’at cho cả người đang ở nơi cư trú hay 

khách lữ hành, và nó được giữ nguyên cho khách lữ 

hành nhưng tăng thêm cho người đang ở nơi cư trú.” 

(Albukhari, Muslim).   

* Vấn đề: Người đi đường (Musa-fir) bắt đầu được 

quyền lễ nguyện Salah theo hình thức Qasr từ lúc đã rời 

khỏi nhà cửa trong xứ sở của y bởi Allah  cho phép 

Qasr đối với ai di chuyển trên trái đất và bởi vì Thiên sứ 

của Allah  chỉ Qasr khi nào đã bắt đầu cuộc hành trình. 

Người Musa-fir được quyền Qasr đối với tất cả các 

cuộc đi đường ngay cả đối với cuộc đi đường Haram 

(theo trường phái của Abu Hanifah) và đó là câu nói mà 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah chọn lấy; Người Musa-fir 
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được quyền Qasr đối với trường hợp lặp đi lặp lại cuộc đi 

đường chẳng hạn như nhân viên bưu điện, xe khách, mặc 

dù họ thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời 

gian của họ trên đường. 

Chuyến đi đường được phép Qasr không có giới 

hạn khoảng cách lộ trình mà phải dựa theo quan niệm 

truyền thống của từng nơi (từng dân tộc). Giáo lý này 

được gói gọn trong bốn tình huống sau: 

1. Chuyến đi đường với khoảng cách lộ trình xa và 

thời gian thì dài, đây được xem là chuyến đi đường được 

phép Qasr. 

2. Chuyến đi đường với khoảng cách lộ trình xa 

nhưng thời gian thì ngắn, đây được xem là chuyến đi 

đường được phép Qasr nếu quan niệm truyền thống coi 

đó là chuyến đi xa. 

3. Chuyến đi đường với khoảng cách lộ trình gần và 

với thời gian ngắn thì đó không phải là chuyến đi đường 

được phép Qasr trừ phi quan niệm truyền thống coi đó là 

chuyến đi đường xa. 

4. Chuyến đi đường với khoảng cách lộ trình gần và 

thời gian thì dài nhưng không quay trở về với gia đình 

(nơi định cư) trong ngày thì được phép Qasr. 

* Vấn đề: Nếu người Musa-fir dâng lễ nguyện theo 

sau Imam là người Muqi-m (người ở nơi định cư, người 

bản xứ) thì y hãy dâng lễ nguyện Salah theo hình thực đủ 

(bốn Rak’at) nếu y bắt kịp cùng với Imam từ một Rak’at 

trở lên, còn không thì hãy dâng lễ nguyện Salah theo hình 

thức Qasr (hai Rak’at). 
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* Vấn đề: Không yêu cầu định tâm Qasr, vì Qasr là 

lễ nguyện Salah của người Musa-fir. 

* Vấn đề: Không có quy định cụ thể về thời gian 

được phép Qasr cho người Musa-fir, nhưng nếu người 

Musa-fir cư trú lâu dài có nơi ở ổn định và hoàn cảnh sinh 

hoạt cuộc sống giống như người định cư hay dân bản xứ 

thì phải dâng lễ nguyện Salah theo hình thức đầy đủ (bốn 

Rak’at). 

* Vấn đề: Một người khi đã vào giờ lễ nguyện 

Salah rồi mới bắt đầu cuộc hành trình thì y được phép 

Qasr cho lễ nguyện Salah đó. 

 Jamu’a (nhập hai lễ nguyện Salah trong một 

giờ) 

Người Musa-fir được phép gom hai lễ nguyện 

Salah Zhuhur và Asr hoặc hai lễ nguyện Salah Maghrib 

và I-Sha’ để thực hiện ở một trong hai giờ giấc của nhau. 

Hình thức này được khuyến khích khi có sự khó khăn và 

trở ngại trong chuyến đi. 

Nhưng khi người Musa-fir đã dừng chân hay đã tới 

điểm đến thì tốt nhất nên dâng lễ nguyện Salah vào mỗi 

giờ giấc riêng của nó; nhưng nếu thực hiện theo hình thức 

Jamu’a thì cũng không vấn đề gì. 

* Vấn đề: Được phép Jamu’a giữa Zhuhur và Asr 

hoặc giữa Maghrib và I-sha’ đối với người ở tại nơi định 

cư (Muqi-m) trong trường hợp cần thiết (gặp trở ngại và 

khó khăn) bởi ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  đã Jamu’a giữa Zhuhur – Asr và giữa 

Maghrib – I-sha’ tại Madinah trong hoàn cảnh an toàn và 

không có mưa; còn trong một lời dẫn khác thì nói trong 
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hoàn cảnh an toàn cũng như không phải trong chuyến đi 

đường. (Muslim). 

* Vấn đề: Điều kiện yêu cầu đối với ai Jamu’a 

tại giờ thứ nhất (Jamu’a Taqdeem): 

1- Có lý do trở ngại tại giờ giấc thứ hai. 

2- Sự liên tục giữa hai lễ nguyện Salah, không 

được dừng quá lâu giữa hai lễ nguyện (thời gian dừng 

được xem là lâu dựa theo quan niệm truyền thống). Riêng 

Sheikh Islam thì không yêu cầu điều kiện liên tục này. 

* Vấn đề: Điều kiện yêu cầu đối với ai Jamu’a 

tại giờ thứ hai (Jamu’a Ta’kheer): 

1- Định tâm Jamu’a 

2- Có lý do cần trì hoãn đến giờ giấc thứ hai. 

Nếu lý do cần trì hoãn không còn nữa trước khi vào 

giờ thứ hai thì không được phép Jamu’a. 

* Đối với người làm Hajj, tốt nhất nên Jamu’a 

Taqdeem giữa Zhuhur và Asr tại A’rafah và Jamu’a 

Ta’kheer giữa Maghrib và I-sha’ tại Muzdalifah bởi 

Thiên sứ của Allah  đã làm như vậy.  

Lễ nguyện Salah trong tình huống lo sợ 

Giáo lý qui định lễ nguyện Salah trong tình huống 

lo sợ đối với tất cả trận đánh chiến được phép chẳng hạn 

như đánh chiến với những kẻ thù ngoại đạo hoặc những 

người nổi dậy. Allah  phán: 

﴿  ْ ِيَن َكَفُرٓوا تِنَُكُم ٱَّلذ ن َيفأ
َ
تُمأ أ  [101سورة النساء: ] ﴾...إِنأ ِخفأ
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Nếu các ngươi lo sợ kẻ thù ngoại đạo có thể tấn công 

các ngươi ... (Chương 4 – Annisa’, câu 202). 

Không được phép lễ nguyện Salah theo hình thức 

lo sợ đối với cuộc đánh chiến Haram. 

Cơ sở giáo lý về lễ nguyện Salah theo hình thức lo 

sợ là từ Qur’an, Sunnah và Ijma’. Allah  phán: 

لَٰوةَ ﴿ َت لَُهُم ٱلصذ َقمأ
َ
َعكَ  فَلأَتُقمأ َطآئَِفة  ِإَوذَا ُكنَت فِيهِمأ فَأ ِنأُهم مذ  م 

َۖ فَإَِذا  لَِحتَُهمأ سأ
َ
ُخُذٓواْ أ

أ
َأ ِت َطآئَِفة  َوِلأ

أ
َأ َسَجُدواْ فَلأيَُكونُواْ مِن َوَرآئُِكمأ َوتلأ

 ۗ لَِحتَُهمأ سأ
َ
رَُهمأ َوأ ُخُذواْ ِحذأ

أ
َأ َرٰى لَمأ يَُصلُّواْ فَلأيَُصلُّواْ َمَعَك َوِلأ خأ

ُ
سورة ] ﴾ أ

  [201النساء: 
Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (những 

người Muslim), Ngươi hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn 

họ, và để cho một thành phần của họ cùng đứng dâng 

lễ nguyện Salah với Ngươi và mang theo vũ khí của 

họ. Bởi thế, khi họ đã lễ nguyện Salah xong, để họ rút 

lui về phía sau (quan sát kẻ thù) và để cho số người 

còn lại chưa dâng lễ nguyện đến dâng lễ cùng với 

Ngươi và mang theo vũ khí của họ. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 201). 

Lễ nguyện Salah theo hình thức lo sợ được phép 

đối với cả người Musa-fir hay người Muqi-m trong 

trường hợp có sự lo sợ bị kẻ thù tấn công. 

Lễ nguyện Salah theo hình thức lo sợ được phép 

trong hai điều kiện: 

Điều kiện thứ nhất: Kẻ thù là những đối tượng 

được phép đánh chiến. 



 

 

 

210 

Điều kiện thứ hai: Sợ kẻ thù tấn công những 

người Muslim trong lúc lễ nguyện Salah. Allah  phán: 

ن َيفأ ﴿
َ
تُمأ أ ْ  إِنأ ِخفأ ِيَن َكَفُرٓوا  [101سورة النساء: ] ﴾...تِنَُكُم ٱَّلذ

Nếu các ngươi lo sợ kẻ thù ngoại đạo có thể tấn công 

các ngươi ... (Chương 4 – Annisa’, câu 202). 

تَِعتُِكمأ َفيَِميلُوَن ﴿ مأ
َ
لَِحتُِكمأ َوأ سأ

َ
ُفلُوَن َعنأ أ ِيَن َكَفُرواْ لَوأ َتغأ َودذ ٱَّلذ

يألَة    [102سورة النساء: ] ﴾َوِٰحَدة    َعلَيأُكم مذ

Những kẻ ngoại đạo chỉ mong cho các ngươi lơ là về 

vũ khi và hành trang hầu thừa cơ đánh úp các ngươi 

một trận. (Chương 4 – Annisa’, câu 201). 

Cách thức lễ nguyện Salah theo hình thức lo sợ: 

Cách thức lễ nguyện Salah theo hình thức lo sợ 

được ghi nhận lại từ Thiên sứ của Allah . 

1- Hadith do ông Sahl bin Abu Hathmah Al-Ansa-ri 

 thuật lại: “Một nhóm xếp hàng cùng với Thiên sứ của 

Allah  còn một nhóm hướng mặt về kẻ thù. Thiên sứ 

của Allah  dẫn lễ cho họ một Rak’at rồi đứng lại đó, 

những người theo sau tiếp tục hoàn tất lễ nguyện của 

riêng họ, sau đó họ rời đi xếp hàng hướng mặt về kẻ thù, 

nhóm kia (nhóm chưa lễ nguyện Salah) đến xếp hàng 

phía sau lưng Thiên sứ của Allah , Người dẫn lễ nguyện 

Salah cho họ một Rak’at rồi Người ngồi chờ, họ tiếp tục 

lễ nguyện Salah còn lại, rồi Người  cho Salam cùng với 

họ” (Albukhari, Muslim). 

2- Hadith do ông Jabir  thuật lại: “Tôi tham gia lễ 

nguyện Salah theo hình thức lo sợ cùng với Thiên sứ của 
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Allah . Người sắp chúng tôi thành hai hàng và kẻ thù ở 

giữa chúng tôi và Qiblah. Thiên sứ của Allah  Takbir 

thì chúng tôi Takbir, Người Ruku’a thì tất cả chúng tôi 

đều Ruku’a, kế đến Người trở dậy từ Ruku’a thì tất cả 

chúng tôi đều trở dậy, sau đó Người và hàng tiếp sau 

Người Sujud còn hàng phía sau (hàng thứ hai) vẫn đứng 

nguyên vị trí để canh chừng kẻ thù; sau khi Thiên sứ của 

Allah  thực hiện xong phần Sujud thì Người đứng dậy, 

hàng tiếp sau Người cũng vậy; kế đến, hàng tiếp theo sau 

(hàng đầu) lùi xuống (để hàng sau tiến lên) rồi Người 

Ruku’a thì tất cả chúng tôi đều Ruku’a cùng với Người, 

kế đến Người và hàng tiếp sau Người Sujud, hàng sau 

cùng vẫn đứng nguyên vị trí để canh chừng kẻ thù, sau 

khi thực hiện xong phần Sujud thì hàng sau cùng Sujud, 

sau đó Người cho Salam và tất cả chúng tôi cho Salam” 

(Muslim). 

3- Ông Ibnu Umar  thuật lại: “Thiên sứ của Allah  

dâng lễ nguyện Salah theo hình thức lo sợ, Người dẫn lễ 

nguyện Salah cho một trong hai nhóm một Rak’at và hai 

Sujud trong lúc nhóm kia đứng canh chừng kẻ thù. Sau 

đó, họ rời đi và đứng vào vị trí canh chừng kẻ thù, Người 

 đến với nhóm kia và dẫn lễ cho họ một Rak’at rồi 

Người cho Salam, sau đó, cả hai nhóm thực hiện một 

Rak’at còn lại” (Albukhari, Muslim). 

4-  Ông Jabir thuật lại: “Chúng tôi trở về cùng với 

Thiên sứ của Allah , cho đến khi chúng tôi tới khu vực 

Zda-tu Arruqo’ thì đến giờ lễ nguyện Salah. Người  dẫn 

lễ nguyện Salah cho một trong hai nhóm hai Rak’at rồi họ 

dừng lại đó, Người tiếp tục dẫn lễ nguyện Salah cho 

nhóm thứ hai hai Rak’at, ... Thiên sứ của Allah  được 
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bốn Rak’at còn mỗi nhóm được hai Rak’at” (Albukhari, 

Muslim). 

Những cách thức trên được thực hiện khi sự lo sợ 

chưa đến nỗi tức chỉ mang tính đề cao cảnh giác, nhưng 

nếu sự lo sợ đến mức khốc liệt do sự giao tranh đang diễn 

ra cần phải đánh trả, chạy tránh sự tấn công thì họ cứ 

dâng lễ nguyện Salah trong hiện trạng của họ dù là đang 

lúc đi bộ hay đang trên lưng con vật cưỡi (hoặc phương 

tiện di chuyển) một khi đã đến giờ, không được phép trì 

hoãn bởi Allah  phán: 

َبان  ﴿ وأ ُركأ
َ
تُمأ فَرَِجااًل أ َۖ فَإِنأ ِخفأ  [239سورة ابلقرة: ]  ﴾ا

Nếu các ngươi sợ (địch tấn công) thì hãy dâng lễ 

nguyện Salah trong tư thế đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi 

trên lưng con vật. (Chương 1 – Annisa’, câu 132). 

Theo Sunnah, khuyến khích mang theo trên người 

vũ khí trong lúc lễ nguyện Salah bởi Allah  đã phán: 

﴿  ۗ لَِحتَُهمأ سأ
َ
رَُهمأ َوأ ُخُذواْ ِحذأ

أ
َأ   [201سورة النساء: ] ﴾ َوِلأ

Và mang theo vũ khí của họ. (Chương 4 – Annisa’, 

câu 102). 

* Qua cách thức của lễ nguyện Salah theo hình 

thức lo sợ, chúng ta học được nhiều điều hữu ích: tầm 

quan trọng của lễ nguyện Salah trong Islam, giờ giấc là 

điều kiện bắt buộc của lễ nguyện Salah, tầm quan trọng 

của lễ nguyện Salah tập thể, giờ giấc và lễ nguyện Salah 

tập thể luôn được duy trì trong mọi tình huống, giáo lý 

Islam qui định trách nhiệm và bổn phận phù hợp với từng 

hoàn cảnh và tình huống, giáo lý Islam mang sự thông 
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cảm và xí xóa cho các tín đồ và nó cải thiện cho tất cả 

mọi nơi và mọi thời đại. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

214 

Giáo lý lễ nguyện Salah Jumu’ah 

(thứ sáu) 

 

Quả thật, ngày thứ sáu là ngày tốt hơn những ngày 

khác trong tuần, Thiên sứ của Allah  nói: 

ْمُس  َعلَْيهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخْيُ } ُُمَعةِ  يَْومُ  الشى ْدِخَل  َوفِيهِ  آَدمُ  ُخلَِق  فِيهِ  الْ
ُ
 أ

َنىةَ 
ْ
ْخِرجَ  َوفِيهِ  ال

ُ
اَعةُ  َتُقومُ  َولَ  ِمْنَها أ ُُمَعةِ  يَْومِ  ِف  إِلى  السى رواه  {الْ

 مسلم.
“Ngày mà mặt trời mọc tốt nhất là ngày thứ sáu, đó là 

ngày Adam được tạo ra, là ngày Người được thu nhận 

vào Thiên Đàng, là ngày Người bị đuổi ra khỏi Thiên 

Đàng, và giờ tận thế chỉ xảy ra vào ngày thứ sáu.” 

(Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

لُونَ  اآلِخُرونَ  ََنْنُ } وى
َ
ُل  ََنْنُ  اْلِقَياَمةِ  يَْومَ  األ وى

َ
َنىةَ  ُدُخول   انلىاِس  أ

ْ
 َبْيدَ  ال

نىُهمْ 
َ
وتُوا أ

ُ
وتِيَناهُ  َقْبلَِنا ِمنْ  الِْكَتاَب  أ

ُ
ا اهللُ  َفَهَدانَا َبْعِدِهمْ  ِمنْ  وَأ  لَمى

َقِّ  ِمنَ  فِيهِ  اْخَتلَُفوا ِى اَْلَْومُ  َفَهَذا بِإِْذنِهِ  اْلْ  نَلَا َوانلىاُس  َِلُ  اهللُ  َهَدانَا اذلى
 متفق عليه. {َتَبعٌ  فِيهِ 

“Chúng ta là những người cuối cùng, những người 

đầu tiên vào ngày Phục Sinh; chúng ta là những người 

đầu tiên đi vào Thiên Đàng trong khi họ được ban cho 

Kinh sách trước chúng ta còn chúng ta được ban cho 
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Kinh sách sau họ, Allah đã hướng dẫn chúng ta những 

điều chân lý mà họ đã bất đồng; ngày này (ngày thứ 

sáu) là ngày mà Allah đã hướng dẫn chúng ta và thiên 

hạ theo chúng ta vào ngày này” (Albukhari, Muslim). 

Một Hadith Sahih khác cũng do ông Abu Huroiroh 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َضلى }
َ
ُُمَعةِ  َعنِ  اهللُ  أ ْبِت  يَْومُ  لِْلَيُهودِ  فَََكنَ  َقْبلََنا ََكنَ  َمنْ  الْ  َوََكنَ  السى

َحدِ  يَْومُ  لِلنىَصاَرى
َ
ُُمَعةِ  َِلَْومِ  اهللُ  َفَهَدانَا بَِنا اهللُ  فََجاءَ  األ  رواه مسلم. {الْ

“Allah đã làm lệch lạc những ai trước thời chúng ta 

khỏi ngày thứ sáu, bởi thế ngày thứ bảy là của người 

Do Thái còn ngày chủ nhật là của người Thiên Chúa 

và Allah đã hướng dẫn chúng ta ngày thứ sáu.” 

(Muslim). 

Một trong những sự hướng dẫn của Thiên sứ  là 

tôn vinh ngày thứ sáu. 

* Vấn đề: Lễ nguyện Salah Jumu’ah (thứ sáu) là lễ 

nguyện Salah độc lập riêng biệt chứ không phải là lễ 

nguyện Salah thay cho Zhuhur. Đó là bởi vì nó khác với 

lễ nguyện Salah Zhuhur trong nhiều giới luật, nó tốt hơn 

lễ nguyện Salah Zhuhur, nó có những điều kiện cũng như 

những đặc điểm mà lễ nguyện Salah Zhuhur không có, lễ 

nguyện Salah Zhuhur không có giá trị đối với ai được yêu 

cầu bắt buộc phải lễ nguyện Salah Jumu’ah khi vẫn chưa 

khỏi giờ giấc của nó; nếu đã qua khỏi giờ của nó thì lúc 

bấy giờ phải thực hiện lễ nguyện Salah Zhuhur thay thế 

cho nó. 



 

 

 

216 

Các đặc điểm của lễ nguyện Salah 

Jumu’ah: 

1- Vào ngày thứ sáu, khuyến khích nhiều Salawat cho 

Thiên sứ . Ông Aws bin Aws  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

وا} ْكِثُ
َ
ى  فَأ ِ  ِمنَ  لََعَ الَة ى  َمْعُروَضةٌ  َصالَتَُكمْ  فَإِنى  فِيهِ  الصى رواه أبو  {لََعَ

 والنسايئ وابن ماجه وأمحد.داود 
“Các ngươi hãy nhiều Salawat cho Ta trong ngày hôm 

đó (ngày thứ sáu) bởi quả thật sự Salawat của các 

ngươi sẽ được chấp nhận.” (Abu Dawood, Annasa-i, 

Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

2- Lễ nguyện Salah Jumu’ah là lễ nguyện Salah bắt 

buộc trong Islam, là lễ nguyện Salah tập thể lớn nhất của 

cộng đồng tín đồ Muslim, ai lơ là và bỏ bê nó thì Allah  

sẽ đóng một con dấu vào trái tim của y. 

3- Thiên sứ của Allah  bảo tắm vào ngày thứ sáu 

cho lễ nguyện Salah Jumu’ah. Một số học giả cho rằng 

bắt buộc phải tắm dựa theo Hadith do Abu Sa’eed  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ُُمَعِة َواِجٌب لََعَ  ُغْسلِ }  متفق عليه. {ُُكِّ ُُمَْتلِمٍ  الْ
“Tắm ngày thứ sáu là điều bắt buộc đối với mỗi người 

trưởng thành.” (Albukhari, Muslim). 

Một số học giả thì cho rằng bắt buộc phải tắm đối 

với những ai có mùi hôi của cơ thể cần được tẩy sạch, 

dựa theo Hadith do bà A’ishah  thuật lại. 
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4- Khuyến khích đến Masjid sớm cho lễ nguyện Salah 

Jumu’ah từ lúc sau khi mặt trời đã mọc, dựa theo câu nói 

đúng nhất trong các câu nói của giới học giả. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah : 

ُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنِ } ََنابَةِ  ُغْسَل  الْ
ْ
ْوَل  َراحَ  ُثمى  ال

ُ
اَعِة األ  ِِفْ السى

نىَما
َ
، قَرىَب  فََكأ اَعةِ  ِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنَة  نىَما اثلىانَِيةِ  السى

َ
 َبَقَرة ، قَرىَب  فََكأ

اَعةِ  ِف  َراحَ  َوَمنْ  نىَما اثلىاثِلَةِ  السى
َ
ا قَرىَب  فََكأ ْقَرَن، َكبْش 

َ
 ِف  َراحَ  َوَمنْ  أ

اَعةِ  نىَما الرىابَِعةِ  السى
َ
، قَرىَب  فََكأ اَعةِ  ِف  َراحَ  َوَمنْ  َدَجاَجة  َاِمَسةِ  السى

ْ
 اْل

نىَما
َ
، قَرىَب  فََكأ ِت  اإِلَمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا َبْيَضة   يَْسَتِمُعونَ  الَْمالَئَِكةُ  َحَْضَ

ْكرَ   رواه ابلخاري ومسلم. { اذلِّ
“Ai tắm ngày thứ sáu với hình thức tắm Junub rồi đi 

đến Masjid trong giờ đầu tiên thì giống như y đã làm 

Qurbaan một con lạc đà, và ai đi đến Masjid trong giờ 

thứ hai thì giống như y đã làm Qurbaan một con bò, 

và ai đi đến Masjid trong giờ thứ ba thì giống như y 

đã làm Qurbaan một con cừu có sừng, và ai đi đến 

Masjid trong giờ thứ tư thì giống như y đã làm 

Qurbaan một con gà, và ai đi đến Masjid trong giờ 

thứ năm thì giống như y đã làm Qurbaan một quả 

trứng; và khi nào Imam đi ra thì các Thiên Thần đến 

tập trung lắng nghe bài thuyến giảng.” (Albukhari, 

Muslim). 

5- Đọc chương Kinh Al-Kahf trong ngày thứ sáu. Ông 

Abu Sa’eed  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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ُْمَعِة َسَطَع َِلُ نُْور ِمْن ََتْت َقَدِمِه إَِل }  ُسْوَرةَ الَْكْهِف يَْوَم الْ
َ
َمْن قَرَأ

ُُمَعَتْيِ  َماءِ يَِِضُء بِِه يَْوَم اْلِقَياَمِة وُغِفَر َِلُ َما َبْيَ الْ رواه  {َعَنان السى
 احلاكم وابليهيق وصححه ا لنسايئ.

“Ai đọc chương Kinh Al-Kahf trong ngày thứ sáu thì 

sẽ được ban cho ánh hào quang từ dưới chân cho đến 

tầng mây trên trời, y sẽ dùng nó để thắp sáng vào 

ngày Phục Sinh, và y sẽ được tha thứ tội lỗi giữa hai 

lần Jumu’ah.” (Al-Hakim, Al-Bayhaqi và Annasa-i xác 

nhận Sahih). 

6- Trong ngày thứ sáu, có những thời khắc mà lời Du-

a được chấp nhận và đáp lại. Ông Abu Huroroh  thuật 

lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ُُمَعةِ  ِف  إِنى } ُل  يَُصَّلِّ  قَائِمٌ  ُمْسلِمٌ  يَُوافُِقَها لَ  لََساَعة   الْ
َ
 إِلى  َخْي ا اهللَ  يَْسأ

ْعَطاهُ 
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {إِيىاهُ  أ

“Quả thật, trong ngày thứ sáu có một thời khắc mà 

không có một người Muslim nào đứng lễ nguyện Salah 

cầu xin Allah điều tốt lành mà Ngài không ban cho y.” 

(Albukhari, Muslim). 

Và những thời khắc đó là từ lúc Imam đi vào cho 

đến lễ nguyện Salah được tiến hành và từ lúc sau lễ 

nguyện Salah Asr. 

7- Lễ nguyện Salah Fajar của ngày thứ sáu thường 

khuyến khích đọc chương Al-Sajdah ở Rak’at thứ nhất và 

chương Al-Insaan ở Rak’at thứ hai. 
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8- Bài thuyết giảng ngày thứ sáu mang nội dung ca 

ngợi và tán dương Allah , chứng nhận Tawhid ở nơi 

Ngài và chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ của Allah 

 mang Thông Điệp hướng dẫn và nhắc nhở cho đám bề 

tôi của Ngài. 

9- Không có lễ nguyện Sunnah trước lễ nguyện Salah 

Jumu’ah mà chỉ có lễ nguyện Salah Sunnah sau đó mà 

thôi. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َحُدُكمُ  َصَّلى  إَِذا}
َ
ُُمَعةَ  أ ْرَبعَ  َبْعَدَها فَلُْيَصلِّ  الْ

َ
 رواه مسلم. {َرْكَعاٍت  أ

“Khi ai đó trong các ngươi đã dâng lễ nguyện Salah 

Jumu’ah thì y hãy dâng lễ nguyện Salah sau đó bốn 

Rak’at (Sunnah).” (Muslim). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại: “Thiên sứ của Allah 

dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at sau Jumu’ah” 

(Albukhari, Muslim). 

Trong Hadith khác ông Ibnu Umar  nói: “Khi 

Thiên sứ của Allah  lễ nguyện Salah Jumu’ah xong, 

Người bước lên dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at, sau đó, 

Người bước lên dâng lễ nguyện Salah bốn Rak’at” (Abu 

Dawood ghi lại). 

Đây là bằng chứng rằng có lúc Người dâng lễ 

nguyện Salah Sunnah sau Jumu’ah hai Rak’at và có lúc 

bốn Rak’at hoặc có lúc sáu Rak’at. 

* Vấn đề: Vẫn duy trì lễ nguyện Salah chào Masjid 

mỗi khi bước vào. Ai đi vào Masjid ngay cả lúc Imam 

đọc bài thuyết giảng thì y chớ nên ngồi xuống trừ phi đã 
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thực hiện hai Rak’at chào Masjid. Ông Jabir  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َحُدُكمْ  َجاءَ  إَِذا}
َ
ُُمَعةِ  يَْومَ  أ  {َرْكَعَتْيِ  فَلُْيَصلِّ  اإِلَمامُ  َخَرجَ  َوقَدْ  الْ
 متفق عليه.

“Nếu ai đó trong các ngươi đến lễ nguyện Salah 

Jumu’ah lúc Imam đã đi ra thì y hãy dâng lễ nguyện 

Salah hai Rak’at.” (Albukhari, Muslim). 

Nếu y đến và đã ngồi thì hãy đứng dậy thực hiện 

hai Rak’at nếu như chưa ngồi lâu bởi Thiên sứ của Allah 

 đã bảo một người đàn ông đến và ngồi xuống trước khi 

thực hiện hai Rak’at: 

رواه أمحد والنسايئ والرتمذي وصححه وابن ماجه  {َرْكَعَتْيِ  فَاْرَكعْ  ُقمْ } 
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري

“Hãy đứng dậy thực hiện hai Rak’at” (Ahmad, 

Annasa-i, Tirmizdi ghi lại, và Ibnu Ma-jah xác nhận 

Sahih, Hadith được thuật lại bởi Abu Sa’eed Al-Khudri 

). 

* Vấn đề: Không được phép nói chuyện lúc Imam 

đang thuyết giảng bởi Allah  đã phán: 

نِصتُواْ لََعلذُكمأ تُرأََحُوَن ﴿
َ
ۥ َوأ تَِمُعواْ ََلُ سورة ] ﴾٢٠٤ِإَوذَا قُرِئَ ٱلأُقرأَءاُن فَٱسأ

 [204األعراف: 

Và khi Qur’an được xướng đọc thì các ngươi hãy 

lắng nghe và giữ im lặng mong rằng các ngươi được 

thương xót. (Chương 0 – Al-A’raaf, câu 104). 
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ُُمَعةِ  يَْومَ  لَِصاِحبَِك  قُْلَت  إَِذا} نِْصْت  الْ
َ
  {لََغْوَت  َفَقدْ  ََيُْطُب  َواإِلَمامُ  أ

 ومسلم.رواه ابلخاري 
“Nếu ngươi nói với người bạn của ngươi trong ngày 

thứ sáu ‘hãy im lặng’ khi Imam đang thuyết giảng thì 

xem như ngươi đã mang tội.” (Albukhari, Muslim). 

Việc bảo người khác im lặng là một việc làm mang 

tính chất kêu gọi làm điều tốt và cản làm điều xấu nhưng 

ở đây (trong lúc nghe Imam thuyết giảng ngày thứ sáu) 

được xem là tội bị ngăn cấm thì việc nói chuyện đáng 

phải bị cấm đoán hơn. 

Trong một Hadith khác do Ahmad ghi lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

 {َِلُ  ُُجَُعةَ  فَالَ  تََكلىمَ  َوَمنْ  تََكلىمَ  َفَقدْ  َصهٍ  قَاَل  َوَمنْ }

“Và ai nói hãy im lặng là y đã nói chuyện và ai nói 

chuyện thì không có Jumu’ah” có nghĩa là lễ nguyện 

Salah Jumu’ah không được ghi cho ân phước. 

Imam được phép nói chuyện với mọi người lúc 

đang thuyết giảng và mọi người được nói chuyện với 

Imam vì điều hữu ích bởi Thiên sứ của Allah  từng nói 

chuyện với một người đã hỏi Người. Và Thiên sứ của 

Allah  làm điều này với một số vị Sahabah trong lúc 

đang thuyết giảng mục đích để hướng dẫn và chỉ dạy. 

Người lắng nghe thuyết giảng không được phép bố 

thí cho người ăn xin trong lúc Imam đang thuyết giảng vì 
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người ăn xin đã làm một hành động không được phép 

làm, đó là nói chuyện trong lúc Imam đang thuyết giảng, 

cho nên không được phép giúp đỡ cho hành động không 

được phép. 

* Vấn đề:  Theo Sunnah, khuyến khích Salawat 

cho Thiên sứ của Allah  mỗi khi nghe nhắc đến tên 

Người trong bài thuyết giảng nhưng không nói to tiếng 

gây phiền hà đến người khác. 

Theo Sunnah, nên nói Amin cho lời Du-a của 

Imam nhưng không to tiếng. 

Imam không được phép ngửa đôi bàn tay lên trong 

lúc Du-a trừ phi cầu xin mưa thì mới khuyến khích ngửa 

đôi bàn tay đối với cả Imam và những người Ma’mum 

(những người theo sau). 

Không được phép dùng tay nghịch với quần áo, râu 

hay những gì khác bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

ََصا َفَقْد لََغا وَمْن لََغا فَاَل ُُجَُعَة َِلُ }  رواه الرتمذي. {َمْن َمسى اْلْ
“Ai sờ chạm viên sỏi là đã mang tội và ai mang tội thì 

không có Jumu’ah” (Tirmizdi). 

Tương tự, cũng không được phép quay sang trái, 

quay sang phải, quay lên quay xuống, nhìn qua nhìn lại 

bởi những hành động đó làm phân tâm khỏi bài thuyết 

giảng. Tốt nhất nên nhìn lên Imam giống như các vị 

Sahabah  thường nhìn Thiên sứ của Allah  mỗi khi 

Người thuyết giảng. 

Khi hắt hơi thì hãy nói Alhamdulillah nhưng nói 

vừa đủ bản thân nghe thôi. 
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Được phép nói chuyện trước và sau khi Imam đọc 

thuyết giảng; tuy nhiên, nói về những điều của cuộc sống 

trần gian là Makruh. 

Giới luật lễ nguyện Salah Jumu’ah 

Lễ nguyện Salah Jumu’ah là nghĩa vụ bắt buộc đối 

với mỗi tín đồ Muslim nam giới đã trưởng thành, tỉnh táo 

và không có lý do cản trở. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

اْ إََِلٰ ﴿ َعوأ ُُمَعةِ فَٱسأ لَٰوةِ مِن يَوأِم ٱۡلأ ِيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا نُودَِي لِلصذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َيأَع   ِ َوَذُرواْ ٱۡلأ رِ ٱَّللذ  [2: سورة اجلمعة] ﴾ذِكأ

Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng Azan được cất lên 

gọi các ngươi đến dâng lễ nguyện Salah Al-Jumu’ah 

vào ngày thứ sáu thì các ngươi hãy tạm gác lại việc 

mua bán mà nhanh chân đến (Masjid) để tưởng nhớ 

Allah. (Chương 61 – Al-Jum’ah, câu 2). 

Bà Hafsah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ُُمَعةِ  َرَواحُ }  رواه النسايئ. {ُُمَْتلِمٍ  ُُكِّ  لََعَ  َواِجٌب  الْ
“Đi tham dự lễ nguyện Salah Jumu’ah là nghĩa vụ bắt 

buộc đối với mỗi người trưởng thành nam giới” 

(Annasa-i). 

Giới học giả Muslim đều thống nhất với nhau về 

nghĩa vụ bắt buộc của lễ nguyện Salah Jumu’ah đối với 

mỗi tín đồ Muslim nam giới. 

Không bắt buộc đối với tín đồ Muslim nữ giới 

(được thống nhất bởi các học giả Muslim) cũng như 
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không bắt buộc đối với những nam giới chưa trưởng 

thành. 

Lễ nguyện Salah Jumu’ah không bắt buộc đối với 

người Musa-fir được phép Qasr bởi lẽ Thiên sứ của Allah 

 và các vị Sahabah của Người  đi Hajj và đi trong 

những chuyến đi khác đều không lễ nguyện Salah 

Jumu’ah. 

Lễ nguyện Salah Jumu’ah trong đi đường 

Người Musa-fir không nằm ngoài hai trường hợp 

sau: 

Trường hợp thứ nhất: Đang trên lộ trình, trường 

hợp này không bắt buộc lễ nguyện Salah Jumu’ah mà chỉ 

quy định tham gia cùng những người định cư, có nghĩa là 

khi nào đi ngang những người đang tập hợp sau lời 

Azdaan thứ hai thì hãy dâng lễ nguyện Salah cùng với họ. 

Trường hợp thứ hai: Đang ở tại một xứ sở (một 

nơi) nào đó, trường hợp này bắt buộc phải tham gia lễ 

nguyện Salah Jumu’ah cùng với những cư dân nơi đó, 

dựa theo cơ sở giáo lý bắt buộc Jumu’ah nói chung. 

Ai đi đến một nơi nào đó để du lịch tham quan 

hoặc vì mục đích nào đó nhưng xung quanh nơi đó không 

có Masjid thì y không thực hiện Jumu’ah, y thực hiện 

Zhuhur bình thường; nhưng nếu xung quanh nơi đó có 

Masjid với khoảng cách không quá ba dặm thì y phải đến 

Masjid tham gia lễ nguyện Salah Jumu’ah. 

Nữ giới không bắt buộc phải tham gia lễ nguyện 

Salah Jumu’ah, tuy nhiên, vẫn được phép đến tham gia 

cùng với nam giới. Tương tự, người bệnh không bắt buộc 
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phải tham gia lễ nguyện Salah Jumu’ah vì để giảm bớt sự 

khó khăn cho họ.  

Những người có nghĩa vụ bắt buộc lễ nguyện Salah 

Jumu’ah không được phép cuộc hành trình đi đường 

trong ngày thứ sau khi mặt trời đã nghiêng bóng cho đến 

khi đã lễ nguyện Salah xong; còn nếu ra đi trước khi mặt 

trời nghiêng bóng là điều Makruh, riêng Imam Malik  

thì không cho rằng đó là Makruh. 

Các điều kiện thiết yếu cho lễ nguyện 

Salah Jumu’ah: 

1. Giờ giấc: Lễ nguyện Salah Jumu’ah là lễ nguyện 

Salah bắt buộc nên phải được thực hiện trong giờ giấc của 

nó giống như các lễ nguyện Salah bắt buộc hàng ngày. 

Không được thực hiện trước và sau giờ giấc của nó. Bằng 

chứng cho điều này là lời phán của Allah : 

ِمنَِي كَِتٰب  ﴿ أُمؤأ لَٰوةَ ََكنَتأ لََعَ ٱل وأقُوت  إِنذ ٱلصذ  [203سورة النساء: ] ﴾١٠٣ا ا مذ

Quả thật, lễ nguyện Salah được sắc lệnh cho những 

người có đức tin vào giờ giấc ấn định. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 203). 

Giờ giấc của lễ nguyện Salah Jumu’ah bắt đầu khi 

mặt trời nghiêng bóng dựa theo Hadith Salmah bin Al-

Akwa’, và được phép thực hiện khi mặt trời nghiêng bóng 

theo Hadith của Abu Huroiroh . 

2. Người tham gia lễ nguyện Salah Jumu’ah phải ít 

nhất là ba người thuộc những cư dân nơi đó (người định 

cư) chứ không phải là dân sống lưu động ngày đây mai đó 

trong những chiếc lều hay những ngôi nhà lưu động bởi 
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quả thật Thiên sứ của Allah  không ra lệnh bảo những 

bộ tộc sống xung quanh khu vực Madinah tổ chức lễ 

nguyện Salah Jumu’ah. 

3. Phải có hai bài thuyết giảng giống như hình thức 

mà Thiên sứ của Allah  và các vị Khalif chính trực của 

Người đã làm. Ông Ibnu Umar  nói: “Thiên sứ của 

Allah  thuyết giảng với bài thuyết giảng trong tư thế 

đứng, và Người ngồi nghỉ giữa hai bài thuyết giảng.” 

(Albukhari, Muslim). 

Phải có sự định tâm cho hai bài thuyết giảng và nội 

dung thuyết giảng sẽ mang nội dung khuyên răn sao cho 

phù hợp với hoàn cảnh và thực trạng. 

 

 

Những điều Sunnah trong thuyết giảng 

1. Khuyến khích thuyết giảng Jumu’ah trên Mimbar 

(bục giảng) bởi Thiên sứ của Allah  đã làm như vậy qua 

lời thuật của Sahl bin Sa’ad ; và bởi vì đó là hình thức 

tốt nhất để những người tham dự lễ nguyện dễ dàng nhìn 

thấy người Imam đang thuyết giảng. 

2. Khuyến khích người Imam chào Salam đến những 

người tham dự khi đi ra để thuyết giảng. Nhiều vị 

Sahabah đã thuật lại điều này từ Thiên sứ của Allah  

chẳng hạn như Jabir , Ibnu Umar , Ibnu Abbas , 

Ibnu Azzubair ; và một cơ sở giáo lý mang ý nghĩa tổng 

quát khác nữa là lời của Thiên sứ  qua lời thuật của ông 

Abu Huroiroh : 
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 رواه مسلم. {... لَِقَيهُ  إَِذا َعلَْيهِ  يَُسلِّمُ  ََخٌْس  الُْمْسلِمِ  لََعَ  الُْمْسلِمِ  َحقُّ }
“Nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim có 

năm điều: cho Salam khi gặp nhau, ...” (Muslim). 

3. Theo Sunnah, người Imam nên ngồi nghỉ một lát 

giữa hai bài thuyết giảng bởi Hadith do Ibnu Umar thuật 

lại: “Thiên sứ của Allah  thuyết giảng với bài thuyết 

giảng trong tư thế đứng, và Người ngồi nghỉ giữa hai 

bài thuyết giảng.” (Albukhari, Muslim). 

4. Theo Sunnah, Imam đứng thuyết giảng bởi Thiên 

sứ của Allah  đã làm như vậy và bởi lời phán của Allah 

: 

ًوا ٱن﴿ وأ لَهأ
َ
اْ تَِجَٰرةً أ وأ

َ
ا  ِإَوذَا َرأ ٓواْ إَِِلأَها َوتََرُكوَك قَآئِم   [22سورة اجلمعة: ] ﴾َفضُّ

Và khi họ nhìn thấy việc mua bán hoặc thú vui thì họ 

vội tản mác đi về phía đó bỏ Người (Muhammad) 

đứng thuyết giảng. (Chương 61 – Al-Jumu’ah, câu 22). 

5. Theo Sunnah, người Imam nên hướng mặt về phía 

tất cả những người đang ngồi nghe trong Masjid bởi vì 

Thiên sứ của Allah  đã làm vậy, và bởi vì hướng mặt cố 

định đến một ai đó là ngoảnh mặt với người khác và làm 

khác với Sunnah. Ông Ibnu Mas’ud  nói: “Thiên sứ của 

Allah  mỗi khi đứng trên bụt giảng thì Người hướng 

mắt về tất cả gương mặt chúng tôi.” (Tirmizdi). 

6. Bài thuyết giảng cân đối tức không quá dài làm 

chán ngán và xua đuổi mọi người và cũng không quá 

ngắn một cách qua loa và không hữu ích. Ông Ammaar 

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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ِ  ُطوَل  إِنى } ِطيلُوا فِْقِههِ  ِمنْ  َمئِنىةٌ  ُخْطَبتِهِ  َوقَِِصَ  الرىُجلِ  َصالَة
َ
الَةَ  فَأ  الصى

وا ُْطَبةَ  َواْقُِصُ  رواه مسلم. {اْلْ
“Quả thật lễ nguyện Salah của người đàn ông dài và 

bài thuyết giảng của y ngắn là dấu hiệu của sự thông 

hiểu giáo lý thực hành, bởi thế, các ngươi hãy thực 

hiện dài lễ nguyện Salah và làm ngắn bài thuyết 

giảng.” (Muslim). 

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cần nói dài bài thuyết 

giảng khi cần.  

7. Người Imam nên nói to tiếng khi thuyết giảng bởi 

Thiên sứ của Allah , khi Người thuyết giảng thì nói to 

tiếng, cao giọng và hùng hồn vì như thế mới tác động đến 

tâm trí của người nghe; và người Imam nên dùng ngôn từ 

rõ ràng, mạnh mẽ và gây tác động. 

8. Người Imam nên Du-a cho những người Muslim, 

Du-a Allah  cải thiện tôn giáo của họ và cuộc sống thế 

gian của họ. 

9. Theo Sunnah, sau khi đã xong bài thuyết giảng thì 

lập tức tiến hành lễ nguyện Salah ngay. 

Cách thức lễ nguyện Salah Jumu’ah bắt 

buộc: 

Lễ nguyện Salah Jumu’ah gồm hai Rak’at (được 

thống nhất trong giới học giả về vấn đề này), đọc to tiếng, 

theo Sunnah khuyến khích đọc sau bài Fatihah chương 

Al-Jumu’ah ở Rak’at thứ nhất và chương Al-Munafiqun ở 

Rak’at thứ hai vì Thiên sứ của Allah  thường đọc hai 

chương này (theo Hadith được Muslim ghi lại qua lời 



 

 

 

229 

thuật của Ibnu Abbas); hoặc khuyến khích đọc sau bài 

Fatihah chương Al-A’la ở Rak’at thứ nhất và chương Al-

Gha-shiyah ở Rak’at thứ hai. Theo Hadith Sahih ghi lại 

rằng có lúc Thiên sứ của Allah  đọc chương Al-

Jumu’ah và chương Al-Munafiqun và có lúc Người đọc 

chương Al-A’la và chương Al-Gha-shiyah. Tuy nhiên, 

không được phép đọc phân đoạn một trong các chương 

này cho hai Rak’at, như thế là làm khác Sunnah. 

* Ai kịp với Imam một Rak’at từ lễ nguyện Salah 

Jumu’ah thì hãy hoàn tất theo lễ nguyện Salah Jumu’ah 

bởi Hadith do ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

ْدَركَ  َمنْ }
َ
ُُمَعةِ  ِمنَ  َرْكَعة   أ اَلةَ  الْ ْدَرَك الصى

َ
رواه ابليهيق وأصله يف  {َفَقْد أ

 الصحيحي.
“Ai kịp một Rak’at Jumu’ah thì đã kịp lễ nguyện 

Salah” (Albayhaqi ghi lại và nguồn của nó từ trong Al-

Bukhari và Muslim). 

Trường hợp nếu kịp Imam ít hơn một Rak’at thì y 

đã lỡ mất lễ nguyện Salah Jumu’ah, cho nên sau khi 

Imam cho Salam thì phải thực hiện bốn Rak’at của lễ 

nguyện Salah Zhuhur. 

* Vấn đề: Không được tổ chức lễ nguyện Salah 

Jumu’ah tại nhiều nơi trong một khu vực trừ phi có lý do 

cần thiết, nếu không có lý do cần thì lễ nguyện Salah vẫn 

có giá trị nhưng người cho phép sẽ mang tội. 
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Giáo lý lễ nguyện Salah Eid 

Eid là ngày đại lễ của Islam, người Muslim có hai 

ngày Eid: Eid Al-Fitri (sau Ramadan) và Eid Al-Adha 

(ngày mồng mười tháng Zdul-Hijjah). 

Lễ nguyện Salah Eid trong hai ngày đại lễ này 

được qui định trong Qur’an, Sunnah và Ijma’ (sự đồng 

thuận và thống nhất của cộng đồng Muslim).  

Quả thật, những người thờ đa thần đã chọn không 

gian và thời gian làm những lễ tết của họ nhưng Islam 

đến dẹp bỏ hết tất cả và thay vào đó là hai ngày đại lễ: 

Eid Al-Fitri và Eid Al-Adha, mục đích để tạ ơn Allah  

trong việc đã hoàn thành hai nghi thức thờ phượng vĩ đại 

và thiêng liêng, đó là nhịn chay tháng Ramadan và cuộc 

hành hương Hajj tại ngôi đền Ka’bah. 

Hadith Sahih được ghi lại rằng khi Thiên sứ của 

Allah  đến Madinah và cư dân Madinah có hai ngày vui 

chơi và Người nói: 
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بَْدلَُكمُ  قَدْ }
َ
ْضَح ا يَْومَ : ِمْنُهَما َخْي ا بِِهَما اهللُ  أ

َ
رواه أبو  {لِْفْطرِ ا َويَْومَ  أْل

 . داود والنسايئ من حديث أنس بن مالك
“Quả thật, Allah đã thay thế hai ngày đó cho các 

ngươi với hai ngày tốt hơn: ngày Al-Adha và ngày Al-

Fitri” (Abu Dawood và Annasa-i ghi lại qua lời thuật của 

Anas bin Malik ). 

Do đó, không được phép bổ sung thêm ngoài hai 

ngày lễ này bất cứ lễ lộc nào khác chẳng hạn như lễ sinh 

nhật của Nabi (Mawlid) hay những lễ mừng khác; bởi 

việc bổ sung đó là hành động thêm bớt những gì mà Allah 

 đã sắc lệnh, là hành động cải biên và đổi mới trong tôn 

giáo, là hành động đi ngược lại với Sunnah của vị đứng 

đầu các vị Thiên sứ của Allah  và là hành động bắt 

chước những người ngoại đạo.  

Vậy nên những ngày lễ lộc khác ngoài hai ngày Eid 

Al-Fitri và Al-Adha, dù được gọi với tên gọi lễ tết, lễ kỷ 

niệm hay ngày kỉ niệm hoặc kỷ niệm tuần, tháng, năm gì 

đó, tất cả đều không thuộc đường lối của Islam, mà là 

những việc làm của những người thời Jahiliyah (thời tiền 

Islam) và là sự bắt chước và “ăn theo” những cộng đồng 

ngoại giáo từ những quốc gia phương Tây và phương 

Đông. Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه أمحد وأبو داود وغريه. {ِمْنُهمْ  َفُهوَ  بَِقْومٍ  تََشبىهَ  َمنْ }
“Ai làm giống (bắt chước) một cộng nào đó thì y thuộc 

cộng đồng đó.” (Ahmad, Abu Dawood). 
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ْحَسنَ  إِنى }
َ
َِديِث  أ ْحَسنَ  ،اهللِ  كَِتاُب  اْلْ

َ
دٍ  َهْدىُ  الَْهْدىِ  وَأ  اهلل صَّل ُُمَمى

ُمورِ  َوََشى  وسلم عليه
ُ
 رواه مسلم. {، َوُكُّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ ُُمَْدثَاُتَها األ

“Quả thật, lời nói tốt nhất là lời kinh sách của Allah 

, sự hướng dẫn tốt nhất là sự hướng dẫn của 

Muhammad , điều xấu xa nhất là sự cải biên và đổi 

mới, và tất cả những điều đổi mới và cải biên (trong 

tôn giáo) đều lệch lạc.” (Muslim). 

* Vấn đề: Cơ sở giáo lý cho lễ nguyện Salah Eid là 

lời phán của Allah : 

َرأ ﴿ ِ لَِرب َِك َوٱۡنأ
 [1سورة الكوثر: ] ﴾٢فََصل 

Hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế 

của Ngươi (Muhammad) (Chương 208 – Al-Kawthar, 

câu 2). 

﴿ ٰ فألََح َمن تََزَّكذ
َ
ٰ  ١٤قَدأ أ ۦ فََصَّلذ َم َرب ِهِ  [25، 24: سورة األلَع] ﴾١٥َوذََكَر ٱسأ

Quả thật sẽ thành đạt đối với ai rửa sạch tội, tưởng 

nhớ đại danh Thượng Đế của y và dâng lễ nguyện 

Salah. (Chương 80 – Al-A’la, câu 24, 25). 

Thiên sứ của Allah  và các vị Khalif sau Người 

 đều duy trì lễ nguyện Salah Eid. 

Giới luật lễ nguyện Salah Eid 

Lễ nguyện Salah Eid là nghĩa vụ bắt buộc đối với 

mỗi tín đồ Muslim nam đã đến tuổi chịu trách nhiệm 

hành vi không có lý do cản trở, bởi Thiên sứ của Allah  

đã ra lệnh thực hiện lễ nguyện Salah Eid ngay cả đối với 
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phụ nữ. Bà Ummu A’ti-yah  nói: “(Những người phụ 

nữ) chúng tôi được lệnh ra ngoài vào ngày Eid, kể cả 

thiếu nữ cũng đi ra ngoài, và những người đang trong 

chu kỳ kinh nguyệt cũng vậy, họ đứng phía sau mọi 

người; họ Takbir cùng với đàn ông, Du-a cùng với họ 

và mong ước phúc lành của ngày hôm đó.” (Albukhari, 

Muslim). 

Phụ nữ được khuyến khích ra ngoài tham dự lễ 

nguyện Salah Eid cùng với mọi người nhưng không dùng 

nước hoa cũng như không được chưng diện. 

* Vấn đề: Theo Sunnah, lễ nguyện Salah Eid được 

khuyến khích thực hiện tại một bãi đất trống ngoài trời 

gần khu vực ở bởi vì Thiên sứ của Allah  đã dâng lễ 

nguyện Salah Eid tại khu vực cổng ra vào của Madinah. 

Ông Abu Sa’eed  nói: “Thiên sứ của Allah  ra ngoài 

đến chỗ lễ nguyện Salah ngoài trời vào ngày Eid Al-

Fitri và Al-Adha” (Albukhari, Muslim). Không có một 

ghi nhận nào cho thấy Thiên sứ của Allah  dâng lễ 

nguyện Salah Eid tại Masjid khi không có lý do. Hơn 

nữa, việc tổ chức lễ nguyện Salah Eid ngoài khu bãi 

hoang ngoài trời là nhằm công khai biểu hiệu của tôn giáo 

Islam; và sự việc này không hề gây khó khăn bởi nó 

không lặp đi lặp lại giống như lễ nguyện Salah Jumu’ah. 

Riêng đối với khu vực Makkah thì nên tổ chức tại Masjid 

Haram bởi vì có những lý do cản trở chẳng hạn như mưa 

hoặc người đông. 

Tuy nhiên, lễ nguyện Salah Eid vẫn được phép 

thực hiện tại các Masijd. 

Giờ giấc của lễ nguyện Salah Eid 



 

 

 

234 

Giờ của lễ nguyện Salah Eid là lúc mặt trời vừa lên 

cao khoảng một sào vì đó là thời điểm mà Thiên sứ của 

Allah  dâng lễ nguyện Salah, và nó kéo dài cho đến khi 

mặt trời nghiêng bóng. 

Nếu lễ Eid được xác định sau khi mặt trời đã 

nghiêng bóng thì lễ nguyện Salah Eid sẽ được thực hiện 

bù lại vào ngày hôm sau, dựa theo lời của Abu Umair bin 

Anas thuật lại từ đa số người dân Al-Ansar, họ nói: 

“Chúng tôi không nhìn thấy trăng lưỡi liềm của tháng 

Shauwaal, thế là sáng ra chúng tôi vẫn nhịn chay, rồi đến 

cuối ngày một đoàn người đến cho biết rằng họ đã nhìn 

thấy trăng ngày hôm qua. Vậy là Thiên sứ của Allah  ra 

lệnh bảo mọi người xả chay ngày hôm đó và ngày mai đi 

ra ngoài dâng lễ nguyện Salah Eid.” (Hadith do Ahmad, 

Abu Dawood, Adda-ra-qutni ghi lại). 

Những điều Sunnah của ngày Eid 

1. Theo Sunnah, đối với ngày Eid Al-Fitri khuyến 

khích ăn một vài quả chà là trước khi đi Salah; còn đối 

với ngày Eid Al-Adha thì khuyến khích không ăn cho tới 

khi đã xong lễ nguyện Salah Eid. Cơ sở giáo lý cho điều 

này là Hadith do ông Buraidah thuật lại rằng đối với ngày 

Eid Al-Fitri thì Thiên sứ của Allah  không đi ra ngoài 

trừ phi đã ăn sáng còn đối với ngày Eid Al-Adha thì 

Người không ăn cho tới khi đã lễ nguyện Salah Eid xong 

(Hadith do Ahmad, Tirmizdi, Ibnu Ma-jah ghi lại, Hadith 

được Ibnu Hibban và Al-Hakim xác nhận Sahih). 

2. Theo Sunnah, khuyến đi Salah Eid thật sớm ngay 

sau khi lễ nguyện Salah Fajar như ông Ibnu Umar thuật 
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lại và để có được ân phước của việc chờ đợi lễ nguyện 

Salah. 

3. Theo Sunnah, người tín đồ Muslim nên tắm rửa 

sạch sẽ và mặc quần áo đẹp nhất có được để đi Salah bởi 

các vị Sahabah đã thuật lại như ông Ibnu Umar  đã nói 

rằng Thiên sứ của Allah  mặc bộ y phục tốt nhất mà 

Người có được để đi Salah Eid. 

 

Cách thức lễ nguyện Salah Eid 

Lễ nguyện Salah Eid gồm hai Rak’at trước bài 

thuyết giảng. Ông Ibnu Umar nói: “Thiên sứ của Allah, 

Abu Bakr, Umar và Uthman đều dâng lễ nguyện Salah 

Eid trước bài thuyết giảng đối với cả hai ngày Eid” 

(Albukhari, Muslim). Và Sunnah này đã trở nên rất quen 

thuộc đối với hầu hết giới học giả; ông Tirmizdi nói: 

“Giới học giả thuộc thời các vị Sahabah của Thiên sứ  

cũng như những thời khác đều thực hành theo lý: lễ 

nguyện Salah Eid trước thuyết giảng”. 

Lễ nguyện Salah Eid gồm hai Rak’at là điều được 

thống nhất và đồng thuận của cộng đồng tín đồ Muslim. 

Trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim cũng như các 

bộ Hadith khác đều ghi ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  đi ra vào ngày Eid Al-Fitri, Người 

dâng lễ nguyện Salah Eid hai Rak’at nhưng Người không 

thực hiện bất kỳ lễ nguyện Salah nào trước hay sau đó. 

* Vấn đề: Lễ nguyện Salah Eid không Azdaan 

cũng như Iqa-mah. Ông Jabir  nói: “Tôi đã dâng lễ 

nguyện Salah Eid cùng với Thiên sứ của Allah không 
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phải một hai lần, Người bắt đầu với lễ nguyện Salah 

trước bài thuyết giảng không có Azdaan cũng như 

không có Iqa-mah.” (Muslim). 

Trong Rak’at đầu, người thực hiện lễ nguyện 

Takbir sáu lần sau Takbir Ihram và Du-a Istiftaah nhưng 

trước bài Fatihah; theo Imam Shafi’y thì Takbir bảy lần. 

Takbir Ihram là Rukun bắt buộc phải có, nếu không có thì 

lễ nguyện Salah không có giá trị; riêng các Takbir sau 

Ihram chỉ là Sunnah.  

Trong Rak’at thứ hai, người thực hiện lễ nguyện 

Takbir năm lần không kể lần Takbir chuyển đổi động tác. 

Ông Amru bin Shu’aib thuật từ cha của ông, cha 

ông thuật lại từ ông nội của ông, nói: “Thiên sứ của Allah 

 Takbir trong lễ nguyện Salah Eid mười hai lần, bảy lần 

trong Rak’at đầu và năm lần trong Rak’at cuối.” (Ahmad, 

Abu Dawood, và Ibnu Ma-jah với đường dẫn truyền tốt). 

Ông Imam Ahmad  nói: “Các vị Sahabah của 

Thiên sứ bất đồng quan điểm nhau về số lần Takbir 

nhưng tất cả đều được phép trong giáo lý”. 

Mỗi lần Takbir thì đều giơ đôi bàn tay lên bởi 

Thiên sứ của Allah  đã làm như thế. 

Trường hợp quên không Takbir những Takbir sau 

Takbir Ihram cho tới khi đã đọc bài Fatihah thì không vấn 

đề gì vì đó chỉ là Sunnah. 

* Trường hợp người theo sau (Ma’mum) đến lúc 

Imam đã bắt đầu đọc Kinh thì y không phải Takbir những 

Takbir sau Takbir Ihram; hoặc nếu người Ma’mum đến 
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lúc Imam đang Ruku’a thì y hãy Takbir Ihram rồi Ruku’a 

chứ không phải thực hiện bù lại các Takbir. 

Lễ nguyện Salah Eid gồm hai Rak’at, Imam đọc to 

tiếng trong cả hai Rak’at vì ông Ibnu Umar  nói: “Thiên 

sứ của Allah  đọc to tiếng trong hai lễ nguyện Salah Eid 

và trong lễ nguyện Salah cầu mưa” (Hadith do Adda-ra-

qutni ghi lại). Giới học giả đều đồng thuận với nhau về 

điều này và nó đã được những người thế hệ sau tiếp bước 

thế hệ trước thành một sự tiếp nối liên tục. 

Trong Rak’at đầu sau bài Fatihah Imam đọc 

chương Al-A’la và trong Rak’at thứ hai Imam đọc 

chương Al-Gha-shiyah bởi Hadith do Annu’man bin 

Basheer  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  đọc trong 

hai lễ nguyện Salah Eid chương Al-A’la và chương Al-

Gha-shiyah (theo bộ Sahih Muslim) hoặc ở Rak’at thứ 

nhất Người đọc chương Qaaf và Rak’at thứ hai Người 

đọc chương Al-Qamar (cũng theo bộ Sahih Muslim  

nhưng qua lời thuật của ông Abu Wa-qid Allaythi ). 

Sau khi đã cho Salam thì Imam sẽ thuyết giảng; 

một số học giả cho rằng bài thuyết giảng là bắt buộc đối 

với Imam còn những người Ma’mum không nên rời đi 

cho tới khi bài thuyết giảng kết thúc. 

Trong bài thuyết giảng nên có phần nội dung dành 

riêng cho phụ nữ bởi Thiên sứ của Allah  đã làm thế. 

* Vấn đề: Khi người tín đồ Muslim đến chỗ dâng 

lễ nguyện Salah Eid thì theo Sunnah nên bận rộn với 

những lời Takbir, còn nếu như trong Masjid thì thực hiện 

ngắn hai Rak’at chào Masjid chứ chỗ dâng lễ nguyện 

Salah Eid thì không có Sunnah chào này bởi lời của ông 
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Ibnu Abbas  “Thiên sứ của Allah  đi ra vào ngày 

Eid Al-Fitri, Người dâng lễ nguyện Salah Eid hai 

Rak’at nhưng Người không thực hiện bất kỳ lễ 

nguyện Salah nào trước hay sau đó.” (Albukhari, 

Muslim). Có nghĩa là trước và sau lễ nguyện Salah Eid 

không có bất kỳ Sunnah Rawa-tib nào cả. 

Khi trở về nhà, theo Sunnah nên thực hiện Rak’at 

bởi Hadith do Ahmad và những người khác ghi lại rằng 

Thiên sứ của Allah  thường dâng lễ nguyện Salah hai 

Rak’at khi trở về nhà. 

Takbir trong hai ngày lễ Eid 

Theo Sunnah, người tín đồ nên Takbir trong hai 

ngày lễ Eid không có giới hạn thời gian, người tín đồ 

Takbir lớn tiếng trừ phụ nữ; Takbir được bắt đầu từ trong 

đêm Eid và trong mười ngày đầu của tháng Zdul-hijjah 

bởi Allah  đã phán: 

ُكُروَن ﴿ ٰ َما َهَدىُٰكمأ َولََعلذُكمأ تَشأ َ لََعَ واْ ٱَّللذ ُ ِ ةَ َوتِلَُكّب  ِملُواْ ٱلأعِدذ َوتِلُكأ
 [.185]سورة ابلقرة:  ﴾١٨٥

Và Ngài muốn cho các ngươi hoàn tất số ngày nhịn 

chay theo ấn định và Ngài muốn cho các ngươi tán 

dương Ngài về việc Ngài hướng dẫn các ngươi và để 

cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài. (Chương 1 – 

Albaqarah, câu 185). 

Đối với Eid Al-Fitri: Takbir được bắt đầu từ lúc 

mặt trời lặn của đêm Eid cho tới khi Imam vào lễ nguyện 

Salah. 
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Đối với Eid Al-Adha: Takbir được bắt đầu từ lúc 

ánh rạng đông ló dạng của ngày mồng một tháng Zdul-

hijjah cho đến khi mặt trời lặn của ngày thứ mười ba. 

Allah  phán: 

يذام  ﴿
َ
َ ِِفٓ أ ن  َوٱذأُكُرواْ ٱَّللذ ُدوَدٰت  عأ َل ِِف  مذ ِ فَََلٓ إِثأَم َعلَيأهِ َفَمن َتَعجذ يَوأَميأ

 ٰۗ َر فَََلٓ إِثأَم َعلَيأهِ  لَِمِن ٱتذَقٰ خذ
َ
 [103سورة ابلقرة: ] ﴾َوَمن تَأ

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. (Chương 1 – Albaqarah, câu 203). 

Có lời thuật lại rằng ông Huroiroh  và Ibnu Umar 

, hai người họ đi ra ngoài chợ, họ Takbir và mọi người 

Takbir cùng với họ (Albukhari ghi chú để giải thích 

Hadith Sahih). Và có lời thuật rằng ông Ibnu Umar  đã 

Takbir trong những ngày của Mina và sau các lễ nguyện 

Salah; ông Takbir lúc nằm trên giường, lúc ngồi cũng như 

lúc đi bộ trong tất cả những ngày đó (Albukhari ghi chú 

để giải thích Hadith Sahih). 

Ông Nubaishah Al-Huzdali thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

يىامُ }
َ
ْْشِيقِ  أ

يىامُ  التى
َ
ْكٍل  أ

َ
ٍب  أ  رواه مسلم. {وََجلى  َعزى  اهللِ  َوِذْكرِ  َوَُشْ

“Những ngày Tashreeq (ngày mồng mười, mười một, 

mười hai và mười ba của tháng Zdul-Hijjah) là những 

ngày ăn uống và tụng niệm Allah, Đấng Tối Cao.” 

(Muslim). 
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Nói to tiếng lời Takbir trong nhà, chợ, Masjid và ở 

tất cả những nơi được phép tụng niệm Allah ; nói to 

tiếng lời Takbir trong lúc đi đến lễ nguyện Salah Eid.  

Lời Takbir gồm những lời sau: 

ْكَْبُ ، َوِِلِ 
َ
، اهلُل أ ْكَْبُ

َ
، َل إَِِلَ إِلى اهلُل، َو اهلُل أ ْكَْبُ

َ
، اهلُل أ ْكَْبُ

َ
اهلُل أ

َْمُد.  اْلْ
Ollo-hu akbar, ollo-hu akbar, la ila-ha illollo-h, wollo-

hu akbar, ollo-hu akbar, wa lilla-hil hamdu. 

“Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, không có 

Thượng Đế nào khác ngoài Allah, và Allah vĩ đại nhất, 

Allah vĩ đại nhất, và  mọi lời ca ngợi và tán dương 

kính dâng lên Ngài”. 

Và những lời này khi nói sau các lễ nguyện Salah 

thì nên nói sau lời Istigfaar và lời: 

  اللىُهمى }
َ
الَمُ  نَْت أ الَمُ  َوِمْنَك  السى َالَلِ  َذا َتَباَرْكَت  السى  {َواإِلْكَرامِ  الْ

Lời chúc tụng trong ngày Eid 

Không vấn đề gì khi mọi người nói lời chúc tụng 

nhau và nên nói: “ َْتَقبََّل اهلُل ِمنَّا َوِمنُْكم” – “Taqabbalollo-hu 

minna wa minkum” – “Cầu xin Allah chấp nhận việc làm 

của chúng tôi và quí vị”. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Quả thật, có 

lời thuật rằng một nhóm vị Sahabah đã làm điều đó (đã 

nói lời chúc mừng nhau), và các vị học giả lớn đã cho 

rằng điều đó được phép như Imam Ahmad và những 

người khác”. 
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Ý nghĩa của lời chúc tụng để tạo sự hân hoan và 

thể hiện niềm vui. 

Imam Ahmad  nói: “Không bắt đầu lời chúc 

trước nhưng nếu ai đó nói lời chúc thì hãy đáp lại lời chúc 

của y bởi đáp lại lời chào là điều bắt buộc, còn bắt đầu lời 

chúc tụng trước thì không phải là điều Sunnah được 

khuyến khích nhưng cũng không phải là điều bị nghiêm 

cấm, cho nên không vấn đề gì trong việc bắt tay chúc 

mừng nhau”. 
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Giáo lý lễ nguyện Salah Kusuf 

Kusuf theo nghĩa của từ có nghĩa là sự chuyển đổi 

thành bóng tối. 

Kusuf theo nghĩa thuật ngữ giáo lý là hiện tượng 

ánh Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất toàn phần hay một 

phần (nhật thực) hoặc Mặt Trăng bị che khuất toàn phần 

hay một phần khi đi vào vùng tối của Trái Đất (nguyệt 

thực hay hiện tượng Mặt Trăng máu). 

Lễ nguyện Salah Kusuf là Sunnah Mu’akkadah (lễ 

nguyện Salah mà Thiên sứ của Allah  luôn duy trì hiếm 

khi bỏ); một số học giả cho rằng lễ nguyện Salah Kusuf là 

bắt buộc bởi Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh bảo thực 

hiện nó. 

Trong thời của Thiên sứ , khi có hiện tượng Nhật 

thực thì Người nhanh chân đi ra Masjid một cách hối hả 

với tâm trạng sợ hãi, Người vừa đi vừa kéo chiếc áo. 

Người đến Masjid và làm Imam lễ nguyện Salah cho mọi 

người. Người cho họ biết rằng hiện tượng nhật thực 

(nguyệt thực) là một trong các dấu hiệu của Allah , 

Ngài muốn làm cho các bề tôi của Ngài sợ vì Ngài có thể 

giáng xuống sự trừng phạt con người cho nên trong 

khoảng thời gian xảy ra hiện tượng Người  ra lệnh các 

tín đồ thực hiện lễ nguyện Salah, Du-a, Istigfaar, 

Sadaqah, giải phóng nô lệ và những việc làm thiện tốt và 

ngoan đạo khác cho đến khi hiện tượng kết thúc.  

Trong hiện tượng nhật thực (nguyệt thực) có sự lưu 

ý và nhắc con người trở về với Allah . Ở thời tiền Islam 

(Jahiliyah), mọi người thường quan niệm rằng hiện tượng 

nhật thực (nguyệt thực) xảy ra là do một vĩ nhân nào đó 



 

 

 

243 

mới sinh ra đời hoặc chết đi; Thiên sứ của Allah  đã 

phủ nhận quan niệm đó và dập tắt nó bằng sự thông thái 

từ nơi Thượng Đế. Ông Abu Mas’ud Al-Ansaar thuật lại: 

Vào ngày Ibrahim con trai của Thiên sứ  chết thì xảy ra 

hiện tượng Nhật thực. Mọi người bảo rằng hiện tượng 

Nhật thực xảy ra là do cái chết của Ibrahim. Thế là Thiên 

sứ của Allah  nói: 

ْمَس  إِنى } َحدٍ  لَِمْوِت  َيْنَخِسَفانِ  لَ  ،اهللِ  آيَاِت  ِمنْ  آَيَتانِ  َوالَْقَمرَ  الشى
َ
 َولَ  أ

ْيُتمْ  فَإَِذا ِْلََياتِِه،
َ
وا، اهللَ  َفاْدُعوا َذلَِك  َرأ ُ قُوا َوَصلُّوا َوَكْبِّ رواه  {َوتََصدى

  ابلخاري ومسلم.

“Quả thật, Mặt Trời và Mặt Trăng là hai dấu hiệu của 

Allah, chúng bị che khuất không bởi cái chết và sự 

sống của bất kỳ ai; bởi thế, khi các ngươi nhìn thấy 

hiện tượng đó thì các ngươi hãy cầu nguyện Allah, hãy 

tán dương Ngài, hãy dâng lễ nguyện salah và hãy làm 

Sadaqah.” (Albukhari, Muslim). 

Giờ giấc của lễ nguyện Salah Kusuf 

Giờ giấc của nó là từ lúc hiện tượng xảy ra cho đến 

khi hiện tượng kết thúc bởi Thiên sứ của Allah  nói qua 

lời thuật của bà A’ishah : 

ْيُتْم َذلَِك فََصلُّْوا}
َ
 متفق عليه. {فَإِذا َرأ

“Bởi thế, khi nào các ngươi nhìn thấy hiện tượng đó 

thì các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah.” (Albukhari, 

Muslim). 
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Ông Al-Mughirah bin Shu’bah  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْيُتُموُهَما فَإَِذا}
َ
 متفق عليه. {َيْنَجَِّلَ  َحّتى  َوَصلُّوا اهللَ  فَاْدُعوا َرأ

“Bởi thế, khi nào các ngươi nhìn thấy chúng (nhật 

thực hoặc nguyệt thực) thì các ngươi hãy cầu nguyện 

Allah, hãy dâng lễ nguyện Salah cho đến khi hiện 

tượng đó kết thúc.” (Albukhari, Muslim). 

Không có qui định thực hiện bù lại lễ nguyện Salah 

Kusuf sau khi hiện tượng Nhật thực hoặc Nguyệt thực đã 

kết thúc. 

Cách thức lễ nguyện Salah Kusuf 

 Lễ nguyện Salah Kusuf gồm hai Rak’at, theo một 

trong hai câu nói của giới học giả là đọc to tiếng trong lễ 

nguyện Salah này. 

 Ở Rak’at thứ nhất, đọc Fatihah cùng với một 

chương Kinh dài chẳng hạn như chương Al-Baqarah hoặc 

những chương có độ dài tương đương. 

  Sau đó Ruku’a thật lâu rồi trở dậy đồng thời nói 

َدُه، َربَّنَا َولََك احْلَْمدُ “  Sami’ollo-hu liman“ – ”َسِمَع اهلُل لَِمْن مَحِ

hamidah, rabbana wa lakal hamdu” giống như các lễ 

nguyện Salah bình thường khác. 

  Sau đó, đọc Fatihah cùng với chương Kinh dài 

ngắn hơn chương đọc lần thứ nhất chẳng hạn như chương 

Ali – Imran. 

  Sau đó, Ruku’a lần thứ hai thật lâu, ngắn hơn lần 

thứ nhất, rồi trở dậy nói: 
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ا َكثِْي ا َطيِّب ا مُ } َْمُد، َْحْد   َباَرَك  فِْيِه،َسِمَع اهلُل لَِمْن َْحَِدهُ، َربىَنا َولََك اْلْ
َماءِ  ِمْلءَ  ْرِض  َوِمْلءَ  السى

َ
ءٍ  ِمنْ  ِشْئَت  َما َوِمْلءَ  األ  .{َبْعدُ  ََشْ

“Sami’ollo-hu liman hamidah, rabbana wa lakal 

hamdu, hamdan kathi-ran toyyiban muba-rokan fi-h, 

mil-as sama’ wa mil-al-ardhi wa mil-a ma shi’ta min 

shay-in ba’d”. 

 Sau đó, Sujud hai lần thật lâu, và ngồi giữa hai 

Sujud cũng thực hiện thật lâu. Hãy cầu nguyện thật nhiều 

trong Sujud. 

 Sau đó, đứng dậy tiếp tục thực hiện Rak’at thứ hai 

cũng giống như Rak’at đầu tức gồm hai lần đọc bài 

Fatihah và chương Kinh dài cùng với hai lần Ruku’a và 2 

lần Sujud thật lâu. 

 Cuối cùng ngồi đọc Tashahhud và cho Salam. 

* Theo Sunnah, khuyến khích thực hiện lễ nguyện 

Salah Kusuf theo tập thể bởi Thiên sứ của Allah  đã làm 

như thế. Tuy nhiên, vẫn được phép dâng lễ nguyện Salah 

một mình đơn lẻ giống như các lễ nguyện Salah Sunnah 

khác. 

Sau lễ nguyện Salah tập thể, khuyến khích Imam 

thuyết giảng khuyên răn, nhắc nhở mọi người chớ đừng 

xao lãng, kêu gọi họ nhiều cầu nguyện, Istighfaar, 

Sadaqah và giải phóng nô lệ. Bà A’ishah  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  thực hiện lễ nguyện Salah Kusuf 

xong thì Người thuyết giảng, Người ca ngợi và tán dương 

Allah  và Người  nói: 
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ْمَس  إِنى } َحدٍ  لَِمْوِت  َيْنَخِسَفانِ  لَ  ،اهللِ  آيَاِت  ِمنْ  آَيَتانِ  َوالَْقَمرَ  الشى
َ
 َولَ  أ

ْيُتمْ  فَإَِذا ِْلََياتِِه،
َ
وا، اهللَ  َفاْدُعوا َذلَِك  َرأ ُ قُوا َوَصلُّوا َوَكْبِّ رواه  {َوتََصدى

  ابلخاري ومسلم.

“Quả thật, Mặt Trời và Mặt Trăng là hai dấu hiệu của 

Allah, chúng bị che khuất không bởi cái chết và sự 

sống của bất kỳ ai; bởi thế, khi các ngươi nhìn thấy 

hiện tượng đó thì các ngươi hãy cầu nguyện Allah, hãy 

tán dương Ngài, hãy dâng lễ nguyện salah và hãy làm 

Sadaqah.” (Albukhari, Muslim). 

Trường hợp lễ nguyện Salah kết thúc trước khi 

hiện tượng nhật thực, nguyệt thực kết thúc thì hãy tiếp tục 

tụng niệm và Du-a cho tới khi hiện tượng hoàn toàn biến 

mất. Nếu hiện tượng kết thúc trong lúc vẫn đang trong lễ 

nguyện Salah thì cứ tiếp tục hoàn thành nhưng thực hiện 

ngắn gọn thôi chứ không được hủy bởi Allah đã phán: 

َمٰلَُكمأ ﴿ عأ
َ
 [33]سورة حممد:  ﴾٣٣َواَل ُتبأِطلُٓواْ أ

Và chớ đừng để mất công và phí sức của các ngươi. 
(Chương 40 – Muhammad, câu 33). 

* Vấn đề: Lễ nguyện Salah Kusuf được thực hiện 

ngay cả trong những thời điểm bị cấm bởi mệnh lệnh bảo 

thực hiện mang ý nghĩa bao quát chung. 

 
   

 

Lễ nguyện Salah cầu mưa (Istisqa’) 
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Cầu mưa là sự thờ phượng Allah  với mục đích 

cầu xin Ngài ban mưa xuống dưới hình thức dâng lễ 

nguyện Salah đặc trưng riêng biệt. 

Việc cầu mưa rất phổ biến trong các cộng đồng xưa 

kia. Và đó là Sunnah của các vị Nabi, Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

َقٰ ُموََسٰ لَِقوأِمهِۦ﴿ تَسأ  [60سورة ابلقرة: ] ﴾ِإَوذِ ٱسأ

Và hãy nhớ lại khi Musa cầu xin (TA ban) nước uống 

cho người dân của Y. (Chương Al-Baqarah, câu 60). 

Và vị Nabi cuối cùng, Muhammad , đã cầu mưa 

cho người dân của Người nhiều lần. Và tất cả giới Islam 

đều đồng thuận rằng việc cầu mưa này được qui định 

trong giáo lý Islam. 

* Vấn đề: Giáo lý qui định việc cầu mưa khi nào 

đất đai khô cằn do hạn hán gây thiệt hại cho cây trồng, 

vật nuôi và đời sống con người. 

Việc cầu mưa theo Sunnah dưới ba hình thức: 

Hình thức thứ nhất: Lễ nguyện Salah tập thể. 

Hình thức thứ hai: Du-a trong bài thuyết giảng 

Jumu’ah, người Imam sẽ cầu xin Allah  trong bài thuyết 

giảng và những người Muslim sẽ nói Amin. 

Hình thức thứ ba: Du-a không lễ nguyện Salah 

cũng như không thuyết giảng. 

Tất cả ba hình thức cầu mưa nói trên đều được ghi 

nhận từ Thiên sứ của Allah . 

Giới luật lễ nguyện Salah cầu mưa 
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Lễ nguyện Salah cầu mưa là Sunnah Mu-akkadah 

khi cần. Ông Abdullah bin Zaid  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  đi ra cầu mưa, Người hướng mặt về Qiblah 

và Du-a, sau đó Người dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at 

đọc to tiếng (Albukhari, Muslim). 

Cách thức lễ nguyện Salah cầu mưa 

Cách thức lễ nguyện Salah cầu mưa cũng giống 

như cách thức lễ nguyện Salah Eid, khuyến khích thực 

hiện tại khu vực ngoài trời, được thực hiện trước bài 

thuyết giảng và có thêm các lần Takbir trước khi đọc 

Fatihah. 

Ông Ibnu Abbas  nói: “Thiên sứ của Allah  

dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at giống như lễ nguyện 

Salah Eid” (Hadith do Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith 

tốt và Sahih). 

Trong Rak’at đầu, đọc chương Al-A’la và ở Rak’at 

thứ hai đọc chương Al-Gha-shiyah. 

Người dân nên tập trung dâng lễ nguyện Salah ở 

ngoài trời tại bãi hoang trừ phi có lý do cản trở bởi lẽ 

Thiên sứ của Allah  chỉ thực hiện lễ nguyện Salah này ở 

ngoài trời tại bãi hoang; và bởi vì điều đó thể hiện sự tha 

thiết cần đến Allah . 

Khi Imam muốn đi ra dâng lễ nguyện Salah cầu 

mưa thì y nên có lời kêu gọi nhắc nhở mọi người về sự 

ban thưởng cũng như sự trừng phạt của Allah , kêu gọi 

họ sám hối với Allah  cho những lỗi lầm của họ; bởi lẽ 

tội lỗi là nguyên nhân cản trở mưa và phúc lành từ nơi 
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Allah  còn sự sám hội và năng xin tha thứ là nguyên 

nhân được đáp lại lời cầu xin. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نَا َعلَيأهِم بَرََكٰت  ﴿ اْ لََفَتحأ َل ٱلأُقَرىَٰٓ َءاَمنُواْ َوٱتذَقوأ هأ
َ
نذ أ

َ
َمآءِ  َولَوأ أ َِن ٱلسذ م 

 ْ بُوا ۡرِض َوَلِٰكن َكذذ
َ ِسبُوَن َوٱألأ ْ يَكأ َنُٰهم بَِما ََكنُوا َخذأ

َ
سورة ] ﴾٩٦فَأ

 [26األعراف: 

Và nếu dân cư của các thị trấn tin tưởng và kính sợ 

Allah thì chắc chắn TA sẽ mở ra cho họ bao điều ân 

phúc từ trên trời và đưới đất nhưng họ đã phủ nhận 

đức tin nên TA đã bắt phạt họ về những gì mà họ đã 

làm. (Chương 0 – Al’Araf, câu 26). 

Người Imam hãy bảo người dân làm Sadaqah cho 

người nghèo và khó khăn bởi đó là nguyên nhân cho lòng 

Nhân Từ ở nơi Allah . Sau đó, hãy thông báo với họ giờ 

giấc và địa điểm thích hợp cho lễ nguyện Salah. Rồi sau 

đó, hãy cùng nhau đi ra chỗ hẹn trong dáng vẻ hạ mình để 

thể hiện sự yếu đuối, luôn cần và lệ thuộc nơi Allah  vì 

ông Ibnu Abbas  nói: “Thiên sứ của Allah  đi ra cầu 

mưa trong dáng vẻ hạ mình, kính cẩn và sợ hãi” (Hadith 

do Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và Sahih). 

Không một ai trễ nải trong việc đi ra chỗ cầu mưa, 

ngay cả trẻ em và phụ nữ (nếu không lo sợ chuyện 

Fitnah) thì cũng phải đi ra cầu mưa cùng với mọi người. 

Khi đã tập trung đầy đủ, Imam sẽ dẫn lễ hai Rak’at 

giống như đã nói ở trên rồi sau đó thuyết giảng với một 

bài thuyết giảng duy nhất. Nếu muốn cũng có thể thuyết 

giảng trước lễ nguyện Salah vì tất cả đều được ghi nhận 

xác thực từ nơi Thiên sứ của Allah . 
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Trong bài thuyết giảng cầu mưa nên nói nhiều về 

việc năng cầu xin tha thứ nơi Allah  cũng như nên đọc 

nhiều câu Kinh nói về sự sám hối và cầu xin tha thứ bởi 

vì đó là nguyên nhân Allah  ban xuống cơn mưa và 

phúc lành, hãy cầu xin Allah  mưa và phúc lành, hãy 

cầu xin thật nhiều đồng thời ngửa đôi bàn tay lên và đó 

cũng là nguyên nhân được đáp lại từ nơi Allah ; hãy 

nên cầu xin bằng những lời Du-a được ghi nhận từ nơi 

Thiên sứ  trong những lúc Người cầu mưa. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

َوة  َحَسنَة  َقدأ ََكَن لَُكمأ ِِف رَُسوِل ٱلذ ﴿ سأ
ُ
ِ أ َوأَم  َّللذ َ وَٱِلأ ل َِمن ََكَن يَرأُجواْ ٱَّللذ

َ َكثرِي    [12سورة األحزاب: ] ﴾٢١ اٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّللذ

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm 

gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những ai 

hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và 

những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều. 
(Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 12). 

Theo Sunnah, vào cuối phần Du-a thì vị Imam 

quay mặt về Qiblah, đổi ngược áo khoác hay khăn đội 

(nếu có) từ bề trái sang bề phải hoặc từ bề phải sang bề 

trái. Ông Abdullah bin Zaid  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  đã quay lưng về phía mọi người để hướng mặt về 

Qiblah và Du-a, sau đó Người đổi ngược Rida’ (mảnh vải 

khoác) của Người (Albukhari và Muslim). Ý nghĩa của 

việc làm đó – Allah là Đấng biết rõ hơn hết – như muốn 

thể hiện sự mong đợi về sự thay đổi từ hoàn cảnh khắc 

nghiệt sang sự thịnh vượng và phúc lành. Và mọi người 

cũng đổi ngược áo khoác hay khăn đội của họ cùng với 
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Imam như Hadith mà Imam Ahmad ghi lại rằng mọi 

người đã đổi ngược Rida’ của họ cùng với Thiên sứ . 

Bởi lẽ những gì được qui định cho Thiên sứ của Allah  

thì đó cũng là qui định chung cho cộng đồng tín đồ của 

Người nếu như không có bằng chứng cho thấy điều đó chỉ 

dành riêng cho Người.  

* Vấn đề: Khi trời đổ mưa, theo Sunnah thì người 

tín đồ nên đứng dưới mưa một lát vào đầu cơn mưa và 

nói: 

 {َورَْْحَتِهِ  اهللِ  بَِفْضلِ  ُمِطْرنَا ،نَافِعا   َصيِّبا   اللىُهمى }
“Ollo-humma soyyiban na-fi’an, mutirna bifadh lilla-

h wa rohmatihi”. 

“Lạy Allah, xin Ngài làm dòng chảy mang lại điều 

hữu ích, cơn mưa đã đến với bầy tôi dưới ân phúc của 

Allah và lòng thương xót của Ngài”. 

Trường hợp thấy mưa quá lớn và dai sợ gây lũ lụt 

thì theo Sunnah nên nói: 

َراِب  لََعَ  اللىُهمى  ،َعلَْيَنا َولَ  َحَواََلَْنا، اللىُهمى } ْوِديَةِ  َوُبُطونِ  َواآلََكمِ  الظى
َ
 األ

َجرِ  َوَمَنابِِت   {الشى
“Ollo-humma hawa-layna, wa la ‘alayna, ollo-humma 

‘alazh-zhoro-bi wal a-ka-m wa butu-nil awdiyah wa 

mana-bitish shajar”. 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy làm cho cơn mưa thành điều 

phúc cho bầy tôi chớ đừng để nó thành điều xấu cho 

bầy tôi. Lạy Allah, xin Ngài hãy để nước của nó đọng 
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lại ở các núi, các đồi, các thung lũng và để nó làm 

nguồn tưới cây cối”. 

Thiên sứ của Allah  đã nói lời Du-a này khi sợ 

mưa lớn kéo dài gây lũ lụt (theo Hadith do Albukhari và 

Muslim ghi lại). 

Bà A’ishah  thuật lại: Khi thấy gió mạnh thì 

Thiên sứ của Allah  thường Du-a với lời: 

لَُك  إِّنِّ  اللىُهمى }
َ
ْسأ

َ
ْرِسلَْت  َما وََخْيَ  فِيَها َما وََخْيَ  َخْيََها أ

ُ
ُعوذُ  بِهِ  أ

َ
 بَِك  وَأ

َها ِمنْ  ْرِسلَْت  َما َوََشِّ  فِيَها َما َوََشِّ  ََشِّ
ُ
 متفق عليه. {بِهِ  أ

“Ollo-humma inni as-aluka khoiroha wa khoiro ma fi-

ha wa khoiro ma ursilta bihi wa a’u-zdu bika min 

sharriha wa sharri ma fi-ha wa sharri ma ursilat 

bihi”. 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài điều tốt lành 

của nó, điều tốt lành trong nó và điều tốt lành mà nó 

được gửi đến; bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi 

điều xấu của nó, điều trong trong nó và điều xấu mà 

nó được gửi đến.” (Albukhari, Muslim). 

Ông Abdullah bin Azzubair, mỗi khi ông nghe 

tiếng sấm thì ông thường nói lời Du-a: 

ْي يَُسبُِّح الرَّْعُد ِِبَمْ ُسبَْحاَن ا} ِ رواه َمالِك  {ِدهِ، َوالَْماَلئَِكة ِمْن ِخيَْفتِهِ َّلَّ
 وابليهيق بِإسنَاٍد َصِحيٍْح.

“Subnallazdi yusabbihu arra’du bihamdihi, wal mala-

ikah min khi-fatihi.”  
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“Vinh quang thay Đấng mà sấm luôn tán dương và ca 

ngợi Ngài và các Thiên Thần luôn sợ Ngài.” (Malik và 

Al-Bayhaqi ghi lại với đường dẫn xác thực). 

Còn ông Ibnu Umar  thường hay nói: 

رواه  {ُتْهلُِكَنا بَِعَذابَِك وَََعفَِنا قَِبَل ذلَِك اللُهمى َل َتْقُتلَُنا بَِغَضبَِك َو َل }
 أمحد والرتمذي.

“Ollo-humma la taqtuluna bi ghodhobika wa la 

tuhlikuna bi ‘azda-bika wa ‘a-fina qibala zda-lika”. 

“Lạy Allah, xin Ngài đừng giết bầy tôi bởi cơn thịnh 

nộ của Ngài và xin Ngài đừng hủy diệt bầy tôi bởi sự 

trừng phạt của Ngài và xin Ngài ban phúc lành cho bề 

tôi khi đối mặt với điều đó.” (Ahmad và Tirmizdi). 

 
   

 

 

 

 

 

 

Giáo lý an táng cho người chết 

 Theo Sunnah, người tín đồ nên nghĩ nhiều đến cái 

chết và luôn trong tư thế sẳn sàng và chuẩn bị cho cái 

chết bằng sự sám hối cũng như hoàn trả lại sự công bằng 
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cho chủ nhân của nó và tranh thủ, nỗ lực làm nhiều việt 

thiện tốt và ngoan đạo trước khi bị cái chết tấn công. 

Thiên sứ của Allah  nói qua lời thuật của Abu 

Huroiroh : 

وا} ْكِثُ
َ
اِت  َهاِذمِ  ِذْكرَ  أ ى رواه اخلمسة بأسانيد صحيحة وصححه ابن  {الَّلى

 حبان واحلاكم وغريهما.
“Các ngươi hãy luôn nghĩ đến cái chết” (Abu Dawood, 

Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad với đường 

dẫn truyền Sahih; Ibnu Hibban và Al-Hakim xác nhận 

Sahih). 

Giáo lý về người bệnh và người đang hấp 

hối 

1. Một người khi bị bệnh thì y phải kiên nhẫn chịu 

đựng với niềm hy vọng được ban thưởng ân phước chứ 

không nên quá lo âu và căm phẫn với sự tiền định và an 

bài của Allah . Không vấn đề gì cho việc nói với mọi 

người để họ biết về bệnh tình của mình nhưng vẫn hài 

lòng với sự an bài của Allah  và luôn hướng về Ngài để 

cầu xin Ngài ban cho khỏi bệnh; điều này không phủ 

nhận sự kiên nhẫn mà nó còn được giáo lý yêu cầu và 

khuyến khích. Nabi Ayyub  cầu xin Allah : 

﴿ َۚ يُّو
َ
َِٰحَِي َوأ رأَحُم ٱلرذ

َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ِِنَ ٱلۡضُّ َن ِ َمسذ

َ
ۥٓ أ  ﴾٨٣إِذأ نَاَدٰى َربذُه

 [83سورة األنبياء: ]

Và Ayyyu (Job) khi Y cầu xin Thượng Đế của Y: 

“Quả thật, bề tôi đã gặp nạn, và Ngài là Đấng Khoan 

Dung nhất”. (Chương 12 – Al-Ambiya’, câu 83). 
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2. Không được phép điều trị bệnh bằng những thứ 

Haram. Ông Ibnu Mas’ud  nói: “Quả thật, Allah không 

tạo ra những thứ Ngài cấm các ngươi để làm phương 

thuộc trị liệu cho các ngươi.” (Albukhari). Tương tự, 

không được phép điều trị bệnh bằng những thứ mang tính 

Shirk chẳng hạn như bùa chú, đeo những thứ bùa ngải: 

dây chỉ, vòng tay, vòng cổ, hay bất cứ thứ gì mê tín dị 

đoan và cho rằng nó làm cho khỏi bệnh. Và cũng tương 

tự, không được phép tìm đến điều trị với các thầy bùa, 

thầy bói, thầy lang băm, nhà chiêm tinh hoặc thỉnh cầu sự 

trợ giúp từ Jinn.  

Quả thật, Allah đã tạo ra nhiều thứ có lợi và hữu 

ích được phép cho việc chữa bệnh, nhiều thứ được phép 

có lợi cho cơ thể, tâm trí và tôn giáo. Đứng đầu trong 

những thứ đó là Kinh Qur’an ân phúc và những lời Du-a 

được làm những lời niệm chú để chữa bệnh. Dĩ nhiên 

được phép dùng những phương thuốc từ những thứ không 

bị Allah  nghiêm cấm qua bàn tay của những bác sĩ, 

thầy thuốc chuyên môn trong việc nghiên cứu và điều trị. 

 

 

Phương thuộc điều trị bệnh chia làm ba dạng: 

Dạng thứ nhất: Những gì được biết rõ hoặc nghĩ 

rằng nó có khả năng hữu ích; nếu nghĩ rằng có thể sẽ thiệt 

mạng nếu không dùng thì bắt buộc phải dùng. 

Dạng thứ hai: Những gì được biết rõ hoặc nghĩ 

rằng nó có khả năng hữu ích; nếu như đã được xác định 

rằng không có gì nghiệm trọng và nguy hiểm nếu không 

dùng thì không dùng tốt hơn. 
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Dáng thứ ba: Những gì nằm trung lập giữa hai 

dạng nêu trên tức nghĩ rằng có khả năng hữu ích hoặc 

không hữu ích thì tốt nhất không dùng. 

3. Thăm viếng người bệnh là Fardhu Kifa-yah (bắt 

buộc cho tập thể nhưng chỉ cần ai đó đại diện thực hiện 

thì cả tập thể mang tội còn không thì cả tập thể mang tội). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

الَِم، َردُّ  ََخٌْس  الُْمْسلِمِ  لََعَ  الُْمْسلِمِ  َحقُّ }  َواتَِّبا ُ  الَْمِريِض، وَِعَياَدةُ  السى
ََنائِِز،

ْ
ْعَوةِ، َوإَِجابَةُ  ال  رواه ابلخاري ومسلم. {الَْعاِطِس  َوتَْشِميُت  ادلى

“Nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim có 

năm điều: đáp lại lời chào Salam, viếng thăm người 

bệnh, đưa tiển người chết đến mộ, đáp lại lời mời và 

nói ‘Yarhamukollo-h’ khi nghe người hắt hơi nói 

Alhamdulillah.” (Albukhari, Muslim). 

Khi đi thăm viếng người bệnh nên hỏi thăm tình 

trạng sức khỏe của người bệnh bởi quả thật khi Thiên sứ 

của Allah  đi viếng người bệnh thì Người tiến đến gần 

hỏi thăm bệnh tình của người bệnh. Nên trở lại viếng 

thăm sau một khoảng thời gian nếu người bệnh không 

thích được viếng mỗi ngày, và khi đi viếng chớ ngồi lâu 

trừ phi người bệnh thích điều đó. Nên nói lời an ủi người 

bệnh: không sao đâu, sớm khỏe thôi Insha-Allah, nên tạo 

niềm vui cho người bệnh cũng như cầu xin cho người 

bệnh khỏi bệnh, và hãy đọc lời niệm chú từ Qur’an cho 

người bệnh, đặc biệt nên đọc chương Fatihah, Ikhlaas, 

Al-Falaq và Annaas cùng với những lời Du-a được ghi 

nhận từ Thiên sứ của Allah .   



 

 

 

257 

4. Giáo lý yêu cầu người bệnh để di chúc nhắn gửi về 

tài sản của y trong những việc làm thiện tốt và phải di 

chúc nhắn gửi thanh toán nợ cũng như trả lại những tín 

vật cho người chủ của chúng. Ông Ibnu Umar  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ءٌ  َِلُ  ُمْسلِمٍ  اْمرِئٍ  َحقُّ  َما}  َوَوِصيىُتهُ  إِلى  ََلْلََتْيِ  يَبِيُت  فِيهِ  يُوِص  ََشْ
 متفق عليه. {ِعْنَدهُ  َمْكُتوَبةٌ 

“Bất cứ người Muslim nào có một thứ gì đó cần phải 

di chúc lại thì trong hai đêm y phải viết xong lời di 

chúc” (Albukhari, Muslim). 

Hai đêm được đề cập trong Hadith chỉ mang tính 

chất nhấn mạnh chứ không mang ý nghĩa giới hạn thời 

gian, có nghĩa là Hadith muốn nói rằng người bên nên 

chuẩn bị di chúc trong thời gian sớm nhất có thể bởi y 

không biết mình chết khi nào. 

Nếu người bệnh có nhiều tài sản thì bắt buộc y phải 

di chúc một thứ gì đó từ tài sản của y cho bà con thân 

thuộc của y không thuộc nhóm người hưởng quyền thừa 

kế. 

5.  Người bệnh nên có suy nghĩ tốt về Allah  tức 

nên hy vọng điều tốt đẹp ở nơi Ngài. Ông Abu Huroiroh 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

نَا َتَعاَل  اهللُ  َيُقوُل }
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {ِب  َعْبِدى َظنِّ  ِعْندَ  أ

“Allah, Đấng Tối Cao phán: TA ở ngay bên suy nghĩ 

người bề tôi của TA.” (Albukhari, Muslim). 
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Theo Sunnah, ai hấp hối thì hãy mong mỏi lòng 

thương xót của Allah, trong tình trạng này thì sự hy vọng 

nơi Ngài phải hơn sự sợ hãi đối với Ngài, nhưng nếu 

trong lúc khỏe mạnh thì niềm hy vọng và nỗi sợ nơi Ngài 

phải ngang bằng nhau bởi lẽ nếu nỗi sợ nhiều hơn hy 

vọng thì y đã rơi vào sự tuyệt vọng còn nếu như hy vọng 

nhiều hơn sợ thì sẽ rơi vào tình trạng cảm thấy mình an 

toàn và tự đắc. 

Việc mong ước được chết là điều Makruh trong 

giáo lý trừ phi sợ điều Fitnah hoặc mong được chết 

Shaheed. 

6. Khi người bệnh trong tình trạng hấp hối, theo 

Sunnah, phải có người đến nhắc y nói lời Tawhid: La ila-

ha illollo-h bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

ُنوا}  . رواه مسلم عن أيب سعيد {اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ  َمْوتَاُكمْ  لَقِّ
“Các ngươi hãy nhắc người sắp chết của các ngươi nói 

lời: La ila-ha illollo-h” (Muslim ghi lại qua lời thuật của 

Abu Sa’eed ). 

Việc làm đó nhằm mục đích để một người chết trên 

lời nói Tawhid và để nó trở thành là lời nói cuối cùng của 

y trước khi lìa trần. Ông Mu’adz  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 

َنىةَ  َدَخَل  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ  لََكَِمهِ  آِخرُ  ََكنَ  َمنْ }
ْ
رواه أبود داود بإسناد  {ال

 صحيح.
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“Ai mà lời cuối cùng của y là ‘La ila-ha illollo-h’ thì sẽ 

được vào Thiên Đàng.” (Abu Dawood ghi lại với đường 

dẫn truyền Sahih). 

7. Theo Sunnah, người trong tình trạng hấp hối nên 

nằm hướng mặt về Qiblah bởi Thiên sứ của Allah  đã 

nói về ngôi đền Ka’bah: 

ْحَياء   قِْبلَتُِكمْ }
َ
ْمَوات ا أ

َ
 رواه أبو داود. {وَأ

“Đó là Qiblah của các ngươi lúc sống cũng như chết.” 

(Abu Dawood). 

Giáo lý về người chết: 

8. Theo Sunnah, khuyến khích vuốt mắt cho người 

chết bởi Thiên sứ của Allah  đã vuốt mắt cho ông Abu 

Salmah  khi ông chết, Người  nói: 

وحَ  إِنى } ْنُفِسُكمْ  لََعَ  تَْدُعوا لَ  ،اْْلََِصُ  تَبَِعهُ  ُقبَِض  إَِذا الرُّ
َ
 فَإِنى  ِِبَْيٍ  إِلى  أ

ُنونَ  الَْمالَئَِكةَ   . رواه مسلم عن أم سلمة {َتُقولُونَ  َما لََعَ  يَُؤمِّ
“Quả thật, linh hồn khi được bắt đi thì cặp mắt sẽ dõi 

theo, các ngươi hãy cầu xin những điều tốt đẹp cho 

bản thân các ngươi, bởi quả thật các vị Thiên Thần sẽ 

giữ nguyên vẹn những gì các ngươi nói.” (Muslim ghi 

lại từ lời thuật của bà Ummu Salmah ). 

9. Theo Sunnah, lấy chiếc áo dài phủ lên người chết. 

Bà A’ishah  thuật lại rằng lúc Thiên sứ của Allah  lìa 

trần thì Người được đậy bằng chiếc áo dài Hibarah. 

(Albukhari, Muslim). 
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10.  Nhanh chóng lo việc an táng khi xác định đã chết, 

và không vấn đề gì nếu chờ sự có mặt của người thân, 

nếu không cần phải chờ bà con thân thuộc thì giáo lý yêu 

cầu lo việc an táng ngay. 

11.  Được phép thông báo về cái chết của người 

Muslim để mọi người đến lễ nguyện Salah và cầu nguyện 

cho y, tuy nhiên, việc thông báo về cái chết của một ai đó 

theo hình thức báo động và rình rang là việc làm của 

những người thời Jahiliyah, một trong những hình thức 

đó là tổ chức lễ tưởng niệm, lễ tang, đọc diễn văn nói về 

người chết để tăng thêm sự thương tiếc và đau buồn. 

12.  Nhanh chóng thực hiện di chúc. Quả thật Allah  

có đề cập nó trước việc thanh toán nợ, điều đó cho thấy 

nó được quan tâm rất nhiều. 

13.  Phải nhanh chóng trả các khoản nợ dù đó là nợ đối 

với Allah  như Zakah, Hajj hoặc thề nguyện làm điều 

thiện tốt nào đó hoặc Kaffa-rah hay đó là nợ đối với con 

người như tín vật, vay mượn; dù có được di chúc hay 

không di chúc. 

 

 

Tắm người chết 

Bắt buộc phải tắm cho người chết đối với ai biết 

cách thức cũng như có khả năng tắm.  

 .من حديث ابن عباس  متفق عليه {... وَِسْدرٍ  بَِماءٍ  اْغِسلُوهُ }
“Hãy tắm cho y với nước lá táo …” (Albukhari, 

Muslim, qua lời thuật của Ibnu Abbas ). 
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Những đối tượng hàng đầu trong việc tắm cho 

người chết: 

Đàn ông tắm cho đàn ông, đối tượng tắm cho 

người chết tốt nhất và được ưu tiên hàng đầu là người 

trung thực và uy tín có hiểu biết giáo lý cũng như cách 

thức tắm người chết. Nếu người chết có lời dặn hoặc di 

chúc chỉ định một người nào đó tắm cho mình thì ưu tiên 

giao việc tắm cho người đó bởi vì ông Abu Bakr  đã di 

chúc để vợ ông bà Asma’ con gái của Umais tắm cho 

ông. Người vợ được quyền tắm cho chồng giống như 

người chồng được quyền tắm cho vợ. Nếu không có di 

chúc chỉ định một cá nhân nào thì người tắm cho người 

chết sẽ là cha ruột của y, người cha có quyền ưu tiên nhất 

đối với con trai của mình, kế đến là ông nội, sau đó là ông 

ngoại rồi đến con cái, anh em, chú bác, bà con họ hàng. 

Và những đối tượng ưu tiên này được quyền nếu như họ 

biết cách tắm cho người chết còn không thì cho người 

hiểu biết về giáo lý tắm rửa thực hiện việc làm này. 

Phụ nữ tắm cho phụ nữ, nếu người chết di chúc chỉ 

định cho một người nào đó thì người đó được quyền ưu 

tiên, sau đó là người ruột thịt cũng giống như phía đàn 

ồng. 

Tất cả đàn ông, phụ nữ đều được phép tắm cho 

người chết là em bé dưới bảy tuổi dù là trai hay gái. 

Phụ nữ không được tắm cho người chết là em bé 

trên bảy tuổi và đàn ông cũng không được phép tắm cho 

người chết là em bé trên bảy tuôi. 

Trường hợp đàn ông chết giữa đám người chỉ toàn 

là nữ giới hoặc người phụ nữ chết giữa đám người chỉ 
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toàn là đàn ông thì chỉ dội nước lên trên y phục của người 

chết. 

Người Muslim không được phép tắm cho người 

ngoại đạo, không được khiêng thi hài của họ hay chôn cất 

họ và cũng không được dâng lễ nguyện Salah cho họ hay 

đưa tiễn họ đến nơi chôn cất. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُ َعلَيأهِمأ قَدأ يَئُِسواْ مَِن ﴿ اْ قَوأًما َغِضَب ٱَّللذ ِيَن َءاَمنُواْ اَل َتتََولذوأ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َحِٰب  صأ
َ
اُر ِمنأ أ  [23: ]سورة املمتحنة ﴾١٣ٱلأُقبُورِ ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما يَئَِس ٱلأُكفذ

Hỡi những người có đức tin, chớ kết thân với những 

kẻ bị Allah giận dữ. Quả thật, chúng đã tuyệt vọng về 

Đời Sau giống như những kẻ không có đức tin đang 

tuyệt vọng về việc chúng sẽ trở thành những người 

nằm dưới mộ. (Chương 60 – Al-Mumtahinah, câu 13). 

َحد  ﴿
َ
َٰٓ أ ِ لََعَ

بَاد   َواَل تَُصل 
َ
ااَت أ ِنأُهم مذ ُهامأ ا َواَل َتُقامأ م  ِهِۦَٓۖ إِنذ ٰ َقاّبأ لََعَ

ِ َورَُسوَِلِۦ َوَماتُواْ وَُهمأ َفِٰسُقوَن   [84سورة اتلوبة: ] ﴾٨٤َكَفُرواْ بِٱَّللذ

Và chớ bao giờ dâng lễ nguyện Salah cho bất cứ 

người nào chết đi trong bọn chúng và chớ đứng gần 

ngôi mộ của hắn. Quả thật, chúng đã phủ nhận 

Allah và Sứ Giả của Ngài và chúng chết trong tình 

trạng phản nghịch. (Chương 2 – Attawbah, câu 84). 

 ﴿ 
َ
ِيَن َءاَمنُوٓاْ أ ْوِِل َما ََكَن لِلنذِِب ِ َوٱَّلذ

ُ
ِكَِي َولَوأ ََكنُوٓاْ أ فُِرواْ لِلأُمۡشأ تَغأ ن يَسأ

َِحيِم  َحُٰب ٱۡلأ صأ
َ
نذُهمأ أ

َ
َ لَُهمأ أ ِد َما تَبَيذ ََبٰ مِنَۢ َبعأ سورة اتلوبة: ] ﴾١١٣قُرأ

223] 
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Nabi và những người có đức tin không được phép xin 

(Allah) tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là 

bà con ruột thịt của họ đi chăng nữa sau khi đã rõ 

rằng họ là những người bạn của Hỏa ngục. (Chương 2 

– Attawbah, câu 113). 

Tuy nhiên, nếu người ngoại đạo chết đi mà không 

tìm thấy bất cứ người ngoại đạo nào chôn cất cho y thì 

người Muslim sẽ đứng ra chôn cất, người Muslim chỉ đào 

hố và cho thì hài xuống đắp đất lại là xong, mục đích là 

nhằm không để cho xác bị thối rữa làm ô nhiễm môi 

trường. Ông Abu Talhah  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  đã ném các xác chết của người ngoại đạo trong 

trận chiến Badr vào trong cái hố và chôn lại (Albukhari, 

Muslim). 

Tương tự đối với người bỏ đạo chẳng hạn như 

người cố tình bỏ lễ nguyện Salah, người làm điều Bid’ah 

đến mức trở thành Kufr. 

* Vấn đề: Nước tắm cho người chết phải là nước 

sạch, tốt nhất là nước mát trừ phi cần phải tẩy bẩn cho 

người chết hoặc trong thời tiết giá rét. 

Việc tắm rửa người chết phải được thực hiện ở một 

nơi khỏi tầm nhìn của mọi người. 

Trong lúc tắm phải che đậy từ phần rốn đến đầu 

gối, nên đặt một cái máng trên chiếc giường rửa ở phía 

dưới chân người chết để làm đường dẫn cho nước và 

những chất thải ra. 

Tại nơi tắm cho người chết, chỉ nên có mặt của 

người tắm và người phụ giúp còn những ai không liên 

quan thì sự có mặt của họ là điều Makruh. 
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Cách thức tắm cho người chết: 

Người trực tiếp tắm cho người chết dùng dẻ lau 

quấn bàn tay hoặc đeo bao tay bởi y không được phép 

chạm trực tiếp vào phần Awrah của người chết nếu người 

chết từ bảy tuổi trở lên. Người tắm sẽ lần lượt làm vệ sinh 

hai đường bài tiết cho người chết với nước, sau đó, y định 

tâm tắm cho người chết, y nói Bissmillah và làm Wudu’ 

cho người chết giống hoàn toàn với Wudu’ của lễ nguyện 

Salah trừ súc miệng và súc mũi, chỉ cần dùng ngón tay 

chà cọ hàm răng của người chết là được, không cho nước 

vào miệng và mũi. Sau khi làm Wudu’ xong, gội đầu và 

râu (nếu có) của người chết với nước lá tạo hoặc dầu gội, 

kế đến tắm rửa toàn thân của người chết, bắt đầu từ bên 

thân phải, đặt nghiêng người chết trên thân trái, lần lượt 

tắm từ trên xuống bàn chân, kế tiếp đến bên thân trái cũng 

tương tự. Lúc tắm cho người chết khuyến khích quấn dẻ 

lau vào bàn tay để chà cọ. 

Phần bắt buộc là chỉ tắm một lần nếu cảm thấy đã 

sạch, tuy nhiên, khuyến khích tắm ba lần; trường hợp nếu 

thấy chưa đủ sạch thì có thể tắm thêm cho đến khi nào 

sạch mới thôi. Theo Sunnah, ở lần tắm cuối cùng khuyến 

khích tắm với nước được tẩm chất thơm, nên dùng long 

não bởi long não ngoài việc tạo hương thơm còn có tác 

dụng làm săn lại cũng như làm mát cơ thể người chết. Và 

đây cũng là lý do khuyến khích tắm nước long não ở lần 

tắm cuối cùng mục đích để giữ mùi thơm cho cơ thể 

người chết. 

Sau khi tắm xong, dùng áo, vải, hay khăn lau nhẹ 

cho người chết, sau đó cắt tỉa râu mép cho người chết 

(nếu có), cắt móng tay chân cho người chết nếu móng tay 
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chân đã dài, tây lông nách cho người chết nếu đã dài, nếu 

là phụ nữ thì hãy cột tóc lại để phía sau gáy, nên cột thành 

bốn lọn. 

Khuyến khích người phụ trách tắm cho người chết 

tắm rửa thân thể của mình sau khi đã xong phần tắm cho 

người chết, nhưng đó không phải là bắt buộc. 

Cách thức liệm 

Sau khi đã hoàn tất việc tắm thì giáo lý qui định 

phải liệm cho người chết, việc làm này là Fardu Kifayah 

(điều bắt buộc mang tính tập thể, chỉ cần có người thực 

hiện thì tập thể hết nhiệm vụ, còn không thì cả tập thể sẽ 

chịu tội). 

Qui định cho phần liệm người chết là phải làm sao 

che kín toàn bộ thân thể của người chết, khuyến khích 

dùng vải liệm màu trắng và sạch, nếu vải còn mới thì 

càng tốt còn không thì vải cũ đã được giặt sạch. 

Mức lượng vải liệm bắt buộc dành cho người chết 

là quấn kín toàn thân người chết, khuyến khích liệm 

người chết trong ba lớp vải, khuyến khích hơ các vải liệm 

với khói trầm hương sau khi đã rắc nước hoa hồng lên để 

hương trầm hòa lẫn với hương hoa hồng; bởi có Hadith 

khẳng định việc làm đó. 

Khi liệm thì trải ba lớp vải liệm ra chồng lên nhau, 

sau đó đặt người chết lên và lần lượt quấn kín lại, để bông 

gòn có tẩm chất thơm dưới mông, trên mắt, trong lỗ mũi, 

miệng, tai và trên những cơ quan Sujud: trán, mũi, hai 

bàn tay, hai đầu gối, phần bụng các ngón chân, và đặt 

thêm ở hai nách, nách đầu gối, và rốn.  
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Khi quấn các mảnh vải liệm lại thì nên gấp lại từng 

mảnh một, đầu tiên là mảnh trên cùng rồi đến mảnh thứ 

hai sau đó đến mảnh thứ ba. Khi gấp thì từ trái sang phải 

trước sau đó gấp tiếp từ phải sang trái, phần vải dư ở phần 

đầu cũng như ở phần chân sẽ được gom và buộc lại, sau 

đó tháo ra khi đặt xuống mộ. 

Giới luật lễ nguyện Salah cho người chết 

Lễ nguyện Salah cho người chết là Fardu Kifa-yah, 

nếu có một số người đại diện thực hiện thì những người 

còn lại sẽ hết trách nhiệm và không mang tội nhưng việc 

Salah trở thành là điều Sunnah cho những người còn lại; 

tuy nhiên, nếu không ai lễ nguyện Salah cho người chết 

thì cả tập thể đều phải mang tội. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

َحد  ﴿
َ
َٰٓ أ ِ لََعَ

بَد   َواَل تَُصل 
َ
اَت أ ِنأُهم مذ  [84سورة اتلوبة: ] ﴾ا م 

Và chớ bao giờ dâng lễ nguyện Salah cho bất cứ 

người nào chết đi trong bọn chúng. (Chương 2 – 

Attawbah, câu 84). 

Khi Allah cấm dâng lễ nguyện Salah cho những kẻ 

Muna-fiq thì điều đó có nghĩa là Ngài ra lệnh phải lễ 

nguyện Salah cho những người có đức tin; và tất cả cộng 

đồng Islam đều đồng thuận giáo lý này. 

Các điều kiện của lễ nguyện Salah cho 

người chết 

Lễ nguyện Salah cho người chết cần các điều kiện 

sau: 

- Ni-yah (sự định tâm) 
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- Hướng mặt về Qiblah. 

- Che kín phần Awrah. 

- Làm Taha-rah cho người dâng lễ nguyện Salah và 

người được dâng lễ nguyện Salah. 

- Tránh Najis. 

- Islam của người dâng lễ nguyện Salah và người 

được dâng lễ nguyện Salah. 

Các nghi thức trụ cột của lễ nguyện Salah 

cho người chết 

- Đứng lễ nguyện Salah. 

- Bốn Takbir. 

- Đọc bài Fatihah. 

- Salawat cho Nabi. 

- Du-a (cầu nguyện) cho người chết. 

- Thực hiện theo thứ tự. 

- Cho Salam. 

Những điều Sunnah trong lễ nguyện Salah 

cho người chết 

- Giơ hai bàn tay lên cho mỗi lần Takbir bởi các 

Hadith được ghi lại như Hadit do Ibnu Umar thuật lại 

được Albukhari ghi nhận trong phần ghi chú, Ibnu Abbas 

trong Sunan Sa’eed bin Mansur, và Zaid bin Thabit. 

- Đọc Bissmillah và A’u-zdu trước khi đọc bài 

Fatihah. 



 

 

 

268 

- Cầu xin cho bản thân mình và cho toàn thể người 

Muslim. 

- Đứng một chút giữa Takbir lần thứ tư và Salam, 

trong khoảng thời gian đó nếu Du-a thì càng tốt. 

- Để hai tay lên lòng ngực, tay phải bên trên tay trái. 

- Quay mặt sang phải khi cho Salam. 

Cách thức lễ nguyện Salah cho người chết 

- Imam hay người dâng lễ nguyện Salah một mình 

đứng ngay phần ngực của người chết nếu là nam giới và 

đứng ngay phần giữa của người chết nếu là nữ giới; và 

những người Ma’mum sẽ đứng phía sau Imam, khuyến 

khích sắp thành ba hang. 

- Sau khi đã chỉnh đốn hàng (hoặc sau khi đã đứng 

chỉnh tề đối với dâng lễ nguyện Salah một mình) thì hãy 

Takbir Ihram rồi đọc A’u-zdu, Bismillah, Fatihah, kế đến 

Takbir lần hai, Salawat cho Nabi  giống như đọc 

Salawat trong bài Tashahhud, kế tiếp Takbir lần ba, cầu 

nguyện cho người chết với những lời Du-a được Thiên sứ 

của Allah  chỉ dạy, tiêu biểu trong những lời Du-a đó: 

 َوَذَكِرنَا َوَكبِيِنَا َوَصِغيِنَا وَََغئِبَِنا َوَشاِهِدنَا َوَميِّتَِنا ِْلَيَِّنا اْغِفرْ  اللىُهمى }
ْنَثانَا

ُ
ْحَيْيَتهُ  َمنْ  اللىُهمى  وَأ

َ
ْحيِهِ  ِمنىا أ

َ
ْيَتهُ  َوَمنْ  اإِلْسالَمِ  لََعَ  فَأ  ِمنىا تََوفى

ْجرَهُ  ََتِْرْمَنا لَ  اللىُهمى  اإِليَمانِ  لََعَ  َفَتَوفىهُ 
َ
 {َبْعَدهُ  تُِضلىَنا َولَ  أ

“Ollo-hum maghfir lihayyina wa mayyitina wa sha-

hidina wa gho-ibina wa soghi-rina wa kabi-rina wa 

zdakarina wa untha-na, ollo-humma man ahyaytahu 

minna fa-ahyihi alal islam wa man tawaffaytahu 
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minna fatawaffahu alal Iman, ollo-humma la 

tahrimna ajrohu wa la tudhillana ba’dahu”. 

“Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho bầy tôi, người còn 

sống cũng như người đã chết, người có mặt cũng như 

người vắng mặt, người lớn cũng như trẻ nhỏ, nam giới 

cũng như nữ giới. Lạy Allah, ai trong số bầy tôi mà 

Ngài cho sống thì Ngài hãy cho y sống trong Islam còn 

ai mà Ngài cho chết thì Ngài hãy để y chết trong Iman. 

Lạy Allah, xin Ngài đừng cấm phần ân phước của y và 

xin Ngài đừng để bầy tôi lệch lạc sau y”. 

 َوَبَردٍ  َوثَلٍِّْ  بَِماءٍ  َواْغِسلْهُ  َعْنهُ  َواْعُف  َوََعفِهِ  َوارَْْحْهُ  َِلُ  اْغِفرْ  اللىُهمى }
هِ  نُوِب  ِمنَ  َوَنقِّ ََطايَا اذلُّ

ْ
ْبَيُض  اثلىْوُب  ُيَنّقى  َكَما َواْل

َ
نَِس  ِمنَ  األ بِْدِْلُ  ادلى

َ
 وَأ

ِ  ِمنْ  َخْي ا َدار ا ْهال   َدارِه
َ
ْهلِهِ  ِمنْ  َخْي ا وَأ

َ
َزوِْجِه،  ِمنْ  َخْي اَوَزوَْجا   أ

َنىةِ 
ْ
ْدِخلُْه ال

َ
ِعزىهُ ِمْن َعَذاِب  وَ  وَأ

َ
 {انلىارِ  َوَعَذاَب  اْلَقْْبِ أ

“Ollo-hum maghfir lahu warhamhu wa a’fihi wa’fu 

anhu waghsilhu bi ma-in wa thaljin wa barodin wa 

naqqihi minazdzdunu-bi walkhoto-ya kama 

yunaqqoth thawbul abyadh minad danas, wa abdilhu 

da-ran khoiran min da-rihi, wa ahlan khoiran min 

ahlihi, wa zawjan khoiran min zawjihi, wa adkhilhul 

jannah wa a’izzuhu min a’za-bil qabri wa a’zda-

binna-r”. 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho y, xin Ngài hãy 

thương xót, xí xóa và ban phước lành cho y, xin Ngài 

hãy quãng đại với chỗ ở của y, xin Ngài hãy mở rộng 

lối vào cho y, xin Ngài tẩy rửa y với nước, tuyết, và 

băng, xin Ngài thanh lọc tội lỗi và những điều sai quấy 
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của y giống như chiếc áo trắng được tẩy sạch khỏi vết 

bẩn, xin Ngài hãy ban cho y một chỗ ở khác tốt đẹp 

hơn chỗ ở của y (trên thế gian), hãy ban cho y một gia 

đình khác tốt đẹp hơn gia đình của y (trên thế gian), 

hãy ban cho y một người bạn đời tốt đẹp hơn người 

bạn đời của y (trên thế gian),  hãy thu nhận y vào 

Thiên Đàng của Ngài, và hãy cứu y khỏi sự trừng phạt 

nơi cõi mộ và sự trừng phạt của Hỏa Ngục”. 

Nếu người chết là nữ giới thì chúng ta thay chữ 

“hu” thành chữ “ha” trong lời Du-a; còn nếu người chết là 

trẻ con thì chúng ta nên Du-a với lời Du-a thứ nhất nó 

mang nghĩa bao quát. 

- Sau đó, Takbir lần thứ tư, nghỉ một lát rồi cho 

Salam, chỉ cho Salam một lần đồng thời quay mặt sang 

phải. Đôi lúc nên Takbir năm lần Takbir vì có Hadith ghi 

lại xác thực như thế, và có lúc cũng nên Takbir sáu, bảy 

lần vì có Hadith ghi lại từ Ali . 

- Ai trễ lễ nguyện Salah cho người chết thì cứ vào 

cùng với Imam khi nào đã đến và cứ thực hiện cùng với 

Imam, sau khi Imam cho Salam xong thì thực hiện lại 

những gì chưa thực hiện. 

* Vấn đề: Ai lỡ lễ nguyện Salah cho người chết 

trước khi người chết được chôn cất thì y hãy dâng lễ 

nguyện Salah cho người chết tại mộ nếu y thuộc những 

người dâng lễ nguyện Salah cho người chết trong ngày 

hôm đó; việc làm này là dựa theo Hadith của Ibnu Abbas 

được ghi lại trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim. 

* Vấn đề: Được phép dâng lễ nguyện salah cho 

người chết khi người chết không có mặt bởi Thiên sứ của 
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Allah  đã dâng lễ nguyện Salah cho vị vua Annaja-shi 

của xứ Al-Habashah. (Theo Albukhari, Muslim). 

* Vấn đề: Thai nhi khi bị sẩy thai và chết, nếu đã 

từ bốn tháng trở lên thì phải tắm và liệm cũng như phải 

dâng lễ nguyện Salah cho thai nhi đó; còn nếu dưới bốn 

tháng thì không dâng lễ nguyện Salah cho nó cũng như 

không tắm hay liệm. 

Giáo lý khiêng và chôn cất người chết 

Khiêng và chôn cất người chết là Fardu Kifa-yah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡرَض كَِفاتًا ﴿
َ لَمأ ََنأَعِل ٱألأ

َ
َوٰت ا  ٢٥أ مأ

َ
يَآء  َوأ حأ

َ
 [16، 15سورة املرسالت: ] ﴾٢٦أ

Há TA (Allah) đã không làm trái đất thành một nơi 

đón nhận những người sống và những kẻ chết hay 

sao? (Chương 00 – Al-Mursalat, câu 25, 26). 

َّبَهُۥ ﴿ قأ
َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 [12سورة عبس: ] ﴾٢١ُثمذ أ

Rồi TA làm cho y chết và chôn y xuống mộ. (Chương 

80 – Abasa, câu 21). 

Khiêng và chôn cất người chết là điều được hướng 

dẫn và chỉ dạy từ nơi Thiên sứ của Allah . Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

الَِم، َردُّ  ََخٌْس  الُْمْسلِمِ  لََعَ  الُْمْسلِمِ  َحقُّ }  َواتَِّبا ُ  الَْمِريِض، وَِعَياَدةُ  السى
ََنائِِز،

ْ
ْعَوةِ، َوإَِجابَةُ  ال  متفق عليه. {الَْعاِطِس  َوتَْشِميُت  ادلى

“Người Muslim đối với người Muslim có năm nghĩa 

vụ bắt buộc: đáp lại lời chào Salam, viếng thăm người 
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bệnh, đưa tiễn người chết, đáp lại lời mời, và  nói 

Yarhamukallah khi nghe người hắt hơi nói 

Alhamdulillah.” (Albukhari, Muslim). 

Việc khiêng và chôn cất người chết mang lại ân 

phước hết sức to lớn. Thiên sứ của Allah  nói: 

ََناَزةَ  َشِهدَ  َمنْ }
ْ
َ  َحّتى  ال  تُْدَفنَ  َحّتى  َشِهدَ  َوَمنْ  قِيَاٌط، فَلَهُ  َعلَْيَها يَُصَّلِّ

 {قِيَاَطانِ  َِلُ  ََكنَ 

“Ai tham dự cuộc an táng cho người chết cho đến khi 

lễ nguyện Salah thì sẽ được một Qi-raan và ai tham 

dự cho đến khi chôn cất xong thì sẽ được hai Qi-

raan”. 

Các vị Sahabah hỏi: Hai Qi-raan là gì?  

Thiên sứ của Allah  nói: 

ََبلَْيِ  ِمْثُل }
ْ
 متفق عليه. {الَْعِظيَمْيِ  ال

“(Ân phước) giống như hai quả núi vĩ đại.” (Albukhari 

và Muslim, lời của Albukhari). 

Còn theo lời dẫn của Muslim: 

 ََكنَ  تُْدَفنَ  َحّتى  تَبَِعَها ُثمى  َعلَْيَها َوَصَّلى  بَيْتَِها ِمنْ  َجَناَزةٍ  َمعَ  َخَرجَ  َمنْ }
ْجرٍ  ِمنْ  قِيَاَطانِ  َِلُ 

َ
ُحدٍ  ِمْثُل  قِيَاٍط  ُُكُّ  أ

ُ
 ََكنَ  رََجعَ  ُثمى  َعلَْيَها َصَّلى  َوَمنْ  أ

ْجرِ  ِمنَ  َِلُ 
َ
ُحدٍ  ِمْثُل  األ

ُ
 {أ

“Ai đi ra cùng với người chết từ nhà của người chết, 

dâng lễ nguyện Salah cho người chết, rồi theo người 

chết cho tới khi chôn cất xong thì y sẽ được hai Qi-
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raan của ân phước, mỗi Qi-raan giống như núi Uhud; 

còn ai dâng lễ nguyện Salah cho người chết rồi trở về 

thì y được ân phước giống như núi Uhud”. 

Theo Sunnah, người đi theo người chết nên tham 

gia khiêng cùng với mọi người. Không vấn đề gì nếu chở 

người chết bằng xe hoặc thú cưỡi nếu như khu chôn cất 

cách xa. 

Theo Sunnah, khuyến khích người khiêng người 

chết làm Wudu’ bởi Hadith được thuật lại từ Abu 

Huroiroh . 

Theo Sunnah, khuyến khích khiêng nhanh người 

chết đến khu chôn cất bởi Thiên sứ của Allah  nói qua 

lời thuật của ông Abu Huroiroh : 

ْْسُِعوا}
َ
َناَزةِ، أ ِ

ْ
ُموَنَها فََخْيٌ  َصاِْلَة   تَُك  فَإِنْ  بِال  يَُك  َوإِنْ  إََِلِْه، ُتَقدِّ

 متفق عليه. {رِقَابُِكمْ  َعنْ  تََضُعونَهُ  فََْشر  َذلَِك  ِسَوى
“Hãy khiêng nhanh người chết (đến mộ), bởi nếu 

người chết là người ngoan đạo và đức hạnh thì tốt 

nhất hãy mau đưa y đến mộ, còn nếu y không phải 

như thế thì là điều xấu khi để y trên cổ của các 

ngươi.” (Albukhari, Muslim). 

Tuy nhiên, việc hối hả và tăng tốc không được gây 

phiền hà đến người còn sống cũng như người chết. Người 

khiêng người chết phải đi một cách từ tốn, không la hét 

và nói chuyện to tiếng cũng như không đọc Qur’an hãy 

đọc bất cứ lời Du-a hay Zikir nào bởi vì đó là điều 

Bid’ah. 
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* Vấn đề: Cấm phụ nữ đi ra mộ cùng với người 

chết, cơ sở giáo lý về điều này là Hadith do bà Ummu 

‘Ati-yah thuật lại: “Chúng tôi bị cấm đi theo người chết” 

(Albukhari). Trong thời của Thiên sứ , phụ nữ không đi 

ra cùng với người chết, việc tiễn đưa người chỉ dành cho 

nam giới. 

Giáo lý chôn cất: 

Theo Sunnah, huyệt mộ nên được đào sâu và rộng 

bởi Thiên sứ của Allah  đã bào: 

ْوِسُعوا اْحِفُروا}
َ
ُقْواوَ  وَأ رواه أمحد وأبو داود والرتمذي من حديث هشام  {َعمِّ

 حسن صحيح. : قال الرتمذي ، بن اعمر

“Các ngươi hãy đào huyệt cho sâu và rộng” (Ahmad, 

Abu Dawood, Tirmizdi từ lời thuật của Hishaam bin 

A’mir; Tirmizdi nói: Hadith tốt và Sahih). 

 Tuy nhiên, chỉ cần đào huyệt đủ để ngăn mùi là 

được. 

Theo Sunnah, khuyến khích che mồ lại khi mang 

người chết xuống mồ nếu người chết là nữ giới. 

Theo Sunnah, lúc mang người chết xuống mồ thì 

hãy nên nói: “ ِِمْسِب اهلِل، ولَََعَ ِملَِّة رَُسْوِل اهلل” – “Bismillah, wa ala 

millati rosu-lillah” – “Nhân danh Allah, hãy ở trên tôn 

giáo Thiên sứ của Allah”. Sunnah này dựa trên cơ sở từ 

Hadith được thuật lại bởi ông Ibnu Umar  rằng Thiên 

sứ của Allah  nói: 
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 {اهللِ  رَُسولِ  مِلىةِ  َولََعَ  اهللِ  ِمْسِب َفُقولُوا اْلُقُبورِ  ِف  َمْوتَاُكمْ  َوَضْعُتمْ  إَِذا}
 رواه اخلمسة إَل النسايئ.

“Khi các ngươi đặt người chết của các ngươi xuống 

mộ thì các ngươi hãy nói: ‘ ِِمْسِب اهللِ، َولََعَ ِملىِة َرُسْوِل اهلل’ – 

‘Bismillah, wa ala millati rosu-lillah’.” (Abu Dawood, 

Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Nên đặt người chết vào Lihah (phần được khoét 

lõm vào bên phải dưới đáy mồ hướng về phía Qiblah). 

Mồ khi đắp đất lại chỉ được phép cao hơn mặt đất 

khoảng một gang tay giống như Thiên sứ của Allah  đã 

làm mục đích để khi nước mưa xuống thì nó sẽ nén lại, 

rải lên mặt mộ những viên đá dăm rồi rưới nước lên để 

giữ cho bề mặt của mộ cố định; không vấn đề gì nếu dựng 

ở hai đầu mộ hai cục đá hay vật cứng nào đó mục đích để 

làm dấu nhận biết đó là mộ phần. 

Theo Sunnah, khi chôn xong thì những người 

Muslim nên đứng lại ngay tại mộ và cầu xin Allah  tha 

thứ cho người trong mộ; bởi Thiên sứ của Allah , mỗi 

khi đắp mồ lại thì Người thường đứng lại ngay tại mộ và 

Người nói: 

ِخيُكمْ  اْسَتْغِفُروا}
َ
ُل  اآلنَ  فَإِنىهُ  اتلىثْبِيَت  َِلُ  وََسلُوا أل

َ
 رواه أبو داود. {يُْسأ

“Các ngươi hãy cầu xin (Allah) tha thứ cho người anh 

em của các ngươi, hãy cầu xin cho y vững lời đức tin 

Iman bởi lúc này đây y đang bị tra hỏi.” (Abu 

Dawood). 



 

 

 

276 

Nhưng nếu đọc Qur’an ngay tại mộ thì đó là việc 

làm Bid’ah, bởi vì Thiên sứ của Allah  không hề làm 

điều đó và các vị Sahabah  của Người cũng vậy. Và hãy 

nên biết rằng tất cả mọi điều Bid’ah đều lệch lạc. 

Không được xây cất và tô trát hay viết bất cứ ký tự 

nào lên mộ bởi Jabir nói rằng Thiên sứ của Allah  cấm 

tô trát mộ, cấm ngồi lên mộ cũng như cấm xây cất trên 

mộ (Hadith do Muslim ghi lại). Việc cấm đoán này là bởi 

vì đó là một trong những phương tiện dẫn đến Shirk và 

cúng bái người chết, bởi lẽ những người thiếu hiểu biết 

khi nhìn thấy phần xây tô trên mộ thì họ sẽ nảy sinh sự 

tôn vinh và khấn nguyện đến ngôi mộ. 

Không được phép thắp sáng cho các ngôi mộ dù là 

bằng điện hay bằng những thứ khác, cấm lấy các ngôi mộ 

làm nơi dâng lễ nguyện Salah cũng như xây các Masjid 

trên đó, không được dâng lễ nguyện Salah hướng về các 

ngôi mộ, phụ nữ bị cấm đi viếng mộ bởi ông Ibnu Abbas 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nguyền rủa những 

người phụ nữ đi viếng mộ cũng như những ai lấy mồ mả 

là các Masjid và thắp sáng nơi đó, (theo Hadith được ghi 

lại bởi Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i và Ibnu Ma-jah). 

Bà A’ishah  và ông Ibnu Abbas  đồng thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َُذوا َوانلىَصاَرى، اَْلَُهودَ  اهللُ  لََعنَ } نْبَِيائِِهمْ  ُقُبورَ  اَّتى
َ
ا أ رواه  {َمْسِجد 

 ابلخاري ومسلم.

“Allah nguyền rủa người Do Thái và Thiên Chúa, họ 

lấy mồ mả các vị Nabi của họ làm Masjid” (Albukhari, 

Muslim). 
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Cấm xúc phạm mồ mả bởi việc đi và giẫm cũng 

như ngồi lên đó bởi Thiên sứ của Allah  nói qua lời 

thuật của Abu Huroiroh : 

نْ }
َ
َحُدُكمْ  َُيْلَِس  أل

َ
هِ  إَِل  َفَتْخلَُص  ثَِيابَهُ  َفُتْحِرَق  َُجَْرةٍ  لََعَ  أ  َخْيٌ  ِجْْلِ

نْ  ِمنْ  َِلُ 
َ
 رواه مسلم. { َقْْبٍ  لََعَ  َُيْلَِس  أ

“Việc ai đó trong các ngươi ngồi lên cục than hồng 

làm cháy y phục và phỏng da còn tốt hơn cả việc y 

ngồi trên mộ.” (Muslim). 

Giáo lý đi an ủi người thân của người chết 

và viếng thăm mộ 

Đi an ủi gia đình người chết là việc làm Sunnah 

nhằm khuyên răn họ kiên nhẫn và cầu nguyện cho người 

chết. Theo Sunnah, khuyến khích làm thức ăn và mang đi 

cho gia đình người chết dùng. Thiên sứ của Allah  bảo 

các vị Sahabah làm thức ăn cho gia đình của ông Ja’far 

, Người  nói: 

ا َجْعَفرٍ  آللِ  اْصَنُعوا}  تَاُهمْ  قَدْ  فَإِنىهُ  َطَعام 
َ
ْمرٌ  أ

َ
رواه أمحد  {َشَغلَُهمْ  أ

 .والرتمذي وحسنه من حديث عبد اهلل بن جعفر
“Các ngươi hay làm thức ăn cho gia đình của Ja’far, 

bởi quả thật đã đến với họ một chuyện làm họ bận 

tâm” (Ahmad, Tirmizdi qua lời thuạtcuar Abdullah bin 

Ja’far ). 

Còn việc mọi người làm hôm nay từ việc người 

nhà của người chết làm thức ăn tiếp đón khách viếng 

cũng như việc những khách viếng đến ngồi quá lâu tại 
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nhà của gia đình người chết mà không cần thiết thì đó là 

điều bị giáo lý ngăn cấm. 

Tương tự, ngày nay một số người thuộc người nhà 

của người chết chọn một địa điểm nào đó để tụ họp mọi 

người lại và làm thức ăn, thuê người đến đọc Qur’an thì 

đó cũng là những việc làm Bid’ah, Haram,  không được 

phép làm. 

Viếng mộ 

Viếng mộ là việc làm chỉ khuyến khích đối với 

nam giới mục đích để cầu nguyện cho người chết và xin 

Allah  tha thứ cho họ và để họ luôn nghĩ đến Đời Sau. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه مسلم. {َفُزوُروَها الُْقُبورِ  زِيَاَرةِ  َعنْ  َنَهْيُتُكمْ  ُكْنُت }
“Ta đã ngăn cấm các ngươi đi viếng mộ, nhưng giờ 

các ngươi hãy viếng mộ” (Muslim). 

Còn trong lời dẫn của Tirmizdi thì có phần bổ 

sung: 

رُ  فَإِنىَها فَُزوُروَها...  الُْقُبورِ  زِيَاَرةِ  َعنْ  َنَهْيُتُكمْ  ُكْنُت }  {اآلِخَرةَ  تَُذكِّ
“Ta đã ngăn cấm các ngươi đi viếng mộ, nhưng giờ 

các ngươi hãy viếng mộ ... bởi quả thật việc làm đó 

nhắc nhở các ngươi nhớ đến Đời Sau”. 

Và dĩ nhiên việc đi viếng mộ không phải thực hiện 

một chuyến đi xa. 

Việc đi viếng mộ theo Sunnah được qui định trong 

ba điều kiện: 
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1- Người đi viếng phải là nam giới, nữ giới không 

được phép vì Thiên sứ của Allah  đã nói: 

 رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه. {لََعَن اهلُل ُروىاَرات اْلُقُبْورِ }
“Allah nguyền rủa những phụ nữ đi viếng mộ” 

(Ahmad, Tirmizdi và Ibnu Ma-jah). 

2- Việc đi viếng mộ không phải là một chuyến đi xa. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

وا لَ }  َوالَْمْسِجدِ  َهَذا َمْسِجِدى َمَساِجدَ  ثاَلَثَةِ  إَِل  إِلى  الرَِّحاَل  تَُشدُّ
ََرامِ  ْقَص  َوالَْمْسِجدِ  اْلْ

َ
 .رواه مسلم {األ

“Các ngươi chớ vượt hành trình xa xôi đến (vì mục 

đích viếng thăm) ngoại trừ ba Masjid: Masjid này của 

Ta (Masjid Annabawi), Masjid Al-Haram (Makkah) 

và Masjid Al-Aqsa (Palestine)” (Muslim). 

3- Việc viếng mộ với tâm niệm và mục đích tự nhắc 

bản thân nghĩ đến cuộc sống Đời Sau, để cầu xin cho 

người chết chứ không tâm niệm vì để lấy ân phúc từ mồ 

mả hay để dâng cúng mồ mả hoặc để thực hiện những 

nghi thức thờ phượng nào đó. Nếu đi viếng mộ với những 

mục đích: tìm ân phúc nơi mồ mả, khấn vái và dâng cúng 

người chết hoặc thực hiện những nghi thức thờ phượng 

Allah  tại đó thì đấy là những việc làm Bid’ah mang 

tính chất Shirk. 

Khi viếng mộ, người viếng nên đọc những lời Du-a 

mà Thiên sứ của Allah  đã dạy. 
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Giáo lý Zakah 

 

Zakah là một trong các trụ cột nền tảng của Islam. 

Nó đã được nói đến trong Qur’an và Sunnah. Zakah được 

Allah  nhắc đến cùng với lễ nguyện Salah trong Qur’an 

ở tám mươi hai chỗ, điều đó cho thấy tầm quan trọng của 

Zakah trong Islam như thế nào. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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َكٰوةَ ﴿ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزذ قِيُمواْ ٱلصذ
َ
 [43سورة ابلقرة: ] ﴾َوأ

Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah và thực hiện 

Zakah. (Chương Albaqarah, câu 43). 

قَاُمواْ ﴿ 
َ
لَٰوةَ فَإِن تَابُواْ َوأ ْ  ٱلصذ َ َغُفور   وََءاتَُوا َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهمأ  إِنذ ٱَّللذ  ٱلزذ

 [5سورة اتلوبة: ] ﴾٥رذِحيم  

Nhưng nếu chúng hối cải và dâng lễ nguyện Salah và 

đóng Zakah thì hãy mở đường cho chúng. Quả thật, 

Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung. 
(Chương 2 – Attawbah, câu 5). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ا َرُسوُل } د  نى ُُمَمى
َ
َه إِلى اهلُل وَأ ـٰ ْن لَ إِلَ

َ
بُِِنَ اإِلْسالَُم لََعَ ََخٍْس: َشَهاَدةِ أ

ََكةِ وََحـِِّّ اْْلَْيـِت َوَصـْوِم َرَمَضـانَ  الَةِ َوإِيَتاءِ الزى  رواه {اهللِ َوإِقَاِم الصى
 ابلخاري ومسلم.

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ cột: Lời 

tuyên thệ Shahadah ( ِــوُل اهلل ــد رَُس َه إَِلَّ اهلُل و حُمَمَّ ـٰ ــ  - (ََل إِلَ

(không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah và Muhammad là Thiên sứ của Ngài), dâng lễ 

nguyện Salah, xuất Zakah, hành hương Hajj tại 

ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng Ramadan.” 
(Albukhari, Muslim). 

Tất cả những người Muslim đều đồng thuận về 

tính bắt buộc của Zakah và nó là trụ cột thứ ba trong 

các trụ cột nền tảng của Islam, và ai phủ nhận nó là 



 

 

 

282 

Kafir và phải chiến đấu với những ai ngăn cản việc 

đóng Zakah. 

Zakah được Allah  sắc lệnh vào năm thứ hai 

Hijri. Thiên sứ của Allah  đã cử người đi thu gom 

Zakah và việc làm này được duy trì trong thời các vị 

Khalif chính trực và nó trở thành việc làm quen thuộc 

trong xã hội người Muslim. 

Zakah không những là một hình thức phủ phục 

mệnh lệnh Allah  mà nó còn mang một nghĩa cử cao 

đẹp, đó là đối xử tốt giữa con người với con người, 

đồng thời để thanh lọc tài sản khỏi những vết bẩn của 

tội lỗi cũng như làm gia tăng bổng lộc. Allah  phán: 

َوٰلِهِمأ َصَدقَة  ﴿ مأ
َ
ِيهِم بَِها ُخذأ مِنأ أ ِرُُهمأ َوتَُزك  َۖ إِنذ وَ  ُتَطه  ِ َعلَيأهِمأ

َصل 
ۗ َوٱ َصلَٰوتََك َسَكن   ذُهمأ ُ َسِميع  َعلِيم  ل  [203سورة اتلوبة: ] ﴾١٠٣َّللذ

(Hỡi Sứ giả!) Hãy nhận lấy của bố thí từ tài sản của 

họ để tẩy sạch và thanh lọc họ; và hãy cầu nguyện cho 

họ. Quả thật, sự cầu nguyện của Ngươi (Muhammad) 

là một sự bảo đảm yên bình cho họ. Và Allah là Đấng 

Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. (Chương 2 – Attawbah, 

câu 103). 

Như vậy, việc Zakah không những giúp tẩy sạch 

và thanh lọc bản thân khỏi sự keo kiệt, hẹp hòi và ích 

kỷ mà còn là một sự thử thách dành cho những người 

dư dả và giàu có bởi vì họ đã trích một tài sản của họ 

để làm hài lòng Allah . 

Zakah theo nghĩa của từ là sự thanh lọc, tẩy sạch. 
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Allah  gọi Zakah bởi vì nó thanh lọc bản thân 

và tài sản. Nó không phải là thuế má cũng không phải 

là phạt hành chính nhằm cắt giảm tài sản và gây thiệt 

hại cho chủ sở hữu mà nhằm mục đích ngược lại, đó là 

để làm gia tăng thêm nguồn tài sản mà con người 

không ngờ được. Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه مسلم. {َمالٍ  ِمنْ  َصَدقَةٌ  َنَقَصْت  َما}
“Sadaqah không làm giảm mất nguồn tài sản.” 

(Muslim). 

Zakah theo thuật ngữ giáo lý có nghĩa là phần 

tài tài sản bắt buộc phải trích ra để đưa cho một nhóm 

đối tượng riêng biệt trong một thời điểm nhất định. 

Bắt buộc phải xuất Zakah khi đã hội đủ 

năm điều kiện sau: 

1. Điều kiện thứ nhất: Phải là người tự do, bởi 

người nô lệ không bắt buộc phải xuất Zakah vì tài sản 

trong tay y là tài sản của người chủ của y. Cho nên, 

việc xuất Zakah là nghĩa vụ của người chủ. 

2. Điều kiện thứ hai: Chủ tài sản phải là người 

Muslim, người ngoại đạo không bắt buộc phải xuất 

Zakah tức người Muslim không được yêu cầu người 

ngoại đạo thực hiện Zakah. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ْ نذُهمأ َكَفُروا
َ
ٓ أ بََل ِمنأُهمأ َنَفَقُٰتُهمأ إاِلذ ن ُتقأ

َ
ِ َوَما َمنََعُهمأ أ ِ ب ٱَّللذ

 [54سورة اتلوبة: ] ﴾َوبِرَُسوَِلِۦ
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Và lý do mà việc đóng góp của chúng không được 

chấp nhận là vì chúng đã phủ nhận Allah và Sứ giả 

của Ngài. (Chương 2 – Attawbah, câu 54). 

Zakah là hình thức phụng mệnh Allah mang ý 

nghĩa thờ phượng Ngài và người ngoại đạo không phải là 

người thuộc những người thờ phượng và phụng mệnh 

Allah. Hơn nữa, Zakah là việc làm cần phải có Niyah (sự 

định tâm) mà người ngoại đạo thì không có điều này. Còn 

việc bắt buộc Zakah mang tính nghĩa vụ có nghĩa là 

người được yêu cầu nếu không làm sẽ bị trừng phạt ở cõi 

Đời Sau còn nếu đã thực hiện thì sẽ được ban thưởng; 

điều này được chỉ rõ trong lời phán của Allah : 

أُمَصل َِي  ٤٢َما َسلََكُكمأ ِِف َسَقَر ﴿ ْ لَمأ نَُك مَِن ٱل َولَمأ نَُك  ٤٣قَالُوا
ِكَي  أِمسأ عُِم ٱل  [44 - 41سورة املدثر: ] ﴾٤٤ُنطأ

(Những người Muslim tội lỗi khi được hỏi): điều gì 

đã đưa quí vị vào Hỏa Ngục? Họ đáp: “Chúng tôi đã 

không năng lễ nguyện Salah và đã không nuôi ăn 

người nghèo khó”. (Chương 04 – Al-Mudaththir, câu 

42 – 44). 

Và trong Hadith mà Thiên sứ của Allah  nói với 

Mu’azd  khi Người cử ông đi xứ Yemen: 

ِت  إِنىَك }
ْ
ا تَأ ْهلِ  ِمنْ  قَْوم 

َ
نْ  َشَهاَدةِ  إَِل  فَاْدُعُهمْ . اْلِكَتاِب  أ

َ
 اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ  أ

ّنِّ 
َ
َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  اهللِ  َرُسوُل  وَأ

َ
لَِك  أ ْعلِْمُهمْ  ذِلَ

َ
نى  فَأ

َ
 َعلَْيِهمْ  اْفَُّتََض  اهللَ  أ

َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  َوََلْلَةٍ  يَْومٍ  ُُكِّ  ِف  َصلََواٍت  ََخَْس 
َ
لَِك  أ ْعلِْمُهمْ  ذِلَ

َ
نى  فَأ

َ
 اهللَ  أ
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ْغنَِيائِِهمْ  ِمنْ  تُْؤَخذُ  َصَدقَة   َعلَْيِهمْ  اْفَُّتََض 
َ
متفق  {ُفَقَرائِِهمْ  ِف  َفُُّتَدُّ  أ

 .عليه
“Quả thật, cậu sẽ đến một nhóm người thuộc dân kinh 

sách. Cậu hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ 

Shahadah: không có Thượng Đế đích thực nào ngoài 

Allah và Ta là Thiên sứ của Allah. Nếu họ tuân theo 

điều đó thì hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh cho họ 

năm lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần. Nếu họ tuân 

theo điều đó thì hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh 

bảo họ phải xuất Zakah, lấy từ người giàu để đưa cho 

người nghèo. Nếu họ tuân theo điều đó thì cậu hãy coi 

chừng, hãy cẩn thận mà tránh xa đến tài sản của họ.” 

(Albukhari, Muslim). 

Như vậy, Islam là điều kiện bắt buộc cho việc xuất 

Zakah. 

3. Điều kiện thứ ba: Nguồn tài sản đã đến mức qui 

định phải xuất Zakah, nếu chưa đến mức qui định thì 

không có nghĩa vụ phải xuất. 

4. Điều kiện thứ tư: Nguồn tài sản ổn định tức 

không liên quan đến quyền sở hữu của người khác 

chẳng hạn như nợ, tài sản hùn hạp .. 

5. Điều kiện thứ năm: Đã đến thời điểm ấn định 

cho việc xuất Zakah, tức tròn một năm. Ông Ali  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َـْوُل  َعلَْيهِ  حَيُوَل  َحّتى  َمالٍ  ِف  َزََكةَ  لَ }
ْ
رواه أبـو داود وادلارقطـين  {اْل

 وابليهيق.
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“Không có Zakah tài sản cho đến khi nào đã đến 

thời điểm ấn định (tròn một năm).” (Abu Dawood, 

Adda-raqutni và Albayhaqi). 

Hadith này có nội dung tương đồng với Hadith 

được bà A’ishah  cũng như các vị Sahabah khác như 

Abu Bakr , Uthman , Ali , và Ibnu Umar  thuật 

lại với đường dẫn truyền xác thực. 

Riêng những gì được lấy từ đất đai thì việc xuất 

Zakah phải thực hiện ngay thời điểm thu hoạch được 

chứ không tính tròn năm. Điều kiện qui định tròn năm 

là chỉ đối với nguồn tài sản là tiền tệ, thú nuôi và hàng 

hóa kinh doanh. 

Zakah đối với người chủ nợ: Nếu một người có 

khoản nợ từ con nợ bị phá sản hoặc con nợ trì hoãn 

thanh toán thì y sẽ xuất Zakah khi nào nhận được 

khoản nợ và chỉ Zakah cho một năm duy nhất theo câu 

nói đúng nhất của giới học giả; còn nếu người chủ nợ 

có khoản nợ từ con nợ là người có tài sản thanh toán 

theo thời hạn ấn định thì y phải xuất Zakah mỗi năm. 

Những tài sản được đưa vào nguồn sử dụng thì 

không có Zakah chẳng hạn như nhà ở, quần áo, đồ đạc, 

xe cộ, thú nuôi để cưỡi hay để sử dụng, .. 

Những tài sản được dùng cho thuê như xe cộ, 

cửa hàng, nhà cửa thì không có Zakah mà phần Zakah 

chỉ đối với phần lợi tức từ việc cho thuê nếu như nó đã 

đạt đến mức qui định phải xuất và đã đến thời điểm 

phải xuất (tròn năm) tính từ thời điểm hợp đồng cho 

thuê. 
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Ai đã đủ điều kiện bắt buộc phải thực hiện nghĩa 

vụ Zakah nhưng lại qua đời trước khi thực hiện nghĩa 

vụ thì người hưởng quyền thừa kế phải trách nhiệm 

thực hiện thay cho y từ nguồn tài sản mà y để lại. Thiên 

sứ của Allah  nói: 

َحقُّ  اهللِ  فََدْينُ }
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {بِالَْقَضاءِ  أ

“Nợ của Allah phải được thực hiện hơn hết.” 

(Albukhari, Muslim). 

Do đó, người thừa kế hay những ai khác phải có 

trách nhiệm Zakah thay cho người chết từ nguồn tài sản 

y để lại. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Zakah thú nuôi 
Một trong các nguồn tài sản bắt buộc phải xuất 

Zakah là vật nuôi, và các loại vật nuôi muốn nói chỉ là 

một số loài gia súc nhất định: lạc đà, bò, và dê, cừu. 
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Cơ sở giáo lý phải xuất Zakah cho các loại gia 

súc này là nhiều Hadith xác thực đến từ Thiên sứ của 

Allah . 

Bắt buộc Zakah đối với lạc đà, bò, dê (cừu) 

trong hai điều kiện: 

Điều kiện thứ nhất: Các loại vật nuôi này được 

nuôi để lấy sữa hoặc để sinh sản chứ không phải để lấy 

sức làm việc. 

Điều kiện thứ hai: Các loại vật nuôi này được 

nuôi theo dạng thả rong trên các đồng cỏ tự nhiên. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْرَبِعـيَ  ُُكِّ  ِف  َسـائَِمةٍ  إِبٍِل  ُُكِّ  ِف }
َ
رواه أمحـد وأبـو داود  {َْلُـونٍ  اْبَنـةُ  أ

  والنسايئ.
“Đối với lạc đà nuôi thả rong, cứ mỗi bốn mươi con 

thì xuất một con lạc đà cái tròn hai năm tuổi.” 

(Ahmad, Abu Dawood và Annasa-i). 

Zakah lạc đà: 

Khi đã hội đủ điều kiện thì bắt buộc phải xuất: 

- Năm con lạc đà xuất một con cừu cái. 

- Mười con lạc đà xuất hai con cừu cái. 

- Mười lăm con lạc đà xuất ba con cừu cái. 

- Hai mươi con lạc đà xuất bốn con cừu cái. 

- Hai mươi lăm con lạc đà xuất một con lạc đà cái 

một tuổi, còn nếu không có lạc đà cái một tuổi thì xuất 

một con lạc đà đực hai tuổi bởi Thiên sứ của Allah  

nói: 
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 رواه ابلخاري. {َْلُونٍ  فَاْبنُ  َُمَاٍض  بِْنُت  تَُكنْ  لَمْ  فَإِنْ }
“Nếu không có lạc đà cái một tuổi thì con là đà đực 

hai tuổi.” (Albukhari). 

- Ba mươi sáu con lạc đà xuất một con lạc đà cái 

hai tuổi bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

ْرَبِعيَ  ََخٍْس  إَِل  َوثاَلَثِيَ  ِستًّا بَلََغْت  فَإَِذا}
َ
رواه  {َْلُـونٍ  بِْنُت  فَِفيَها وَأ

 ابلخاري.

“Khi số lượng từ ba mươi sáu đến bốn mươi lăm thì 

xuất một con lạc đà cái hai năm tuổi” (Albukhari). 

- Bốn mươi sáu con lạc đà xuất một con lạc đà cái 

ba tuổi bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

ْرَبِعيَ  ِستًّا بَلََغْت  فَإَِذا}
َ
ةٌ  فَِفيَها ِستِّيَ  إَِل  وَأ  رواه ابلخاري. {ِحقى

“Khi số lượng từ bốn mươi sáu đến sáu mươi con 

thì xuất một con lạc đà cái ba tuổi” (Albukhari). 

- Sáu mươi mốt con lạc đà xuất một con lạc đà cái 

bốn tuổi, Thiên sứ của Allah  nói: 

 {َجَذَعةٌ  فَِفيَها وََسْبِعيَ  ََخٍْس  إَِل  وَِستِّيَ  َواِحَدة   بَلََغْت  فَإَِذا}

“Khi số lượng từ sáu mươi mốt đến bảy mươi lăm 

con thì xuất một con lạc đà cái bốn năm tuổi”. 

- Bảy mươi sáu con xuất hai con lạc đà cái hai 

năm tuổi, Thiên sứ của Allah  nói: 

 {َْلُونٍ  بِنَْتا فَِفيَها تِْسِعيَ  إَِل  وََسْبِعيَ  ِستًّا بَلََغْت  فَإَِذا}
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“Khi số lượng từ bảy mươi sáu đến chín mươi con 

thì xuất hai con lạc đà cái hai năm tuổi”. 

- Chín mươi mốt con xuất hai con lạc đà cái ba 

năm tuổi bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

َتانِ  فَِفيَها َوِمائَةٍ  ِعْْشِينَ  إَِل  َوتِْسِعيَ  إِْحَدى بَلََغْت  فَإَِذا}  {ِحقى

“Khi số lượng từ chín mươi mốt đến một trăm hai 

mươi con thì xuất hai con lạc đà cái ba năm tuổi”. 

- Một trăm hai mươi mốt con xuất ba con lạc đà 

cái hai năm tuổi; sau đó cứ mỗi bốn mươi con xuất một 

con là đà cái hai năm tuổi và mỗi năm mươi con xuất 

một con lạc đà cái ba năm tuổi như Thiên sứ của Allah 

 đã nói: 

ْرَبِعيَ  ُُكِّ  فَِف  َوِمائَةٍ  ِعْْشِينَ  لََعَ  َدْت َزا فَإَِذا}
َ
 ُُكِّ  َوِف  َْلُوٍن، بِْنُت  أ

ةٌ  ََخِْسيَ   {ِحقى

“Khi số lượng nhiều hơn một trăm hai mươi con thì 

cứ mỗi bốn mươi con xuất một con lạc đà cái hai năm 

tuổi, mỗi năm mươi con xuất một con lạc đà cái ba 

năm tuổi”. (Albukhari). 

Zakah bò: 

Ông Jabir  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của 

Allah  nói: 

 يَْومَ  َجاَءْت  إِلى  َزََكَتَها يَُؤدِّى لَ  َغَنمٍ  َولَ  َبَقرٍ  َولَ  إِبٍِل  َصاِحِب  ِمنْ  َما}
ْعَظمَ  الِْقَياَمةِ 

َ
ْسَمَنهُ  ََكنَْت  َما أ

َ
ْظالَفَِها َوَتَطُؤهُ  بُِقُرونَِها َتْنِطُحهُ  َوأ

َ
 { بِأ

 رواه ابلخاري ومسلم.
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“Bất cứ người chủ nào có lạc đà, bò hay dê nhưng 

không xuất Zakah thì vào ngày Phục Sinh con to nhất 

sẽ húc y bằng sừng của nó và sẽ giẫm lên y bởi móng 

guốc của nó” (Albukhari và Muslim). 

Hadith xác thực được thuật lại từ Mu’azd  rằng 

khi Thiên sứ của Allah  cử ông đi Yemen thì Người bảo 

ông lấy Sadaqah (Zakah) từ bò: mỗi ba mươi con lấy một 

con bò một năm tuổi, mỗi bốn mươi con lấy một con bò 

hai năm tuổi (Hadith do Ahmad, Ab Dawood, Tirmizdi và 

Annasa-i ghi lại). 

Như vậy, bắt buộc phải xuất một con bò một năm 

tuổi dù đực hai cái khi số lượng được ba mươi con, còn 

dưới ba mươi con thì không có Zakah như lời ông 

Mu’azd  thuật lại: “Thiên sứ của Allah , khi Người 

cử tôi đi Yemen thì Người bảo tôi không được lấy từ 

bò bất cứ gì cho tới khi đàn bò có số lượng ba mươi 

con”. 

Khi số lượng đàn bò nuôi là bốn mươi con thì phải 

xuất một con hai năm tuổi như Hadith đã nói trên. Còn 

nếu số lượng đàn bò nhiều hơn bốn mươi thì mỗi ba mươi 

con xuất một con một năm tuổi và mỗi bốn mươi con xuất 

một con hai năm tuổi. 

 

 

Zakah dê, cừu 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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ْرَبِعيَ  ََكنَْت  إَِذا َسائَِمتَِها ِف  اْلَغَنمِ  َصَدقَةِ  َوِف }
َ
 َوِمائَةٍ  ِعْْشِينَ  إَِل  أ

 رواه ابلخاري. {َشاةٌ 
“Đối với việc Zakah dê nuôi thả rong, nếu từ bốn 

mươi đến một trăm hai mươi con thì xuất một con cừu 

cái.” (Albukhari). 

- Nếu đàn cừu, dê nuôi có số lượng từ bốn mươi thì 

phải xuất một con cừu hay con dê cái; nhưng nếu dưới số 

lượng bốn mươi con thì không có Zakah như Hadith do 

Abu Bakr  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ْرَبِعيَ  ِمنْ  نَاقَِصة   الرىُجلِ  َسائَِمةُ  ََكنَْت  فَإَِذا}
َ
 فِيَها فَلَيَْس  َواِحَدة   َشاة   أ

 رواه ابلخاري. {َصَدقَةٌ 
“Nếu cừu (dê) nuôi thả rong có số lượng ít hơn bốn 

mươi con thì không có Sadaqah (Zakah).” (Albukhari). 
- Nếu đàn cừu (dê) có số lượng 121 con thì xuất hai 

con cừu như Thiên sứ của Allah  đã nói: 

 رواه ابلخاري. {َشاتَانِ  ِمائَتَْيِ  إَِل  َوِمائَةٍ  ِعْْشِينَ  لََعَ  َزاَدْت  فَإَِذا}

“Khi số lượng nhiều hơn một trăm hai mươi con cho 

đến hai trăm con thì xuất hai con” (Albukhari). 

- Nếu đàn cừu có số lượng trên hai trăm thì xuất ba 

con như Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه ابلخاري. {ثاَلٌَث  فَِفيَها ثاَلَثِِمائَةٍ  إَِل  ِمائَتَْيِ  لََعَ  َزاَدْت  فَإَِذا}
“Khi số lượng nhiều hơn hai trăm cho đến ba trăm thì 

xuất ba con” (Albukhari). 
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-  Nếu số lượng đàn cừu (dê) từ ba trăm trở lên thì cứ 

mỗi một trăm con xuất một con có nghĩa là nếu bốn trăm 

con thì xuất năm con, năm trăm con xuất năm con, sáu 

trăm con xuất sáu con, ... cứ như thế. Thiên sứ của Allah 

 nói: 

 رواه ابلخاري. {َشاةٌ  ِمائَةٍ  ُُكِّ  فَِف  ائَةٍ ثاَلَثِمِ  لََعَ  َزاَدْت  فَإَِذا}
“Khi số lượng nhiều hơn ba trăm con thì mỗi một 

trăm con xuất một con.” (Albukhari). 

* Không được lấy những con già nua hay những 

con khiếm khuyết xuất Zakah hoặc làm Qurbaan trừ phi 

tất cả đàn cừu đều như nhau; cũng không được lấy những 

con đang mang thai, đang cho con bú hoặc những con 

làm giống. Ông Abu Bakr  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َدقَةِ  ِف  َُيَْرجُ  َولَ }  َشاءَ  َما إِلى  تَْيٌس، َولَ  َعَواٍر، َذاُت  َولَ  َهِرَمٌة، الصى
ُق   رواه ابلخاري. {الُْمَصدِّ

“Không được xuất Zakah những con già nua, những 

con khuyết tật, hay những con giống trừ phi người 

chủ thể Zakah muốn.” (Albukhari). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َبِيَث مِنأُه ﴿ ْ ٱۡلأ ُموا تُم أَِبَواَل َتيَمذ ِمُضواْ تُنفُِقوَن َولَسأ ن ُتغأ
َ
ٓ أ ِخِذيهِ إاِلذ

 [.160 ابلقرة:] ﴾فِيهِن 

Và các ngươi chớ tìm vật nào xấu để bố thí, vật mà 

ngay chính bản thân các ngươi cũng không muốn 
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nhận trừ phi các ngươi nhắm mắt làm ngơ. (Chương 

2 – Albaqarah, câu 267). 

Không được lấy những con tốt nhất trong đàn 

chẳng hạn như về độ mập mạp nhiều thịt. Thiên sứ của 

Allah  đã nói với Mu’azd bin Jabal khi Người cử ông 

đến Yemen:  

ْمَوالِِهمْ  َوَكَرائِمَ  فَإِيىاكَ }
َ
 متفق عليه. {أ

“Hãy thận trọng đừng chạm đến phần tốt nhất trong 

tài sản của họ.” (Albukhari, Muslim). 

Cho nên, việc xuất Zakah phải ở mức trung bình và 

cân đối, không được chọn lấy những con xấu nhất trong 

đàn hoặc những con tốt nhất trong đàn để Zakah, tuy 

nhiên, nếu người chủ Zakah muốn chọn lấy những con tốt 

nhất trong đàn để Zakah thì điều đó tốt hơn và mang lại 

ân phước nhiều hơn. 

Nếu đàn vật nuôi có to nhỏ, lành lặn và khuyết tật 

hoặc có đực lẫn cái thì chọn lấy con cái to nhất và lành 

lặn nhất mang đi định giá, tiếp tục lấy định giá con nhỏ 

nhất trong đàn, sau đó tính ra những con tầm trung để 

xuất Zakah. 

* Vấn đề: Tài sản chung có hai dạng 

Dạng thứ nhất: Tài sản chung chưa thể xác định rõ 

phần sở hữu của một trong hai chủ sở hữu chẳng hạn như 

không biết một trong hai sở hữu phân nửa hay một phần 

tư. 

Dạng thứ hai: Tài sản chung nhưng đã xác định rõ 

phần sở hữu của từng chủ sở hữu. 
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Mỗi chủ sở hữu trong tài sản chung đều có ảnh 

hưởng đến việc xuất Zakah: có thể là bắt buộc phải xuất, 

có thể không xuất, có thể xuất nhiều hay ít tùy theo phần 

trăm sở hữu. 

Tài sản chung của hai chủ sở hữu được xem 

giống như tài sản của một chủ sở hữu khi đủ các điều 

kiện sau: 

Điều kiện thứ nhất: Tổng tài sản chung đó đã đến 

mức qui định phải xuất Zakah. 

Điều kiện thứ hai: Hai người chủ sở hữu thuộc 

những người có nghĩa vụ xuất Zakah, nếu một trong hai 

người chủ sở hữu không thuộc nhóm người có nghĩa vụ 

xuất Zakah chẳng hạn như ngoại đạo thì mỗi phần sở hữu 

mang một giới luật riêng. 

Điều kiện thứ ba: Tài sản chung được thể hiện 

chung vào những thứ nhất định: chung một chỗ ở, chung 

trên đồng cỏ, chung tại một nơi vắt sữa, chung lợi tức 

sinh sản từ con giống. 

Khi nào đã hội đủ các điều kiện trên thì tài sản 

chung được xem giống như tài sản của một người đơn lẻ. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ُق  َولَ  ُمْفَُّتٍِق  َبْيَ  ُُيَْمعُ  َولَ } َتِمٍع  َبْيَ  ُيَفرى َدقَةِ  َخْشَيةَ  َُمْ  ََكنَ  َوَما الصى
ِويىةِ  بَيَْنُهَما َيَُّتَاَجَعانِ  فَإِنىُهَما َخلِيَطْيِ  ِمنْ  رواه الرتمذي وأبو داود  {بِالسى

 وابن ماجه وحسنه الرتمذي.
“Chớ nhập chung giữa những thứ riêng lẻ và chớ chia 

lẻ giữa những thứ nhập chung vì sợ Zakah, và những 
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gì là tài sản chung của hai người chủ sở hữu thì cả hai 

chủ sở hữu sẽ tính toán như nhau.” (Tirmizdi, Abu 

Dawood, Ibnu Ma-jah, Tirmizdi xác nhận Hadith tốt). 

 Giả sử tài sản chung của hai người là bốn mươi 

con, phần của người này là 2 con còn người kia là 39 con; 

hoặc 40 người cùng hùn mỗi người một con cừu từ cả đàn 

là 40 con, khi đã tròn một năm tính từ thời điểm hùn hạp 

đồng thời hội đủ các điệu kiện nêu trên thì 40 con cừu đó 

phải xuất một con cừu. Một con cừu sẽ chia theo tỷ lệ hùn 

hạp, đối với trường hợp thứ nhất: người hùn 1 con cừu sẽ 

chịu 1/40 con cừu còn người hùn 39 con cừu sẽ chịu các 

phần còn lại của con cừu; đối với trường hợp thứ hai: mỗi 

người trong bốn mươi người hùn hạp sẽ chịu 1/40 của con 

cừu; trường hợp ba người hùn hạp có tổng số đàn cừu là 

120 con thì phải xuất ba con, nếu mỗi người sở hữu 40 

con thì mỗi người sẽ chịu một con cừu. 

 
   

 

 

Zakah các loại hạt và trái quả 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َنا ﴿ رَجأ خأ
َ
ٓ أ ا ْ مِن َطي َِبِٰت َما َكَسبأتُمأ َومِمذ نفُِقوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمنُٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡرِض  
َ َِن ٱألأ  [.160 ابلقرة:] ﴾ لَُكم م 

Hỡi những ai có đức tin! Hãy bố thí những bổng lộc 

tốt mà các ngươi đã tìm kiếm được cũng như những 
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bổng lộc mà TA đã cho xuất ra cho các ngươi từ đất 

đai (Chương 1 – Albaraqah, câu 267). 

Zakah được gọi là của chi dùng cho chính nghĩa 

của Allah  giống như Ngài đã phán: 

﴿ ِ َة َواَل يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َهَب َوٱلأفِضذ وَن ٱَّلذ ِِنُ ِيَن يَكأ َوٱَّلذ
ِِلم  

َ
ٍۚ أ أُهم بَِعَذا ِ  [34سورة اتلوبة: ] ﴾٣٤ فَبَۡش 

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. 
(Chương 2 – Attawbah, câu 34). 

Lời cảnh báo về sự trừng phạt những ai có vàng và 

bạc nhưng không chịu thực hiện nghĩa vụ Zakah khi đã 

đến mức qui định. 

Việc xuất Zakah đối với các loại hạt và trái quả còn 

được khẳng định bởi Sunnah của Thiên sứ  cũng như sự 

đồng thuận của toàn thể người Muslim. 

* Vấn đề: Bắt buộc Zakah đối với tất cả các loại 

hạt như lúa mì, lúa mạch, gạo, kê, và các loại hạt khác. 

Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْوُسٍق  ََخَْسةَ  َيْبلُغَ  َحّتى  َصَدقَةٌ  َتْمرٍ  َولَ  َحبى  ِف  لَيَْس }
َ
 رواه مسلم. {أ

“Không có Zakah đối với hạt cũng như chà là khô cho 

tới khi số lượng đạt năm Wasq” (Muslim). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 
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َماءُ  َسَقِت  فِيَما}  رو اه ابلخاري. { الُْعْْشُ  َواْلُعُيونُ  السى
“Những gì được tưới tiêu từ trời (mưa) và các con suối 

thì xuất một phần mười” (Albukhari). 

Bắt buộc phải xuất Zakah đối với trái quả như chà 

là khô, nho khô cũng như những loại quả được tính bằng 

cách đong và được dự trữ. Không có Zakah nếu chưa đủ 

số lượng theo qui định phải xuất, dựa theo Hadith do Abu 

Sa’eed thuật lại vừa nêu trên. 

Một Wasq tương đương với 60 Sa’ thời của Nabi 

, và 2 Sa’ tương đương khoảng 2,40 kg. 

Zakah hạt và trái quá dưới hai điều kiện 

Điều kiện thứ nhất: Số lượng phải đạt mức qui 

định phải xuất, đó là năm Wasq trở lên. 

Điều kiện thứ hai: Phải là của sở hữu hoàn toàn 

tại thời điểm thu hoạch. 

* Vấn đề: Mức lượng xuất Zakah đối với các loại 

hạt và trái quả có sự khác nhau tùy theo phương tiện tưới 

tiêu: 

Nếu tưới tiêu với nguồn nước thiên nhiên không 

hao tốn kinh phí như tưới tiêu từ mưa, các con suối, sông 

thì phải xuất 2/20 như Hadith do Ibnu Umar  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َماءُ  َسَقِت  فِيَما}  رو اه ابلخاري. { الُْعْْشُ  َواْلُعُيونُ  السى
“Những gì được tưới tiêu từ trời (mưa) và các con suối 

thì xuất một phần mười” (Albukhari). 
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Còn theo lời của ông Jabir  thì Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْنَهارُ  َسَقِت  فِيَما}
َ
 مسلم. { الُْعْْشُ  َواْلَغْيمُ  األ

“Những gì được tưới tiêu từ các sông và từ các đám 

mây (mưa) thì xuất 1/10” (Muslim). 

Trường hợp cây trồng tưới tiêu có sự hao tốn kinh 

phí và công sức như tưới tiêu từ các giếng, hoặc bằng các 

phương tiện máy móc thì mức lượng phải xuất là 1/20. 

Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

 رواه ابلخاري. {الُْعْْشِ  نِْصُف  بِانلىْضحِ  ُسِّقَ  َوَما}
“Và những gì được tưới tiêu bằng sự vận chuyển của 

lạc đà thì xuất 1/20” (Albukhari). 

Nếu cây trồng được tưới tiêu một nửa là từ thiên 

nhiên không tốn kinh phí và một nửa hao tôn kinh phí thì 

xuất 3/40, còn nếu cây trồng vừa được tưới tiêu từ thiên 

nhiên không tốn kinh phí vừa được tưới tiêu bằng các 

phương tiện hao tốn kinh phí chồng chất lên nhau thì tính 

theo phương diện thu lợi nhiều nhất, còn không thể xác 

định rõ thì xuất 1/10. 

* Vấn đề: Thời điểm bắt buộc phải xuất Zakah đối 

với các loại hạt là khi nào chúng đã rắn chắc hạt, còn đối 

với trái quả là khi nào chúng đã ngã màu đỏ hoặc vàng 

nếu đó là chà là, còn những trái quả khác thì khi nào 

chúng đã chín và có thể ăn được. 

* Vấn đề: Bắt buộc phải xuất hạt tinh khiết tức đã 

loại bỏ sạch vỏ. 
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* Vấn đề: Nên xuất Zakah đối với mật ong nuôi 

hay được lấy từ rừng nếu số lượng đạt mức qui định phải 

xuất Zakah. Mức qui định phải xuất Zakah đối với mật 

ong là 30 Sa’. Một Sa’ tương đương với 2,4 kg và mức 

lượng xuất là 1/10. 

* Vấn đề: Bắt buộc phải xuất Zakah đối với quặng 

kim loại giống như các loại hạt và trái quả. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

َنا ﴿ رَجأ خأ
َ
ٓ أ ا ْ مِن َطي َِبِٰت َما َكَسبأتُمأ َومِمذ نفُِقوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمنُٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡرِض  لَُكم 
َ َِن ٱألأ  [.160 ابلقرة:] ﴾ م 

Hỡi những ai có đức tin! Hãy bố thí những bổng lộc 

tốt mà các ngươi đã tìm kiếm được cũng như những 

bổng lộc mà TA đã cho xuất ra cho các ngươi từ đất 

đai (Chương 1 – Albaraqah, câu 267). 

Nếu là quặng vàng hoặc bạc thì xuất 1/40 nếu số 

lượng đạt mức qui định phải xuất trở lên. Nếu không phải 

là quặng vàng hay bạc mà là quặng khác như quặng đen, 

lưu quỳnh, muối khoáng, dầu thì phải xuất 1/40 giá trị của 

quặng đó nếu như giá trị của nó đạt đến mức qui định 

phải xuất trở lên. 

* Vấn đề: Bắt buộc phải xuất Zakah đối với kho 

báu khi tìm thấy được chôn cất từ tài sản của những 

người ngoại đạo thời Jahiliyah, nó được gọi là quặng vì 

nó được giáu kín trong lòng đất. Mức lượng xuất là 1/5 

dù số lượng kho báu ít hay nhiều bởi Thiên sứ của Allah 

 đã nói qua lời thuật của ông Abu Huroiroh : 
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ََكزِ  َوِف } ُُمُس  الرِّ  متفق عليه. {اْلْ
“Và đối với kho báu thì xuất 1/5” (Albukhari, Muslim). 

Việc nhận biết kho báu là của người ngoại đạo là 

dựa vào những vết tích chứng tỏ đó là của họ chẳng hạn 

có ghi tên tuổi chủ sở hữu hoặc có vẽ những ký hiệu cho 

thấy đó là của những người ngoại đạo. Nếu đã xác định 

kho báu là của người ngoại đạo thời tiền Islam thì phải 

xuất 1/5 tổng lượng tìm thấy và phần còn lại thuộc quyền 

sở hữu của người tìm thấy. 

Nếu tìm thấy kho báu được chôn cất nhưng không 

tìm thấy dấu vết chứng minh đó là tài sản của người ngoại 

đạo thời tiền Islam hoặc tìm thấy một số dấu vết cho thấy 

đó là tài sản của người Muslim thì kho báu đó mang giáo 

luật nhặt của rơi. 

Phần xuất Zakah từ kho báu sẽ được chi dùng cho 

lợi ích của những người Muslim giống như chiến lợi 

phẩm được lấy từ người ngoại đạo nhưng không xảy ra 

trận đánh chiến. 

* Vấn đề: Những loại hạt và trái quả không được 

tính bằng cách đong lường cũng như không thể dự trữ thì 

không có Zakah chẳng hạn như táo, chuối, đào, mộc qua, 

lựu và những loại trái củ khác củ cải, tỏi, hành, cà rốt, 

dưa hấu, dưa leo (dưa chuột), cà tím, ... bởi lẽ Thiên sứ 

của Allah  nói qua lời thuật của ông Abu Sa’eed: 

ْوُسٍق  ََخَْسةِ  ُدونَ  فِيَما لَيَْس }
َ
 متفق عليه. {َصَدقَةٌ  أ

“Đối với số lượng dưới năm Wasq thì không có 

Zakah.” (Albukhari, Muslim). 
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Hadith cho thấy tính chất bắt buộc Zakah liên quan 

đến sự đong lường và điều đó chỉ ra rằng sẽ không bắt 

buộc Zakah đối với những gì không được tính bằng đong 

lương cũng như không thể dự trữ. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakah vàng và bạc 

Zakah vàng và bạc bao hàm các loại tiền tệ. 

Cơ sở giáo lý bắt buộc Zakah đối với vàng và bạc 

là từ Qur’an, Sunnah và Ijma’ (sự đồng thuận của giới 

học giả Islam). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ِ َة َواَل يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َهَب َوٱلأفِضذ وَن ٱَّلذ ِِنُ ِيَن يَكأ َوٱَّلذ
ِِلم  

َ
ٍۚ أ أُهم بَِعَذا ِ  [34سورة اتلوبة: ] ﴾٣٤ فَبَۡش 
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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. 
(Chương 2 – Attawbah, câu 34). 

Câu Kinh là lời cảnh báo về sự trừng phạt nặng nề 

dành cho những ai không xuất Zakah vàng và bạc. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ةٍ  َولَ  َذَهٍب  َصاِحِب  ِمنْ  َما} َها ِمْنَها يَُؤدِّى لَ  فِضى  يَْومُ  ََكنَ  إَِذا إِلى  َحقى
َحْت  الِْقَياَمةِ   رواه ابلخاري ومسلم. {... نَارٍ  ِمنْ  َصَفائِحَ  َِلُ  ُصفِّ

“Những ai sở hữu vàng và bạc nhưng không thực hiện 

nghĩa vụ (xuất Zakah) thì vào Ngày Phục Sinh (Allah) 

sẽ cho đốt chảy vàng và bạc từ lửa của Hỏa Ngục rồi 

đổ vào người của họ ..” (Albukhari, Muslim).  

* Vấn đề: Bắt buộc phải xuất Zakah đối với vàng 

khi nào số lượng vàng sở hữu được đạt mức 20 Mithqaal 

tương đương 85 gr (1,160 lượng); còn đối với bạc khi nào 

số lượng bạc sở hữu được đạt mức 100 Dirham tương 

đương 595 gr. 

Mức lượng xuất Zakah cho cả vàng và bạc: 

Mức lượng xuất Zakah cho cả vàng và bạc là 1/40 

(2,5 %) tổng số lượng vàng và bạc có được. Ông Ali  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َْوُل  َعلَْيَها وََحاَل  ِدْرَهمٍ  ِماَئَتا لََك  ََكنَْت  فَإَِذا}  ،َدَراِهمَ  ََخَْسةُ  َفِفيَها اْلْ
ءٌ  َعلَْيَك  َولَيَْس  َهِب  ِف  َيْعِن  - ََشْ ونَ  لََك  يَُكونَ  َحّتى  - اذلى  ِعْْشُ
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ونَ  لََك  ََكنَ  فَإَِذا ِديَنار ا َْوُل  َعلَْيَها وََحاَل  ِديَنار ا ِعْْشُ  نِْصُف  فَِفيَها اْلْ
 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسايئ وصححه ابلخاري. {ِديَنارٍ 

“Khi ngươi có hai trăm Dirham (bạc) và đã tròn một 

năm thì phải xuất năm Dirham, còn đối với vàng, 

ngươi không phải xuất trừ phi đã sở hữu hai mươi 

Dinar và đã tròn năm thì mới xuất nửa Dinar” 

(Ahmad, Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, và Albukhari 

xác nhận Hadith Sahih). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

قَةِ  َوِف }  متفق عليه. {الُْعْْشِ  ُرْبعُ  الرِّ
“Đối với bạc xuất một phần bốn mươi” (Albukhari, 

Muslim). 

 

Zakah hàng hóa kinh doanh 

Hàng hoá kinh doanh là tất cả những gì được mang 

ra buôn bán. 

Cơ sở giáo lý bắt buộc phải xuất Zakah đối với 

hàng hóa kinh doanh là lời phán của Allah : 

َوٰلِهِمأ َصَدقَة  ﴿ مأ
َ
ِيهِم بَِها ُخذأ مِنأ أ ِرُُهمأ َوتَُزك   [203سورة اتلوبة: ] ﴾ُتَطه 

Hỡi Sứ giả!) Hãy nhận lấy của bố thí từ tài sản của 

họ để tẩy sạch và thanh lọc họ. (Chương 2 – Attawbah, 

câu 103). 
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لُوم  ﴿ عأ َوٰلِهِمأ َحق   مذ مأ
َ
ِيَن ِِفٓ أ ُروِم  ٢٤َوٱَّلذ أَمحأ آئِِل َوٱل سورة ] ﴾٢٥ل ِلسذ

 [15، 14املعارج: 
Và những ai trích xuất tài sản của họ để thực hiện 

một phần quy định bắt buộc cho những người ăn xin 

và người thiếu hụt. (Chương 00 – Al-Ma’a-rij, câu 24, 

25). 

Hàng hóa kinh doanh chính tài sản cho nên nó nằm 

trong ý nghĩa nói chung về tài sản của các câu Kinh và 

các vị Sahabah đã thuật lại như thế. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Cả bốn vị 

Imam cùng với tất cộng đồng tín đồ đều đồng thuận phải 

xuất Zakah đối với hàng hóa kinh doanh trừ những ai có 

tư tưởng lập dị.”  

Những điều kiện bắt buộc xuất Zakah đối với 

hàng hóa kinh doanh: 

1- Giá trị hàng hóa kinh doanh đã đến mức phải xuất 

Zakah của hai kim loại: vàng hoặc bạc. 

2- Đã tròn một năm tính từ thời điểm thu mua hàng 

hóa hoặc chuẩn bị hàng hóa để kinh doanh. 

* Vấn đề: Cách thức xuất Zakah đối với hàng hóa 

kinh doanh, đó là khi đã tròn một năm mà giá trị của tổng 

lượng hàng hóa đạt mức phải xuất Zakah của một trong 

hai: vàng hoặc bạc thì phải xuất 1/40 tổng giá trị hàng 

hóa. 

Người Muslim có nghĩa vụ phải thống kê lại toàn 

bộ một cách chi tiết về tất cả các hàng hóa mà y kinh 

doanh khi đến thời điểm xuất Zakah. 
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* Vấn đề: Đất ở, các loại xe cộ cho thuê thì không 

có Zakah mà chỉ bắt buộc xuất Zakah đối với lợi tức thu 

được từ việc cho thuê trong một năm khi đã đạt mức phải 

xuất Zakah. 

* Vấn đề: Các ngôi nhà để ở, các loại xe cộ để sử 

dụng thì không có Zakah; tương tự, đồ đạc trong nhà, 

trang thiết bị cửa tiệm, các dụng cụ và thiết bị cho việc 

kinh doanh đều không có Zakah. Ông Abu Huroiroh  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 متفق عليه. {َصَدقَةٌ  َفرَِسهِ  َولَ  َعْبِدهِ  ِف  الُْمْسلِمِ  لََعَ  لَيَْس }
“Người Muslim không phải xuất Zakah đối với người 

nô lệ của y cũng như con ngựa của y.” (Albukhari, 

Muslim). 

 

 

Zakah Al-Fitri 

Zakah Al-Fitri là Zakah được thực hiện khi kết 

thúc tháng Ramadan. Cơ sở giáo lý bắt buộc Zakah Al-

Fitri là lời phán của Allah : 

﴿ ٰ فألََح َمن تََزَّكذ
َ
 [24سورة األلَع: ] ﴾١٤قَدأ أ

Quả thật những ai rửa sạch tội sẽ thành công. 

(Chương 80 – Al-A’la, câu 24). 

Sa’eed bin Al-Musayyib và Umar bin Abdul Aziz 

nói: “Ý nghĩa rửa sạch tội ở đây là xuất Zakah Al-Fitri”. 
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Và Zakah Al-Fitri nằm trong ý nghĩa nói chung ở 

lời phán của Allah: 

َكٰوةَ ﴿  [43سورة ابلقرة: ] ﴾َوَءاتُواْ ٱلزذ

Và hãy thực hiện Zakah. (Chương Albaqarah, câu 

43). 

Ông Ibnu Umar  nói: “Thiên sứ của Allah  ban 

lệnh xuất Zakah Al-Fitri một Sa’ lúa mì hoặc một Sa’ lúa 

mạch đối với mỗi tín đồ Muslim cả người nô lệ lẫn người 

tự do, nam cũng như nữ, nhỏ cũng như lớn.” (Albukhari, 

Muslim). 

Và một số học giả nói rằng cộng đồng Muslim đều 

đồng thuận nghĩa vụ bắt buộc xuất Zakah Al-Fitri. 

Ý nghĩa của việc bắt buộc thực hiện Zakah Al-

Fitri: Nhằm tẩy sạch và thanh lọc người nhịn chay khỏi 

vết bẩn của tội nói sàm bậy và hành xử sai trái trong 

tháng Ramadan, đồng thời nuôi ăn người nghèo và khó 

khăn và để tạ ơn Allah  đã phù hộ hoàn thành tháng 

nhịn chay. 

* Vấn đề: Zakah Al-Fitri là nghĩa vụ bắt buộc đối 

với tín đồ Muslim nam nữ, người nhỏ lẫn người lớn, 

người tự do lẫn người nô lệ dựa theo Hadith Ibnu Umar 

vừa nêu trên. 

* Vấn đề: Mức lượng xuất Zakah cho mỗi người là 

một Sa’ thức ăn tương đương 2,4 kg. 

Các loại thức ăn để Zakah Al-Fitri là lương thực 

của từng nơi có thể là lúa mì, lúa mạch hay chà là .. hoặc 
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những loại thức ăn mà người dân của từng nơi dùng như 

lương thực chẳng hạn như gạo, ngô, thịt, .. 

Thời điểm xuất Zakah Al-Fitri 

Được phép xuất trước ngày Eid một hoặc hai ngày; 

Imam Albukhari nói: “Các vị Sahabah đã từng xuất trước 

Eid Al-Fitri một hay hai ngày”. Tuy nhiên, xuất vào ngày 

Eid trước lễ nguyện Salah thì tốt nhất. Nếu trì hoàn việc 

xuất Zakah Al-Fitri đến sau lễ nguyện Salah Eid một cách 

không có lý do chính đáng thì sẽ mang tội và không được 

phép thực hiện bù; nhưng nếu trì hoãn có lý do chẳng hạn 

do quên hoặc ủy thác cho người khác thực hiện thay 

nhưng người đó chưa thực hiện thì bắt buộc phải thực 

hiện bù. Ông Ibnu Abbas  nói: “Ai thực hiện nó (Zakah 

Al-Fitri) trước lễ nguyện Salah thì đó là Zakah được chấp 

nhận, còn ai thực hiện nó sau lễ nguyện Salah thì đó là 

Sadaqah (của bố thí vì lòng hảo tâm).” (Abu Dawood, 

Ibnu Ma-jah và Al-Hakim xác nhận Sahih). 

Xuất Zakah Al-Fitri bằng giá trị lương thực: 

Còn việc xuất Zakah Al-Fitri bằng giá trị của lương 

thực có nghĩa là dùng tiền để thay thế thì không được 

phép bởi Thiên sứ của Allah  đã không làm như thế và 

tất cả các vị Sahabah  của Người cũng vậy; hơn nữa 

Thiên sứ của Allah  đã ban lệnh xuất một Sa’ thức ăn. 

Phần Zakah Al-Fitri phải được đưa đến tận tay 

người được quyền hưởng hoặc đưa tận tay người ủy thác. 
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Xuất Zakah 

Bắt buộc phải xuất Zakah ngay khi đến thời điểm. 

Allah  phán: 

َكٰوةَ ﴿  [43سورة ابلقرة: ] ﴾َوَءاتُواْ ٱلزذ

Và hãy thực hiện Zakah. (Chương Albaqarah, câu 

43). 

Mệnh lệnh mang ý nghĩa phải thực hiện ngay và 

bởi vì người nghèo khó đang cần nên phần xuất Zakah 

phải đưa ngay đến tay họ, nếu trì hoàn có thể gây hại đến 

họ; hơn nữa cái chết và sự cháy túi là điều có thể xảy ra 

bất cứ lúc nào nên người Zakah cần phải thực hiện ngay 

lập tức có thể. 
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* Vấn đề: Bắt buộc Zakah đối với tài sản của trẻ 

nhỏ và tài sản của người bệnh tâm thần do cơ sở giáo lý 

mang tính chất bao hàm. Người trông coi và quản lý hai 

đối tượng đó phải có trách nhiệm xuất Zakah giùm cho họ 

bởi vì nghĩa vụ của họ nằm trong nghĩa vụ của người đại 

diện. 

* Vấn đề: Zakah sẽ không có giá trị nếu như 

không Niyah (sự định tâm) bởi Thiên sứ của Allah  đã 

nói: 

ْعَماُل  إِنىَما}
َ
 متفق عليه. {بِانلِّيىاِت  األ

“Quả thật, các việc làm chỉ có giá trị bởi sự định tâm” 

(Albukhari, Muslim). 

Tốt nhất là người chủ thể Zakah tự phân phát đến 

các đối tượng hưởng Zakah mục đích để chắc chắn rằng 

phần Zakah đích thực đến tay người được hưởng, tuy 

nhiên người chủ thể Zakah vẫn được phép ủy thác cho 

người khác phất phát thay, và nếu trường hợp Imam 

(người trông coi và quản lý vụ việc của những người 

Muslim) yêu cầu phần việc đó thì phải giao cho vị Imam 

hoặc giao cho người chuyên thu gom và phân phát của 

Zakah theo lệnh của Imam. 

Theo Sunnah, khuyến khích Du-a (cầu nguyện) cho 

người xuất Zakah cũng như người thu gom và phân phát. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َوٰلِهِمأ َصَدقَة  ﴿ مأ
َ
ِيهِم بَِها ُخذأ مِنأ أ ِرُُهمأ َوتَُزك  َۖ وَ  ُتَطه  ِ َعلَيأهِمأ

سورة ] ﴾َصل 
 [203اتلوبة: 
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Hỡi Sứ giả!) Hãy nhận lấy của bố thí từ tài sản của 

họ để tẩy sạch và thanh lọc họ; và hãy cầu nguyện cho 

họ. (Chương 2 – Attawbah, câu 103). 

Ông Abdullah bin Abu Awfa  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah, khi một nhóm người đến đóng Zakah 

thì Người nói: 

 متفق عليه. {اللُهمى َصلِّ َعلَْيِهمْ }
“Lạy Allah, xin Ngài ban phúc lành cho họ!” 

(Albukhari, Muslim). 

Nếu một người thuộc đối tượng hưởng Zakah và y 

thường xuyên nhận của Zakah thì không cần nói: đây là 

của Zakah, mục đích để tránh làm e ngại cho y; nhưng 

nếu đối tượng hưởng Zakah không phải là người thường 

xuyên nhận Zakah thì phải báo cho y biết đó là của 

Zakah. 

Tối nhất là nên phân phát Zakah cho những người 

nghèo trong xứ, tuy nhiên, được phép chuyển của Zakah 

đến những xứ khác nếu ở những nơi đó có nhiều người 

cần hơn bởi lẽ của Zakah được đóng cho Thiên sứ của 

Allah  thường được phân phát cho những người Muha-

jir lần người Ansar.  

* Vấn đề: Được phép đóng Zakah trước thời điểm 

bắt buộc Zakah nhiều nhất là hai năm, bởi lẽ Thiên sứ của 

Allah  từng nhận phần đóng Zakah trước hai năm từ 

Abbas như được ghi lại bởi Ahmad và Abu Dawood. 

Được phép đóng Zakah trước đối với tất cả các loại tài 

sản: giá súc, các loại hạt, vàng bạc, tài sản kinh doanh, ... 
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Đối tượng nhận Zakah và những ai 

không được phép đưa Zakah cho họ 

Không được phép đưa của Zakah cho những ai 

ngoài các nhóm đối tượng mà Allah  đã phán trong 

Kinh sách của Ngài, Ngài phán: 

أَمَسِٰكِي َوٱلأَعِٰملَِي َعلَيأَها وَ ﴿ َدَقُٰت لِلأُفَقَرآءِ َوٱل أُمَؤلذَفةِ إِنذَما ٱلصذ ٱل
بِيِل  فَرِيَضة   ِ َوٱبأِن ٱلسذ ِۚ َوٱلأَغٰرِمَِي َوِِف َسبِيِل ٱَّللذ ِقَا َِن  قُلُوبُُهمأ َوِِف ٱلر  م 

ُ َعلِيم  َحِكيم   ِۗ َوٱَّللذ  [60اتلوبة:  سورة]  ﴾ ٦٠ ٱَّللذ

Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người nghèo, người 

có hoàn cảnh khó khăn, người thu và quản lý của bố 
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thí, người Muallaf (mới gia nhập Islam hay người có 

thiện chí muốn vào Islam), người bị giam cầm (nô lệ 

hay tù binh chiến tranh), người mắc nợ, con đường 

phục vụ chính nghĩa của Allah và người lỡ đường. Đó 

là mệnh lệnh của Allah bởi vì Allah là Đấng hằng biết 

và rất mực sáng suốt (Chương 2 – Attawbah, câu 60). 

Những nhóm đối tượng được đề cập trong câu 

Kinh này chính là những nhóm đối tượng được quyền 

hưởng của Zakah, ngoài họ không ai được phép hưởng 

bất cứ thứ gì từ của Zakah. Điều này được đồng thuận và 

thống nhất trong giới Islam. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Không nên 

đưa của Zakah cho bất cứ ai ngoài những người cần sự 

trợ giúp trong sự tuân lệnh và ngoan đạo với Allah; bởi 

quả thật, Allah đã sắc lệnh xuất Zakah để giúp đỡ cho 

con đường tuân lệnh Ngài đối với những người có đức tin 

cần giúp đỡ hoặc những ai giúp đỡ họ. Do đó, những ai 

thuộc nhóm đối tượng cần giúp đỡ nhưng không dâng lễ 

nguyện Salah thì không đưa Zakah cho họ cho tới khi họ 

sám hối và thực hiện lễ nguyện Salah”. 

Không được chi dùng của Zakah cho các việc làm 

từ thiện khác như xây Masjid, trường học bởi Allah đã 

phán: Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người nghèo 

... (Chương 2 – Attawbah, câu 60), tức của bố thí được 

giới hạn trong một phạm vi nhất định. Allah giới hạn của 

Zakah cho tám thành phần và liệt kê cụ thể tám thành 

phần đó như là một sự khẳng định cấm chi dùng cho 

những gì ngoài tám thành phần này. 

Tám thành phần được hưởng Zakah: 
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1. Thành phần thứ nhất: Các đối tượng nghèo, họ là 

những người không có gì hoặc không đủ sống cho mức 

sống cả năm. Của Zakah được đưa cho những người này 

để họ đủ sống cả năm từ đồ ăn, thức uống, quần áo, phí 

nhà ở, ...; nếu họ không có gì cả thì phải đưa cho họ đủ 

sống nguyên năm. 

2. Thành phần thứ hai: Các đối tượng khó khăn, họ 

là những người có hoàn cảnh khá hơn các đối tượng 

nghèo nhưng chưa hoàn toàn ổn định mức sống cả năm. 

Các đối tượng này phải đưa cho họ để họ bổ sung và ổn 

định hơn cho cuộc sống của họ. 

3. Thành phần thứ ba: Các đối tượng thu và quản lý 

của Zakah, họ là những công tác viên phụ trách công việc 

thu gom, quản lý và phân chi của Zakah theo sự phân 

công và giám sát của vị Imam. Họ được hưởng từ của 

Zakah theo mức tương ứng công việc của họ, trừ phi vị 

Imam có sắp xếp phần trả lương riêng cho công việc thu 

gom và phân phát Zakah của họ thì lúc bấy giờ họ không 

được phép ăn Zakah. 

4. Thành phần thứ tư: Các đối tượng Mu’allaf, họ là 

những người muốn cảm hóa trái tim họ, họ gồm những 

người: 

- Người mới gia nhập Islam, muốn củng cố Islam và 

đức tin Iman của họ. 

-  Người có thiện chí muốn vào Islam, muốn trái tim 

họ đến với Islam. 

- Người được đặt niềm hy vọng rằng họ sẽ ngăn 

chặn điều xấu khỏi những người Muslim. Đối tượng này 

phải kèm theo điều kiện rặng họ phải là những người lãnh 

đạo hay có chức quyền được cộng đồng của họ nghe theo. 
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Chỉ chi của Zakah cho những đối tượng này khi 

điều đó thực sự mang lại sự cải thiện cho người Muslim, 

còn khi đã không cần nữa thì không được phép chi cho 

đối tượng này nữa; bởi lẽ Umar  và Uthman  đã 

ngừng chi của Zakah cho đối tượng này khi không còn 

ích lợi cho những người Muslim nữa. 

5. Thành phần thứ năm: Nô lệ và tù binh chiến 

tranh, họ là những đối tượng: 

- Nô lệ có ghi nhận nếu trả đủ khoản tiền mà người 

chủ yêu cầu thì sẽ được trả tự do nhưng chưa tìm thấy đủ 

khoản để trả, của Zakah được chi cho đối tượng này theo 

mức đủ để thanh toán. 

- Người Muslim dùng tiền Zakah mua người nô lệ 

rồi trả tự do cho y. 

- Chi của Zakah để chuộc tù binh. 

6. Thành phần thứ sáu: Người mắc nợ, đối tượng 

này gồm có hai dạng: 

- Dạng thứ nhất: Người gánh nợ vì mục đích giải hòa 

giữa hai bên tranh chấp và có thù hằn liên quan đến tính 

mạng và tài sản đến mức nghiêm trọng, chẳng hạn hai bộ 

tộc tranh chấp nhau về tài sản cũng như tính mạng và xảy 

ra sự thù hằn và oán hận giữa họ rồi một người chịu đứng 

ra lãnh nợ để giải hòa, dạng này có ba trường hợp: 

1- Họ cần dùng tài sản để dập tắt điều Fitnah 

đang xảy ra. 

2- Họ đã mượn nợ để giải hòa cho sự mâu 

thuẫn của hai bên. 
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3- Họ đã dùng tài sản của chính mình để giải 

hòa với định tâm những người Zakah sẽ hoàn trả lại. 

Ông Qabidhah bin Mukha-riq  thuật lại: Tôi đã 

chi để giải hòa cho một cuộc mâu thuẫn thì Thiên sứ 

của Allah  nói: 

قِمْ }
َ
تِيََنا َحّتى  أ

ْ
َدقَةُ  تَأ ُمرَ  الصى

ْ
 رواه مسلم. {بَِها لََك  َفَنأ

“Ngươi cứ đợi đến khi nào của Zakah được mang 

đến cho Ta thì Ta ra lệnh chi nó cho ngươi về 

khoản mà ngươi đã chịu.” (Muslim). 

Dạng thứ hai: Người mắc nợ cho bản thân, có 

nghĩa là một người mắc nợ cho riêng mình nhưng không 

có khả năng chi trả do hoàn cảnh nào đó. Đối tượng này 

được hưởng của Zakah để thanh toán nợ  .. người mắc 

nợ  (Chương 2 – Attawbah, câu 60). 

7. Thành phần thứ bảy: Con đường phục vụ cho 

chính nghĩa của Allah, có nghĩa là đi Jihaad vì chính 

nghĩa của Allah. Chi dùng cho thành phần này có hai hình 

thức: 

 Chi Zakah cho những người đi tham chiến theo 

mệnh lệnh nhưng không nguồn lương từ ngân sách Islam 

Baitul-Mal. 

 Chi Zakah để mua vũ khí, trang thiết bị Jihaad 

cũng như những gì cần cho cuộc chinh chiến. Bởi con 

đường chính nghĩa của Allah  là cuộc chinh chiến vì 

Ngài nói chung cho nên những gì liên quan đến cuộc 

chinh chiến. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ِيَن يَُقٰتِلُوَن ِِف َسبِيلِهِۦ﴿ َ ُُيِبُّ ٱَّلذ  [4سورة الصف: ] ﴾إِنذ ٱَّللذ

Quả thật, Allah yêu thương những ai chiến đấu cho 

con đường chính nghĩa của Ngài. (Chương 62 – Assaf, 

câu 4). 

﴿ ِ  [220سورة ابلقرة: ] ﴾َوَقٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

Các ngươi hãy chiến đấu cho con đường chính nghĩa 

của Allah. (Chương 1 – Al-Baqarah, câu 190). 

8. Thành phần thứ tám: Người lỡ đường, là người 

đi đường bị gián đoạn không thể tiếp tục cuộc hành trình 

do gặp chuyện không may về tiền bạc, lương thực hay 

phương tiện di chuyển thì được phép chi Zakah giúp đỡ 

họ để họ có thể tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà. 

* Vấn đề: Được phép chỉ chi Zakah cho một nhóm 

đối tượng duy nhất từ những nhóm đối tượng nói trên. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

تُوَها ٱلأُفَقَرآَء َفُهَو َخريأ  ﴿  [102سورة ابلقرة: ] ﴾لذُكمأ   ِإَون ُُتأُفوَها َوتُؤأ

Và nếu các ngươi giấu kín và trao nó (của Zakah) 

đến những người nghèo thì điều tốt hơn cho các 

ngươi. (Chương 1 – Al-Baqarah, câu 271). 

Hadith nói về Mu’azd  được Thiên sứ của Allah 

 cử đến xử Yemen và Người dặn:  

ْعلِْمُهمْ ...}
َ
نى  فَأ

َ
ْغنَِيائِِهمْ  مِنْ  تُْؤَخذُ  َصَدقَة   َعلَْيِهمْ  اْفَُّتََض  اهللَ  أ

َ
 ِف  َفُُّتَدُّ  أ

 .عليهمتفق  {ُفَقَرائِِهمْ 
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“...thì hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh bảo họ phải 

xuất Zakah, lấy từ người giàu để đưa cho người 

nghèo.” (Albukhari, Muslim). 

Trong câu Kinh cũng như trong Hadith chỉ đề cập 

đến một nhóm đối tượng, điều đó chỉ ra rằng được phép 

chỉ chi cho một nhóm đối tượng duy nhất chứ không cần 

phải nhiều nhóm hay tất cả các nhóm đối tượng được 

quyền hưởng Zakah. 

Được phép xuất Zakah cho một người duy nhất vì 

Thiên sứ của Allah  đã nói với ông Qabisah : 

قِمْ }
َ
تِيََنا َحّتى  أ

ْ
َدقَةُ  تَأ ُمرَ  الصى

ْ
 رواه مسلم. {بَِها لََك  َفَنأ

“Ngươi cứ đợi đến khi nào của Zakah được mang đến 

cho Ta thì Ta ra lệnh chi nó cho ngươi về khoản mà 

ngươi đã chịu.” (Muslim). 

Đây là bằng chứng khẳng định được phép xuất 

Zakah cho một người duy nhất từ trong số tám thành 

phần được quyền hưởng của Zakah. 

Khuyến khích đưa của Zakah cho bà con ruột thịt 

nằm trong thành phần được hưởng Zakah nhưng không 

thuộc nhóm đối tượng phải có nhiệm vụ chu cấp và nuôi 

ăn họ, và ưu tiên người bà con gần nhất. Ông Salman Al-

Dhabi  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه اخلمسة وحسنه الرتمذي. {َوِصلَةٌ  َصَدقَةٌ  الَقَرابَةِ  ِذى لََعَ  َصَدَقُتَك }
“Phần Zakah của ngươi, hãy đưa cho bà con thân 

thích vừa mang tính Sadaqah vừa mang tính hàn gắn 

tình thân thuộc.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, 

Ibnu Ma-jah và Ahmad; Tirmizdi xác nhận Hadith tốt). 
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* Những đối tượng không được phép chi Zakah 

cho họ: 

 Không được chi Zakah dòng tộc Hashim bao gồm: 

thân tộc của Abbas, thân tộc của Ali, thân tộc của Ja’far, 

thân tộc của Al-Harith con trai của Abdul-Muttalib, thân 

tộc của Abu Lahab; bởi Thiên sứ của Allah  nói qua lời 

thuật của Abu Huroiroh : 

َدقَةَ  إِنى } دٍ  آللِ  تَنَْبِغ  لَ  الصى ْوَساخُ  ِهَ  إِنىَما. ُُمَمى
َ
 أخرجه مسلم. {انلىاِس  أ

“Quả thật, của Zakah không nên chi cho thân tộc của 

Muhamad. Quả thật, của Zakah là đồ dơ của thiên hạ 

(có nghĩa Zakah dùng để tẩy sạch vết bẩn tội lỗi họ)” 

(Muslim). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  thì cho phép chi 

Zakah cho họ với điều kiện khi nào họ không được chi 

1/25 nguồn chiến lợi phẩm. 

 Không được chi của Zakah cho người phụ nữ 

nghèo khi mà người phụ nữ đó vẫn được người chồng 

giàu chu cấp; tương tự, không được chi cho người nghèo 

khi mà người nghèo đó có người thân giàu có chu cấp cho 

y. 

 Một người không được chi của Zakah cho người bà 

con ruột thịt mà y có trách nhiệm nuôi dưỡng và chu cấp 

cho họ bởi lẽ như thế có nghĩa là y vẫn giữ nguyện tài sản 

của y; còn đối với người bà con ruột thịt mà y chu cấp và 

nuôi dưỡng mang tính chất hảo tâm thì được phép chi 

Zakah cho họ. Trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim 

ghi lại rằng vợ của Abdullah đã hỏi Thiên sứ của Allah  

về các đứa cháu ruột (con của người anh (em) của bà) là 
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trẻ mồ côi đang sống cùng với bà rằng bà có được phép 

Zakah cho chúng không thì Thiên sứ của Allah  bảo: 

được phép.  

 Không được chi Zakah cho ông bà hay con cái, 

cháu chắc trừ phi chi trả khoản nợ cho họ, và khoản nợ 

không phải do nguyên nhân chu cấp hoặc không phải do 

người chủ thể Zakah không thể Zakah cho họ rồi tìm cách 

để chi cho họ. 

Người chồng không được chi Zakah cho vợ bởi vì 

người vợ đã được chu cấp và nuôi dưỡng của y và bởi vì 

nếu làm vậy thì giống như y đang giữ tài sản lại cho mình 

trừ phi chi trả khoản nợ cho cô ta, nhưng khoản nợ không 

do nguyên nhân chu cấp. 

 Người vợ không được đưa Zakah cho chồng nếu 

người chồng sắp chu cấp cho cô ta hoặc chu cấp cho con 

cái của cô ta từ khoản Zakah đó; nhưng cô ta được phép 

chi Zakah cho khoản nợ của người chồng hoặc cho những 

nhu cầu cần thiết đặc biệt nếu như anh ta th thuộc diện 

nghèo. 

* Vấn đề: Người Muslim phải xác định đúng đối 

tượng được phép hưởng Zakah, tuy nhiên, nếu y đưa cho 

người mà y nghĩ rằng đó chính là đối tượng được hưởng 

nhưng sau đó mới biết rằng người đó không phải thì việc 

chi Zakah đó đã được chấp nhận. 
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Bố thí tự nguyện 

Bố thí tự nguyện là bố thí mang tính chất tùy theo 

lòng hảo tâm được giáo lý Islam khuyến khích không giới 

hạn không gian và thời gian. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

أمَ ﴿ أَمَسِٰكَي َوٱبأَن اَوَءاََت ٱل ََتََٰمٰ َوٱل ََبٰ َوٱِلأ ٰ ُحب ِهِۦ َذوِي ٱلأُقرأ َل لََعَ
بِيِل  ِۚ ٱلسذ ِقَا آئِلَِي َوِِف ٱلر   [200سورة ابلقرة: ] ﴾َوٱلسذ

Và vì tình yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà 

con ruột thịt, trẻ mồ côi, những người khó khăn, 

những người lỡ đường, những người ăn xin và để 

chuộc và trả tự do cho những người nô lệ. (Chương 1 

– Al-Baqarah, câu 177). 

قُواْ َخريأ  لذُكمأ ﴿ ن تََصدذ
َ
لَُموَن َوأ  [180ابلقرة:  سورة] ﴾٢٨٠إِن ُكنتُمأ َتعأ

Nhưng nếu các ngươi bố thí (tiền nợ đó) cho họ thì 

điều đó tốt nhất cho các ngươi nếu các ngươi biết. 

(Chương 1 – Albaqarah, câu 280). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َدقَةَ  إِنى } وءِ  ِميَتةَ  َوتَْدَفعُ  الرىبِّ  َغَضَب  تَلُْطِفئُ  الصى رواه الرتمذي  {السُّ
 وابن حبان وغريهما وهو ضعيف.
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“Quả thật, sự bố thí dập tắt cơn thịnh nộ của Thượng 

Đế và ngăn người chết khỏi điều xấu.” (Tirmizdi, Ibnu 

Hibban và những người khác, Hadith yếu). 

Việc bố thí một cách thầm lặng và giấu kín sẽ tốt 

hơn vị Allah  đã phán: 

تُوَها ٱلأُفَقَرآَء َفُهَو َخريأ  ﴿  [102سورة ابلقرة: ] ﴾لذُكمأ   ِإَون ُُتأُفوَها َوتُؤأ

Nhưng nếu các ngươi giấu kín việc bố thí và trao nó 

cho những người nghèo thì điều đó tốt hơn cho các 

ngươi. (Chương 1 – Al-Baqarah, câu 271). 

Bởi vì việc bố thí một cách âm thầm và kín đáo sẽ 

tránh bị rơi vào Riya’ (phô trương, không hoàn toàn thành 

tâm vì Allah) trừ phi muốn công khai nhằm mục đích làm 

gương để kêu gọi mọi người đến với việc làm tốt đẹp và 

ân phước này. 

Người bố thí phải cư xử nhã nhặn và lịch sự không 

được có hành vi, cử chỉ hay lời nói làm đau lòng cũng 

như gây tổn thương đến người nhận của bố thí; bởi lẽ 

Allah  đã phán: 

﴿ ِ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ذَىٰ يَن ءَ َيَٰٓ

َ ِ َوٱألأ أَمن  ْ َصَدَقٰتُِكم بِٱل ْ اَل ُتبأِطلُوا سورة ] ﴾اَمنُوا
 [164ابلقرة: 

Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đừng 

làm cho việc bố thí của các ngươi trở nên vô nghĩa 

bằng cách nhắc khéo về tấm lòng của mình cũng như 

dùng những lời lẽ làm tổn thương (người được các 

ngươi bố thí). (Chương 1 – Al-Baqarah, câu 264). 
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Việc bố thí sẽ tốt hơn khi được thực hiện trong lúc 

còn khỏe mạnh. Khi được hỏi việc bố thí nào tốt hơn thì 

Thiên sứ của Allah  nói: 

نْ }
َ
َق  أ نَْت  تََصدى

َ
ُمُل  اْلَفْقرَ  ََّتًَْش  ، َشِحيحٌ  َصِحيحٌ  وَأ

ْ
متفق  {الِْغَن  َوتَأ

 .من حديث أيب هريرة  عليه
“Đó là bố thí lúc ngươi có khỏe mạnh, còn ích kỷ, lo sợ 

cái nghèo và ước vọng sự giàu sang.” (Albukhari, 

Muslim ghi lại Hadith qua lời thuật của Abu Huroiroh 

). 

Việc bố thí được thực hiện tại hai khu vực Haram: 

Makkah và Madinah tốt hơn. Allah  đã ra lệnh bảo điều 

đó trong lời phán của Ngài: 

َآئَِس ٱلأَفقِرَي  ﴿ عُِمواْ ٱۡلأ طأ
َ
 [18 احلج: سورة] ﴾٢٨فَُُكُواْ مِنأَها َوأ

Do đó, hãy ăn thịt của chúng (những con vật được 

giết tế) và phân phát cho những người nghèo đói. 
(Chương 11 – Al-Hajj, câu 28). 

Bố thí vào tháng Ramadan tốt hơn vì ông Ibnu 

Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  là người 

rộng lượng nhất trong thiên hạ và sự rộng lượng của 

Người nhiều hơn trong tháng Ramadan khi Người gặp đại 

Thiên Thần Jibril , và sự rộng lượng của Người như 

cơn gió được thổi đi. 

Bố thí vào lúc cần tốt hơn, Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 
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وأ ﴿
َ
َغَبة  أ م  ذِي َمسأ َعٰم  ِِف يَوأ َربَةٍ  ١٤إِطأ ا ذَا َمقأ ا ذَا  ١٥ يَتِيم  ِكين  وأ مِسأ

َ
أ

بَة   َ  [26 - 24سورة ابلدل: ] ﴾١٦َمۡتأ

Hoặc nuôi ăn vào một ngày đói lã cho một đứa trẻ 

mồ côi thân thuộc hoặc một người túng thiếu dính bụi 

đường. (Chương 20 – Al-Balad, câu 14 – 16). 

Tương tự, bố thí cho bà con ruột thịt và chòm xóm 

láng giềng tốt hơn bố thí cho người có quan hệ xa hơn. 

Quả thật, Allah  đã phán bảo người bề tôi nên bố thí và 

làm từ thiện đối với bà con ruột thịt trong nhiều câu Kinh, 

chẳng hạn như trong lời phán của Allah : 

ُهۥ ژ ََبٰ َحقذ  [16سورة اإلرساء:] ژَوَءاِت َذا ٱلأُقرأ

Và hãy cho họ hàng ruột thịt phần quyền lợi của y. 
(Chương 20 – Al-Isra, câu 26). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َدقَةُ }  َصَدقَةٌ  ثِنَْتانِ  الرىِحمِ  ِذى لََعَ  َوِهَ  َصَدقَةٌ  الِْمْسِكيِ  لََعَ  الصى
 رو اه اخلمسة من حديث سلمان الضيب وحسنه الرتمذي. {َوِصلَةٌ 

“Bố thí cho người nghèo có một ân phước của sự bố 

thí còn bố thí cho bà con ruột thịt có hai ân phước: ân 

phước của sự bố thí và ân phước của việc hàn gắn tình 

máu mủ ruột thịt.” (Abu Dawood, Timizdi, Annasa-i, 

Ibnu Ma-jah và Ahmad ghi lại từ lời thuật của Salman Al-

Dhabi; Tirmizdi xác nhận Hadith tốt). 

Trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim có ghi lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: “.. có hai ân phước: ân 
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phước của bà con ruột thịt và ân phước của việc bố 

thí”. 

* Vấn đề: Chúng ta hãy biết rằng, đối với tài sản 

ngoài Zakah ra còn có những trách nhiệm và nghĩa vụ 

khác nữa như thắt chặt quan hệ họ hàng, gắn kết tình anh 

em, cho người ăn xin, hỗ trợ người cần giúp, .. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ُروِم ﴿ أَمحأ آئِِل َوٱل َوٰلِهِمأ َحق   ل ِلسذ مأ
َ
 [22سورة اَّلاريات: ] ﴾١٩َوِِفٓ أ

Và trong tài sản của họ, có phần qui định dành cho 

người ăn xin và người túng thiếu nhưng không xin 

xỏ. (Chương 52 – Azd-zdariyat, câu 17- 19). 

Phải nuôi ăn người đói, tiếp đãi khách viếng, hỗ trợ 

người thiếu thốn quần áo, cung cấp nước cho người khát. 

Imam Malik  cho rằng nghĩa vụ của những người 

Muslim là phải chuộc những tù binh dù có phải mất cả tài 

sản của họ. 

Giáo lý qui định khi đến thời điểm thu hoạch vụ 

mùa hay đang chia phần tài sản mà có mặt những người 

nghèo và thiếu thốn thì phải bố thí cho họ. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

ُهۥ ﴿  [242سورة األنعام: ] ﴾يَوأَم َحَصادِهۖۦَِ َوَءاتُواْ َحقذ

Và hãy thực hiện phần nghĩa vụ (Sadaqah) của nó 

(cây trồng) vào ngày thu hoạch. (Chương 6 – Al-

An’am, câu 242). 



 

 

 

326 

ََتََٰمٰ ﴿ ََبٰ َوٱِلأ ْولُواْ ٱلأُقرأ
ُ
َمَة أ ِنأهُ ِإَوذَا َحَۡضَ ٱلأقِسأ زُقُوُهم م  أَمَسِٰكُي فَٱرأ  َوٱل

ال   ُروف  َوقُولُواْ لَُهمأ قَوأ عأ  [8سورة النساء: ] ﴾٨ا  مذ

Và lúc chia tài sản mà có mặt của bà con thân thích 

và trẻ mồ côi cũng như người nghèo thì hãy đưa cho 

họ một phần từ gia tài, và hãy nói năng với họ bằng 

lời lẽ nhã nhặn. (Chương 4 – Annisa’, câu 8). 

Đây là sự tử tế của tôn giáo Islam bởi vì nó là tôn 

giáo của lòng nhân từ, tôn giáo của sự giúp đỡ và gắn kết 

vì Allah . 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

327 

 

 

 

 

Giáo lý nhịn chay 

 

Nhịn chay Ramadan là trụ cột trong các trụ cột nền 

tảng của tôn giáo Islam. Allah  sắc lệnh nó cho các tín 

đồ Muslim thực hiện trọn tháng. 

Allah, Đấng tối Cao phán: 

ِيَن مِن ﴿ يَامُ َكَما ُكتَِب لََعَ ٱَّلذ ِ ِيَن َءاَمنُواْ ُكتَِب َعلَيأُكمُ ٱلص  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يذام   ١٨٣َقبألُِكمأ لََعلذُكمأ َتتذُقوَن 
َ
ن أ ُدوَدٰت  عأ رِيًضا َفَمن ََكَن مِ  ا مذ نُكم مذ

ٰ َسَفر   وأ لََعَ
َ
يَة  َطَعاُم  أ ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِدأ َخَر  َولََعَ ٱَّلذ

ُ
يذاٍم أ

َ
ِنأ أ ة  م  فَعِدذ

ِكي    َع َخريأ   مِسأ ن تَُصوُمواْ َخريأ  لذُكمأ إِن َفَمن َتَطوذ
َ
ۥ  َوأ ُ ا َفُهَو َخريأ  َلذ

لَُموَن  ِ  ١٨٤ُكنتُمأ َتعأ ُر َرَمَضاَن ٱَّلذ نزَِل فِيهِ ٱلأُقرأَءاُن ُهد  َشهأ
ُ
ل ِلنذاِس ى ٓي أ

ُهَۖ  َوبَي َِنٰت   َر فَلأيَُصمأ هأ أُهَدٰى َوٱلأُفرأقَاِنن َفَمن َشِهَد مِنُكُم ٱلشذ َِن ٱل  ﴾م 
 [.185 -283]سورة ابلقرة: 

Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc 

lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho 

những người trước các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ 

ngay chính và ngoan đạo. Đó là những ngày được ấn 

định, do đó, ai trong các ngươi bị bệnh hoặc đang đi 
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đường xa thì hãy nhịn bù lại vào những ngày khác, 

còn đối với những ai không có khả năng nhịn chay thì 

có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn người thiếu thốn, 

nhưng người nào tự nguyện bố thí để làm điều tốt thì 

điều đó càng tốt hơn cho y, tuy nhiên, việc các ngươi 

nhịn chay sẽ tốt hơn cho các ngươi nếu các ngươi biết 

được giá trị của việc làm đó. Tháng Ramadan là tháng 

mà Kinh Qur’an được ban xuống làm Chỉ đạo cho 

nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về sự Chỉ đạo và 

Tiêu chuẩn phân biệt phúc tội. Bởi thế, ai trong các 

ngươi chứng kiến tháng đó thì phải nhịn chay. 
(Chương 1 – Albaqarah, câu 183 - 185). 

Thiên sứ của Allah  nói qua lời thuật của Ibnu 

Umar  rằng Islam được dựng trên trụ cột nền tảng và 

một trong năm trụ cột đó là nhịn chay Ramadan (Hadith 

do Albukhari và Muslim ghi lại). 

Tất cả người Muslim đều đồng thuận về tính bắt 

buộc của nhịn chay Ramadan; ai phủ nhận nó là kẻ vô 

đức tin (Kafir). 

Ý nghĩa cũng như giá trị của việc sắc lệnh nhịn 

chay: Giúp thanh lọc bản thân, tẩy sạch bản thân khỏi 

bản chất xấu và đạo đức kém bởi việc nhịn chay làm hạn 

hẹp dòng chảy của Shaytan trong cơ thể của con người; vì 

Shaytan đi trong đường máu của con người nên khi ăn và 

uống thì dục vọng trổi dậy còn ý chí thì yếu đi và lòng 

ham muốn thờ phượng ít lại trong khi nhịn có chiều 

hướng ngược lại. 
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Hơn nữa, trong nhịn chay giúp người tín đồ ít lưu 

tâm đến cuộc sống thế gian mà nghĩ nhiều đến cuộc sống 

đời sau. 

Ngoài ra, nhịn chay thúc đẩy người giàu cảm thông 

và nghĩ đến người nghèo mà sẵn lòng chia sẻ ân huệ của 

mình cho người nghèo; đồng thời nhịn chay giúp người 

tín đồ thấu hiểu và cảm nhận được sự đói khát mà rèn 

luyện tính kiên cường và bền chí. 

Khái niệm nhịn chay: 

Theo nghĩa của từ, nhịn chay là sự kiềm hãm. 

Theo thuật ngữ giáo lý: nhịn chay là hình thức thờ 

phượng Allah  bằng cách nhịn ăn, nhịn uống từ lúc rạng 

đông cho đến lúc mặt trời lặn. 

Giờ giấc nhịn chay: 

Cuộc nhịn chay bắt đầu từ lúc rạng đông thứ hai 

tức ánh bình minh màu trắng hiện ra ở cuối chân trời và 

kết thúc lúc mặt trời lặn khuất. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

ٰ َٰٔـفَٱلأ ﴿ بُواْ َحَّتذ َ ْ َوٱۡشأ ُ لَُكمأ  َوُُكُوا ْ َما َكتََب ٱَّللذ َتُغوا وُهنذ َوٱبأ َن َبِٰۡشُ
َودِ مِنَ  سأ

َ َيأِط ٱألأ بأيَ ُۖ مَِن ٱۡلأ
َ َيأُط ٱألأ َ لَُكُم ٱۡلأ واْ  يَتَبَيذ تِمُّ

َ
رِ  ُثمذ أ ٱلأَفجأ

َياَم إََِل  ِ أِلن ٱلص   [280سورة ابلقرة: ] ﴾ٱِلذ

Bởi thế, bây giờ các ngươi được phép chung đụng với 

họ (các bà vợ của các ngươi), nhưng hãy cố gắng thực 

hiện những điều Allah sắc lệnh cho các ngươi; và các 

ngươi hãy ăn và uống cho tới khi các ngươi có thể 

phân rõ sợi chỉ trắng với sợi chỉ đen từ ánh rạng đông, 
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rồi các ngươi hãy (tiếp tục) hoàn tất cuộc nhịn chay 

cho đến khi đêm xuống. (Chương 1 – Al-Baqarah, câu 

187). 

Ý nghĩa của lời cho tới khi các ngươi có thể 

phân rõ sợi chỉ trắng với sợi chỉ đen từ ánh rạng 

đông. là cho tới khi các ngươi thấy rõ màu trắng của ban 

ngày từ màu đen của ban đêm tức ánh rạng đông xuất 

hiện. 

Sự bắt buộc nhịn chay tháng Ramadan được bắt 

đầu khi khẳng định đã vào tháng của nó. 

Việc khẳng định đã vào tháng Ramadan qua ba 

cách: 

1. Cách thứ nhất: Nhìn thấy trăng lưỡi liềm. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ُهَۖ ﴿ َر فَلأيَُصمأ هأ  [.185]سورة ابلقرة:  ﴾َفَمن َشِهَد مِنُكُم ٱلشذ

Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến tháng đó thì 

phải nhịn chay. (Chương 1 – Albaqarah, câu 185). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

 متفق عليه. {لُِرْؤَيتِهِ  ُصوُموا}
“Các ngươi hãy nhịn chay khi nhìn thấy nó (trăng 

lười liềm)” (Albukhari, Muslim). 

Ai nhìn thấy trăng lưỡi liềm thì bắt buộc y phải 

nhịn chay. 

Vấn đề: Khi nhìn thấy trăng lưỡi liềm tại một quốc 

gia nào đó thì bắt buộc phải nhịn chay đối với tất cả 
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những quốc gia có cùng tầm nhìn trăng lưỡi liềm với 

quốc gia đó. 

 Vấn đề: Thấy trăng lưỡi liềm vào ngày ba mươi thì 

không phải nhịn chay cũng như không được phép xả 

chay. Việc thấy trăng lưỡi liềm được công nhận là sau khi 

mặt trời lặn khuất của ngày hai mươi chín. 

2. Cách thứ hai: Nhìn thấy trăng lưỡi liềm hoặc 

truyền thông tin về sự việc đó. Nhịn chay được bắt đầu 

khi có một người đáng tin nhìn thấy trăng lưỡi liềm, và 

chỉ cần y thông tin cho biết điều đó là được; bởi lời nói 

của Ibnu Umar : “Mọi người nhìn thấy trăng lưỡi liềm, 

tôi báo tin cho Thiên sứ của Allah  rằng tôi đã nhìn thấy 

trăng lưỡi liềm, thế là Người nhịn chay và ra lệnh cho 

mọi người nhịn chay.” (Abu Dawood ghi lại, Ibnu Hibban 

và Al-Hakim xác nhận Hadith Sahih). 

3. Cách thứ ba: Làm tròn ba mươi ngày cho tháng 

Sha’ban, trường hợp này là khi không nhìn thấy trăng 

lưỡi liềm vào đêm ba mươi của Sha’ban. Điều này được 

dựa trên lời nói của Thiên sứ : 

ْهرُ  إِنىَما} ونَ  تِْسعٌ  الشى  َحّتى  ُتْفِطُروا َولَ  تََروْهُ  َحّتى  تَُصوُموا فَالَ  َوِعْْشُ
 رواه مسلم. {َِلُ  فَاْقِدُروا َعلَْيُكمْ  ُغمى  فَإِنْ  تََروْهُ 

“Quả thật tháng chỉ có hai mươi chín ngày, bởi thế, 

các ngươi chớ nhịn chay cho tới khi đã thấy trăng lưỡi 

liềm và cũng chớ xả chay cho tới khi đã thấy nó; 

nhưng nếu trời nhiều mây làm các ngươi không nhìn 

thấy thì các ngươi hãy ước tính cho tháng đó.” 

(Muslim). 
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Ý nghĩa của lời “ước tính cho tháng đó” là làm tròn 

ba mươi ngày cho tháng Sha’ban. Và điều này dựa theo 

Hadith được ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

وا َعلَْيُكمْ  ُغمى  فَإِنْ }  رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد. {ثاَلَثِيَ  َفُعدُّ
“Nhưng nếu trời nhiều mây làm cho các ngươi không 

thể nhìn thấy thì các ngươi hãy tính ba mươi ngày.” 

(Tirmizdi, Annasa-i và Ahmad). 

Islam không công nhận cách tính của lịch thiên 

văn; bởi ông Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ةٌ  إِنىا} مى
ُ
يىةٌ  أ مِّ

ُ
 متفق عليه. {ََنُْسُب  َولَ  نَْكُتُب  لَ  ، أ

“Quả thật chúng ta là cộng đồng mù chữ, không viết 

cũng không tính” (Albukhari, Muslim). 

Ai là những người bắt buộc phải nhịn 

chay? 

Nhịn chay Ramadan là điều bắt buộc đối với mỗi 

tín đồ Muslim Mukallaf (đủ yếu tố phải chịu trách nhiệm 

hành vi) có khả năng. 

Người ngoại đạo không bắt buộc phải nhịn chay và 

dù nhịn chay cũng không có giá trị; nhưng nếu người 

ngoại đạo sám hối và đến với Islam trong tháng thì phải 

nhịn chay trong những ngày còn lại của tháng và không 

phải nhịn chay bù lại cho những ngày trước đó lúc vẫn 

đang là người vô đức tin; nếu vào Islam trong ngày của 

tháng Ramadan thì phải nhịn phần thời còn lại của ngày 
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hôm đó nhưng không phải nhịn chay bù lại cho ngày hôm 

đó. 

Nhịn chay không bắt buộc đối với trẻ nhỏ nhưng 

nếu trẻ nhỏ đã có ý thức cho hành vi nhịn chay thì vẫn có 

giá trị và sự nhịn chay đó được coi là nhịn chay Sunnah 

được ban cho ân phước và người bảo hộ cho đứa trẻ đó 

được ân phược dạy dỗ và chăm sóc cho nó. 

Nhịn chay không bắt buộc đối với người điên, thần 

kinh bất thường, nếu họ nhịn chay thì không có giá trị bởi 

không có Niyah (sự định tâm). 

Trường hợp nếu trẻ nhỏ đến tuổi trường thành hoặc 

người điên tỉnh lại trong ngày nhịn chay thì phải nhịn 

chay nốt phần thời gian còn lại của ngày hôm đó; và 

không cần phải nhịn bù lại cho những ngày trước đó. 

* Vấn đề: Người kinh nguyệt và trong thời kỳ hậu 

sản không có nghĩa vụ phải nhịn chay; tuy nhiên, nếu họ 

dứt kinh nguyệt hoặc máu hậu sản trước rạng động ló 

dạng thì sự nhịn chay của họ trong ngày hôm đó có giá trị 

dù họ có tắm sau khi ánh rạng đông đã ló dạng; và nếu họ 

sạch kinh nguyệt hoặc máu hậu sản sau khi ánh rạng đông 

ló dạng hoặc có kinh nguyệt trước khi mặt trời lặn thì sự 

nhịn chay ngày đó của họ không có giá trị và bắt buộc họ 

phải nhịn chay bù lại cho ngày hôm đó. 

Nhịn chay không bắt buộc đối với người bệnh 

không có khả năng nhịn cũng như không bắt buộc đối với 

khách lữ hành. Hai đối tượng này sẽ nhịn chay bù lại khi 

khỏi bệnh và không còn là khách lữ hành nữa. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 
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ٰ َسَفر  ﴿ وأ لََعَ
َ
رِيًضا أ َخَر   َفَمن ََكَن مِنُكم مذ

ُ
يذاٍم أ

َ
ِنأ أ ة  م  ]سورة  ﴾فَعِدذ

 [.184ابلقرة: 

Do đó, ai trong các ngươi bị bệnh hoặc đang đi 

đường xa thì hãy nhịn bù lại vào những ngày khác. 
(Chương 1 – Albaqarah, câu 184). 

Những điều Sunnah của nhịn chay 

 Bữa ăn khuya Suhur: Là bữa ăn khuya vào lúc cuối 

đêm để chuẩn bị cho cuộc nhịn chay. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ُروا} ُحورِ  ِف  فَإِنى  تََسحى  متفق عليه. {بََرَكة   السى
“Các ngươi hãy dùng bữa Suhur bởi quả thật trong 

bữa ăn Suhur có phúc lành” (Albukhari, Muslim). 

Hadith kêu gọi đến với bữa ăn Suhur thì có rất 

nhiều cho nên đừng bỏ qua bữa Suhur dù chỉ là một ngụm 

nước. 

Thời gian cho bữa ăn Suhur là cuối đêm và khuyến 

khích trì hoãn đến gần giờ Fajar. 

Nếu một người thức dậy trong tình trạng Junub 

hoặc vừa dứt kinh nguyệt trước khi ánh rạng đông ló dạng 

thì họ hãy dùng bữa Suhur và nhịn chay, họ có thể trì 

hoàn việc tắm rửa đến lúc sau khi ánh rạng đông ló dạng. 

 Theo Sunnah, nên xả chay ngay khi xác định mặt 

trời đã lặn bởi sự chứng kiến hoặc nghe tiếng Azdan. Ông 
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Sahl bin Sa’eed  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

لُوا َما ِِبَْيٍ  انلىاُس  يََزاُل  لَ }  متفق عليه. { اْلِفْطرَ  َعجى
“Mọi người vẫn được điều tốt lành khi mà họ sớm xả 

chay” (Albukhari, Muslim). 

 Theo Sunnah, khuyến khích xả chay với chà là chín 

tươi, nếu không có thì với chà là khô, nếu không có thì 

với nước lã. Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  thường xả chay trước khi Người dâng lễ 

nguyện Salah (Maghrib) với chà là chín tươi, nếu không 

có chà là chín tươi thì Người xả chay với chà là khô, còn 

nếu không có Người xả chay với nước lã, (Hadith do 

Ahmad, Abu Dawood và Tirmizdi ghi lại). 

Ông Salman bin A’mir Al-Dhabi  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْفَطرَ  إَِذا}
َ
َحُدُكمْ  أ

َ
 فَالَْماءُ  َتْمر ا َُيِدْ  لَمْ  فَإِنْ  بََرَكةٌ  فَإِنىهُ  َتْمرٍ  لََعَ  َفلُْيْفِطرْ  أ

 رواه الرتمذي. { َطُهورٌ  فَإِنىهُ 
“Khi ai đó trong các ngươi xả chay thì hãy xả chay với 

chà là khô bởi quả thật nó là điều Barakah (phúc 

lành), nếu không có chà là khô thì với nước bởi quả 

thật nó tinh khiết và thanh lọc.” (Tirmizdi). 

Nếu không có chà là tươi, không có chà là khô và 

cũng không có nước lã thì hãy xả chay với bất cứ thức ăn 

và đồ uống nào. 
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 Theo Sunnah, khuyến khích Du-a (cầu nguyện) lúc 

chuẩn bị xả chay. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ائِمُ ...  َدْعَوُتُهمُ  تَُردُّ  لَ  ثاَلَثَةٌ } رواه الرتمذي وابن  { ... ُيْفِطرُ  ِحيَ  َوالصى
 ماجه.

“Ba đối tượng mà lời cầu xin của họ không bị từ chối: 

... và người nhịn chay khi sắp xả chay ...” (Tirmizdi và 

Ibnu Ma-jah). 

Những điều làm hư nhịn chay 

Có những điều làm hư sự nhịn chay bắt buộc người 

tín đồ Muslim cần phải biết mục đích để tránh. Sau đây là 

những điều làm hư sự nhịn chay: 

1. Quan hệ tình dục: Chỉ cần đầu dương vật nằm 

bên trong âm vật của nữ giới thì được cọi là quan hệ tình 

dục. Nếu người nhịn chay quan hệ tình dục trong ngày 

nhịn chay của y thì ngày nhịn chay đó của y không có giá 

trị bị hư hoàn toàn; y phải nhịn chay bù lại cho ngày hôm 

đó đồng thời phải chịu phạt Kaffa-rah. Hình phạt 

Kaffarah là giải phóng một người nô lệ, nếu không tìm 

thấy nô lệ thì phải nhịn chay hai tháng liền, nếu không có 

khả năng nhịn chay hai tháng liền do lớn tuổi hay bệnh tật 

hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống thì phải nuôi ăn sáu mươi 

người nghèo từ lương thực của từng nơi sinh sống. 

2. Xuất tinh: Xuất tinh do hôn, vuốt ve, thủ dâm 

hoặc nhìn ngắm làm hư sự nhịn chay. Người xuất tinh 

phải nhịn chay bù lại cho ngày hôm đó nhưng không phải 

chịu phạt Kaffa-rah; bởi vì hình phạt Kaffa-rah chỉ dành 
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riêng cho trường hợp quan hệ tình dục trong ban ngày của 

Ramadan. 

Trường hợp xuất tinh do nằm mộng thì không ảnh 

hưởng gì đến nhịn chay, ngày nhịn chay của người mộng 

tinh vẫn có giá trị bình thường bởi vì việc xuất tinh nằm 

ngoài tầm kiểm soát của người đó, tuy nhiên, người đó 

phải tắm Junub. 

3. Ăn và uống một cách có chủ ý: Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

َ لَُكمُ ﴿ ٰ يَتَبَيذ بُواْ َحَّتذ َ َودِ  َوُُكُواْ َوٱۡشأ سأ
َ َيأِط ٱألأ بأيَ ُۖ ِمَن ٱۡلأ

َ َيأُط ٱألأ ٱۡلأ
أِلن  ِمنَ  َياَم إََِل ٱِلذ ِ واْ ٱلص  تِمُّ

َ
رِ  ُثمذ أ  [280سورة ابلقرة: ] ﴾ٱلأَفجأ

Và các ngươi hãy ăn và uống cho tới khi các ngươi có 

thể phân rõ sợi chỉ trắng với sợi chỉ đen từ ánh rạng 

đông, rồi các ngươi hãy (tiếp tục) hoàn tất cuộc nhịn 

chay cho đến khi đêm xuống. (Chương 1 – Al-

Baqarah, câu 187). 

Riêng trường hợp ăn hoặc uống do lỡ quên thì 

không làm ảnh hưởng đến sự nhịn chay. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َكَل  َمنْ }
َ
وْ  أ

َ
متفق  {اهلل َرَزقَهُ  رِْزٌق  ُهوَ  فَإِنىَما ُيْفِطرْ  فَالَ  نَاِسي ا ََشَِب  أ

 عليه.
“Ai ăn hoặc uống do lỡ quên thì chớ xả chay bởi quả 

thật đó chỉ là Allah muốn ban lộc cho y mà thôi.” 

(Albukhari, Muslim).  
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Những điều đồng nghĩa với ăn uống làm hư sự nhịn 

chay: để nước hoặc những chất gì khác lọt vào cổ họng 

theo đường mũi, truyền dịch dinh dưỡng qua tĩnh mạch, 

truyền máu.  

Riêng truyền dịch không phải là chất dinh dưỡng 

thì không làm hư sự nhịn chay, tuy nhiên, người nhịn 

chay nên tránh để bảo đảm an toàn cho sự nhịn chay của 

mình bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه ابلخاري. {يَِريُبَك  لَ  َما إَِل  يَِريُبَك  َما َد ْ } 
“Hãy bỏ điều ngờ vực đến với điều không ngờ vực.” 

(Albukhari). 

Nếu có thể trì hoãn việc tiêm hay truyền dịch 

không phải dinh dưỡng đến ban đêm thì tốt hơn. 

4. Lấy máu ra khỏi cơ thể: bằng việc giác lể hoặc lấy 

máu làm yếu cơ thể thì sẽ làm hư nhịn chay; nhưng nếu 

chỉ lấy máu một lượng ít chẳng hạn như lấy máu xét 

nghiệm hay chảy máu cam, bị thương nhẹ hoặc chảy máu 

răng thì không hưởng đến nhịn chay. 

5. Ói mửa: Nếu làm thức ăn hoặc thức uống nôn ra từ 

dạ dày qua đường miệng một cách có chủ ý sẽ làm hư 

nhịn chay, nhưng nếu ói mửa không có chủ ý tức ói mửa 

nằm ngoài tầm kiểm soát thì không làm hư nhịn chay; bởi 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ءُ  َذَرَعهُ  َمنْ }  ا اْسَتَقاءَ  َوَمنِ  قََضاءٌ  َعلَْيهِ  فَلَيَْس  اْلَّقْ  {فَْلَيْقِض  َعْمد 
 . هريرةأيب رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث 
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“Ai ói mửa không có chủ ý thì không phải nhịn chay 

bù còn ai cố tình ói mửa thì phải nhịn chay bù.” (Abu 

Dawood, Tirmizdi và Ibnu Ma-jah ghi lại từ lời thuật của 

Abu Huroiroh ). 

Những điều làm hư nhịn chay chỉ có thể làm hư 

nhịn chay trong ba điệu kiện chủ yếu sau: 

1. Ý thức: Nếu thực hiện một điều gì đó từ những 

điều làm hư nhịn chay do quên thì không ảnh hường gì 

đến nhịn chay cả. 

2. Có chủ ý: Nếu bị ép làm hoặc không điều đó không 

nằm trong tầm kiểm soát của bản thân thì không làm hư 

nhịn chay. 

3. Hiểu biết: Nếu không hiểu biết giáo lý hoặc không 

biết tình trạng của người nhịn chay hay không biết trong 

thời gian nhịn chay thì không ảnh hưởng đến nhịn chay. 

* Vấn đề: Việc thoa đen viền mắt không làm hư 

nhịn chay. 

Không nên súc miệng và mũi mạnh và sâu, việc 

làm đó là Makruh (bỏ tốt hơn làm) bởi vì có thể sẽ khiến 

nước đi vào cổ họng. Thiên sứ của Allah  nói qua lời 

thuật của ông Laqeet bin Sabrah: 

نْ  إِلى  الِْستِنَْشاقِ  ِف  َوَبالِغْ }
َ
ا تَُكونَ  أ أبو داود والرتمذي رواه  {َصائِم 

 والنسايئ وابن ماجه.
“Hãy súc miệng mũi mạnh và xâu trừ phi đang nhịn 

chay.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i và Ibnu Ma-

jah). 
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Siwak không ảnh hưởng đến nhịn chay, ngược lại, 

Siwak còn là điều được khuyến khích dùng cho người 

nhịn chay và người không nhịn chay dù là ban ngày hay 

ban đêm; theo câu nói đúng nhất của giới học giả. 

Nếu bụi bay vào cổ họng hay những thứ tương tự 

bụi thì không ảnh hướng đến nhịn chay. 

Người nhịn chay phải tránh nói dối, xói xấu sau 

lưng và chửi rủa; nếu có ai đó tranh cãi và chửi rủa y thì 

hãy nói: Tôi đang nhịn chay. Một số người có thể dễ dàng 

nhịn ăn, nhịn uống nhưng không dễ nhịn phản kháng lại 

từ lời lẽ và hành vi xấu. Chính vì lẽ này mà một số vị 

Salaf nói: “Sự dễ dàng nhất của nhịn chay là nhịn ăn và 

nhịn uốn”. 

Người nhìn chay nên bận rộn với sự tụng niệm 

Allah  và đọc xướng Qur’an cũng như nên nhiều các 

việc làm thiện nguyện từ thờ phượng cho đến chuyện đời. 

Những vị Salaf, khi họ nhịn chay thì họ thường ngồi ở 

trong các Masjid, họ nói: “Chúng tôi giữ gìn nhịn chay 

của chúng tôi và chúng tôi không nói xấu cho ai”. Thiên 

sứ của Allah  nói qua lời thuật của Abu Huroiroh : 

ورِ َوالَْعَمَل بِِه َفلَيَْس هللِ َمْن لَْم يََدْ  قَْوَل } ْن يََدَ   الزُّ
َ
َحاَجٌة ِف أ

ابَهُ   .أخرجه ابلخاري {َطَعاَمُه َوََشَ

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá mà cứ hành 

động thì quả thật Allah đâu có nhu cầu cần đến việc y 

bỏ thức ăn và thức uống của y” (Albukhari). 
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Giáo lý thực hiện bù 
Ai không nhịn chay trong Ramadan với những 

nguyên do chính đáng được giáo lý cho phép chẳng hạn 

như bệnh tật, đi đường, kinh nguyệt hoặc do phạm phải 

những điều cấm trong nhịn chay chẳng hạn như quan hệ 

tình dục, ... thì phải thực hiện bù lại. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

َخَر  ﴿
ُ
يذاٍم أ

َ
ِنأ أ ة  م   [.184]سورة ابلقرة:  ﴾فَعِدذ

...thì hãy nhịn bù lại vào những ngày khác. (Chương 

2 – Albaqarah, câu 184). 

Khuyến khích thực hiện bù lại trong thời gian sớm 

nhất có thể để tránh việc mắc nợ. Theo Sunnah, khuyến 

khích nhịn bù lại một cách liên tục. Nếu không thực hiện 

ngay trong thời gian có thể thì bắt buộc thì phải xác định 

rõ thời điểm, được phép trì hoãn nếu thời gian rộng rãi và 

cũng được phép thực hiện không liên tiếp; tuy nhiên, nếu 

thời gian của Sha’ban chỉ còn đủ với số ngày cần nhịn bù 

thì phải thực hiện liên tục tất cả vì không còn thời gian. 

Không được phép trì hoãn việc nhịn bù cho đến sau 

Ramadan tiếp theo mà không có lý do chính đáng. Bà 

A’ishah  nói: “Tôi từng có nợ Ramadan nhưng tôi 

không thể thực hiện bù cho tới khi vào tháng Sha’ban” 

(Albukhari, Muslim). Hadith này cho thấy rằng khi vào 

tháng Sha’ban thì phải tranh thủ trả cho hết những gì còn 

thiếu trước khi vào Ramadan tiếp theo. 
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Nếu trì hoãn đến sau Ramadan tiếp theo có lý do 

chính đáng thì qua Ramadan chỉ cần nhịn bù lại là được, 

nhưng nếu trì hoãn đến Sau Ramadan tiếp theo mà không 

có lý do thì ngoài việc nhịn bù còn phải nuôi ăn mỗi ngày 

một người nghèo tương ứng với số ngày nhịn bù từ lương 

thực của từng nơi sinh sống. 

Nếu một người chết đi mà chưa nhịn bù trước khi 

vào Ramadan mới thì y không bị gì bởi vì y được phép trì 

hoãn trong khoảng thời gian y chết.  

Nếu một người chết đi mà chưa nhịn bù trước khi 

vào Ramadan mới, trường hợp trì hoãn việc nhịn bù có lý 

do như bệnh tật, đi đường thì người chết không phải chịu 

bất cứ điều gì. Nhưng trường hợp trì hoãn không có lý do 

thì y phải chịu Kaffa-rah từ tài sản để lại của y, tức nuôi 

ăn mỗi ngày một người nghèo tương ứng với số ngày y 

chưa nhịn chay bù. 

* Vấn đề: Nếu một người chết đi mà còn thiếu nợ 

nhịn chay nghĩa vụ như nhịn chay Ramadan hoặc nhịn 

chay Kaffa-rah thì dùng tài sản để lại của y nuôi ăn mỗi 

ngày một người nghèo tương ứng với số ngày thiếu hoặc 

nhịn hộ y. 

Những điều bắt buộc phải thực hiện đối với 

không nhịn chay do lớn tuổi hoặc bệnh tật: 

Ai không có khả năng nhịn chay cũng như không 

thể nhịn bù do lớn tuổi già yếu hay bệnh tật không hy 

vọng chữa khỏi thì nhóm đối tượng này được Allah  

giảm nhẹ bằng cách họ được phép dùng hình thức nuôi ăn 

người nghèo mỗi ngày để thay thế. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 
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َعَها  ﴿ ًسا إاِلذ وُسأ ُ َنفأ  [186ابلقرة:  سورة] ﴾اَل يَُكل ُِف ٱَّللذ

Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách 

nhiệm quá khả năng của nó. (Chương 1 – Albaqarah, 

câu 286). 

ِكي    ﴿ يَة  َطَعاُم مِسأ ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِدأ  [.184]سورة ابلقرة:  ﴾ َولََعَ ٱَّلذ

Còn đối với những ai không có khả năng nhịn chay 

thì có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn người thiếu 

thốn. (Chương 1 – Albaqarah, câu 184). 

Ông Ibnu Abbas  nói: “Giáo lý này dành cho  

người lớn tuổi già yếu không có khả năng nhịn chay” 

(Albukhari). 

Người bị bệnh không có hy vọng chữa khỏi mang 

giáo lý giống như giáo lý của người lớn tuổi già yếu. 

Nhóm đối tượng trên (người già, người bệnh không 

có khả năng nhịn chay) khi chết đi thì phải dùng tài sản 

của họ nuôi ăn mỗi ngày một người nghèo hoặc phải nhịn 

chay cho họ, và việc nhịn chay cho họ sẽ mang tính bắt 

buộc nếu là người thừa kế tài sản họ để lại và mang tính 

khuyến khích nếu là người không thừa kế tài sản họ để 

lại. 

Đối với những ai không nhịn chay do đi đường xa 

hay do bệnh nhưng có hy vọng chữa khỏi hoặc do kinh 

nguyệt và máu hậu sản thì phải nhịn chay bù lại vào 

những ngày khác. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ٰ َسَفر  ﴿ وأ لََعَ
َ
رِيًضا أ َخَر   َفَمن ََكَن مِنُكم مذ

ُ
يذاٍم أ

َ
ِنأ أ ة  م  ]سورة  ﴾فَعِدذ

 [.184ابلقرة: 

Do đó, ai trong các ngươi bị bệnh hoặc đang đi 

đường xa thì hãy nhịn bù lại vào những ngày khác. 
(Chương 1 – Albaqarah, câu 184). 

* Vấn đề: Khi khách lữ hành nhịn chay trong 

chuyến lữ hành thì y có ba trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: Việc nhịn chay gây nhiều 

khó khăn và trở ngại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thì 

việc nhìn chay là Haram. Bằng chứng là Hadith do Jabir 

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói về những ai nhịn 

chay trong sự khó khắn và trở ngại: 

وََلَِك }
ُ
وََلَِك  الُْعَصاةُ  أ

ُ
 رواه مسلم. {اْلُعَصاةُ  أ

“Họ là những người làm trái lệnh, họ là những người 

làm trái lệnh.” (Muslim). 

Trường hợp thứ hai: Việc nhịn chay gây kho khăn 

nhưng không quá nhiều thì việc không nhịn chay là điều 

khuyến khích, còn nhịn chay là điều Makruh (bỏ tốt hơn 

làm). Bởi lẽ Thiên sứ của Allah  nói qua lời thuật của 

Jabir : 

َيامُ  الِْْبِّ  ِمنَ  لَيَْس } َفرِ  ِف  الصِّ  ه مسلم. روا { السى
“Không phải là điều ngoan đoạn đối với việc nhịn 

chay lúc đi đường xa.” (Muslim). 

Trường hợp thứ ba: Việc nhịn chay không gây bất 

cứ sự trở ngại nào, trường hợp này tốt nhất là nên nhịn 
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chay vì người tín đồ nên sớm thực hiện nghĩa vụ để hoàn 

thành trách nhiệm. 

* Vấn đề: Khi người bệnh nhịn chay cũng có ba 

trường hợp 

Trường hợp thứ nhất: Nhịn chay gây hại đến sức 

khỏe, nhịn chay trong trường hợp này bị cấm bởi Allah  

đã phán: 

لَُكةِ ﴿ يأِديُكمأ إََِل ٱتلذهأ
َ
 [225سورة ابلقرة: ] ﴾َواَل تُلأُقواْ بِأ

Và các ngươi chớ để bàn tay của các ngươi đẩy các 

ngươi vào chỗ tự hủy.  (Chương 1 – Albaqarah, câu 

195). 

Trường hợp thứ hai: Nhịn chay gây khó khăn, nhịn 

chay trong trường hợp này là Makruh (bỏ tốt hơn) vì đã 

nghịch lại với sự miễn giảm của Allah, Đấng Tối Cao. 

Trường hợp thứ ba: Nhịn chay không ảnh hưởng gì 

đến sức khỏe của người bệnh, nhịn chay trường hợp này 

là bắt buộc bởi vì không có lý do để không thực hiện 

nghĩa vụ. 

* Vấn đề: Bắt buộc phải hủy cuộc nhịn chay đối 

với ai cần phải làm vậy chẳng hạn vì mục đích cứu người 

chết đuối. 

Niyah (định tâm) trong nhịn chay 

Bắt buộc người tín đồ Muslim phải định tâm đối 

với nhịn chay bắt buộc như nhịn chay Ramadan, nhịn 

chay Kaffa-rah, nhịn chay thề nguyện hay nhịn chay bù từ 

trong đêm trong khoảng thời gian từ lúc mặt trời lặn đến 
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lúc ánh rạng đông ló dạng; bởi lẽ Thiên sứ của Allah  

đã nói: 

ْعَماُل  إِنىَما}
َ
 متفق عليه. {نََوى َما اْمرِئٍ  لُِكِّ  َوإِنىَما بِانلِّيىاِت، األ

“Quả thật, mọi việc làm đều phải bằng sự định tâm, 

và mỗi một người chỉ đạt được những gì mà mình đã 

định tâm” (Albukhari, Muslim). 

Bà Hafsah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

َيامَ  ُُيِْمعِ  لَمْ  َمنْ } رواه أمحد وأبو داود و  {َِلُ  ِصَيامَ  فَالَ  الَْفْجرِ  َقْبَل  الصِّ
 . الرتمذي والنسايئ وابن ماجه

“Ai không định tâm nhịn chay trước Fajar thì y 

không nhịn chay” (Ahmad, Abu Dawood, Tirmizdi, 

Annasa-i, và Ibnu Ma-jah). 

Nếu nhịn chay là cuộc nhịn chay liên tục như nhịn 

chay Ramadan hay nhịn chay Kaffa-rah thì chỉ cần định 

tâm một lần vào đầu cuộc nhịn chay là đủ trừ phi bị cắt 

quảng bởi bệnh tật, cuộc lữ hành hoặc những nguyên 

nhân khác thì phải định tâm lại. 

Riêng đối với nhịn chay tự nguyện thì được phép 

định tâm từ trong ban ngày bởi bà A’ishah  thuật lại 

rằng có một ngày nọ Thiên sứ của Allah  đã vào nhà 

của bà và nói: Nàng có gì ăn không? Bà trả lời: Không 

có. Thế là Người  nói: 

 رواه مسلم. {َصائِمٌ  فَإِّنِّ }
“Thế thì Ta nhịn chay” (Muslim). 
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Hadith là bằng chứng được phép trì hoãn định tâm 

nhịn chay nếu đó là cuộc nhịn chay tự nguyện. Nhưng 

đây là đối với những ngày nhịn chay tự nguyện nói chung 

không qui định thời gian và không gian, còn riêng đối với 

những nhịn chay tự nguyện được giới hạn với thời gian 

ấn định như nhịn chay ngày A’rafah, nhịn chay sáu ngày 

của tháng Shauwal, nhịn chay ngày A’shu-ra’ thì phải 

định tâm từ trong đêm, còn không sự nhịn chay đó chi 

mang tính nhịn chay tự nguyện nói chung. 

Nhịn chay tự nguyện có giá trị bởi sự định tâm vào 

ban ngày với điều kiện trước khi định tâm không có điều 

gì phủ nhận sự nhịn chay từ việc ăn và uống hay những 

điều tương tự; nếu trước khi định tâm có những hành 

động làm hư sự nhịn chay thì cuộc nhịn chay đó không có 

giá trị, giáo lý này không có sự bất đồng quan điểm trong 

giới học giả. 
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Giáo lý hành hương Hajj 

 
Hajj là trụ cột trong các trụ cột nền tảng của Islam. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ لََعَ ٱنلذاِس ِحجُّ وَ ﴿ َتَطاَع إَِِلأهِ َسبِيَل   َّلِلذ َيأِت َمِن ٱسأ  َوَمن َكَفَر فَإِنذ ٱۡلأ
َ َغِِنٌّ َعِن ٱلأَعٰلَِميَ ٱ  [20: سورة آل عمران]         ﴾ َّللذ

Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải 

đi hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah 

khi có điều kiện, và kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì 

quả thật Allah là Đấng Giàu Có nhất trong toàn vũ 

trụ (Chương 3 - Ali-‘Imran, câu 20). 

Allah  gọi những ai không thực hiện nghĩa vụ 

này là kẻ phủ nhận và bất tuân (Kafir), điều đó chứng tỏ 

Hajj là nghĩa vụ bắt buộc. Bởi thế, ai không thừa nhận 

Hajj là nghĩa vụ bắt buộc cho mỗi tín đồ Muslim thì 

người đó là Kafir dưới sự đồng thuận của giới học giả. 

Thiên sứ của Allah  nói qua lời thuật của Ibnu 

Umar : 

َه إِلى } ـٰ ْن لَ إِلَ
َ
ا َرُسوُل بُِِنَ اإِلْسالَُم لََعَ ََخٍْس: َشَهاَدةِ أ د  نى ُُمَمى

َ
اهلُل وَأ

ََكةِ َوَصـْوِم َرَمَضـانَ  الَةِ َوإِيَتاءِ الـزى َمـِن وََحـِِّّ اْْلَْيـِت  اهللِ َوإِقَاِم الصى
 رواه ابلخاري ومسلم. {اْسَتَطاَ  إََِلِْه َسبِْيال  

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ cột: Lời 

tuyên thệ Shahadah ( َه  ـٰ ــ ــوُل اهللِ ََل إِلَ ــد رَُس إَِلَّ اهلُل و حُمَمَّ ) - 
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(không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah và Muhammad là Thiên sứ của Ngài), dâng lễ 

nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay tháng 

Ramadan, và hành hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah 

đối với ai có khả năng và điều kiện đến đó.” 
(Albukhari, Muslim). 

Ý nghĩa và giá trị của qui định hành 

hương Hajj 

Ý nghĩa và giá trị của hành hương Hajj được Allah 

 trình bay, Ngài phán: 

﴿ ْ َهُدوا ِ ِِفٓ ل ِيَشأ َم ٱَّللذ ْ ٱسأ ُكُروا يذام  َمَنٰفَِع لَُهمأ َويَذأ
َ
لُوَمٍٰت  أ عأ ٰ َما مذ لََعَ

َآئَِس ٱلأَفقرَِي  عُِمواْ ٱۡلأ طأ
َ
نأَعِٰم  فَُُكُواْ مِنأَها َوأ

َ ِنَۢ بَهِيَمةِ ٱألأ ُثمذ  ٢٨َرزََقُهم م 
َيأِت ٱلأَعتِيِق  وذفُواْ بِٱۡلأ َطذ ُوفُواْ نُُذورَُهمأ َوِلأ ُضواْ َتَفَثُهمأ َوِلأ َقأ  سورة] ﴾ ٢٩ِلأ

 [12، 18احلج: 
Để cho họ chứng kiến những phúc lợi được ban cấp 

cho họ và để họ tụng niệm đại danh của Allah trong 

các ngày được ấn định và hãy nhân danh Allah trên 

những con thú nuôi mà Ngài ban cấp cho họ (khi giết 

tế chúng). Do đó, hãy ăn thịt của chúng (những con 

vật được giết tế) và phân phát cho những người nghèo 

đói. Rồi để cho họ kết thúc tình trạng xốc xếch bù xù 

(như tóc, râu, móng tay, móng chân, ...) của họ và để 

cho họ hoàn tất lời thề của họ và đi vòng quanh Ngôi 

Đền lâu đời. (Chương 11 – Al-Hajj, câu 28, 29). 

* Vấn đề: Hajj được sắc lệnh vào năm thứ chín 

Hijri như câu nói của đa số học giả. Từ khi sắc lệnh cho 
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đến khi qua đời Thiên sứ của Allah  chỉ thực hiện có 

một lần duy nhất, và đó là lần hành hương Hajj chi tay 

vào năm thứ mười Hijri; tuy nhiên, Người  đã thực hiện 

bốn lần Umrah. 

* Vấn đề: Riêng đối với Umrah là nghĩa vụ bắt 

buộc theo câu nói của nhiều học giả. Cơ sở cho câu nói 

này là Hadith do bà A’ishah  thuật lại: Có lời hỏi rằng 

phụ nữ có đi Jihaad không thì Thiên sứ của Allah  nói: 

َُِّّ  فِيهِ  قَِتاَل  لَ  ِجَهادٌ  َعلَْيِهنى  َنَعمْ } رواه أمحد وابن ماجه  {َوالُْعْمَرةُ  اْلْ
 بإسناد صحيح.

“Có, họ phải đi Jihaad nhưng không đánh chiến, đó là 

Hajj và Umrah.” (Ahmad và Ibnu Ma-jah ghi lại với 

đường dẫn Sahih). 

Nếu là điều bắt buộc đối với nữ giới thì dĩ nhiên 

càng là điều bắt buộc hơn đối với nam giới. 

Thiên sứ của Allah  đã nói với một người đã nói 

Người rằng ông ta có người cha già không thể thực hiện 

được cuộc hành hương Hajj và Umrah: 

بِيَك  َعنْ  ُحِّى }
َ
 وصححه الرتمذي. رواه اخلمسة { َواْعَتِمرْ  أ

“Ngươi hãy hành hương Hajj và Umrah cho cha của 

ngươi!” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah 

và Ahmad ghi lại; Tirmizdi xác nhận Hadith Sahih). 

Như vậy, mỗi tín đồ Muslim có nghĩa vụ phải thực 

hiện cuộc hành hương Hajj cũng như Umrah một lần 

trong đời. Thiên sứ của Allah  nói qua lời thuật của ông 

Abu Huroiroh : 
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{ َُِّّ ة   اْلْ  رواه أمحد وغريه. {َتَطوُّ ٌ  َفُهوَ  َزادَ  َفَمنْ  َمرى
“Hajj chỉ bắt buộc thực hiện một lần duy nhất, nhưng 

ai thực hiện thêm thì đó là sự tình nguyện.” (Ahmad và 

những người khác). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại trong một Hadith 

khác do Muslim ghi lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

يَُّها}
َ
َِّى  َعلَْيُكمُ  فََرَض  قَدْ  وََجلى  َعزى  اهللَ  إِنى  انلىاُس  أ وا اْلْ  {فَُحجُّ

“Nãy hỡi dân chúng, quả thật Allah, Đấng Tối Cao đã 

sắc lệnh cho các ngươi nghĩa vụ hành hương Hajj, bởi 

thế các ngươi hãy đi hành hương Hajj”. 

Khi nghe Thiên sứ của Allah  nói vậy, một người 

đàn ông hỏi: Có phải mỗi năm không? Thiên sứ của Allah 

 nói: 

 {اْسَتَطْعُتمْ  َولََما لَوََجَبْت  َنَعمْ  قُلُْت  لَوْ }

“Nếu Ta nói đúng vậy thì sự việc trở thành bắt buộc 

và chắc chắn các ngươi không có khả năng”. 

* Vấn đề: Mỗi tín đồ Muslim phải có nghĩa vụ 

sớm thực hiện Hajj khi có đủ điều kiện và phương tiện 

cho sự việc đó; nếu trì hoãn mà không có lý do chính 

đáng thì sẽ mang tội. Thiên sứ của Allah  nói: 

لُوا} َِِّّ  إَِل  َتْعجى َحَدُكمْ  فَإِنى  - الَْفِريَضةَ  َيْعِن  - اْلْ
َ
 َما يَْدرِى لَ  أ

 رواه امحد. {َِلُ  َيْعرُِض 
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“Các ngươi hãy mau chóng thực hiện Hajj – tức Hajj 

bắt buộc – bởi quả thật không ai trong các ngươi biết 

được điều gì sẽ cản trở y.” (Ahmad). 

Các điều kiện bắt buộc Hajj: 

Hajj được bắt buộc trong năm điều kiện: Islam, 

trưởng thành, tự do, có khả năng.  

Ai hội đủ các điều kiện trên thì phải mau thực hiện 

trong thời gian sớm nhất. 

Hajj của trẻ con: 

Hajj và Umrah của trẻ nhỏ đều được chấp nhận và 

nó chỉ mang tính tình nguyện được ban ân phước bởi 

Hadith do Ibnu Abbas  thuật lại rằng một người phụ nữ 

đã đưa đứa trẻ ra trước mặt Thiên sứ của Allah  và nói: 

Đứa bé này có hành hương Hajj không? Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْجرٌ  َولَِك  َنَعمْ }
َ
 رواه مسلم. { أ

“Có, và cô được ban cho ân phước” (Muslim). 

Cả đứa trẻ và người bảo hộ nó đều được ban cho ân 

phước, đứa trẻ được ân phước của Hajj còn người bảo hộ 

được ân phước của việc chăm sóc và dạy dỗ đứa trẻ. 

Tất cả giới học giả đều đồng thuận rằng trẻ nhỏ khi 

đã thực hiện Hajj trước khi trưởng thành thì vẫn phải thực 

hiện Hajj nghĩa vụ khi trưởng thành và có khả năng; cuộc 

hành hương trước khi trưởng thành không được tính cho 

cuộc hành hương nghĩa vụ, và Umrah cũng tương tự. 
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Nếu trẻ nhỏ chưa ý thức được hành vi thì người 

bảo hộ sẽ định tâm và vào Ihram cho nó và giúp nó tránh 

những điều cấm trong tình trạng Ihram, ẳm bế nó cùng 

Tawaf và Sa’i, cùng ở tại A’rafah, Muzdalifah và Mina 

và ném trụ Jamarat thay cho nó. 

Một số học giả nói: Nếu trẻ con còn quá nhỏ chưa 

ý thức được hành vi thì bắt buộc phải Tawaf và Sa’i hai 

lần, một lần cho nó và một lần cho người bảo hộ, một lần 

không có giá trị cho hai người; nhưng nếu trẻ đã có ý thức 

hành vi thì chỉ cần Tawaf và Sa’i một lần. 

Nếu trẻ đã ý thức hành vi thì nó tự định tâm vào 

trạng thái Ihram dưới sự cho phép của người bảo hộ, nó 

sẽ thực hiện tất cả những nghi thức Hajj theo khả năng có 

thể của nó, còn việc ném trụ Jamarat nếu nó không có khả 

năng thì người bảo hộ sẽ ném thay, nếu nó không thể tự 

đi bộ trong Tawaf cũng như trong Sa’i thì người bảo hộ 

sẽ ẳm hay để nó trên xe đẩy. 

* Vấn đề: Người có khả năng thực hiện Hajj là 

người có sức khỏe, có đủ tiền cho chi phí ăn uống và 

phương tiện di chuyển cũng như phương tiện đi về và 

phải chừa đủ số tiền ăn uống và sinh hoạt cho con cái và 

những ai mà y có trách nhiệm phải nuôi dưỡng và chu cấp 

cho đến ngày y trở về; và y còn phải thanh toán hết nợ 

nếu có mắc nợ; và một điều kiện nữa là tuyến đường đi 

Hajj phải an toan không có bất cứ sự nguy hiểm nào đến 

tài sản và tính mạng. 

Nếu chỉ có khả năng về tài chính nhưng sức khỏe 

không có do lớn tuổi hay bệnh tật không có hy vọng chữa 

khỏi thì được phép cho người thực hiện Hajj và Umrah 
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thay. Ông Ibnu Abbas  thuật lại: Có một phụ nữ thuộc 

bộ tộc Khath’am nói với Thiên sứ của Allah : cha tôi đã 

đủ điều kiện thực hiện Hajj nhưng ông ấy đã lớn tuổi già 

yếu không thể cưỡi trên con vật cưỡi vậy tôi thực hiện 

Hajj thay ông ấy được không? Thiên sứ của Allah  nói: 

 متفق عليه. {َعْنهُ  ُحّجِّ }
“Cô hãy đi Hajj thay ông ấy!” (Albukhari, Muslim). 

Người đi Hajj thay phải là người đã thực hiện xong 

nghĩa vụ Hajj cho bản thân. Ông Ibnu Abbas  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nghe một người đàn ông nói: 

Labbaika an Shubrumah có nghĩa là xin tuân lệnh Allah 

thực hiện Hajj cho Shubrumah, Thiên sứ của Allah  hỏi: 

“Ngươi đã thực hiện Hajj cho bản thân mình chưa?”. 

Người đàn ông nói: Chưa. Thiên sứ của Allah  nói: 

َمةَ  َعنْ  ُحِّى  ُثمى  َنْفِسَك  َعنْ  ُحِّى }  رواه أبو داود. {ُشْْبُ
“Ngươi hãy thực hiện Hajj cho bản thân mình trước 

rồi mới thực hiện Hajj cho Shubrumah.” (Abu 

Dawood). 

Người đi Hajj thay sẽ nhận tiền đủ cho chi phí toàn 

bộ chuyến hành hương cả đi và về. 

Mục đích của ngươi đi Hajj thay là để giúp đỡ 

người anh em Muslim của mình hoàn thành nghĩa vụ bắt 

buộc đồng thời để đi viếng ngôi đền linh thiêng của Allah 

, đi viếng các biểu hiệu vĩ đại của Ngài, và cuộc hành 

hương Hajj đó là vì Allah  chứ không vì mục đích trần 

gian. 
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* Vấn đề: Đối với phụ nữ, điều kiện bắt buộc thực 

hiện Hajj đối với họ còn có thêm một điều nữa, đó là phải 

có người Mahram đi cùng trong chuyến đi; bởi lẽ phụ nữ 

không được phép đi đường xa mà không có Mahram đi 

cùng. Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ةُ  تَُسافِرِ  لَ }
َ
 َوَمَعَها إِلى  رَُجٌل  َعلَْيَها يَْدُخُل  َولَ  َُمَْرٍم، ذِى َمعَ  إِلى  الَْمْرأ

 رواه ابلخاري. {َُمَْرمٌ 
“Phụ nữ không được đi đường xa mà không có 

Mahram đi cùng và không một người đàn ông nào 

được phép vào gặp cô ta mà không người Mahram 

đang ở cùng với cô ta.” (Albukhari). 

Cũng theo lời thuật của ông Ibnu Abbas được ghi 

trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim rằng một người 

đàn ông nói với Thiên sứ của Allah quả thật vợ tôi muốn 

đi Hajj nhưng tôi đang ở nơi chinh chiến. Thiên sứ của 

Allah bảo người dàn ông đó: 

 {َمَعَها فَُحِّى  فَارِْجعْ }

“Vậy ngươi hãy trở về đi Hajj cùng với cô ấy!”. 

Mahram của phụ nữ là chồng của cô ta hoặc những 

nam giới mà cố ấy không được lấy làm chồng do quan hệ 

máu mủ như cha, con, anh em trai, cháu ruột (con trai của 

anh, em trai, chị em gái), chú bác ruột, cậu ruột; hoặc 

những nam giới mà cô ấy không được lấy làm chồng như 

anh, em cùng bầu vú của cô ta, chú bác cùng bầu vú với 

cha, cậu cùng bầu vú với mẹ hoặc những nam giới mà cô 

ấy không được lấy làm chồng do quan hệ hôn nhân như 
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chồng của mẹ, con của chồng, cha chồng, con rể. Thiên 

sứ của Allah  nói: 

ةٍ  حَيِلُّ  لَ }
َ
نْ  اآلِخرِ  َواَْلَْومِ  بِاهللِ  تُْؤِمنُ  ِلْمرَأ

َ
 ثاَلَثَةَ  يَُكونُ  َسَفر ا تَُسافِرَ  أ

يىامٍ 
َ
ا أ بُوَها َوَمَعَها إِلى  فََصاِعد 

َ
وِ  أ

َ
وْ  اْبُنَها أ

َ
وْ  َزوُْجَها أ

َ
ُخوَها أ

َ
وْ  أ

َ
 َُمَْرمٍ  ُذو أ

 رواه مسلم. {ِمْنَها
“Người phụ nữ có đức tin nơi Allah và Ngày Sau 

không được phép đi đường xa trong ba ngày trở lên 

mà không có cha, con trai, chồng, anh (em trai) hoặc 

những người Mahram của cô ta đi cùng.” (Muslim). 

Việc chi trả chi phí cho người Mahram là trách 

nhiệm của người phụ nữ trong chuyến đi cùng với cô ta. 

Điều kiện bắt buộc phụ nữ đi Hajj là cô ta phải sở hữu 

nguồn tài chính đủ cho chuyến đi cùng với người 

Mahram cả đi lẫn về. Ai đã có Mahram nhưng lại trì hoãn 

cho tới khi không còn Mahram nữa và cô ta vẫn còn 

nguồn tài chính cho chuyến đi thì cô ta phải đợi cho tới 

khi có người Mahram; nhưng nếu không có hy vọng tìm 

được người Mahram đi cùng thì có ta có quyền nhờ người 

đi Hajj thay. 

* Vấn đề: Ai đủ điều kiện cho nghĩa vụ Hajj 

nhưng lại chết đi trước khi thực hiện Hajj thì phải trích từ 

nguồn tài sản y để lại một phần đủ cho chuyến đi Hajj và 

nhờ người đi Hajj thay cho y. Ông Ibnu Abbas  thuật lại 

rằng một người phụ nữ đã nói với Thiên sứ của Allah : 

Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật mẹ tôi đã nguyện đi 

Hajj nhưng chưa kịp thực hiện thì bà đã mất, vậy tôi đi 

Hajj cho bà được không? Thiên sứ của Allah  nói: 
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يِْت  َعْنَها، ُحّجِّ . َنَعمْ }
َ
َرأ

َ
ِك  لََعَ  ََكنَ  لَوْ  أ مِّ

ُ
ُكْنِت  َدْينٌ  أ

َ
 اْقُضوا قَاِضَية   أ

َحقُّ  فَاهللُ  ،اهللَ 
َ
 رواه ابلخاري. {بِالَْوفَاءِ  أ

“Được, cô hãy đi Hajj cho bà, cô có thấy rằng nếu mẹ 

cô mắc nợ thì cô có trả nờ giùm bà không, cho nên hãy 

trả nợ Allah giùm bà bởi Allah là Đấng đáng được trả 

hơn.” (Albukhari). 

Việc đi Hajj thay cho người khác giống như đi Hajj 

cho bản thân mình, người thực hiện giữ vai trò là người 

đại diện, y định tâm và vào Ihram thay cho người ủy thác, 

y chỉ cần định tâm cho người đó là được, nếu y không 

nêu tên của người đó do không biết hoặc quên thì y có thể 

nêu tên của giao tiền cho y làm giùm cho người đó. 

 
   

 

Những địa điểm định tâm Ihram 

cũng như các thời điểm cho Hajj 

Hajj có những phạm vị giới hạn nhất định về không 

gian và thời gian.  

Phạm vị về không gian được gọi là Mi-qat. 

Đối với thời gian thì Allah  có phán: 

ُهر  ﴿ شأ
َ
َجُّ أ َجذ فَََل  ٱۡلأ لُوَمٰت   َفَمن فََرَض فِيهِنذ ٱۡلأ عأ َرفََث َواَل فُُسوَق مذ

 ۗ َج ِ  [220سورة ابلقرة: ] ﴾َواَل ِجَداَل ِِف ٱۡلأ
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Cuộc hành hương Hajj diễn ra trong những tháng 

được ấn định rõ. Bởi thế, người nào thực hiện cuộc 

hành hương Hajj trong những tháng đó thì chớ dâm 

dục, chớ làm điều sàm bậy, tội lỗi và chớ cãi vã trong 

thời gian làm Hajj. (Chương 1 – Albaqarah, câu 197). 

Các tháng đó bao gồm: Shauwal, Zdul-Qa’dah, 

Zdul-Hijjah theo câu nói đúng nhất của giới học giả. 

Còn đối với phạm vi không gian là những địa điểm 

mà người đi Hajj hoặc Umrah không được phép vượt qua 

để đến Makkah mà không có định tâm vào Ihram. Thiên 

sứ của Allah  đã trình bày rõ trong Hadith do Ibnu 

Abbas  thuật lại: “Thiên sứ của Allah đã qui định địa 

điểm định tâm Ihram cho cư dân Madinah là Zdul-

Hulayfah, cư dân xứ Sham (Palestine, Jordan, Li băng, và 

Syria) là Al-Juhfah, cư dân Najd là Qarn Al-Mana-zil, cư 

dân Yemen là Yalamlam; và đó là các địa điểm định tâm 

vào Ihram cho những ai đi qua chúng mà không phải là 

cư dân của chúng khi họ muốn đi hành hương Hajj và 

Umrah. Còn người dân Makkah thì định tâm vào Ihram 

tại Makkah.” (Albukhari, Muslim). 

Còn trong Hadith được Muslim ghi lại qua lời thuật 

của Jabir: “Cư dân I-rắc định tâm vào Hajj tại Zda-tul-

Irq”. 

Ý nghĩa cho sự việc đó: 

Ngôi đền của Allah  là một nơi thiêng liêng và 

tôn nghiêm, Allah  đã đặt nó tại Makkah và qui định 

cho phạm vi của vùng cấm địa, đó vùng đất Haram, và đó 

là những địa điểm mà không ai được phép vượt qua trừ 
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phi đã định tâm vào Ihram (trạng thái cấm kỵ) mục đích 

để tôn vinh ngôi đền thiêng của Allah . 

* Vấn đề: Ai không đi ngang qua các địa điểm Mi-

qat đó thì hãy định tâm vào Ihram khi biết mình đang ở 

gần chúng. Ông Umar  nói: “Các người hãy xem nơi 

mà các người ở gần chúng nhất trên tuyến đường của các 

người” (Albukhari). 

Tương tự, ai đi bằng tàu bay thì định tâm vào 

Ihram khi đã đến gần một trong những Mi-qat. Theo 

Sunnah, nên tắm rửa và vệ sinh thân thể trước khi lên 

máy bay. Không được phép trì hoàn sự định tâm vào 

Ihram cho tới khi máy bay đáp xuống sân bay. 

*  Vấn đề: Ai qua Mi-qat mà chưa định tâm vào 

Ihram thì người đó phải quay trở lại Mi-qat để định tâm, 

bởi sự định tâm vào Ihram là nghi thức Wajib không 

được phép bỏ qua. Tuy nhiên, nếu người đó không trở lại 

mà muốn định tâm Ihram không tại Mi-qat thì y phải chịu 

Fityah theo câu nói của đa số học giả, và Fityah ở đây là 

giết một con cừu hoặc một phần bảy con lạc đà hoặc bò 

rôi đem phát cho người nghèo tại Haram nhưng không 

được phép ăn. 
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Cách thức Ihram 

Nghi thức đầu tiên của Hajj là Ihram. Đó là định 

tâm vào Hajj, nó được gọi là Ihram vì khi người Muslim 

sau khi định tâm sẽ bị cấm làm một số việc mà trước đó 

được phép như kết hôn, dùng nước hoa, cắt móng tay, 

chân, cạo đầu, bức nhổ lông tóc và một thứ từ y phục. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Một người 

Ihram không phải chỉ có sự định tâm không thôi mà còn 

phải nói bằng lời và hành động bằng thể xác về điều đã 

Ihram (cấm kỵ). 
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Trước khi Ihram, khuyến khích thực hiện một 

số điều: 

 Tắm rửa toàn thân, bởi Thiên sứ của Allah  đã 

tắm để chuẩn bị Ihram. Đó là việc làm Sunnah ngay cả 

đối với người đang trong chu kỳ kinh nguyệt và thời kỳ 

hậu sản. Thiên sứ của Allah  đã bảo bà Asma’ con gái 

ông Umais tắm khi đang trong thời kỳ hậu sản (Hadith do 

Muslim ghi lại). 

Ông Jabir thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  bảo 

bà A’ishah  tắm để Ihram vào Hajj trong khi bà đang 

trong chu kỳ kinh nguyệt, (Hadith do Muslim ghi lại). 

Ý nghĩa của việc tắm trước khi Ihram là để tẩy sạch 

thân thể và loại bỏ mùi hôi của cơ thể cũng như để giảm 

bớt những gì mà tình trạng kinh nguyệt và máu hậu sản 

mang lại. 

 Cắt tỉa râu mép, tẩy lông nách, lông mu, cắt mong 

tay chân không phải là Sunnah của Ihram, nhưng nếu cần 

thì nên thực hiện trước khi Ihram mục đích để khỏi vướng 

bận trong thời gian dài của những ngày Ihram; còn nếu 

không cần thiết thì không thực hiện cũng không sao bởi 

vì đó chỉ là Sunnah khi cần. 

 Theo Sunnah, khuyến khích xức chất thơm lên đầu, 

mặt từ xạ hương và trầm hay những chất thơm khác trước 

khi Ihram. Bà A’ishah  nói: Tôi xức dầu thơm lên 

người của Thiên sứ trước khi Người Ihram, (Albukhari, 

Muslim). 

 Đối với nam giới, trước khi định tâm Ihram khuyến 

khích không mặc đồ may như áo, quần chẳng hặn mà hãy 
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mặc hai mảnh màu trắng sạch sẽ, một mảnh cho phần 

thân dưới và một mảnh cho phần thân trên; được phép 

mặc các màu khác màu trắng theo thói quen của đàn ông 

nam giới. 

Việc không mặc đồ may trước khi Ihram là điều 

Sunnah nhưng sau khi đã định tâm thì đó điều bắt buộc 

(Wajib). 

Nếu lúc định tâm vào Ihram nhưng trên người vẫn 

còn đồ may sẵn thì sự định tâm Ihram vẫn có giá trị 

nhưng phải cởi đồ may sẵn ra. 

Riêng lễ nguyện Salah trước khi định tâm Ihram, 

theo câu nói đúng nhất của giới học giả thì nó không phải 

lễ nguyện dành cho việc định tâm Ihram; tuy nhiên, nếu 

vào giờ lễ nguyện Salah bắt buộc thì hãy định tâm Ihram 

vào lễ nguyện Salah bắt buộc đó bởi Thiên sứ của Allah 

 định tâm Ihram sau lễ nguyện Salah. Ông Anas bin 

Malik   nói: “Thiên sứ của Allah  dâng lễ nguyện 

Salah Zhuhur xong rồi Người mới leo lên con vật cưỡi 

của Người” (Abu Dawood). 

Đại học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: “Không lời 

thuật nào cho thấy Thiên sứ của Allah thực hiện hai 

Rak’at cho định tâm Ihram ngoài lễ nguyện Salah bắt 

buộc.”. 

 
   

 

 

 



 

 

 

363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dạng Hajj 

Có ba dạng Hajj cả thảy: Tamattu’a, Qi-ran và 

Ifraad. 

Dạng Tamamttu’a: Người thực hiện định tâm 

Ihram cho phần Umrah trong thời gian của các tháng Hajj 

và hoàn thành nó, sau đó tiếp tục định tâm Ihram vào Hajj 

thời điểm của nó. 

Dạng Ifraad: Người thực hiện định tâm Ihram vào 

Hajj tại Mi-qat và cứ ở trong tình trạng Ihram cho tới khi 

thực hiện xong các nghi thức của Hajj. 

Dạng thứ ba: Người thực hiện định tâm Ihram cho 

cả Umrah và Hajj hoặc định tâm Ihram cho Umrah nhưng 

sau đó nhập nó vào Hajj trước khi thực hiện nghi thức 

Tawaf, hoặc định tâm Ihram vào Hajj rồi cho Umrah 
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nhập vào theo câu nói đúng nhất trong các câu nói của 

giới học giả. 

Bắt buộc đối với dạng Tamattu’a và Qi-ran phải 

làm Fityah (giết cừu) nếu không phải là cư dân Makkah 

và khu vực trong vi Haram. 

Dạng Hajj tốt nhất trong ba dạng nêu trên: Dạng 

Tamattu’a tốt nhất nếu không mang theo Hadi (con vật 

giết tế), còn nếu mang theo Hadi thì Qi-ran là tốt nhất; 

nhưng nếu thực hiện Umar trước vài tháng và ở lại 

Makkah cho đến khi vào Hajj thì dạng Ifraad là tốt nhất. 

Sau khi định tâm Ihram đối với cả ba dạng Hajj 

trên thì khuyến khích thường xuyên đọc lời Talbiyah như 

Thiên sứ đã làm và chỉ dạy: 

َْمدَ  إِنى  ، َْلىْيَك  لََك  ََشِيَك  لَ  َْلىْيَك  ، َْلىْيَك  اللىُهمى  َْلىْيَك }  لََك  وَانلِّْعَمةَ  اْلْ
 {لََك  ََشِيَك  لَ  ، َوالُْملَْك 

“Labbaikollo-hummalabbaika, labbaika la shari-ka 

laka labbaika, innal-hamda wanni’mata laka wal-

mulka, la shari-ka laka”. 

“Lạy Allah, vâng lệnh Ngài bầy tôi vâng lệnh; vâng 

lệnh Ngài không có tối tác ngang vai cùng với Ngài, 

bầy tôi vậng lệnh Ngài; quả thật mọi lời ca ngợi và ân 

huệ cũng như vương quyền đều là của Ngài, không có 

đối tác ngang vai cùng Ngài”. 

Phải nên thường xuyên nói lời Talbiyah này và hãy 

nói to tiếng, nếu nói thêm ngoài những lời nói này được 

thuật lại từ Thiên sứ của Allah  cũng như các vị 

Sahabah  thì không vẫn đề gì. 



 

 

 

365 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những điều cấm trong tình trạng 

Ihram 

Những điều cấm kỵ trong tình trạng Ihram mà 

những người đi thực hiện Hajj cũng như Umrah phải 

tránh gồm có chín điều: 

1. Điều cấm thứ nhất: Cạo đầu, bức nhổ lông tóc. 

Người trong tình trạng Ihram không được lấy đi bất cứ 

sợi lông tóc nào từ cơ thể dù là cạo, nhổ, ít hay nhiều mà 

không có lý do chính đáng. Allah, Đấng Tối Cao phán:  

ۥ  ﴿ ُي ََمِلذُه أَهدأ ٰ َيبألَُغ ٱل  [226قرة: سورة ابل] ﴾َواَل ََتألُِقواْ رُُءوَسُكمأ َحَّتذ

Và các ngươi không được cạo đầu cho tới khi con vật 

tế đã đến chỗ giết tế. (Chương 1 – Albaqarah, câu 196). 
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Đa số học giả từ câu Kinh này suy ra răng bao gồm 

những phần lông tóc khác trên cơ thể.  

2. Điều cấm thứ hai: Cắt móng tay, chân mà không lý 

dó, theo câu nói của đa số học giả. Nhưng nếu móng tay, 

chân bị gãy cần phải lấy nó đi thì không phải chịu phạt 

Fityah; khác với việc nếu cạo đầu do bệnh thì phải thực 

hiện như Allah  đã phán: 

رِيًضا ﴿ ذ  َفَمن ََكَن مِنُكم مذ
َ
ۦٓ أ وأ بِهِ

َ
يَة  ى أ ۦ فَفِدأ ِسهِ

أ
أ ِن رذ وأ م 

َ
ِن ِصيَاٍم أ م 

ن  وأ نُُسك 
َ
 [226سورة ابلقرة: ] ﴾َصَدقٍَة أ

Nhưng nếu ai trong các ngươi bị bệnh hoặc ngứa da 

đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng cách nhịn 

chay hoặc bố thí (nuôi ăn người nghèo) hoặc dâng một 

con vật tế. (Chương 1 – Albaqarah, câu 196). 

Ông Ka’ab bin Ujrah  thuật lại: Tôi gặp phải vấn 

đề khó chịu trên đầu, thế là tôi mang đầu tôi đến cho 

Thiên sứ của Allah  xem và lúc đó chấy bò xuống tận 

mặt của tôi. Người nói: 

َرى ُكْنُت  َما }
ُ
َْهدَ  أ َرى َما بَِك  بَلَغَ  الْ

َ
 {َشاة   ََتِدُ  ، أ

“Ta chưa từng thấy cảnh khổ sở nào như cảnh khổ sở 

của ngươi, ngươi có cừu không?”. 

Tôi nói: Không. 

Vậy là Allah mặc khải xuống câu Kinh: 

ذ  ﴿
َ
ۦٓ أ وأ بِهِ

َ
رِيًضا أ يَة  ى َفَمن ََكَن مِنُكم مذ ۦ فَفِدأ ِسهِ

أ
أ ِن رذ وأ م 

َ
ِن ِصيَاٍم أ م 

ن  وأ نُُسك 
َ
 [226سورة ابلقرة: ] ﴾َصَدقٍَة أ
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Nhưng nếu ai trong các ngươi bị bệnh hoặc ngứa da 

đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng cách nhịn 

chay hoặc bố thí (nuôi ăn người nghèo) hoặc dâng một 

con vật tế. (Chương 1 – Albaqarah, câu 196). (hadith do 

Albukhari, Muslim ghi lại). 

Người trong tình trạng Ihram được phép gội đầu 

với dầu gội hay những gì khác. Trong hai bộ Sahih 

Albukhari và Muslim có ghi rằng Thiên sứ của Allah  

đã gội đầu lúc Người đang trong Ihram, Người đã dùng 

tay chà cọ đầu của mình từ trước ra sau và từ sau ra trước. 

3. Điều cấm kỵ thứ ba: Phủ, trùm đầu một cách có 

chủ ý; bởi Thiên sứ của Allah  cấm đội khăn quấn và áo 

choàng trùm kín đầu. 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: “Tất cả những gì 

dính với quần áo (ý nói phần trùm kín đầu) như khăn 

quấn, mũ tròn, hay những thứ đồi lên đầu đều bị cấm theo 

sự thống nhất của giới học giả”. 

Người trong trạng được phép che nắng dưới lều, 

cây cối, nhà hay ô dù; bởi Thiên sứ của Allah  đã dựng 

lều và Người ngồi nghỉ trong lều trong lúc Người đang 

Ihram. Tương tự, người đang trong Ihram có thể dùng vật 

dụng cá nhân che nắng bên trên đầu chứ không lấy đồ 

phủ trùm đầu. 

4. Điều cấm thứ tư: Nam giới không được mặc các 

loại y phục may sẵn như áo sơ mi, áo thun, áo dài hay 

quần, không được mang giày, bao tay, vớ. Ông Ibnu 

Umar  thuật lại có người hỏi Thiên sứ của Allah  

người đang Ihram mặc gì thì Người  nói: 
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اوِيَل  َولَ  اْلِعَماَمةَ  َولَ  الَْقِميَص  يَلْبَِس  لَ } َ نَُس  َولَ  الُّسى  ثَْوب ا َولَ  الُْْبْ
هُ  وِ  الَْوْرُس  َمسى

َ
ْيِ  َفلَْيلْبَِس  انلىْعلَْيِ  َُيِدِ  لَمْ  فَإِنْ  ، الزىْعَفَرانُ  أ ُفى  اْلْ

 رواه ابلخاري ومسلم. {الَْكْعَبْيِ  ََتَْت  يَُكونَا َحّتى  َوَْلَْقَطْعُهَما
“Không được mặc áo, khăn quấn, quần, áo choàng 

trùm kín đầu, áo có xức chất thơm; nếu không tìm 

thấy dép thì hay mang giày, hãy cắt giày sao cho nó 

nằm ở phần dưới mắt cá chân.” (Albukhari, Muslim). 

Như vậy, nếu không tìm thấy dép lê thì người trong 

tình trạng Ihram được phép mang giày hoặc nếu không 

tìm thấy Izaar (mảnh vải che thân dưới và thân trên của 

cơ thể) thì mặc quần cho tới khi tìm thấy; khi đã tìm thấy 

Izar thì phải cởi bỏ chiếc quần và mặc Izar. Thiên sứ của 

Allah  đã cho phép mặc quần tại A’rafah đối với ai 

không tìm thấy Izar. 

Riêng đối với phụ nữ thì họ được phép bất cứ loại 

y phục nào của họ khi họ đang trong tình trạng Ihram; 

miễn sao là che kín toàn thân. Tuy nhiên, họ không được 

đeo bao tay như Thiên sứ của Allah  đã nói trong 

Hadith do Ibnu Umar  thuật lai: 

ةُ  تَنَْتِقِب  َولَ }
َ
اَزْينِ  تَلْبَِس  َولَ  الُْمْحِرَمةُ  الَْمْرأ  رواه ابلخاري. {الُْقفى

“Người nữ đang trong tình trạng Ihram không được 

đeo mạng che mặt và bao tay.” (Albukhari). 

5. Điều cấm kỵ thứ năm: Dầu thơm, nước hoa; người 

trong tình trạng Ihram không được xức nước hoa, dầu 

thơm lên người hoặc y phục hoặc dùng trong ăn uống; bởi 

Thiên sứ của Allah  đã ra lệnh bảo Ya’la bin Umaiyah 
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rửa sạch chất thơm và Thiên sứ của Allah  đã nói về 

người đàn ông đã chết trong tình trạng Ihram: 

وهُ  َولَ }  رواه مسلم. {بِِطيٍب  َتَمسُّ
“... Và chớ thoa chất thơm cho y ..” (Muslim). 

Người trong tình trạng Ihram không được ngửi mùi 

hương của nước hoa hay bất cứ chất thơm nào một cách 

có chủ ý, tuy nhiên, nếu vô tình ngửi hoặc có chủ y do 

cần thiết thì không vấn đề gì. 

6. Điều cấm thứ sáu: cấm giết, săn bắt thú trên cạn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِ َيَٰٓ نتُمأ ُحُرم   ٱَّلذ

َ
يأَد َوأ تُلُواْ ٱلصذ  [95سورة املائدة: ] ﴾يَن َءاَمنُواْ اَل َتقأ

Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ giết thú 

săn trong lúc các ngươi đang trong tình trạng Ihram. 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 95). 

﴿ ِ َِم َعلَيأُكمأ َصيأُد ٱلأَّب  تُمأ ُحُرم  وَُحر  ۗ َما ُدمأ  [96سورة املائدة: ] ﴾ا

Nhưng các ngươi không được phép săn bắt thú trên 

cạn trong lúc các ngươi đang trong tình trạng Ihram. 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 96). 

Săn bắt hay tiếp sức săn và tiếp sức giết đều bị cấm 

trong lúc đang Ihram. 

Người đang trong tình trạng Ihram không được 

phép ăn thịt từ thú săn hoặc thú do tiếp tay trong việc săn 

bắt bởi vì đó được coi là xác chết. 

* Vấn đề: Người trong tình trạng Ihram không bị 

cấm săn bắt các loại hải sản bởi lời phán của Allah : 
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ِحلذ لَكُ ﴿
ُ
رِ َوَطَعاُمُهۥأ َحأ  [26سورة املائدة: ] ﴾مأ َصيأُد ٱۡلأ

Các ngươi được phép săn bắt các loại hải sản dùng 

làm thực phẩm. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 96). 

Không cấm giết các loại gia súc, gia cầm cũng như 

các loại thú nuôi; bởi đó không phải là thú săn. 

Không cấm giết thú dữ như sư tử, cọp, báo, ... và 

những loài nguy hiểm có thể gây hại cho con người; cũng 

không cấm giết thú săn nếu việc làm đò nhằm bảo vệ tính 

mạng, tài sản và người thân. 

Khi nào người đang trong Ihram cần thiết đến 

những điều cấm thì họ cứ thực hiện nhưng phải chịu 

Fityah bởi lời phán của Allah : 

ذ  ﴿
َ
ۦٓ أ وأ بِهِ

َ
رِيًضا أ يَة  ى َفَمن ََكَن مِنُكم مذ ۦ فَفِدأ ِسهِ

أ
أ ِن رذ وأ م 

َ
ِن ِصيَاٍم أ م 

ن  وأ نُُسك 
َ
 [226سورة ابلقرة: ] ﴾َصَدقٍَة أ

Nhưng nếu ai trong các ngươi bị bệnh hoặc ngứa da 

đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng cách nhịn 

chay hoặc bố thí (nuôi ăn người nghèo) hoặc dâng một 

con vật tế. (Chương 1 – Albaqarah, câu 196). 

7. Điều cấm thứ bảy: Kết hôn, người trong tình trạng 

Ihram không được phép kết hôn cho bản thân hay cho 

người khác bằng là làm đại diện hay được ủy thác. Thiên 

sứ của Allah  nói: 

 رواه مسلم. {ُيْنَكحُ  َولَ  الُْمْحرِمُ  َيْنِكحُ  لَ }
“Người đang trong tình trạng Ihram không được kết 

hôn cũng như không được gả.” (Muslim). 
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8. Điều cấm thứ tám: Quan hệ tình dục, Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

َجذ فَََل ﴿  [220سورة ابلقرة: ] ﴾َرفََث َفَمن فََرَض فِيهِنذ ٱۡلأ

Bởi thế, người nào thực hiện cuộc hành hương Hajj 

trong những tháng đó thì chớ dâm dục. (Chương 1 – 

Albaqarah, câu 197). 

Ông Ibnu Abbas  nói: Dâm dục trong câu Kinh 

mang ý nghĩa quan hệ tình dục. 

Ai quan hệ vợ chồng trước khi Tahallul lần đầu 

(chưa giết tế, cạo đầu) thì cuộc hành hương bị hư hoàn 

toàn. Người đó phải sám hối nhưng phải thực hiện nốt các 

phần nghi thức còn lại của Hajj bởi Allah  đã phán: 

﴿  ِ َرةَ َّلِلذ َجذ َوٱلأُعمأ واْ ٱۡلأ تِمُّ
َ
 [226سورة ابلقرة: ] ﴾َوأ

Các ngươi hãy hoàn thành Hajj và Umrah vì Allah. 
(Chương 1 – Albaqarah, câu 196). 

Ngoài việc y phải sám hối thì y còn phải thực hiện 

Hajj trong năm tới, và y phải giết tế một con bò theo 

những gì được thuật lại từ các vị Sahabah của Thiên sứ. 

Trường hợp nếu quan hệ vợ chồng sau khi Tahallul 

lần đầu thì cuộc hành hương Hajj không bị hư nhưng phải 

chịu Fityah. 

9. Điều cấm thứ chín: Mơn trớn, kích dục ngoài âm 

đạo; người đang trong tình trạng Ihram không được phép 

mơn trớn, vuốt ve có ham muốn người vợ của mình; bởi 

đó là hành vị dẫn đến quan hệ tình dục. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 
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َجذ فَََل ﴿ ۗ َرفََث َواَل َفَمن فََرَض فِيهِنذ ٱۡلأ َج ِ  ﴾فُُسوَق َواَل ِجَداَل ِِف ٱۡلأ
 [220سورة ابلقرة: ]

Bởi thế, người nào thực hiện cuộc hành hương Hajj 

trong những tháng đó thì chớ dâm dục, chớ làm điều 

sàm bậy, tội lỗi và chớ cãi vã trong thời gian làm 

Hajj! (Chương 1 – Albaqarah, câu 197). 

Dâm dục trong câu Kinh mang ý nghĩa quan hệ 

tình dục và nó bao hàm những hành vi của tình dục như 

mơn trớn, vuốt ve, hôn hay lời nói kích dục. 

* Vấn đề: Theo Sunnah, người thực hiện Hajj cũng 

như Umrah nên ít nói ngoại trừ những điều hữu ích. Ông 

Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

وْ  َخْي ا فَْلَيُقْل  اآلِخرِ  َواَْلَْومِ  بِاهللِ  يُْؤِمنُ  ََكنَ  َوَمنْ }
َ
رواه  {َِلَْصُمْت  أ

  ابلخاري ومسلم.
“Và ai có đức tin nơi Allah và Ngày Sau thì hãy nói 

điều tốt đẹp hoặc giữ im lặng.” (Albukhari, Muslim). 

* Vấn đề: Theo Sunnah, khuyến khích người đang 

trong Ihram thường xuyên nói lời Talbiyah, đọc Qur’an, 

kêu gọi làm điều tốt, ngăn cản làm điều xấu, giữ mình 

tránh những điều cấm ký trong Ihram, luôn điều chỉnh 

tâm niệm để luôn toàn tâm vì Allah. 

Khi đã tới Makkah, nếu người thực hiện Hajj 

dạng Tamattu’a thì y thực hiện các nghi thức Umrah 

trước tiên, đó là: 

 Tawaf ngôi đền Ka’bah bảy dòng. 
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 Dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at sau khi Tawaf, 

khuyến khích đọc trong Rak’at thứ nhất chương Al-

Kafirun và trong Rak’at thứ hai đọc chương Al-Iklaas. 

Tối nhất là nên thực hiện hai Rak’at này ngay phía sau 

Maqaam Ibrahim nếu điều đó không gặp trở ngại; còn 

không thì cứ thực hiện tại bất cứ chỗ nào trong Masjid 

Haram. 

 Sau đó, tiến đến đồi Safa để thực hiện nghi thức 

Sa’i giữa Safa và đồi Marwah. Khi đến đồi Safa thì đọc 

lời phán của Allah : 

﴿ َِۖ َوةَ مِن َشَعآئِرِ ٱَّللذ أَمرأ َفا َوٱل  [258 سورة ابلقرة:] ﴾إِنذ ٱلصذ

Quả thật, đồi Safa và đồi Marwah thuộc các biểu 

hiệu của Allah (Chương 1 – Albaqarah, câu 158). 

Sau đó, đi qua lại giữa đồi Safa và Marwah bảy 

dòng, đi là một dòng và về là một dòng, bắt đầu từ đồi 

Safa và kết thúc tại đồi Marwah. 

Trong suốt quá trình đi qua lại giữa hai đồi cũng 

như trong Tawaf thì nên Du-a cầu xin Allah . 

 Sau khi đã hoàn tất việc Sa’i, nam giới sẽ cắt ngắn 

tóc đều hết toàn đầu, nam giới tốt nhất là cắt ngắn tóc nếu 

thời gian định tâm vào Hajj gần kề; còn không tốt nhất là 

nên cạo đầu; riêng nữ giới thì chỉ cắt đi phần đuôi tóc 

khoảng một lọn ngón tay. 

Đến đây là đã xong phần Umrah, tình trạng Ihram 

được hủy bỏ, được phép làm trở lại những thứ cấm kỵ 

trong thời gian Ihram từ phụ nữ, dầu thơm, mặc quần áo 

may, cắt móng tay chân, tỉa râu mép, nhổ lông nách và 

bất cứ điều gì cần thiết. Tình trạng được phép này kéo dài 
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cho đến ngày Tarawih (ngày mồng tám Zdul-Hijjah), sau 

đó định tâm Ihram vào Hajj. 

* Trường hợp nếu người thực hiện dạng Hajj 

Qiraan và Ifrad thì khi đến Makkah, họ sẽ Tawaf ngôi đền 

Ka’bah được gọi Tawaf Qudum và Sa’i, sau đó họ cứ ở 

trong tình trạng Ihram cho tới ngày mồng mười Zdul-

Hijjah được gọi là ngày Nahr.  
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Những việc làm trong ngày Tarawih 

và ngày A’rafah 

Khuyến khích người đã Ihram vào Hajj dạng Ifrad 

hoặc Qiraan nhưng không mang theo con vật giết tế đổi 

lại thành dạng Tamattu’a. 

Vào ngày Tarawih tức ngày mồng tám tháng Zdul-

Hijjah, những người đi Hajj dù ở Makkah hay ở khu vực 

gần đó sẽ định tâm Ihram vào Hajj. 

Người thực hiện Hajj định tâm Ihram tại nơi ở của 

họ dù là ở Makkah hay ở ngoài Makkah hay ở Mina. 

Sau khi định tâm Ihram họ nên thường xuyên đọc 

lời Talbiyah, họ đọc to tiếng, và Talbiyah được đọc cho 

đến khi đã ném trụ Al-Aqabah vào ngày Eid. 

Họ rời đi khu vực mina đối với ai ở Makkah vào 

ngày Tarawih, tốt nhất là nên rời đi trước lúc mặt trời 

nghiêng bóng; và nếu rời đi trước ngày Tarawih thì không 

vấn đề gì nếu như không quan niệm việc làm tốt hơn 

trong thợ phượng.  

Khi tới Mina, họ sẽ dâng lễ nguyện Salah Zhuhur 

và Asr và các lễ nguyện Salah còn lại ở đó, họ sẽ ngủ ở 

đêm mồng chín; bởi Jabir  nói: “Thiên sứ của Allah 

cưỡi con vật đến Mina, Người dâng lễ nguyện Salah 

Zhuhur, Asr, Maghrib, I-sha’ và Fajar, sau đó Người ngủ 

một lát cho đến khi mặt trời mọc” (Muslim). 

Nhưng đó không phải là điều Wajib mà là điều 

Sunnah, tương tự việc định tâm Ihram và ngày Tarawih 
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cũng không phải là điều Wajib bởi vì nếu định tâm Ihram 

trước và sau ngày hôm đó thì vẫn được. 

Vào sáng ngày mồng chín sau khi mặt trời mọc, họ 

sẽ di chuyển từ Mina đến khu vực A’rafah, và tất cả khu 

vực A’rafah đều là nơi dừng chân, bất cứ nơi nào trong 

phạm vi khu vực A’rafah thì đều có giá trị khi đứng tại đó 

ngoại trừ khu vực mà Thiên sứ của Allah không cho, đó 

là vùng trũng Urnah. 

Tại A’rafah, khi mặt trời nghiêng bóng thì dâng lễ 

nguyện Salah Zhuhur và Asr theo hình thức Qasr (rút 

ngắn bốn thành hai Rak’at) và Jamu’a (gộp chung trong 

một giờ) với một Azdaan và hai Iqa-mah. 

Tương tự ở Muzdalifah cũng thực hiện lễ nguyện 

giữa Maghrib và I-sha’ theo hình thức Qasr và Jamu’a, 

riêng ở tại Mina thì theo Sunnah chỉ có Qasr chứ không 

có Jamu’a. 

Sau khi đã hoàn tất lễ nguyện Salah Zhuhur và Asr, 

họ sẽ Du-a cầu xin Allah  tại chỗ dừng chân của họ, 

chứ không nhất thiết phải đi lên núi, và cũng không nhất 

thiết phải nhìn thấy núi, lúc Du-a họ nên hướng mặt về 

hướng Ngôi Đền Ka’bah. 

Trong thời gian ở tại A’rafah sau khi đã hoàn tất lễ 

nguyện Salah Zhuhur và Asr thì chỉ nên bận rộn với sự 

Du-a và sám hối cầu xin Allah tha thứ cũng như các lời 

tụng niệm. Có nhiều lời Du-a được Thiên sứ của Allah  

chỉ dạy qua lời thuật của các vị Sahabah, và lời mà Thiên 

sứ nói nhiều nhất là câu: 
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يَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللَ  إِلى  إَِِلَ  لَ } َْمدُ  َوَِلُ  ، الُْملُْك  َِلُ  ، َِلُ  ََشِ  ُُكِّ  لََعَ  َوْهوَ  ، اْلْ
ءٍ   {قَِديرٌ  ََشْ

“La ila-ha illollo-h wahdahu la shari-kalah, lahul 

mulku wa lahul hamdu wa huwa ala’ kulli shay-in 

qodi-r”. 

“Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, 

Ngài là Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang vai, 

mọi vương quyền, mọi lời ca ngợi đều thuộc về Ngài 

và Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ”. 

Không được phép rời A’rafah trước khi mặt trời 

lặn, nếu rời đi trước mặt trời lặn thì bắt buộc phải quay 

lại, nếu không quay lại phải chịu phạt, đó là giết một con 

cừu và phân phát cho những người nghèo tại khu vực 

Haram hoặc một phần bảy con bò hoặc con lạc đà. 

Thời gian bắt buộc dừng chân tại A’rafah: thời 

gian bắt đầu từ sau khi mặt trời nghiêng bóng của ngày 

A’rafah theo câu nói đúng nhất, và tiếp tục cho tới lúc 

ánh rạng đông ló dạng của đêm mồng mười. Ai dừng 

chân ban ngày thì phải ở cho đến khi mặt trời lặn khuất, 

còn ai dừng chân ban đêm thì chỉ cần một lát cũng đã có 

giá trị; bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

َِّى } ْدَرَك اْلْ
َ
ْدَرَك َعَرفَات بِلَْيٍل َفَقْد أ

َ
رواه اخلمسة من حديث عبد  {َمْن أ

 . الرمحن بن يعمر
“Ai có mặt tại A’rafah trong đêm thì coi như đã có 

mặt trong Hajj.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, 
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Ibnu Ma-jah và Ahmad ghi lại từ lời thuật của 

Abdurrahman bin Ya’mar ). 

Giới luật dừng chân tại A’rafah: 

Dừng chân tại A’rafah là nghi thức Rukun trong 

các nghi thức Rukun của Hajj, không những thế, nó còn 

được coi là đại nghi thức tối trọng của Hajj; bởi Thiên sứ 

của Allah  nói: 

{ َُِّّ بإسناد  رواه اخلمسة من حديث عبد الرمحن بن يعمر {َعَرفَةُ  اْلْ
 .صحيح

“Hajj là A’rafah.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, 

Ibnu Ma-jah và Ahmad ghi lại từ lời thuật của 

Abdurrahman bin Ya’mar  với đường dẫn Sahih). 

Do đó, nếu ai dừng chân ngoài phạm vi khu vực 

A’rafah thì sự dừng chân đó không có giá trị. 
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Di chuyển đến Muzdalifah và những 

việc làm trong ngày Eid 

Sau khi mặt trời đã lặn khuất, những người hành 

hương sẽ từ A’rafah di chuyển đến khu vực Muzdalifah 

một cách từ tốn. Ông Jabir  thuật lại: Thiên sứ của 

Allah  vẫn đứng tại A’rafah cho tới khi mặt trời lặn và 

ánh hoàng hôn vừa mất đi một phần thì Người rời đi, 

Usa-mah thì nôi đuôi phía sau Người và dường như đầu 

con lạc đà muốn chạm phải mông con vật cưỡi của 

Người. Thế là Người  nói đồng thời ra hiệu bằng tay 

phải:  

يَُّها}
َ
ِكيَنةَ  انلىاُس  أ ِكيَنةَ  السى  رواه مسلم. {السى

“Này hỡi mọi người, hãy từ tốn, hãy từ tốn” (Muslim). 

Trong lúc di chuyển từ A’rafah đến Muzdalifah thì 

hãy luôn Istighfar, Takbir và Talbiyah bởi Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

َ َغُفور  ﴿ َ  إِنذ ٱَّللذ فُِرواْ ٱَّللذ َتغأ فَاَض ٱنلذاُس َوٱسأ
َ
فِيُضواْ مِنأ َحيأُث أ

َ
 ُثمذ أ
 [222سورة ابلقرة: ] ﴾ ١٩٩رذِحيم  

Rồi hãy vội vã rời khỏi (Muzdalifah) nơi mà mọi 

người vội vã bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ tội lỗi. 

Quả thật, Allah là Đấng hằng tha thứ và khoan dung 
(Chương 1 – Albaqarah, câu 199). 

Muzdalifah có ba tên gọi: Muzdalifah, nơi tập hợp, 

và Mash’aril-Haraam. 
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* Vấn đề: Khi đã tới Muzdalifah, lập tực dâng lễ 

nguyện Salah Maghrib và I-sha’ theo hình thức Qasr và 

Jamu’a với một Azdaan và hai Iqa-mah ngay khi vừa tới 

nơi. Ông Jabir  mô tả cách của Thiên sứ : “Khi Người 

 tới Muzdalifah, Người dâng lễ nguyện Salah Maghrib 

và I-sha’ với một Azdaan và hai Iqa-mah” (Muslim). 

Sau đó, ngủ lại Muzdalifah cho đến sáng và dâng lễ 

nguyện Salah Fajar ở đó. Ông Jabir  nói: “Sau đó, 

Thiên sứ của Allah  nằm ngủ cho đến lúc ánh  rạng 

đông ló dạng, Người dâng lễ nguyện Salah Fajar lúc ánh 

bình minh với một Azdaan và một Iqa-mah.” (Muslim). 

Theo Sunnah, phải nên ngủ lại Muzdalifah cho tới 

lúc Fajar, dâng lễ nguyện Salah Fajar xong, rồi nán lại 

một lúc để cầu nguyện cho tới khi trời ngã màu vàng, sau 

đó rời đi đến Mina trước lúc mặt trời mọc. 

* Vấn đề: Nếu là người già yếu, trẻ con và phụ nữ 

thì họ được phép rời Muzdalifah sớm để đến Mina khi mà 

mặt trăng đã khuất (nửa đêm), tương tự những khỏe mạnh 

nhưng đi cùng với họ và quản lý họ được phép rời đi sớm 

cùng với họ. Riêng những đối tượng không phải là những 

người già yếu, phụ nữ hay trẻ con thì phải nên nán lại 

Muzdalifah cho tới giờ Fajar, dâng lễ nguyện Salah Fajar 

xong, nán lại một lát cho tới khi trời ngã vàng. 

Ngủ lại Muzdalifah trong đêm là nghi thức Wajib 

của Hajj, không được phép bỏ qua nghi thức này đối với 

ai đến đó trước phần cuối đêm, còn đối với ai đến đó sau 

phần cuối của đêm thì được phép ở lại đó dù chỉ một lát. 

Tuy nhiên, tốt nhất là phải ở lại đó cho tới Fajar, dâng lễ 
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nguyện Salah Fajar xong rồi cầu nguyện, sau đó mới rời 

đi. 

* Vấn đề: Những người có lý do chính đáng được 

phép không ngủ lại ở Muzdalifah chẳng hạn như người 

bệnh cần ngủ bệnh việc để theo dõi điều trị, tương tự 

người mà người bệnh cần chăm sóc và phục dịch. 

Sau đó, di chuyển đến Mina trước khi mặt trời 

mọc, bởi Umar  nói: “Những người thời Jahiliyah 

không rời Muzdalifah trừ phi mặt trời mọc, cho nên Thiên 

sứ của Allah  làm khác họ là rời đi trước khi mặt trời 

mọc” (Albukhari). 

Nên nhặt lấy các viên sỏi để ném các trụ Jamarat 

trên đường đi trước khi tới Mina, đây là câu nói đúng 

nhất hoặc nhặt lấy ở Muzdalifah hoặc cũng có thể nhặt 

lấy ngay tại khu vực Mina. Ibnu Abbas  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  tiến đến trụ Aqabah vào buổi sớm 

trưa và Người ở trên lưng con vật cưỡi, Người nói: “Hãy 

nhặt cho Ta các viên sỏi”. Tôi đã nhặt cho Người bảy 

viên sỏi cỡ như viên để bắn ná, Người nắm chúng trong 

lòng bàn tay và Người  nói:  

ْمَثاَل } 
َ
يَُّها يَا .فَاْرُموا َهُؤلَءِ  أ

َ
ينِ  ِف  َوالُْغلُوى  إِيىاُكمْ  انلىاُس  أ  فَإِنىَما ادلِّ

ْهلََك 
َ
ينِ  ِف  اْلُغلُوُّ  َقْبلَُكمُ  ََكنَ  َمنْ  أ رواه اإلمام أْحد والنسايئ وابن  {ادلِّ

 صححه.ماجه واْلاكم 
“Các ngươi hãy ném với những viên cỡ như thế này 

đây. Này hỡi mọi người, các ngươi hãy tránh những 

hành động thái quá trong tôn giáo; bởi quả thật, 

những người thời trước các ngươi đã bị hủy diệt chỉ vì 
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họ đã thái quá trong tôn giáo.” (Imam Ahmad, Annasa-

i, Ibnu Ma-jah, Hakim xác nhận Hadith Sahih). 

Như vậy, nhưng viên sỏi dùng để ném trụ Jamarat 

cỡ như hạt đậu (đậu phụng hoặc lớn hơn một tí). 

* Vấn đề: Không được phép và không có giá trị 

nếu ném bằng những gì khác ngoài các viên đá sỏi, và 

không vấn đề gì nếu như viên đá to hơn một chút, tuy 

nhiên, Thiên sứ của Allah  chỉ ném trụ với những viên 

đá nhỏ và Người bảo: 

 رواه أمحد. {َمَناِسَكُكمْ  َعنِّ  ُخُذوا}
“Các ngươi hãy thực hiện Hajj theo cách của Ta.” 

(Ahmad). 

Khi tới Mina, hãy tiến đến trụ Jamarat Aqabah, đó 

là trụ cuối cùng hướng về Makkah, nó được gọi là 

Jamarah Kubra (trụ lớn). Người thực hiện Hajj sẽ ném trụ 

này với bảy viên đá, ném bảy lần mỗi lần một viên. Sau 

khi tới Mina là bắt đầu ném ngay vì đó là cách chào 

Mina. Thời gian cho việc ném đá kéo dài cho tới khi ánh 

rạng đông ló dạng của đêm mười một. 

Những viên đá khi ném phải lọt vào miệng hố bao 

quanh trụ, người thực hiện Hajj phải chắc chắn các viên 

đá đã lọt vào trong hố mỗi lần ném, bởi vì mục tiêu của 

việc ném không phải là ném trúng vào cây trụ mà là ném 

vào trong hố. Do đó, nếu ném trúng cây trụ nhưng rồi 

viên đá lại văng ra ngoài khỏi hố thì chưa được tính. 

* Vấn đề: Những người thuộc nhóm người già 

yếu, phụ nữ và trẻ con được phép ném trụ Jamarat vào lúc 

cuối đêm. 
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Theo Sunnah, khuyến khích Takbir cho mỗi lần 

ném. 

Sau khi ném trụ Aqabah thì tốt nhất hãy thực hiện 

việc giết tế con vật nếu như đối với người đi Hajj theo 

dạng Tamattu’a hoặc Qiraan. Họ sẽ mua con cừu, giết nó 

rồi xẻ thịt phân phát cho người nghèo và lấy ăn một phần. 

Sau khi giết con vật tế thì người thực hiện Hajj sẽ 

cạo đầu hoặc cắt ngắn tóc bởi Allah  phán: 

ِينَ ﴿ ِ  [10سورة الفتح: ] ﴾َُمَل ِقَِي رُُءوَسُكمأ َوُمَقُص 

Đầu cạo trọc và tóc cắt ngắn. (Chương 48 – Al-Fath, 

câu 27). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: “Thiên sứ của 

Allah  đã cầu nguyện ba lần cho người cạo đầu và một 

lần cho người cắt ngắn tóc” (Albukhari, Muslim). 

Nếu cắt ngắn tóc là phải cắt đều toàn đầu chứ 

không được cắt phần này và chừa phân kia. 

Riêng nữ giới chỉ cắt đi một ít tóc ở phần đuôi tóc 

khoảng chừng một đốt ngón tay. Ông Ibnu Abbas  thuật 

lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َلُْق  النَِّساءِ  لََعَ  لَيَْس } داود رواه أبو  { اتلىْقِصيُ  النَِّساءِ  لََعَ  إِنىَما اْلْ
 والطباين وادلارقطين.

“Phụ nữ không cạo đầu mà chỉ cắt ngắn tóc.” (Abu 

Dawood, Tabra-ni và Adda-ra-qutni). 

Sau khi đã hoàn thành việc ném trụ Aqabah, cạo 

đầu hay cắt ngắn tóc thì không còn cấm kỵ với bất kỳ 
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điều cấm nào trong tình trạng Ihram ngoại trừ phụ nữ. Bà 

A’ishah  nói: “Tôi đã thoa dầu thơm cho Thiên sứ của 

Allah  trước khi Ihram, và vào ngày Nahr trước khi 

Tawaf ngôi đền tối đã thoa dầu thơm với xạ hương cho 

Người” (Albukhari, Muslim). 

Đây được gọi là Tahallul lần thứ nhất. 

Tahallul lần hai (không còn cấm kỵ bất cứ điều gì 

trong tình trạng ngay cả với phụ nữ) là lần Tahallul cuối 

cùng, nó có hiệu lực su khi đã hoàn tất việc Tawaf và 

Sa’i. 

Sau khi đã hoàn tất việc ném trụ Aqabah, giết tế, 

cạo đầu hoặc cắt tóc thì người đi Hajj sẽ di chuyển trở lại 

Makkah để Tawaf được gọi là Tawaf Ifa-dhah và Sa’i 

giữa đồi Safa và Marwah. Nếu người làm Hajj theo dạng 

Qiraan hoặc Ifraad đã Sa’i cùng với lần Tawaf Qudum 

(lần Tawaf khi mới đến Makkah) thì không cần phải Sa’i 

trong lần Tawaf Ifa-dhah. 

Tốt nhất là nên thực hiện theo thứ tự trong ngày 

Nahr: đầu tiên là ném trụ Aqabah, sau đó là giết tế, rồi 

đến việc cạo đầu hay cắt ngắn tóc, cuối cùng là Tawaf và 

Sa’i. Nhưng nếu không thực hiện bốn nghi thức này theo 

thứ tự đã nói thì cũng không vấn đề gì; bởi lẽ có người đã 

hỏi Thiên sứ của Allah  điều nào nên làm trước và điều 

nào nên làm sau thì Người  nói: 

 متفق عليه. {َحَرجَ  َولَ  اْفَعْل }
“Cứ làm, không có vấn đề gì!” (Albukhari, Muslim). 
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Ông Abdullah bin Amru  thì nói: tuy nhiên theo 

thứ tự thì tốt hơn bởi vì Thiên sứ của Allah  đã làm theo 

thứ tự như vậy. 

Cách thức Tawaf ngôi đền: 

Bắt đầu từ góc có cục đá đen, đứng vào vị trí xong 

xong với cục đá đen và bắt đầu cho một dòng và kết thúc 

một dòng của tại đó. Khi bắt đầu, nói “Bismillah, wollo-

hu akbar” như Thiên sứ của Allah đã nói như thế trong 

hai bộ Sahih Albukhari và Muslim; sau đó, nói: 

ِ  اللُهمى إِْيَمانا  بَِك َوتَْصِديْقا  بِِكتابِك ووفَاء  بَِعْهِدَك واتباَع  }  ةِ نى ُس ل
 {.دٍ مى ُُمَ  َك يِّ بِ نَ 

“Ollo-humma i-ma-nan bika wa tasdi-qan bikita-bika 

wa wafa-an bi ahdika wattiba’an lisunnati nabiyika 

Muhammad”. 

“Lạy Allah, nơi Ngài bề tôi có đức tin, với kinh sách 

của Ngài bề tôi tin tưởng, với sự giao ước của Ngài bề 

tôi xin thực hiện và với Sunnah của vị Nabi của Ngài 

Muhammad bề tôi đi theo.”  

Còn những dòng Tawaf còn lại thì chỉ cần nói 

Takbir. Và khuyến khích đưa tay phải chạm vào cục đá 

đen và hôn hoặc hôn trực tiếp vào cục đá đen hoặc chạm 

tay vào rồi hôn tay nếu không gặp trở ngại; còn nếu gặp 

trở ngại do qua đông người thì chỉ cần đưa tay ra dấu rồi 

hôn tay là được. 

Không được phép cố chen lấn và xô đẩy trong 

dòng người đông đúc chỉ vì để được hôn cục đá đen. 
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Khi đi Tawaf, di chuyển sao cho ngôi đền luôn 

nằm hướng bên trái. Trong lúc di chuyển nên tụng niệm, 

Du-a, đọc Qur’an. Mỗi khi đến góc Al-Yama-ni (góc thứ 

tư tính từ góc có cục đá đen) thì hãy đưa tay phải chạm 

vào nếu không gặp trở ngại, còn nếu gặp khó khăn thì chỉ 

cần đưa tay ra dấu là được chứ không hôn. Trong lúc di 

chuyển từ góc Al-Yama-ni cho tới góc có cục đá đen thì 

nên nói: 

َيا َحَسنَة  ﴿ نأ ٓ َءاتِنَا ِِف ٱلُّ َۚ ٱنلذارِ  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسنَة   َربذنَا  ﴾َوقِنَا َعَذا
 .[102: ابلقرة]

“Rabbana a-tina fiddunya hasanah wa fil a-khiroti 

hasanah wa qina a’zda-ban na-r”. 
Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài ban cho 

chúng con những gì tốt đẹp trên thế gian và ở cõi Đời 

Sau và xin Ngài hãy cứu chúng con khỏi hình phạt nơi 

Hỏa ngục. (Chương 1 – Albaqarah, câu 201). 

Đó là điều Sunnah được truyền lại từ Thiên sứ của 

Allah . 

Khi đến góc có cục đá đen là đã hoàn thành một 

dòng, cứ như thế thực hiện bảy dòng. 

Những điều kiện bắt buộc cho Tawaf: 

- Phải là người Islam. 

- Người tỉnh táo. 

- Phải có sự định tâm. 

- Không được Tawaf với thân trần. 

- Phải hoàn tất bảy dòng. 
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- Phải luôn di chuyển Tawaf sao cho ngôi đền luôn 

nằm bên trái. 

- Các dòng Tawaf là dòng quanh ngôi đền không 

được vào bên trong vòng cung Hijr Isma’il bởi vì đó là 

một phần của ngôi đền. 

- Phải đi bộ nếu có khả năng. 

- Các dòng Tawaf phải liên tục không được có sự 

gián đoạn trừ phi sự gián đoạn trong một lúc ngắn không 

đáng kể chẳng hạn như đang Tawaf thì đến giờ Iqamah 

hoặc có lễ nguyện Salah cho người chết thì được phép 

dừng để dâng lễ nguyện. 

- Phải Tawaf bên trong Masjid Haram. 

- Phải bắt đầu và kết thúc tại góc có cục đá đen của 

ngôi đền cho mỗi dòng. 

Sau khi đã hoàn thành Tawaf, dâng lễ nguyện 

Salah hai Rak’at, tốt nhất là nên thực hiện hai Rak’at này 

đằng sau Maqaam Ibrahim nhưng được phép thực hiện ở 

bất nơi nào trong Masjid. Theo Sunnah nên đọc chương 

Al-Kafirun cho Rak’at thứ nhất và chương Al-Ikhlaas cho 

Rak’at thứ hai. 

Sau khi hoàn thành lễ nguyện Salah hai Rak’at thì 

tiến đến đồi Safa để Sa’i giữa đồi Safa và Marwah. Khi 

đến đồi Safa thì đọc lời phán của Allah : 

﴿ َِۖ َوةَ مِن َشَعآئِرِ ٱَّللذ أَمرأ َفا َوٱل  [258 سورة ابلقرة:] ﴾إِنذ ٱلصذ

Quả thật, đồi Safa và đồi Marwah thuộc các biểu 

hiệu của Allah (Chương 1 – Albaqarah, câu 158). 
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Sau đó, di chuyển lên đồi, đứng hướng mặt về ngôi 

đền Ka’bah, Takbir ba lần rồi nói ba lần: 

َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك  َِلُ  َِلُ  ََشِيَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ }  َُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  اْلْ
ءٍ  ْْنَزَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إِلى  إَِِلَ  لَ  َقِديرٌ  ََشْ

َ
ْحَزاَب  َوَهَزمَ  َعْبَدهُ  َونََِصَ  َوْعَدهُ  أ

َ
 األ

 {وَْحَدهُ 
“La ila-ha illollo-h wahdahu la shari-kalah, lahul 

mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay-in 

qodi-r, La ila-ha illollo-h wahdahu, anjaza wa’dahu 

wa nasaro abdahu wa hazamal ahza-ba wahdah”. 

“Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, 

Ngài là Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang vai, 

mọi vương quyền, mọi lời ca ngợi đều thuộc về Ngài 

và Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. Không có 

Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài là Đấng 

Duy Nhất, Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài, trợ 

giúp người bề tôi của Ngài và đã đánh bại các đội 

quân của kẻ thù, Ngài là Đấng Duy Nhất”. 

Sau đó hãy cầu nguyện rồi đi xuống đồi Safa để đi 

về phía đồi Marwah, trên đường đến đồi Marwah có một 

đoạn giữa hai vạch sáng màu xa lá cây, người Sa’i nên 

chạy nhanh trong đoạn đó. Khi tới đồi Marwah là được 

một dòng. Ở trên đồi Marwah cũng nói giống như những 

gì trên đồi Safa rồi đi xuống để trở lại đồi Safa, đến đoạn 

giữa hai vạch màu xanh lá cây thì cũng chạy nhanh, khi 

tới đồi Safa là dòng thứ hai. Cứ như vậy đi qua lại bảy 

dòng, từ Safa đến Marwah là một dòng và từ Marwah trở 
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lại Safa là một dòng kế tiếp; và dòng cuối cùng được kết 

thúc tại đồi Marwah. 

Trong quá trình đi Sa’i khuyến khích tụng niệm, 

Du-a hoặc đọc Qur’an. 

* Tawaf và Sa’i không hề có quy định những lời 

Du-a hay những lời tụng niệm riêng biệt nào cả mà cứ 

Du-a và tụng niệm tùy thích với những lời Du-a cũng như 

tụng niềm được truyền lại từ sự chỉ dạy của Thiên sứ . 

Các điều kiện bắt buộc cho Sa’i: 

- Phải có sự định tâm Niyah. 

- Phải thực hiện đủ bảy dòng. 

- Phải thực Tawaf của Hajj trước. 

- Các dòng phải được thực hiện liên tiếp nhau không 

được sự gián đoạn trừ sự gián đoạn chỉ trong một lúc 

không đáng kể. 
   

 

Giáo lý những ngày Tashreeq và 

Tawaf chia tay 

Sau khi đã Tawaf Ifa-dhah của ngày mồng mười 

tức ngày Eid thì quay trở lại Mina, bắt buộc phải ngủ đêm 

tại đó. Ông A’sim bin A’di  thuật lại: “Thiên sứ của 

Allah  cho phép người chăn giữ lạc đà ngủ đêm bên 

ngoài Mina” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-

jah và Ahmad). 
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Đó là vì Abbas  đã xin Thiên sứ của Allah  cho 

phép ông ngủ đêm ở Makkah vào những đêm của Mina 

để coi chừng đàn lạc đà của ông. 

Ông Umar  nói: “Không ai thực hiện Hajj được 

phép ngủ lại tại khu vực phía sau trụ Aqabah (Makkah) 

vào những đêm của Mina” (Malik ghi lại với đường dẫn 

truyền Sahih). 

Do đó, phải ngủ đêm tại Mina trong ba đêm nếu 

không vội, còn nếu vội thì ngủ lại trong hai đêm, đó là 

đêm mười một và đêm mười hai. Các lễ nguyện Salah 

trong những ngày đó được thực hiện theo hình thức Qasr 

(bốn Rak’at rút ngắn thành hai Rak’at), và mỗi lễ nguyện 

Salah được thực vào đùng giờ giấc của nó. 

Trong ba ngày đó, phải đi ném cả ba trụ Jamarat 

vào mỗi ngày từ lúc sau khi mặt trời đã nghiêng bóng. 

Ông Jabir  thuật lại: “Thiên sứ của Allah  ném trụ 

Jamarat Aqabah trong ngày Nahr vào buổi sớm trưa 

(trước khi mặt trời nghiêng bóng), còn trong những ngày 

sau đó thì Người  ném vào lúc khi mặt trời đã nghiêng 

bóng.” (Albukhari, Muslim). 

Ông Ibnu Umar  nói: “Chúng tôi canh chừng giờ, 

khi mặt trời đã nghiêng bóng thì chúng tôi đi ném trụ.” 

(Albukhari). 

Khi ném ba trụ thì bắt đầu từ trụ thứ nhất (trụ nhỏ). 

Cách ném cũng giống như cách ném trụ Aqabah trong 

ngày Nahr. Sau khi ném xong, tiến đến trụ thứ hai, đứng 

hướng mặt về Qiblah, ngửa đôi bàn tay lên cầu nguyện 

thật lâu khoảng bằng thời gian đọc chương Albaqarah. 

Xong thì tiếp tục đi ném trụ Wusta (trụ giữa), sau đó đi 
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qua trái và đứng hướng mặt về Qiblah ngửa đôi bàn tay 

lên cầu nguyện. Xong tiếp tục đi ném trụ Aqabah, khi 

ném xong trở về chỗ nghỉ ngay không đứng lại. 

Bắt buộc phải ném theo trình tự: đầu tiên là ném 

trụ Jamarah Sughra (trụ nhỏ), kế đến là trụ Wusta (trụ 

giữa) và cuối cùng là trụ Aqabah. 

* Vấn đề: Những người thuộc các thành phần lớn 

tuổi già yếu, phụ nữ, trẻ con lo sợ đám đông sẽ gây khó 

khăn có thể nhờ người ném hộ cho họ. 

Người ném hộ có thể ném cho tất cả người được 

ném thay ở từng trụ; không nhất thiết phải hoàn tất việc 

ném cho bản thân trước rồi mới đến việc ném hộ bởi 

trong thời điểm đông người rất khó khăn. 

* Vấn đề: Vào ngày thứ mười hai, sau khi ném ba 

trụ xong, nếu muốn có thể rời Mina trước khi mặt trời 

lặn; còn nếu muốn có thể ở lại thêm một đêm nữa và tiếp 

tục ném ba trụ vào ngày mười ba, và ở lại thêm ngày 

mười ba thì tốt hơn. Allah  phán: 

َل ِِف ﴿ َر فَََلٓ إِثأَم َعلَيأهِ  لَِمِن َفَمن َتَعجذ خذ
َ
ِ فَََلٓ إِثأَم َعلَيأهِ َوَمن تَأ يَوأَميأ

 ٰۗ  [103سورة ابلقرة: ] ﴾ٱتذَقٰ

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. (Chương 1 – 

Albaqarah, câu 203). 

Nếu như mặt trời đã lặn mà chưa rời đi thì bắt buộc 

phải ở lại thêm một đêm mười ba. 
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Phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt: 

Người phụ nữ có kinh nguyệt hoặc máu hậu sản 

trước khi định tâm Ihram hoặc đã định tâm Ihram trong 

lúc thân trạng sạch sẽ nhưng rồi lại đến chu kỳ trong lúc 

đang trong Ihram thì cô ta cứ ở vậy trong Ihram, cô ta sẽ 

thực hiện tất cả các nghi thức Hajj từ nghi thức dừng chân 

tại A’rafah, ngủ đêm tại Muzdalifah, ném trụ Jamarat và 

ngủ đêm tại Mina, trừ việc Tawaf ngôi đền Ka’bah và 

Sa’i giữa đồi Safa và Marwah, khi nào đã sạch sẽ trở lại 

thì thực hiện Tawaf và Sa’i. 

Nhưng nếu cô ta Tawaf trong thân trạng sạch sẽ và 

sau khi hoàn thành Tawaf thì cô ta đến chu kỳ, trường 

hợp này cô ta tiếp tục thực hiện việc Sa’i giữa đồi Safa và 

Marwah, kinh nguyệt không cản trở nghi thức Sa’i vì Sa’i 

không cần phải trong thân trạng có Taha-rah. 

 

 

Tawaf chia tay: 

Khi người thực hiện Hajj muốn rời Makkah để 

quay về thì phải Tawaf được gọi là Tawaf chia tay trước 

khi lên đường; trừ người phụ nữ đang trong chu kỳ kinh 

nguyệt hay máu hậu sản thì không cần phải Tawaf trước 

khi lên đường quay về. Ông Ibnu Abbas  nói: “Mọi 

người được lệnh phải Tawaf lần cuối trừ phụ nữ có kinh 

nguyệt” (Albukhari, Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác, ông Ibnu Abbas  nói: 

Mọi người bắt đầu đổ xô ra về từ mọi hướng, Thiên sứ 

của Allah  nói: 
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َحدٌ  َيْنِفرُ  لَ }
َ
رواه أمحد ومسلم وأبو  {بِاْْلَْيِت  َعْهِدهِ  آِخرُ  يَُكونَ  َحّتى  أ

 داود وابن ماجه.
“Không ai được rời đi cho tới khi nào đã Tawaf ngôi 

đền.” (Ahmad, Muslim, Abu Dawood và Ibnu Ma-jah). 

Ibnu Abbas  nói: “Thiên sứ của Allah  cho 

phép người có kinh nguyệt lên đường quay về mà không 

cần Tawaf chia tay nếu như cô ta đã Tawaf Ifa-dhah” 

(Ahmad). 

Bà A’ishah  thuật lại: Bà Safiyah Bint Hayy  

đến chu kỳ kinh nguyệt sau khi đã Tawaf Ifa-dhah, bà đã 

nói với Thiên sứ của Allah  về điều đó, Người nói: 

“Vậy, cứ lên đường!” (Albukhari, Muslim). 

Nếu sau khi đã Tawaf chia tay nhưng vẫn ở lại 

trong thời gian lâu thì phải thực hiện lại Tawaf trước khi 

lên đường trừ phi ở lại để đợi người đi cùng hoặc để sửa 

chữa phương tiện di chuyển hoặc ở lại một lát để dùng 

bữa trư hay mua một vài thứ gì đó thì không cần phải 

thực hiện Tawaf lần nữa trước khi rời đi. 
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Giáo lý Adhiyah, Hady và Aqi-qah 

Adhiyah  

Adhiyah là con vật được mang ra giết tế từ các loại 

gia súc bò, lạc đà, dê hoặc cừu do ngày lễ Eid để làm hài 

lòng Allah . 

Adhiyah là việc làm Sunnah Mu’akkadah. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

َرأ  ﴿ ِ لَِرب َِك َوٱۡنأ
 [1سورة الكوثر: ] ﴾ ٢فََصل 
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Hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế 

của Ngươi (Muhammad) (Chương 208 – Al-Kawthar, 

câu 2). 

ة  ﴿ مذ
ُ
ِ أ

َم ٱ َسك  َجَعلأنَا َمن َولُِك  ُكُرواْ ٱسأ َذأ ِ ِ ِل  ِنَۢ بَهِيَمةِ  َّللذ ٰ َما َرزََقُهم م  لََعَ
نأَعِٰمٰۗ 

َ  [34سورة احلج: ] ﴾ٱألأ

Và TA đã ban cho mỗi cộng đồng một số nghi lễ cúng 

tế để họ có thể niệm danh Allah trên những con vật 

nuôi mà Ngài đã ban cấp cho họ dùng làm thực 

phẩm. (Chương 11 – Al-Hajj, câu 34). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại: “Thiên sứ của 

Allah  giết Adhiyah với hai con cừu có sừng.” 

(Albukhari ghi lại). 

Tất cả những người Muslim đều đồng thuận về 

việc làm Adhiyah được qui định trong Islam nhưng 

không phải bắt buộc; bởi các vị Sahabah đã từng bỏ qua 

việc thực hiện Adhiyah dù có khả năng vì sợ rằng nó trở 

thành điều bắt buộc chẳng hạn như Abu Bakr , Umar 

, Ibnu Mas’ud  và các vị Sahabah khác. 

Giết Adhiyah tốt hơn bố thí giá trị của nó. 

Các điều kiện để Adhiyah có giá trị: 

1. Con vật làm Adhiyah phải là các loại gia súc: lạc 

đà, bò, dê hoặc cừu. 

2. Con vật phải đủ tuổi theo qui định: năm tuổi đối 

với lạc đà, hai tuổi đối với bò, một tuổi đối với dê và sáu 

tháng tuổi đối với cừu. 

3. Con vật không bị khiếm khuyết hay dị tật. 
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* Vấn đề: Một con cừu hay một phần bảy con bò 

có thể Adhiyah cho một hộ gia đình. Ông Abu Ayyub 

thuật lại: “Trong thời của Thiên sứ, một làm Adhiyah với 

một con cừu cho y và cho cả gia đình của y, họ ăn và 

mang phân phát.” (Tirmizdi, Ibnu Ma-jah). 

* Vấn đề: Con vật dùng làm Adhiyah tốt nhất là 

lạc đà, kế đến là bò và sau đó là dê hoặc cừu; và đối với 

mỗi loài tốt nhất là con có giá cao nhất. 

* Vấn đề: Việc hùn hạp Adhiyah được phân thành 

hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Hùn hạp trong ân phước, đó là một 

người sỡ hữu con vật, người Muslim khác chia sẽ cùng 

với y trong ân phước, sự hùn hạp này là được phép. 

Dạng thứ hai: Hai nhà hoặc nhiều hơn cùng chung 

sở hữu một con Adhiyah, sự hùn hạp không được phép. 

Những khiếm khuyết và dị tất không được 

phép dùng làm Adhiyah 

1. Con vật bi đui một bên mắt, dù là có mắt nhưng 

không nhìn thấy hoặc con mắt toàn là màu trắng đục. 

2. Con vật quá gầy. 

3. Con vật bì què do mất một chân hay do bị gãy; 

nhưng nếu chỉ què một chút không đáng kể thì không sao. 

4. Con vật bị bệnh, chẳng như bị cảm hoặc bị nhiễm 

trùng hoặc có thể do nguyên nhân nào đó dễ gây chết 

chẳng hạn như bị ngộp sắp chết, bị thú dữ cắn xé, ... 

Ông Al-Bara’ bin A’zib  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  đứng giữa chúng tôi và nói: 
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ْرَبعٌ }
َ
َضاِح  ِف  ََتُوزُ  لَ  أ

َ
ٌ  الَْعْوَراءُ  األ ٌ  َوالَْمِريَضةُ  َعَوُرَها َبيِّ  َمَرُضَها َبيِّ

ٌ  َوالَْعرَْجاءُ  رواه أمحد وأبو داود  {َتْنَّق  لَ  الىِّت  َواْلَكِسيُ  َظلُْعَها َبيِّ
 والرتمذي والنسايئ.

“Bốn khuyết điểm ở con vật không được phép mang 

đi làm Adhiyah: bị đui một mắt một cách rõ rệt, bị 

bệnh, bị què và gầy yếu.” (Ahmad, Abu Dawood, 

Tirmizdi và Annasa-i). 

5. Con cừu bị cắt mông dù nhiều hay ít. 

Những khiếm khuyết Makruh: 

1. Con vật bị gãy sừng hoặc đứt tai hay bị một điều gì 

đó tương tự trên cơ thể con vật. 

2. Con bò hoặc con lạc đà bị cắt đuôi. 

3. Bị rụng răng. 

4. Khô sữa. 

Giờ giấc giết tế Adhiyah: 

Giờ giấc giết tế Adhiyah là từ lúc sau khi hoàn 

thành lễ nguyện Salah Eid. Ông Albara’ bin A’zib  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َل  إِنى } وى
َ
  َما أ

ُ
نْ  َهَذا يَْوِمَنا ِف  بِهِ  َنْبَدأ

َ
َ  أ  َفَعَل  َفَمنْ  ، َفَنْنَحرَ  نَرِْجعَ  ُثمى  نَُصَّلِّ

َصاَب  َفَقدْ  َذلَِك 
َ
نْ  َقْبَل  َذبَحَ  َوَمنْ  ، ُسنىَتَنا أ

َ
َ  أ لَهُ  َْلْمٌ  ُهوَ  فَإِنىَما يَُصَّلِّ  َعجى

ْهلِهِ 
َ
ءٍ  ِف  النُُّسِك  ِمنَ  لَيَْس  ، أل  .متفق عليه {ََشْ

“Quả thật, việc đầu tiên mà chúng ta bắt đầu trong 

ngày này của chúng ta (ngày Eid) là chúng ta dâng lễ 
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nguyện Salah rồi chúng ta trở về để giết tế. Bởi thế, ai 

thực hiện đúng như vậy thì y đã làm đúng Sunnah của 

chúng ta; còn ai giết con vật trước khi dâng lễ nguyện 

Salah (Eid) thì đó chỉ là thịt y hối hả chia sẻ cho gia 

đình của y mà thôi chứ không phải là một điều gì đó 

từ nghi thức (giết tế làm hài lòng Allah).” (Albukhari, 

Muslim). 

Nếu ở trong xứ không có lễ nguyện Salah thì hãy 

thực hiện việc giết tế trong khoảng thời gian ước lượng 

tầm sau lễ nguyện Salah Eid. 

Thời gian giết tế kéo dài trong ba ngày kể từ sau 

ngày Eid. Ông Nubaishah Al-Hazali  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

يىامُ }
َ
ْْشِيقِ  أ

يىامُ  التى
َ
ْكٍل  أ

َ
ٍب  أ  رواه مسلم. {وََجلى  َعزى  اهللِ  َوِذْكرِ  َوَُشْ

“Các ngày Tashreeq là những ngày để ăn, uống và 

tụng niệm Allah, Đấng Tối Cao.” (Muslim). 

Nếu một người trì hoãn việc giết tế qua khỏi thời 

gian của nó có lý như do quên hay một lý do nào thì việc 

giết tế trở thành việc giết tế bắt buộc giống như thề 

nguyện hay được phó thác; trường hợp này không còn là 

sự tình nguyện nữa. 

* Vấn đề: Phải xác định con vật Adhiyah bằng lời 

nói chẳng như nói: Đây là Adhiyah dành cho Allah; 

tương tự khi giết con vật thì phải định tâm Adhiyah. 

Một số điều liên quan đến con vật được chọn 

làm Adhiyah: 
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1. Con vật được chọn làm Adhiyah, không được phép 

bán hay đem biếu tặng trừ phi có con vật khác tốt hơn 

thay thế; không được bán da của nó nhưng được phép 

dùng từ lợi ích của nó. 

2. Con vật được chọn làm Adhiyah, không được lấy 

lông của nó (cừu) làm len trừ phi việc làm đó có lợi cho 

nó; không được uống sữa của nó trừ phi con của nó đã bú 

no. 

3. Con vật được chọn làm Adhiyah, không được để 

cho nó bị thương tật hay bị lạc mất hoặc bị trộm, nếu xảy 

ra việc đó do lơ là thì phải thay một con vật khác giống 

như vậy; còn nếu xảy ra việc đáng tiếc đó nhưng không 

phải do lơ là: nếu thương tật vĩnh viễn thì phải được phép 

giết tế. 

* Vấn đề: Theo Sunnah, khuyến khích ăn một 

phần ba từ con vật Adhiyah, đem biếu tặng một phần ba 

còn một phần ba thì đem bố thí cho người nghèo. Nếu ăn 

hết Adhiyah thì một số học giả nói được phép nhưng phải 

bố thí những phần thịt khác bởi Allah  phán: 

َۡتذ  ﴿ أُمعأ عُِمواْ ٱلأَقانَِع َوٱل طأ
َ
 [36سورة احلج: ] ﴾فَُُكُواْ مِنأَها َوأ

Các ngươi hãy dùng thịt của chúng và bố thí cho 

những người nghèo sống bằng lòng với số phận và cho 

những người ăn xin. (Chương 11 – Al-Hajj, câu 36).  

* Vấn đề: Người làm Adhiyah không được phép 

bứt, nhổ, cạo lông tóc, cắt móng tay chân hay da của 

mình sau khi đã vào mười ngày đầu của Zhul-Hijjah tính 

từ lúc mặt trời lặn của ngày cuối cùng của tháng Zhul-

Qa’dah cho tới lúc mà con vật Adhiyah được giết đầu 
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tiên. Bà Ummu Salamah  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ْضِحيىةٌ  َوِعْنَدهُ  الَْعْْشُ  َدَخَل  إَِذا}
ُ
نْ  يُِريدُ  أ

َ
َ  أ ُخَذنى  فَالَ  يَُضحِّ

ْ
 َولَ  َشْعر ا يَأ

 مسلم.رواه  {َحّتى يُْضِحْ  ُظُفر ا َيْقلَِمنى 
“Khi vào mười ngày của Zdul-Hijjah mà ai đó muốn 

làm Adhiyah thì y chớ bứt, nhổ, hay cạo lông tóc cũng 

như chớ cắt mong tay cho tới khi y giết Adhiyah.” 

(Muslim). 

Trong một lời dẫn khác của Muslim: 

َرادَ  الَْعْْشُ  َدَخلَِت  إَِذا}
َ
َحُدُكمْ  وَأ

َ
نْ  أ

َ
َ  أ ِ  ِمنْ  َيَمسى  فَالَ  يَُضحِّ  َشَعرِه

 ِ  {َشيْئ ا َوبََْشِه

“Khi vào mười ngày của Zdul-Hijjah và ai đó trong 

các ngươi muốn làm Adhiyah thì y chớ đụng vào bất 

cứ thứ gì từ lông, tóc hay da của y (tức không bứt, 

nhổ, cạo, cắt)”. 

Hady 

Hady là những con vật được giết trong nghi thức 

làm Hajj từ các loại gia súc: là đà, bò, dê hay cừu. 

Thiên sứ của Allah  đã làm Hady với một trăm 

con lạc đà (Albukhari, Muslim). 

* Vấn đề: Hady và Adhiyah tương đồng với nhau 

trong giáo lý. 

Aqi-qah 
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Aqi-qah là giết cừu hoặc dê để tạ ơn Allah  khi 

đứa con mới sinh.  

Ông Samurah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ابِعِ  يَْومَ  َعْنهُ  تُْذبَحُ  بَِعِقيَقتِهِ  َرِهيَنةٌ  ُغالَمٍ  ُُكُّ } حُيْلَُق  السى ُسهُ  َو
ْ
ُ  َرأ َسَّمى َوي

 والرتمذي والنسايئ وابن ماجه.رواه أمحدو أبو داود  {فِْيهِ 
“Tất cả mọi đứa bé đều phải làm Aqi-qah, giết con vật 

ăn mừng cho nó vào ngày thứ bảy, cạo đầu  và đặt tên 

cho nó vào hôm đó.” (Ahmad, Abu Dawood, Tirmizdi, 

Annasa-i và Ibnu Ma-jah). 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: “Quả thật Allah 

qui định việc giết tế cho đứa bé mới sinh mục đích để 

tháo gỡ sự kìm hãm của Shaytan khi nó mới ra thế gian. 

Aqi-qah sẽ trừ khử sự kìm hãm của Shaytan”. 

* Vấn đề: Aqi-ah mang những điều cũng giống 

nhưng điều kiện của Adhiyah. 

Thời gian của Aqi-qah: 

Theo Sunnah, nên giết cừu hay dê khi em bé sinh 

được bảy ngày như Hadith được nêu trên. 

Số lượng cừu, dê được giết cho Aqi-qah:  

Theo Sunnah, bé trai giết hai con cừu hoặc dê, bé 

gái giết một con cừu hoặc dê. Ông Abdullah bin Amru  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َارِيَةِ  َوَعنِ  َشاتَانِ  الُْغالَمِ  َعنِ }
ْ
 رواه أمحد وأبو داود والنسايئ. {َشاةٌ  ال
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“Hai con cừu cho bé trai và một còn cừu cho bé gái.” 

(Ahmad, Abu Dawood và Annasa-i). 

* Vấn đề: Theo Sunnah nên đặt tên với những tên 

gọi bằng tiếng Ả rập mang ý nghĩa tốt đẹp. Khuyến khích 

đặt tên với tên: Abdullah (người bề tôi của Allah), 

Abdurrahman (người bề tôi của Đấng Độ Lượng), các tên 

tốt đẹp sau đó là Abdu (người bề tôi) cùng các thuộc tính 

và các đại danh tốt đẹp của Allah , kế đến là các tên gọi 

của các vị Nabi, các vị Thiên sứ, và những người ngoan 

đạo. 

Theo Sunnah, khuyến khích đặt tên cho bé vào 

ngày thứ bảy sau khi sinh nhưng nếu đã có chủ ý đặt tên 

cho bé thì cứ gọi no ngay từ lúc sinh ra. 

* Vấn đề: Theo Sunnah, khuyến khích cạo đầu cho 

bé trai trong ngày thứ bảy và bố thí giá trị của bạc qui ra 

từ trọng lượng của tóc được cạo. 

  

 انتهى وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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