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َ الر م
َّ محن
َّ هلل
الر ِحيم ِم
ِ ِمْسِب ا
ِ
Nhân danh Allah,
Đấng Rất Mực Độ Lượng,
Đấng Rất Mực Khoan Dung.

Ông Abdullah bin U’mar  (cha của Abu Abdur
Rohmaan) thuật
Sứ  ﷺcủa Allah nói:
َ lại có nghe Thiên
َ

ُ ُ ً َ َ َ ْ َ َٰ َ ا ُ ا َُ ا
َْ ََ َُ ْ َ ُ
اهلل َوأن ُممدا َرسول
 شهادة ي أن ل إيلـه إيل:اإلسلم لَع َخس
{ب يِن ي
ْ
َ َ
ْ َ ِّ َ َ َ ا
َ َ َ ا
َ َ َ ْ َ
ي
ي
}ت َوصو يم َرمضان
ي
اْل
ج
ح
و
ة
َك
الز
ء
ا
يت
إ
و
ة
ل
الص
ام
اهللي وإيق
ي
ي
ي
ي

“Islam được xây dựng trên năm trụ cột, lời tuyên thệ
Shahadah (Laa i laa ha il lol loh và Muhammad là
Thiên Sứ của Allah), dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt
buộc, hành hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn
chay Romadon.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
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َّ م َ َّ م
الر ِحي ِم
هلل الرمح ِن
ِ ِمْسِب ا
Nhân danh Allah,
Đấng Rất Mực Độ Lượng,
Đấng Rất Mực Khoan Dung

َ م َ ُ َ ََ م ُ ُُ َُم َ َم ََ م َ م ُُ ََ م َُُ َ م
ََ
هل أن يُ مو ِزعنا
أمحد اهلل وأشكره وأث ِِن علي ِه وأستغ ِفره وأسأ
ُ م َ َ َ َ م َ م َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ م َ ُ َ َّ ُ ُ َ م َ ُ م
ُْيه
ُ اْل َ ُّق َل إلَ ٰـ َه َغ م
اإلهل
ِ
ِ  وأشهد أنه هو،شكر نِع ِم ِه وأن يدفع عنا ِنقمه
َ
َ َّ َ ُ َّ َ ِّ َ َ َ َ م ُ م َ ٍّ َ ُ َ َ م َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً ُ م َ ٌ م
 وأنه بلغ، وأشهد أن حممدا مرسل ِمن رب ِه،ِبق ِسواه
ِ ِ ول معبود
َ
َ
َ
َ َ ُ َّ ُ َ م َ َ َ َ م
َّ َ َ َ َ َ ِّ
َالراشد مي َن ال م َم مهدي مْي
ُاءه
َّ
َ
 وأشهد أن خلف، وأدى اْلمانة،الرسالة
ِ ِ
ِِ
َ
ُ َ َ َ ِّ ِّ م م َ َ ُّ َ َ َ َّ م َ َ َّ ُ م َ م
َ َ
محل موا
 وأنهم قد،اْلْي
ِ ِ َوصحابَ ِت ِه ِمن الصدي ِقْي والشهدا ِء والص
َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ م َ َ ُ َ َ ُ م َ َ َ َّ ُ م َ َ م َ م َ ُ م
ار َك َلَع
 فصَّل اهلل وسلم وب،رشيعته وع ِملوا بِها وبلغوها لِمن بعدهم
ِ
َ
َ
َ
َ َ ِّ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ م م
َ مَ مَ ََ م َ َُ م م
ان ِإَل
ٍ ن ِبي ِه حمم ٍد ور ِِض اهلل عن أصحابِ ِه أمج ِعْي ومن ت ِبعهم بِ ِإحس
ُ: أَ َّما َب معد،ادليمن
ِّ ِيَ موم
ِ
Alhamdulillah, bề tôi xin tạ ơn và ca tụng Allah,
thành tâm cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khấn cầu
Ngài bảo vệ bề tôi tránh mọi điều dẩn đến sự buồn khổ.
Tôi xin tuyên thệ rằng, Ngài là Thượng Đế duy nhứt mà
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, và xin chứng
nhận Muhammad là Sứ giả cuối cùng được được Ngài
gởi đến cho nhân loại, và Người đã hoàn thành sứ mạng
truyền bá được giao ước, đồng thời xin chứng nhận nhóm
Khulafa (những thủ lĩnh kế nhiệm) của Người và tất cả
bằng hữu của Người từ nhóm Siddiq, Shahid và ngoan
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đạo… đã tiếp thu giáo lý rồi thực hành nó và họ đã
truyền đạt lại cho thế hệ sau. Cầu xin Allah ban bình an
và phúc lành cho Thiên Sứ Muhammad, xin Ngài hài
lòng về tất cả bằng hữu của Người và tất cả những ai noi
theo tấm gương cao quí đó đến ngày tận thế, Ammaa
Ba’d:
Sau khi tôi làm xong luận án thì tôi được một số
sinh viên chuyên ngành giáo lý đã giúp đỡ tôi hiểu thêm
phần phân tích ngắn gọn năm nền tảng của Islam gồm có:
“Lời tuyên thệ (Shahadah), dâng lễ nguyện Salah,
đóng thuế (Zakat), nhịn chay (tháng Romadon) và đi
hành hương Hajj tại thánh địa Makkah”.
Bài luận án này chủ yếu nói về môn giáo lý thực
hành mà mỗi tín đồ Muslim bắt buộc phải học hỏi để mà
áp dụng cho việc hành đạo hàng ngày. Bởi hiện nay, vẫn
còn một số tín đồ Muslim mà lại không hiểu biết bất cứ
gì giáo lý nào nói về tôn giáo của mình, một số cũng rất
nhiều nằm trong tình trạng hoang mang vì kiến thức của
họ đã bị sai lệch từ lúc ban đầu do người chỉ dạy không
nắm vững kiến thức Qur’an và Sunnah của Thiên sứ
Muhammad .
Hi vọng quyển sách này sẽ là một tài liệu quí báu
giúp ích cho tín đồ Muslim áp dụng đúng theo các nền
tảng chủ lực của tôn giáo Islam, tất nhiên cũng sẽ giúp họ
hoàn thành tốt các phần giáo lý còn lại và giúp họ ổn
định niềm tin A’qidah, tìm nguồn thu nhập Halal và tránh
xa mọi điều Haram, và thêm phần kiến thức về môn ứng
xử của văn hóa Islam.
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Bài luận án này tuy ngắn gọn nhưng phân tích chi
tiết rõ ràng để giúp cho mọi trình độ dể tiếp thu. Trong
quyển sách này, tác giả chỉ nêu ra một ý kiến đúng nhất
trong các vấn đề nếu có sự bất đồng ý kiến của nhiều nhà
học giả. Trong thực tế thì vẫn có nhiều người chọn ý kiến
khác nhưng tác giả chỉ nêu ra chỉ một vì sợ trình bày
nhiều ý kiến quá sẽ làm cho những người có trình độ thấp
rơi vào tình trạng phân vân. Còn khi trình bày ngắn gọn
chỉ một ý kiến duy nhất cùng với bằng chứng xác thực sẽ
giúp tín đồ an tâm thực hiện.
Với luận án này hi vọng rằng sẽ giúp tín đồ
Muslim hành đạo bằng nguồn kiến thức của Qur’an và
Sunnah. Cho nên, rất mong quí vị đọc giả Muslim cùng
chung tay góp sức để truyền bá quyển sách này, bởi ai
hướng dẩn người khác làm đúng thì họ được hưởng ân
phước giống như người thực hiện nó, còn ai mời gọi đến
với chân lý thì họ được ân phước của sự mời gọi đó và cả
ân phước của những ai thực hiện theo lời gọi đó.
Cầu xin Allah ban thưởng cho những người sáng
tác đã phổ biến luận án này một phần thưởng trọng hậu.
Và cầu xin bình an - phúc lành cho Thiên Sứ
Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả bằng
hữu của Người.
Ngày 23/tháng giêng/1415 Hồi lịch
Abdullah bin Abdur Rohmaan
bin Abdullah bin Jibrin
Thành viên phúc đáp
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Lời Mở Đầu

ُ ُ َ َ ُ ُ م َ م َ َّ َ م َ ُ ُ َ َ م َ ُ ُ َ َ م َ م
َ ُم ُ ُ َم
ور أنف ِسنا
رش
ن
م
هلل
ا
ب
وذ
ِ
ِ
ِ ِ اْلمد
ِ لِل َنمده ونست ِعينه ونستغ ِفره ونع
ِ
َُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ م ُ م م
َ م َ ِّ َ َ م
َم
، ومن يض ِلل فال ها ِدي هل، َم من يه ِدهِ اهلل فال م ِضل هل،ات أع َم ِاِلَا
ِ و ِمن سيئ
َّ َ َ َ َ َ م َ ُ َ م
ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ م َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ م َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ م
ٰ
رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل
ِ وأشهد أن ل إِلـه إِل اهلل وحده ل
ََ َ ََ َ َ َ َم
َّ ِّ م َ َ َ َ َ م َ َ ُ م م
َ لَع آهل َوأَ مص
ِّ ِح َسان إ ََل يَ موم
،ادليم ِن
حابِ ِه الطي ِبْي ولَع من ت ِبعهم بِ ِإ
وبارك علي ِه و
ِِ
ِ ٍ
ُ:أَ َّما َب معد
Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều
kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu
xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở
tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong
mọi việc làm của bầy tôi. Chắc chắn rằng ai đã được
Ngài dẫn dắt thì sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã bị
Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề tôi xin
tuyên thệ không có Thượng Đế nào đích thực ngoài
Allah, Đấng duy nhất không có cộng tác (ai khác hay vật
gì) cùng Ngài, và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ và
là Thiên Sứ của Ngài. Cầu xin Allah ban hồng phúc cho
Người, cho gia quyến của Người, cho bằng hữu của
Người và cho tất cả những ai noi theo tấm gương cao quí
của Người cho đến Ngày tận thế, Ammaa Ba’d:
Đây là quyển sách tóm tắt về sự phân tích năm nền
tảng Islam: “Lời tuyên thệ (Laa i la ha il lol loh wa Mu
ham ma dar ro su lul loh), thực hiện dâng lễ nguyện
Salah, xuất Zakat (thuế lợi tức), nhịn chay tháng
Romadon và đi hành hương Hajj tại Ngôi Đền AlHaram của Allah ở thánh địa Makkah”.
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Trong quyển sách tóm lược này được trích bày đầy
đủ những bằng chứng từ thiên kinh Qur’an, từ Sunnah
Soheeh hoặc từ I’jma’ (sự thống nhất), đồng thời nêu rõ
số câu Kinh, chương Kinh và trích rõ nguồn gốc từ
những quyển sách chuyên về Hadith Soheh.
Quyển sách này tập trung vào các chủ đề chính và
ghi rõ phần chú thích bên cạnh mỗi câu văn nào khó hiểu
để giúp đọc giả dễ tiếp nhận hơn. Ngoài ra, quyển sách
này chúng tôi còn trích từ những quyển sách đã từng
được xuất bản, và sắp xếp theo đúng trình tự phù hợp với
mọi trình độ người đọc.
Việc xuất bản lần này, chúng tôi đã bổ túc thêm
những chủ đề quan trọng sau đây:
1- Những điều kiện khi đọc câu tuyên thệ.
2- Phương cách tẩy rửa dành cho người bệnh.
3- Hành lễ Salah Sunnah Rowaatib và Witir.
4- Phương cách Salah dành cho người bệnh.
Khẩn cầu Allah ban cho quyển sách này đến toàn
thể tín đồ Muslim để họ nghiên cứu và áp dụng, Ngài là
Đấng Quảng đại và Rộng lượng.
Cuối cùng, xin tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vũ
trụ và muôn loài.
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Nền tảng thứ nhất
Lời tuyên thệ

َ َٰ َ ا
ُ ُ َ ً ُ ََ ا ُ َ ا
ل إيلـه إيل اهلل وأن ُممدا رسول اهللي
“Laa i laa ha il lol loh wa anna
muhammadar rosu lul loh”
(Không có Thượng Đế đích thực nào
ngoài Allah và rằng Muhammad
là Thiên Sứ của Allah)
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Lời tuyên thệ
َّ َ َ َ
ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ َ ُ
هلل
ا
ول
س
ر
ا
د
م
حم
ن
أ
و
هلل
ا
ل
ل ِإل ٰـه ِإ
ِ
(Laa i laa ha il lol loh
wa anna muhammadar rosu lul loh)
Câu tuyên thệ “Laa i laa ha il lol loh” là nền tảng
đầu tiên trong năm nền tảng của Islam – bao gồm cả câu
chứng nhận “wa anna muhammadar rosu lul loh” cho
dù đôi khi không được nhắc – đây là loại kiến thức cơ
bản nhứt được cộng đồng Muslim thống nhất.
Nền tảng vĩ đại này sẽ được phân tích như sau:
 Thứ nhất: Các tên gọi của câu tuyên thệ.
Câu tuyên thệ “Laa i laa ha il lol loh” có nhiều
cách đọc khác nhau, tất cả đều nói lên ý nghĩa của lời
tuyên thệ, trong đó gồm có: Lời Tawhid (thuyết độc tôn
Allah), lời Ikhlos (thành tâm), lời tuyên thệ và lời tuyên
thệ chân lý.
 Thứ hai: Hai nền tảng của lời tuyên thệ.
a) Phủ nhận trong vế thứ nhứt:
َ َٰ َ
( )ل إِلـهLaa i laa ha.
ُ  )إ َّل اil lol loh.
b) Khẳng định ở vế thứ hai: (هلل
ِ
Cụ thể là phủ nhận không có bất cứ Thượng Đế,
thần linh nào đích thực để tôn thờ, ngoại trừ Allah duy
nhất và không có đối tác với Ngài, với hai nền tảng này
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có rất nhiều câu Kinh khẳng định cho ý nghĩa lời tuyên
thệ như sau:
1- Allah phán:

د ا َّ ا َّ ا ُّ ۡ ُ ا ۡ ا د ا
ُ ۡ
ُ َّ
﴿ اَلٓ إ ۡك اراها
وت
ٱل
ِن
م
د
ش
ٱلر
َّي
ب
ت
د
ق
ِين
ٱل
ِف
ِ غِّۚ ف امن ياكف ۡر بِٱلطَّٰغ
ِ
ِ
ِِۖ
ِ
ا
ۡ
ۡ
ا
ُۡا
َّ ا ا ۡ ا ۡ ا ا
ُ َّ ى َل ٱففِ اَوَ ا ل ااوََ او
ُ ك بٱل ُع ۡر اوة ِ ٱل
َّٰ وو ۡۡ ا
ٱَّلل
ِ ويؤ ِم ۢن بِٱَّلل ِ فق ِد ٱستمس
ٌ اس ِ ٌ ا
652 :﴾ ابلقرة٢٥٦ ميع عل ِيم
Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lĩnh
vực tôn giáo. Chắc chắn chân lý và lẽ phải bao giờ
cũng khác biệt với điều ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi
thế ai phủ nhận Toghut và tin tưởng nơi Thượng
Đế, thì chắc chắn sẽ nắm vững sợi dây cứu rỗi vĩnh
cữu. Bởi Thượng Đế hằng nghe, hằng biết (mọi
việc). Al-Baqoroh: 256 (chương 2).
- sợi dây cứu rỗi vĩnh cữu chính là lời tuyên
َّ َ َ َ
ُ
thệ ( )ل إِل ٰـه إِل اهللlaa i laa ha il lol loh đã được các ông:
Ibnu A’bbaas, Sa-e’d bin Jubair, Al-Dhihaak và
Sufyaan giải thích.
- Toghut là gồm tất cả những con người, sinh
vật hay đồ vật nào mà được con người đưa (họ hay nó)
lên một địa vị cao cả ngang bằng với Allah để tôn vinh
sùng bái, thờ phượng, van vái, vâng lời và hài lòng.
Câu Kinh trên đã nêu rõ hai nền tảng của lời
tuyên thệ là để phủ nhận Toghut và tin tưởng Allah,
đây chính là ý nghĩa của lời tuyên thệ.
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2- Allah phán:

ُ د ُ َّ َّ ُ ا ا ۡ ُ ُ ْ َّ ا ا ۡ ا ُ ْ َّ َّٰ ُ ا
ااا ۡ ااۡا
﴾ك أمة رسوَل أ ِن ٱعبدوا ٱَّلل وٱجتنِبوا ٱلطغوت
ِ ﴿ولقد بعثنَ ِِف
62 :اِلحل

Và chắc chắn TA đã cử phái cho mỗi cộng đồng
một vị Thiên Sứ (với mệnh lệnh): “Hãy thờ phụng
Allah (duy nhất) và tránh xa Toghut.” Al-Nahl: 36
(chương 16). Câu Kinh mang ý nghĩa giống câu trên.
3- Allah phán qua lời nói của nhóm A’d:

ُۡٓا ا
اا
ا ا
﴿قاَل ُ ٓوا ْ أاج ۡئتا انَ ِلِ ا ۡع ُب اد َّ ا
َٱَّلل او ۡح ادهُۥ اوفذ ار امَ َكن اي ۡع ُب ُد اءاباَؤفَ فأت ِناَ ب ِ ام
ِ
ٓا ا
َّ ُ ا ا
ٱلص َّٰ ِ ا
07 :﴾ اْلعراف٧٠ دق َِّي
ت ِع ُدفَ إِن كنت مِن
Mọi người hỏi: “Chẳng lẽ Ngươi (hỡi Hud) đến là để
bảo chúng tôi chỉ tôn thờ Allah duy nhất và từ bỏ hết
các thần linh mà tổ tiên chúng tôi đã tôn thờ trước kia
hay sao? Thế thì Ngươi hãy mang đến đi mọi hành
phạt đã từng khuyến cáo chúng tôi, nếu Ngươi là
người nói thật.” Al-A'raaf: 70 (chương 7).
Câu trả lời của Thiên Sứ Hud  qua lời phán:

ا َّٰ ا ا ا ُ ۡ ُ ا ا ا َّٰ ا ۡ ۡ ُ ُ ْ َّ ا ا ا ُ د ۡ ا
َّٰ
﴿ِإَوٰىَل دا أ أاَمم مو اِّۚ قَل يقو ِ ٱعبدوا ٱَّلل مَ لكوم مِون إَِٰو أ
ا ۡ ُ ُ ٓ ا ا ا ا َّ ُ ا
25 :﴾ اْلعراف٦٥ غۡيه ِّۚۥ أفَل تتقون
Và với dân tộc A’d, Hud thuộc dân tộc chúng được
gởi đến gặp chúng. Y bảo: “Hỡi dân ta, các ngươi hãy
thờ phượng Allah, các ngươi không có một Thượng
Đế nào khác ngoài Ngài. Chẳng lẽ các ngươi không sợ
Ngài hay sao?” Al-A'raaf: 65 (chương 7).
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Câu Kinh trên cũng mang ý nghĩa “laa i laa ha il
lol loh” giống như Allah phán về sứ mạng chung của
toàn thể Thiên Sứ:

ا
اا
ََل إ ِ اَل إَِل أفو

ا ا اْ ا ْا ْ ا
ُ
ا
ْ
ُ َّوِح إ اَلْ ِ اأف
ْ
ُ
ا
ِ ِ ول إَِل ف
﴿ومَ أرسلنَ مِن قبل ِك مِن رس أ
ُُْ ا
65 :ون ﭠ ﴾ اْلنبياء
ِ فَعبد

Và không một Thiên Sứ nào được cử phái trước
Ngươi (Muhammad) mà TA lại không bảo Y:
“Rằng không có Thượng Đế nào đích thực ngoài
TA, do đó hãy thờ phụng riêng TA.” Al-Ambiya 21
: 25.
Nhìn chung tất cả Thiên Sứ của Allah đều kêu
َ َ
ُ ــ َه إ َّل ا
ٰ
gọi con người hãy trở về với lời tuyên thệ (هلل
ِ )ل ِإل
gồm có hai điều:
a- Nền tảng khẳng định:

﴿ِلِ ا ۡعبُ اد َّ ا
﴾ٱَّلل او ۡح ادهُۥ

Là để bảo chúng tôi chỉ tôn thờ Allah duy nhất
b- Nền tảng phủ định:

اا
ُٓا
ا ا
﴾َ﴿ اوفذ ار امَ َكن اي ۡعبُ ُد اءاباَؤف

Và từ bỏ hết các thần linh mà tổ tiên chúng tôi đã
tôn thờ trước kia
4- Theo bộ Soheeh Muslim có ghi Thiên Sứ ﷺ
đã nói:
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َُُ ُ َ َ َ ا
ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َٰ َ ا ا
ون اّللي ح ُرم مالُ َودمه
د
{من قال ل إيلـه إيل اّلل وكفر بيما يعبد مين ي
َ َ ُُ ََ ا
}حسابه لَع اّللي
و ي
“Ai nói câu: “laa i laa ha il lol loh” và phủ nhận hết
mọi sự thờ phượng ngoài Allah thì cấm chúng ta
xâm hại đến tài sản và sinh mạng của người đó, còn
việc tính sổ y thì chỉ dành riêng cho Allah xét xử.”(1)
Và theo đường truyền của Imam Ahmad ghi lại:

ََ ُُ َ َ ُ ُ ََ ُُ َ َُ َ
ُ ْ َُُْ َ َ َ ََ ْ ا َ ا
حسابه لَع
{من َوحد اّلل َوكف َر بيما يعبد مين دون ي يه حرم مال ودمه و ي
ا
}اّللي
“Ai thờ phượng Allah duy nhất và phủ nhận hết
mọi sự thờ phượng ngoài Allah thì cấm chúng ta
xâm hại đến tài sản và sinh mạng của y, còn việc
tính sổ của y thì chỉ dành riêng cho Allah xét xử.”
 Thứ ba: Sự thật và ý nghĩa của lời tuyên thệ.
a) Việc thờ phượng chỉ dành riêng cho Allah:
Việc thờ phượng chỉ dành cho Allah được dẩn
chứng qua những câu kinh về các hình thức kính dâng
lên Allah bằng các việc làm ngoan đạo, giết tế, cầu xin
riêng Ngài như sau:

ا
ۡ ُ ٓ ُ ۡ َّ ا ٓ ا ۡ ُ ْ ا د ا ا
ُ
ا
ٓ
67 :ۡشك ب ِ ِۦ أحدا ﴾ اجلن
ِ ﴿قل إِنمَ أ عوا ر ِّب وَل أ

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Rằng Ta chỉ cầu
nguyện, khấn vái Thượng Đế của Ta và Ta không bao
(1) Hadith do Muslim ghi lại số (22).
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giờ gán ghép với Ngài bất kỳ một ai (điều gì).” Al-Jin:
20 (chương 72).

َّ ا ْ ا
ۡ
ا
ُ ُ ا
ُ َّ ا ا
﴿قل ل ۡو َكن ام اع ُ ٓۥ اءال اِاة ك امَ ايقولون إِذا َّل ۡبتاغ ۡوا إ ِ َّٰٰىَل ذِي ٱل اع ۡر ِش
ا
26 :﴾ اإلرساء٤٢ سبِيَل

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Giả sử như có thần
linh khác ngoài Allah giống như các ngươi đã tuyên
bố, vậy thì các ngươi hãy tìm đường đến chúng mà
thờ phượng riêng chúng đi.” Al-Isro 17 : 42

ُ ْ ا َٰٓ ا َّ ا ا ۡ ُ ا ا ۡ ا ُ ا
ُون إ ا َّٰٰىَل ار دبا ُم ٱل ۡ اوسِيلا اة اأ ُّي ُا ۡم أ ا ۡق ارب
﴿أولئِك ٱَّلِين يدعون يبتغ
ِ
ِِ
ُ ۡا ا ا ا
ااۡ ُ ا اۡااُ اا ا ُ ا
ون اع اذاب ا ُ ِّۚ ٓۥ إ َّن اع اذ ا
﴾٥٧ اب ار دبِك َكن َمذورا
ويرجون رۡحت ۥ ويخَف
ِ
50 :اإلرساء

Những thần linh mà chúng cầu nguyện, khấn vái
cũng sẽ tìm phương cách để đến gần Thượng Đế của
chúng, chũng cũng thi đua nhau xem ai là người được
gần Allah hơn, chúng cũng hy vọng sự thương xót của
Ngài và sợ hãi sự trừng phạt của Ngài. Rằng sự trừng
phạt của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) là điều
phải đáng sợ. Al-Isro 17 : 57

ا
َّ ْ ُ ۡ ا ۡ ا ا َّٰ َّ ۡ ُ ا َّ ا ُ ا َّ ۡ ُ ا ۡ ا ا ُ ا ا
ج ُدوا ل ِلش ۡم ِس اوَل
﴿ومِن ءايت ِ ِ ٱَلل وٱِلاَر وٱلشمس وٱلقمر ِّۚ َل تس
َّ
ُ ُ ۡ َّ ُ ا ۡ ُ ُ ا
َّ ُ ا ا ا
ل ِۡل اق ام ا
:﴾ فصلت٣٧ ر وْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلِي القان إِن كنتم إِيَه تعبدون
ِ
60

Và ban đêm, ban ngày, mặt trời và mặt trăng là
những dấu hiệu chỉ dẫn của Ngài. Chớ lạy mặt trời và
cũng đừng lạy mặt trăng mà hãy quỳ lạy Allah, Đấng

14

đã tạo ra chúng, nếu các ngươi thực sự chỉ thờ phụng
riêng Ngài. Fussilat: 37 (Chương 41).

ُ ۡ َّ ا
ُ
ۡا ا
وَي او اَ اموَِت ِ ََّّلل ِ ار دب ۡٱل اََّٰٰلام ا
َم اي ا
﴾١٦٢ وَّي
﴿قل إِن اصَل ِِت اون ُس ِِك و
ِ
ِ
ِ
226 :اْلنعام

Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad): “Quả thật, cuộc
lễ Salah của Ta, việc giết tế động vật của Ta, cuộc
sống và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài.” Al-An-a'm 6 :
162 – 163 (chương 6).

ۡ
ۡ ُ ُ َّ ا
اا ۡ اۡ ا ا
ۡ
ُ ﴿ ا
ِ ك بِوٱل ُع ۡر اوة
سن فق ِد ٱستمس
ِ ۞و امن ي ۡسل ِۡم اوج اا ُ ٓۥ إِٰىَل ٱَّلل ِ اوم او َم
ُ ۡ ُ ا َّ ا ا
ۡ
ُ
َّٰ ٱل ُو ۡۡ ا
66 :﴾ لقمان٢٢ ِىٰۗ ِإَوٰىَل ٱَّلل ِ عَّٰقِبة ٱۡلَور
Và ai đệ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng
thời là một người nhân đức, thì chắc chắn sẽ nắm
được chiếc cán cứu rỗi vững chắc. Quả thật, kết quả
mọi việc là do Allah quyết định cuối cùng. Luqman:
22 (chương 31).
b) Vô can với sự đa thần và những người đa
thần giáo:
Không sùng bái bất cứ ai ngoài Allah và càng
không ủng hộ những ai chống đối Allah, bằng chứng
cho điều này Allah đã phán những dòng kinh sau đây:
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َّ َّ
ۡ ا ا ۡ ا َّٰ ُ ا ا ا ۡ ٓ َّ ا ا ٓ د َّ ا ۡ ُ ُ ا
 إَِل ٱَّلِي٢٦ ﴿ِإَوذ قَل إِبرمِيم ِۡلبِي ِ وقو ِم ِۦ إِف ِِن براء َِمَ تعبدون
ۡ  او اج اعلا ااَ اَك اِمو باَق اِيوة ِف اعقِبو ِۦ لا اع َّل ُا٢٧اف اط ارِن فاإفَّ ُ ۥ اس اي ۡادِين
وم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اۡ ُ ا
62 - 62 :﴾ الزخرف٢٨ جعون
ِ ير
Và khi Ibrohim thưa với phụ thân và thị dân của
Y: “Ta vô can với những gì mà quí vị tôn thờ
*Ngoại trừ Đấng đã tạo hóa ra Ta, rằng Ngài sẽ
hướng dẫn Ta” *Và TA đã biến câu nói đó thành
một lời trường cửu cho hậu thế, nhờ đó, may ra
chúng có thể quay trở lại (với Allah) Al-Zukhruf:
26 – 28 (chương 43).

ا
ُ
ُۡٓ ُ ۡ ا
ا ا اا
ا
ا
ا
٧٦  أفتُ ۡم او اءاباَؤك ُم ٱۡلق اد َُون٧٥ ﴿قَل أف ار اء ۡيتُم َّمَ كنتُ ۡم ت ۡعبُ ُدون
ا َّ ُ ۡ ا ُ د د
ٰىَل إ ََّل ار َّب ۡٱل اََّٰٰلا ا
ٓ
00 - 05 :﴾ الشعراء٧٧ مَّي
ِ
ِ ِ فإِنام عدو

(Ibrohim) hỏi: “Thế các người có quan sát những
thứ mà các người thờ phượng chăng ? *Các người lẫn
tổ tiên xưa kia của các người ? *Rằng những thần
tượng của các người đều là kẻ thù của Ta ngoại trừ
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài.” Al-Shu-a’-ra:
75 – 77 (chương 26).

ا ا ٓ ا ُ ۡ ا َّٰ ُ ا
آ ا ُُۡ ا اُُۡ ا
ُ ۡ ا َٰٓ ا ُّ ا ۡ ا َّٰ ُ ا
 وَل أفتم عبِدون٢  َل أعبد مَ تعبدون١ ﴿قل يأياَ ٱلكفِرون
ُّ ا ا ٓ ا ا ۠ ا َّ ا ا
ۡ ا ا ٓ ا ُ ۡ ا َّٰ ُ ا ا ٓ ا
ۡ آا
ُ
ُ
ُ
ۡ
ُ
٥  وَل أفتم عبِدون مَ أعبد٤  وَل أفَ دابِد مَ عبدتم٣ مَ أعبد
ُ ُ ۡ ُ ا
ك ۡم او ا
﴾ الاكفرون٦ ِين
ِل
لكم ِين
ِ
ِ

(Hỡi Muhammad) hãy bảo chúng: “Này hỡi những
kẻ phủ nhận Allah *Ta không tôn thờ những thần
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linh mà các ngươi thờ cúng *Các ngươi cũng chẳng
tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta thờ phượng *Và Ta sẽ
không là một tín đồ của thần linh mà các ngươi đang
tôn thờ *Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng
mà Ta thờ phượng *Các ngươi có tôn giáo của các
ngươi và Ta có tôn giáo của riêng Ta.” Al-Kafiroon
(chương 109).

ۡ
َّ ا ا
ُ ا ٓ ُّ ا
ۡ
َّ ا
ون ام ۡن احَ ٓ َّ َّ ا
ٱَّلل
َت ُد ق ۡومَ يُؤمِنُون بِٱَّلل ِ اوٱَلا ۡو ِ ٱٓأۡلا ِِر يوا
ِ ﴿َل
ا
ا
ا
ا
ا ا ُ ا ُ ا ا ۡ ا ُ ٓ ْ ا ا ٓ ا ُ ۡ ۡ ۡ ا ٓ ا ُ ۡ ۡ ۡ ا َّٰ ا ُ ۡ ۡ ا ا ا
ِۡيت ُا ۡ ِّۚم
ورسوَلۥ ولو َكفوا ءابَءمم أو أبنَءمم أو إِاونام أو عش
ُْا ا ا
َّ د ۡ ُ ا ُ ۡ ُ ُ ۡ ا
ُ ُ ُ ُ ۡ ا َّٰ ا ا ا َّ ا
ا
ا
ُ
َّٰ
ٱۡليمن وأيدمم بِروح مِن ويداِلام جنت
ِ أو َٰٓلئِك كتب ِِف قلوب ِ ِام
ۡا
ُ ا ۡ ا ۡ ا ۡ ا َّٰ ُ ا َّٰ ا ا ا ِ ا َّ ُ ا ۡ ُ ۡ ا ا
ُ ۡضوا ْ اعن
َترِي مِن َتتِاَ ٱۡلفهر خ ِِلِين فِياَ ِّۚ رِض ٱَّلل عنام ور
ِّۚ
ُ ْ ا َٰٓ ا ۡ ُ َّ ا ا ٓ َّ ۡ ا َّ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ ا
22 :﴾ املجادلة٢٢ أولئِك حِزب ٱَّللِِّۚ أَل إِن حِزب ٱَّلل ِ مم ٱلمفل ِحون

Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy được nhóm
người tin tưởng Allah và ngày tận thế lại kết thân
với những kẻ chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài,
cho dù chúng có là cha mẹ hay con cái hay anh em
hay bà con ruột thịt của nhau. Những người (có đức
tin) đó đã được Allah khắc ghi đức tin vào con tim
của chúng và Ngài đã tăng cường cho chúng tinh
thần từ Ngài. Rồi Ngài sẽ thu nhận chúng vào
những ngôi vườn (thiên đàng) bên dưới có các dòng
sông chảy để chúng vào trong đó sống đời đời. Allah
sẽ hài lòng về chúng và chúng sẽ hài lòng về Ngài.
Chúng thuộc đảng phái của Allah, chẳng lẽ đảng
phái của Allah lại không thắng lợi vẻ vang hay sao!
Al-Mujadalah: 22 (chương 58).
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ا َٰٓ ا ُّ ا َّ ا ا ا ُ ْ ا ا َّ ُ ْ ۡ ا
ين أ ا ۡو َِلاَ ٓ اء مِن ُون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َِّيا
ا
َّٰ
ِ ﴿يأياَ ٱَّلِين ءامنوا َل تت
ِّۚ
ِ
ِخذوا ٱلكفِر
ا ُ ُ ا ا ا ۡ ا ُ ْ َّ ا ا ۡ ُ ۡ ُ ۡ ا ُّ ا
222 :﴾ النساء١٤٤ َأترِيدون أن َتعلوا َِّلل ِ عليكم سلطَّٰنَ مبِين
Hỡi người có đức tin, các ngươi chớ chọn lấy người
Kaafir (vô đức tin) làm thân tín thay vì tín đồ
Mumin (có đức tin), chẳng lẽ các ngươi muốn Allah
lấy đó làm cơ sở để trừ phạt các ngươi ư ? Al-Nisa:
144 (chương 4)

ٓ ا َٰٓ ا ُّ ا َّ ا ا ا ُ ْ ا ا َّ ُ ْ ۡ ا ُ ا ا َّ ا َّٰ ا َٰٓ ا
و أ ۡو َِلاوَ اء
خوذوا ٱَلاوو وٱِلصور
ِ ﴿۞يأياَ ٱَّلِيون ءامنووا َل تت
ۡ ُ ۡ َّ َّ ا ا
َّ
ٓ ا
َّ ُ ا
ُ
َّلل َل
اب ۡعض ُا ۡم أ ۡو َِلاَ ُء اب ۡعض او امن اي ات اول ُام دمِنك ۡم فإِفو ُ ۥ مِونامَ إِن ٱ
َّ ۡ ا ۡ ا
ٱلظَّٰل ِ ا
52 :﴾ املائدة٥١ مَّي
اي ۡادِي ٱلقو
ِ

Hỡi người có đức tin, chớ chọn người Do Thái và
Thiên Chúa làm thân tín, trong khi chúng chỉ chọn
bọn chúng làm thân tín của nhau. Vì vậy, ai chọn
chúng làm thân tín thì y thuộc phe chúng. Allah
chẳng bao giờ dẫn dắt nhóm người đã lầm lạc. AlMaa-idah: 51 (Chương 5).
c) Không mù quáng chọn những giáo luật
ngoài Islam:
Nghĩa là, vấn đề nào Halal (cho phép) và vấn đề
nào Haram (cấm) thì chỉ có Allah quyết định. Cho nên,
giáo lý chỉ tóm gọn những gì được Allah xác định từ
Qur’an hoặc từ lời nói của Thiên Sứ  ﷺcủa Ngài, có
nhiều bằng chứng khẳng định điều này từ lời phán của
Allah:
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ا ا ا ۡ ا َّ ا
ا ا ا ُ ا َّ ٓ ا ا ا ا ۡ ُ ُ ۡ ا َّٰ ا ُ ا
َّ
ا
ۡ
ِّۚ ﴿ أفغۡي ٱَّلل ِ أبت ِغ حكمَ ومو ٱَّلِي أفزل إَِلكم ٱلكِتب مفََل
ۡا ا ا
ا َّ ا ا ا ۡ ا َّٰ ُ ُ ۡ ا َّٰ ا ا ۡ ا ُ ا
ا
َّ ون اأفَّ ُ ۥ ُم ا
ٱۡل د ِقِۖ فوَل
َنل دمِن َّر دبِك ِب
وٱَّلِين ءاتينام ٱلكِتب يعلم
ا ُ ا
ون َّن م اِن ٱل ۡ ُم ۡم ا ا
222 :﴾ اْلنعام١١٤ َتين
تك
ِ
Há Ta phải đi tìm một ai đó ngoài Allah hay sao
trong lúc Ngài là Đấng đã ban kinh sách với lời giải
thích cặn kẻ xuống cho các ngươi? Và những kẻ mà
TA (Allah) đã ban cho kinh sách đều biết rõ rằng
Nó (Qur'an) đã được Thượng Đế của Ngươi ban
xuống bằng sự thật. Bởi thế, Ngươi chớ là một
người ngờ vực (về hiện tượng đó). Al-An'am: 114
(Chương 6).

َّ
َر ُم ۡم او ُر ۡم ابَّٰنا ُا ۡم أ ا ۡرباَبَ دمِن ُون ٱ ََّّلل ِ اوٱل ۡ امس ا
ٱَّتا ُذ ٓوا ْ أ ا ۡح اب ا
ِيح ۡٱب ان اَ ۡريا ام
﴿
ِ
ا ۡ ُ ا
او امَ ٓ أَُ ُِر ٓوا ْ إ ََّل َِلا ۡع ُب ُد ٓوا ْ إ اََّٰٰاَ اوَّٰحِدا ََّلٓ إ اَٰ َّٰ ا إ ََّل ُم او ُس ۡب ا
حَّٰنا ُ ۥ ع َّمَ يُۡشِكون
ِ ِ
ِ
ِ
ِّۚ
62 : ﴾ اتلوبة٣١

Chúng (thị dân Kinh Sách) đã sùng bái các tu sĩ Do
Thái và tu sĩ Công Giáo làm Thượng Đế thay vì Allah,
và sùng bái cả Masih (Ysa) con trai của Mar-yam
(làm Thượng Đế của chúng) trong lúc tất cả bọn
chúng được lệnh chỉ thờ phượng một Thượng Đế duy
nhất, không có Thượng Đế nào đích thực ngoài Ngài.
Quang vinh thay và trong sạch thay Allah về những
thứ mà chúng đã áp đặt cho Ngài. Al-Tawbah 9 : 31
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ا ۡ ا ُ ۡ ُ ا ا َٰٓ ُ ْ ا ا ُ ْ ا ُ د ا د ا ا ۡ ا ۡ ا
َّ ُ ا ا ۡ ا ا ا ُ
ۢ
ِين مَ لم يأذن ب ِ ِ ٱَّللِّۚ ولوَل َك ِمة
﴿أ لام ۡشكؤا ۡشعوا لام مِن ٱل ِ
ا اُ ۡ ا ا ٌ ا
َّ َّ
ۡٱل اف َۡل لا ُق ا ا ۡ ا
مَّي لام عذاب أ َِلم  ﴾٢١الشورى62 :
ِض بين ُا ۡمَ ِإَون ٱلظَّٰل ِ ِ
ِ ِ
Hoặc phải chăng chúng có những thần linh (do
chúng tôn thờ) đã thiết lập cho chúng một tôn giáo
trong khi Allah không cho phép (như thế). Nếu không
vì một lời phán đã tuyên bố trước, thì vấn đề (tranh
chấp) giữa chúng đã được giải quyết xong. Và chắc
chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ chịu một sự trừng
phạt vô cùng đau đớn. Al-Shura 42 : 21

ا ا ۡ ا ا ا َّ ا ا ۡ ُ ُ ا ا َّ ُ ۡ ا ا ُ ْ ا ٓ ُ ا ا ۡ ا ا ا ٓ ُ ا
فزل مِن
﴿ألم تر إِٰىَل ٱَّلِين يزعمون أنام ءامنوا بِمَ أفزِل إَِلك ومَ أ ِ
ا ُ ْا
ۡ ُ ْ
ا ۡ ا ُ ُ ا ا ا ا ا ا ُ ٓ ْ ا َّ َّٰ ُ
وت اوق ۡد أَ ُِر ٓوا أن ياكف ُروا ب ِ ِۦ
غ
قبل ِك يرِيدون أن يتحَكموا إِٰىَل ٱلط ِ
ا ا ا ُ ۡ ا ا ا ۡ ْ ا َّٰ ا ٓ
ا ُ ُ َّ ۡ ا َّٰ ُ ا ُ َّ ا ا ا ۢ
ضل ُا ۡم ضل ََّٰل باعِيدا ِ ٦٠إَوذا قِيل لام تعَلوا إِٰىَل مَ
ويرِيد ٱلشيطن أن ي ِ
ا ا ا َّ ُ ا
ا ا ا
ٱلر ُسول ار اأيۡ
ت ٱل ۡ ُم انَّٰفق ا
ا
َّ
َّي ي ا َُ ُّدون عنك ُص ُدو ا ٦١
ِإَوٰىَل
أفزل ٱَّلل
ِِ
ِ
ا ا ۡ ا ا ٓ ا ا َّٰ ا ۡ ُ ُّ ا ا ا َّ ا ۡ ا ۡ ۡ ُ َّ ا ٓ ُ ا ا ۡ ُ ا
وك َيل ِفون
َيبُۢة بِمَ قدمت أيدِي ِام ۡم جَء
فكيف إِذا أصبتام م ِ
َّ ۡ ا ا ۡ ا ٓ َّ ٓ ۡ ا َّٰ ا ا
ُ ْ ا َٰٓ ا
ِين اي ۡعلا ُم ٱ َّ ُ
ك َّٱَّل ا
َّلل امَ ِِف
ٰنَ اوت ۡوفِيقَ  ٦٢أول ِئ
بِٱَّلل ِ إِن أر فَ إَِل إِح
اآ
ُ ُ ۡ ا ا ۡ ۡ ا ۡ ُ ۡ ا ۡ ُ ۡ ا ُ َّ ُ ۡ ٓ ا ُ ۡ ا ۡ ا ۢ
ا
ساِم قوَل بل ِيغَ  ٦٣ومَ
قلوبِاِم فأع ِرض عنام وعِظام وقل لام ِِف أفف ِ
ا
اۡ ا ۡ
َّ ُ ا ا ۡ
َّ ا ا ۡ ا َّ
َّ ا ُ ٓ ْ ُ
ا
فف اس ُامۡ
ۡ
ُ
ُ
َّ
ول إَِل َِلطَع بِإِذ ِن ٱَّللِِّۚ ولو أنام إِذ ظلموا أ
أرسلنَ مِن رس أ
ا ٓ ُ ا ا ۡ ا ۡ ا ُ ْ َّ ا ا ۡ ا ۡ ا ا ا ُ ُ َّ ُ ُ ا ا ا ُ ْ َّ ا ا
ٱَّلل ت َّوابَ َّرحِيمَ
جَءوك فٱستغفروا ٱَّلل وٱستغفر لام ٱلرسول لوجدوا
ا ا ا ا د ا ا ُ ۡ ُ ا ا َّ ُ ا د ُ ا ا ا ا ا ا ۡ ا ُ ۡ ُ َّ ا ا ُ ْ
 ٦٤فَل وربِك َل يؤمِنون ح َّٰ
َّت َيكِموك فِيمَ شجر بينام ۡم َل يِدوا
ٓ ا ُ ۡ ا ا د َّ ا ا ۡ ا ا ُ ا د ُ ْ ا
ۡ
ساِم حرجَ َِمَ قضيت ويسل ِموا تسل ِيمَ  ﴾٦٥النساء25 - 27 :
ِِف أفف ِ
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Há Ngươi (Muhammad) không lưu ý đến những kẻ
đã khẳng định việc chúng tin những gì đã mặc khải
cho Ngươi và những gì được mặc khải vào thời
trước Ngươi hay sao? Vậy mà chúng muốn nhờ
Toghut xét xử công việc giữ chúng trong lúc chúng
được lệnh phải tẩy chay Toghut. Trong khi lũ
Shayton muốn dắt chúng lạc xa khỏi đạo *Và khi
chúng được mời gọi đến với những gì Allah đã thiên
khải và đến gặp Thiên Sứ thì Ngươi thấy những kẻ
Munaafiq (đạo đức giả) liền quay mặt thể hiện cao
ngạo mà bỏ đi *Rồi sẽ ra sao khi chúng gặp phải
hậu quả do những gì do đôi tay chúng đã gây ra, lúc
đó bọn chúng sẽ tìm đến Ngươi mà thề thốt bằng
danh nghĩa của Allah: “Rằng chúng tôi chỉ muốn
điều lành và hòa thuận mà thôi” *Đó là những kẻ
mà Allah biết rõ mọi điều xấu giấu kín trong con
tim chúng. Y hãy cảnh cáo chúng và nói với chúng
lời lẽ thấm thía vào tâm can của chúng. *Và TA
không cử phái Thiên Sứ xuống cho thiên hạ ngoài
mục đích để thiên hạ tuân lệnh Y dưới sự ưng
thuận của TA. Và một khi ai trong thiên hạ đã lỡ
phạm phải tội lỗi hại bản thân mình, y vội tìm đến
Ngươi (Muhammad) nhờ cậy cầu xin Allah tha thứ
thì Thiên Sứ liền cầu xin dùm cho y thì sẽ nhận thấy
rằng Allah luôn đoái hoài, luôn độ lượng *TA
(Allah) thề bởi Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng
cho đến khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra
phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà

21

Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. AlNisa 4 : 60 – 65

َّ ُّ ا
ُ ۡاُ ا
ُ َّ ٓ ا ا ۡ ا َّ ۡ ا َّٰ ا ا
ا
وون َّٱَّلِيونا
ُ
﴿إِنَ أفزِلَ ٱتلورىة فِياَ مدو وفور ِّۚ َيكوم بِاوَ ٱِلبِي
ْ ُ ۡ ُ ۡ ا ۡ ا ُ ْ َّ ا ا ُ ْ ا َّ َّ ُّ ا ا ۡ ا ۡ ا ُ ا
ا
َّٰ
ب
ِ أسلموا ل َِّلِين مَ وا وٱلربَّٰن ِيون وٱۡلحبَر بِمَ ٱستحفِظوا مِن كِت
ْ ُ َّ ا ا ُ ْ ا ا ۡ ُ ا ا ٓ ا ا ا ا ۡ ا ُ ْ َّ ا ا ۡ ا ۡ ا ا ا ۡ ا
ٱَّلل ِ وَكفوا علي ِ شاداء ِّۚ فَل َّتشوا ٱِلوََ وٱاشوو ِن وَل تشوَتوا
ا اا ا
ا ٓ ا ا ا َّ ُ ا ُ ْ ا َٰٓ ا
ُ ۡ ا ا َّ ۡ ا
ُوك ُموم
ِ أَِبي َّٰ َِّت ۡمنَ قل ِيَل ِّۚ ومن لم َيكوم بِموَ أفوزل ٱَّلل فأولئ
ۡ ا
ا
22 : ﴾ املائدة٤٤ ٱلكَّٰفِ ُرون
Chắc chắn TA đã mặc khải cho (Musa) Kinh
Tawrah, trong Nó chứa đựng chân lý và ánh sáng,
với Kinh Sách này mà các Thiên Sứ, những tu sĩ,
những người ngoan đạo (trong con cháu Isro-il) đã
dùng để phân xử giữa chúng, chúng đã cố hết sức
để bảo vệ Nó và rồi sau này chúng sẽ là những nhân
chứng cho sự việc. Thế nên, các ngươi (những người
Muslim) chớ cảm thấy sợ hãi trước chúng mà hãy
kính sợ TA và các ngươi chớ có bán Kinh Sách của
TA bằng những đồng tiền ít ỏi. Và ai không xét xử
theo giáo lý được Allah mặc khải xuống thì đó là
những kẻ không có đức tin. Al-Maa-idah 5 : 44
 Thứ tư: Các yêu cầu của lời tuyên thệ:
َ َ
ُ ــ َه إ َّل ا
Lời tuyên thệ (هلل
ِ ٰ  )ل ِإلcó cả thảy tám yêu
cầu bắt buộc tín đồ Muslim phải học hỏi và áp dụng
vào cuộc sống đời thường, các yêu cầu này được rút ra
từ Qur’an và Sunnah qua các điều kiện sau đây:
1) Kiến thức: Bằng chứng là lời phán của Allah:
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َّ َّ ا ۡ ا ۡ ا َّ ُ ا ٓ ا َّٰ ا
ُ
19 :﴿فٱعلم أف ۥ َل إَِٰ إَِل ٱَّلل﴾ حممد
Ngươi phải biết rằng (hỡi Muhammad): “Rằng
không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ
Allah.” Muhammad: 19 (chương 47),
Và được Imam Muslim ghi lại rằng ông
U’thmaan  thuật lại lời Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ٰ َ ا ا ُ َ َ َ َْ ا
}اْلنة
{من مات وهو يعلم أن ل إيلـه إيل اّلل دخل

“Những ai đến giờ phút lâm chung mà (trong lòng)
biết rõ không có Thượng Đế nào đích thực ngoại
trừ Allah thì sẽ được vào thiên đàng.”
Nghĩa là phải hiểu tận tường và chi tiết về các
yêu cầu của lời tuyên thệ, và bắt buộc áp dụng vào
cuộc sống. Trái nghĩa với kiến thức là sự ngu dốt, cũng
chỉ vì ngu dốt mà người đa thần giáo đã đi ngược lại ý
nghĩa của câu tuyên thệ, họ không hiểu rõ thế nào là
Thượng Đế nên họ đã không thực hiện được hai nền
tảng khẳng định và phủ nhận. Và họ nói được Allah
nhắc lại trong thiên kinh Qur’an:

اا ا
ا ا اا
ا
ا
َّٰ
َّٰ
5 :﴿أجعل ٱٓأۡلل ِاة إَِٰاَ وحِدا﴾ ص

Phải chăng Y (Muhammad) gom tất cả thần linh
lại thành một Thượng Ðế duy nhất ư? Sõd 38 : 5
Và họ nói:

ُ ا ۡ ُ ْ ا ۡ ُ ْ ا ا َٰٓ ا ا
ۡ
2 :ن ٱَشوا وٱص ِِبوا لَع ءال ِاتِكم﴾ ص
ِ ﴿أ
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Các anh tiếp tục nhẫn nại, bám chắc vào các thần
linh của các anh. Sõd: 6 (chương 38).
2) Lòng khẳng định:
Ngược lại với sự khẳng định là sự nghi ngờ. Cho
nên, những ai nói lời tuyên thệ là phải khẳng định lời
tuyên thệ của mình là chỉ có duy nhứt Allah mới xứng
đáng được thờ phượng, và chắc chắn sứ mạng của
Thiên Sứ Muhammad  ﷺlà sự thật. Lời tuyên thệ sẽ
đồng nghĩa bác bỏ tất cả những thần linh do con người
tạo ra dù nó thuộc vật thể gì, đồng thời phủ nhận hết
những ai tự xưng là thiên sứ sau Thiên Sứ Muhammad
ﷺ. Nếu người nói lời tuyên thệ còn ý nghi ngờ hoặc
thoáng chúc nghi ngờ hoặc dừng lại những việc thờ
phượng Allah thì lời tuyên thệ của y sẽ không giúp ích
được gì cho y cả. Bằng chứng cho yêu cầu này là Imam
Muslim ghi lại từ ông Abu Huroiroh  dẫn lời của
Thiên Sứ  ﷺnhư sau:

َ َ ا َ َ َ َْ ا
َ َْ َ َْ َ ََ ََْ ا
}ييهما إيل دخل اْلنة
ف
اك
ش
{ل يلق اّلل ب ي يهما عبد غي
ي

“Ai trình diện Allah mà trong lòng không nghi ngờ
về lời tuyên thệ thì y được vào thiên đàng.”
Và cũng trong bộ Soheeh Muslim, Thiên Sứ
 ﷺnói:

ْ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ
ً َْ ْ ُ َُْ َ ُ َ ْ َ َٰ َ ا ا
َ
{من ل يقيت مين وراءي هذا اْلائ ييط يشهد أن ل إيلـه إيل اّلل مستي يقنا
َ َ ْ ُ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ َ ا
}بيها قلبه فبِّشه بياْلن ية
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“Khi anh gặp ai từ sau bức tường này nói câu tuyên
thệ ‘Laa i laa ha il lol loh’ từ sự khẳng định trong tim
của y thì hãy báo cho y tin mừng về thiên đàng.”
Allah đã tuyên dương tín đồ Mu’min như sau:

ْ ُ َّ ا ۡ ا
ْ َّ ا ۡ ُ ۡ ُ ا َّ ا ا ا
َّ
ِ ام ُنووا بِوٱَّلل ِ او ار ُس
﴾وم يا ۡرتوَبُوا
ووَل ِۦ ۡوم ل
﴿إِنمَ ٱلمؤمِنون ٱَّلِين ء
25 :اْلجرات

Những người Mumin là những ai tin tưởng vào
Allah và Thiên Sứ của Ngài mà trong lòng không
một chút lưỡng lự đắn đo. Al-Hujuraat 49 : 15
Và Ngài đã phê phán đám người Munaafiq rằng:
25 : ﴾ اتلوبة٤٥

ا ۡ ا ا ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ ا ُ ۡ ا ۡ ۡ ا ا ا َّ ُ ا
َت ون
﴿وٱرتَبت قلوبام فام ِِف ريب ِ ِام ي

Bởi trong lòng của chúng lưỡng lự đắn đo làm
chúng không biết phải làm sao. Al-Tawbah 9 : 45
Ông Ibnu Masu’d  dẫn lời của Thiên Sứ ﷺ:

ُ ُّ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ
َ ْ ُ ْ ُْ ا
}اإليمان ُكه
ي
ق
اْل
و
،
ان
يم
ي
اإل ي
ي
{الصب ن يصف ي

“Kiên nhẫn là một nửa của đức tin cộng thêm lòng
khẳng định là đức tin hoàn thiện.”(2)
Và tin rằng ai thật lòng nói lời tuyên thệ sẽ giúp
cho việc thờ phượng của y vì Allah duy nhất và thi
hành theo lệnh của Thiên Sứ ﷺ.

(2) Imam Al-Bukhori đã chú thích như thế trong bộ Fat-h số
(1/45) và học giả Ibnu Hajar nói: “Được Al-Tobaroni xác thực
đường truyền Soheeh và Abu Na-i’m ghi trong Al-Huliyah.”
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3) Chấp nhận xóa đi tính từ chối:
Những người hiểu rõ ý nghĩa và sự yêu cầu của
lời tuyên thệ nhưng vì bản tính cao ngạo, ganh tị nên từ
chối gia nhập Islam. Thí dụ như những tu sĩ Do Thái
giáo và Thiên Chúa giáo, mặc dù họ công nhận Allah
là Đấng duy nhất và biết rõ về thân thế của Thiên sứ
Muhammad  ﷺgiống như chúng biết rõ về con cái
của họ nhưng chúng cố chấp không chấp nhận vào
Islam, Allah phán:

ۡ ُ ُ د ا ۡ ا ا ا َّ ا ا
ُ ا
ُّ
د
ا
ۢ
279 :د مَ تبَّي لام ٱۡلق ﴾ ابلقرة
ِ س ِام ِمن بع
ِ ﴿ اح اسدا م ِۡن عِن ِد أفف

Chỉ vì lòng ganh tị mà chúng muốn kéo các ngươi
trở lại tình trạng vô đức tin sau khi chân lý đã phơi
bày rõ ràng cho chúng. Al-Baqoroh: 109 (chương
2).
Những người đa thần giáo ở thời Thiên Sứ ﷺ
َ َ
ُ ــ َه إ َّل ا
ٰ
đã hiểu rõ ý nghĩa lời tuyên thệ (هلل
ِ  )ل ِإلvà biết rõ

bản tính chất phát và thật thà của Thiên Sứ ﷺ,
nhưng vì sự tự cao nên chúng đã từ chối chấp nhận
Islam, Allah phán ở những đoạn kinh khác:

َّ ُ ا ۡ ا ۡ ُ ا

َّ َّ ُ ۡ ا ُ ٓ ْ ا ا ا ُ ۡ ا ٓ ا ا
َّٰ َِٰ﴿ إِنام َكفوا إِذا قِيل لام َل إ

65 :﴾ الصافات٣٥ إَِل ٱَّلل يستك ِِبون

Chúng là những kẻ khi được ai đó nhắc nhở:
“Không có Thượng Ðế nào đích thực ngoài Allah”
thì chúng lại tỏ ra ngạo mạn. Al-Soffaat: 35
(chương 37)
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ا َّ ا
ا د ا ا ا
َّ
َّ ا ۡ ا ا
ا ا
﴾٣٣ ح ُدون
ت ٱَّلل ِ ي
ِ َّٰ ك َّن ٱلظَّٰل ِ ِمَّي أَِبي
ِ َّٰ َٰ﴿فإِن ُا ۡم َل يُكذِبُوفك او
66 :اْلنعام

Chúng không hề khẳng định Ngươi nói dối, chỉ có
những kẻ xấc xược muốn chống đối các dấu hiệu của
Allah mà thôi. Al-An-a'm: 33 (chương 6).
4) Phục tùng:
Phục tùng có nghĩa là thực thi bằng hành động một
cách ngoan ngoãn, không cảm thấy khó chịu hay bất mãn
về bất cứ giáo lý nào của Allah, như Ngài đã phán:

ُ ا ا ُ ٓ ْ ا َّٰ ا د
ُ ك ۡم اوأ ا ۡسل ُِموا ْ ا
ِ ﴿وأف ِيبوا إِٰىَل رب

52 :َلۥ﴾ الزمر

Và các người hãy quay về sám hối với Thượng Đế
của các người và hãy thuần phục Ngài (trong Islam).
Al-Zumar: 54 (chương 39)

ا
ۡ ُ د َّ ۡ ا ۡ ا ا ا ۡ ا ُ َّ ا ُ ا
﴿ او ام ۡن أ ۡح اس ُن ِينَ َِمن أسلم وجا ۥ َِّلل ِ ومو

265 :سن﴾ النساء
ِ َم

Và về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân
mình cho Allah đồng thời là một người nhân đức. AlNisa: 125 (chương 4)

ۡ
ۡ ُ ُ َّ ا
اا ۡ اۡ ا ا
ۡ
ُ ﴿ ا
ِ ك بِوٱل ُع ۡر اوة
سن فق ِد ٱستمس
ِ ۞و امن ي ۡسل ِۡم اوج اا ُ ٓۥ إِٰىَل ٱَّلل ِ اوم او َم
ُ ۡ ُ ا َّ ا ا
ۡ
ُ
َّٰ ٱل ُو ۡۡ ا
66 :﴾ لقمان٢٢ ِىٰۗ ِإَوٰىَل ٱَّلل ِ عَّٰقِبة ٱۡلَور
Và ai đệ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng
thời là một người nhân đức, thì chắc chắn sẽ nắm
được chiếc cán cứu rỗi vững chắc. Quả thật, kết quả
mọi việc là do Allah quyết định cuối cùng. Luqman:
22 (chương 31).
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Những bằng chứng về sự phục tùng Allah duy
nhất đã được nêu phần trên, còn phục tùng Thiên Sứ
 ﷺlà phải noi theo đường lối của Người (Sunnah),
thực hiện hết mọi giáo lý và mọi điều được Thiên Sứ
 ﷺdi huấn, bởi Allah phán:

ْ ُ ا ا ا ا د ا ا ُ ۡ ُ ا ا َّ ُ ا د ُ ا ا ا ا ا ا ۡ ا ُ ۡ ُ َّ ا ا
َّٰ ﴿فَل وربِك َل يؤمِنون ح
يدوا
ِ َّت َيكِموك فِيمَ شجر بينام ۡم َل
ٓ ا ُ ۡ ا ا د َّ ا ا ۡ ا ا ُ ا د ُ ْ ا
ۡ
25 :﴾ النساء٦٥ َس ِام حرجَ َِمَ قضيت ويسل ِموا تسل ِيم
ِ ِِف أفف
TA (Allah) thề bởi Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng
cho đến khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra
phân xử về điều chúng đang tranh chấp, rồi chúng
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà
Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. AlNisa: 65 (chương 4)
Điều kiện niềm tin Iman của tín đồ được công
nhận là phải phục tùng theo mọi giáo lý, mọi giáo điều
của Allah ban lệnh.
5) Ngược lại sự thật thà là giả dối:
Yêu cầu này được Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ْ َ َ َ َ ٰ َ ا ا ُ َ ً ْ َ ْ َ َ َ َْ ا
}{من قال ل إيلـه إيل اّلل صاديقا مين قلب ي يه دخل اْلنة

“Ai nói ‘Laa i laa ha il lol loh’ bằng lời nói thật lòng
từ con tim ắt được vào thiên đàng.”(3)
(3) Hadith do Ahmad ghi lại trong Musnad số (4/16) từ Rufaa-a’h
Al-Juhani  và cũng do Ahmad ghi số (4/402) từ Abu Musa
.
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Còn ai giả vờ thốt bằng lời nhưng con tim của y
không tí gì tin tưởng hoặc âm thầm chống đối thì lời
tuyên thệ đó không giúp ích gì cho y, thí dụ như Allah
phán về nhóm Munaafiq (đạo đức giả) khi họ công bố:

ۡا
َّ ُ َّ ا ا
﴾َِ﴿نش اا ُد إِفك ل ار ُسول ٱَّلل

Chúng tôi chứng nhận Người đích thực là Thiên Sứ
của Allah.
Allah liền phủ nhận:

ا َّ ُ ا ۡ ا ُ َّ ا ا ا ُ ُ ُ ا َّ ُ ا ۡ ا ُ َّ ۡ ُ ا َّٰ ا ا ا
ا
﴾١ َّي لكَّٰذِبُون
ِ﴿وٱَّلل يعلم إِفك لرسوَلۥ وٱَّلل يشاد إِن ٱلمنفِق
2 :املنافقون

Trong khi Allah biết rất rõ ràng Ngươi đích thực là
Thiên Sứ của Ngài. Và Allah cũng xác nhận những kẻ
Munaa-fiq đó đích thực là những kẻ nói dối. AlMunaafiqoon: 1 (chương 63).
Tương tự thế, Allah phủ nhận đức tin của nhóm
người Munaafiq:

ۡ ا ا ُ ُ ا ا َّ َّ ا
ٱَلا ۡو ِ ٱٓأۡلاِر او امَ ُمم ب ُم ۡؤ ِمن ِ ا
ِ َّ﴿ اوم اِن ٱِل
َّي
ِ
ِ ََ من يقول ءامنَ بِٱَّلل ِ وب
ِ
2 :﴾ ابلقرة٨

Và trong nhân loại, có người tuyên bố rằng: “Chúng
tôi tin nơi Allah và tin vào ngày sau” nhưng thực chất
chúng không hề tin gì cả. Al-Baqoroh: 8 (chương 2).
6) Ikhlos (thành tâm) và trái nghĩa là Shirk (tổ
hợp):
Allah phán:
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ۡ ُ ا ا َّ د
ۡ ُ ا ۡ ُ َّ ا
ا
ُمل ََِ َّ َُل د
ُ
ٱل ا
6 - 2 :ِص﴾ الزمر
ل
َ
ٱۡل
ِين
ٱل
َّلل
ِ
َل
أ
٢
ِين
﴿فٱعب ِد ٱَّلل
ِ
ِّۚ
Vì thế hãy thành tâm tôn thờ Allah *Duy chỉ Allah
mới xứng đáng được thành tâm thờ phụng. AlZumar: 1 - 2 (chương 39).
22 :﴾ الزمر١١

ۡ ُ ُ ۡ د ٓ ُ ۡ ُ ا ۡ ا ۡ ُ ا َّ ا
ُمل ََِ َّ َُل د
ٱل ا
ِين
﴿قل إ ِ ِّن أَِرت أن أعبد ٱَّلل

Hãy bảo chúng: “Rằng, Ta (Muhammad) nhận
lệnh phải thờ phượng Allah, phải thành tâm thuần
phục riêng Ngài.” Al-Zumar: 11 (Chương 39)
22 :﴾ الزمر١٤

ۡ ُ ُ ُ ۡ ُ َّ ا ا
ُ َّ ََِ ُمل
ِيِن
ۥ
َل
﴿ق ِل ٱَّلل أعبد
ِ

Hãy bảo chúng: “Ta thờ phượng Allah và thành
tâm thần phục riêng Ngài.” Al-Zumar: 14 (Chương
39).
Ông Abu Huroiroh  thuật lại Thiên Sứ ﷺ
của Allah nói:

َْ ْ ً َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ا ا
َ ْ َ
}{أسعد انلااس بيشفاع يت من قال ل إيل ٰـه إيل اّلل خال يصا مين قلب ي يه

“Người hạnh phúc nhất được hưởng lời biện hộ của
Ta là người nói ‘Laa i laa ha il lol loh’ bằng sựu
thành tâm (Ikhlos) trong con con tim.”(4)
Đây cũng là ý nghĩa của ông U’tbaan  thuật lại
Thiên sứ  ﷺnói:

(4) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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ََْ َُ ا اَ َ اَ ََ ا َ ْ َ َ َ َ َ ا ا
َ ْ َ َ
ار من قال ل إيل ٰـه إيل اّلل يبت يغ بيـذل ي َوجـه
{فإين اّلل حرم لَع انل ي
ا
}اّللي
“Allah cấm hỏa ngục chạm đến những ai nói câu:
‘Laa i laa ha il lol loh’ vì muốn Ngài hài lòng.”(5)
Ikhlos (sự thành tâm) chỉ có giá trị khi nào hành
đạo vì Allah duy nhất mà không hướng đến bất cứ ai
dù đó là Thiên Thần hay Thiên Sứ của Allah, và phải
thành tâm thực hành theo Sunnah của Thiên Sứ
Muhammad  ﷺdo Người giáo huấn, không được tự
ý thêm bớt hay tự sáng tác (Bid-a’h) những việc hành
đạo trong giáo lý, không được dùng bộ luật do con
người qui định hay đem những phong tục truyền thống
của một dân tộc nào để phân xử nếu nó đi ngược lại
giáo lý Islam. Nếu ai đã phá bộ luật Islam mà hài lòng
về bộ luật do con người qui định thì y chưa phải là
người Ikhlos (thành tâm).
7) Yêu thương xóa đi điều trái nghĩa là không
thích, ghét bỏ:
Bắt buộc tín đồ Muslim phải yêu thương Allah,
yêu thương Thiên Sứ của Ngài, yêu thương tất cả lời
nói và hành động được di huấn trong Islam, yêu
thương những vị Sahabah và Wali (người ngoan đạo).
Nghĩa là, nếu ai đó thật lòng kính sợ Allah và luôn
vâng lời khuyên bảo của Thiên Sứ  ﷺnhư : Tôn thờ
Allah bằng tấm lòng kính sợ thật thụ, luôn hành đạo
với sự chân tâm và chủ động, nhanh nhẹn đáp ứng
(5) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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những yêu cầu của Chủ Nhân bằng lời nói và hành
động, luôn thận trọng tránh xa những điều tội lỗi vì hãy
nhận thức rằng hỏa ngục luôn bao vây chực chờ những
bản ngã sai đường và ngược lại thiên đàng luôn sẳn
sàng đón nhận những trái tim xa lánh tội lỗi.
Có lần một người hỏi Sheikh Zul Nun : “Khi
nào tôi mới thương yêu Thượng Đế của mình?” Ông
đáp: “Khi nào anh cảm thấy rất ghét những điều Allah
nghiêm cấm mỗi khi nó xuất hiện trước mặt của anh.”
Có học giả khác nói rằng: “Ai nói rằng mình
thương yêu Allah nhưng có hành động trái ngược thì
lời nói của y là khoác lác, bởi Allah đã trình bày dấu
hiệu tình yêu dành cho Ngài là phải noi theo những
điều Sunnah của Thiên Sứ  ﷺnhư Ngài phán:

ُۡ
ُ ُ ۡ ُ ُّ ا
ُ ُ ۡ ۡ ُ ُ َّ ُ ا ا ۡ ۡ ا
ُ ٱَّلل فاٱتَّب
ون َّ ا
ۡ ك
وم
وِن َيبِوبكم ٱَّلل ويغفِور ل
ع
﴿قل إِن كنتم َتِب
ِ ِ
ۡ ُ ُُ ا
62 :م﴾ آل عمران
ِّۚ ذفوبك

Hãy bảo (hỡi Muhammad): “Nếu các ngươi thực
sự yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta, có thế các
ngươi mới được Allah yêu thương và tha tội.” Ali
I’mron: 31 (chương 3).”
8) Phủ nhận mọi thứ thờ phượng ngoài Allah:
Yêu cầu này được trích ra từ câu nói của Thiên sứ
ﷺ:

ُ َ َُ َ ا
ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َٰ َ ا ا
ُ ال
ون اّللي حرم م
د
{من قال ل إيلـه إيل اّلل وكفر بيما يعبد مين ي
َُُ
}َودمه
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“Ai nói: “laa i laa ha il lol loh” và phủ nhận hết mọi
thờ phượng ngoài Allah thì cấm xâm hại đến tài sản
và sinh mạng của y.”(6)
 Thứ năm: Điều gì xóa sạch lời tuyên thệ?
ُ  ) َل إلَ ٰـ َه إ َّل اLaa i laa ha il lol loh
Lời tuyên thệ (هلل
ِ ِ
sẽ bị xóa sạch nếu phạm tội phủ nhận đức tin (Kufr)
hoặc tổ hợp trong sự thờ phượng (Shirk). Có rất nhiều
hình thức cho hai thể loại này:
1) Cầu xin ai khác ngoài Allah: Điều này Allah
đưa ra nhiều bằng chứng:

َّ ا
ُ ا ۡا ا ا
ُ ۡ ُ ْ َّ ا ا
ُ
ين اعع ۡمتُم دمِن و ِن ٱَّلل ِ َل اي ۡمل ِكون مِثقَل ذ َّر ِِف
ٱَّل
ِ ﴿ق ِل ٱ عوا
ا
ۡ
ا
ا
َّ ا ا
ۡ ِ ۡرض او امَ ل ا ُا ۡم فِيا امَ مِن
ِ ت اوَل ِِف ٱۡل
ۡشك او امَ َُلۥ م ِۡن ُام دمِن
ِ َّٰ ٱلسمَّٰو
ِ
ا
66 :﴾ سبأ٢٢ ظاِۡي

Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad): “Các ngươi cầu
nguyện những kẻ (ngoài Allah) mà các ngươi cho
rằng là thần linh của các ngươi. Thật ra, chúng chẳng
kiểm soát được một vật gì trong các tầng trời và trái
đất cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử đi
chăng nữa; và chúng cũng không có sự hợp tác nào
trong trời đất; và trong bọn chúng không có một tên
nào là vị ủng hộ của Allah cả.” Saba: 22 (chương 34).

(6) Hadith do Muslim ghi lại số (22).
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َّ َّ ُ ۡ ا
ُّ ا ا ا َّ ا َّٰ ا َّٰ ا ۡ ا ا ا ا ا ا
ٱلظلُما
َّور ُۡم
ت اوٱِلُّ ا
َّٰ
ت وٱۡلۡرض وجعل
﴿
ِ
ِ ٱۡل ۡمد َِّلل ِ ٱَّلِي الق ٱلسمو
َّ ا ا ا ْ د ۡ ا ۡ ُ ا
2 :﴾ اْلنعام١ ٱَّلِين كف ُروا ب ِ ارب ِ ِام يعدِلون
Alhamduillah, xin tạ ơn Allah, Ngài là Đấng đã tạo
các tầng trời và đất và là Đấng đã tạo ra mọi cái u tối
và ánh sáng. Vậy mà những kẻ ngoại đạo (Kaafir) lại
dám chống đối Thượng Đế của chúng. Al-An-a'm: 1
(chương 6).

ۡا
َّ َّ ُ ُ ۡ ا ا
ُ
﴿قُ ۡل امن َّر ُّب َّ ا ا
ٓٱَّتا ۡذتُم دمِن ُوف ِ ِۦ
ِ ت اوٱۡل
ۡرض ق ِل ٱَّللِّۚ قل أف
ِ َّٰ ٱلسمَّٰو
ۡا
ۡ ُۡ اۡ آا ا ا ۡ ُ ا ا ُ ۡ اۡ اا ا د
َّٰ ض ِّۚا قل امل ي ا ۡستاوِي ٱۡل ۡع ا
َم
س ِام نفعَ وَل
ِ أو َِلَء َل يمل ِكون ِۡلفف
ْ ُ ُّ ُ ا ُ ا ُّ ُ ا ۡ ا ا ُ ْ َّ ُ ا ا ٓ ا ا ا
ا ۡا ُ ا ا ۡ ا
ۡي أ ۡ مل ت ۡستاوِي ٱلظلمَّٰت وٱِلور َ أ جعلوا َِّلل ِ ۡشَكء القوا
َ
ِ وٱۡل
ۡ ُ ۡ ا ا ا َّٰ ا ا ۡ ا ۡ ُ ا ا ۡ ۡ ُ َّ ُ ا َّٰ ُ ُ د ا
ۡ ا ا
َشء اوم او ٱل اوَّٰح ُِد
ك
ِق
ل
خ
ٱَّلل
ل
ق
م
ا
ي
ل
ع
ق
ل
ٱۡل
ب
ش
ت
ف
ِۦ
ق
ِ كخل
ِ
ِ ِّۚ ِ
َّ ۡ ا
22 :﴾ الرعد١٦ ٱلقه َّٰ ُر
Hãy hỏi chúng (Muhammad): “Ai là Đấng Chủ Tể
của các tầng trời và trái đất?” Họ đáp: “Allah.” Hãy
hỏi chúng: “Thế tại sao các ngươi lại tự chọn lấy
những kẻ khác làm bảo hộ cho các ngươi trong khi
chính bọn chúng không sở hữu trong tay bất cứ điều
lợi hoặc điều hại nào cho bản thân chúng.” Hãy hỏi
chúng: “Chẳng lẽ người mù và người sáng mắt giống
nhau sao? Hoặc phải chăng ánh sáng và bóng tối
tương đồng với nhau à? Hay là các ngươi tự tạo dựng
các thần linh ngang bằng với Allah rồi tin rằng chúng
có khả năng tạo hóa giống tạo vật của Allah, cho nên
việc tạo hóa đối với chúng là như nhau chăng?” Hãy
bảo chúng: “Chính Allah mới là Đấng Tạo Hóa ra tất
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cả, Ngài là Đấng Độc Tôn, Đấng Oai Nghiêm.” AlRa’d: 16 (chương 13).
Niềm tin này đã có rất nhiều người đa thần giáo ở
thời của Thiên Sứ  ﷺđã vướng phải như Allah đã
phán:

ُ ُُ ُْْ ا ْ ا
َّ الس امَءِ او ْاۡلا ْر ِض أ ا ْ ام ْن اي ْمل ُِك
َّ ك ْم م اِن
الس ْمعا
﴿قل من يرعق
ْ ُ ا ْ ا ْ ا ا ا ا ْ ُ ْ ُ ْ ا َّ ا ْ ا د ا
َْح او امن
خر ُج ال ْ ام دي ا
ت م اِن ال ْ ا د
ِ ِ واۡلبََر ومن ُيرِج الَح مِن المي
ِ
ِ
ِ ت وي
ُ ا د ُ ْ ا ْ ا ا ا ا ُ ُ ا َّ ُ ا ُ ْ ا ا ا ا َّ ُ ا
62 :﴾ يونس٣١ يدبِر اۡلَر فسيقولون اَّلل فقل أفَل تتقون

Hãy hỏi chúng (Muhammad): “Ai cấp dưỡng cho các
ngươi từ trên trời và dưới dất? Hoặc ai nắm quyền
kiểm soát thính giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa
cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra khỏi cái
sống? Và ai quản lý điều hành mọi hoạt động của vũ
trụ và vạn vật?” Tin rằng chúng sẽ đáp: “Allah”. Thế
Ngươi hãy bảo chúng: “Vậy sao các ngươi còn chưa
biết sợ Ngài ?” Yunus: 31 (Chương 10).
Nhưng người đa thần Quraish vẫn luôn ngoan cố
ُ  ) َل إلَ ٰـ َه إ َّل اLaa i laa ha il
không chịu nói câu tuyên thệ (هلل
ِ ِ
lol loh, ngược lại họ còn thể hiện, như Allah đã miêu tả:

ُ ُ ا
َّ َّ ُ ا ۡ ا ۡ ُ ا
 او ايقولوون٣٥ ِبون
ِ إَِل ٱَّلل يسوتك

َّ ُ ۡ ا ُ ٓ ْ ا ا
ِيل ل ا ُا ۡم اَلٓ إ اَٰ َّٰ ا
﴿ إِنام َكفوا إِذا ق
ِ
ا َّ ا ا ُ ٓ ْ ا ا ا ا
ۡ َّ
ُ
62 - 65 : ﴾ الصافات٣٦ أئِنَ تلَرِكوا ءال ِاتِنَ ل ِشَعِر َّمنون

Mỗi khi được nhắc đến câu: “Không có Thượng
Ðế nào đích thực ngoài Allah” thì chúng (Quraish)
lại tỏ ra ngạo mạn. *Và chúng bảo: “Sao, chúng tôi
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phải bỏ các thần linh của chúng tôi chỉ vì một tên
thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao?” Al-Soffaat 37
: 35 – 36
Và họ còn nói:
5 :﴾ ص٥

ا
َش ٌء ُع ا
ۡ ﴿أ اج اع ال ٱٓأۡلل اِا اة إ ِ اََّٰٰاَ اوَّٰح اِدا إ ِ َّن اهَّٰ اذا ل ا ا
جَب

Phải chăng Y (Muhammad) gom tất cả thần linh
lại thành một Thượng Ðế duy nhất ư? Ðây thật là
một điều hết sức quái dị. Sõd: 5 (chương 38).
Nhưng niềm tin của người đa thần Quraish vẫn
không mang lại lợi ích gì cho họ, và những ai vốn đã
không tin như thế cũng không ngoại lệ.
2) Chuyển hướng sự thờ phượng ai khác
ngoài Allah:
Sự thờ phượng là tập hợp mọi thứ từ lời nói đến
hành động, và từ bên ngoài lẫn nội tâm, tuyệt đối
không được phép chuyển hướng thờ phượng ai khác
ngoài Allah, các hình thức thò phượng này gồm có:
Giết tế, nguyện cầu, quỳ lạy, sợ hãi, hi vọng, yêu
thương, khấn vái, van xin… Vấn đề này Allah đã phán
những dòng kinh sau đây:
5 :﴾ الفاحتة٥

َك ان ۡع ُب ُد ِإَويَّ ا
﴿إيَّ ا
ُ َك ن ا ۡس اتع
َّي
ِ
ِ

Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ
Ngài chúng tôi cầu xin sự giúp đỡ. Al-Faatihah 1 :
5.
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ا ا
َّ ا ا ا ُ ۡ ا
َّ ُ ُ َّ َّ ُ ۡ ُ ُ ْ ا
ُّ
ا
ا
َٰٓ ﴿
يأياووَ ٱِلووََ ٱعبوودوا ربكووم ٱَّلِي القكووم وٱَّلِيوون ِموون
ا ۡ ُ ۡ ا ا َّ ُ ۡ ا َّ ُ ا
62 :﴾ ابلقرة٢١ قبل ِكم لعلكم تتقون
Hỡi con người, hãy tôn thờ Thượng Đế của các
ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và những thế hệ
trước các ngươi, mong rằng qua (việc tạo hóa đó) mà
các ngươi biết kính sợ Ngài. Al-Baqoroh: 21 (chương
2).

ۡ
ۡ ا
َّلل او اَل ت ُ ۡۡش ُكوا ْ ب ِۦ اش ۡيَ اوبٱلۡ او َّٰ ِ ا
ٱعبُ ُدوا ْ ٱ َّ ا
َّٰ ليۡن إ ِ ۡح ا
َّٰ ٰنَ اوبِذِي ٱل ُق ۡر ا
ّب
﴿و
ِ ِ
ِ
ِ
ُۡ ۡ ا
ا ۡ ا ا َّٰ ا َّٰ ا ۡ ا ا
َّ ٱۡلنُب او
ّب او ۡ ا
ٰكَِّي او ۡ ا
ُ ۡ ٱۡلَر
َّٰ
َّٰ
ِب
ح
َ
َٱل
ر
ق
ٱل
ِي
ذ
َر
ٱۡل
وٱَلتَم وٱلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ا ا
ُ ُ َّٰ ا ا ا ا ا ۡ ا ۡ ا
ُّ ٱَّلل اَل َُي
َّ ٱۡلۢنب اوٱبۡن
ك ۡم إ َّن َّ ا
ا
ِب امن َكن
ن
م
ي
أ
ت
ك
ل
َ
َ
م
و
يل
ب
ٱلس
َِ
ِب
ِ
ِ ِ
ِ
ُۡا ا ُ ا
62 :﴾ النساء٣٦ ُمتََل فخورا

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối
không được tổ hợp với Ngài trong thờ phượng
(Shirk) bất cứ cái gì, và các ngươi hãy ăn ở tử tế với
cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với
người thiếu thốn, và hãy cư xử tử tế với xóm giềng
gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và với những
người là tù binh trong tay các ngươi. Bởi quả thật,
Allah không yêu thương những kẻ tự phụ kiêu
căng. Al-Nisa: 36 (chương 4)

َّ ا َّ ا ۡ ا ُ ا ا
ْ ُ ۡ ا ا ۡ ا ا ُّ َّ ا
ُ
ِ يب َُل ٓۥ إ ِ َّٰٰىَل ي ا ۡو
ج
ِ ﴿ومن أضل َِمن يدعوا مِن و ِن ٱَّلل ِ من َل يست
ٓ ُ ُ ا
ۡ
ا ُ ا َّ ُ ا ُ ْ ا
ا ُ ا
ََ َكفوا ل ُا ۡم
 ِإَوذا ح ِۡش ٱِل٥ ٱلقِ اي َّٰ امةِ اوم ۡم عن ادائِاِ ۡم غَّٰفِلون
ا ۡ ا ٓ اا ُ ْ ا ا ۡ ا
ا
َّٰ
2 - 5 :﴾ اْلحقاف٦ أعداء وَكفوا بِعِبَ تِاِم كفِرِين
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Và ai lầm lạc hơn kẻ cầu xin (những thần linh khác)
thay vì cầu xin Allah, chúng (những thần linh đó)
không hề đáp lại lời cầu xin nào cho đến ngày tận thế
và chính chúng cũng chẳng biết đến lời cầu xin nào
cả. *Và một khi loài người được phục sinh sống lại
(thì những thần linh và người được cầu xin) lại là kẻ
thù của nhau. Lúc đó (những thần linh) phủ nhận hết
mọi sự tôn thờ dành cho chúng. Al-Ahqaaf : 5 – 6
(chương 46).

ۡ ا ا َّ ُ ا ا ا د ا
ُ ُ اُ ُ ا ا د ا ۡ د ا ا
ۡومم
ون فوزا
ِ ٱۡل
ِ نس يعوذون ب ِ ِرجَل مِن
ِ ﴿وأف ۥ َكن رِجَل مِن
ِ ٱۡل
اا
6 :﴾ اجلن٦ َرمق

Và rằng có số đàn ông trong loài người đã tìm đến
số đàn ông trong loài Jin (ma quỉ) cầu xin sự che
chở giúp đỡ, nhưng chúng (loài Jin) chỉ làm cho loài
người mắc thêm tội mà thôi. Al-Jin: 6 (chương 72).
6 :﴾ الكوثر٢

ۡ ا
ا د
﴿ف اَ ِل ل اِر دبِك اوٱۡنا ۡر

Bởi thế, hãy chỉ vì Thượng Đế của Ngươi mà dâng lễ
Salah và giết tế (súc vật). Al-Kawthar 108 : 2
3) Cân bằng Allah với những tạo vật của Ngài:
a)- Về mặt tình yêu, sự sùng bái, sự tôn vinh
được Allah phán những dòng kinh như sau:

ْ ُ ُ ۡ ا ُ َّ ُ ا ا ٓ ا ُ ُ َّ ا ا ۡ ا ُ ا ا َّ َّ ا ا َّ ا ا ا ا ا
﴿قل ملم شاداءكم ٱَّلِين يشادون أن ٱَّلل حر هَّٰذا فإِن ش ِادوا
ا ا ا ۡ ا ۡ ا ا ُ ۡ ا ا ا َّ ۡ ا ۡ ا ٓ ا َّ ا ا َّ ُ ْ ا ا ا َّ ا ا
ِين َل
فَل تشاد معا ِّۚم وَل تتبِع أمواء ٱَّلِين كذبوا أَِبيَّٰتِنَ وٱَّل
د ۡ اۡ ُ ا
ُۡ ُ ا
ُا
257 : ﴾ اْلنعام١٥٠ يؤمِنون بِٱٓأۡلا اِرة ِ ومم ب ِ ارب ِ ِام يعدِلون
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Hãy bảo chúng (Muhammad): “Hãy đưa ra các
nhân chứng của các ngươi đến để xác nhận Allah đã
cấm điều này.” Nếu bọn chúng có xác nhận điều đó
thì cấm Ngươi xác nhận cùng chúng, và cấm Ngươi
hùa theo sở thích của những kẻ đã phủ nhận các
dấu hiện của TA, và những kẻ không tin tưởng
ngày sau. Bởi chúng đã tạo một đối tác ngang hàng
với Thượng Đế của chúng. Al-An-a'm 6 : 150
b)- Allah phán:

ُ َّ ا ا
َّ َّ ا ا ُ ُّ ا ُ ۡ ا ُ د
ُ
ِ َّ﴿ اوم اِن ٱِل
ِ ب ٱَّلل
ِ ََ من يت
ِ خذ مِن
ِ ون ٱَّلل ِ أفدا ا َيِبونام كح
َّ ا َّ ا ا ا ُ ٓ ْ ا ا ُّ ُ د د َّ ا ا ۡ ا ا َّ ا ا ا ُ ٓ ْ ۡ ا ا ۡ ا ۡ ا ا ا ا
اب أن
وٱَّلِين ءامنوا أشد حبَ َِّللَِ ولو يرو ٱَّلِين ظلموا إِذ يرون ٱلعذ
ا ا َّ َّ ا ا ُ ۡ ا ا
ۡ ُ َّ ا َّ ا
225 :﴾ ابلقرة١٦٥ اب
ذ
ع
ٱل
ِيد
د
ش
َّلل
ٱ
ن
أ
و
َ
ِيع
َج
ِ ٱلقوة َِّلل
ِ
Và trong nhân loại có những kẻ đã dựng lên nhiều
thần linh ngang hàng với Allah, chúng yêu thương
thần linh đó giống như tình yêu dành cho Allah, còn
những người có đức tin thì tình yêu dành cho Allah là
mãnh liệt nhất. Và khi nhóm người sai quấy đối diện
hình phạt thì lúc đó chúng mới vở lẽ tất cả quyền lực
thật sự đều thuộc về Allah và rằng Allah rất cương
quyết trong việc trừng phạt. Al-Baqoroh: 165 (chương
2).
c)- Allah phán về lời than thở của nhóm đa thần
giáo khi chúng sa vào hỏa ngục:

َّ ا
ُ َّ ا ا
ُ ۡ ُا د
ُّ ض الَّٰل
يكم ب ار دب ۡٱل اََّٰٰلام ا
﴾٩٨ َّي
و
س
ن
ذ
إ
٩٧
َّي
ب
م
﴿تٱَّلل ِ إِن كنَ ل ِِف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ أ
ِ
92 - 90 :الشعراء
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Thề với Allah, chúng tôi là những kẻ đã công khai
lầm lạc *Khi chúng tôi đã sùng kính các người ngang
vai với Chúa Tể của vũ trụ và muôn loài. Al-Shu-a’ró: 97 – 98 (chương 26).
d)- Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َْ َْ َََ ْ ََ َ ْ َ ََ َْ ا
}ي اّللي فقد كفر أو أْشك
{من حلف بيغ ي

“Ai thề thốt ngoài Allah là y đã phạm điều Shirk và y
đã trở thành Kufr.”(7)
4) Tự đưa ai đó làm trung gian giữa con
người với Allah.
Đừng bao giờ ngộ nhận rằng người trung gian đó
có thể giúp mình đến gần Allah hơn hoặc sẽ có quyền
biện hộ cho mình, hãy xem những bằng chứng sau đây:

َّ ا ا َّ د ُ ۡ ا ُ ا َّ ا
ۡٱَّتا ُذوا ْ مِن ُوف ِ ِۦٓ أ ا ۡو َِلاَ ٓ اء امَ ان ۡعبُ ُد ُمم
ِص وٱَّلِين
ِّۚ ﴿أَل َِّلل ِ ٱلِين ٱۡلَل
ُ
ُ ۡ َّ ُ ا د ُ ا ٓ ا َّ ُ ۡ ا َٰٓ َّ َّ ا ا
إَِل َِلقرِبوفَ إِٰىَل ٱَّلل ِ علِف إِن
ِ ٱَّلل َيك ُم بايۡنا ُا ۡم ِِف امَ م ۡم فِي
َّ ا
ا ۡ ُا ا
ۡ ا ۡ ا ُ ا َّ َّ ا ا ا
6 :﴾ الزمر٣ ُيتل ِفونَ إِن ٱَّلل َل يادِي من موكَّٰذِب كفَر
Duy chỉ Allah mới xứng đáng được chúng tôi
thành tâm thờ phụng. Riêng những kẻ đã nhận lấy
những thần linh ngoài Ngài cho rằng chúng tôi
không thờ phượng họ mà chỉ nhờ họ đưa chúng tôi
đến gần với Allah hơn. Quả thật, Allah sẽ xét xử
giữa bọn chúng về điều mà chúng tranh cãi. Allah
(7) Hadith do Al-Haakim và những học giả đồng thuận đây là
Hadith Soheeh.
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sẽ không hướng dẫn ai nói dối và không có đức tin.
Al-Zumar: 3 (chương 39).

ٓ َّ ا ا ا ُ ُّ ُ ۡ ا ا ا ا ُ ُ ۡ ا ا ُ ُ ا ا َٰٓ ا
ااُُۡ ا
ُ
ِه ُؤَلء
ون ٱَّلل ِ مَ َل يُضمم وَل ينفعام ويقولون
ِ ﴿ويعبدون مِن
َّ ا ا ا ا
ا َّ ُ ۡ ا ُ ا د ا َّ ا ا ا ا ۡ ا
ُ ا ا َٰٓ ُ ا
ُ
َّٰ
َّٰ
ت وَل ِِف
شف
ِ عؤفَ عِند ٱَّللِِّۚ قل أتن ِبون ٱَّلل بِمَ َل يعلم ِِف ٱلسمو
ۡا
ُ ۡ ا َّٰ ا ُ ا ا ا َّٰ ا َّٰ ا َّ ُ ۡ ُ ا
ِ ٱۡل
18 : ﴾ يونس١٨ ۡشكون
ِ ۡرض سبحن ۥ وتََٰل عمَ ي
Và chúng tôn thờ những thần linh khác ngoài
Allah, trong khi các thần linh đó chẳng mang lại lợi
ích hoặc gây tổn hại nào cho chúng và chúng bảo:
“Những vị này là những người can thiệp giùm cho
chúng tôi với Allah”. Hãy bảo chúng: “Phải chăng
các người muốn báo cho Allah biết điều mà (các
người tưởng rằng) Ngài không biết chuyện gì xảy ra
trong các tầng trời và trái đất hay sao? Vinh Quang
thay Ngài, Ngài tối cao vượt hẳn mọi điều mà chúng
đã tổ hợp.” Yunus 10 : 18
5) Cấm dùng những bộ luật do con người
soạn thảo đi ngược với giáo lý Islam để phân xử.
Allah phán đã phán những dòng kinh như sau:

ا ا ۡ ا ا ا َّ ا ا ۡ ُ ُ ا ا َّ ُ ۡ ا ا ُ ْ ا ٓ ُ ا ا ۡ ا ا ا ٓ ُ ا
فزل مِن
ِ ﴿ألم تر إِٰىَل ٱَّلِين يزعمون أنام ءامنوا بِمَ أفزِل إَِلك ومَ أ
ْ ُ ُ ۡ اا ۡ ُ ُ ْٓا ا
ُ َّٰ َّ ا ۡ ا ُ ُ ا ا ا ا ا ا ُ ٓ ْ ا
وت وقد أَِروا أن يكفروا ب ِ ِۦ
ِ قبل ِك يرِيدون أن يتحَكموا إِٰىَل ٱلطغ
َّ ُ ُ ا
ٱلش ۡي اطَّٰ ُن أان ي ُ َّ ُ ۡ ا ا ا ۢ ا
27 :﴾ النساء٦٠ ضلام ضلََّٰل بعِيدا
ويرِيد
ِ
Há Ngươi (Muhammad) không lưu ý đến những kẻ
đã khẳng định việc chúng tin những gì đã mặc khải
cho Ngươi và những gì được mặc khải vào thời
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trước Ngươi hay sao? Vậy mà chúng muốn nhờ
Toghut xét xử công việc giữ chúng trong lúc chúng
được lệnh phải tẩy chay Toghut. Trong khi lũ
Shayton muốn dắt chúng lạc xa khỏi đạo. Al-Nisa:
60 (chương 4).

ا ا ۡ ُ ا ۡ ا ُ ا ٓ ا ا ا َّ ُ ا ا ا َّ ۡ ا ۡ ٓ ُ ۡ ا ۡ ا ۡ ُ ۡ ا
﴿وأ ِن ٱحكم بينام بِمَ أفزل ٱَّلل وَل تتبِع أم اوا اءمم وٱحذرمم أن
ۡ ا ٓ ا ا ا َّ ُ ا ۡ ا ا ا ا َّ ۡ ْ ا
ۡ وك اع ۢن اب
اي ۡفت ُن ا
ُٱعلا ۡم اأ َّن امَ يُريود
ف
ا
و
ل
و
ت
ن
إ
ف
ك
َل
إ
ٱَّلل
ل
فز
أ
َ
م
ض
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
َّ ا
ا ا َّٰ ُ ا
ُُ
ٱَّلل أن يُ َِ ا
ُ َّ
ِ َّيب ُام ب ِ اب ۡع ِض ذفوب ِ ِا ۡمَ ِإَون كثِۡيا دم اِن ٱِل
٤٩ سقون
ِ ََ لف
ا ا ُ ۡ ا ۡ ا َّ ا ۡ ُ ا ا ا ۡ ا
ۡ ُ َّ ا
ۡ
ا
ۡكموَ دل اِقوو
ُ
وون ومون أحسون مِون ٱَّلل ِ ح
ِّۚ أفحكم ٱلجَّٰ ِال ِيةِ يبغ
ُ ُ ا
57 - 29 :﴾ املائدة٥٠ يوق ِنون

Ngươi hãy phân xử giữa thiên hạ bằng thiên lệnh
đã được Allah mặc khải, chớ làm theo ý muốn của
chúng, hãy coi chừng bị chúng kéo Ngươi lệch khỏi
chân lý mà Allah đã mặc khải cho Ngươi. Nếu như
chúng quay mặc bỏ đi, hãy biết rằng chẳng qua
Allah muốn trừng phạt chúng về những tội trạng
chúng đã phạm nhưng đa số thiên hạ là hư hỏng
*Phải chăng chúng mong được xét xử theo luật lệ
của thời kỳ ngu muội? Và ai (là Đấng) xét xử tốt
hơn Allah cho đám người có đức tin? Al-Maa-idah:
49 – 50 (chương 5).
َ َ
ُ ــ َه إ َّل ا
Với lời tuyên thệ (هلل
ِ ٰ  )ل ِإلLaa i laa ha il lol
loh là sứ mạng vĩ đại đầu tiên mà tất cả Sứ giả của
Allah phải thực hiện, điều này đã được Allah phán rất
nhiều lần cho các Thiên Sứ nói với giáo dân:
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ُ ۡ ُ ُ ْ َّ ا ا ا
ٓ ُ ُ ۡ كم دم ِۡن إ اَٰ َّٰ أ ا
﴿ٱعبدوا ٱَّلل مَ ل
ِ

59 :غۡيهۥ﴾ اْلعراف

Hãy thờ phượng riêng Allah, tại sao các ngươi lại thờ
phượng thần linh khác ngoài Ngài. Al-A'raaf 7 : 59
Allah lặp đi lặp lại nhiều lần trong thiên kinh
Qur’an của lời phán nầy để con người lưu tâm về sự quan
trọng của nó. Ngay cả thiên sứ Muhammad  ﷺsau khi
nhận Mặc khải của Allah thì từ đó Người bôn ba lặn lội
khắp nơi để kêu gọi người dân quay trở về tôn thờ Allah
duy nhứt, Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُُ ْ ُ ا ْ َْ َ ََ ْ ا َ َ ا ََُْ ا
،ُْشي ل
{ب يعثت بيالسي يف بي يدي الساع ية حّت يعبد اّلل وحده ل ي
َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ِّ ا ُ َ ا
ْ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ ُ َ
وج يعل يرز يق َتت ظي ل رم يح وج يعل اذللة والصغار لَع من خالف
َْ
}أم يري

“Ta nhận lãnh sứ mạng (kêu gọi đến với Islam)
trước giờ Tận Thế bằng lưỡi kiếm (sau khi đã kêu
gọi bằng sự rao truyền) cho tới khi chỉ có Allah
được thờ phượng, không có đối tác ngang vai, và Ta
được ban cho bổng lộc từ dưới cái bóng của ngọn
giáo, và sự hèn hạ, sự thấp bé sẽ là kết quả của
những ai nghịch lại Ta.”(8)
Ghi chú: Hadith này muốn nói rằng, đây là sứ
mạng chỉ dành riêng cho Thiên Sứ Muhammad ﷺ
chứ không phải cho tất cả các tín đồ Muslim sau này.
Lúc đầu, Thiên Sứ  ﷺcủa Allah rao truyền tôn giáo
(8) Hadith do Ahmad và những học giả khác ghi lại, được đồng
thuận đây là Hadith Soheeh.
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bằng lời nói thì bị nhiều thế lực đàn áp và cưỡng chế,
sự áp bức đó càng ngày càng mang tính vũ lực và đe
dọa thì Allah ra lệnh cho Người phải thành lập đội vũ
trang để tự vệ và bảo vệ những người dân đến với
Islam, và mặt khác để cho chúng biết Islam không phải
dể để cho chúng hiếp đáp.
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

ً ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ا َ َ ا َ ْ َ ُ َ ْ َ َٰ َ ا ا ُ ََ ا ُ َ ا
{أميرت أن أقات يل انلاس حّت يشهدوا أن ل إيلـه إيل اّلل وأن ُممدا
ُ ُْ ََ ا
ْ ََ َ َ ََُ َ َ َ َ ا
ُ ُ ا
ُ ُ
 فإيذا فعلوا ذل ي فقد،الزَكة
 َويؤتوا، َوي يقيموا الصلة،َرسول اّللي
َ َ َ َ َ ُ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ا َ ِّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ا
}حسابهم لَع اّللي تعال
 و ي،عصموا ميِن ديماءهم وأموالهم إيل يِبقها
“Ta được lệnh đấu tranh với mọi người
cho đến khi
َ َ َ ا
ُ ََ ا ُ َ ا ً َ ُ ُ ا
họ đọc câu tuyên thệ ( )ل إيل ٰـه إيل اهلل وأن ُممدا رسول اّلليLaa
ilaa ha il lol loh, wa anna muhammadan rosu lulloh,
hành lễ Salah, xuất Zakat. Nếu họ làm theo thì Ta
bị cấm xâm hại đến tính mạng và tài sản của họ,
ngoại trừ quyền lợi của Islam, còn việc tính sổ với
họ thì chỉ dành cho Allah - Đấng Tối Cao phán
xét.”(9)
Để hoàn thành sứ mạng vĩ đại, Thiên Sứ ﷺ
phải gởi rất nhiều sứ giả đi khắp nơi cũng như gởi rất
nhiều thư mời đến các vua chúa, đến các tù trưởng…
kêu gọi họ trở về thờ phượng Allah duy nhứt, điển hình
như câu chuyện của Mu-a’z bin Jabal  khi Thiên Sứ

(9) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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 ﷺcử ông đến Yemen làm sứ giả thì Thiên Sứ ﷺ
dặn dò:

َ ْ ْ َ ْ ً َْ َْ َ ا
َ َٰ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
 فادعهم إيل شهادة ي أن ل إيلـه إيل،اب
{إين تأ يت قوما مين أه يل الكيت ي
َ
َ
َ َ َ ْ َ ا ُ َ َ ِّ َ ُ ُ ا َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ا ا
 فإين هم أطاعوك يذلل ي فأعليمهم أن اّلل افَتض.اّلل وأّن رسول اّللي
َ َ َ َْ ْ َْ َ
َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ
 فإين هم أطاعوك يذلل ي.علي يهم َخس صل َوات يف ك يوم وْللة
ُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ً َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ا ا
َتد يف
فأعليمهم أن اّلل افَتض علي يهم صدقة تؤخذ مين أغنييائ ييهم ف
ََ ْ َ ََُ ْ َ ْ ُْ ََ ُ َ َ َ َ ا َ َََ َ ََْ ْ َ ا
 وات يق دعوة، فإيياك وكرائ يم أموال ييهم،  فإين هم أطاعوك يذلل ي.فقرائ ييهم
َْ ْ ُ ي َ اُ َْ َ َََْ َْ َ ا
َ
}حجاب
المظل
وم فإينه ليس بينها َوبي اّللي ي

“Anh sẽ đến gặp cộng đồng thuộc thị dân Kinh
Sách, đầu tiên anh hãy gọi họ đến với lời tuyên thệ
rằng ‘không có Thượng Đế đích thực nào ngoài
Allah và rằng Ta là Thiên Sứ của Allah’. Khi họ
chấp nhận lời tuyên thệ đó thì anh báo cho họ biết
rằng Allah ra lệnh họ phải hành lễ Salah năm lần
trong ngày đêm. Khi nào họ chấp nhận sự hành lễ
Salah năm lần trong ngày đêm thì anh báo cho họ
biết việc kế tiếp mà Allah ra lệnh là người nào giàu
có thì phải xuất Zakat (2,5% trong khối tài sản của
họ) đem phân phát cho người dân nghèo trong
nhóm của họ. Nhưng anh hãy nhắn lại lời của Ta
với họ rằng hãy xuất Zakat những loại tốt, và luôn
tránh xa những lời cầu xin của những người bị bất
công, bởi giữa lời cầu xin đó và Allah sẽ không có gì
ngăn cách.”(10)
(10) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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ُ  ) َل إلَ ٰـ َه إ َّل اLaa i laa ha il lol loh
Lời tuyên thệ (هلل
ِ ِ
là bổn phận đầu tiên bắt buộc con người phải đọc và
cũng là điều nhắc nhở cuối cùng cho những người đang
hấp hối, Thiên Sứ  ﷺnói:
ُ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َ َ ا ا
}{لقنوا م ْوتاك ْم ل إيل ٰـه إيل اّلل
“Hãy dạy người đang hấp hối lặp lại câu: ‘Laa i laa
ha il lol loh’.”(11)
َ َ
َ َ َٰ َ ا ا ُ َ َ َ َْ ا
َ َ ْ َ
}اْلنة
{من َكن آخ ُير لَكمي يه ل إيلـه إيل اّلل دخل
“Ai nói lời cuối cùng câu ‘Laa i laa ha il lol loh’ sẽ
được vào thiên đàng.”(12)
Cũng vì lời tuyên thệ này mà nhân loại chia ra
thành hai nhóm: “Nhóm tin tưởng sẽ là dân cư của
thiên đàng và nhóm không tin sẽ là dân cư của hỏa
ngục.”
Ai đã xác định đúng và thực hiện phù hợp theo
mọi yêu cầu của lời tuyên thệ từ hành động bên ngoài
lẫn nội tâm bên trong là y đã đạt được sự bình an ở trần
gian và Ngày sau, Allah phán:

ُ َّ ا ا ا ُ ْ ا ا ۡ ا ۡ ُ ٓ ْ ا َّٰ ا ُ ُ ۡ ُ ْ ا َٰٓ ا ا ُ ُ ۡ ا ۡ ُ ا
﴿ٱَّلِين ءامنوا ولم يلبِسوا إِيمنام بِظل أم أولئِك لام ٱۡلمن ومم
ُّ ۡ ا ُ ا
26 :﴾ اْلنعام٨٢ َاتدون

(11) Hadith do Muslim ghi lại.
(12) Hadith do Abu Dawood và Al-Haakim ghi lại trong AlMustadrik và được Al-Zahabi xác thực là Soheeh.
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Những ai có đức tin mà không trộn lẫn đức tin thuần
túy của mình với điều sai trái thì chúng là những
người sẽ được an toàn nhất, bởi vì chúng được hướng
dẫn đúng theo chính đạo. Al-An’am 6 : 82
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

ََْ َُ ا اَ َ اَ ََ ا َ ْ َ َ َ َ َ ا ا
َ ْ َ َ
ار من قال ل إيل ٰـه إيل اّلل يبت يغ بيـذل ي َوجـه
{فإين اّلل حرم لَع انل ي
ا
}اّللي
“Allah cấm hỏa ngục chạm đến ai nói câu: ‘Laa i
laa ha il lol loh’, vì Allah đã hài lòng về họ.”(13)
ُ  ) َل إلَ ٰـ َه إ َّل اLaa i laa ha il lol loh
Lời tuyên thệ (هلل
ِ ِ
là con đường thành công ở trần gian và Ngày sau, là lời
ca tụng tốt đẹp nhất và là lối trở về bình an nhất. Khẩn
cầu Allah – Đấng Hiển Vinh và Tối Cao – xin Ngài
ban cho bầy tôi và toàn thể tín đồ Muslim từ những ai
hiểu sự thật về các yêu cầu của lời tuyên thệ này và
thốt ra bằng sự thành tâm. Ngài là Đấng Hằng Nghe và
Hằng đáp.

***

(13) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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Lời tuyên thệ
ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ
هلل
ِ أن حممدا رسول ا
Anna muhammadar rosu lulloh
Như đã đề cập từ đầu, lời tuyên thệ gồm hai câu
َ َ
ُ(ــ َه إ َّل اهلل
ِ ٰ  )ل إِلLaa i laa ha il lol loh là một vế và vế thứ
ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ
hai là (هلل
ِ  )أن حممــدا رســول اAnna muhammadar rosu
ً َّ َ ُ َّ َ
ُ  ) َل إلَ ٰـ َه إ َّل اthì câu ( ـدا
lulloh. Nếu ai chỉ nói câu (هلل
أن حمم
ِ ِ
ُ َُ
هلل
ِ  )رسـول اvẫn tồn tại chứ không bị xóa bỏ. Việc kết hợp
ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ
câu (هلل
ا
ول
 )أن حممدا رسtrong lời tuyên thệ mang rất nhiều
ِ
ý nghĩa vĩ đại như:
1- Thương yêu thiên sứ Muhammad ﷺ:
Tình yêu dành cho thiên sứ Muhammad  ﷺlà
nguồn gốc của niềm tin (Imam), nếu ai chưa đặt tình
thương cho thiên sứ Muhammad  ﷺthì người đó
chưa phải là người tin tưởng (Mumin) thật thụ, và lại
càng không đạt được đỉnh cao của niềm tin (Imam) nếu
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không trọn vẹn dành tình yêu thương cho Người, Thiên
Sứ  ﷺnói:

ََ َ
ْ َْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ا َ ُ َ َ َ ا
ا
َ
َ
اِله ي وو ي
{ل يؤمين أحدكم حّت أكون أحب إيْل يه مين و ي ي
اس
ِله ي وانل ي
َْ َ
َ
}أْج يعي

“Không ai trong các ngươi đạt được đức tin (Iman)
(hoàn thiện) cho đến khi y yêu thương Ta hơn cả
cha y, con y và cả thiên hạ.”(14)
2- Vâng lời và thực hiện theo những gì thiên
sứ Muhammad  ﷺgiáo huấn:
Đây là bằng chứng vĩ đại nhất khẳng định tình
yêu và niềm tin dành cho Thiên Sứ ﷺ, Allah phán:

ُۡ
ُ ُ ۡ ُ ُّ ا
ُ ُ ۡ ۡ ُ ُ َّ ُ ا ا ۡ ۡ ا
ُ ٱَّلل فاٱتَّب
ون َّ ا
ۡ ك
وم
وِن َيبِوبكم ٱَّلل ويغ ِفور ل
ع
﴿قل إِن كنتم َتِب
ِ ِ
ْ ۡ َّ ُ ۡ ا ُ ْ َّ ا ا َّ ُ ا ا ا ا
ُ ُ ُ ا ُ ۡ ا َّ ُ ا
 قل أطِيعوا ٱَّلل وٱلرسول فإِن تولوا٣١ ٱَّلل غفور َّرحِيم
ذفوبك ِّۚم و
ا َّ َّ ا ا ُ ُّ ۡ ا
ك َّٰ ِف ا
66 - 62 :﴾ آل عمران٣٢ رين
فإِن ٱَّلل َل َيِب ٱل
ِ
Hãy bảo (hỡi Muhammad): “Nếu các ngươi thực
sự yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta, có thế các
ngươi mới được Allah yêu thương và tha tội, bởi
Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung.” *Hãy
bảo chúng: “Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và
Thiên Sứ, nếu các ngươi dám quay lưng thì hãy biết
rằng Allah không hề thương yêu đám người ngoại
đạo (Kaafir).” Ali I’mron: 31 - 32 (chương 3).
(14) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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Nếu ai nói rằng y không cần nghe Thiên Sứ ﷺ
hoặc y trở về với Allah nhưng không phải do con
đường Thiên Sứ  ﷺđã vạch thì y đã trở thành kẻ
ngoại đạo (Kaafir), Allah phán:

ۡ اا ٓ اۡ ا
َّ ۡ َّ ُ ا ا
ا
ُ
َّ
22 :ن ٱَّللِِّۚ﴾ النساء
ِ ول إَِل َِلطَع بِإِذ
﴿ومَ أرسلنَ مِن رس أ

Và TA không cử phái Thiên Sứ xuống cho thiên hạ
ngoài mục đích để thiên hạ tuân lệnh Y dưới sự ưng
thuận của Allah. Al-Nisa: 64 (chương 4).
3- Tin tưởng tất cả những sự giáo huấn của
Thiên sứ Muhammad ﷺ:
Ai phủ nhận hoặc bác bỏ bất cứ điều gì của
Thiên Sứ  ﷺtruyền đạt, dù cho nguyên nhân nào đi
nữa thì y là kẻ ngoại đạo (Kafeer), Allah phán:

َّ
ا ٓ ا د ۡ ا ا َّ ا ٓ ُ ْ ا َٰٓ ا ُ ُ ۡ ُ َّ ُ ا
:﴾ الزمـر٣٣ ق وصدق ب ِ ِۦ أولئِك مم ٱلمتقون
ِ ِ ﴿ اوٱَّلِي جَء ب
ِ ٱلَد
66

Và Y (Muhammad) đã mang chân lý đến và ai
chứng nhận đó là chân lý thì y thuộc nhóm người
biết kính sợ. Al-Zumar: 33 (chương 42)

ا
َّ ٓ ا ۡ ا

ُّ ا

ُ َّ ا ا

ْ ُ

ا

ِ ﴿فَمِنوا بِٱَّلل ِ ورس
2 :وَل ِۦ وٱِلورِ ٱَّلِي أفزِلَ ِّۚ﴾ اتلغابن
Thế các ngươi hãy tin tưởng vào Allah, vào Thiên
Sứ của Ngài và vào ánh sáng (Qur’an) mà TA đã
thiên khải. Al-Taghaabun: 8 (chương 64)

ُ ا

ۡ ۡ ُ ا َّ ا
َٰٓ ﴿ او امَ يان ِط ُق اعن ٱل ۡ اا او
 إِن مو إَِل٣ و
ِ

َّٰ وِح ي
2 - 6 :﴾ اِلجم٤ وِح
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Y (Muhammad) không hề nói theo sở thích *Mà
những gì Y nói chính là điều đã được mặc khải. AlNajm: 2 – 4 (chương 53).

ا

Thiên Sứ  ﷺnói:

َْ ا
ُْ َ ُ َ ْ ََ َ
َُ َُ َْ َ َ
ْص ياّن ث ام ل يؤم ُين يب إيل
{ َواذليي نف يس بيي يده ي ل يسمع يب يهوديي ول ن
ََك َن م ْين َأ ْهل انلا
}ار
ي
ي
“Xin thề với Đấng giử linh hồn Ta trong tay Ngài,
rằng bất cứ ai dù là Do Thái hay là Thiên Chúa
giáo sau khi nghe về sứ mạng của Ta mà vẫn không
tin tưởng vào Ta thì y chính là dân cư của hỏa
ngục.”(15)
4- Hãy áp dụng theo giáo luật do thiên sứ
Muhammad  ﷺgiảng dạy trong mọi vấn đề:
Tuyệt đối không được tôn trọng đề cao ý kiến
hoặc giáo lý nào của bất cứ một ai hơn Thiên Sứ ﷺ,
Allah phán:

ْ ُ ا ا ا ا د ا ا ُ ۡ ُ ا ا َّ ُ ا د ُ ا ا ا ا ا ا ۡ ا ُ ۡ ُ َّ ا ا
َّٰ ﴿فَل وربِك َل يؤمِنون ح
يدوا
ِ َّت َيكِموك فِيمَ شجر بينام ۡم َل
ٓ ا ُ ۡ ا ا د َّ ا ا ۡ ا ا ُ ا د ُ ْ ا
ۡ
25 :﴾ النساء٦٥ َس ِام حرجَ َِمَ قضيت ويسل ِموا تسل ِيم
ِ ِِف أفف

(15) Hadith do Muslim ghi lại.
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TA (Allah) thề bởi Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng
cho đến khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra
phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà
Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. AlNisa: 65 (chương 4)

َّ
ۡ ا َٰٓ ا ُّ ا َّ ا ا ا ُ ْ ا ُ ا د ُ ْ ا
ا
ا
ا
ُ
ا
ا
ِ ﴿يأياَ ٱَّلِين ءامنوا َل تقدَِوا بَّي يد ِي ٱَّلل ِ ورس
2 :وَل ِۦ﴾ اْلجرات

Hỡi những người có đức tin, cấm các ngươi vượt
mặt Allah và Thiên Sứ của Ngài (về mọi vụ việc).
Al-Hujuraat: 1 (Chương 49)

َّ ُ ا ا ُ ُ ُ ٓ ا ۡ ا ا ا ُ ا
ۡ ا
ۡ ا ا
ا ا ا
﴿ او امَ َكن ل ُِمؤمِن اوَل َُؤم اِن أة إِذا قِض ٱَّلل ورسوَلۥ أَرا أن يكون
اُ ۡ ااُ ۡ ا
ۡ
ۡ
ُ
36 :رمِمَ﴾ اْلحزاب
ِ َلام ٱۡل ِۡية مِن أ

Không phù hợp với một người có đức tin nam và
nữ khi đã được Allah và Thiên Sứ của Ngài quyết
định cho một công việc nào đó thì chúng lại đòi
quyền tự mình lựa chọn. Al-Ahzaab 33 : 36
Nếu ai dùng luật phản lại Sunnah của Thiên
sứ
ُ ُ َ ً َّ َ ُ َّ َ
để phân xử thì lời tuyên thệ (هلل
ِ  )أن حممـدا رسـول اanna
muhammadar rosu lulloh của người đó sẽ không
hoàn hão.
5- Không được thờ phượng Allah ngoài cung
cách của Thiên sứ Muhammad  ﷺgiáo huấn:
Vấn đề thờ phượng chỉ riêng mình Allah là điều
bắt buộc nhất thiết phải làm, nhưng sự thờ phượng
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Allah không phải muốn làm theo lề lối nào cũng được,
mà phải tôn thờ Ngài theo sự chỉ dẩn của Thiên Sứ
ﷺ, theo cung cách của Người thờ phụng Allah hàng
ngày, những gì Người khuyến cáo nghiêm cấm thì
tuyệt đối không nên bày vẽ, hãy tránh xa mọi hành
động cải biên trong tôn giáo (Bid-a’h), Allah phán:

ُ َّ ا ۡ ا ا ا
ك ۡم ِف ار ُسول ٱ ََّّلل ِ أ ُ ۡس اوةٌ اح اس انة ل د اِمون اَك ان يا ۡر ُجووا ْ َّ ا
ٱَّلل
﴿لقد َكن ل
ِ
ِ
ا ا ا َّ ا ا
ا ۡ ۡا
62 :﴾ اْلحزاب٢١ وٱَلاو ٱٓأۡلا اِر وذك ار ٱَّلل كثِۡيا

Chắc chắn trong các ngươi có vị Thiên Sứ của
Allah, Y là một gương đạo đức mẫu mực cho những
ai hy vọng về (cuộc gặp gỡ) với Allah và ngày (phán
xử) cuối cùng và đồng thời họ tưởng nhớ Allah thật
nhiều. Al-Ahzaab: 21(chương 33)

َّ ُ ا
اا ُا
ول مِ ۢن اب ۡع ِد امَ تابا َّ ا
ۡي ا
و اوياتَّب ۡع اغ ۡ ا
َّٰ َّي ا َُل ٱل ۡ ُا اد
يل
ب
س
س
ٱلر
ِق
ق
َ
ش
﴿ومن ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ُۡ ۡ ا ُ د
ُ َّ ا
ۡ ا ا َّ ا ا ا ٓ ا
ت اَ ِ ا
:﴾ النساء١١٥ َۡيا
َِّي ف او َِل ِۦ امَ ت او َِّٰل اوف َۡل ِ ِۦ جانم وسَء
ٱلمؤ ِمن
225

Và ai gây khó khăn, chống đối Thiên Sứ sau khi sự
chỉ đạo hướng dẫn đã được trình bày rõ cho y, nhưng
y vẫn theo con đường khác có tính phản nghịch với
con đường của những người có đức tin, thì TA (Allah)
sẽ bỏ mặc y đi theo cái mà y đã quay đi và TA sẽ
nướng y trong hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng thật
tồi tệ.  Al-Nisa: 115 (chương 4)
Thiên Sứ  ﷺđã từng khuyến cáo:

ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َْ ً َ َ َ َ ْ َ
}{من ع يمل عمل ليس علي يه أم ُرنا فه َو َرد
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“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc
làm đó của y bị trả lại.”

َُ ُْ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
}{من أحدث يف أم يرنا هذا ما ليس مينه فه َو َرد

“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức
trong Islam) vốn không có trong đạo thì việc làm đó
bị trả lại cho y.”
Và Thiên Sứ  ﷺcũng khuyến cáo:

َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ َْْ ْ ََ ْ ُ ُ ْ ََ ْ ََ
ارهـا ل ي يزيـ عنهـا إيل
{لقد تركتكم لَع ميث يل اْليضاءي ْللها كنه ي
َ
} هال ي
ا

“Ta đã bỏ lại cho các ngươi ánh mặt trời chiếu cả
ngày lẫn đêm, không một kẻ nào tự tách khỏi nó mà
lại không bị hủy diệt.”(16)
Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho
Thiên Sứ, cho bằng hữu của Người và cho những ai noi
theo chỉ đạo của Người và áp dụng đúng theo Sunnah
của Người cho đến ngày tận thế. Amin.

(16) Hadith do Abu A’sim ghi lại trong sách Sunnah và Al-Munzir
nói: “Đường truyền của Hadith là Hasan.”
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Nền tảng thứ hai
***
Dâng lễ nguyện

Salah
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Sơ lược về sự tẩy rửa
Định nghĩa và giáo lý nói về sự tẩy rửa trong
Islam: Tẩy rửa là vệ sinh sạch sẽ khỏi chất dơ và ô uế,
đây là điều bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim, bởi Allah
phán:
2 :﴾ املدثر٤

ا ا
﴿ اوۡ اِيَباك ف اط د ِا ۡر

Và hãy giữ y phục của Ngươi sạch sẽ. AlMuddaththir: 4 (chương 74)

ْ

َّ َّ ا

ُُ ُۡ ُ

2 :﴿ِإَون كنتم جنبَ فٱطا ُر ِّۚوا﴾ املائدة

Nếu trường hợp các ngươi bị Junub (do giao hợp,
do xuất tinh) thì hãy tắm rửa toàn thân. AlMa’idah 5 : 6
Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ُ َْ َ َ َُُْ َ
}ي طهور
{ل تقبل صلة بيغ ي

“Sự dâng lễ Salah sẽ không được chấp nhận nếu
không có sự tẩy rửa”(17)

َ
ُ ْ َ ُ ُ ُّ
}ان
اإليم ي
{الطهور شطر ي

(17) Hadith do Muslim ghi lại.
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“Tẩy rửa là một nửa đức tin (Iman).”(18)
Những thể loại về sự tẩy rửa:
Tẩy rửa gồm có hai thể loại: Tẩy rửa bên trong
theo nghĩa bóng và tẩy rửa bên ngoài theo nghĩa đen.
1- Tẩy rửa bên trong theo nghĩa bóng:
Tẩy rửa bên trong tức là phải Ikhlos (thành tâm)
vì Allah, một lòng chỉ thờ phượng Ngài và luôn hành
đạo theo đường lối chỉ đạo của Thiên Sứ Muhammad
ﷺ. Hãy luôn sám hối thật lòng với Allah, tránh xa
những việc nghịch đạo như tà thần, dị đoan…, để con
tim luôn luôn trong sạch.
2- Tẩy rửa bên ngoài theo nghĩa đen:
Tẩy rửa bên ngoài là tẩy rửa những chất ô uế,
bẩn thiểu và tẩy rửa theo hình thức.
a) Tẩy rửa chất ô uế và bẩn thiểu khỏi cơ thể tức
là dùng nước tẩy rửa những chất dính dơ trên quần áo.
b) Tẩy rửa theo hình thức thì có nhiều cách như:
Lấy nước Wudu, tắm nước và Tayammum.
 Chất gì để tẩy rửa?
1- Nước thiên nhiên: là loại nước nguyên thủy
không pha lẫn bất cứ chất nào khác, thí dụ như: nước
mưa, nước giếng, nước suối, nước sông, ao, hồ, nước
tuyết tan chảy, nước biển, bởi Allah phán:

(18) Hadith do Muslim ghi lại.
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ٓ ا ا ا ۡ ا ا َّ ا ٓ ا
ا
ُ
22 :﴾ الفرقان٤٨ ﴿وأفزِلَ مِن ٱلسمَءِ مَء طاورا
Và TA đã ban xuống nước mưa dùng để tẩy rửa.
Al-Furqon: 48 (chương 25)
Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ {ال ْ َم
ْ َ اء َط ُهور لَ ُي َن ِّج ُس ُه
}َشء

“Nước sạch là loại nước không bị pha lẫn bất cứ
chất gì khác.”(19)
2- Tayammum: là nếu chổ nào không có nước
hoặc người bệnh không thể dùng nước thì có thể dùng
hình thức Tayammum để tẩy rửa, thí dụ dùng bụi trên
bề mặt sạch của mặt đất, hoặc cát, hoặc tảng đá, hoặc
trên bề mặt nào đó có bụi, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ً ْ َ َ ً ُ َ ُ َْ َ ْ َ ُ َ
}جدا
{وج يعلت يل األرض طهورا ومس ي

“Ta được phép dùng mặt đất để tẩy rửa vào việc
hành lễ Salah.”(20)
Chỉ được phép dùng đất sạch khi chổ đó không
có nước, hoặc người bị bệnh không thể sử dụng được
nước hoặc lý do chính đáng khác, bởi Allah phán:

﴿فالا ۡم اَت ُدوا ْ امَٓء اف ات اي َّم ُموا ْ اصعِيدا ا د
ِ

26 :طيِبَ﴾ النساء

(19) Hadith do Ahmad, Abu Dawood và những học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh.
20
( ) Hadith do Muslim ghi lại.
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Một khi các ngươi không tìm thấy nước thì hãy
Tayammum trên bề mặt sạch. Al-Nisa: 43 (chương
4).

Và Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ
ا ا َ ا
ُ الط ِّي َب َط ُه
َ ور ال ْ ُم ْسلي يم َوإ ْن ل َ ْم ََي يد ال ْ َم
َ ْ اء َع
ي فإيذا
{إين الص يعيد
ِّش يسني
ي
ي
ْ
َُ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ ا
}ِّشته
وجد الماء فلي يمسه ب
“Người Muslim được dùng bề mặt sạch để tẩy rửa
cho dù không thể tìm được nước cả mười năm,
nhưng khi thấy nước thì hãy cho nước chạm lên cơ
thể.”(21)
 Mở rộng: Thể loại nước.
1- Nước nguyên thủy: như đã được trình bày ở
phần trên là loại nước thiên nhiên không pha trộn một
thứ gì khác.
2- Nước đã sử dụng vào việc lấy nước Wudu
hoặc tắm thì nước này vẫn được xem là nước sạch như
được truyền lại chính xác từ Thiên Sứ ﷺ: “Người
đã chùi đầu bằng nước còn sót lại trên tay.”(22)
3- Nước bị pha lẫn chất sạch như xà bông
hoặc các thứ khác tương tự, nếu bị pha lẫn số lượng
(21) Hadith do Ahmad, Al-Tirmizhi và những học giả khác ghi lại,
Hadith Soheeh.
22
( ) Hadith do Ahmad và Abu Dawood ghi lại, Hadith Hasan.

59

ít thì vẫn được xem là nước sạch được phép dùng lại để
tẩy rửa, nhưng nếu đã bị pha lẫn những chất khác đến
mức không còn gọi là nước nữa thì không được dùng
lại vào việc tẩy rửa.
4- Nước bị chất dơ bẩn rơi vào, được chia
thành hai loại:
a) Nước bị mất đi mùi vị hoặc bị đổi màu hoặc
bị chuyển sang mùi khác, loại nước này bị cấm sử
dụng để tẩy rửa. Đây là ý kiến chung của giới U’lama.
b) Nước vẫn còn giử được mùi vị và màu của
nước nguyên thủy, loại nước này được xem là nước
sạch nên được phép sử dụng tẩy rửa, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

ُ {ال ْ َم
ْ َ اء َط ُهور لَ ُي َن ِّج ُس ُه
}َشء

“Nước sạch là nước không bị pha lẫn bất cứ chất
gì.”(23)
 Thể loại chất dơ bẩn:
Chất dơ bẩn là tất cả những gì xuất ra từ bộ phận
sinh dục và hậu môn của con người như: phân, nước
tiểu, tinh trùng, nước hương phấn; phân và nước tiểu
của tất cả động vật không được phép ăn thịt; tương tự
như máu, mủ và chất ói với số lượng nhiều; và tất cả
xác động vật ngoại trừ da động vật sau khi qua khâu
thuộc da thì được phép sử dụng, bởi Thiên Sứ ﷺ
nói:
(23) Hadith do Ahmad, Abu Dawood và những học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh.
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ُ َ ْ ََ
}فقد طه َر

َ ُ
َ َ ُّ َ
{أيما إيهاب دب ي

“Bất cứ loại da nào đã thuộc thì loại da đó đều sạch
sẽ.”(24)
 Cung cách đi vệ sinh:
Mỗi khi tín đồ Muslim muốn đi vệ sinh cần phải
áp dụng các hình thức sau:
1- Tìm chổ không bị bất cứ ai nhìn thấy, bởi
được truyền lại: “Mỗi khi Thiên Sứ  ﷺmuốn đi vệ
sinh là Người tìm một nơi không ai nhìn thấy.”(25)
2- Không mang theo bất cứ gì có ghi tên Allah
vào chổ vệ sinh, ngoại trừ sợ bị mất.
3- Hạn chế nói chuyện khi đang đi vệ sinh.
4- Nhằm tôn trọng Qiblah không nên hướng mặt
hoặc quay lưng về hướng Qiblah lúc đi vệ sinh, bởi
Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َْ َْ َ ََْ ْ ُ َْ َْ َ
َْ َْ
}{ل تستقبيلوا ال يقبلة َول تستدب ي ُر ْوها بيغائ يط أو بول

“Các ngươi không nên hướng mặt, cũng như không
nên quay lưng về hướng Qiblah lúc đại tiện hoặc
tiểu tiện.”(26)

(24) Hadith do Muslim ghi lại.
(25) Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi lại, đây là Hadith
Soheeh.
26
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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5- Tránh đi vệ sinh ở các khu vực con người sử
dụng và tới lui như: Bóng mát, đường đi, khu giải lao,
nguồn nước, cây trồng, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ُا
َْ ا
}ي
{اتقوا اللعين ي

“Các ngươi hãy tránh xa hai thứ bị nguyền rủa.”
Mọi người hỏi: “Đó là hai điều gì, thưa Thiên Sứ?”
Người đáp:

ا ََ َ ا
َ
ْ ِّ َ ا
}اس أ ْو ظي ل يهم
ر
ط
ف
ّل
يق انل ي
{اذليي يتخ ي ي ي

“Đó là đi vệ sinh trên đường công cộng hoặc nơi
mọi người giải lao.”(27)
6- Bước vào nhà vệ sinh nên bước vào bằng
chân trái, khi bước ra thì bằng chân phải. Ngược lại,
khi đến Masjid thì bước vào bằng chân phải và khi
bước ra thì bằng chân trái để phân biệt giữa nơi sạch sẽ
và nơi dơ bẩn.
7- Mỗi khi bước vào nhà vệ sinh thì nói:

ْ
َ َْ
ُ ُْ َ
َ ُ ُ َ ِّ ا ُ ا
}ث َواْلبائ ييث
ب
اْل
ن
ـ
م
 اللهـم إينـي أعـوذ ب ي ي،ـم اهللي
{بيس ي
ي

“Bis mil lah, ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal
khu buth, wal kha baa ith.”(28)

(27) Hadith do Muslim ghi lại.
(28) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Lạy Allah, cầu xin Ngài che chở
bề tôi tránh xa Shayton nam và Shayton nữ.} Hadith do AlBukhori và Muslim ghi lại.
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Câu nói Bismillah trước khi vào nhà vệ sinh được Thiên
Sứ  ﷺlý giãi:

َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
 ِمْسِب:ات ب يِن آدم إيذا دخل اْللء أن يقول
اْلن وعور ي
{ يسَت ما بي ي
ا
}اّللي

“Sẽ che chắn được loài Jinn (ma quỷ) với phần kín
của con người khi vào nhà vệ sinh là nói
Bismilah.”(29) nhưng theo đường truyền khác ngoài câu
nói Bismillah thì nói thêm câu Du-a’ kèm theo ở phía
trên.(30)
8- Không nên vén áo và cởi quần trước khi ngồi
hẳn xuống đất (nếu là bãi đất trống), bởi Islam cấm phơi
bày phần kín.
9- Sau khi đi vệ sinh xong, trong lúc bước ra nói:

َ َ َ ُْ
{ ـران
}غف

“Ghuf ro nak.”(31)
 Cung cách tẩy rửa sau khi đi vệ sinh:(32)
1- Không được dùng xương (động vật) hoặc phân
khô để làm vệ sinh, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:
(29) Hadith do Ahmad, Al-Tirmizhi và Ibnu Maajah ghi lại, đây là
Hadith Soheeh.
30
( ) Hadith do Sa-e’d bin Mansur ghi trong Sunnan của ông.
(31) Ý nghĩa: {Cầu xin sự tha thứ của Ngài.} Hadith do Muslim
ghi lại.
(32) Tẩy rửa sau vệ sinh là rửa sạch bộ phận sinh dục và hậu môn
bằng nước hoặc bằng đá, bằng lá cây, bằng giấy...
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ُ َْ َْ َ
ِّ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ا ْ َ َ ْ َ ي َ ا
}اْلن
ين
م
م
يك
ن
ا
و
خ
إ
اد
ز
ه
ن
إ
ف
ام
ظ
ع
ال
ب
ل
و
ث
و
الر
ب
وا
ج
{ل تستن
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
“Cấm các ngươi dùng xương và phân khô để tẩy vệ
sinh, bởi đó là lương thực của anh em loài Jinn (Ma
- Quỉ).”(33)
2- Không được tẩy rửa vệ sinh bằng những chất
Haram (bị cấm).
3- Không dùng tay phải để tẩy rửa vệ sinh hoặc
sờ mó (cầm) bộ phận sinh dục, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َْ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ا
ْ َ ُ َُ ُ َ َََ ا
{ل يمس أحدك ْم ذك َرهُ بيي يمين ي يه َول ه َو يب ْول َول يتمسح م َين اْللءي
َ
}بيي يمين ي يه

“Chớ đụng vào bộ phận sinh dục bằng tay phải khi
đi tiểu tiện và cũng không dùng tay phải để tẩy rửa
vệ sinh chổ đó.”(34)
4- Vấn đề chùi sạch sau khi đại tiện nên kết thúc
ở số lẻ như ba, năm lần hoặc nhiều hơn nếu thấy chưa
sạch, bởi ông Salmaan nói:

ََُ َ َُ م
َم َم َم َ م
َ َََ م َم َم َ م م
هلل ﷺ أن نستق ِبل ال ِقبلة ِلغائِ ٍط أو بو ٍل أو أن
ِ {نهانا رسول ا
َ َ َ َ َ َّ م َ َ َ َ م
َم َم َ م
َم َ م َم َم
َ
َ ِ جار أ مو أ من ن َ مستَنم
َ
ج
ح
أ
ة
ث
ال
ث
ن
م
ل
ق
أ
ب
ج
ن
ت
س
ن
ن
أ
و
أ
،
ْي
م
اْل
ِ
ِ
ِ ِ ِنستن ِج ب
ِ ِ
ٍ
َ
م
َ
}يع أ مو ِب َعظ ٍم
ٍ بِر ِج

“Thiên Sứ  ﷺcủa Allah đã cấm chúng tôi hướng
về Qiblah lúc đại tiện hoặc tiểu tiện; cấm vệ sinh
(33) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(34) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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bằng tay phải; cấm chùi vệ sinh ít hơn ba viên đá;
cấm chùi vệ sinh bằng phân khô và xương.”(35)
5- Cách tốt nhất để tẩy sạch vệ sinh là kết hợp cả
việc chùi và rửa bằng nước, chùi sạch trước sau đó rửa
bằng nước; hoặc sử dụng một trong hai cách, nhưng
nếu có nước thì nên dùng cả hai bởi nước luôn có độ
sạch cao hơn.

LẤY NƯỚC TẨY RỬA

(Wudu)
 Bằng chứng bắt buộc phải lấy nước Wudu:
Việc lấy nước tẩy rửa (Wudu) là hình thức giáo
lý qui định trong Islam qua ba bằng chứng sau đây:
Thứ nhất: Từ Qur’an, Allah phán:

ْ ُ ۡ َّ ا ا
ُ ا
ٱلَل َّٰوة ِ فٱغسِلوا ُو ُجومك ۡم
ا
ُ ا ا
ُ
ب ِ ُر ُءوسِك ۡم اوأ ۡر ُجلك ۡم إِٰىَل

ا ا
يأ ُّي ااَ َّٱَّلِينا
َٰٓ ﴿
ا
ا
ُ
اوأيۡدِياك ۡم إِٰىَل
ۡۡ ا ۡا
2 :َّي﴾ املائدة
ِ ٱلكعب

ا
ُ ا ا ْ ا
امنُ ٓوا إِذا ق ۡمتُ ۡم إِٰىَل
ء
ۡ
ْ ُ ا ۡ ا
ٱل ام اراف ِِق وٱَسحوا

Hỡi những người có đức tin, khi nào các ngươi
muốn dâng lễ nguyện Salah thì hãy rửa mặt; rồi hai
tay của các ngươi đến khỏi cùi chỏ; rồi dùng tay
thắm nước vuốt đầu của các ngươi và rồi rửa hai

(35) Hadith do Muslim ghi lại.
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bàn chân của các ngươi đến khỏi mắt cá. Al-Maaidah 5 : 6
Thứ hai: Từ Sunnah, Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َْ َُ اُ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ا َََ ا
}{ل يقبل اّلل صلة أح يدكم إيذا أحدث حّت يتوضأ

“Allah không chấp nhận sự dâng lễ nguyện Salah
mà không có nước Wudu.”(36)
Thứ ba: Từ Ijma’, toàn thể cộng đồng Muslim
đồng thống nhất rằng việc lấy nước Wudu là hình thức
giáo lý được khởi điểm từ Thiên Sứ  ﷺđến ngày
nay, lấy nước Wudu là hình thức phổ thông bắt buộc
trong tôn giáo Islam.
 Giá trị của việc lấy nước Wudu:
Có rất nhiều Hadith nói về giá trị của sự lấy
nước Wudu, ở đây chúng tôi chỉ nêu vài Hadith: Thiên
Sứ  ﷺnói:

َ َا
ُ َ ْ َ َ َ َ َْ
ُ َ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ا
}ات ؟
{أل أدلكم لَع ما يكفر اّلل ب ي يه اْلطايا ويرفع ب ي يه اِلرج ي

“Chẳng lẽ mọi người không muốn Ta chỉ cho thứ mà
Allah dùng nó để xóa tội và nâng cao địa vị hay sao?”
Mọi người đáp: “Chúng tôi muốn, thưa Thiên Sứ.”

(36) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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ْ ُ ََْ
َ َْ ََ
ُ ُْ ُ َ ْ
ُ َوانْت َظار،اْلُ َطا إ َل ال ْ َم َساج يد
ي
ة
ْث
ك
و
،
ه
ر
َك
م
ال
لَع
ء
و
ض
{إيسباغ الو
ي
ي
ي
ي
ي
ُ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ َ ا َ َ ْ َ ا
 فذل يك ُم،الرباط
 فذل يكم،الصلة ي بعد الصلة ي فذل يكم الرباط
ُ َ ِّ
}الرباط

“Hãy chỉn chu nước Wudu dù những lúc khó chịu,
thường xuyên đến Masjid, chờ đợi Salah sau khi
Salah, đó mới là Jihad, đó mới là Jihad, đó mới là
Jihad.”(37)

ُّ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ْ ُْ َ ْ ُْ َُْْ َ َ َ ا
{إيذا ت َوضأ العبد المسلي ُم أ يو المؤم ُين فغسل َوجهه خ َرج مين َوج يه يه ك
َ َ َ َ َ َْ َْ
َ َ ْ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ
 فإيذا غسل،خ ير قط ير الماءي
خ يطيئة نظر إيْلها بيعيني يه مع الماءي أو مع آ ي
َ
ََ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
يدي يه خ َرج مين يدي يه ك خ يطيئة َكن بطشتها يد ُاه مع الماءي أ ْو مع
َ َ ُّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
ُيئة َم َش ْت َها ر ْجلَه
 فإيذا غسل يرجلي يه خرجت ك خ يط،خ ير قط ير الماءي
آ ي
ي
ُ ُّ َ ًّ َ َ ُ ْ َ َ ا
َْ َْ
َ َ َْ َْ َ َ
ي
}وب
ن
اذل
ين
م
ا
ي
ق
ن
ج
ر
َي
ّت
ح
،
ء
ا
م
ال
ر
ط
ق
ر
خ
آ
ع
مع الماءي أو م
ي
ي
ي
ي ي

“Những dòng nước Wudu của người Muslim hoặc
người Mu’min khi rửa mặt thì tất cả tội lỗi trên
gương mặt do đôi mắt đã nhìn (Haram) sẽ rơi theo
dòng nước cho đến giọt nước cuối cùng; khi rửa đôi
tay thì tất cả tội lỗi của đôi tay đã làm (Haram) sẽ
rơi theo dòng nước cho đến giọt nước cuối cùng; khi
rửa đôi chân thì tất cả tội lỗi do đôi chân đã làm sẽ
rơi theo dòng nước cho đến giọt nước cuối cùng, cứ
thế cho đến khi y sạch sẽ không còn tội lỗi.”(38)
(37) Hadith do Muslim ghi lại.
(38) Hadith do Muslim ghi lại.
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 Những điều bắt buộc khi lấy nước Wudu:
1- Định tâm: là sự khẳng định trong con tim
rằng lấy nước Wudu là thực thi theo lệnh của Allah và
hi vọng được Ngài hài lòng, bởi Thiên Sứ  ﷺđã nói:

ا َ َ ْ َ ُ ِّ ا
}ات
{إينما األعمال بيانلي ي

“Tất cả mọi việc làm được phân biệt bằng sự định
tâm.”(39)
2- Rửa mặt một lần sao cho nước thấm từ đầu
trán xuống đến dưới càm và từ lổ tai phải qua đến lổ tai
trái (toàn bộ gương mặt), bởi Allah phán:

ْ ُ ۡ ا
ُ ا
﴾﴿فٱغسِلوا ُو ُجومك ۡم

Hãy rửa mặt của các ngươi
3- Rửa đôi tay lên đến qua khỏi cùi chỏ, bởi
Allah phán:

ۡ ااۡ ا ُ ۡ ا
ا
ا
﴾﴿وأيدِيكم إِٰىَل ٱلمراف ِِق

Rồi rửa hai tay của các ngươi đến khỏi cùi chỏ
4- Dùng đôi tay thấm nước vuốt đều đầu từ
chân tóc trán xuống đến sau gáy, bởi Allah phán:

ْ ُ ا ۡ ا
ُ
﴾حوا ب ِ ُر ُءوسِك ۡم
﴿وٱَس

Rồi vuốt đầu của các ngươi bằng nước
(39) Hadith do Al-Bukhori ghi lại số (1) và do Muslim ghi lại số
(1907).

68

5- Rửa đôi bàn chân đến khỏi mắt cá:

ۡااۡ ُ ا ُ ۡ ا ۡ ا ۡا
﴾َّي
ِ ﴿وأرجلكم إِٰىَل ٱلكعب

Rồi rửa hai bàn chân của các ngươi đến khỏi mắt
cá.
6- Qui trình lấy nước Wudu theo thứ tự, bắt
đầu rửa mặt, rồi rửa đôi tay, rồi vuốt đầu và rồi rửa đôi
bàn chân, bởi Allah có phán thứ tự trong Qur’an.
7- Qui trình lấy nước Wudu phải thực hiện
liên tục, không được ngưng cách khoảng thời gian quá
lâu, bởi dừng việc hành đạo giữa chừng là điều cấm,
Allah phán:

ُ ا ا ُ ۡ ُ ٓ ْ ا ۡ ا َّٰ ا
ۡ
66 :﴾ حممد٣٣ طلوا أعملكم
ِ ﴿وَل تب

Và các ngươi đừng tự xóa sạch việc hành đạo của
mình. Muhammad 47 : 33 (Nếu khoảng cách thời
gian ngắn ngủi thì không sao).
 Những điều Sunnah (khuyến khích) khi
lấy nước Wudu:
1- Nói Bismillah khi bắt đầu lấy nước Wudu,
bởi Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ا
}وء ل يمن لم يذك ير اس َم اّللي علي يه
{ل وض
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“Nước Wudu không được chỉnh chu nếu không
nhắc tên Allah sau khi định tâm.”(40)
2- Sử dụng cây Siwak chà răng, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

ُ ُ ِّ ُ َ ْ
ِّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ا َ َ ُ ا
َ
}{لول أن أشق لَع أم يّت ألمرتهم بيالسواكي عيند ك وضوء

“Giá như không gây khó khăn cho tín đồ của TA là
Ta đã ra lệnh họ sử dụng Siwak trong mỗi lần lấy
nước Wudu.”(41)
3- Rửa đôi bàn tay ba lần khi lấy nước Wudu,
bởi khi ông Uthmaan bin A’ffaan  lấy nước Wudu thì
ông rửa đôi bàn tay ba lần, sau khi xong Wudu ông
nói: “Tôi đã thấy Thiên Sứ  ﷺcủa Allah lấy nước
Wudu như tôi đã làm.”(42)
4- Xúc miệng là ngậm nước xúc đều cả khoang
miệng rồi phun ra, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ ا
}{إيذا توضأت فمض يمض

“Khi lấy nước Wudu thì nên xúc miệng.”(43)
5- Hít nước vào mủi và hỉ ra, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

(40) Hadith do Ahmad, Abu Dawood ghi lại và đây là Hadith
Hasan.
41
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(42) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(43) Hadith do Abu Dawood ghi lại và đây là Hadith Soheeh.
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ْ ََ
َ ْ ْ
ً َ َ ُ َ ْ َا
}اق إيل أن تكون صائ يما
ش
ن
ت
س
ل
ا
ف
{وبال ي
ي
ي
ي
ي
“Và hãy hít nước mạnh vào mủi ngoại trừ lúc đang
nhịn chay.”(44)
6- Chà nước thấm vào chân râu, bởi câu nói
của ông A’mmaar bin Yaasir  khi mọi người ngạc
nhiên việc ông chà nước vào tận chân râu: “Tôi làm thế
này bởi chính mắt tôi thấy Thiên Sứ  ﷺđã chà nước
thấm vào râu Người.”(45)
7- Chà nước vào các kẻ ngón tay và chân, bởi
Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َْ ْ َ َ ْ ََ
َ َ َ ْ َ ْ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ا
} {إيذا توضأت فخلل بي أصاب ي يع يدي و يرجلي

“Khi lấy nước Wudu thì hãy chà nước vào thấm
những kẻ ngón tay và ngón chân.”(46)
8- Dùng hai bàn tay thấm nước rồi vuốt từ
trong ra ngoài hai lổ tai, bởi đây là sunnah của Thiên
Sứ ﷺ.
9- Nên làm mỗi động tác là ba lần, nhưng chỉ
bắt buộc là một lần.
10- Khi rửa tay chân thì nên bắt đầu từ bên
phải, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

(44) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và những học
giả khác, đây là Hadith Soheeh.
(45) Hadith do Ahmad, Al-Tirmizhi và đây là Hadith Hasan.
(46) Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại và đây là Hadith Hasan.
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ََ ُ َْ َ ْ ُْ َ َ ْ ُْ َ َ ََ ا
ْ ُ
}{إيذا لبيستم وإيذا توضأتم فابدءوا بيأيا يمنيكم
“Khi các ngươi mặc đồ và lấy nước Wudu thì hãy
bắt đầu từ bên phải.”(47)
Và bà A’-ishah  có nói:

َّ ُ ُ َ َ َ
ُ ام َن ف َتنَ ُّعله َوتَ َر ُّجله َو ُط
ُ َاتلي
ُّ الِل ﷺ ُُي
َّ ب
ورهِ َو ِِف
ه
{َكن رسول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ ُ َ م
}شأنِ ِه ُك ِه
“Xưa kia, Thiên Sứ  ﷺcủa Allah làm việc gì cũng
bắt đầu từ bên phải, như khi mang dép, chải đầu, lấy
nước tẩy rửa, nói chung hầu như trong tất cả mọi
việc.”(48)
11- Rửa các bộ phận Wudu rộng hơn yêu cầu,
cụ thể như rửa ướt phần trước của đầu khi rửa mặt, rửa
tay thì lên đến bắp tay và rửa chân thì lên đến ống
quyển, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ْ َ ا ُ ا َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ًّ ُ َ ا
ُ ُْ
ََ
ـن
م
ف
،ي
ء
ـو
ض
و
ال
ـار
ي
{إين أم يت يأتون ي َوم ال يقيام ية غرا ُمجليي ميـن آث ي
َْ ََْْ َُ ُ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ََ ْ
}استطاع مينكم أن ي يطيل غ ارته فليفعل

“Tín đồ Muslim sẽ đến trình diện trong Ngày tận
thế với ánh sáng (trên mặt, đầu, tay và chân) do lấy
nước Wudu, cho nên ai có thể làm cho ánh sáng đó
nhiều hơn thì hãy làm đi.”(49)
(47) Hadith do Ahmad và Abu Dawood ghi lại, đây là Hadith
Soheeh.
(48) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(49) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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12- Nói câu Du-a’ sau khi kết thúc Wudu:

َ ْ َ ُ َ ْ َ َٰ َ ا
ً ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ا ُ َ ا
 وأشـهد أن ُممدا،ْشي ل
ل
ه
د
ـ
ح
و
اهلل
ل
{أشـهد أن ل إيلـه إ ي
ي
َْ ْ
ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُُ اُ ا
َ اج َعلْنـي مـ َن اتلا اواب
ي َواجعلن يـي يمـ َن
 اللهـم،عبـده ورسول
ي
ي
ي
َ ال ْ ُم َت َط ِّهر
}ين
ي
“Ash ha du al laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa
sha ri ka lah, wa ash ha du an na mu ham ma dan a’b
du hu wa ra su luh. Ol lo hum maj a’l ni mi nat taw
waa bin, waj a’l ni mi nal mu ta toh hi rin.”(50)
Bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َٰ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ََ َ ا ُ َُ ْ ُ ُْ ُ َ ُ ا
 أشهد أن ل إيلـه:{ما مينكم مين أحد يتوضأ فيسب ي الوضوء ثم يقول
ا ا ُ ََ ا ُ َ ا ً َ ْ ُ ا َ َ ُ ُ ُ ا ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َْ ا
إيل اّلل وأن ُممدا عبد اّللي ورسول إيل فتيحت ل أبواب اْلن ية
َ
َ اثلا َمان َيي ُة يَ ْد ُخ ُل م ْين أ ِّي َها َش
}اء
“Sau khi các ngươi đã lấy nước Wudu và đọc câu:
Ash hadu allaa i laa ha il lollo hu wah da hu laa shari
kalah, wa ash hadu anna muhammadan a’bdu hu wa

(50) Ý nghĩa: {Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào đích
thực ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài và
chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ
của Ngài. Lạy Allah, xin hãy biến bề tôi thành một trong những
người thành thật sám hối và hãy thu nạp bề tôi vào nhóm
người sạch sẽ.}
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rasu luh, thì tám cánh cửa của thiên đàng sẽ mỡ ra
cho y lựa chọn vào bất cứ cửa nào y muốn.”(51)

 Những điều đáng trách khi lấy nước Wudu:
1- Bỏ một hoặc nhiều Sunnah khi lấy nước Wudu,
bởi điều này sẽ giảm đi phần ân phước.
2- Lấy nước Wudu tại những nơi dơ bẩn, bởi
không khéo sẽ làm chất dơ văng dính lên người.
3- Hoang phí nước trong lúc lấy nước Wudu, bởi
Thiên Sứ  ﷺlấy nước Wudu “chỉ có một bụm
nước”(52). Vì Islam cấm phung phí trên mọi phương
diện.
4- Rửa hơn ba lần, bởi sau khi lấy Wudu mỗi bộ
phận ba lần thì Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ
َ َ ُْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ا
}اء َوتعدى َوظل َم
{هذا الوضوء فمن زاد لَع هذا فقد أس

“Đây là phương thức lấy nước Wudu, nếu ai làm hơn
là y đã sai lầm, đã vượt mức và bất công.”(53)

(51) Hadith do Muslim ghi lại và Al-Tirmizhi thì thêm: “Ollo
hummaj a’l ni minat taw waa bin, waj a’l niminal muta toh
hirin” lời thêm này Soheeh.
52
( ) Hadith do Muslim ghi lại.
(53) Hadith do Ahmad, Al-Nasaa-i, Ibnu Maajah và các học giả
các ghi lại, đây là Hadith Soheeh.
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5- Vỗ nước vào mặt khi rửa, hành động này thể
hiện sự thiếu văn hóa khi lấy nước Wudu, giống như
hành động những người tự đánh vào mặt khi mất người
thân.
 Hình thức lấy nước Wudu hoàn chỉnh:
Phương thức lấy nước Wudu hoàn chỉnh:
- Định tâm lấy nước Wudu rồi đọc: (هلل
ِ )ِمْسِب ا
Bismillah.
- Rửa hai bàn tay ba lần.
- Dùng tay phải lấy nước đưa vào miệng và lổ
mủi, sau đó xúc miệng rồi nhổ ra và dùng tay trái hỉ
mủi ra (ba lần).
- Rửa mặt từ chân tóc trán cho đến cằm tính theo
chiều dài và từ lổ tai phải đến lỗ tai trái tính theo chiều
ngang (ba lần).
- Rửa tay phải từ đầu ngón tay cho đến khỏi cùi
chỏ, kế tiếp rửa tay trái như tay phải (mỗi bên ba lần)
- Dùng hai bàn tay thấm nước kế tiếp xòe hai
bàn tay ra đồng thời áp sát vào đầu, sau đó bắt đầu vuốt
từ chân tóc trán cho đến phía sau ót và vuốt ngược lại
từ sau ót cho đến chân tóc trán, nếu có bị sót vài sợi tóc
thì không sao. Tiếp đó, dùng hai ngón tay trỏ đặt trong
lổ tai, dùng hai ngón tai cái đặt phía ngoài vành tai sau
đó vuốt lổ tai từ trái tai ngược lên vành tai (không cần
lấy nước lại khi vuốt vành tai).

ً
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- Rửa chân phải từ đầu ngón chân cho đến khỏi
mắt cá, tiếp đó rửa chân trái như rửa chân phải (mỗi
bên ba lần). Cuối cùng đọc câu sau đây:

َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َٰ َ ا
َ َ َ ْ َ ُ َ ا َُا
 َوأشـهد أن ُممـدا،ُاهلل َوحـدهُ ل شـ يري ل
{أشـهد أن ل إيلـه إيل
َْ ْ
ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُُ اُ ا
َ اج َعلْنـي مـ َن اتلا اواب
ي َواجعلن يـي يمـ َن
عبـده ورسـول اللهـم
ي
ي
ي
َ ال ْ ُم َت َط ِّهـر
}ين
ي

“Ash hadu allaa i laa ha il lollo hu wah dahu laa shari
kalah, wa ash hadu anna muhamma dan a’b duhu wa
rasu luh. Ollo hum maj a’l nimi nat taw waa bin, waj
a’l nimi nal muta toh hirin.”(54)
 Những điều làm hư nước Wudu:
1- Bất cứ chất gì tiết ra dù ít hay nhiều từ đường
sinh dục và hậu môn, không phân biệt là phân, nước tiểu,
tinh trùng, tinh dịch trắng hoặc là máu…, là cơ thể mất đi
tính tinh khiết của nước Wudu, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َْ َُ اُ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ا َََ ا
}{ل يقبل اّلل صلة أح يدكم إيذا أحدث حّت يتوضأ

(54) Ý nghĩa: {Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào đích
thực ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài và
chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ
của Ngài. Lạy Allah, xin hãy biến bề tôi thành một trong
những người thành thật sám hối và hãy thu nạp bề tôi vào
nhóm người sạch sẽ.}
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“Allah không chấp nhận sự hành lễ Salah của ai sau
khi đi vệ sinh mà không lấy lại nước Wudu.”(55)
2- Ngủ mất hoàn toàn cảm giác và ngồi nghiêng
ngữa mà không có cảm giác thì hư nước wudu, bởi Thiên
Sứ  ﷺnói:

ْ ا َ َ ْ َ َ ََََْ ا
َ َُْْ
}ي يوَك ُء الس يه فمن نام فليتوضأ
{الع

“Con mắt là cánh cửa của sự xì hơi, nếu ai đã ngủ thì
phải lấy lại nước Wudu.”(56)
3- Nếu bàn tay hay những ngón tay chạm vào bộ
phận sinh dục là hư nước wudu, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ ْ َ ا َ َ ُ ََََْ ا
}{من مس ذك َره فليتوضأ

“Ai sờ bộ phận sinh dục của mình thì phải lấy lại
nước Wudu”(57)
4- Khi mất kiểm soát bản thân như: khùng điên,
xỉu bất tỉnh, mất trí, say sưa, uống thuốc mê, dùng thuốc
kích thích dù nhiều hay ít, không phân biệt đang ngồi trụ
được hay sẽ té xuống đất, bởi việc mất cảm giác còn tệ
hại hơn cả việc ngủ (gụt), vì nó hoàn toàn không còn biết
chuyện gì xảy ra xung quanh trong suốt thời gian này.
Tất cả U’lama đồng thống nhất bắt buộc phải lấy lại nước
Wudu khi mất kiểm soát bản thân.

(55) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(56) Hadith do Abu Dawood, Ibnu Maajah ghi lại, Hadith Hasan.
(57) Hadith do Ahmad, Al-Nasaa-i, Ibnu Maajah và các học giả
các ghi lại, đây là Hadith Soheeh.
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5- Ôm hôn phụ nữ dẫn đến xuất tinh hoặc tiết ra
chất dịch trắng là mất nước wudu.
6- Nếu một người vi phạm một trong những điều
luật bị trục xuất khỏi Islam như: Chửi rủa hoặc nghi ngờ
những gì liên quan đến điều luật Islam… thì y đã hoàn
toàn mất nước Wudu và tất cả hành động thờ phượng của
y xem như đã bị hủy bỏ, khi nào y muốn quay lại Islam
thì phải đọc lại câu tuyên thệ và lấy lại nước Wudu để
hành lễ Salah, bởi Allah phán:
5 :ۥ﴾ املائدة

ۡ ُۡۡ اا ا
ٱۡل ا
ُ ُيمَّٰن اف اق ۡد احب اط اع امل
ِ
ِ ِ ِ ﴿ومن يكفر ب

Và ai phủ nhận đức tin (bởi phản đạo) thì mọi việc
hành đạo của y bị hủy bỏ. Al-Maa-idah 5 : 5

ا ۡ ا ۡ ا ۡ ا ا ۡ ا ا َّ ا ا ُ ا
﴿لئِن أۡشكت

25 :َلاحبطن عملك﴾ الزمر

Nếu Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần
linh khác cùng với Allah) thì việc làm của các ngươi
sẽ trở thành vô nghĩa. Al-Zumar: 65 (Chương 39).
7- Ăn thịt lạc đà sẽ hư nước wudu, bởi có vị
Sohabah đã hỏi Thiên Sứ ﷺ: “Có cần lấy lại nước
Wudu sau khi ăn thịt cừu và dê không?” Thiên Sứ ﷺ
đáp:

ُ ْ ُْْ َ َ ا
ُ ْ ُْْ ََ ا
}{إين يشئتم فت َوضئوا َوإين يشئتم ل ت َوضئوا

“Nếu muốn lấy lại nước Wudu thì lấy còn không thì
không sao.” Một người đàn ông hỏi tiếp: “Vậy có cần
lấy lại nước Wudu khi ăn thịt lạc đà không?” Thiên Sứ
 ﷺđáp:
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ُ ْ ْ ََ ْ ََ ا
ُ
 توضأ مين ْل ي،{نعم
}اإلب ي يل
وم ي
“Có, phải lấy lại nước Wudu khi ăn thịt lạc đà.”(58)
Imam Al-Nawawi  nói: “Đây là bằng chứng
mạnh nhất của trường phái As-Shafi-i’, trong khi đó đại
đa số U’lama cho rằng không cần lấy lại nước wudu khi
ăn thịt lạc đà.” (hết lời dẩn).
Theo đại đa số U’lama trong số Sohabah và Tabii’n, dẫn đầu là bốn vị thủ lĩnh Khulafa Roshidin đồng cho
rằng không bắt buộc lấy lại nước Wudu khi ăn thịt lạc đà,
họ cũng đồng ý có Hadith đã nêu phần trên nhưng Hadith
này đã bị hủy bỏ.
 Khi nào bắt buộc phải có nước Wudu:
Wudu chỉ bắt buộc trong ba trường hợp sau đây:
Thứ nhất: Khi muốn hành lễ Salah dù đó là Salah
bắt buộc hay là Salah Sunnah hoặc Salah cho người chết
(Janazah), bởi Allah phán:

ْ ُ ۡ َّ ا ا
ُ ا
ٱلَل َّٰوة ِ فٱغسِلوا ُو ُجومك ۡم
ُ ۡ ااۡ ُ ا ُ ۡ ا
ب ِ ُر ُءوسِكم وأرجلكم إِٰىَل

ا ا
يأ ُّي ااَ َّٱَّلِينا
َٰٓ ﴿
ااۡ ا ُ ۡ ا
وأيدِيكم إِٰىَل
ۡۡ ا ۡا
2 :َّي﴾ املائدة
ِ ٱلكعب

ا
ُ ا ا ْ ا
امنُ ٓوا إِذا ق ۡمتُ ۡم إِٰىَل
ء
ۡ
ْ ُ ا ۡ ا
ٱل ام اراف ِِق وٱَسحوا

Hỡi những người có đức tin, khi nào các ngươi
muốn dâng lễ nguyện Salah thì hãy rửa mặt; rồi hai
tay của các ngươi đến khỏi cùi chỏ; rồi vuốt đầu của
(58) Hadith do Muslim ghi lại.
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các ngươi bằng nước và rồi rửa hai bàn chân của
các ngươi đến khỏi mắt cá. Al-Maa-idah: 6 (Chương
5)
Nghĩa là khi bề tôi của Ngài muốn đứng hành lễ
Salah thì thân thể của họ phải có nước Wudu, và Thiên
Sứ  ﷺnói:

ُ ُ ْ ًَ َ َ َ
ُ ُ ْ َ ًَ َ َُ َْ َُ ا
}ي طهور َول صدقة مين غلول
{ل يقبل اّلل صلة بيغ ي

“Allah không chấp nhận ai đó hành lễ Salah mà
không tẩy rửa và Ngài không chấp nhận những sự bố
thí bằng tài sản ăn cắp.”(59)
Thứ hai: Phải có nước wudu khi đi Tawwaaf xung
quanh Ka’bah, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ََْ
َ ََ َ َ َ َ ا َ ُ َْْ َ َ ا َ ا
}ت صلة إيل أن اهلل تعال أباح فيي يه اللَكم
{الطواف بياْلي ي

“Thể thức đi Tawwaaf xung quanh Ka’bah giống như
là Salah (tức phải có nước wudu), nhưng đi Tawwaaf
thì Allah (Đấng Tối Cao) cho phép được nói
chuyện.”(60)
Thứ ba: Phải có nước wudu khi sờ hay cầm quyển
thiên kinh Qur’an, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ َ ُّ ْ ُ َ ا
}{ل يمس الق ْرآن إيل طاهير

(59) Hadith do Muslim ghi.
(60) Hadith do Al-Tirmizhi, Al-Haakim và các học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh.
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“Nếu không có nước wudu thì không được đụng vào
quyển thiên kinh Qur’an.”(61)
Cả bốn vị Imam: Al-Hanafi, Maalik, Al-Shaafi-i’ và
Ahmad – đồng thống nhất rằng việc đọc thuộc lòng
không cầm Qur’an mà không có nước Wudu thì không
sao, còn nếu muốn cầm Qur’an mà không có nước Wudu
thì phải cầm gián tiếp.
 Những trường hợp được miễn có nước
Wudu:
Những người hầu như không thể giữ gìn hay duy
trì được nước Wudu, thí dụ như những người bị bệnh tiểu
són, bệnh xì hơi, hoặc phụ nữ bị rong kinh ngoài thời
gian chu kì kinh nguyệt và ra máu hậu sản, hoặc những ai
bị tương tự… thì khuyến khích nên lấy nước Wudu theo
mỗi giờ Salah – kèm với việc chữa bệnh theo khả năng –
Salah của họ đúng do họ có nguyên nhân, bằng chứng là
Thiên Sứ  ﷺđã bảo bà Faatimah bin Abi Hubaish khi
bà bị bệnh rong kinh rất nặng:

َ َ ِّ ُ
ُ َ ا
}{ث ام ت َوض يِئ ل يُك صلة

“Sau đó nàng nên lấy nước Wudu vào mỗi giờ Salah
của nó.”(62)

(61) Hadith do Al-Daruqutni, Al-Haakim và các học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh do có rất nhiều đường truyền lại.
(62) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và các học
giả khác ghi lại, Hadith Soheeh.
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 Cách thức tẩy rửa dành cho người bệnh.
1- Bắt buộc người bệnh phải lấy nước Wudu sau
khi tiểu Hadath(63) và bắt buộc phải tắm nước sau khi
đại Hadath(64).
2- Khi nào không thể sử dụng nước vì bất lực hoặc
sợ đụng nước bệnh sẽ nặng thêm, hoặc sẽ lâu hết bệnh thì
lúc đó được phép làm Tayammum thay thế.
3- Cách thức Tayammum là vỗ hai lòng bàn tay
xuống mặt đất sạch (hay tường có bụi) một lần, rồi vuốt
cả đôi bàn tay đều lên gương mặt, rồi lấy tay này vuốt lên
lưng bàn tay kia. Trường hợp bị bệnh nặng không thể tự
mình lấy nước wudu hay làm Tayammum được thì nhờ
người khác đến cầm tay làm dùm theo cách đã chỉ dẫn.
4- Được phép làm Tayammum trên tường hoặc
trên bất cứ vật gì sạch nhưng phải có bụi trên vật đó.
5- Nếu chổ đó không có tường hoặc không có vật
dụng nào có bụi thì được phép để đất vào miếng vải hay
khăn hoặc thau rồi làm Tayammum trên vật đó.
6- Sau khi hành lễ Salah bằng phương thức
Tayammum mà vẫn còn trong hiện trạng sạch sẽ cho đến
giờ hành lễ Salah kế tiếp thì được quyền tiếp tục hành lễ
Salah mà không cần làm Tayammum lại. Và cũng không
khuyến khích làm Tayammum mỗi lần đến giờ hành lễ
Salah.

(63) Tiểu Hadath là khi bị tiểu, đại tiện, xì hơi, ra chất dịch nhờn.
(64) Đại Hadith là giao hợp, xuất tinh, kinh nguyệt, ra máu hậu
sản.
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7- Bắt buộc người bệnh phải làm vệ sinh mỗi khi
thân thể bị dính chất ô uế như nước tiểu, phân... Nếu khi
nào nằm trong trường hợp bất lực không thể làm gì được
thì vẫn hành lễ Salah trên hiện trạng đó (không được bỏ
Salah), và sự dâng lễ Salah trên hiện trạng đó vẫn được
chấp nhận mà không cần hành lễ bù lại sau đó.
8- Bắt buộc người bệnh phải mặc quần áo sạch sẽ
khi hành lễ Salah, ngoại trừ trường hợp bất lực không thể
tự thay quần áo được, hoặc không có quần áo khác, hoặc
lúc đó không có người phụ giúp thay đồ… thì cứ mặc
quần áo hiện trạng đó mà hành lễ Salah, lễ Salah đó đúng
mà không cần hành lễ bù lại sau đó.
9- Bắt buộc người bệnh phải hành lễ tại những nơi
sạch sẽ, nếu trên giường bệnh thì nên trải thảm hay thay
những tấm phủ trùm sạch không có dính những chất ô uế,
nếu chỉ có một mình không thể tự làm tốt hơn thì cứ hành
lễ Salah trên hiện trạng đó, lễ Salah đó đúng mà không
cần hành lễ bù lại.
 Tắm Junub.
Tắm Junub là dùng nước xối đều lên cơ thể với sự
định tâm tẩy đại Hadath để xóa đi những nguyên nhân bị
cấm hành đạo.
 Bằng chứng bắt buộc tắm Junub:
Việc tắm Junub là điều bắt buộc từ Qur’an và
Sunnah của Thiên sứ ﷺ, Allah phán:

ْ

َّ َّ ا

ُُ ُۡ ُ

2 :﴿ِإَون كنتم جنبَ فٱطا ُر ِّۚوا﴾ املائدة
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Nếu trường hợp các ngươi bị Junub (vợ chồng giao
hợp, hoặc do xuất tinh, phụ nữ hết kinh nguyệt) thì
hãy tắm toàn thân. Al-Maa-idah: 6 (Chương 5)

َّ
ا
ْ ُ ا َّ ا ۡ ا
َّٰ ﴿ اوَل ُجنُ ابَ إَِل ادابِرِي اسبِيل ح
َّت
أ

26 :تغتسِل ِّۚوا﴾ النساء

Và cấm dâng lễ nguyện Salah trong tình trạng các
ngươi đang bị Junub, cho đến khi các ngươi đã tắm
Junub xong, ngoại trừ trường hợp chỉ là người đi
ngang qua (Masijd chứ không nán lại trong đó). AlNisa: 43 (Chương 4)
Và Thiên Sứ  ﷺcó nói:

ُ ْ ُْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ََ َ
}{إيذا َتاوز اْل يتان اْل يتان وجب الغسل

“Khi dương vật phái nam nằm lọt vào bên trong âm
đạo phái nữ là bắt buộc phải tắm Junub.”(65)
 Những trường hợp bắt buộc tắm Junub:
1- Xuất tinh có cảm giác khoái cảm dù lúc đang
ngủ hay đang thức (tính cả hai giới nam và nữ); sau khi
vợ chồng giao hợp dù không xuất tinh hay thậm chí
dương vật chỉ mới nằm trọn trong âm đạo thì bắt buộc
phải tắm Junub, bởi Allah phán:

ْ

َّ َّ ا

ُُ ُۡ ُ

2 :﴿ِإَون كنتم جنبَ فٱطا ُر ِّۚوا﴾ املائدة

Nếu trường hợp các ngươi bị Junub (do giao hợp, do
xuất tinh) thì hãy tắm toàn thân. Al-Ma-idah 5:6
(65) Hadith do Muslim ghi lại.
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Và Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ْ ُْ
َ ْ َ َ َ َ ْ ََْ َ
}ان فقد َوج َب الغسل
{إيذا اتلق اْل يتان ي

“Khi dương vật phái nam nằm lọt vào bên trong âm
đạo phái nữ là bắt buộc phải tắm Junub.”
2- Phụ nữ sau khi chấm dứt chu kỳ kinh nguyệt
hay ngưng ra máu hậu sản thì phải tắm Junub, bởi Allah
phán:

ۡ
ٓ ا ۡ ا ُ ْ د
ا ا ا ۡ ا ُ ُ َّ ا َّ َّٰ ا ۡ ُ ۡ ا ا ا
ورن فوإِذا
يض وَل تقربومن حوَّت يطا
ِ ح
ِ َتلوا ٱلن ِ اسَ اء ِِف ٱل ام
ِ ﴿فٱع
ۡ
ا
ُ َّ ُ ُ ا ا َّ ۡ ا ا ُ ُ َّ ۡ ا ۡ ُ ا
222 :تطارن فأتومن مِن حيث أَ اركم ٱَّللِّۚ﴾ ابلقرة

Cho nên, TA cấm các ngươi giao hợp với các người
vợ trong suốt thời gian của chu kỳ kinh nguyệt cho
đến khi nào chấm dứt chu kỳ kinh nguyệt. Và sau
khi chấm dứt kinh nguyệt thì họ phải tắm nước
(dứt chu kỳ kinh nguyệt) thì các ngươi mới được
phép giao hợp với vợ trở lại Al-Baqoroh: 222
(chương 2).
Và Thiên Sứ  ﷺnói với bà Faatimah binti Abi
Hubaish :

َََْ َ َ
ِّ َ
َ ْ َ ْ ََْ َ َ ََ ا
َ َ ُ َ ْ َْ
}اْليضة فد يع الصلة فإيذا أدب َرت فاغت يس يل َوصل
ت
{فإيذا أقبل ي

“Một khi chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu thì hãy ngưng
sự dâng lễ Salah và khi kỳ kinh kết thúc thì phải tắm
rửa Junub rồi mới được hành lễ Salah trở lại.”(66)
(66) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.

85

(Trường hợp ra máu hậu sản được xem giống như trường
hợp của máu kinh nguyệt, điều này được giới Sohabah
đồng thống nhất.)
3- Khi có người Muslim nào chết thì bắt buộc
những người Muslim còn sống phải tắm (làm vệ sinh)
cho người chết, bởi có lần Thiên Sứ  ﷺđã ra lệnh cho
những phụ nữ đến tắm cho bà Zaynab  (con gái của
Người) sau khi bà qua đời, và sự kiện này đã được ghi
chép trong hai bộ Hadith Soheeh.
4- Khi một người ngoại đạo muốn vào Islam bắt
buộc người đó phải tắm làm sạch trước khi dạy họ lời
tuyên thệ, bởi Thiên Sứ  ﷺđã ra lệnh cho ông Qois bin
A’sim (67), và ông Thamaamah Al-Hanafi(68) phải tắm
làm sạch trước khi hai ông gia nhập Islam.
 Các trường hợp khuyến khích nên tắm nước
làm sạch như sau:
1- Khuyến khích nên tắm rửa trước khi đi Salah
Jum-a’h của ngày thứ sáu, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ
َ ْ ُ ِّ ُ َ َ
َ اْل ُم َع ية
ُ ْ {غ ْس ُل
}جب لَع ك ُمتليم
ا
و
ي

“Việc tắm rửa để đi Salah Jum-a’h (ngày thứ sáu) là
sự bắt buộc đối với những người ngủ mộng tinh.”(69)
(67) Hadith do Abu Dawood, Al-Nasaa-i và các học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh.
68
( ) Hadith do Ahmad, Al-Baihaqi, Abdur Rozzaaq ghi lại và
Hadith vốn trong hai bộ Soheeh.
69
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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2- Khuyến khích những người đã tắm liệm thi hài
xong nên đi tắm làm sạch cho thân thể của mình, bởi
Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ ْ َ ا َ َ ِّ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ا
}{من غسل ميتا فليغت يسل َومن َحله فليتوضأ

“Ai đứng tắm thi hài xong thì nên tắm rửa lại, còn ai
khiên thi hài thì nên lấy lại nước Wudu.”(70)
3- Khuyến khích những người thi hành Hajj và
U’mroh nên tắm nước sạch sẽ trước khi mặc đồ Ehrom,
bởi ông Zaid bin Thaabit  thuật lại: “Tôi đã thấy Thiên
Sứ  ﷺtắm rửa trước khi Người mặc đồ Ehrom.”(71)
4- Trước khi đi vào thành phố Makkah trong ngày
chiến thắng trở về và trước khi đứng trên ngọn đồi
A’rofah thì Thiên Sứ  ﷺđã tắm rửa sạch sẽ.
*Bằng chứng có lần ông Ibnu U’mar  không đi vào
thẳng trong thành Makkah mà ông ngủ qua đêm tại thung
lũng Tuwa, cho đến sáng hôm sau thì ông đi tắm sạch sẽ
xong mới đi vào Makkah, ông giải thích rằng Thiên Sứ
 ﷺtrước kia đã làm như vậy(72). Còn việc đứng ở đồi
A’rofah thì ông Ibnu U’mar  xưa kia cũng đã tắm rửa
trước khi mặc đồ Ehrom.(73)
(70) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Ibnu Maajah và các
học giả khác ghi lại, Hadith Soheeh.
71
( ) Hadith do Al-Tirmizhi, Al-Daarimi, Al-Daaruqutni ghi lại,
Hadith Hasan.
72
( ) Hadith do Muslim ghi lại.
(73) Hadith do Maalik ghi lại trong Muwatto và gốc Hadith từ hai
bộ Soheeh.
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5- Toàn thể các vị U’lama khuyến khích nên tắm
rửa trước khi đi hành lễ vào hai ngày đại lễ “E’id al Fitr
& E’id al Adha” dù rằng chưa thấy Hadith Soheeh nào
dẫn chứng.
Theo ông Al-Badr Al-Munir nói: “Các Hadith nói
về việc tắm rửa vào hai ngày đại lễ E’id đều là Hadith
Yếu, còn các vị Sohabah cho đó là việc làm tốt nên làm.”
 Những điều bắt buộc trong khi tắm Junub:
1- Định tâm, người tắm phải khẳng định trong tim
rằng tắm để gở bỏ hiện trạng đại Hadath, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

َ َ
ا َ َ ْ َ ُ ِّ ا
ْ ِّ ُ َ ا
}ات َوإينما ل يُك ام يرئ ما ن َوى
ي
{إينما األعمال بيانل ي

“Mọi hành động đều bắt nguồn từ sự định tâm và mỗi
hành động của con người được thanh toán dựa vào sự
định tâm của y.”(74)
2- Xối nước lên cơ thể và tin chắc rằng nước đã
thấm đều lên toàn phần da của cơ thể.
3- Dùng tay chà nước thấm đều lên đầu và các bộ
phận khác.
 Những điều khuyến khích khi tắm Junub:
1- Đọc Bismillah, đây là điều khuyến khích trong
mọi hành động.
2- Trước tiên rửa đôi bàn tay ba lần.
(74) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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3- Rửa sạch phần kín không còn dính chất tinh
dịch hay máu xuất ra.
4- Lấy nước Wudu hoàn chỉnh giống như lấy nước
Wudu để Salah trước khi tắm, và có thể khoan rửa đôi
chân, hãy đợi đến khi tắm xong, theo như bà A’-ishah 
thuật lại: “Thiên Sứ  ﷺtắm Junub là Người bắt đầu rửa
đôi tay, xong Người dùng tay phải đổ nước còn tay trái
thì rửa phần kín, xong Người lấy Wudu giống như lấy
nước Wudu của Salah.”(75)
 Những điều không nên khi tắm Junub:
1- Không nên lãng phí nước, bởi xưa kia Thiên Sứ
 ﷺchỉ tắm bằng một So’ nước tức bằng bốn bụm tay
của người bình thường.
2- Không nên tắm những nơi dơ bẩn để tránh nước
dơ văng ngược dính lên người.
3- Không được tắm những chổ không có gì che
chắn, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ ْ َ َ َ ْ ِّ ُ ُّ ْ َ َ َ َ ا
َ َا ا
َ َ ا
{إين اّلل ع از َوجل ح يي يستي ُييب اْلياء والسَت فإيذا اغتسل
ُ ُ َ َ
ْ ك ْم فَلْيَ ْستَ ي
}َت
أحد

“Allah – Đấng Hùng Mạnh và Tối Cao – là Đấng
Hổ Thẹn Kín Đáo, Ngài yêu thích việc kín đáo. Vì

(75) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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vậy, khi tắm các ngươi hãy che bộ phận sinh dục
lại.”(76)
4- Không nên đứng tắm ở những chổ nước dơ
không có cống thoát nước, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ُُ ََُ ا
ُ ُ َ َ ُ ََْ َ
َْ
ْ
}{ل يغت يسل أحدكم يف الماءي اِلائ ييم وهو جنب

“Các ngươi không nên đứng tắm Junub ở những
chổ nước đứng yên không có lối thoát.”(77)
 Phương thức tắm Junub:
Đọc Bismillah bằng định tâm gỡ bỏ hiện trạng
đại Hadath bằng việc tắm Junub; rồi rửa đôi bàn tay ba
lần; rồi dùng tay phải xối nước còn tay trái rửa tinh
trùng, máu; rồi lấy Wudu hoàn chỉnh và được phép
chừa lại đôi chân đến sau khi tắm xong; rồi xối nước
lên đầu và dùng tay chà cho nước thấm vào da đầu(78);
rồi xối nước lên đầu cùng với hai bên lổ tai ba lần; rồi
(76) Hadith do Abu Dawood và Al-Nasaa-i ghi lại, Hadith
Soheeh.
77
( ) Hadith do Muslim ghi lại.
(78) Điều này chỉ bắt buộc đối với nam giới còn phụ nữ chỉ cần
xối lên đầu ba bụm nước và không cần phải xả nếu tóc đã thắt
bín, bởi theo bà Um Salamah  hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah,
tôi là phụ nữ thường hay thắt bín tóc nên khi tắm Junub tôi có
cần xả tóc ra không? Người  ْﷺđáp:
َ

ََ َْ ْ
ْ َ ََ ا
ََ َ َ َ َ
َ ْ
} إينما يك يفي ي أن َت يث لَع َرأ يس ي ثلث حثيات مين ماء،{ل

“Không, chỉ cần bà xối lên đầu mình ba bụm nước là đủ.”
Hadith do Muslim ghi lại.
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xối nước lên nửa người bên phải từ trên xuống dưới;
rồi tương tự tắm nửa người bên trái từ trên xuống dưới;
trong lúc tắm nên kỳ sạch ở phần rún và hai bên nách.
Cách tắm này do bà A’-ishah  thuật lại: “Xưa kia
Thiên Sứ  ﷺcủa Allah khi bắt đầu tắm Junub Người
rửa đôi bàn tay trước, rồi dùng tay phải xối nước còn
tay trái thì rửa phần kín, rồi Người lấy nước Wudu của
Salah, rồi Người hốt ba bụm nước xối lên đầu và chà
cho nước thắm và da đầu, rồi Người xối nước đều lên
cơ thể và cuối cùng là Người rửa đôi bàn chân.”(79)
 Cấm người đang trong tình trạng Junub
làm những điều sau đây:
1- Những người đang trong tình trạng Junub
không được hành lễ Salah dù bắt buộc hay là Sunnah,
bởi Allah phán:

ا َٰٓ ا ُّ ا َّ ا ا ا ُ ْ ا ا ۡ ا ُ ْ َّ ا َّٰ ا ا ا ُ ۡ ُ ا
َّت ات ۡعلا ُموا ْ مَا
و ا
َّٰ ك َّٰ ار
َّٰ َّ ح
﴿يأياَ ٱَّلِين ءامنوا َل تقربوا ٱلَلوة وأفتم س
َّ
اُ ُ ا ا
ْ ُ ا َّ ا ۡ ا
َّٰ ون اوَل ُجنُباَ إَِل ادابِرِي اسبِيل ح
26 :َّت تغتسِل ِّۚوا﴾ النساء
تقول
أ

Này hỡi những người có đức tin, cấm các ngươi 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 như cấm dâng lễ nguyện Salah trong tình
trạng Junub cho đến khi các ngươi đã tắm xong,
ngoại trừ trường hợp chỉ là người đi ngang qua
(Masijd chứ không nán lại trong đó). Al-Nisa 4 : 43
(79) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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2- Những người đang trong tình trạng Junub không
được dùng tay đụng đến thiên kinh Qur’an dù bất cứ lý
do nào, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ َ ُّ ْ ُ َ ا
}{ل يمس الق ْرآن إيل طاهير

“Không được chạm tay vào thiên kinh Qur’an trừ phi
có nước Wudu.”(80)
3- Những người đang trong tình trạng Junub không
được đi Tawwaaf xung quanh đền Ka’bah, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

َ ََْ
َ ََ َ َ َ َ ا َ ُ َْْ َ َ ا َ ا
}ت صلة إيل أن اهلل تعال أباح فيي يه اللَكم
{الطواف بياْلي ي

“Việc đi Tawwaaf xung quanh đền Ka’bah giống như
là Salah, nhưng Allah – Đấng Tối Cao – cho phép nói
chuyện.”(81)
4- Những người đang trong tình trạng Junub
không được xướng đọc Qur’an trong lúc bị Junub, bởi
ông Aly  thuật lại: “Trước kia, Thiên Sứ  ﷺđọc
Qur’an cho chúng tôi nghe trong mọi trường hợp,
ngoại trừ những lúc Người bị Junub.”(82)
5- Đang trong tình trạng Junub (chưa tắm làm
sạch) thì không được đi vào trong Masjid, nếu đi ngang
(80) Hadith do Al-Daruqutni, Al-Haakim và các học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh do có rất nhiều đường truyền lại.
81
( ) Hadith do Al-Tirmizhi, Al-Haakim và các học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh.
(82) Hadith do Imam Ahmad, Abu Dawood và các học giả khác
ghi lại, Hadith Hasan.

92

qua Masjid khi có việc cần thì không sao, bởi Allah
phán:

َّ
ا
ْ ُ ا َّ ا ۡ ا
َّٰ ﴿ اوَل ُجنُ ابَ إَِل ادابِرِي اسبِيل ح
َّت
أ

26 :تغتسِل ِّۚوا﴾ النساء

Và cấm 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. Al-Nisa: 43 (chương 4).

Hành lễ

Salah
 Giáo luật về hành lễ Salah:
Hành lễ Salah là bổn phận bắt buộc mỗi tín đồ
Muslim có đức tin dù nam hay nữ, bổn phận này đã được
Allah ra lệnh rất nhiều lần trong thiên kinh Qur’an, Ngài
phán:
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ُ ۡ َّ َّٰ ا ا ُ ْ َّ ا َّٰ ا َّ َّ ا َّٰ ا ا ا ۡ ا ا ۡ ُ ۡ ا ا
﴾١٠٣ َ﴿فأقِيموا ٱلَلوة ِّۚ إِن ٱلَلوة َكفت لَع ٱلمؤ ِمن َِّي كِتبَ موقوت
103 :النساء

Các ngươi hãy đứng hành lễ Salah, bởi nhiệm vụ
hành lễ Salah đã được truyền xuống cho những
người có đức tin phải hành lễ vào đúng giờ giấc đã
ấn định. Al-Nisa: 103 (chương 4)

ا ُ ْ اا
َّ ٱلَلا اوَّٰت او
َّ لَع
وَوا ْ ِ ََّّلل ِ اقَّٰنِت ا
ُ ُٱلَلا َّٰوة ِ ٱل ۡ ُو ۡس اط َّٰى اوق
﴾٢٣٨ وَّي
﴿حَّٰفِظوا
ِ
ِ
662 :ابلقرة

Các ngươi hãy duy trì các lễ nguyện Salah (tại
Masjid), nhất là cuộc lễ chính giữa (A’sr), và hãy
đứng dâng lễ trước Allah với tinh thần sùng kính
hoàn toàn. Al-Baqoroh: 238 (Chương 2)
Và Thiên Sứ  ﷺđã ấn định việc hành lễ Salah
là nền tảng thứ hai trong năm nền tảng của Islam,
Người nói: َ
َ

ُ ُ ً َ َ َ ْ َ َٰ َ ا ُ ا َُ ا
َْ ََ َُ ْ َ ُ
اهلل َوأن ُممدا َرسول
 شهادة ي أن ل إيلـه إيل:اإلسلم لَع َخس
{ب يِن ي
َ
َ ا
ْ ْ ِّ َ َ ا
َ
َ َ َ ْ َ
اهللي َوإيق ي
}ت َوصو يم َرمضان
ام الصلة ي َوإييتاءي الزَكة ي َوحج اْلَي ي

“Islam được xây dựng trên năm trụ cột: lời tuyên
thệ Laa i laa ha il lol loh và Muhammad là Thiên Sứ
của Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn
chay Romadon và hành hương Hajj tại ngôi đền
Ka'bah.”(83)

(83) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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 Giá trị của sự hành lễ Salah:
Giá trị của sự hành lễ Salah trong tôn giáo Islam sẽ
được Allah ban thưởng rất vĩ đại cho người hoàn thành
bổn phận này, điển hình:
1- Có người hỏi Thiên Sứ  ﷺvề việc hành đạo
nào tốt đẹp nhất thì Người nói:

َ ْ ُ َ ا
}{الصلة ل َيوقتيها

“Hãy hành lễ Salah theo giờ đã định.”(84)
2- Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ً َ َ َ ََ ْ ُ ْ َْ َ ا
َ ً َْ ْ َ ُا
 مـا،اب أح يدكم يغت يسل فييـ يه ك يـوم َخسـا
{أرأيتم لو أن نهرا بيب ي
ُ َُ
ْ َ ول َذل ي َ ُي ْبق م ْين َد َرن ي يه
}َشء ؟
تق
ي
“Các ngươi nghĩ thế nào khi trước nhà các ngươi có
một con sông, nếu mỗi ngày các ngươi ra đó tắm
năm lần thì thử hỏi những chất dơ còn sót lại trên
cơ thể của các ngươi không?”
Mọi người đáp: “Thưa thiên sứ, thiết nghĩ chắc không
còn chất dơ nào sót lại trên cơ thể cả.”
Thiên Sứ  ﷺbảo:

َ َ َْ َ ُ َ ْ ُ ا
ْ َْ
ََ َ َ َ ُْ ا
} يمحو اّلل بيها اْلطايا،ات اْلم يس
{فذل ي ميثل الصلو ي

“Cũng giống như năm lần lễ nguyện Salah hàng ngày,
đây là hình thức Allah thử thách để Ngài xóa đi tội lỗi
(cho những người biết vâng lệnh Ngài).”(85)
(84) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.

95

3- Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ُ
َ َ ُ ُ ُ ْ َُ َ ُ ْ َ َ َ ُُ ُ َْ
ْ
َ
وءها
{ما م يين ام يرئ مسليم َتُضه صلة مكتوبة فيح يسن وض
ْ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ ً َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ا َ َ ْ َ ا
ت
وب ما لم يؤ ي
وخشوعها وركوعها إيل َكنت كفارة ل يما قبلها مين اذلن ي
َُ َ ً َ َ َ ا ْ َ ُا
}كبيية وذل ي اِلهر ُكه
“Bất cứ tín đồ Muslim nào tham gia hành lễ Salah
bắt buộc (cùng với tập thể) sau khi hoàn thành việc
lấy nước Wudu, lòng tịnh tâm trong những động
tác của Salah (như Rukua’) thì sẽ được xóa đi mọi
tội lỗi trước đó (ngoại trừ đại tội), cứ thế suốt cả đời
y.”(86)

4- Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ
َ َ ُ َ ْ َ َُ ْ َُ َ َ ُ ُُ ا
ْ َ ُ َْ
ُ َ ْ
اْلهاد يف سبيي يل
اإلسلم وعموده الصلة وذيروة سنا يم يه ي
{رأس األم ير ي

}اهللي

“Đầu não của tôn giáo là Islam, trụ cột của nó là hành
lễ Salah và đỉnh điểm của nó là Jihaad vì con đường
chính nghĩa của Allah.”(87)

(85) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(86) Hadith do Muslim ghi lại.
(87) Hadith do Ahmad, Al-Tirmizhi và các học giả khác ghi lại,
đây là Hadith Soheeh.
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 Khuyến cáo về việc bỏ bê hành lễ Salah:
Có rất nhiều câu Kinh và Hadith lên án những
người Muslim nào bỏ bê hoặc cố tình trì hoãn những buổi
hành lễ Salah ra khỏi giờ qui định. Allah phán:

َّ ْ ُ ۢ ا ۡ ۡ ا ۡ ٌ ا ا ُ ْ َّ ا َّٰ ا ا َّ ا
ا ا اا
ٱلش ا ا
ت
﴿۞ فخلف ِمن بع ِدمِم الف أضَعوا ٱلَلوة وٱتبعوا
ِِۖ َّٰ واو
ًّ ا ا ۡ ا ا ۡ ا ۡ ا ا
59 :﴾ مريم٥٩ َفسوف يلقون غي

Nhưng tiếp sau chúng là một hậu duệ bỏ bê việc
dâng lễ Salah và theo đuổi những dục vọng thấp hèn,
rồi đám người đó sẽ bị ném vào hỏa ngục Ghoiya.
Mar-yam: 59 (chương 19).

ۡ ا ُ ا

ا ا

َّ ا ُ ۡ ا

ااۡ دُۡ ا د ا

- 2 : ﴾ املاعون٥  ٱَّلِين مم عن صَلت ِ ِام سَمون٤ ﴿فويل ل ِلمَل َِّي
5

Thật khốn khổ thay cho những người dâng lễ nguyện
Salah. *Chúng là những kẻ đã cố tình trì hoãn dâng lễ
Salah đến hết giờ. Al-Maa-u’n: 4 – 5 (chương 107).
Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ْ ُْ َ ُ ا
َ ْ الر ُجل َو َب
َ ْ { َب
ي ا
ْ ِّ ي
}الِّشكي َوالكف ير ت ْرك الصلة ي
ي

“Vách chắn bảo vệ con người với sự thờ đa thần và
phủ nhận đức tin (vào Allah) sẽ bị đổ vỡ một khi y bỏ
bê hành lễ Salah.”(88)

َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ َُ َْ ْ ُ ا َََْ ََُْ ْ ا
}{العهد اذليي بيننا َوبينهم الصلة فمن ت َركها فقد كف َر

(88) Hadith do Muslim ghi lại.
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“Sự khác biệt giữa chúng ta (người Muslim) và họ
(người ngoại đạo) chính là hành lễ Salah. Ai bỏ bê nó
thì y là kẻ ngoại đạo.”(89)

َْ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ً ََ َ ً َ َُْ ً ُ َُ ْ َ َ ََْ َ َ َ َ ْ َ
{من حافظ عليها َكنت ل نورا وبرهانا وَناة يوم ال يقيام ية ومن لم
َ َ
ُ َ ْ ُ َ َْ َ َْ َ ْ ُ
َ ُ َ
َ َ ْ ََْ َ َ
ُيَاف يظ عليها لم يكن لُ نور َول ب ْرهان َول َنَاة َوَكن يوم ال يقيام ية
َ َ ْ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
}مع قارون وف يرعون وهامان وأب ب ين خلف

“Ai duy trì chúng (tức năm lễ nguyện Salah bắt buộc) y
sẽ được ánh sáng, được nhân chứng và được chiến
thắng trong Ngày tận thế, và ai không duy trì được
chúng thì y sẽ không được ánh sáng, không có nhân
chứng và bị thua thiệt vào Ngày tận thế. Rồi y sẽ bị
phục sinh cùng với Qaaroon, Fir-a’wn, Haamaan và
Abai bin Khalaf.”(90)
 Điều kiện của sự hành lễ Salah:
Hành lễ Salah có những điều kiện bắt buộc của nó,
nếu người hành lễ thiếu một trong các điều kiện xem
như lễ nguyện đó vô nghĩa:
1- Islam, sự hành lễ Salah sẽ trở nên vô giá trị nếu
người thực hiện là người ngoại đạo (Kaafir), tương tự đối
với tất cả việc hành đạo khác, Allah phán:

(89) Hadith do Ahmad, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i ghi lại., Hadith
Soheeh.
(90) Hadith do Ahmad, Al-Tobaroni, Ibnu Hibbaan ghi lại, Hadith
Soheeh.
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ُ ا ا ا َٰٓ ا
ۡ ُۡ ا ا ا
ا ا ا ۡ ُ ُ ْ ا ا َّٰ ا َّ ا
َّٰ
س ِام
ٰ
م
وا
ر
م
ع
ي
ن
أ
َِّي
ك
ۡش
ِ جد ٱَّلل ِ ش ِادِين لَع أفف
ِ
ِ ﴿مَ َكن ل ِلم
َّ ُ ۡ ا ُ ا
ُ ۡ
ك ۡفر أ ُ ْو ا َٰٓ ا ا ا ۡ ا ۡ ا ُ ُ ۡ ا
:﴾ اتلوبة١٧ لئِك حبِطت أعمَّٰلام و ِِف ٱِلَرِ مم خ َّٰ ِِلون
بِٱل
ِ
20

Những người Đa Thần không xứng đáng làm công
việc bảo quản các Masjid của Allah, bởi chúng tự xác
nhận mình là nhóm người vô đức tin. Đó là những kẻ
mà việc làm của chúng chẳng có kết quả gì và chúng
sẽ vào trong hỏa ngục muôn đời. Al-Tawbah 9: 17
2- Trí tuệ, không bắt buộc những người khùng
điên, mất trí hay người bị bịnh tâm thần hành lễ Salah,
bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ َْ َْ َ ا
ا ِّ َ ا
 َعن انلا:{ ُرف َيع الْ َقلَ ُم َع ْن ثَلَث
ب حّت
الص
ن
ع
و
،
ظ
ق
ي
ت
س
ي
ّت
ح
يم
ئ
ا
ي
ي
ي
ي
ي
ُ ْ َْ َ َ َ ََْ
َ َ َ ا
}ون حّت ي يفيق
ن
 وع ين المج ي،ُيتليم

“Có ba loại người không bị bắt tội: Người ngủ say cho
đến khi thức dậy; trẻ em đến khi dậy thì và người mất
trí (khùng điên) cho đến khi tỉnh táo.”(91)
3- Trưởng thành, không bắt buộc Salah đối với
trẻ em chưa đến tuổi dậy thì (xem Hadith ở trên), nhưng
khuyến khích khi những đứa trẻ lên bảy tuổi thì cha mẹ
nên tập cho chúng quen dần về phương cách Salah, vì
Thiên Sứ  ﷺnói:

(91) Hadith do Abu Dawood và học giả khác, Hadith Soheeh.
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ْ ُ ْ َ َََ َ َ ْ ُ ْ َ َََ َ َ ُ ُ َْ ََ ُ ْ ا
 وإيذا بل عِّش يسنيي،{مروا أولدكم بيالصلة ي إيذا بل سبع يسنيي
ََْ َ ُ ْ َ
}اْضبوهُ عليها
ف ي
“Hãy ra lệnh con cái các ngươi hành lễ Salah khi
chúng bảy tuổi, và khi chúng được mười tuổi thì hãy
đánh chúng (nếu chúng không chịu hay bỏ bê hành lễ
Salah).”(92)
4- Sạch sẽ, tức thân thể hoàn toàn rời khỏi hai hiện
trạng tiểu Hadath và đại Hadath: Tiểu Hadath là rơi vào
hiện trạng bắt buộc phải lấy Wudu còn đại Hadath là rơi
vào hiện trạng bắt buộc phải tắm Junub, bởi Allah phán:

ا
ْ ُ ۡ َّ ا ا
ُ ا َٰٓ ا ُّ ا َّ ا ا ا ْ ا
ُ ا
ٱلَل َّٰوة ِ فٱغسِلوا ُو ُجومك ۡم
امنُ ٓوا إِذا ق ۡمتُ ۡم إِٰىَل
﴿يأياَ ٱَّلِين ء
ْ ُ ا ۡ ا
ُۡ ۡ ااۡ ُ ا ُ ۡ ا ۡ ا ۡا
ُ ااۡ ا
ك ۡم إ اٰىَل ٱل ۡ ا
ُ
ا
ُ
َّي
ب
ع
ك
ٱل
ٰىَل
إ
م
ك
ل
ج
ر
أ
و
م
ِك
س
و
ء
ر
ب
وا
ح
س
َٱ
و
ِق
ف
ا
ر
م
وأيدِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َّ َّ ُ ُ ۡ ُ ُ ا
2 :ِإَون كنتم جنبَ فٱطا ُر ِّۚوا﴾ املائدة

Hỡi những người có đức tin, khi nào các ngươi muốn
dâng lễ nguyện Salah thì hãy rửa mặt; rồi hai tay của
các ngươi đến khỏi cùi chỏ; rồi vuốt đầu của các
ngươi bằng nước và rồi rửa hai bàn chân của các
ngươi đến khỏi mắt cá. Nếu trường hợp các ngươi bị
Junub (do giao hợp, do xuất tinh) thì hãy tắm toàn
thân. Al-Maa-idah: 6 (Chương 5).
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ُ ْ َ ًَ َ َُ َْ َُ ا
}ي طهور
{ل يقبل اّلل صلة بيغ ي

(92) Hadith do Abu Dawood và học giả khác, Hadith Soheeh.
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“Allah không chấp nhận những ai hành lễ Salah mà
không có nước tẩy rửa.”(93)
5- Cơ thể, quần áo và nơi hành lễ phải sạch sẽ.
- Về cơ thể thì Thiên Sứ  ﷺđã bảo những phụ
nữ bị bệnh rong kinh như sau:

ْ
َْ
ِّ َ َ ا
}اِلم َوصل
{ا يغ يس يل عن ي

“Bà hãy rửa sạch máu trước khi hành lễ Salah.”(94)
- Về quần áo thì Allah phán:
2 :﴾ املدثر٤

ا ا
﴿ اوۡ اِيَباك ف اط د ِا ۡر

Và hãy giữ y phục của Ngươi sạch sẽ. AlMuddaththir: 4 (chương 74).
- Về nơi hành lễ thì theo Hadith do Abu
Huroiroh thuật lại: Có một người đàn ông Ả Rập du
mục đứng đái trong Masjid, ông liền bị mọi người cấm
cản nhưng Thiên Sứ  ﷺbảo:

ً َُ َْ َ ْ ً ْ َ َْ ََ ُ َ َ ُ ُ َ
ََ ا
َ ْ
 فإينمـا،  أو ذنوبـا ميـن مـاء،{دعوه وه يريقوا لَع بو يل ي سجل مين ماء
َ  َول َ ْم ُت ْب َع ُثوا ُم َع ِِّّس،ين
َ بُع ْث ُت ْم ُميَ ِِّّس
}ين
ي
ي
ي

“Hãy để mặc y, các ngươi đem thùng nước xối lên
chổ nước tiểu của y, bởi các ngươi được lệnh gỡ rối
chứ không phải làm cho rối thêm.”(95)
(93) Hadith do Muslim ghi lại.
(94) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(95) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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6- Đến giờ, Salah chỉ bắt buộc thực hiện khi đã
đến giờ, nếu hành lễ trước giờ thì không được công
nhận, bởi Allah phán:
103 :النساء

ُ
َّ َّ ا َّٰ ا ا ا ۡ ا ا ۡ ُ ۡ ا ا
﴾١٠٣ ََِّي كِتَّٰبَ َّم ۡوقوت
﴿إِن ٱلَلوة َكفت لَع ٱلمؤ ِمن

Nhiệm vụ hành lễ Salah đã được truyền xuống cho
những người có đức tin phải hành lễ vào đúng giờ
giấc đã ấn định. Al-Nisa: 103 (chương 4)
Thiên thần Jibril  đã đến dạy Thiên Sứ  ﷺgiờ
giấc Salah, Jibril đã làm Imam cho Thiên Sứ  ﷺkhi
giờ Salah bắt đầu trong ngày hôm trước và khi ở cuối
giờ vào ngày hôm sau, xong Jibril  nói:

ْ َْ َ ََْ َ
}ي هذي ين َوقت
{م ا ب

“Giữa hai khoảng là giờ (của Salah).”(96)
7- Che phần cơ thể bắt buộc, bởi Allah phán:

ا َّٰ ا ٓ ا ا ا ُ ُ ْ ا ا ُ ۡ ا ُ د
ۡ ك ا
ِ ﴿۞يب ِِن ءا اذوا عِينتكم عِند

31 :جد﴾ اْلعراف
ِ َس

Hỡi con cháu của Adam, các ngươi hãy ăn mặc thật
nghiêm trang chỉnh tề khi đến Masjid. Al-A'raaf: 31
(chương 7).
ăn mặc thật nghiêm trang chỉnh tề nghĩa là
phải che phần cơ thể bắt buộc, vấn đề này tất cả những vị
U’lama đồng thống nhất rằng che phần cơ thể là điều
kiện bắt buộc để sự hành lễ Salah được công nhận, đối
(96) Hadith do Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và các học giả khác,
Hadith Soheeh.
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với ai hành lễ Salah lõa thể trong khi y có khả năng che
kín phần cơ thể bắt buộc thì sự hành lễ Salah đó vô giá
trị.
8- Định tâm, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ
ْ ِّ ُ َ ا َ َ ْ َ ُ ِّ ا َ ا
َ
}ات وإينما ل يُك ام يرئ ما نوى
{إينما األعمال بيانلي ي

“Mọi hành động đều bắt nguồn từ sự định tâm và mỗi
hành động của con người được thanh toán dựa vào
định tâm của y.”(97)
9- Hướng mặt về Qiblah, bởi Allah phán:

ا د
َّ ٓ ا ا د ا ا ا ا
ا
و ات اقلُّ ا
َّٰ ﴿قا ۡد فا ار
ٱلس امَءِِۖ فلنُ او َِلا َّنك ق ِۡبلة ت ۡرضى َّٰ ااَ ِّۚ ف او ِل
ب او ۡج ِاك ِِف
ْ ُّ ا
ُ
ُ
ا ۡ ا ا
ُ ا
ۡ ك اش ۡط ار ٱل ۡ ام
ج ِد ۡ ا
ٱۡل ارا ِ او اح ۡيث امَ كنتُ ۡم ف اولوا ُو ُجومك ۡم
س
وجا
ِ
ُ ۡ ا

222 :شط اره َۥ﴾ ابلقرة

Rằng TA đã thấy Ngươi (Muhammad) ngước mặt
trên trời (cầu xin Chỉ Đạo). Bởi thế, TA hướng Ngươi
về phía Qiblah làm cho Ngươi hài lòng. Do đó, hãy
quay mặt của Ngươi hướng về Masjid Haram
(Makkah). Và ở bất cứ nơi nào, các ngươi hãy quay
mặt về phía đó (để dâng lễ Salah). Al-Baqoroh: 144
(chương 2).
 Các nền tảng của sựu hành lễ Salah:
Sụ hành lễ Salah có những nền tảng đặc trưng của
nó, nếu thiếu sót thì sự Salah đó sẽ vô giá trị:
(97) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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1- Định tâm, là sự khẳng định trong tâm muốn
thực hiện một loại Salah nhất định nào đó, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

َ َ
ْ ِّ ُ َ ا َ َ ْ َ ُ ِّ ا َ ا
َ
}ات وإينما ل يُك ام يرئ ما نوى
{إينما األعمال بيانلي ي

“Mọi hành động đều bắt nguồn từ sự định tâm và mỗi
hành động của con người được thanh toán dựa vào sự
định tâm của y.”(98)
(được phép định tâm dù chỉ trước Takbir Ehrom với thời
gian rất ngắn).
2- Takbir Ehrom, nghĩa là nói “Ollohu Akb’ar”,
bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َْ ُ ا
ُ َْ َ ُ ْ ُ ا
ُ ي َو ََتْلييلُ َها التا ْسلي
ُ يم َها اتلا ْكب
}يم
{ميفتاح الصلة ي الطهور وَت ير
ي

“Chìa khóa của sự hành lễ Salah là tẩy rửa, bắt đầu
hành lễ Salah bằng câu nói Takbir và kết thúc Salah
là sự Tasleem.”(99)
3- Đứng khi có khả năng đối với thể loại Salah
bắt buộc, bởi Allah phán:

ا ُ ْ اا
َّ ٱلَلا اوَّٰت او
َّ لَع
وَوا ْ ِ ََّّلل ِ اقَّٰنِت ا
ُ ُٱلَلا َّٰوة ِ ٱل ۡ ُو ۡس اط َّٰى اوق
﴾٢٣٨ وَّي
﴿ح َّٰ ِفظوا
ِ
ِ
662 :ابلقرة

Các ngươi hãy duy trì các lễ nguyện Salah (tại
Masjid), nhất là cuộc lễ chính giữa (A’sr), và hãy
(98) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(99) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và các học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh.
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đứng dâng lễ trước Allah với tinh thần sùng kính
hoàn toàn. Al-Baqoroh: 238 (Chương 2),
Và bởi Thiên Sứ  ﷺđã bảo I’mron bin Husain :

َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ ِّ َ
ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َْ ْ َ ً
} فإين لم تست يطع فعّل جنب، فإين لم تست يطع فقاعيدا،{صل قائ يما

“Anh hãy đứng để hành lễ Salah, nếu không thể thì
anh mới ngồi, còn nếu vẫn không thể nữa thì anh hãy
nằm nghiêng.”(100)
4- Đọc chương Al-Faatihah ở mỗi Rak-at dù là
Salah bắt buộc hay Salah Sunnah, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
{ل صلة ل يمن لم يقرأ بيف ي
}اب
اَت ية الكيت ي

“Lễ Salah sẽ vô hiệu nếu như ai đó không xướng đọc
chương Al-Faatihah.”(101)
5- Cúi người (Rukua’) (tức cúi cong người 90o về
phía trước) đây là động tác được thống nhất, bởi Allah
phán:

ْ ُ ا ۡ ُ ُ ْ ا َّ ُ ۡ ا ۡ ا
ْ ا ا ُّ ا َّ ا ا ا ُ ْ ۡ ا
َٰٓ ﴿
ٱرك ُعوا اوْۤاوُدُجۡسٱ وٱعبدوا ربكم وٱفعلوا
يأياَ ٱَّلِين ءامنوا
ۡ ا ۡ ا ا ا َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ ا
00 :﴾ اْلج٧٧ ۩ٱۡلۡي لعلكم تفل ِحون
Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy Rukua’,
hãy quỳ lạy (Allah bằng lễ nguyện Salah) và hãy thờ
phượng Thượng Đế của các ngươi; và hãy làm điều
thiện để may ra các ngươi được thành đạt. Al-Hajj:
77 (chương 22)
(100) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
(101) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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Và bởi Thiên Sứ  ﷺđã bảo người đàn ông hành lễ
Salah sai:

ً
ُ ْ َْ َ ا َْ َ ا
}{ث ام اركع حّت تطم يئ َراك يعا

“Sau đó anh hãy cúi người (Rukua’) thật nghiêm
chỉnh.”(102)
6- Bật dậy sau cúi người (Rukua’), bằng chứng
Thiên Sứ  ﷺđã bảo người đàn ông hành lễ Salah sai:

ً َ َ ََْ ُ َْْ َ ا
}{ث ام ارفع حّت تعت يدل قائ يما

“Rồi sau đó anh đứng dậy cho đến khi nào đứng
thẳng người.”(103)
7- Đứng thẳng hoàn toàn, Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َ َْ َُْ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َْ ُ ُ ا
ُ ُ
}ي ُركو يع يه َوسجو يده ي
{ل ينظر اّلل إيل صلة ي رجل ل ي يقيم صلبه ب
“Allah chẳng thiết tha nhìn vào sự hành lễ Salah của
ai khi các khớp xương không trở lại đúng vị trí
khoảng giữa Rukua’ đến sự quỳ lạy.”(104)
8- Quỳ lạy, bởi Allah phán:

ا

00 :﴿وْۤاوُدُجۡسٱ﴾ اْلج

Và hãy quỳ lạy (Allah bằng lễ nguyện Salah). AlHaj 22 : 77

(102) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(103) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(104) Hadith do Ahmad ghi lại và đường truyền Hadith Soheeh.
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Và bởi Thiên Sứ  ﷺđã bảo người đàn ông hành
lễ Salah sai:

ً َ ُا ْ ُ ْ َ ا َْ َ ا
}جدا
{ثم اسجد حّت تطم يئ سا ي

“Sau đó anh qùy lạy cho thật nghiêm chỉnh.”(105)
9- Bật dậy sau quỳ lạy, bởi Thiên Sứ  ﷺđã bảo
người đàn ông hành lễ Salah sai:

ً َ ُ َْْ َ ا َْ َ ا
}{ث ام ارفع حّت تطم يئ جال يسا

“Sau đó anh hãy ngồi ngẩng đầu (ngồi thẳng lưng)
cho thật nghiêm chỉnh.”
10- Ngồi giữa hai lần quỳ lạy, bởi Thiên Sứ ﷺ
nói:

ُ َ َْ َُْ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َْ ُ ُ ا
ُ ُ
}ي ُركو يع يه َوسجو يده ي
{ل ينظر اّلل إيل صلة ي رجل ل ي يقيم صلبه ب

“Allah chẳng thiết tha nhìn vào sự hành lễ Salah của
ai khi các khớp xương không trở lại đúng vị trí
khoảng giữa Rukua’ đến quỳ lạy.”(106)
11- Điềm tĩnh trong tất cả nền tảng Rukua’, quỳ
lạy, đứng và ngồi: Tức mỗi động tác phải chuẩn và đẹp,
thời gian nghiêm chỉnh của mỗi động tác bằng khoảng
thời gian đọc được hoàn toàn lời cầu xin rồi mới chuyển
sang động tác kế tiếp, bởi Thiên Sứ  ﷺđã ra lệnh cho
người đàn ông hành lễ Salah sai thực hiện mỗi động tác
phải chuẩn và từ tốn. Và Thiên Sứ  ﷺcũng đã ra lệnh
(105) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(106) Hadith do Ahmad ghi lại và đường truyền Hadith Soheeh.
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cho ông ta phải hành lễ Salah lại do đã làm mất đi sự
điềm tĩnh.
12- Ngồi và đọc Tashahhud cuối:
Ông Ibnu Mas-u’d  thuật lại: Trước khi bắt buộc
đọc Tashahhud thì chúng tôi đã nói: “As sa laa mu a’ lol
loh, as sa laa mu a’ la jibril wa mi ka il” (Xin chào bình
an đến Allah, đến Jibril và Mika-il) nghe vậy Thiên Sứ
 ﷺbảo:

ُ ُ ْ ََ َ َُ ُ ا َُ ََ ا
ُ َ ا
ا ا ُ ا
 َوالصـل َوات،حيات يّللي
 اتل ي:كن قولوا
{ل تقولوا السلم لَع اّللي ول ي
ُ َ ْ َ َ ُّ َ ا ِّ َ ُ ا َ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ ا
َُ ََََ ُ ُ ا
 السـلم، السـلم علي أيها انلب يـي ورَحة اهللي وبرَكتـه،والطيبـات
َ َ َ َْ َ
َ
ا
ُ َأ ْشـ َه ُد َأ ْن لَ إلَ ٰـ َه إلا اهلل،يي
َ اْل
عليـنا َوعلـى عيبا يد اهللي الصـ ي
ي ي
ُ ُ
ُ َْ ً َ ْ َ ُ َ ا َُا
}َُوأشـهد أن ُممـدا عبـدهُ َو َرسـول

“Các ngươi đừng nói chào bình an cho Allah mà hãy
nói: Atta hida tu lillah, wos sola watu wat toy yi b.a.t;
Assa lamu a'layka ay yuhan nabi yu va rohma tul lohi
wa baroka tuh; Assa lamu a’lay na wa a'la i'badil
lahis solih.i.n; Ashhadu alla ila hail lolloh wa ashhadu
anna Muhammadan abduhu wa rosuluh.)”(107)
(107) Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động
tôn thờ là của Allah. Cầu xin Ngài ban bình an, sự khoan
dung và phúc lành cho Thiên Sứ, cho chúng tôi và cho tất
cả những người đạo hạnh trong số bầy tôi ngoan đạo của
Ngài. Tôi xác nhận không có Thượng Đế nào đích thực
ngoại trừ Allah và xin chứng nhận Muhammad là bề tôi và
cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.} Hadith do Al-Nasaa-i, AlDaaruqutni và Al-Baihaqi ghi lại, Hadith Soheeh.
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Và Thiên Sứ  ﷺbảo:

ََُْ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
ُ َ ِّ ا ا ُ ا َ ا َ َ ُ َ ا
}حيات يّللي والصلوات والطيبات
{إيذا جلس أحدكم فليق يل اتل ي
“Khi các ngươi ngồi Tashahhud thì hãy nói: Atta hida
tu lillah, wos sola wa tu wat toy yi b.a.t”(108)
13- Chào Salam, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َْ ُ ا
ُ َْ َ ُ ْ ُ ا
ُ ي َو ََتْلييلُ َها التا ْسلي
ُ يم َها اتلا ْكب
}يم
ر
َت
و
ر
و
ه
الط
ة
ل
{ميفتاح الص
ي
ي
ي
“Chìa khóa của sự hành lễ Salah là tẩy rửa, bắt đầu
Salah bằng Takbir và kết thúc bằng Tasleem.”(109)
14- Thực hiện các nền tảng thứ tự trước sau, bởi
Thiên Sứ  ﷺđã thực hiện các nền tảng theo thứ tự và
Người nói:

ِّ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُّ َ
}ون أصل
{صلوا كما رأيتم ي

“Các người hãy hành lễ Salah giống như thấy Ta
hành lễ Salah vậy.”
Và Người đã dùng từ “sau đó” để dạy người đàn
ông hành lễ Salah sai, chứng minh rằng phải thực hiện
các nền tảng theo thứ tự trước sau, ai thay đổi thứ tự các
nền tảng thì sự Salah đó vô giá trị.

(108) Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động
tôn thờ là của Allah.} Hadith do Abu Dawood, Al-Nasaa-i và
các học giả khác ghi lại và Hadith vốn trong hai bộ Soheeh AlBukhori và Muslim.
(109) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và các học giả khác
ghi lại, Hadith Soheeh.
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 Những điều bắt buộc của hành lễ Salah.
Có tổng cộng tám điều khoản bắt buộc khi hành lễ
Salah, nếu ai cố ý bỏ một trong các điều khoản này thì sự
hành lễ Salah đó không giá trị, còn ai nhỡ quên hoặc
không biết căn bản hành lễ Salah thì chỉ cần quỳ lạy Sahu
là được.
1- Tất cả lời Takbir ngoài lời Takbir Ehrom,
hay còn gọi là các lời Takbir thay đổi động tác, bởi ông
Ibnu Mas-u’d  nói: “Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ  ﷺđã
nói Takbir (tức nói Ollo hu akbar) mỗi khi cúi người
Rukua’, cúi quỳ lạy, đứng thẳng người lại và ngồi
lại.”(110)

َ م

ِّ َ َ ُ م

َ ( ”سبـحان َربSubha na rabbi yal
2- Nói: “ـي الع ِظي ِم
ِ

a’z.i.m)(111) một lần trong cúi đầu Rukua’, bởi Hadith
do ông Huzaifah  thuật lại: “Khi Thiên Sứ  ﷺhành lễ
Salah lúc Rukua’ thì Người nói: (Subha na rabbi yal
a’z.i.m) và lúc quỳ lạy thì nói: (Subha na rabbi yal
a’la)”(112)
(110) Hadith do Ahmad, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và các học giả
khác ghi lại, Hadith Soheeh.
111
( ) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của bề tôi, Ngài
thật vĩ đại!}
(112) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu
Maajah ghi lại.
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َ ُ م َ َ َ ِّ َ َ م
3- Nói: “( ”سبـحان ربِـي اْلعلـىSubha na rabbi

yal a’la)(113) một lần trong quỳ lạy, với bằng chứng là
Hadith do Huzaifah  thuật lại ở trên.

َ

َ َ م

َ

َ

ُ ( ”سـمعSami Ollo huliman
4- Nói: “محـد ُه
ِ اهلل لِمـن
ِ

hamidah)(114) đối với Imam và người hành lễ một mình,
bởi theo Hadith do Abu Huroiroh  thuật lại: “Khi bắt
đầu hành lễ Salah thì Thiên Sứ  ﷺnói (Ollo hu
akbar), khi cúi đầu Rukua’ cũng nói (Ollo hu akbar),
khi bật dậy sau Rukua’ thì người nói (Sami Allahu
liman hamidah), đến khi đứng thẳng người hoàn toàn thì
Người nói (Rabbana wa lakal hamdu).”(115)

ُ م م

َ َ

َ َّ

5- Nói: “( ” َربنـا َولك اْلَمـدRabbana wa lakal

hamdu)(116) chỉ đối với Mamum, đối với Imam và
người hành lễ một mình thì khuyến khích hai bên phối
hợp, bởi Hadith do Abu Huroiroh  thuật lại ở trên và
Hadith do Abu Musa  thuật lại có đoạn: “Khi Imam
nói: (Sami ollo huliman hamidah) thì các ngươi hãy
nói: (Rabbana wa lakal hamdu).”(117)
6- Nói giữa hai lần quỳ lạy câu:
(113) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của bề tôi, Ngài
thật tối cao!}
(114) Ý nghĩa: {Allah hằng nghe thấy tất cả lời ca ngợi của ai
tán dương ca tụng Ngài.}
(115) Hadith do Muslim ghi lại.
(116) Ý nghĩa: {Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Mọi lời ca ngợi
tán dương là của Ngài.}
117
( ) Hadith do Muslim và Ahmad ghi lại.
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ُْ ْ
ْ
ْ
ُا
َْْ
َ
} َوارزقن يـي، َواه يدن يـي، َوَعفين يـي، َوارَحن يـي،{اللهـ ام اغ يفـ ْر ل يـي
“Ollo hum magh fir li, war hamni, wa a'fi ni, wah
dini, war zuq ni”(118)
Hoặc nói:

ْ ِّ َ
ْ اغف
ْ ْ ِّ َ
}ـر ل يـي
 ر يب ي،{ر يب اغ يفـر ل يـي

“Rab bigh fir li, Rab bigh fir li”(119) bởi Thiên Sứ
 ﷺcó lần nói câu này và có lần nói câu kia.
7- Đọc Tashahhud phần đầu.
8- Ngồi để đọc Tashahhud phần đầu, bởi
Thiên Sứ  ﷺđã bảo ông Rufaa-a’h rằng:

َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ا َ َ َ َ ُ ا ْ َ ْ َ َ َ ا
َ ْ ُ َ َْ َ
ب اّلل تعال ثم اقرأ ما تيِّس علي
{إيذا أنت قمت يف صلت ي فك ي
ْ
َ
َ
َ
ْ َ َ ْ َ ا
َ َ
ا
َ َ
َ ْ َ َ َ َ
ْ م َين الْ ُق
خذك
اف
و
ئ
م
اط
ف
ة
ل
الص
ط
س
و
ف
ت
س
ل
ج
ا
ذ
إ
ف
،
آن
ر
ي
َتش ف ي
ي
ي
ي
ي ي
ي
ْ ُْ ْ َ ُ ََ ا
}ِّسى ث ام تشهد
الي

“Khi anh đứng hành lễ Salah thì anh hãy khai đề
bằng câu ‘Ollo hu Akbar, rồi (sau bài Faatihah) anh
đọc thêm chương Kinh nào anh thuộc từ Qur’an, đến
khi anh ngồi giữa Salah thì hãy ngồi điềm tĩnh, ngồi

(118) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin hãy dung thứ cho bề tôi,
hxy thương xót bề tôi, hãy ban cho bề tôi sức khỏe, sự chỉ
đạo và bổng lộc.}
(119) Ý nghĩa: {Lạy Thượng Đế! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi
cho bề tôi.}
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đặt mông lên lòng bàn chân trái mà đọc bài
Tashahhud.”(120)
 Những điều Sunnah trong lễ nguyện
Salah:
Khuyến khích tín đồ nên duy trì các điều Sunnah
của Salah để hưởng được thêm ân phước:
1- Hai cánh tay đưa thẳng lên ngang vai hoặc
ngang lổ tai trong các trường hợp sau:
a) Mỗi khi Takbir Ehrom để bắt đầu hành lễ
Salah (Takbir đầu tiên của Salah)
b) Khi quặp người cúi 90° (Rukua’).
c) Đứng thẳng người sau khi Rukua’.
d) Lúc đứng dậy từ Rak-at thứ hai vào Rak-at
thứ ba, bởi ông Ibnu U’mar  thuật lại: “Mỗi khi đứng
hành lễ Salah là Thiên Sứ giơ đôi bàn tay lên ngang
vai rồi Người nói ‘Ollohu Akbar’; trước khi Người
muốn Rukua’ thì Người cũng giơ tay lên và nói câu
tương tự rồi mới cúi người 90°; và khi bật dậy sau
Rukua’ thì Người cũng giơ tay lên và nói câu tương
tự.”(121)
2- Đặt tay phải ôm lên cổ tay trái, trong tư thế cả
hai tay đặt lên ngực hoặc lên trên phần rún, bởi ông Sahl
bin Sa’d  thuật lại: “Trước đây, Thiên sứ ra lệnh hành
(120) Hadith do Abu Dawood và Al-Baihaqi ghi lại, Hadith
Hasan.
121
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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lễ Salah phải đặt bàn tay phải lên cổ tay trái với tư thế
hai tay ngang ngực trong lúc hành lễ.”(122)
Và ông Waa-il bin Hajar thuật lại: “Tôi đã hành lễ
Salah cùng với Thiên Sứ, Người đã đặt tay phải lên tay
trái và đặt hai tay lên ngang ngực.”(123)
3- Đọc bài Du-a’ Istiftaah sau Takbir Ehrom:

َ ََ َ ُ ْ َ َ َََ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ا
َ ُّ َ
 َوتعالــى جــدك، ارك اســم
 وتبـ،{سـبحان اللهـم و يِبمـ يدك
َ َْ َ َ َ
}َول إيل ٰـه غيـ ُرك
“Subha na kollo humma wa biham dik, wata baaro
kas muk, wata a'la jad duk wa la ila ha ghai ruk”(124)
4- Đọc Ta-a’wwaz(125) ở Rak-at đầu tiên và đọc
thầm Basmalah(126) ở mỗi Rak-at, bởi Allah phán:

(122) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
(123) Hadith do Ibnu Khuzaimah ghi lại, Hadith Soheeh.
(124) Ý nghĩa: “Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi
Ngài mà ca tụng tán dương, may mắn thay Đại Danh của
Ngài, tối cao thay uy quyền của Ngài và không có Thượng
Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài.” Hadith
do Muslim ghi lại từ U’mar; Abu Dawood, Al-Tirmizhi và AlHaakim ghi lại, Hadith Soheeh.
ُ ُ َ
ْ ا
َْ َ ا
125
( ) Ta-a’wwaz là nói: ))جي يم
ان الر ي
( ((أعوذ بياهللي مين الشيط يA u’zu billa
himi nash shayto nirro j.i.m) Ý nghĩa: Cầu xin Allah che chở
bề tôi tránh khỏi lũ Shaytaan bị nguyền rủa
َّ
َّ ٱلرِنَٰمۡح
َّ ِ ٱَّلل
126
( ) Basmalah là nói: ))ٱلرحِي ِم
( ((ِمۡسِبBismilla hirrohma
nirroh.i.m) Ý nghĩa: Nhân danh Allah Đấng Rất Mực Độ
Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
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َّ ا ا ا ا ۡ ا ۡ ُ ۡ ا ا ا ۡ ا ۡ َّ ا
ا
ۡ
َّ
َّٰ
:﴾ اِلحل٩٨ جي ِم
ِ ﴿فإِذا قرأت ٱلقرءان فٱستعِذ بِٱَّلل ِ مِن ٱلشيط ِن ٱلر
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Thế nên, khi Người (Muhammad) đọc Qur’an thì
Ngươi hãy cầu xin Allah che chở tránh xa Shayton bị
nguyền rủa. A-Nahl: 98 (Chương 16).
5- Nói Amin sau bài Faatihah, khuyến khích người
hành lễ dù là Imam, những người hành lễ theo sau Imam
hay dù cho đứng Salah một mình phải nói câu AMIN sau
khi đọc bài Faatihah chấm dứt, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َُ
َّ ا ا ۡ ۡ ا ا
ُ ۡ َ َ َ َ ُ ا ۡ ۡا
ٱلضٓالد ا
:﴾ فقولوا٧ َِّي
وب علي ِام وَل
ض
اإلمام ﴿غۡيِ ٱلمغ
ِ
{إيذا قال ي
َْ ْ َ َ َ اُ َ ْ َ َ َُْ َْ َ َْ َ َ ُ َ َ ََ ا
} فإينه من َوافق قولُ قول الملئ يك ية غ يف َر لُ ما تقدم مين ذنب ي يه،يي
آم
اا
ُ ۡ ا ۡ ۡا
ا َّ د ا
“Khi Imam đọc hết: ﴾ وب عل ۡي ِا ۡم اوَل ٱلضٓال َِّي
ض
ۡي ٱلمغ
ِ
ِ ﴿غ
thì những người đứng Salah với Imam hãy nói:
“Amin”, bởi lúc đó ai nói trùng với lời của Thiên
Thần thì tất cả tội lỗi của y sẽ được xóa.”(127)
Và khi Thiên Sứ  ﷺđọc đến câu:

َّ ا ا ۡ ۡ ا ا
ُ ۡ ا ۡ ۡا
ٱلضٓالد ا
﴾٧ َِّي
وب علي ِام وَل
ض
 ﴿غۡيِ ٱلمغlà Người nói Amin
ِ
bằng giọng kéo dài.(128)

6- Sau bài Faatihah nên đọc thêm một chương
Kinh hoặc một đoạn kinh hoặc vài câu Kinh ở giờ hành
lễ Salah Fajr, hai Rak-at đầu của các Salah Zhuhr, A’sr,
(127) Hadith do Al-Bukhori và Muslim gh lại.
(128) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi từ Waa-il bin Hajar,
Hadith Soheeh.
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Maghrib và I’sha, bởi được truyền lại từ Thiên Sứ ﷺ
rằng: “Trước đây, ở giờ Salah Zhuhr với hai Rak-at
đầu Người đọc Faatihah và hai chương Kinh; với hai
Rak-at cuối Người chỉ đọc Faatihah, nhưng thỉnh
thoảng (rất ít) mọi người có nghe Người đọc thêm một
câu Kinh.”(129)
7- Đối với sự hành lễ Salah bắt buộc nên đọc
lớn tiếng ở hai Rak-at đầu như Salah Maghrib, I’sha và
Fajr. Những giờ Salah còn lại (Zhuhr và A’sr) thì đọc
thầm; còn Salah Sunnah thì đọc thầm vào ban ngày và
đọc lớn tiếng vào ban đêm, ngoại trừ sợ gây ảnh hưởng
đến người khác thì khuyến khích đọc thầm trong lúc này.
8- Đọc đoạn kinh dài ở Salah Fajr; đọc trung
bình ở Salah Zhuhr, A’sr và I’sha; ngắn ở Salah
Maghrib.
Theo ông Sulaiman bin Yasaar thuật lại rằng ông
Abu Huroiroh  có nói: “Tôi chưa từng thấy ai hành lễ
Salah giống như sự hành lễ Salah của Thiên Sứ ﷺ
(Imam của Masjid Madinah) cả.”
Ông Sulaiman thuật lại: “Thế là tôi đến hành lễ
cùng vị Imam đó, Imam đã kéo dài hai Rak-at đầu của
Salah Zhuhr và đọc ngắn ở hai Rak-at sau; Salah A’sr thì
Imam đọc ngắn; Salah Maghrib ở hai Rak-at đầu đọc
những chương ngắn; Salah I’sha ở hai Rak-at đầu thì

(129) Hadith do Al-Bukhori và Muslim.
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Imam đọc trung bình; đến ngày hôm sau Salah Fajr thì
Imam đọc dài.”(130)
9- Hình thức ngồi trong lúc Salah được truyền
lại chính xác từ Thiên Sứ  ﷺlà Người luôn ngồi lên
lòng bàn chân trái, ngoại trừ Salah có hai Tashahhud như
Zhuhr, A’sr, Maghrib và I’sha thì ở Tashahhud cuối
Người ngồi đặt mong xuống đất, như được ông Abu
Hamid Al-Saa-i’di thuật lại lúc nghe được một Sohabah
miêu tả về Salah của Thiên Sứ ﷺ, có đoạn: “...khi ngồi
trong lúc Salah có hai Rak-at thì Thiên Sứ  ﷺngồi trên
lòng bàn chân trái còn bàn chân phải thì dựng
đứng.”(131)
 Mở rộng: Khi ngồi Tashahhud thì Thiên Sứ
 ﷺđặt bàn tay trái lên đùi trái và còn tay phải
đặt lên đùi phải, dùng ngón trỏ phải đưa ra chỉ
về phía trước(132) và “Người không nhìn vượt
xa tầm chỉ của ngón tay.”(133)
10- Cầu xin lúc quỳ lạy, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

(130) Đọc dài là đọc từ chương Qof (số 50) đến chương Al-Naba
(số 78); đọc trung là đọc từ chương Al-Naba đến chương AlDhuha (số 93); đọc ngắn là đọc từ chương Al-Dhuha đến cuối
Qur’an.
131
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
(132) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
(133) Hadith do Abu Dawood ghi lại, Hadith Soheeh.
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ُ ِّ َ َ َ
ُ ِّ َ َ ُ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ً َ َ ا
 فأما الركوع فعظموا،جدا
{أل وإيّن ن يهيت أن أقرأ القرآن راك يعا أو سا ي
َ
َ َ َ ُّ
َ َ َ ُْ ْ
ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ ا ا َ َ ا
 وأما السجود فاجتهدوا يف اِلَعءي فق يمن أن يستجاب،فيي يه الرب
ْ ُ َ
}لكم
“Chẳng phải rằng Ta đã cấm các ngươi đọc Qur’an
trong lúc Rukua’ và lúc quỳ lạy (Sujud) sao, lúc
Rukua’ thì các ngươi hãy tán dương Thượng Đế vĩ
đại và lúc quỳ lạy (sujud) thì hãy cầu xin, đó là lúc
các ngươi đáng được đáp lại lời cầu xin.”(134)
11- Solawat cho Nabi ở Tashahhud cuối, sau
khi đọc xong phần Tashahhud:

ُ ُ
ا ا ُ ا
ُ َْ
}ُ عبـدهُ َو َرسـول. . . ،حيات يّللي
{اتل ي

“Atta hida tu lillah ... ab duhu wa rosu luh.” thì nói:

َ َ َ َْ َ َ ا
َ َ َ ا ُ ا َ ِّ َ َ ُ َ ا
َُا
 كمـا صـليت علـى،آل ُممـد
{اللهـم صـل علـى ُممـد وعلـى ي
َ َ ْ َ اُ ا
َ
َ َ َ ا
َ ْإبْ َراهييـ َم َو َعلَـى آل إب
ارك علـى
ب
م
ـ
ه
الل
.
د
ـ
ي
َم
د
ـ
يي
َح
ن
إ
،
م
ـ
يي
ه
ا
ر
ي
ي
ي ي
ي
ي
ْ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ َ َ َ
َ َ َا
َا
َْ
آل
 كمـا باركت علـى إيبراهييـم وعلـى ي،آل ُممـد
ُممـد وعلـى ي
َ
َ َ َ ا
َ ْإب
}َميـد
يد
م
ـ
ح
ن
إ
،
م
ـ
يي
ه
ا
ر
ي
ي
ي
ي

“Ollo humma solli a'la Muhammad wa a'la ali
Muhammad, kama sollay ta a'la ibroh.i.m wa a'la ali
ibroh.i.m, innaka hami dum maj.i.d; Ollo humma
barik a'la Muhammad wa a'la ali Muhammad, kama

(134) Hadith do Muslim ghi.
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barak ta a'la ibroh.i.m wa a'la ali ibroh.i.m, innaka
hamidum maj.i.d”(135)
12- Du-a’ sau khi đã Tashahhud và Solawat cho
Thiên Sứ  ﷺnhư Người đã dạy:

ُ ْ َْ َ ََ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َْ ْ ُ َْ َ ُ ا
َ:ع َب ْع ُد ب َما َشاء
 ثم ْلد،{إيذا فرغ أحدكم مين صلت ي يه فليدع بيأربع
ي
َ َ ْ َ َْْ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ِّ ا ُ ا
َ َا
ْ
 َو يمـن،اب جهن َم
ذ
ع
ن
ـ
م
و
،
ر
ـ
ب
ق
ال
اب
ذ
ي ي
ي
اللهـم إينـي أعـوذ ب ي يمـن ع ي
ا ا
َ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ
َ َْ َ َ ْ َْ َْ
}ال
ج
اِل
يح
ـ
س
م
ال
ة
ن
يت
ف
ر
ـ
ش
ن
ـ
م
و
،
ات
م
ف يتن ية المحيا والم
ي
ي
ي
ي
ي
ي

“Sau khi các ngươi xong phần tụng niệm của Salah
thì hãy cầu xin Allah tránh khỏi bốn điều, sau đó
cầu xin tiếp bất cứ gì mình muốn: Ollo humma inni
a u’zu bikamin a’zaa bil qabri, wa min a’zaa bija
hannăm, wa min fitna til mah yaa, wal ma maat, wa
min shar rifit natil masi hid dajjaal.”(136)
13- Chào Salam phía bên trái, được truyền lại
Thiên Sứ  ﷺxoay mặt qua phải rồi qua trái khi chào

(135) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin hãy ban sự bình an và phúc
lành cho Thiên Sứ Muhammad và dòng tộc của Người giống
như Ngài đã ban cho Thiên Sứ Ibrahim và dòng tộc của Người.
Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.}
(136) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi
sự hành phạt trong cõi mộ và hành phạt nơi hỏa ngục, tránh
khỏi mọi thử thách cám dỗ của cuộc sống trần gian, trước khi
chết và tránh mọi điều xấu khi Dajjaal xuất hiện.} Hadith do
Al-Baihaqi ghi, Hadith Soheeh vốn trong Soheeh Muslim bằng
lời: “Sau khi các ngươi xong phần Tashahhud cuối thì hãy
cầu xin Allah tránh bốn thứ: ...”
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Salam đến nổi Người nhìn thấy cả gò má của
Người.(137)
14- Tụng niệm và cầu xin sau Salam, được
truyền lại chính xác từ Thiên Sứ  ﷺcác lời tụng
niệm và cầu xin sau Salah, khuyến khích người hành lễ
áp dụng các lời tụng niệm này:
a) Ông Thawban  thuật lại: Mỗi lần sau khi
xong Salah là Thiên Sứ  ﷺnói ba lần câu:

َ ُ َْ ْ َ
أسـتغ يفـر اهلل

“Astagh firullah.”(138) và Người nói thêm một lần câu:

َ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ا َ ُ َ ْ َ ا
َ َْ اُ ا
 ومينـ السـلم تبـاركت ذا اْلـل يل،{اللهـم أنت السـلم
ْ َ
}اإلكـ َر يام
و ي

“Ollo humma antas salam, wa min kas salam, tabaa
rak ta zal cha laa li wal ik rom.”(139)
b) Ông Mu-a’z bin Jabal  thuật lại: Vào một
ngày nọ Thiên Sứ  ﷺđã nắm tay tôi nói rằng:

(137) Hadith do Muslim ghi lại.
(138) Ý nghĩa: {Van xin Allah tha thứ tội cho bề tôi}.
(139) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Đấng Bình An và sự bình
an được đến từ Ngài. Ngài là Đấng có quyền uy tối cao và
rộng lượng, Ngài đã ban sự may mắn và hạnh phúc.}
Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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ُ َ ُّ ُ ِّ َ ُ َ ُ َ ا
ِّ ُ ُ ُ
َ َ َُ ُ َ ََ َ ا
وصي يا معاذ ل تدعن يف دب ير ك
 واّللي إيّن أل ي،{يا معاذ
 أ ي، حب
َ
َ َ
ْ ُ َ َ ْ َُ َ ْ
ِّ َ ْ َ ُ ْ َ ا ُ ا
َ
 وحسـ ين، وشـكـ يرك، اللهـم أعينـي علـى ذيك يرك:صلة أن تقول
َ َ َ
} عيبادت ي
“Hỡi Mu-a’z, xin thề với Allah rằng tôi thương anh
nên tôi khuyên anh mỗi lần xong Salah đừng quên
nói câu đu’a sau đây: Ollo humma a i’n ni a’la zik
rika, wa shuk rika, wa hus ni i’ baa dik.”(140)
c- Ông Al-Mughiroh bin Shua’bah  thuật lại:
Trước đây, sau mỗi lần kết thúc Salah là Thiên Sứ ﷺ
nói:

َ َٰ َ ا
ُ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
اْلـمد َوه َو
 ل المـل ولـه،ـري لـه
ش
ل
ه
ـد
ح
و
اهلل
ل
{ل إيلـه إ ي
ي
َ ْ َ ِّ ُ َ َ
ُْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ اُ ا
َ
 َول مع يط َي ل يمـا،ـم ل مـان يع ِليـا أعطيت
 الله.ـيء ق يدير
كش
علـى ي
ُّ َ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
}اْلـد
 ول ينفع ذا اْلـ يد مين،منعت

“Laa i laa ha il lollo hu wah dahu laa shari kalah,
lahul mul ku, wa lahul hamdu, wa huwa a’la kulli
shai in qo d.i.r. Ollo humma laama ni a’li maa a'toi
ta, wa laa mua’ ti ya li maa ma na’ta, wa laa yan fa
u’zal jaddi min kal jad.”(141)
(140) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy phù hộ bề tôi luôn (miệng)
ca tụng, luôn miệng tạ ơn Ngài và luôn làm hành đạo đúng
theo Qur’an và Sunnah.} Hadith do Imam Ahmad, Abu
Dawood, Al-Haakim ghi, Hadith Soheeh.
(141) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ
Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực,
mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả
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d- Ông Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

ً َ َ َ ُ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ا
َ ْ َا َ ا
 َوَحيد اّلل ثلثا،يي
{من سبح يّللي يف دب ير ك صلة ثلثا وثلث
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ًَ َ ََ َ َ َ َ َ اَ ا
ُ ََ َ َ َ ُ ْ
 فتيل ت يسعة َوت يسعون َوقال تمام،يي
 وكب اّلل ثلثا ثلث،وثلث يي
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ََ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُْ َ َ َٰ َ ا ا
 ل المل ول اْلمد وهو لَع،ْشي ل
ال يمائ ية ل إيلـه إيل اّلل وحده ل ي
ْ
َ ْ َ ِّ ُ
ََ َْ ْ َ َ ْ
َ َ َ َ ْ ُ
ْ
} َوإين َكنت ميثل زب يد اْلَح ير،َُشء ق يدير غ يف َرت لُ خطاياه
ك
“Ai tụng niệm Allah sau mỗi lần Salah ba mươi ba lần
Subha nolloh; ba mươi ba lần Al hamdu lillah và ba
mươi ba lần Ollo hu akbar, thế đã được chín mươi
chín lần và để tròn một trăm thì nói Laa i laa ha il
lollo hu wa dahu laa shari kalah, lahul mulku wa
lahul hamdu wa hu wa a’la kulli shai in qo d.i.r thì lỗi
lầm của y được xóa cho dù có nhiều như bọt
biển.”(142)
e) Ông Abu Mumaamah  thuật lại Thiên Sứ ﷺ
nói:

ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ِّ ُ َ ُ ُ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ول
{من قرأ آية الكر يس دبر ك صلة مكتوبة لم يمنعه مين دخ ي
ُ ْ َ ْ َْ ا ا
}اْلن ية إل الموت

mọi việc. Lạy Allah, sẽ không có uy quyền nào ngăn cản với
những gì Ngài đã ban phát cũng như không có quyền thế nào
ban phát trong khi Ngài đã ngăn cấm và cũng không có sự giàu
có nào giúp đỡ được bản thân y đối với Ngài (ngoại trừ những
việc làm tốt đẹp).} Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
142
( ) Hadith do Muslim ghi lại.
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“Ai đọc Ayat Kursi sau mỗi lần Salah bắt buộc thì
không có điều gì cản trở y vào thiên đàng ngoài cái
chết.”(143)
f) Ông Sa’d bin Abi Waqos  đã dạy con cái
ông những lời tụng niệm giống như người thầy dạy học
trò viết chữ vậy, ông nói: Trước đây Thiên Sứ  ﷺđã
cầu xin Allah che chở sau mỗi lần hành lễ Salah với lời
đu’a như sau:

ُ ُ ََ ْ ُْ َ
َ ُ ُ ََ ْ ُْ َ
َ ُ ُ َ ِّ ا ُ ا
 وأعـوذ،ب
 وأعـوذ ب ي يمـن اْل ي،{اللهـم إينـي أعـوذ ب ي يمـن اْلخ يل
َ
ُ ُ َ َ ْ ُّ َ ْ ْ
ُْْ ََْ َ َ َ ْ َُا
َ ُ ُ ََ
 وأعـوذ، وأعـوذ ب ي يمـن ف يتن ية اِلنيا،ب ي أن أرد إيلـى أرذ يل العمـ ير
َ َ ْ
َْْ
َ
}اب القبـ ير
ب ي يمـن عـذ ي

“Ollo humma inni a u’zu bika minal bukh li, wa a
u’zu bika minal jub ni, wa a u’zu bika an u rodda ila
ar za lil u’m ri, wa a u’zu bika min fit na tid dunya,
wa a u’zu bika min a’ zaa bil qob ri.”(144)
 Những điều được phép trong hành lễ
Salah:
Người hành lễ Salah được phép làm những điều
sau đây:
(143) Hadith do Al-Nasaa-i, Ibnu Hibbaan, Al-Tobaroni ghi lại,
Hadith Soheeh.
144
( ) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi
sự keo kiệt, bần tiện, nhúc nhát, tránh khỏi sự yếu ớt khi về
già, tránh khỏi sự thử thách của Dajjaal và tránh khỏi sự hành
phạt ở dưới mộ.} Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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1- Nhắc nhở khi Imam quên một câu Kinh nào
đó, theo ông Ibnu U’mar  thuật lại: Trong một lần
Thiên Sứ  ﷺđã đọc lộn Qur’an trong hành lễ Salah,
sau khi xong Salah Người hỏi cha tôi:

َََ َ َْ ََ
}{أشهدت معنا ؟

“Vừa rồi, ông có tham gia hành lễ Salah cùng với
Ta không?” Cha tôi đáp: “Thưa Có.” Thiên Sứ hỏi:

ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ا
}{فما منع أن تفتح لَع؟

“Thế thì điều gì đã cấm ông không nhắc Ta.” (145)
2- Nếu trong lúc Salah mà Imam làm sai một
động tác hoặc đọc sai lời kinh thì người hành lễ Salah
theo Imam nói ‘Subha nollo’ hoặc vỗ tay là hình thức
để nhắc Imam hoặc hướng dẫn Salah cho người mù,
bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ِّ ُ ْ
َ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ا
ْ َ { َم ْن نَابَ ُه
}َشء يف صلت ي يه فليسبح فإينما اتلاص يفيح ل يلنساءي

“Ai nhận việc nhắc nhở trong lúc Salah cho Imam
thì y hãy nhắc bằng câu ‘Subha nolloh’, còn nhắc
nhở bằng cách vỗ tay là dành cho nữ giới.”(146)
3- Giết rắn, bò cạp và những con độc hại tương
tự trong lúc Salah, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ََْ َْ ُُْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ا َ َْ ا
}{اقتلوا األسودي ين يف الصلة ي اْلية والعقرب

(145) Hadith do Abu Dawood, Al-Haakim, Ibnu Hibbaan ghi lại,
Hadith Soheeh.
146
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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“Trong lúc các ngươi Salah mà thấy hai loài vật đen
là rắn và bò cạp thì các ngươi hãy giết nó.”(147)
4- Cản người đi ngang qua mặt, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

ُ َْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ا
َ ََْ ْ َ َ َ َ َََ
َ
ُ
ا
ُ
 فأراد أحد أن َيتاز،اس
{إيذا صّل أحدكم إيل َشء يسَته مين انل ي
َْ َ ُ ََْ َ ََ ْ ََْْ َْ ُ َ ْ ََ ََُْ ُْ َ ا
}  فإينما ه َو شيطان، فإين أب فليقات يله،ي يدي يه فليدفعه
ب

“Trước khi các ngươi hành lễ Salah thì hãy dùng
vật gì đó chặn trước mặt đừng cho mọi người đi
ngang qua (khu vực cúi lạy), (nếu quên không có để
vật cản) mà có ai đó muốn đi ngang qua thì hãy đưa
tay (một tay) làm dấu hiệu không cho y đi ngang
qua, nếu y ngoan cố muốn bước qua thì hãy đấu
tranh với y, bởi người đó chính là tên
Shayton.”(148)
5- Dùng tay đáp lại lời nói hay chào salam trong
lúc đang hành lễ Salah, theo ông Jaabir bin Abdullah
 thuật lại: Có lần Thiên Sứ  ﷺbảo tôi đi làm một
công việc, lúc đó Người đến bộ lạc Al-Mustoliq. Sau
khi xong việc tôi trở về thì thấy Người đang hành lễ
Salah trên lưng con lạc đà, tôi đến gần cho salam và
nói chuyện với Thiên Sứ  ﷺthì Người dùng tay đưa
ra dấu để đáp lại lời salam của tôi, tôi lại nói chuyện
tiếp tục với Thiên Sứ  ﷺthì Người chỉ gật đầu nhưng

(147) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và những học
giả khác ghi lại, Hadith Soheeh.
148
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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tôi nghe được Người đang đọc Qur’an. Sau khi Người
Salah xong thì Người nói:

ِّ َ ا َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ا ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ِّ َ َ ا
َ ََْ َ
 فإينه لم يمنع ين أن أكلمـ إيل أّن،ُ{ما فعلت يف اذليي أرسلت ل
ِّ َ ُ ُ ْ ُ
}كنت أصل

“Anh đã làm những điều Ta bảo anh đi làm chưa,
lúc nãy Ta không thể nói chuyện với anh là bởi vì
Ta đang hành lễ Salah.”(149)
Và theo ông Ibnu U’mar  và ông Suhaib  nói: “Tôi
không biết điều nào ngoại việc dùng ngón tay ra
dấu.”(150)
Những các Hadith vừa nêu, cho phép người hành
lễ Salah được quyền dùng bàn tay, ngón tay và đầu ra
dấu để trả lời người muốn nói chuyện với mình.
6- Được quyền bồng em bé để hành lễ Salah,
theo ông Qotaadah Al-Ansori  thuật lại: “Có lần tôi
thấy bé gái Umaamah bin Abi Al-O’s, là cháu ngoại
của Thiên Sứ  ﷺcon của bà Zaynab đang ngồi trên
vai của Thiên Sứ  ﷺlúc Người đang làm Imam
hướng dẫn hành lễ Salah, khi Thiên Sứ  ﷺRukua’
thì đặt bé gái xuống đến khi quỳ lạy xong thì Người lại
đặt bé gái lên vai.”(151)

(149) Hadith do Muslim ghi lại.
(150) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và các học
giả khác ghi lại, Hadith Soheeh.
151
( ) Hadith do Muslim ghi.
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7- Được quyền bước vài bước khi có việc cần,
theo A’-ishah  thuật lại: “Có lần Thiên Sứ  ﷺđang
hành lễ Salah trong nhà nhưng cánh cửa nhà đang đóng
lại, lúc đó tôi đến gõ cửa thì Người đi đến mở cửa cho
tôi xong Người trở lại nơi hành lễ, lúc đó cánh cửa nằm
ở hướng Qiblah.”(152)
8- Làm vài động tác đơn giản, giống như chỉnh
người kế bên cho thẳng hàng hoặc chỉnh người đứng
sai vị trí từ bên trái sang bên phải lúc làm Imam; sửa
quần áo; tằng hắng khi cần thiết; gãi ngứa; che miệng
khi ngáp, bằng chứng của ông Ibnu A’bbaas  thuật
lại: “Tôi đã ngủ qua đêm tại nhà cô ruột Maimunah,
khi Thiên Sứ  ﷺđứng hành lễ Salah trong đêm thì tôi
vào đứng bên trái của Người, Thiên Sứ thấy vậy mới
kéo tôi sang đứng bên phải của Người.”(153)
 Những điều không nên trong lúc hành lễ
Salah:
1- Ngước mắt nhìn lên cao, bởi Thiên Sứ ﷺ
khuyến cáo:

َ َ َ ُ ََْ ََْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ا
ْ َ َ َ ْ َََْ ُ ا
{ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إيل السما يء يف صلت ييهم ْلنتهن عن
ْ ُ ُ َ َْ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ ا
}ذل ي أو تلخطفن أبصارهم

(152) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và các học giả
khác ghi, Hadith Hasan.
153
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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“Sao lại có những người cứ ngước mắt nhìn lên trời
lúc hành lễ Salah, các ngươi có chịu ngưng ngay
hành động đó hay là muốn Allah lấy đi ánh mắt của
các ngươi”(154)
2- Chóng nạnh (đặt bàn tay lên hông), bởi Thiên
Sứ  ﷺđã cấm: “Cấm chóng nạnh trong lúc hành lễ
Salah.”(155)
3- Lắc đầu qua lại hoặc nhìn quanh trừ phi có
nhu cầu, bởi theo A’-ishah  đã hỏi Thiên Sứ  ﷺvề
việc người đàn ông xoay đầu qua lại trong lúc hành lễ
Salah thì Người đáp:

َْْ َ َ ْ ُ َْ ُ ْ َ ََْ ُ ُ ا
}{ه َو اختيلس َيتليسه الشيطان مين صلة ي العب يد

“Đó là hành động trộm cắp mà Shayton đã trộm từ
người hành lễ Salah.”(156)
4- Suy nghĩ lung tung làm mất tập trung lúc
Salah, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ا
ُُ ْ
}{اسكنوا يف الصلة ي

“Mọi người hãy tịnh tâm mà Salah.”(157)
5- Người hành lễ cứ vuốt tóc và chỉnh sửa quần
áo, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:
(154) Hadith do Al-Bukhori ghi và Muslim ghi lại bằng ý nghĩa.
(155) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(156) Hadith Al-Bukhori và Abu Dawood ghi lại và lời Hadith của
ông.
157
( ) Hadith do Muslim ghi lại.
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ُ ْ َ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
ً ْ َ َ َ ً َ َ ُّ ُ َ َ
} ل أكف شعرا ول ثوبا،{أميرت أن أسجد لَع سبعة أعظم
“Ta được lệnh quỳ lạy trên bảy phần của cơ thể và
cấm xoăn tay áo cũng như bới tóc trong lúc hành lễ
Salah.”(158)
6- Phủi đất, bụi cát nhiều hơn một lần khi quỳ
lạy, theo ông Mu-a’iqib  thuật lại: Khi Thiên Sứ ﷺ
được hỏi về vuốt lên mặt đất để quỳ lạy thì Người đáp:

َ ََ ً َ ْ ُْ َ َ ُا
}حدة
{إين كنت لبد فاعيل فوا ي

“Nếu bắt buộc phải làm thì chỉ được làm một lần
mà thôi.”(159)
Và cũng do ông Mu-a’iqib  thuật lại việc
Thiên Sứ  ﷺnói với người đàn ông làm bằng đất
trước khi quỳ lạy:

َ ََ ً َ َ ُْ ْ
}حدة
{إين كنت فاعيل فوا ي

“Nếu cần phải làm thì chỉ làm một lần mà
thôi.”(160)
7- Thả áo dài lê đất và che miệng, theo ông Abu
Huroiroh  thuật lại:
ُ َُ َ َ
َ ُ َّ َ ِّ َ ُ َّ َ َ َ م
َّ م
}الر ُجل ف ُاه
السد ِل ِف الصال ِة وأن يغطى
هلل ﷺ َع ِن
ِ {نَه رسول ا
“Thiên Sứ cấm thả áo lê xuống đất trong lúc Salah và
việc người đàn ông che miệng (lúc ngáp).”(161)
(158) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(159) Hadith do Muslim ghi lại.
(160) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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8- Hành lễ Salah khi thức ăn đã được dọn sẵn,
Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ ََ َ ْ َ ا
الطع ي
}ام
{ل صلة يِبُضة ي

“Đừng nên hành lễ Salah khi mà thức ăn đã được
dọn ra rồi.”(162)
9- Hành lễ Salah lúc muốn đi tiểu hay đại tiện,
bởi hai điều này làm mất tập trung như Thiên Sứ ﷺ
đã nói:

ََ ْ َ ُ ُ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ا
{ل صلة يِبُضة ي الطع ي
}ان
ث
ام ول وهو يداف يعه األخب ي

“Đừng nên hành lễ Salah khi thức ăn đã được dọn
ra và cũng không nên hành lễ Salah lúc muốn tiểu
tiện và đại tiện.”(163)
10- Hành lễ Salah lúc mệt mõi và buồn ngủ, bởi
Thiên Sứ  ﷺđã bảo:

َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ا َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ا
 فإين،يقد حّت يذه َب عنه انلاوم
{إيذا نعس أحدكم وهو يصل فل
َ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ا
َْ َ
ُّ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ا
أحدكم إيذا صّل وهو ناعيس ل يد يري لعله يذهب يستغ يفر فيسب
ُ َ َْ
}نفسه

“Đến giờ hành lễ Salah mà ai đó cảm thấy mệt mỏi
thì hãy đi nghỉ cho đến khi nào cảm thấy không còn
(161) Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi và các học giả khác
ghi lại, Hadith Hasan.
(162) Hadith do Muslim ghi lại.
(163) Hadith do Muslim ghi lại.
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buồn ngủ, bởi hành lễ Salah trong lúc mệt mỏi sẽ
làm y không kiểm soát được mình, e rằng khi muốn
cầu xin tha thứ thì y lại cầu xin những điều ngược
lại.”(164)
 Những điều hủy hoại Salah
Salah sẽ trở nên vô giá trị khi làm một trong các
điều sau đây trong lúc đang hành lễ Salah:
1- Cố tình ăn và uống, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ً ْ َُ َ ا
ا
}{إين يف الصلة ي لشغل

“Salah chỉ làm trong bổn phận (nghĩa là không làm
gì khác ngoài khuôn khổ của Salah).”(165) và các vị
U’lama đồng thống nhất trong vấn đề này.
2- Cố tình nói những lời không lợi ích cho Salah,
theo Zaid bin Arqom  thuật lại: Trước đây chúng tôi
nói chuyện với người kế bên trong lúc hành lễ Salah,
đến khi Allah thiên khải câu Kinh:
662 :﴾ ابلقرة٢٣٨

وَوا ْ ِ ََّّلل ِ اقَّٰنِت ا
ُ ُ﴿ اوق
َّي
ِ

Và hãy đứng dâng lễ trước Allah với tinh thần
sùng kính hoàn toàn. Al-Baqoroh: 238 (Chương 2)
Thế là chúng tôi đã bị cấm nói chuyện trong lúc hành
lễ Salah(166), và Thiên Sứ  ﷺnói:
(164) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(165) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(166) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َ َ ْ
َ ُ ُ ْ َ َ ََ ا
َ ا
ْ َ ييها
}اس
{إين ه يذه ي الصلة ل يصلح ف
َشء مين لَك يم انلا ي
“Trong lúc Salah không được phép dùng ngôn ngữ
của con người (tức không được nói chuyện riêng
tư).”(167)
Nếu trường hợp nói chuyện để chỉnh sửa sự Salah đó
cho đúng thì được phép, giống như trường hợp Imam
quên lời Qur’an hoặc hành lễ Salah thiếu được mọi
người nhắc nhở (hoặc hỏi mọi người) rồi Imam tiếp tục
đứng dậy Salah thêm. Ngày xưa, có lần vào giờ hành lễ
Salah bốn Rak-at nhưng Thiên Sứ  ﷺmới hành lễ
được hai Rak-at thì Người cho Salam. Mọi người ngạc
nhiên hỏi: “Thưa, hôm nay Thiên Sứ rút ngắn Salah
hay Người đã quên?” Người đáp là do quên, thế là
Người tiếp tục đứng dậy hướng dẩn hành lễ thêm hai
Rak-at nữa và sau đó quỳ lạy Sahu.(168)
3- Bỏ sót một trong các nền tảng của Salah do
không biết hoặc sau Salah mới biết, bắt buộc phải hành
lễ Salah lại, bởi Thiên Sứ  ﷺđã nói với ông hành lễ
Salah sai:

ِّ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ِّ َ ا
}جع فصل فإين لم تصل
{ار ي

“Anh hãy trở về nhà hành lễ Salah lại, bởi sự hành
lễ vừa rồi của anh chưa đúng.”(169)

(167) Hadith do Muslim ghi lại.
(168) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(169) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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Nghĩa là Thiên sứ thấy ông ta đã bỏ sót tính điềm tĩnh
và chưa đứng thẳng hoàn toàn sau khi Rukua’, vì đây
là một trong những nền tảng của Salah.
4- Có nhiều hành động làm mất đi ý nghĩa của
sự thờ phượng, còn các hành động đơn giản (nhưng
không làm nhiều lần) như đưa tay ra dấu chào Salam,
chỉnh sửa quần áo, gảy ngứa, hoặc các động tác tương
tự thì không làm hư sự Salah đó.
5- Cười ra tiếng, đây là hành động bị giới
U’lama đồng thống nhất làm hư Salah, còn trường hợp
mĩm cười thì Salah vẫn có giá trị.
6- Không hành lễ Salah theo thứ tự giống như
hành lễ Salah I’sha trước Salah Maghrib, sự hành lễ
Salah trong trường hợp này sẽ vô giá trị, bởi việc hành
lễ Salah theo thứ tự là điều bắt buộc.
7- Hành động quá lố trong Salah giống như hành
lễ Salah gấp đôi số lượng Rak-at bắt buộc, điều này
khẳng định Salah chỉ có hình thức chứ không có sự tập
trung.
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Quỳ lạy

Sahu
 Định nghĩa về sự quỳ lạy Sahu: là người
hành lễ Salah bắt buộc phải cúi lạy hai lần
sau khi cho salam vì lý do trong lúc Salah có
xãy ra sự cố là quên nên làm dư, hay làm
thiếu hoặc có sự nghi ngờ.
 Thứ nhất: Làm dư.
Một khi người hành lễ Salah cố ý muốn làm dư
một lần đứng hoặc một lần ngồi hoặc một lần Ruku’a
hoặc một lần quỳ lạy thì sự hành lễ Salah đó của y xem
như không có giá trị, phải Salah lại. Nếu trường hợp
sau khi cho salam thì sực nhớ mình đã hành lễ dư (một
Rak-at) thì chỉ cần liền cúi lạy (Sujud) hai lần Sahu thì
lễ Salah lúc này hữu hiệu. Nếu nhớ trong lúc đang
hành lễ thì ngưng ngay liền động tác đó mà tiếp tục
những phần còn lại cho đến khi salam và bắt buộc phải
quỳ lạy hai lần Sahu sau khi cho salam, thì lễ Salah đó
mới giá trị.
Thí dụ: Một người đứng hành lễ Salah Zhuhr
đến năm Rak-at, đến khi ngồi đọc Tashahhud mới sực
nhớ đã dư một Rak-at thì cách giải quyết thế nào ?
Giải quyết: Lúc này cứ tiếp tục đọc cho hết bài
Tashahhud rồi chào Salam, rồi quỳ lạy hai lần Sahu và
cho chào Salam thêm lần nữa.
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Nếu đến xong buổi lễ mới nhớ thì chỉ việc quỳ
lạy Sahu và chào Salam. Nếu nhớ trong lúc đang hành
lễ Rak-at thứ năm thì ngồi xuống ngay lập tức và đọc
Tashahhud rồi chào Salam, rồi quỳ lạy Sahu và chào
Salam thêm lần nữa.
Bằng chứng: Ông Abdullah bin Mas-u’d 
thuật lại: Có lần Thiên Sứ  ﷺhành lễ Salah Zhuhr
đến năm Rak-at. Xong buổi lễ thì mọi người hỏi: Buổi
hành lễ hôm nay đã được thêm sao, thưa Thiên Sứ?
Người hỏi:

َ َ َ َ
}{وما ذاك ؟

“Sự thể như thế nào?” Mọi người đáp: Thiên Sứ đã
hành lễ năm Rak-at. Thế là Người vội quỳ lạy sujud
Sahu và cho chào Salam.(170)
Có đường truyền khác Người quay lại hướng về
Qiblah rồi quỳ lạy sujud Sahu và cho chào Salam sau
đó.(171)
 Trường hợp chào Salam trước khi hoàn
thành lễ nguyện Salah:
Trường hợp này được liệt kê vào loại dư thừa
bởi người dâng lễ đã thêm một lần chào Salam vào
(170) Hadith do Al-Bukhori ghi số (404, 401, 1227) và Muslim
ghi số (91).
(171) Hadith do tập thể chuyên môn Hadith ghi lại: Abu Dawood
số (2019 & 1020), Al-Tirmizhi số (392), Al-Nasaa-y số (3/33 1242 & 1243), Ibnu Maajah số (1211).
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giữa buổi lễ. Nếu đây là trường hợp người hành lễ cố ý
cho chào Salam ngay giữa buổi lễ thì lập tức sự hành lễ
này vô hiệu.
 Nếu sau một thời gian dài mới sực nhớ thì bắt
buộc phải hành lễ Salah lại.
 Nếu chỉ có thời gian ngắn khoảng 2, 3 phút
thì nên tiếp tục hành lễ thêm cho đủ số lượng
Rak-at thiếu và chào Salam, rồi quỳ lạy Sahu
và chào Salam lần nữa.
Bằng chứng: Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Có
lần Thiên Sứ  ﷺdâng lễ Salah Zhuhr hoặc A’sr
nhưng chỉ mới được hai Rak-at thì Thiên Sứ  ﷺchào
Salam và vội vã bước ra ngoài. Khi vừa bước đến cửa
Masjid thì mọi người nói: Thiên Sứ đã rút ngắn lễ
Salah, lập tức Người dừng lại mà đứng dựa vào cánh
cửa cây của Masjid, lúc đó dường như Người tỏ vẻ hơi
giận. Một người đàn ông đứng dậy nói: Thưa Thiên Sứ,
Người quên hay Người rút ngắn lễ Salah? Thiên Sứ
đáp ﷺ:

َ
ْ}{ل َ ْم أن ْ َس َول َ ْم ُت ْق َْص

“Ta không quên cũng không rút ngắn.” Người đàn
ông tiếp: Không, Người đã quên mà. Thế là Thiên Sứ
 ﷺquay qua hỏi tập thể Sahabah:

َُُْ َ َ َ
}{أحق ما يقول ؟

“Lời nói của người này có đúng không?” Mọi người
đáp: Đúng vậy, thưa Thiên Sứ. Lập tức Thiên Sứ ﷺ
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trở về chổ hành lễ thêm những Rak-at đã thiếu và sau
khi chào Salam thì Người quỳ lạy sujud Sahu và chào
Salam thêm lần nữa.(172)
Ghi chú: Trường hợp nếu Imam lỡ quên mà cho
chào Salam ngay giữa buổi Salah (tức thay vì Salah 4
Rak-at cho chào salam mà Imam mới Salah 2 hoặc 3
Rak-at thì đã cho salam) thì những người Salah theo
sau Imam nên đứng dậy và nói ‘Subha Nolloh’ để
nhắc nhở Imam tiếp tục hành lễ Salah, còn Imam sực
nhớ mình dâng lễ thiếu thì liền đứng dậy hành lễ thêm.
Lúc này, những người Salah theo Imam có hai sự lựa
chọn:
1- Tiếp tục đứng dậy tự hành lễ thêm những gì
đã thiếu rồi quỳ lạy sujud Sahu.
2- Nếu Imam đứng dậy tiếp tục Salah những
phần còn thiếu thì nên Salah theo Imam cho đến khi
Imam kết thúc buổi lễ rồi sau khi chào Salam thì quỳ
lạy sujud Sahu cùng với Imam và chào Salam thêm lần
nữa. Đây là cách lựa chọn hoàn hảo nhất dựa từ Hadith
trên.
 Thứ hai: Làm thiếu:
a) Thiếu Rukun (nền tảng) Salah:
Người hành lễ Salah nếu thiếu Takbir Ehrom
(tức câu Allahu Akbar đầu tiên bước vào Salah) hoặc
(172) Hadith do Al-Bukhori ghi số (714, 715) và Muslim ghi số
(97 & 573).

137

những Rukun bắt buộc khác thì sự dâng lễ Salah đó vô
giá trị cho dù đây là sự cố ý hay vô tình.
Trường hợp đang hành lễ ở Rak-at thứ hai thì
sực nhớ ngay vị trí này ở Rak-at trước không có thực
hiện (quên) một rukun bắt buộc nào đó thì những gì đã
Salah ở Rak-at trước đều phải hủy bỏ và tính Rak-at
hiện tại là Rak-at trước. Còn nếu nhớ sớm hơn thì phải
quay lại vị trí đã thiếu và tiếp tục hành lễ tại vị trí đó.
Cả hai trường hợp này sau khi cho salam đều phải quỳ
lạy Sahu rồi cho chào Salam thêm lẫn nữa.
Thí dụ: Một người hành lễ quên lần lạy thứ hai
ở Rak-at thứ nhất, đến khi ngồi lạy ở Rak-at thứ hai
mới sực nhớ thì xem như Rak-at thứ nhất hủy bỏ và
tính Rak-at thứ hai là Rak-at thứ nhất và tiếp tục hành
lễ Salah đến hết và sau khi chào Salam thì quỳ lạy
sujud Sahu và chào thêm Salam lần nữa.
Thí dụ khác: Một người hành lễ quên một lần
ngồi và một lần quỳ lạy thứ hai ở Rak-at thứ nhất, đến
khi đứng dậy sau Ruku’a ở Rak-at thứ hai mới sực nhớ,
trường hợp này lập tức ngồi xuống làm tiếp tục những
gì đã bỏ quên ở Rak-at thứ nhất và tiếp tục hành lễ cho
đến chào Salam, rồi quỳ lạy Sahu và chào Salam thêm
lần nữa.
b) Thiếu những điều bắt buộc:

Nếu người hành lễ Salah cố ý bỏ một
trong những điều bắt buộc của Salah, lập tức Salah đó
vô giá trị.

Nếu vô tình quên và sực nhớ liền ngay lúc
đó trước khi chuyển qua động tác khác thì chỉ cần làm
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điều đã quên đó và tiếp tục hành lễ Salah mà không bị
gì cả.

Nếu sực nhớ khi gần thực hành Rukun
(nền tảng) kế tiếp, bắt buộc phải quay trở lại vị trí đã
quên rồi tiếp tục hành lễ Salah cho đến hết rồi quỳ lạy
Sahu và chào Salam lần nữa.

Nếu sực nhớ sau khi đã bước vào Rukun
(nền tảng) tiếp theo thì y được xí xóa bỏ qua và tiếp tục
hành lễ Salah, trường hợp này là phải quì lạy Sahu
trước khi cho chào Salam.
Thí dụ: Một người chồm người đứng dậy sau
lần lạy thứ hai của Rak-at thứ hai để bước vào Rak-at
thứ ba nhưng trước đó quên đọc bài Tashahhud đầu
tiên, nếu đứng chưa thẳng lưng thì lập tức ngồi
xuống đọc bài Tashahhud và hành lễ Salah tiếp tục cho
đến hết, không bắt buộc làm gì thêm cả.
Nếu nhớ lại lúc gần như đứng thẳng lưng thì
lập tức ngồi xuống đọc bài Tashahhud và tiếp tục hành
lễ Salah và trước khi chào Salam thì quỳ lạy Sahu.
Nếu đã đứng thẳng lưng rồi mới nhớ thì y được
xí xóa bỏ qua (tức không cần ngồi xuống đọc bài
Tashahhud) mà cứ tiếp tục hành lễ Salah cho đến hết
nhưng phải quỳ lạy Sahu trước khi chào Salam.
Bằng chứng: Ông Abdullah bin Buhainah 
thuật lại: Có lần trong lần dẫn lễ Salah Zhuhr, Thiên Sứ
 đã đứng dậy từ Rak-at thứ hai vào Rak-at thứ ba mà
quên ngồi đọc Tashahhud đầu tiên, thế là mọi người
hành lễ phía sau đều đứng dậy cùng Người. Đến cuối
buổi Salah mọi người chờ Thiên Sứ chào Salam nhưng

139

người lại quỳ lạy thêm hai lần nữa (tức quỳ lạy Sahu)
rồi Người mới cho chào Salam.
 Thứ ba: Do nghi ngờ:
Nghi ngờ: Là sự lưỡng lự giữa hai vấn đề không
tự khẳng định đâu mới là điều đúng.

Trong việc tôn thờ có ba trường hợp
nghi ngờ không cần để tâm đến:

Thứ nhất: Chỉ là sự nghi ngờ thoáng qua
không phải là thật như suy nghĩ mong lung.

Thứ hai: Một người thường hay bị sự
nghi ngờ lấn lướt mỗi khi hành đạo.

Thứ ba: Sau khi kết thúc hành đạo mới
nẩy sinh sự nghi ngờ, lúc này không cần để tâm làm gì
bởi sự thật đã hành đạo bằng lòng khẳng định.
Thí dụ: Một người sau khi hành lễ xong Salah
Zhuhr thì lại nghi ngời mình đã hành lễ ba hay là bốn
Rak-at. Lúc này không cần để tâm đến sự nghi ngờ
này, ngoại trừ khẳng định đã hành lễ có ba Rak-at. Nếu
thời gian cách khoảng ít ỏi thì phải hành lễ thêm một
Rak-at nữa và chào Salam rồi quỳ lạy Sahu và chào
Salam lẫn nữa. Nếu thời gian cách khoảng là dài đáng
kể, bắt buộc phải hành lễ Salah lại.
Nếu sự nghi ngờ xảy ngoài ba trường hợp vừa
nêu trên thì được công nhận.

Nẩy sinh nghi ngờ lúc đang hành lễ
Salah có hai trường hợp:
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Trường hợp một: là tự khẳng định được điều
nào mới là chắc chắn, lúc này làm theo sự chắc chắn
mà tiếp tục hành lễ và chào Salam rồi quỳ lạy Sahu và
chào Salam lần nữa.
Thí dụ: Một người hành lễ Salah Zhuhr và nghi
ngờ Rak-at đang hành lễ là thứ hai hay thứ ba, nhưng
lại tự khẳng định được là thứ ba. Lúc này chỉ cần hành
lễ thêm một Rak-at nữa và chào Salam, rồi quỳ lạy
Sahu và chào Salam lần nữa.
Bằng chứng: Ông Abdullah bin Mas-u’d  dẫn
lời Thiên Sứ ﷺ:

ْ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ا ا َ َ َ ْ ُ ا َ َ ْ ُ ا
ْ ُ ُ َ َ َ َ ا
ـم ليسـلم
{إيذا ش أحدكم يف صلت ي يه فليتحر الصواب فليتيم علي يه ث
َْ َ ْ َ ْ ُ َْ ُا
}ي
ثم يسجد سجدت ي

“Một khi các người nẩy sinh nghi ngờ lúc đang
hành lễ Salah, hãy tự khẳng định đâu mới là đúng,
rồi tiếp tục hành lễ và chào Salam, rồi quỳ lại thêm
hai lần nữa (và chào Salam).”(173) do Al-Bukhori
ghi lại.
Trường hợp hai: Không thể tự khẳng định chắc
chắn là bao nhiêu Rak-at. Lúc này dựa vào số lượng ít
nhất, rồi tiếp tục hành lễ, rồi quỳ lạy Sahu trước khi
cho chào Salam.
Thí dụ: Một người hành lễ Salah A’sr và nghi
ngờ Rak-at đang hành lễ là thứ hai hay thứ ba và cũng
không tự khẳng định được là hai hay ba. Lúc này xem
(173) Hadith do Al-Bukhori ghi số (401) và Muslim ghi số (89 &
572).
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đó là Rak-at thứ hai mà ngồi lại đọc Tashahhud đầu
tiên, rồi tiếp tục hành lễ thêm hai Rak-at nữa, sau bài
Tashahhud thứ tư thi quỳ lạy Sahu rồi mới cho chào
Salam.
Bằng chứng: Ông Abu Sa-i’d Al-Khudri  dẫn
lời Thiên Sứ ﷺ:

ً َ َْ ْ َ ًَ َ َ ْ َ ا
َْ ََْ َ َ
ْ ُ ُ َ َ َ َ ا
{إيذا ش أحدكم يف صلت ي يه فلم يد ير كـم صـّل ثلثـا أم أربعـا
ْ َ َ َْ َْ َ ْ َ ُ ُ َْ ا ا َ َْْ ََ َ ْ َْ َ َ ُ ا
َ فَلْ َي ْط
ي
ي قبـل أن
ت
د
ج
س
د
ج
س
ي
م
ث
ن
ق
ي
ت
اس
ا
م
لَع
ب
ْل
و
الش
ح
ر
ي
ي
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َ ً ْ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ ا
ً َ َ َُ ْ َ َ ا
يسل َم فإين َكن صّل َخسا شفع َن لُ صـلته َوإين َكن صـّل إيتمامـا
َْ ََْ َ ََ َْ ً ا
}ان
يألربع َكنتا ترغييما ل يلشيط ي

“Một khi các người nẩy sinh nghi ngờ lúc hành lễ
Salah và không tự khẳng định được là đã hành lễ
hai Rak-at hay là ba Rak-at. Lúc này hãy dựa vào
số lượng ít nhất, rồi quỳ lạy Sahu trước khi chào
Salam. Nếu lễ Salah đó năm Rak-at thì y sẽ được lễ
Salah đó biện hộ cho hoặc là đã vừa đủ bốn, cả hai
đều làm cho lũ Shaytaan nhận sự nhục thể.”(174)
Những thí dụ khác về sự nghi ngờ: Một người
bước vào hàng hành lễ theo Imam nhưng y đến trể lúc
mà Imam đang ở động tác Ruku’a, y vào hàng Takbir
Ehrom (nói Allahu-Akbar) rồi Ruku’a theo Imam. Lúc
này y rơi vào ba trường hợp sau:
Trường hợp thứ nhứt: Nếu y khẳng định đã bắt
kịp Ruku’a trước khi Imam đứng trở lại sau Ruku’a.
(174) Hadith do Muslim ghi lại số (88 & 571).
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Lúc này y được miễn đọc bài Al-Faatihah và đã được
một Rak-at.
Trường hợp thứ hai: Nếu y khẳng định khi y
làm Ruku’a thì Imam đã đứng trở lại sau Ruku’a nên y
không bắt kịp Ruku’a đó. Cho nên, Rak-at đó xem như
y đã bỏ lỡ.
Trường hợp thứ ba: Nếu nẩy sinh nghi ngờ là
không biết Ruku’a kịp trước khi Imam đứng trở lại hay
Imam đã đứng rồi. Lúc này, tự mình khẳng định thuộc
trường hợp nào thì dựa vào trường hợp đó mà xử lý
tiếp tục hành lễ cho đến hết, sau đó quỳ lạy Sahu và
chào thêm Salam lần nữa.
Nếu không tự khẳng định được thì dựa vào số ít
là không bắt kịp Rak-at đó, rồi tiếp tục hành lễ với
Imam cho đến hết, sau khi Imam cho salam thì y quỳ
lạy Sahu và chào Salam thêm lần nữa.
Chú ý: Một khi người hành lễ Salah nẩy sinh
nghi ngờ rồi làm theo số lượng ít hoặc dựa theo lòng
khẳng định chắc chắn như đã được phân tích chi tiết ở
trên. Nhưng kịp nhận ra được mình đã hành lễ đúng
không dư cũng không thiếu. Lúc này có hai ý kiến:
Thứ nhất: Không bắt buộc phải quỳ lạy Sahu.
Đây là ý kiến trội nhất của trường phái Imam Ahmad.
Thứ hai: Bắt buộc phải quỳ lạy Sahu để hạ nhục
lũ Shaytaan vì Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َ َْ ً َ ْ َ ْ َ َ َ ا َْ ً َ َ ْ َ َُ َ ََُ َ ْ َ َ َ ا
{فإين َكن صّل َخسا شفعن ل صلته وإين َكن صّل إيتماما يألربـع
َْ َ ََ َْ ً ا
}ان
َكنتا ترغييما ل يلشيط ي
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“Nếu lễ Salah đó năm Rak-at thì y sẽ được lễ Salah
đó biện hộ cho hoặc là đã vừa đủ bốn, cả hai đều
làm cho lũ Shaytaan mang nhục.”(175)
Bởi y đã làm theo di huấn của Hadith. Câu nói
này là đúng, chính xác và được phép áp dụng.
Thí dụ: Một người hành lễ Salah A’sr và nghi
ngờ Rak-at đang hành lễ là Rak-at thứ hai hay thứ ba
và cũng không tự khẳng định được là hai hay ba.
Nhưng kịp nhận ra được mình đã hành lễ đúng không
dư cũng không thiếu. Nếu dựa theo câu nói trội của
trường phái Imam Ahmad là không cần phải quỳ lạy
Sahu. Nhưng câu nói được tôi (tác giả) chọn lựa là câu
hai, tức bắt buộc người đó phải quỳ lạy Sahu trước khi
chào Salam.
 Quỳ lạy Sahu đối với Mamum (người hành
lễ theo sau Imam):
Nếu Imam quỳ lạy Sahu đồng nghĩa bắt buộc
Mamum phải quỳ lạy Sahu theo Imam, bởi Thiên Sứ
 ﷺđã nói:

َ ْ ُ َ َ ُ َا
َْ َ ُ ََْ َ َ
}اإلمام يْلُؤت ام ب ي يه فل َتتليفوا علي يه
{إينما ج يعل ي

“Imam được bầu ra là để mọi người làm theo sau,
cấm các người làm khác Imam.”

(175) Hadith do Muslim ghi số (88 & 571).
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Trong Hadith có câu:

ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
}{وإيذا سجد فاسجدوا

“Và một khi Imam quỳ lạy thì các người hãy quỳ
lạy theo.”(176) Hadith được ghi lại từ Abu Huroiroh.
Tóm lại, dù Imam quỳ lạy Sahu trước hoặc sau
chào Salam cũng bắt buộc những người hành lễ phía
sau Imam quỳ lạy Sahu theo. Riêng những người
không theo kịp Imam ngay từ đầu thì khi Imam chào
Salam thì họ lại tiếp tục đứng dậy hành lễ tiếp những gì
còn thiếu đến cuối Salah chào Salam, rồi quỳ lạy Sahu
và chào Salam lần nữa.
Thí dụ: Một người bước vào kịp Imam ở Rakat cuối cùng, trong khi đó bắt buộc Imam phải quỳ lạy
Sahu sau khi cho Salam (vì trong lúc hướng dẫn Salah
Imam có lỡ quên việc gì đó). Đến khi Imam cho chào
Salam thì người này phải đứng dậy tiếp tục hành lễ
thêm những phần còn thiếu nên không quỳ lạy Sahu
cùng Imam, nhiệm vụ của y lúc này là sau khi y cho
chào Salam xong thì y quỳ lạy Sahu và chào Salam lần
nữa.
Trường hợp Mamum (người hành lễ theo sau
Imam) buộc phải qùy lạy Sahu còn Imam thì không.
Nếu người Mamum này theo kịp Imam ngay từ đầu
buổi lễ Salah thì không bắt buộc y phải quỳ lạy Sahu,
nếu không sẽ dẫn đến việc làm khác với Imam, vả lại
tất cả Sahabah cũng đã bỏ Tashahhud đầu tiên lúc
(176) Hadith do Al-Bukhori ghi số (657), Muslim ghi số (412).
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Thiên Sứ  ﷺquên không ngồi Tashahhud, họ liền
đứng dậy làm theo Thiên Sứ  ﷺsợ phải làm khác
động tác với Người.
Trường hợp một người vào hàng Salah trể một
Rak-at và trong khi Salah y phạm lỗi gì đó mà bắt buộc
y phải quỳ lạy Sahu sau khi hành lễ Salah tập thể với
Imam chấm dứt (tùy theo mỗi trường hợp mà y đã
phạm theo phân tích ở trên), kể cả Imam bị bắt buộc
quỳ lạy Sahu trước Salam thì y cũng phải quỳ lạy Sahu
theo Imam rồi sau đó y vẫn phải quỳ lạy Sahu của
riêng y.
Thí dụ: Mamum hành lễ Salah cùng với Imam
ngay từ đầu buổi lễ nhưng y lại quên không nói câu:
“Sub ha na rab bi yal a’ zim”, trường hợp này không
bắt buộc y phải quỳ lạy Sahu. Nếu y đến trể hơn Imam
một Rak-at hoặc nhiều hơn thì bắt buộc phải quỳ lạy
Sahu trước khi chào Salam.
Thí dụ khác: Mamum hành lễ Salah cùng với
Imam ngay từ đầu buổi lễ nhưng khi Imam đứng dậy từ
Rak-at thứ ba vào Rak-at thứ tư, trong khi đó Mamum
ngồi lại do tưởng đây là Rak-at cuối, đến khi nhận biết
được Imam đã đứng thì đứng lên cùng Imam. Trường
hợp này không bắt buộc Mamum quỳ lạy Sahu, nếu trể
hơn Imam một Rak-at hoặc nhiều hơn thì sau khi chào
Salam phải quỳ lạy Sahu và chào Salam lần nữa, bởi y
đã thêm một lần ngồi giữa Rak-at thứ ba và thứ tư.
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 Tóm lược:
Qua phần phân tích ở trên cho chúng ta thấy rõ
được rằng việc quỳ lạy Sahu có khi trước khi chào
Salam và có khi sau chào Salam.

Quỳ lạy Sahu trước khi chào Salam khi
người hành lễ rơi vào hai trường hợp sau:
Trường hợp thứ nhứt: Do bị thiếu, với bằng
chứng từ Hadith do Abdullah bin Buhainah  thuật lại:
Thiên Sứ  ﷺđã quỳ lạy Sahu trước khi cho chào
Salam do đã quên không ngồi đọc Tashahhud đầu tiên.
Hadith đã được kể đầy đủ ở phần trước.
Trường hợp thứ hai: Do nghi ngờ và không thể
tự khẳng định điều nào mới là chắc chắn, với bằng
chứng từ Hadith do Abu Sa-i’d Al-Khudri  thuật lại
rằng đối với ai nghi ngờ mình đang hành lễ Rak-at thứ
ba hay là thứ tư và không tự khẳng định được đâu mới
chắc chắn, trường hợp này Thiên Sứ đã ra lệnh phải
quỳ lạy Sahu trước khi chào Salam. Hadith đã được kể
đầy đủ ở phần trước.

Quỳ lạy Sahu sau chào Salam khi người
hành lễ rơi vào hai trường hợp sau:
Trường hợp thứ nhứt: Do hành lễ dư thêm, với
bằng chứng từ Hadith do Abdullah bin Mas-u’d 
thuật lại: Khi Thiên Sứ  ﷺhành lễ Salah Zhuhr đến
năm Rak-at, sau Salah mọi người nhắc nhở thì Người
quay lại quỳ lạy Sahu và chào Salam lần nữa, rồi
Người không giải thích gì thêm điều gì, chứng tỏ đây
chính là giáo lý bắt buộc người nào làm dư thêm bất cứ
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động tác nào trong buổi Salam phải quỳ lạy Sahu sau
khi chào Salam cho dù biết được mình đã làm dư ngay
trong buổi lễ hoặc sau khi buổi lễ đã kết thúc.
Thí dụ: Trường hợp quên cho chào Salam khi
lễ Salah chưa kết thúc (tức mới Salah 3 Rak-at mà
tưởng đã đủ 4 Rak-at chẳng hạn), sau khi cho salam thì
sực nhớ mới Salah 3 Rak-at thì đứng dậy hành lễ thêm
cho đủ. Trường hợp này bắt buộc y phải quỳ lạy Sahu
sau khi chào Salam, vì y đã hành lễ dư một Salam, với
bằng chứng từ Hadith do Abu Huroiroh  thuật lại:
Rằng Thiên Sứ  ﷺđã hành lễ Salah Zhuhr hoặc A’sr
và chào Salam khi ở Rak-at thứ hai, sau khi được mọi
người nhắc nhở Thiên Sứ  ﷺtiếp tục hành lễ Salah
hai Rak-at nữa và cho chào Salam, rồi Người quỳ lạy
Sahu và chào Salam thêm lần nữa. Hadith được kể đầy
đủ ở phần trước.
Trường hợp thứ hai: Khi nghi ngờ và tự khẳng
định được vấn đề nào mới chính xác, với bằng chứng
từ Hadith do Ibnu Mas-u’d  thuật lại: Rằng Thiên Sứ
 ﷺđã nghi ngờ lúc hành lễ Salah và rồi Người kịp
khẳng định được điều nào chính xác, rồi tiếp tục hành
lễ Salah và chào Salam, rồi quỳ lạy Sahu. Hadith được
kể đầy đủ ở phần trên.
Nếu trong cùng một lễ Salah mà bị phải hai lần
quỳ lạy Sahu, một lần trước Salam và một lần sau
Salam. Giới Ulama học giả Islam nói rằng việc quỳ lạy
trước chào Salam mạnh hơn nên chỉ cần y quỳ lạy
trước khi chào Salam là đủ.
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Thí dụ: Một người hành lễ Salah Zhuhr, khi
xong Rak-at thứ hai quên đứng dậy thay vì ngồi đọc
Tashahhud đầu tiên, nhưng lại ngồi lại đọc Tashahhud
ở Rak-at thứ ba do cứ tưởng đây là Rak-at thứ hai. Lập
tức nhớ lại đây là Rak-at thứ ba, lúc này bắt buộc y
phải tiếp tục đứng dậy hành lễ tiếp Rak-at thứ tư và
quỳ lạy Sahu trước chào Salam.
Nguyên nhân: Do người này bỏ Tashahhud đầu
tiên là phải quỳ lạy Sahu trước khi cho chào Salam và
ngồi dư một lần ở Rak-at thứ ba là bắt buộc phải quỳ
lạy Sahu sau khi cho chào Salam. Nhưng qùy lạy trước
chào Salam mạnh hơn nên chỉ cần qùy lạy trước chào
Salam là đủ. Wallahu A’lam.
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Phương thức hành lễ

Salah
1- Khi đã đến giờ Salah thì mỗi tín đồ Muslim
tẩy rửa cơ thể bằng cách thức lấy nước Wudu hoặc tắm
Junub (nếu có), ăn mặc kín đáo, đứng hướng mặt thẳng
về Qiblah với tư thế nghiêm trang.
2- Định tâm lễ Salah đó bằng con tim chứ không
cần nói ra lời.
3- Đưa đôi bàn tay lên cao cho các đầu ngón tay
ngang vai hoặc ngang lổ tai, lòng bàn tay hướng về
trước (Qiblat) và đọc câu Takbir Ehrom “Ollohu
akbar”.
4- Sau khi đọc câu Ollohu Akbar thì hạ hai tay
xuống ngực (trên phần rún) với tư thế bàn tay phải ôm
cổ tay trái.
5- Rồi bắt đầu đọc Du-a’ Istiftah, rồi đến Taa’wwaz, rồi đến Basmalah, rồi đọc hết bài Fatihah và
nói Amin.
6- Sau đó, đọc tiếp bất cứ Chương Kinh hoặc
một đoạn Kinh nào đó trong quyển thiên kinh Qur’an.
7- Kế tiếp, đưa hai tay lên giống tư thế Takbir
Ehrom và nói “Ollohu akbar”, đồng thời cúi người về
phía trước tạo góc vuông 90°, lưng và đầu phải thẳng,
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mắt nhìn xuống nơi lạy, đôi tay nắm lấy hai đầu gối (tư
thế này gọi là Rukua’).

َ م

ِّ َ َ ُ م

َ ”سبـحان َرب
8- Du-a’ lúc Ruku’a là câu: “ـي الع ِظي ِم
ِ

(Subha na rabbi yal a’z.i.m) nói ba lần hoặc nhiều
hơn.

9- Rồi đứng thẳng lưng trở lại và giơ tay lên giống
Takbir Ehrom, rồi đọc câu Du-a’:

َ َ َ َ ُ َ م
“محـد ُه
ِ ( ”سـ ِمع اهلل لِمـنSami Ollo huliman hamidah)
đến khi đứng thẳng hoàn toàn thì nói:

َ َّ َ َ َ َ م َ م ُ َ م ً َ م ً َ ِّ ً ُ َ َ ً م
“( ”ربنـا ولك اْلمـد محدا ك ِثْيا طيبا مباراك ِفي ِهRabbana wa
lakal hamdu, ham dan ka thi ron toi yi ban mubaa
rakan f.i.h)
10- Sau đó, trong lúc hạ người xuống nền trước khi
vào tư thế cúi lạy thì nói “Ollohu akbar”, khi quỳ lạy
phải cho bảy bộ phận trên cơ thể tiếp xúc trực tiếp xuống
bề mặt đất, gồm: Trán và mủi là một; đôi bàn tay; hai đầu
gối và những ngón chân. Tuy nhiên cần chú ý mủi phải
chạm xuống đất; hai cù chỏ phải nâng lên khỏi mặt đất và
hở hai hông; các ngón tay phải hướng hết về Qiblah.
11- Đọc bài Du-a’ lúc quỳ lạy là:

َ ُ م َ َ َ ِّ َ َ م
“( ”سبـحان ربِـي اْلعلـىSubha na rabbi yal a’la) đọc ba
lần hoặc nhiều hơn.

12- Rồi trong lúc ngồi dậy thì nói: “Ollohu
akbar”, khi ngồi nên đặt mông lên lòng bàn chân trái,
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lòng bàn chân phải dựng đứng lên, đôi bàn tay đặt lên hai
đùi và dọc câu Du-a’:

ُْ ْ
ْ
ْ
ُا
َْْ
َ
} َوارزقن يـي، َواه يدن يـي، َوَعفين يـي، َوارَحن يـي،{اللهـ ام اغ يفـ ْر ل يـي

“Ollo hummagh firli, war ham ni, wa a' fini, wah dini,
war zuq ni”
13- Rồi quỳ lạy thêm lần nữa giống như lần quỳ lại
lần đầu, nhưng lần này đứng thẳng lên để vào Rak-at thứ
hai. Rak-at thứ hai thực hiện giống hệt như Rak-at đầu
ngoại trừ không đọc Du-a’ Istiftaah và Ta-a’wwaz. Nếu
là Salah chỉ có hai Rak-at như Fajr và Salah Sunnah thì
sau khi xong lần hai ở Rak-at thứ hai thì ngồi lại đọc
Tashahhud và Solawat cho Nabi và cuối cùng là chào
Salam bên phải và bên trái bằng câu:

ُ َ َّ َ ُ َ َ م ُ م َ م
“هلل
ِ ( ”السالم عليكم َورمحة اAssalaa mu a’laikum wa
rohma tull.o.h)

14- Nếu là Salah hơn hai Rak-at thì sau khi đọc
xong Tashahhud tức hết câu:

ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ً َ ْ َ ُ َ ْ َ َٰ َ ا ُ ََ ْ َ ُ َ ا ُ َ ا
ُ}ول
{أشـهد أن ل إيلـه إيل اهلل وأشـهد أن ُممـدا عبـده ورسـ

“Ashhadu alla ila ha il lolloh wa ash hadu anna
Muhammadan abduhu wa rosuluh.)” thì đứng dậy nói
“Ollo hu akbar” và giơ tay lên giống như Takbir
Ehrom, ở Rak-at thứ ba và thứ tư này chỉ đọc thầm trong
miệng bài Fatihah sau đó là Rukua’ chứ không cần đọc
thêm đoạn kinh Qur’an nào hết.
15- Ở Rak-at cuối, sau khi đã quỳ lạy đủ hai lần thì
ngồi đặt mông xuống mặt đất, bàn chân phải dựng đứng
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lên và chân trái thì lòn dưới ống quyển chân phải, đôi bàn
tay đặt lên hai đùi, rồi đọc bài Du-a’ Tashahhud, rồi
Solawat cho Nabi và cầu xin Allah che chở khỏi bốn điều
gồm hình phạt hỏa ngục, hình phạt cõi mộ, sự thử thách
trong cuộc sống và lúc chết, và sự xuất hiện của Dajjaal
bằng câu Du-a’:

ُ ُ َ ِّ ا ُ ا
َ، َو يمـ ْن َع َذاب َج َه انم،وذ ب َ يمـ ْن َع َذاب ْال َق ْبـر
ي
ي
{اللهـم إينـي أعـ ي
ي
ْ
ا ا
َ َ ْ ِّ َ ْ َ
َ َْ َ َ ْ َْ َْ ْ َ
}ال
ج
اِل
يح
ـ
س
م
ال
ة
ن
يت
ف
ر
ـ
ش
ن
ـ
م
و
،
ات
م
ي
ي
ي
ي
و يمـن ف يتن ية المحيا والم ي
ي

“Ollo humma inni a u’zu bika min a’zaa bil qabri, wa
min a’zaa bija hannam, wa min fitna til mah yaa, wal
ma maat, wa min shar ri fitna til ma si hid daj jaal.”
16- Và cuối cùng là chào Salam bên phải và bên

َُم

َّ َ ُ َ َ م ُ م

َ
trái bằng câu: “هلل
ِ ( ”السالم عليكم َورمحة اAssa laamu
a’laikum wa rohma tull.o.h).

 Salah tập thể
 Giáo lý về Salah tập thể:
Salah tập thể là bổn phận bắt buộc tín đồ nam
Muslim phải thực hiện tại Masjid trừ phi có lý do chính
đáng, có rất nhiều Hadith khẳng định cho điều này:
1- Theo ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng có một
người đàn ông mù đến gặp Thiên Sứ ﷺ, nói: “Thưa
Thiên Sứ của Allah, tôi không có người dẫn đường đưa
đến Masjid” sau đó ông xin phép Thiên Sứ  ﷺđược
Salah tại nhà, mới đầu Thiên sứ nói được, nhưng khi ông
ta quay lưng định ra đi thì Thiên Sứ  ﷺgọi lại hỏi:
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َ ا
َ
َ {ه ْل ت َ ْس َم ُع انلِّ َد
}اء يف الصلة ي ؟
“Nhưng ông có nghe tiếng Azaan báo gọi đến giờ
Salah không?” Ông mù đáp: “Dạ có.” Thiên Sứ ﷺ
bảo:

ْ ََ
}جب
{فأ ي

“Vậy bắt buộc ông phải đáp lại.”(177)
2- Cũng theo Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

َ ْ َُ َ َ
َُْ ََ َ ََْ ُ ا
َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َُ َ
ي صلة ال يعشاءي َوصلة الفج ير َولو يعلمون
{أثقل الصلة ي لَع المناف ي يق
ُ َُ َ َ َ َ ََْ ُ َ َ َْ َ ْ ً َ ََ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ا
َ
ام ُثما
 ولقد هممت أن آمر بيالصلة ي فتق،ييهما ألتوهما ولو حبوا
ما ف ي
ِّ َ ُ َ ً ُ
ْ َ ُ ََُْ َ
ُ
َ ُ ََْ ا َ ُا
 ثم أنطليق م يِع ب ي يرجال معهم حزم مين،آم َر َرجل فيصل ب يانلاس
َ َ
ْ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ا
ا
}ار
حطب إيل قوم ل يشهدون الصلة فأحرق علي يهم بيوتهم بيانل ي

“Lễ Salah nặng nề nhất đối với nhóm người Munaafiq
thực hiện nó chính là buổi lễ Salah I’sha và Salah
Fajr, giá như bọn họ biết được giá trị của hai giờ
hành lễ Salah đó thế nào là họ đã đến tham dự cho dù
phải bò bằng đầu gối. Và Ta đã có ý định ra lệnh cho
người đọc Iqomah Salah rồi lệnh cho người khác thay
Ta làm Imam hướng dẫn lễ Salah, còn Ta sẽ đi cùng
nhóm đàn ông mang theo củi khô tìm đến nhà những

(177) Hadith do Muslim ghi lại.
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người đàn ông nào không chịu (đến Masjid) tham gia
hành lễ Salah tập thể để đốt nhà họ.”(178)
3- Theo ông Abu Darda  thuật lại có nghe Thiên
Sứ  ﷺcủa Allah nói:

ََ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َ ا َُ ا
ُ َُ َ َْ َ َ ََْ
ييه ُم الصلة إيل ق يد استح َوذ
ف
ام
ق
ت
ل
و
د
ب
ل
و
ة
ي
ر
ق
ف
ة
{ما مين ثلث
ي
ي
ْ
ْ
ْ
َ َ َ ُ ْ ِّ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ا ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ا
}اصية
علي يهم الشيطان فعليكم بياْلماع ية فإينما يأكل اذلئب الق ي

“Khi đã có từ ba người trong một xóm (làng) là các
ngươi phải thực hiện Salah tập thể, nếu không
Shayton sẽ khống chế các ngươi, thế nên các ngươi
phải bám lấy tập thể, bởi con cáo chỉ ăn thịt những
con (vật) tách ra khỏi đàn của nó.”(179)
4- Theo Ibnu A’bbaas  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

ْ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ا
}{من س يمع انلداء فلم يأت ي يه فل صلة ل إيل مين عذر

“Ai nghe được lời Azaan kêu gọi Salah mà không
đến với nó thì sự Salah của y không được chấp
nhận trừ phi có lý do.”(180)
5- Theo Ibnu Mas-u’d  nói: “Ai muốn vui vẻ
ngày mai trình diện Allah là người Muslim thì phải duy
trì năm lễ nguyện Salah bắt buộc tại những điểm đã cất
lời kêu gọi chúng (tức tại các Masjid). Allah đã ban cho
(178) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(179) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Nasaa-i và các học giả
khác ghi lại, Hadith Hasan.
(180) Hadith do Abu Dawood, Ibnu Maajah và các học giả khác
ghi lại, Hadith Soheeh.
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Nabi Muhammad  ﷺrất nhiều chỉ đạo nằm trong
Sunnah, mà việc hành lễ Salah bắt buộc tại các Masjid là
một trong các chỉ đạo đó. Nếu như chúng ta hành lễ
Salah bắt buộc đó tại nhà của chúng ta là chúng ta đã bỏ
đi Sunnah của Nabi  ﷺcủa chúng ta và khi chúng ta
bỏ đi Sunnah của Nabi  ﷺlà chúng ta đã rơi vào lầm
lạc. Ta đã thấy trong nhóm của Ta không ai bỏ Salah tập
thể cả, ngoại trừ những ai đã biết rõ y là tên Munaafiq
và rằng có những người đàn ông nhờ đến hai người đàn
ông khác dìu đến Masjid để đứng vào hàng hành lễ Salah
tập thể”
Theo đường truyền khác: “Thiên Sứ  ﷺcủa
Allah đã dạy chúng ta phải bám theo chỉ đạo Sunnah và
trong đó có Salah tại Masjid khi cất lời Azaan.”(181)
 Giáo trị Salah tập thể:
Salah tập thể tại Masjid có giá trị rất lớn và hưởng
được ân phước vĩ đại như đã được rất nhiều Hadith
khẳng định:
1- Theo ông Ibnu U’mar  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

ً َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
}ين د َرجة
يِّش
{صلة اْلماع ية أفضل مين صلة ي الفذ بيسبع وع ي
“Lễ nguyện Salah tập thể tốt hơn lễ nguyện Salah một
mình đến hai mươi bảy cấp bậc.”(182)
2- Theo ông Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:
(181) Hadith do Muslim ghi lại.
(182) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َ َ
َ َ ََ ُ َ َ ََ
َْ
ُ
ُ َ َُ ا
الرج يل يف ْجاعة ت يزيد لَع صلت ي يه يف بيت ي يه َوصلت ي يه يف سوق ي يه
{ص لة
َ
َ
َ
َ
ُ َ ُ ُْ َ َ ْ َ ْ ً َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ ا َ َ ُ ْ َ ََ ا
وء ث ام
يِّشين درجة وذل ي أن أحدهم إيذا توضأ فأحسن الوض
بيضعا وع ي
َ
َ
ا
ا
ً ْ َ َُْ ْ ََ ا
ََْ َ َ ْ َْ ََ
ُ ُ َ َُ ا
جد ل ينه ُزهُ إيل الصلة ل ي يريد إيل الصلة فلم َيط خط َوة
أت المس ي
َ َ َ ْ َْ َ ُ َْ ا ُ َ َُ َ َ َ َ َ ُ ا َ ُْ َ َ َ َ ا
جد فإيذا
إيل رف يع ل بيها درجة وحط عنه بيها خ يطيئة حّت يدخل المس ي
َ َ َ َ ا
ُ َ َ َْ ُ ُ َْ َ َُ ا
َ َ َ ْ َْ َ َ َ
ه َتبيسه َوالملئ يكة
ت الصلة ي
جد َكن يف الصلة ي ما َكن ي
دخل المس ي
َ
ا
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ
َ ا
َُُ ُ َ ا
يصلون لَع أح يدكم ما دام يف َملي يس يه اذليي صّل فيي يه يقولون الله ام
ْ ُْ َْ َ
ُْ َْ َ َْ َ ْ ُ ُْ َُْ اُ ْ َ ا
}ارَحه الله ام اغ يف ْر لُ الله ام تب علي يه ما لم يؤ يذ فيي يه ما لم ُي يدث فيي يه
“Sự Salah của một người đàn ông cùng với tập thể
được nâng lên Salah của y tại nhà hoặc tại nơi làm
việc của y đến hơn hai mươi mấy lần, để được thế các
ngươi hãy chỉn chu nước Wudu rồi đến Masjid, mục
đích duy nhất khiến y rời khỏi nhà chỉ vì Salah thì cứ
mỗi bước chân y bước được nâng lên một bậc và được
xóa đi một tội cứ thế đến khi y vào Masjid. Sau khi
vào Masjid, chỉ vì mục đích Salah y mới ở lại Masjid
thì y được giới Thiên Thần luôn cầu xin cho y khi y
vẫn còn ngồi đó, Thiên Thần khẩn cầu: “Lạy Allah,
xin thương xót y, xin tha thứ cho y, xin xúi dục y quay
lại sám hối” miễn sao y vẫn còn trên hiện trạng sạch
sẽ.”(183)
 Được xem là tập thể khi một người Salah cùng
Imam:
(183) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.

157

Được xem là tập thể khi có ai đó dù chỉ là đứa trẻ
hoặc phụ nữ đều được xem là Salah tập thể, tuy nhiên số
lượng càng đông càng được Allah yêu thích.
- Theo ông Ibnu A’bbaas  thuật lại: “Tôi đã ngủ
qua đêm tại nhà cô ruột Maimunah, khi Thiên Sứ ﷺ
đứng hành lễ Salah trong đêm thì tôi vào đứng bên trái
của Người, Thiên Sứ đã kéo tôi sang đứng bên
phải.”(184)
- Theo ông Abu Sa-i’d Al-Khudri  và ông Abu
Huroiroh  đồng dẫn lời của Thiên Sứ ﷺ:

ً َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ اْ ََ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ا
َييعا ُكت َبا مين
ي ْج
ي
{م ين استيقظ مين اللي يل وأيقظ أهله فصليا ركعت ي
َ اَ َ ً َ ا
ا
َ اذلاك
}ات
ير
اذلاك ييرين اّلل كثييا و
ي

“Ai thức dậy trong đêm và đánh thức vợ rồi cả hai
cùng Salah hai Rak-at thì vợ chồng đó được xếp vào
hàng ngũ những người nam và nữ tụng niệm Allah
nhiều.”(185)
- Theo ông Abu Sa-i’d Al-Khudri  thuật lại: Có
người đàn ông vào Masjid sau khi Thiên Sứ  ﷺvà mọi
người đã hành lễ Salah xong, Thiên Sứ  ﷺnhìn nói với
mọi người:

ُ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ا
}{من يتصدق لَع هذا فيصّل معه

(184) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(185) Hadith do Abu Dawood, Al-Haakim ghi lại, Hadith Soheeh.
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“Ai bố thí cho người này thì hành lễ Salah cùng y
đi.” Thế là một người đàn ông trong nhóm đứng dậy
hành lễ Salah cùng với người đà ông đó.(186)
- Theo ông Abai bin Ka’b  dẫn lời của Thiên
Sứ ﷺ:

َ َ َُُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ا َ ََ ا ُ َ َ ا
{وإين صلة الرج يل مع الرج يل أزك مين صلت ي يه وحده وصلته مع
ا ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ا ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ُّ َ ا
اّلل
ي أزك مين صلت ي يه مع الرج يل وما َكن أكْث فهو أحب إيل ي
الرجل ي
َ ََ
}تعال
“Và Salah của người đàn ông cùng với một người đàn
ông khác tốt hơn(187) là anh ta Salah một mình, và
Salah cùng với hai người đàn ông thì tốt hơn với một
người đàn ông duy nhất, và cứ số lượng càng đông
càng được Allah thương yêu.”(188)
 Việc phụ nữ tham gia Salah ở Masjid và giá
trị Salah của họ ở tại nhà riêng:
Phụ nữ hoàn toàn được phép đến những Masjid để
tham gia Salah tập thể với điều kiện không được nói

(186) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi lại, Hadith
Soheeh.
(187) Tốt hơn nghĩa là sẽ được ân phước nhiều hơn, được xóa tội
nhiều hơn bởi sự tập trung đông và được trùm bởi lòng thương
xót và điềm tĩnh trong khi một mình không được thế.
(188) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Nasaa-i ghi lại, Hadith
Hasan.
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chuyện lã lơi hay cách ăn mặc và sức dầu thơm để gây
chú ý của người khác phái, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ْ ْ ْ َ ََُْ َ َ ا َ َ َ ا
}جد اّللي َوْلَخ ُرج َن ت يفلت
{ل تمنعوا إيماء اّللي مسا ي

“Các ngươi chớ cấm các nô lệ nữ của Allah đến các
Masjid của Ngài, các nàng hãy rời (khỏi nhà) nhưng
không có mùi dầu thơm.”(189)
- Thiên Sứ  ﷺnói:

ََ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ
َ
} خرة
{أيما امرأة أصابت َبورا فل تشهد معنا ال يعشاء اآل ي

“Bất cứ phụ nữ nào đã sức dầu thơm thì chớ tham
gia Salah I’sha cùng chúng ta.”(190)

- Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ ا َ ْ ُ ا
َْ ُْ َْ ََ َ َ َ ا
ج يد لم تقبل لها صلة حّت
{أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إيل المس ي
َ ََْ
}تغت يسل
“Bất cứ phụ nữ nào sức dầu thơm rồi đến Masjid
thì Salah của cô ta không được chấp nhận cho đến
khi tắm (sạch mùi thơm đó).”(191)
(189) Hadith do Imam Ahmad, Abu Dawood ghi lại, Hadith
Soheeh.
(190) Hadith do Muslim ghi lại.
(191) Hadith do Ibnu Maajah ghi lại, Hadith Soheeh.
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- Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َْ َ َ ُُ ُ ُ ا َ ْ َُ ا
}جد َوبيوتهن خي لهن
{ل تمنعوا ن يساءكم المسا ي

“Các ngươi không được cấm nô lệ nữ của Allah đến
các Masjid, tuy nhiên (Salah) của các nàng ở nhà sẽ
tốt hơn.”(192)
- Thiên Sứ  ﷺnói:

َْ َ ْ َُ َ
ََُ َ َ َ َ ْ ُ
َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َْ
{صلة المرأة ي يف بيتيها أفضل مين صلت يها يف حجرت يها وصلتها يف
َ َْ
َ َ َ ْ ُ َ َْ َ ََْ
}َمدعيها أفضل مين صلت يها يف بيتيها
“Phụ nữ hành lễ Salah giữa nhà sẽ tốt hơn ở gần
cửa (ra vào) và Salah trong phòng riêng sẽ tốt hơn
Salah ở giữa nhà.”(193)
- Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ُْ َ
ِّ َ َ ْ ُ ُ ا
}ج يد النساءي قع ُر بيوت ييهن
{خي مسا ي

“Masjid tốt nhất dành cho phụ nữ là nơi kín nhất
trong nhà của các nàng.”(194)

(192) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Haakim ghi lại, Hadith
Soheeh.
(193) Hadith do Abu Dawood, Al-Haakim ghi lại Hadith Soheeh.
(194) Hadith do Ahmad, Al-Baihaqi ghi lại, Hadith Soheeh.
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Salah Jum-a’h
(thứ sáu)
 Giáo lý về Salah Jum-a’h:
Salah Jum-a’h vào ngày thứ sáu là bổn phận bắt
buộc cho tất cả nam giới Muslim phải đến Masjid hành lễ
Salah hai Rak-at qua những bằng chứng sau đây:
- Từ Qur’an: Allah phán:
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ا ا
َّ ِي ل
ِين اء ا
ۡ ٱۡل ُم اعةِ فا
امنُ ٓوا ْ إ اذا فُو ا
يأ ُّي ااَ َّٱَّل ا
ُ ۡ ِ ِلَلا َّٰوة ِ مِن ي ا ۡو
َّٰٱس اع ۡوا ْ إ ِ اٰىَل
َٰٓ ﴿
ِ
ُ ُۡ اۡاُ ا
َّ ۡ
ۡ ُ َّ ۡ ٱَّلل ِ اوذا ُروا ْ ۡٱۡلا ۡي ا ا ُ ۡ ا
:﴾ اجلمعة٩ع ذَّٰل ِكم اۡي لكم إِن كنتم تعلمون
ِّۚ
ِذِكر
9

(9) Hỡi những người có đức tin, khi tiếng Azan
được cất lên gọi các ngươi đến dâng lễ nguyện Salah
Jum-a’h vào ngày thứ sáu thì các ngươi hãy tạm
gác lại việc mua bán mà nhanh chân đến (Masjid)
để tưởng nhớ Allah. Đó là việc tốt đẹp cho các
ngươi nếu các ngươi nhận thức được. Al-Jumu-a’h:
9 (Chương 62).
- Từ Sunnah:
+ Thiên Sứ  ﷺnói:

ُُ ََ َُ َ ْ َ ا ا
َ ُ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ا
ْ
ـات أ ْو ْلَخـتيمن اّلل لَع قلـوب ي يهم
ع
{ْلنت يهي أقوام عن ودع ييهم اْلم ي
ُ ُ ََ ُ ا
َ ون ان م َين الْ َغافيل
}ي
ثم ْلك
ي
“Các ngươi hãy chấm dứt ngay việc bê tha tham gia
hành lễ Salah Jum-a’h, hoặc là Allah sẽ niêm phong
con tim chúng rồi chúng trở thành đám người sao
lãng.”(195)
+ Thiên Sứ  ﷺnói:

ِّ َ ُ ً ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َ ِّ َ ُ ُ ا
ا
اس ثم أحرق لَع يرجال
{لقد هممت أن آمر رجل يصل بيانل ي
َ َ ََُ َ ا
ْ ُ َ ُ ُ َ ُ ُْ
}يتخلفون ع ين اْلمع ية بيوتهم
(195) Hadith do Muslim ghi lại.
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“Ta đã định bảo người (đàn ông) khác thay Ta
hướng dẫn lễ Salah, còn Ta sẽ đi đốt nhà những đàn
ông nào không tham gia Salah Jum-a’h.”(196)
+ Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َْ َْ ًَََََْ َ ا
ْ ُ ِّ ُ َ َ
َ ُ َ ُ ُْ
َ
 عبد مملوك:جب لَع ك مسليم يف ْجاعة إيل أربعة
{اْلمعة حق وا ي
َ َ َ َ َ ْ َ
}أ يو ام َرأة أ ْو ص يب أ ْو م يريض
“Salah Jum-a’h là bổn phận bắt buộc của mỗi tín đồ
Muslim (nam) phải đến tham gia tập thể, ngoại trừ
bốn loại người: Nam và nữ nô lệ; phụ nữ; trẻ em; và
người bệnh.”(197)
- Từ Ijma’: Giới U’lama đồng thống nhất Salah
Jum-a’h là bổn phận bắt buộc cho mỗi tín đồ nam phải
đến Masjid hành lễ Salah tập thể.
 Giá trị của Salah Jum-a’h:
Ngày thứ sáu là ngày hồng phúc, là ngày vĩ đại, là
ngày tốt nhất trong tuần, vì Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َ ُ ُْ ُ ْ َ ُ ْ ا
ْ ََ َ َْ ُْ َ
َ ُْ َ َُ َ ُ
ي يوم طلعت فيي يه الشمس يوم اْلمع ية فيي يه خليق آدم وفيي يه أهبيط
{خ
َْ َ َ
َ َُ ُ ا
َ َ
َ اع ُة َو َما م ْين َداباة إيلا َو ي
ه
ييب علي يه َوفيي يه مات َوفيي يه تقوم الس
َوفيي يه ت
ًَ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ا َْ َُ ا
ْ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ
ي تصبيح حّت تطلع الشمس شفقا م َين
ح
م يسيخة يوم
اْلمع ية مين ي

(196) Hadith do Muslim ghi lại.
(197) Hadith do Abu Dawood, Al-Haakim ghi lại, Hadith Soheeh.
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َ َ
َ ا
َْ َ ا ْ ا
َاعة لَ يُ َصاد ُيف َها َع ْبد ُم ْسلم َو ُهو
َ
اإلنس وفيي يه س
ي
الساع ية إيل ي
اْلن و ي
َ ُ َ ِّ َ ْ َ ُ ا َ َ َ ً ا َ ْ َ ُ ا
}يصّل يسأل اّلل حاجة إيل أعطاه إيياها
“Ngày tốt nhất khi mặt trời mọc lên là ngày thứ sáu,
đó là ngày Adam được tạo ra, là ngày Người bị trục
xuất, là ngày sự sám hối của Người được chấp nhận,
là ngày mà Người đã qua đời, là ngày sẽ thiết lập ngày
tận thế, thứ sáu cũng là ngày làm cho tất cả động vật
lo sợ về ngày tận thế kể từ khi mặt trời mọc cho đến
khi lặn ngoại trừ loài Jinn và loài người, và trong thứ
sáu có một giờ khi người Muslim đứng Salah cầu xin
Allah về nhu cầu bản thân chắc chắn sẽ được tội
nguyện.”(198)

 Những khuyến khích và văn hóa của ngày thứ
sáu:
1- Tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn quần áo, sức dầu
thơm, dùng Siwaak, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ْ ُ ِّ ُ َ َ
َ اْل ُم َع ية
ُ ْ { ُغ ْس ُل يَ ْو يم
}جب لَع ك ُمتليم
ا
و
ي

“Việc tắm ngày thứ sáu là bắt buộc đối với người ngủ
bị mộng tinh.”(199)
(198) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và những
học giả khác ghi lại, Hadith Soheeh.
199
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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- Thiên Sứ  ﷺnói:

ََ َ
ِّ َ ُّ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ ِّ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
يب ما قد َر
الط
{غسل يوم اْلمع ية لَع ك ُمتليم والسواك ويمس مين
ي
َْ َ
}علي يه
“Việc tắm ngày thứ sáu bắt buộc đối với người ngủ
mộng tinh, còn dùng Siwak và xịt dầu thơm với khả
năng có thể.”(200)
- Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ُ ُْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ ا
َ
ي يْلو يم اْلمع ية يسوى
{ما لَع أح يدكم أن وجد سعة أن يت ي
خذ ثوب ي
َ ْ َْ َْ
}ب ميهنت ي يه
ثو
“Đối với ai trong các ngươi khá giả hãy chọn cho
mình hai bộ đồ của ngày thứ sáu ngoài hai bộ đồ đi
làm.”(201)
- Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ ْ ْ ِّ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ا
ْ ُ ِّ ُ ُّ َ
ي
ب أهلي يه
يي
ط
ين
م
س
م
ي
ن
أ
و
ة
ع
م
اْل
م
و
ي
ل
س
غ
و
اك
و
الس
م
ل
س
{ حق ك م
ي
ي
ي
َ َ ْ
}إين َكن
“Bổn phận của mỗi người Muslim là dùng Siwak, tắm
ngày thứ sáu và xịt dầu thơm tại nhà.”(202)

(200) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(201) Hadith do Abu Dawood, Ibnu Maajah ghi, Hadith Soheeh.
(202) Hadith do Al-Bazzaar ghi lại, Hadith Soheeh.
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2- Đi sớm vì Jum-a’h: Khuyến khích đi sớm đến
Masjid vì Salah Jum-a’h trước khi vào giờ Salah, bởi
Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ُ
ُ َ َ َْ َ ْ ُ َ ُ ُْ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ ا
َ
َ
اْلناب ية ث ام َراح يف الساع ية األول
{م ين اغتسل يوم اْلمع ية غسل
ًَََ َ ا َ ا َ َ ََاَ َا
َ َ ْ َ َ ًَََ َ َ ََاَ َا
، ومن راح يف الساع ية اثلان يي ية فكأنما قرب بقرة،فكأنما قرب بدنة
َ َ ْ َ َ َ ََْ ً َْ َ ا َ ا َ َ ََاَ َا
َ ْ َ
 ومن راح يف،اثل ية فكأنما قرب كبشا أقرن
َومن َراح يف الساع ية اثل ي
َ َْ َ ا
َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َا َ ا َ َ ََا
 َومن َراح يف الساع ية اْلاميس ية،الرابيع ية فكأنما ق ارب دجاجة
الساع ية
َ ُ َ َْ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ً َ َْ َ َ ََاَ َا
ت الملئ يكة يست يمعون
اإلمام حُض ي
 فإيذا خرج ي،فكأنما قرب بيضة
ْ ِّ
}اذلك َر

“Ai tắm ngày thứ sáu giống như tắm Junub, rồi đến
Masjid vào giờ đầu tiên giống như y đã hiến một con
lạc đà, ai đến giờ thứ hai giống như y hiến một con bò,
ai đến giờ thứ ba giống như y hiến một con cừu có
sừng, ai đến giờ thứ tư giống như y hiến một con gà
và ai đến giờ thứ năm giống như y hiến một cái trứng,
đến khi Imam ra thuyết giảng là giới Thiên Thần tập
trung lắng nghe lời giảng.”(203)
3- Thực hiện Salah Sunnah theo khả năng khi vào
Masjid trước khi Imam ra thuyết giảng, nhưng đến khi
Imam ra thuyết giảng thì chỉ còn mỗi Salah chào Masjid,
bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

(203) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ َ ا
ُ َويَ ادهين،اع م ْين ُط ْهر
 ويتطهر ما استط،{ل يغت يسل رجل يوم اْلمعةي
ُ ِّ َ ُ َ َ
ْ َْ َ ُ ْ َُ َْ ُ ا
ْ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
 ول يفرق،ج يد
ييب بيت ي يه ثم يروح إيل المس ي
 أو يمس مين ط ي،مين دهن ي يه
ْ
َ
َ َ َ اَ ا
ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ا ُ َ ِّ َ ُ َ ُ ُ ا
ت ل ييْل َم ي
 إيل،ام إيذا تكلم
 ثم ين يص، ثم يصّل ما كتيب ل،ي
بي اثن ي
ُ
ْ
َ َ ْ َ ُْ َْ َ
َ ُ ُْ َ َ ُ ُْ ْ ُ َ َ ُ
}اْلمع ية األخ َرى ما لم يغش الكبائ ُير
غ يفر ل مين اْلمع ية إيل
“Những người đàn ông nào tắm trong ngày thứ sáu,
tẩy rửa với khả năng có thể, xịt dầu thơm hoặc dùng
chất thơm tại nhà y rồi đi đến Masjid, khi vào Masjid
không chen giữa hai người, rồi hành lễ Salah Sunnah
bao Rak-at tùy thích, sau đó im lặng nghe Imam
thuyết giảng thì sẽ được xóa tội lỗi từ thứ sáu này đến
thứ sáu tới, ngoài những đại tội.”(204)

Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ
ي
اإلمام َيطب فليصل ركعت ي
{إيذا جاء أحدكم يوم اْلمع ية و ي
َ}َو ْْلَ َت َج او ْز فييهم
ي
“Nếu ai vào Madjid ngày thứ sau đúng lúc Imam
đang đứng đọc bài thuyết giảng thì hãy hành lễ hai
Rak-at (Chào Masjid) và rút ngắn lễ Salah đó.”(205)

(204) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
(205) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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4- Không nên bước ngang vai người ngồi trong
Masjid và không nên chen giữa hai người đang ngồi, vì
Thiên Sứ đã lệnh cho một người đàn ông khi thấy ông ta
bước ngang vai người đang ngồi:

َ َْ َ َْ ْ ََ ْ ْ
}{اجليس فقد آذيت َوآنيت

“Anh hãy ngồi xuống đi, anh đã làm phiền và đã trể
rồi đó.”(206)
Và Thiên Sứ  ﷺđã nói ở Hadith đã trình bày:

َ ُ ُْ َ َ ُ ُْ ْ ُ َ َ ُ ا
ْ َ ْ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ
 إيل غ يفر ل مين اْلمع ية إيل اْلمع ية. . . ،ي
 ول يفرق بي اثن ي. . .{
ُْ
}األخ َرى
“...không chen giữa hai người, ... mà lại không được
xóa tội từ thứ sáu này đến thứ sáu tới.”
5- Ngưng nói chuyện và nô đùa khi Imam đang
đọc bài thuyết giảng, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ
َ َ ُْ َ
}اإلمام َيط ُب أن يصت فقد لغوت
و
ة
ع
م
اْل
م
و
ي
ب
ح
ا
يص
{إيذا قلت ل
ي
ي
ي
ي

“Nếu anh nói với người kế bên lúc Imam đang thuyết
giảng trong ngày thứ sáu: “im đi” là xem như anh đã
nói sàm bậy.”(207)
Thiên Sứ  ﷺnói:

(206) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Nasaa-i ghi lại, Hadith
Soheeh.
207
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُْ َ َ َ ْ َ َ ا َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ا
{من توضأ فأحسن الوضوء ثم أت اْلمعة فاستمع وأنصت غ يفر ل ما
َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ا َ َ ْ َ ا
}بينه وبي اْلمع ية و يزيادة ثلث ية أيام ومن مس اْلص فقد لغا
“Ai lấy nước Wudu rồi đến Salah Jum-a’h bằng sự
lắng nghe và im lặng thì y sẽ được xóa tội giữa hai lần
thứ sáu và cộng thêm ba ngày, còn ai nô đùa là xem
như y đã làm điều sàm bậy.”(208)
6- Cấm mua bán khi tiếng Azaan của Salah Juma’h cất lên, bởi Allah phán:

ا ۡ ُۡ ُ ا ا ۡ ْ ا
ا ا ُّ ا َّ ا ا ا ُ ٓ ْ ا ُ ا َّ ا
َٰٓ ﴿
ٱس اع ۡوا إ ِ َّٰٰىَل
ِلَل َّٰوة ِ مِن يو ِ ٱۡلمعةِ ف
يأياَ ٱَّلِين ءامنوا إِذا فو ِي ل
َّ ۡ
ٱَّلل ِ او اذ ُروا ْ ۡٱۡلا ۡي ا
9 :ع﴾ اجلمعة
ِّۚ
ِذِكر

Hỡi những người có đức tin, khi tiếng Azan được
cất lên gọi các ngươi đến dâng lễ nguyện Salah
Jum-a’h vào ngày thứ sáu thì các ngươi hãy tạm
gác lại việc mua bán mà nhanh chân đến (Masjid)
để tưởng nhớ Allah. Al-Jumu-a’h: 9 (Chương 62).
7- Cố gắng Solawat thật nhiều cho Thiên Sứ ﷺ
trong đêm và ngày thứ sáu, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ
ََ َ َ ا
َ ْ َ َ ْ ي ْ ُ ُ َ َ ا ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ ا
ُ
ا
{أك يْثوا الصلة لَع يف يوم اْلمع ية فإينه ليس أحد يصل لَع يوم
ُ ُ َ َ ُْ ُ َ ا ُ َ ْ َ َا
}اْلمع ية إيل ع يرضت لَع صلته

(208) Hadith do Muslim ghi lại.
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“Các ngươi hãy Solawat cho Ta thật nhiều vào ngày
thứ sáu, rằng không một ai Solawat vào ngày thứ
sáu ngoại trừ Solawat đó được mang đến Ta.”(209)
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ
ً َ َ ا َ َ َ َا َ ْ َ ُْ ُ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َ َ َ ْ َ ا َ َا
ُ
{أك يْثوا الصلة لَع يوم اْلمع ية وْللة اْلمع ية فمن صّل لَع صلة
َُ ا ا
ً ْ اّلل َعلَ ْي يه َع
}ِّشا
صّل
“Các ngươi hãy Solawat cho Ta thật nhiều vào đêm
và ngày thứ sáu, rằng ai Solawat cho ta một lần
được Allah Solawat cho y mười lần.”(210)
8- Khuyến khích đọc chương Al-Kahf (số 18),
bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ ْ َ
َ َ َ ُ ُْ ْ َ
َاء َلُ م َين انلُّور َما َب ْي
َ ض
ي
{من قرأ سورة الكه يف يف يوم اْلمع ية أ
ي
ْ َ َ ُ ُْ
}ي
اْلمعت ي

“Ai đọc chương Al-Kahf trong ngày thứ sáu sẽ được
ánh sáng trùm giữa khoảng hai Jum-a’h.”(211)
9- Tranh thủ cầu xin thật nhiều mong trùng với
giờ chấp nhận lời cầu xin, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ُ َ ُ َ ِّ َ ْ َ ُ ا َ َ َ ً ا َ ْ َ ُ ا
} { وهو يصّل يسأل اّلل حاجة إيل أعطاه إيياها

(209) Hadith do Al-Haakim và Al-Baihaqi ghi lại trong Sua’bul
Iman.
(210) Hadith do Al-Baihaqi, Hadith Hasan.
(211) Hadith do Al-Haakim, Al-Baihaqi ghi lại, Hadith Soheeh.
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“Và trong ngày thứ sáu có một giờ khi người
Muslim đứng Salah cầu xin Allah về nhu cầu bản
thân chắc chắn sẽ được tội nguyện.”(212)
Giờ khắc được nhắc trong Hadith là giờ cuối
cùng của ngày thứ sáu, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َُ َْ
ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُْ ُ ْ َ
 مينها ساعة ل يوجـد مسـليم يسـأل،{يوم اْلمع ية ث ينتا عِّشة ساعة
َ ُ َْ َ ُ اَ َ ا َ َ ا َ ًْ ا َ ُ ا
ْ َْ َ َْ َ َ َ
}ْص
ع
ال
د
ع
ب
ة
اع
س
ر
خ
آ
ا
وه
 فاتل يمس،اّلل عز وجل شيئا إيل آتاه إيياه
ي
ي

“Ngày thứ sáu được chia thành mười hai giờ, trong
đó có một giờ mà không một người Muslim nào
đứng Salah để cầu xin Allah điều gì đó, ngoại trừ y
được ban cho, các ngươi hãy tìm giờ khắc nằm ở
giờ cuối ngày sau A’sr.”(213)
10- Theo ông Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

َ ُ ُْ ُ ْ َ ُ ْ ا
ْ ََ َ َْ ُْ َ
َ ُْ َ َُ َ ُ
ي يوم طلعت فيي يه الشمس يوم اْلمع ية فيي يه خليق آدم وفيي يه أهبيط
{خ
َ
ا
ْ َ َ
َ َُ ُ ا
َ َ
َ اع ُة َو َما م ْين َداباة إيل َو ي
ه
ييب علي يه َوفيي يه مات َوفيي يه تقوم الس
َوفيي يه ت
ًَ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ا َْ َُ ا
ْ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ
ي تصبيح حّت تطلع الشمس شفقا م َين
ح
م يسيخة يوم
اْلمع ية مين ي
ْ
ا
ْ ُ َْ َُ َ ُ َ َ َ
َ ا
ُ
َْ َ ا
اإلنس َوفيي يه ساعة ل يصاديفها عبد مسليم َوه َو
و
ن
اْل
الساع ية إيل ي
ي
َ ُ َ ِّ َ ْ َ ُ ا َ َ َ ً ا َ ْ َ ُ ا
}يصّل يسأل اّلل حاجة إيل أعطاه إيياها

“Ngày tốt nhất khi mặt trời mọc lên là ngày thứ sáu,
đó là ngày Adam được tạo ra, là ngày Người bị trục
(212) Hadith do Muslim ghi lại.
(213) Hadith do Muslim ghi lại.
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xuất, là ngày sự sám hối của Người được chấp
nhận, là ngày mà Người đã qua đời, là ngày sẽ thiết
lập ngày tận thế, thứ sáu cũng là ngày làm cho tất
cả động vật lo sợ về ngày tận thế kể từ khi mặt trời
mọc cho đến khi lặn ngoại trừ loài Jinn và loài
người, và trong ngày thứ sáu có một giờ khi người
Muslim đứng Salah cầu xin Allah về nhu cầu bản
thân chắc chắn sẽ được tội nguyện.”
Ông Ka’b  hỏi: Điều đó chỉ xảy ra một năm
một lần à?
- Abu Huroiroh  trả lời: Không, thứ sáu của
mỗi tuần.
Xong ông Ka’b đi đọc Kinh Tawroh rồi trở lại
nói: Thiên Sứ  ﷺđã nói đúng.
Sau đó, tôi gặp Allah bin Salam và kể cho anh ta
nghe về cuộc trò chuyện giữa tôi và Ka’b. Ông
Abdulllah bin Salam  bảo: Tôi biết đó là giờ nà rồi.
Tôi hỏi: Vậy anh hãy cho tôi biết đó là giờ nào?
- Abdulllah bin Salam  đáp: Đó là giờ cuối
cùng của ngày thứ sáu.
- Tôi hỏi: Sao lại là giờ cuối cho được trong khi
Thiên Sứ nói: “và trong thứ sáu có một giờ khi
người Muslim đứng Salah cầu xin Allah về nhu cầu
bản thân chắc chắn sẽ được tội nguyện.” Trong khi
sau Salah A’sr không phải là giờ Salah.
- Abdulllah bin Salam : Chẳng phải Thiên Sứ
 ﷺđã nói:
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ِّ َ ُ ا َ َ ا
ََْ ً َْ َ َ َ ْ َ
َُ َ َ ا
}{من جلس َمليسا ينت يظ ُر الصلة فه َو يف الصلة ي حّت يصل
“Ai đang ngồi chờ đợi để Salah là y đang hành lễ
Salah cho đến khi hành lễ Salah (mà y chờ đợi).”
Tôi nói: Đúng vậy.
Abdullah bảo: Như thế đó.(214)
Và có ý kiến khác bảo: Đó là thời khắc Imam
ngồi xuống giữa hai lần thuyết giảng cho đến xong
Salah.
 Các điều kiện bắt buộc về Jum-a’h:
Salah Jum-a’h thứ sáu chỉ bắt buộc đối với nam
Muslim, tự do, trưởng thành, mạnh khỏe và đang ở quê
nhà, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َْ َْ ًَََََْ َ ا
ْ ُ ِّ ُ َ َ
َ ُ َ ُ ُْ
َ
 عبد مملوك:جب لَع ك مسليم يف ْجاعة إيل أربعة
{اْلمعة حق وا ي
َ َ َ َ َ ْ َ
}أ يو ام َرأة أ ْو ص يب أ ْو م يريض

“Salah Jum-a’h là bổn phận bắt buộc mỗi tín đồ
Muslim đến tham gia tập thể, ngoại trừ bốn loại
người: Nam và nữ nô lệ; phụ nữ; trẻ em; và người
bệnh.”(215)
Là người đi đường không bắt buộc phải Salah
Jum-a’h bởi vấn đề này không được truyền lại từ Thiên
(214) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i, Hadith
Soheeh.
215
( ) Hadith do Abu Dawood, Al-Haakim ghi lại, Hadith Soheeh.
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Sứ ﷺ. Người chỉ Salah Jum-a’h lúc làm Jihaad và đi
hành hương Hajj mà thôi. Và được truyền lại từ U’mar
bin Al-Khottob rằng đã thấy một người đàn ông chuẩn bị
du hành thì ông ấy nói: “Giá như hôm nay không phải là
thứ sáu là tôi đã khởi hành đi xa...” Ông U’mar bảo:
“Anh hãy đi đi bởi không có bắt buộc người đi đường
hành lễ Jum-a’h.”(216)
 Các điều kiện để tổ chức buổi Salah Juma’h:
1- Phải được tổ chức tại xóm làng hoặc thành
thị, bởi Thiên Sứ  ﷺkhông có Salah Jum-a’h tại
những nơi hẽo lánh và cũng không trong lúc đi đường.
2- Phải đọc hai bài thuyết giảng liên tiếp nhau
như Thiên Sứ  ﷺđã làm, và trong bài thuyết giảng
phải có rất nhiều lời tụng niệm Allah, khuyên răn và
nhắn nhủ đến tín đồ Muslim.
 Hình thức Salah Jum-a’h:
Vào ngày thứ sáu, sau khi mặt trời đã nghiên
bóng thì Imam bước lên bụt giảng rồi quay mặt lại
chào Salam đến tất cả tín đồ trong Masjid, xong Imam
ngồi xuống chờ đợi Azan. Sau khi lời Azan kết thúc thì
Imam đứng lên đọc lời khai đề là tạ ơn Allah, ca tụng
và tán dương Ngài, rồi Solawat cho Thiên Sứ ﷺ, rồi
(216) Hadith Al-Shaafi-i ghi trong Musnad, học giả chuyên Hadith
Ibnu Hajar ghi trong Talkhis Al-Hubair và không nhận xét gì.
Chú ý: Có một số U’lama bắt buộc người đi đường Salah Jum-a’h
khi đã có nơi tạm trú nhất định tại địa phương nào đó.
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lớn tiếng nhắc nhở mọi người về các lệnh mà Allah và
Thiên Sứ  ﷺcủa Ngài đã ban lệnh và đã cấm; dùng
lối thuyết giảng vừa khích lệ và vừa khuyến cáo; hứa
hẹn và cảnh báo, đó là phần thứ nhứt.
Imam ngồi xuống nghỉ chút rồi đứng lên giảng
tiếp phần thứ hai, trước khi vào đề tài thì Imam cũng
phải đọc khai đề bằng lời cám ơn, tụng niệm Allah rồi
mới tiếp tục bài thuyết giảng phần còn lại.
Hãy thuyết giảng bằng giọng hùng mạnh, sống
động và dứt khoát giống như đang đứng trước dân
quân. Khi đọc xong bài thuyết giảng thì người Bilal
hay ai đó hô to Iqomah Salah để mọi người xếp hàng
ngay ngắn. Imam phải đọc kinh lớn tiếng trong hai
Rak-at, ở Rak-at thứ nhất sau bài Fatihah nên đọc
chương Al-A’la (số 87) hoặc chương Al-Jumu-a’h (số
62), còn ở Rak-at thứ hai sau bài Fatihah thì đọc
chương Al-Ghoshiyah (số 88) hoặc chương AlMunaafiqun (số 63), hoạc đọc bất cứ bài nào khác
trong thiên kinh Qur’an cũng được.

 Salah Sunnah trước và sau Jum-a’h:
Trước khi Salah Jum-a’h người vào Masjid được
phép hành lễ Salah Sunnah bao nhiêu Rak-at tùy thích
không có giới hạn, cứ mỗi hai Rak-at là cho Salam một
lần. Khi Imam lên bụt đọc bài thuyết giảng thì lúc này
chỉ được Salah hai Rak-at chào Masjid cho những ai
đến sau Imam đọc thuyết giảng mà thôi và nên rút ngắn

176

hai Rak-at đó như đã trình bày ở trên có kèm bằng
chứng.
Sau Salah Jum-a’h khuyến khích Salah Sunnah
bốn hoặc hai Rak-at như Thiên Sứ  ﷺđã nói:

ً َ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ً ِّ َ ُ َ َ ْ َ
}{من َكن مصليا بعد اْلمع ية فليصل أربعا

“Ai có hành lễ Salah Sunnah sau Jum-a’h thì hãy
Salah bốn Rak-at.”(217)
Theo ông Ibnu U’mar  nói: “Trước đây, sau
khi Salah Jum’at tại Masjid, Thiên Sứ  ﷺvề nhà
Salah sunnah hai Rak-at tại nhà của Người.”(218)
Một số U’lama  nói: “Nhằm áp dụng hết các
Hadith đã trình bày, tín đồ Muslim muốn Salah Sunnah
sau Jum-a’h tại Masjid thì phải Salah bốn Rak-at, còn
khi về nhà thì Salah hai Rak-at mà thôi.”

 Sunnah Rowaatib:
Islam cho phép và khuyến khích nên Salah
Rowaatib hằng ngày, bởi giá trị của nó rất lớn như gia
tăng ân phước và nâng cao địa vị, ngoài ra còn bù đắp
cho những thiếu sót mà bổn phận chưa hoàn chỉnh, và
bởi hành lễ Salah là loại hành đạo có địa vị rất vĩ đại
hơn hẳn tất cả mọi việc hành đạo khác.
(217) Hadith do Muslim ghi lại.
(218) Hadith Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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Theo ông Robi-a’h bin Ka’b Al-Aslami ,
người tạp vụ cho Thiên Sứ  ﷺthuật lại: Tôi đã ở qua
đêm cùng với Thiên Sứ  ﷺcủa Allah, tôi mang nước
cho Người lấy Wudu và để cho người sai vặt, Người
bảo tôi:

ْ َ
}{سل يِن

“Cậu hãy yêu cầu Ta đi.”
Tôi nói muốn được bên cạnh Thiên Sứ  ﷺtrong thiên
đàng thì Người  ﷺnói:

َ َ َُْ َْ
} ي ذل ي ؟
{أو غ

“Còn điều gì khác nữa không?”
Chỉ có mỗi điều đó, ông đáp. Thiên Sứ  ﷺbảo:

ْ ُ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ
}ْثة ي السجودي
{فأعيِن لَع نف يس بيك

“Thế thì cậu hãy tự giúp mình bằng cách quỳ lạy
thật nhiều.”(219)
Theo ông Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

ْ َ َُُ َ
َ َُ َ َا َا
َ َ ْ
َ َ ْ ََْ ُ َْْ
ُ
 فإين،{إين أول ما ُياسب ب ي يه العبد يوم ال يقيام ية مين عملي يه صلته
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
 فإ ي ين انتقص،ِّس
 وإين فسدت فقد خاب وخ ي،صلحت فقد أفلح وأَنح

(219) Hadith do Muslim ghi lại.
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ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ا ُّ َ َ ا
َْ َْ
ََ ْ
 انظ ُروا هل ل يعب يدي مين تط ُّو ع:الرب ع از َوجل
مين ف يريضت ي يه َشء قال
َ َ ََ َ َ
َ ُ ُ َ ُ َ َْ
َ ََْ َ َ ََُ َ ا
}فيكمل بيها ما انتقص م َين الف يريض ية ث ام يكون سائ ُير عملي يه لَع هذا
“Việc hành đạo đầu tiên của một con người bị mang
ra phán xét trong ngày tận thế đó là hành lễ Salah,
nếu Salah đã chỉn chu thì y đã chiến thắng và thành
đạt, còn khi Salah chẳng có gì thì y đã thất bại và
thua thiệt. Nếu Salah bắt buộc bị thiếu sót thì Allah
– Đấng Hùng Mạnh – phán: ‘Các ngươi hãy kiểm
tra xem bề tôi này của TA có Salah Sunnah không
và hãy bổ sung cho y những gì đã thiếu, cứ thế đối
với tất cả việc hành đạo khác’.”(220)
 Các thể loại Salah Sunnah:
Salah Sunnah được chia thành hai loại, không
giới hạn và có giới hạn. Đối với Salah vô giới hạn thì
chỉ cần định tâm Salah Sunnah là được, còn Salah có
giới hạn kèm chung Salah bắt buộc được gọi là Salah
Rowaatib gồm Salah Sunnah ở giờ Fajr, Zhuhr, A’sr,
Maghrib và I’sha, sẽ được phân tích tỉ mỉ hơn ở phần
dưới.
 Giá trị của Salah Rowaatib cùng với Salah
bắt buộc:

(220) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và các học giả khác
ghi lại, Hadith Soheeh.
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Theo bà Um Habibah  thuật lại có nghe Thiên
Sứ  ﷺcủa Allah nói rằng:

َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ِّ ا ُ ا
َِّشةَ َر ْك َع ًة َت َط ُّو ًَع َغ ْي
َ ْ ّت َع
ْ َ ْك يَ ْوم ث ين
{ما مين عبد مسليم يصّل يّللي
َْ ا
ًَْ َ ُا َ َ ا
َ َ
}ف يريضة إيل بن اّلل لُ بيتا يف اْلن ية

“Những tín đồ Muslim nào hành lễ Salah mỗi ngày
vì Allah mười hai Rak-at ngoài các Salah bắt buộc,
thì y được Allah xây cho một ngôi nhà trong thiên
đàng.”(221)
Trình bày về ít nhất, tốt nhất và mức trung
bình của Salah Rowaatib:
1- Theo bà Um Habibah  thuật lại có nghe
Thiên Sứ  ﷺcủa Allah nói rằng:

ْ َ َُ َ ُ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َْ َ َْ َ َْ َ ْ َ ا
ً َ ْ َ َْ ا
 أربعا:{من صّل يف يوم وْللة ا يثنّت عِّشة ركعة ب ين ل بيت يف اْلن ية
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ ْ َ
َ َْ ََْ ََْ
ي بعد
ت
ع
ك
ر
و
،
ب
ر
غ
ي
ي بعد الم ي ي
 وركعت ي،ي بعدها
 وركعت ي،قبل الظه ير
َ ْ
ْ َْ َ َ ََْ ََْ َْ َ
ي
}ي قبل صلة ي الفج ير
ت
ع
ك
ر
و
،
ء
ا
ش
ال يع
ي

“Ai Salah trong ngày đêm mười hai Rak-at được kê
khai sau đây thì Allah sẽ xây cho họ một ngôi nhà
nơi thiên đàng: Bốn Rak-at trước Zhuhr và hai
Rak-at sau Zhuhr; hai Rak-at sau Maghrib; hai
Rak-at sau I’sha và hai Rak-at trước Fajr.”(222)
Hadith này phân tích Hadith nói chung chung ở trên.
(221) Hadith do Muslim ghi lại.
(222) Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại và Hadith Hasan Soheeh được
Muslim ghi lại vắn tắt.
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2- Theo ông Ibnu U’mar  thuật lại: “Tôi Salah
cùng Thiên Sứ  ﷺhai Rak-at trước Zhuhr và hai
Rak-at sau Zhuhr; hai Rak-at sau Jum-a’h; hai Rakat sau Maghrib và hai Rak-at sau I’sha.”(223)
3- Theo Abdullah bin Mughaffal  dẫn lời
Thiên Sứ ﷺ:

َ َ ْ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ
} ي صلة
 بي ك أذان ي،ي صلة
 بي ك أذان ي،ي صلة
{بي ك أذان ي
َ وقال يف اثلاثلة {ل َيم ْن َش
}اء

“Giữa khoảng Azan và Iqomah Salah, giữa khoảng
Azan và Iqomah Salah, giữa khoảng Azan và
Iqomah Salah đối với ai muốn.” (224)
4- Theo Um Habibah  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ا
}{من حافظ لَع أرب يع ركعات قبل الظه ير وأربع بعدها حرم لَع انلاري
“Ai duy trì bốn Rak-at trước và bốn Rak-at sau
Zhuhr được Allah cấm hỏa ngục chạm đến y.”(225)
5- Theo Ibnu U’mar  thuật lại Thiên Sứ ﷺ
của Allah có nói:

ً ََْ ْ َْ ََْ َ َ اُ َْ ً َ ا
}ْص أربعا
{ر ي
حم اّلل امرءا صّل قبل الع ي

(223) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(224) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(225) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi lại, Hadith Hasan
Soheeh.
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“Allah thương xót người nào đó Salah Sunnah
trước A’sr bốn Rak-at.”(226)
Bảng liệt kê số Rak-at Salah
Salah

Sunnah trước Bắt buộc Sunnah sau

Fajr

2

2

0

Zhuhr

2+2

4

2+2

A’sr

2+2

4

0

Maghrib

2

3

2

I’sha

2

4

2

Lưu ý: Sunnah Rowaatib trước và sau Salah bắt
buộc đã liệt kê trong bảng được trích ra từ các Hadith
Soheeh nói về lĩnh vực này.

Salah Witir
Như đã giải trình ở phần trên về Salah Rowaatib,
bên cạnh đó còn có Salah Sunnah khác cần phải đề cập
để khuyến khích tín đồ Muslim thực hiện nó, đó là
Salah Witir, đây là lễ nguyện Salah không nên bỏ dù
trong hoàn cảnh nào. Thời gian tốt nhất cho tín đồ
Muslim là thực hiện Salah này cuối cùng vào ban đêm,
(226) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi lại, Hadith Hasan
Soheeh.
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nghĩa là sau Salah I’sha, nếu ai đó Salah một Rak-at thì
được gọi là Witir, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ً َ ْ َ َ َ ُ ا ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُّ ْ َ َ ا
{صلة اللي يل مثن مثن فإيذا خ يش أحدكم الصبح صّل ركعة
َ ًَ ُ َ َ َْ َ ا
}حدة توت ُير لُ ما قد صّل
وا ي

“Salah trong đêm là cứ mỗi hai Rak-at là Salam
một lần, đến khi sợ rạng đông xuất hiện thì hãy
Salah một Rak-at Witir kết thúc Salah đã thực
hiện.”(227)
 Điều khuyến khích trước Salah Witir:
Theo Sunnah là hành lễ Salah trước Witir hai
hoặc bốn hoặc sáu... cho đến mười Rak-at rồi mới
Salah Witir một Rak-at như Thiên Sứ  ﷺđã làm.
Ông Ishaq bin Ibrohim  nói: “Ý nghĩa việc
Thiên Sứ  ﷺSalah đến mười ba Rak-at trong đêm là
tính luôn Salah Witir.”
Với mười ba Rak-at này được phép thực hiện cứ
hai Rak-at là ngồi Tashahhud và Salam một lần; hoặc
được phép chia thành hai Tashahhud, nghĩa là Salah
mười hai Rak-at liên tiếp thì ngồi Tashahhud rồi tiếp
tục đứng dậy vào Rak-at thứ mười ba rồi ngồi
Tashahhud lần hai và Salam sau đó; hoặc Salah mười
ba Rak-at liên tiếp chỉ ngồi Tashahhud ở Rak-at cuối
cùng và Salam. Tất cả các hình thức này đều được
Thiên Sứ  ﷺthực hiện, tuy nhiên tốt nhất nên cứ mỗi
hai Rak-at là Salam một lần. Và tất nhiên được phép
(227) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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Salah Witir bằng mười một Rak-at, bằng chín Rak-at,
bằng bảy Rak-at, bằng năm Rak-at, bằng ba Rak-at
hoặc chỉ bằng một Rak-at cũng được, tùy theo khả
năng của mỗi người.
 Thời gian Salah Witir:
Salah Witir bắt đầu từ sau Salah I’sha cho đến
rạng đông, càng gần rạng đông giá trị của Salah Witir
càng lớn đối với ai có thể thức ở cuối giờ, còn ai sợ
không thức nổi thì nên Salah trước khi đi ngủ.

Hình thức Salah của người bệnh
1- Bắt buộc người bệnh phải đứng hành lễ Salah
dù phải đứng dựa tường, đứng chống gậy.
2- Nếu không thể đứng thì Salah ngồi, tốt nhất
nên ngồi xếp bằng thay thế đứng và Rukua’ đến khi
quỳ lạy thì ngồi lên lòng bàn chân.
3- Nếu không thể ngồi thì Salah nằm nghiên
hướng mặt về Qiblah, nghiên bên phải tốt hơn bên trái,
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nếu không thể nằm nghiên được thì Salah theo hướng
đang nằm, và không cần Salah bù lại sau đó.
4- Nếu không thể nằm nghiên thì nên nằm
hướng chân đưa về Qiblah và kê đầu lên hơi cao để
mặt hướng về Qiblah, nếu không thể thì được phép
Salah theo hiện trạng đang nằm mà không cần Salah lại
sau đó.
5- Bắt buộc người bệnh phải thực hiện động tác
Rukua’ và quỳ lạy, nếu không thể thì ra dấu bằng đầu
cho hai động tác này, hãy cúi đầu vì quỳ lạy thấp hơn
là Rukua’; trường hợp có thể Rukua không thể quỳ lạy
thì hãy Rukua’ còn quỳ lạy thì ra dấu; và trường hợp
chỉ có thể lạy không thể Rukua’ thì hãy quỳ lạy còn
Rukua’ thì ra dấu.
6- Nếu không thể ra dấu bằng đầu cho Rukua’
cũng như quỳ lạy thì hãy ra dấu bằng mắt, nghĩa là
nhắm mắt giây lát thay thế Rukua’ và nhắm mắt lâu
hơn cho sự quỳ lạy. Còn việc ra dấu bằng ngón tay như
một số người bệnh đã làm là hành động không đúng
những gì Qur’an và Sunnah chỉ dạy, lại không có một
U’lama nào nói cả.
7- Nếu không thể ra dấu bằng đầu cũng như
bằng mắt thì hãy Salah bằng con tim, hãy định tâm lúc
đứng, lúc Rukua’, lúc quỳ lạy, bởi mỗi người sẽ được
theo từng định tâm.
8- Bắt buộc người bệnh phải hành lễ mỗi Salah
trong giờ của nó với khả năng có thể như đã trình bày,
tuyệt đối không được phép trì hoãn lễ Salah ra khỏi giờ
của nó. Đối với ai khó khăn trong việc lấy Wudu thì
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được phép gôm hai lễ Salah như người đi đường nhưng
không được rút ngắn.
9- Nếu việc mỗi Salah thực hiện trong giờ riêng
biệt gây khó khăn cho người bệnh thì lúc này được
phép gôm hai Salah thực hiện cùng lúc, gôm Zhuhr
cùng với A’sr trong giờ Zhuhr hoặc trong giờ A’sr tùy
theo thuận lợi của mỗi người bệnh; tương tự gôm
Maghrib và I’sha hành lễ cùng lúc trong giờ Maghrib
hoặc trong giờ I’sha, riêng Salah Fajr không được gôm
với bất cứ Salah nào khác, bởi đây là Salah riêng lẻ,
Allah phán:

ا
َّ
ُ ُ َّ ا َّٰ ا
ا ا
َّ
ُ ا ۡا
َّ ُ ا
للوكِ ٱلش ۡم ِس إ ِ َّٰٰىَل غ اس ِق ٱَلۡ ِل اوق ۡر اءان ٱلف ۡجرِِۖ إِن ق ۡر اءان
ِ ﴿أق ِ ِم ٱلَلوة
ۡ ۡا
ُ ۡ ج ا ا ا
02 :﴾ اإلرساء٧٨ ر َكن َشاو ا
ِ ٱلف

(78) (Này Muhammad) hãy hành lễ Salah từ sau mặt
trời nghiên bóng cho đến màn đêm tối đặc(228) và cả
Qur’an Al-Fajr. Quả thật, lễ Qur’an Al-Fajr này sẽ
được (hai nhóm Thiên Thần ban đêm và ban ngày)
chứng nhận. Al-Isro: 78 (Chương 17). “Qur’an AlFajr” nghĩa là Salah Al-Fajr.

(228) Tức bao gồm bốn buổi lễ Salah Zhuhr, A’sr, Maghrib và
I’sha.
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Nền Tảng Thứ Ba

***

Zakat

Zakat
 Định nghĩa Zakat:
- Theo ngôn từ Zakat là tẩy rửa, loại trừ, gia tăng
và hồng phúc.
- Theo giáo luật Islam Zakat là bắt buộc phải
xuất ra một số lượng theo qui định khi nào tài sản của
họ đã đạt trên số lượng đã qui định để trao cho số
người nằm trong danh sách đáng được hưởng phần đó.
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 Giáo lý Zakat:
Zakat là nền tảng thứ ba trong năm nền tảng của
Islam. Đây là bổn phận của tất cả người Muslim nào đã
sở hữu trong tay một số tài sản đã đạt trên số lượng qui
định. Allah đã phán trong thiên kinh Qur’an đến tám
mươi hai lần về sự Zakat đi đôi với Salah, cho nên bổn
phận xuất Zakat được khẳng định bởi Qur’an, Sunnah
và Ijma’ (thống nhất của cộng đồng).
Từ Qur’an: Allah phán:

ُ ۡ ۡ اۡا ۡ ا ا ا ُا دُ ُ ۡ اُاد
ا
276 :﴿اذ مِن أموَّٰل ِ ِام صدقة تط ِارمم وتزك ِي ِام بِاَ﴾ اتلوبة

Ngươi (Muhammad) hãy trích từ tài sản của chúng
để Zakat nhằm tẩy sạch tài sản và cơ thể chúng.
Al-Tawbah: 103 (chương 9).

Và Allah phán:

ا ا ُ ْ َّ ا َّٰ ا ا ا ُ ْ َّ ا ا
﴿وأقِيموا ٱلَلوة وءاتوا

227 :ٱلزك َّٰوة ِّۚ﴾ ابلقرة

Và hãy chu đáo dâng lễ Salah và đóng Zakat. AlBaqoroh: 110 (chương 2)
Từ Sunnah: Thiên Sứ  ﷺnói:
ُ ُ َ ً َ َ َ َ ْ َ َٰ َ ا ُ ََ ا ُ َ ا
َْ ََ َُ ْ َ ُ
 شهادة ي أن ل إيلـه إيل اهلل وأن ُممدا رسول:اإلسلم لَع َخس
{ب يِن ي
َ
َ ا
ْ ْ ِّ َ َ ا
َ
َ َ َ ْ َ
اهللي َوإيق ي
}ت َوصو يم َرمضان
ام الصلة ي َوإييتاءي الزَكة ي َوحج اْلَي ي
“Islam được xây dựng trên năm trụ cột, lời tuyên
thệ Laa i laa ha il lol loh và Muhammad là Thiên Sứ
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ا

của Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, hành
hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay
Romadon.”(229)
Và khi Thiên Sứ  ﷺcử ông Mu-a’z bin Jabal
 đến Yemen làm sứ giả thì Thiên Sứ  ﷺcó căn
dặn:

َ ْ ْ َ ْ ً َْ َْ َ ا
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ ُ ْ َ
 فادعهم إيل شهادة ي أن ل إيل ٰـه إيل،اب
يت
{إين تأ يت قوما مين أه يل الك ي
َ
َ
َ َ َ ْ َ ا ُ َ َ ِّ َ ُ ُ ا َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ا ا
 فإين هم أطاعوك يذلل ي فأعليمهم أن اّلل افَتض.اّلل وأّن رسول اّللي
َ َ َ َْ ْ َْ َ
َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ
 فإين هم أطاعوك يذلل ي.علي يهم َخس صل َوات يف ك يوم وْللة
ُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ً َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ا ا
فأعليمهم أن اّلل افَتض علي يهم صدقة تؤخذ مين أغنييائ ييهم فَتد يف
ََ ْ َ ََُ ْ َ ْ ُْ ََ ُ َ َ َ َ ا َ َََ َ ََْ ْ َ ا
 وات يق دعوة، فإيياك وكرائ يم أموال ييهم،  فإين هم أطاعوك يذلل ي.فقرائ ييهم
َْ ْ ُ ي َ اُ َْ َ َََْ َْ َ ا
َ
}حجاب
المظل
وم فإينه ليس بينها َوبي اّللي ي

“Anh sẽ đến gặp cộng đồng thuộc thị dân Kinh
Sách, đầu tiên anh hãy gọi họ đến với lời tuyên thệ
rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài
Allah và rằng Ta là Thiên Sứ của Allah. Khi họ
chấp nhận lời gọi đó thì báo cho họ biết rằng Allah
qui định họ phải hành lễ Salah năm lần trong ngày
đêm. Khi họ chấp nhận lời gọi đó thì báo cho họ
biết tiếp rằng Allah qui định người giàu trong họ
phải xuất Zakat phát cho người nghèo trong nhóm
họ. Khi họ chấp nhận lời gọi đó thì Ta khuyến cáo
họ nên xuất Zakat chỉ toàn tài sản loại nhất, và luôn
(229) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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tránh xa lời cầu xin của những người bị bất công,
bởi giữa lời cầu xin đó và Allah không có gì ngăn
cách.”(230)
 Giáo lý cho những ai không chịu xuất
Zakat:
Chiếu theo giáo lý Islam nếu ai phủ nhận và
chống đối bổn phận xuất Zakat thì người này trở thành
Kaafir (kẻ ngoại đạo), nếu có hành vi quá đáng với
islam tội có thể xử án tử hình (vì tội phản đạo).
Trường hợp những ai trong lòng thì chấp nhận
việc xuất Zakat là bổn phận của tất cả những người
Muslim, nhưng vì tính keo kiệt nên không thi hành
xuất Zakat theo giá trị tài sản qua mức qui định. Theo
giáo luật Islam trường hợp này họ vẫn là người Muslim
nhưng thuộc diện tội phạm, những người lãnh đạo cộng
đồng có nhiệm vụ phải thuyết phục y phải xuất Zakat,
đồng thời kèm theo hình phạt răn đe, nếu y vẫn còn
phản kháng thì được quyền dùng biện pháp mạnh hơn
để y xuất Zakat thực hiện theo lệnh của Allah. Bằng
chứng cho điều này là lệnh phán của Allah:

ُ ُ َّٰ ا ا ُ ْ ا ا ا ُ ْ َّ ا َّٰ ا ا ا ا ُ ْ َّ ا َّٰ ا ا ۡ ا
د
ۡ
ِٰۗين
ِ ﴿فإِن تَبوا وأقََوا ٱلَلوة وءاتوا ٱلزكوة فإِاوفكم ِِف ٱل
ُ اُا د
اۡ اۡاُ ا
ا
22 : ﴾ اتلوبة١١ ت ل ِقو يعلمون
ِ َّٰ َل ٱٓأۡلي
ِ و نف
Nếu như bọn chúng quay lại sám hối, chịu đứng
hành lễ Salah và xuất Zakat thì chúng sẽ là anh em
(230) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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cùng tôn giáo với các ngươi. Và TA (Allah) phân
tích mọi điều cặn kẻ như thế để dành cho nhóm
người có khối óc suy nghĩ. Al-Tawbah: 11 (chương
9).
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

ً ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ا َ َ ا َ ْ َ ُ َ ْ َ َٰ َ ا ا ُ ََ ا ُ َ ا
{أميرت أن أقات يل انلاس حّت يشهدوا أن ل إيلـه إيل اّلل وأن ُممدا
ُ ُْ ََ ا
ْ ََ َ َ ََُ َ َ َ َ ا
ُ ُ ا
ُ ُ
 فإيذا فعلوا ذل ي فقد،الزَكة
 َويؤتوا، َوي يقيموا الصلة،َرسول اّللي
َ َ َ َ َ ُ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ا َ ِّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ا
}حسابهم لَع اّللي تعال
 و ي،عصموا ميِن ديماءهم وأموالهم إيل يِبقها
“Ta được lệnh đấu tranh với mọi người
َ cho đến khi

ا

ُ

ُ َ ً ا َُا

ُ

َ َ ا

َ

họ đọc câu tuyên thệ ()ل إيل ٰـه إيل اهلل َوأن ُممدا رسـول اّللي
Laa i laa ha il lol loh wa anna muhammadan rosu
lulloh, hành lễ Salah, xuất Zakat. Một khi họ làm
theo thì Ta cấm các ngươi xâm hại đến tính mạng
và tài sản của họ, ngoại trừ quyền lợi của Islam, còn
việc tính sổ họ thì chỉ dành cho Allah - Đấng Tối
Cao quyết định.”(231)
Và thủ lĩnh Abu Bakr  tuyên bố với nhóm
người không chịu xuất Zakat như sau: “Xin thề với
Allah, nếu họ không chịu xuất Zakat dù chỉ con dê cái
tơ làm ảnh hưởng đến Thiên Sứ  ﷺlà ta sẵn sàng
đấu tranh với họ.”(232)
 Ý nghĩa việc qui định Zakat:
(231) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(232) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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Việc qui định xuất Zakat sẽ mang lại nhiều điều
lợi ích cho sự phát triển và hưng thịnh của cộng đồng
Islam, điển hình như:
1- Hình thức bố thí để xóa đi những tội lỗi đã
vấp phải và gia tăng công đức, bảo tồn Barakat (sự
may mắn) sau khi tuân lệnh Allah và xem trọng sắc
lệnh của Ngài.
2- Tẩy sạch chủ tài sản khỏi các căn bệnh nội
tâm như: keo kiệt, tham lam, ít kỷ, nhỏ mọn.
3- Tạo điều kiện cho người nghèo, người có
hoàn cảnh khó khăn, người túng thiếu được vui vẽ.
4- Kết chặt tình cảm anh em Muslim dù có khác
nhau về hoàn cảnh nhưng có chung niềm tin Iman và
Islam, đồng thời cải thiện bản tính ngờ vực của những
người yếu đức tin trở về với sự tin tưởng và lòng kiên
định hoàn toàn.
5- Cải thiện cuộc sống tín đồ làm cho xã hội
càng thêm hưng thịnh, hạnh phúc.
 Khuyến khích làm tròn bổn phận Zakat:
Có rất nhiều câu Kinh và Hadith khuyến khích
tín đồ Muslim làm tròn bổn phận Zakat này để đạt
được ân phước vĩ đại mà Allah đã chuẩn bị cho những
ai có cơ hội Zakat, Allah phán:

ۡ اُۡ ُ ا
ُ ۡ ُ َّٰ ا ۡ ُ ۡ ُ ا ا ۡ ُ ۡ ا
ۡ
ۡ ٓ ا
ا
ُ
وف
﴿وٱلمؤمِنون وٱلمؤمِن
ِ ت ابعض ُا ۡم أ ۡو َِلاَ ُء ابعض يأَرون بِٱلمعر
ا ا ۡ ا ۡ ا ا ۡ ُ ا ا ُ ُ ا َّ ا َّٰ ا ا ُ ۡ ُ ا َّ ا َّٰ ا ا ُ ُ ا
يعوون
ويناون ع ِن ٱلمنك ِر ويقِيمون ٱلَلوة ويؤتون ٱلزكووة وي ِط
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َّ ا ا ا ُ ا ُ ٓ ُ ْ ا َٰٓ ا
ُ وۡي ا
ۡ وك اس ا
ٱَّلل إ َّن َّ ا
ُ َّ ۡح ُا ُم
ٌ ٱَّلل اعز
﴾٧١ يوز احكِويم
َ
ِ
ِ ٱَّلل ورسوَل ِّۚۥ أولئ
ِ

02 :اتلوبة

Những người có đức tin nam và nữ là những người
bảo hộ lẫn nhau, chúng ra lệnh nhau thi hành điều
thiện, điều ân phước và ngăn cản nhau làm điều tội
lỗi, chúng luôn hành lễ Salah, xuất Zakat, luôn tuân
lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài. Đấy là những
người sẽ được Allah xót thương cứu rỗi, rằng Allah
hùng mạnh sáng suốt. Al-Tawbah: 71 (chương 9),
Và Allah phán:

ا ا ۡ ا َّٰ ُ ا
ا
ۡ ۡ ا اۡا
ُ َّ ا
 او َّٱَّل ا٢ ون
ِين
شع
 ٱَّل١ ﴿ق ۡد أفل اح ٱل ُمؤمِنُون
ِ ِين م ۡم ِِف صَلت ِ ِام خ
ۡ َّ
ا َّ ا ُ ۡ َّ ا ا ُ ا
ُ ا
ُ ا َّ ا
ُ ا
ِين م ۡم
 وٱَّل٤ ِلزك َّٰوة ِ فَّٰعِلون
 وٱَّلِين مم ل٣ م ۡم ع ِن ٱللغوِ ُم ۡع ِرضون
َّ ا ا ا ۡ ا ۡ ا ۡ ا ا ا ا ۡ ا
َّ ا
ۡ ا َّٰ ُ ا
ُُ
َٰٓ  إَِل٥ ون
ت أيۡ امَّٰنُ ُا ۡم فإِن ُا ۡم
ج ِام أو مَ َلك
ج ِام حفِظ
ِ َّٰ لَع أعو
ِ ل ِفرو
ا ا ۡ ا ا َّٰ ا ا ٓ ا ا َّٰ ا ا ُ ْ ا َٰٓ ا ُ ۡ ُ ا
ۡي اَلُوم ا
ُ ۡ اغ
٧ لئِك م ُم ٱل اعَ ون
 فم ِن ٱبتغ وراء ذل ِك فأو٦ َِّي
ا َّ ا ُ ۡ ا ا َّٰ ا
ا
ا
ا َّ ا ُ ا ا
لَع اصل اوَّٰت ِ ِا ۡم
 وٱَّلِين مم٨ ِين م ۡم ِۡلم َّٰ انَّٰت ِ ِا ۡم اوع ۡا ِدم ِۡم ار َّٰ ُعون
وٱَّل
َّ ا ا ُ ا
ُ ا ُ ا ُ ْ ا َٰٓ ا ُ ُ ۡ ا َّٰ ُ ا
ون ٱلۡفِ ۡر ا ۡو اَ ُم ۡم فِياَا
 ٱَّلِين ي ِرث١٠  أولئِك مم ٱلورِثون٩ َيَف ِظون
ا ُ ا
22 - 2 : ﴾ املؤمنون١١ خ َّٰ ِِلون

(1) Quả thật, những người có niềm tin Iman chắc
chắn sẽ thành đạt. (2) Chúng là những người dâng
lễ Salah một cách sùng kính. (3) Chúng luôn tránh
xa mọi chuyện tầm phào vô bổ. (4) Chúng luôn tích
cực đóng thuế Zakat. (5) Chúng là những người
luôn bảo vệ sự đoan trang và tiết hạnh. (6) Ngoại
trừ đối với vợ hoặc với những người nô lệ nữ thuộc
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quyền sở hữu của chúng thì chúng không bị khiển
trách (về việc đó). (7) Nhưng nếu ai tìm cách vượt
quá mức giới hạn thì là những kẻ phạm tội. (8)
Chúng là những người luôn thực hiện đúng lời ủy
thác và lời hứa. (9) Và chúng là những người luôn
duy trì việc dâng lễ Salah (tại Masjid). (10) Chúng
thật sự được thừa kế. (11) Là những người thừa kế
tầng Al-Firdaws thiên đàng hạnh phúc, nơi mà
chúng sẽ vào đó sống đời đời. Al-Muminoon: 1 – 11
(chương 23).
Ông Abu Ayyub  thuật lại có một người đàn
ông đến gặp Thiên Sứ  ﷺhỏi: “Xin Thiên sứ cho tôi
biết việc làm nào đưa tôi vào thiên đàng?”
Thiên Sứ  ﷺtrả lời những điều sau đây:

ُ َ َ َ ا
ُْ ََ َ ًْ َُ ُ ا
ُ ُْ َ َ ََُُْ ا
 َوت يصل،الزَكة
 َوتؤ يت،يم الصلة
 وت يق،ِّشك ب ي يه شيئا
 ول ت ي،{تعبد اّلل
ا
}ح َم
الر ي
“Thờ phượng riêng Allah và không tổ hợp với Ngài
bất cứ gì; dâng lễ Salah, xuất Zakat và kết nối tình
dòng tộc.”(233)

َ ُ َ َ ْ َ َ َ ا َ َ ْ َ ُ ََ ا
َ {ثَلَث َم ْن َف َعلَ ُه ان َف َق ْد َطع َم َط ْع
ان من عبد اّلل وحده وأنه ل
يم
اإل
م
ي
ي ي
ُ ُ ْ َ َ ً َ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ٰ َ ا ا
إيلـه إيل اّلل وأعطى زَكة م ي
}ال ي طيبة بيها نفسه

(233) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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“Có ba điều ai thực hiện được tất cả sẽ nếm được
đức tin Iman: Ai thờ phượng chỉ duy nhứt Allah và
luôn biết rằng không có Thượng Đế nào đích thực
ngoại trừ Allah; cảm thấy hài lòng khi xuất Zakat
bằng tài sản của mình.”(234)

ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ ُ َ َْ ا َ َا
{ثلث أق يسم علي يهن ما نقص مال عبد صدقة ول ظليم عبد بيمظلمة
ََ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ
َ َ ََ َ ََْ ا َ َ اُ َ َ ا
ب عليها إيل زادهُ اّلل ع از َوجل بيها ع ًّيزا َول يفتح عبد باب مسألة
ص
َْ َ َ َ ُا ََ َ ا
}إيل فتح اّلل لُ باب فقر

“Có ba thứ Ta xin thề: Quả thật, không bao giờ bị
mất mác đối với người bố thí; không một ai bị đàn
áp, bị bất công nhưng chịu đựng ngoại trừ được
Allah – Đấng Hùng Mạnh và Tối Cao – gia tăng cho
niềm vinh dự, và không một ai tìm cách để xin xỏ
ngoại trừ bị Allah mở cho con đường nghèo
khổ.”(235)
 Khuyến cáo về việc không xuất Zakat:
Bên cạnh việc khuyến khích xuất Zakat thì cũng
có rất nhiều bằng chứng nói về khuyến cáo những ai
không chịu xuất Zakat thì sẽ nhận lãnh nhiều điều thất
bại và sẽ nhận những hình phạt đau đớn vào Ngày Sau,
qua những lời phán của Allah như sau:

(234) Hadith do Abu Dawood, Al-Baihaqi và các học giả khác ghi
lại, Hadith Soheeh.
235
( ) Hadith do Ahmad, Al-Tirmizhi ghi lại, Hadith Soheeh.
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ا ا ُّ ا َّ ا ا ا ُ ٓ ْ َّ ا
د ا ۡ ا ۡ ا ا ُّ ۡ ا ا ا ۡ ُ ُ ا
َٰٓ ﴿
َن َلأكلون
ِ ۞يأياَ ٱَّلِين ءامنوا إِن كثِۡيا مِن ٱۡلحبَرِ وٱلرمب
َّ ا َّ ا ا ۡ ُ ا
ا ا ُ ُّ ا
ََ بٱلۡ ا
ون اعن ا
َّأ ا ۡم او َّٰ ال ٱِل
َّٰ
ِ
َنون
ب
س
د
َ
ي
و
ل
ط
ب
ِ يل ٱَّللَِ وٱَّلِين يك
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ا ا د ۡ ُ ا ا ا
ا
َّ ا ا ا ۡ َّ ا ا ُ ُ ا
ون ااَ ِف ا
٣٤ اب أ َِلم
ذ
ع
ب
م
م
ۡش
ب
ف
ٱَّلل
يل
ب
س
ٱَّلمب وٱلفِضة وَل ينفِق
ِ
ِ
ِ أ
ِ ِ ِ
ۡ ُ ا ا َّ ا ا
ا
ُۡ اۡا
ُ
و با
َم اعلا ۡي ا
كا
َّٰ
َّٰ َي ا
جباَم ُا ۡم او ُجنُوبُ ُا ۡم
َ
ا
و
ت
ف
م
ن
ا
ج
َر
ف
ِف
َ
ا
يو
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ اُ ُ ُ ُ ا ا ا ا اُۡ ا
ُ ۡ اُ ُ ْ ا ُ ُۡ ا ۡ ُ ا
﴾٣٥ َنون
وظا
ِ ورم ۡم هَّٰذا مَ كَنت ۡم ِۡلففسِكم فذوقوا مَ كنتم تك
65 - 34 :اتلوبة

(34) Hỡi những người Mumin (có đức tin). Quả thật,
có rất nhiều lãnh đạo của Do Thái và Thiên Chúa
giáo đã ăn chặn tài sản của thiên hạ một cách bất
công và chúng ngăn chặn mọi con đường dẫn đến
Allah. Và đối với những ai dự trữ vàng và bạc nhưng
không chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah
(tức Zakat) thì hãy báo cho chúng biết về một sự
trừng phạt đau đớn. (35) Vào ngày mà chính nó (số
vàng bạc tích trữ) sẽ được nung đỏ trong lửa và sẽ
được mang đến đóng vào trán, vào hông và trên lưng
của chúng. Đấy chính là vật mà các ngươi đã tàn trữ
cho bản thân của mình, bởi vậy các ngươi phải nếm
lấy thứ mà các ngươi đã tàn trữ. Al-Tawbah: 34 – 35
(chương 9)

ا ا ا ۡ ا ا َّ َّ ا ا ۡ ا ُ ا
ۡ ٱَّلل مِن فا ۡضل ِۦ ُم او اا
ُ َّ ون ب امَ ٓ اءاتاى َّٰ ُا ُم
وۡيا
ِ
ِ ﴿وَل َيسَب ٱَّلِين يبخل
ْ ُ َّ ُ ا ۡ ُ ا ا د َّ ُ ۡ ا ُ ا َّ ُ ا ا ا
اۡا ۡ ا ا
:لامِۖ بل مو ۡش لام سيطوقون مَ َبِلوا ب ِ ِۦ يو ٱلقِيَّٰمةِٰۗ ﴾ آل عمران
227
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Và những kẻ keo kiệt hà tiện chớ nghĩ rằng việc y
ôm lấy hết thiên lộc được Allah ban cho (không chịu
Zakat) là điều tốt đối với y. Không đâu, nó chỉ gây
hại y mà thôi. Vào Ngày tận thế số tài sản đó sẽ
mang ra treo lủng lẵng trên cổ của y. Ali I’mron:
180 (chương 3).
- Ông Abu Zar  thuật lại có lần đi tìm Thiên
Sứ  ﷺthì thấy Người đang ngồi dưới bóng mát của
Ka’bah, vừa gặp tôi Người nói:

َ ْ َ ْ ِّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
}{هم األخِّسون ورب الكعب ية

“Xin thề với Chủ Nhân của Ka’bah rằng họ là đám
người thất bại.”
Tôi đến gần Người chưa kịp ngồi xuống thì tôi vội
hỏi: “Thưa Thiên Sứ của Allah, họ là ai vậy?” Thiên Sứ
 ﷺnói:

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َُ َ َ ْ َ ً ا
َْ ْ
ي
 مين ب ي- {هم األكْثون أموال إيل من قال هكذا وهكذا وهكذا
ََ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََْ
َ ْ َ َ
ْ َ ُْ َ
ي
 وقلييل ما هم ما مين- يدي يه ومين خل يف يه وعن ي يمين ي يه وعن يشمال ي
َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ ا
اءت يوم ال يقيام ية
ب إيبيل ول بقر ول غنم ل يؤدي زَكتها إيل ج
صا ي
ح ي
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُا
أعظم ما َكنت وأسمنه تن يطحه بيقرون يها وتطؤه بيأظلف يها ُكما ن يفدت
َْ َ ُْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ ََ َ ا
َ
ا
}اس
أخراها َعدت علي يه أولها حّت يقض بي انل ي

“Họ là nhóm người có nhiều tiền bạc, ngoại trừ ai nói
thế này, thế này và thế này – từ trước mặt, từ sau
lưng, bên phải và bên trái – nhưng họ rất ít, Họ là
những ông chủ nuôi lạc đà, nuôi bò, nuôi dê và cừu
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mà không chịu xuất Zakat, vào ngày phán xét họ bị
bắt đứng trước những con vật nuôi mập nhất trong
bầy súc vật họ nuôi để cho chúng hút họ bằng sừng,
dẫm lên họ bằng móng, cứ thế hết con này đến con
khác cho đến khi Allah phán xử xong thiên hạ.”(236)
Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ْ َ ً َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ ُ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ً َ ُ َ ْ َ ُ ا
ُ َل،ع
 فلم يؤد زَكته مثل ل يوم ال يقيام ية شجاَع أقر،{من آتاه اّلل مال
َ َ ْ ََْ َُُ ََ َُ ا
 ُثما-  َي ْعن ش ْد َق ْيه-  ُث ام يَأْ ُخ ُذ بل ْهز َم َت ْيه،امةي
 يطوقه يوم ال يقي،ان
ي
ي ي
يي ي ي
زبييبت ي
َ
َّ
ا
ٓا اۡ ا ُ ا ا
ُ َُ
َّ  ﴿ اوَل اَيۡ اس ا: ُث َّم تَ َال،ْن َك
ُ ْ  أنَا َك، َ ُ ول َأنَا َمال
ََب ٱَّلِين يبخلون بِم
يق
َّ ُ ا ا ۡ َّ ُ ا ۡ ُ ا ا د
ُ ا
ۡ ا
ُ َّ اءاتاى َّٰ ُا ُم
َۡش ل ُا ۡم اس ُي اط َّوقون ام
ٱَّلل مِن فضل ِ ِۦ مو اۡيا لامِۖ بل مو
ۡ
ْ ُ ا
}227 :َبِلوا ب ِ ِۦ ي ا ۡو ا ٱلقِ اي َّٰ امةِٰۗ ﴾ آل عمران
“Ai được Allah ban cho tiền bạc mà không chịu xuất
Zakat thì vào ngày tận thế tài sản đó hóa thành con
rắn độc, và nó có hai sợ lông như đôi chân mày, nó
quấn lấy quanh cổ và cắn gò má và nói: Tôi là tiền
bạc của anh, tôi là kho báu của anh. Sau đó, Người đọc
câu kinh: và những kẻ keo kiệt hà tiện chớ nghĩ rằng
việc y ôm lấy hết thiên lộc được Allah ban cho (không
chịu Zakat) là điều tốt đối với y. Không đâu, nó chỉ
gây hại y mà thôi. Vào ngày tận thế số tài sản đó sẽ
mang ra treo lủng lẵng trên cổ y. Ali I’mron: 180
(chương 3).”(237)

(236) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(237) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َ ْ َ ُ َ ِّ َ َ َ ُ ا ُ ْ
َ ْ َ
م َعلَ ْيه ف نَار َج َه انمَ
َ
{ما مين صا ي
ي ي
ب كْن ل يؤدي زَكته إيل أح ي
ح ي
ي
َُ ْ َُ َ َ َ َُ ْ
َ ََْ ُ َ ُُ َ ا َْ ُ اُ َْ َ َ
فيجعل صفائ يح فيك َوى بيها جنباه َوجبيينه حّت ُيك َم اّلل بي عيباديه ي
َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ا ُ َ َ َ ُ ا َ َْ ا
اْلن ية
يف يوم َكن ميقداره َخ يسي ألف سنة ثم يرى سبييله إيما إيل
َوإ اما إ َل انلا
ار}
ي ي
ي
“Bất cứ chủ sở kho báu nào không chịu xuất Zakat
thì sẽ bị (thiên thần) dùng tấm kim loại đốt trong lửa
cho đến khi tấm kim loại đó đỏ hẳn thì đem ra chà lên
thân thể và trán của y cho đến khi nào Allah phân xử
đám nô lệ của Ngài trong một ngày dài bằng năm
mươi ngàn năm. Sau đó, y sẽ thấy được hoặc là con
)đường thiên đàng hoặc là con đường hỏa ngục.”(238

َ ْ ُ ُ ْ ا ََ ُ ُ ا َ ْ
َ َ ْ َ َ ُْ َ
َْ
َ
َ
خصال َخس إيذا ابتلييتم ب ي يهن وأعوذ بياّللي أن
ا
ه
ج يرين ،ي
{يا معِّش الم ي
ُْ ُ ُ ا َْ َ ْ َ َْ َ ُ
َ ْ َ ُّ َ ا ُ ْ ُ َ ا َ َ
حشة يف قوم قط حّت يعلينوا بيها إيل فشا
تد يركوهن :لم تظه ير الفا ي
َ
ا
ُ ا ُ ُ َ َْ َ ُ ا َْ َ ُ ْ َ َ ْ
ت ف أ ْسلَف يه ُم اذليينَ
ييهم الطاعون واألوجاع ال يّت لم تكن مض ي
ي
ف ي
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ا
َ َ
ِّ َ ا َ ُ َ
ُ
َ َ
َ َ ْ ْ َُْ ُ
ي َو يشدة ي المؤن ية
مضواَ .ولم ينقصوا ال يمكيال َوال يمزيان إيل أ ي
خذوا بيالسن ي
َ َ ْ ُّ
الس ْل َطان َعلَ ْيه ْمَ .ول َ ْم َي ْم َن ُعوا َز ََكةَ َأ ْم َوال يه ْم إلا ُمن ُعوا الْ َق ْط َر مينَ
وجو ير
ي ي ي
ي
ي
َ َ ْ َ َ ُْ
َ َُْ ُ َ ْ َ ا َ ْ َ ُ
ا َ
السماءي َول ْول اْلَهائ ُيم ل ْم يم َط ُروا َول ْم ينقضوا عهد اّللي َوعهد َرس ي
ول ي
ا َ ا َ ا ُ َ َ ْ ْ َ ُ ًّ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َْ ْ
يهم.
يهيم فأخذوا بعض ما يف أي يد ي
إيل سلط اّلل علي يهم عدوا مين غ ي

(238) Hadith do Muslim ghi lại.
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َ َ َ ا ََْ َ اُ ا
َ
ا َََ َ ا
ْ ُُ َ َ َْ َْ ُ ْ َ ا
ُ
اب اّللي ويتخيوا ميما أنزل اّلل إيل جعل
وما لم َتكم أئ يمتهم ب ي ي
كت ي
ْ ُ ََْ ْ ُ َ َْ ُا
}اّلل بأسهم بينهم
“Hỡi dân chúng Muhaajirin, có năm điều Ta cầu
xin Allah đừng thử thách các ngươi, bởi chúng:
Không một nhóm người nào đã công khai làm điều
khả ố ngoại trừ họ sẽ phải bị bệnh dịch và đau đớn
tràn lan, điều mà các thế hệ trước họ không hề có;
khi cố tình cân đo đong thiếu họ sẽ bị nhiều năm
liền đói khổ, và những lãnh đạo bất công không
Zakat sẽ gặp phải ít mưa và giá như không có động
vật là trời không đổ mưa nữa; khi phản bội lời giao
ước với Allah và Thiên Sứ của Ngài sẽ bị Allah cho
kẻ thù chiến thắng họ và chiếm đoạt mọi thứ trong
tay họ; và khi các lãnh đạo không phân xử theo luật
lệ của Allah sẽ bị Allah khiến cho nội bộ đấu đá
nhau.”(239)
 Thành phần nào bắt buộc phải xuất
Zakat:
Xuất Zakat sẽ bắt buộc những người Muslim nào
nằm trong những điều khoản sau đây:
1- Islam, nghĩa là người Muslim.
2- Tự do, nghĩa là không phải là nô lệ.
3- Đã sở hữu đủ số lượng bắt buộc cho các nhu
cầu sinh hoạt đời sống của gia đình như: thức ăn, quần
áo, nhà cửa, xe cộ...
(239) Hadith do Ibnu Maajah, Al-Haakim ghi lại, Hadith Soheeh.
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4- Đã nắm giữ một số tài khoản (tiền bạc) hay tài
sản (vàng bạc châu báu) tròn một năm, riêng về những
sản phẩm nông sản và hoa mầu thì xuất Zakat theo mùa
vụ, bởi Allah phán:
222 :ِه ِۦ﴾ اْلنعام

َّ ْ ُ
ََ﴿ او اءاتوا احق ُ ۥ ي ا ۡو ا اح ا

Và các ngươi hãy trả phần thuế (hoa lợi tức Zakat)
vào ngày các ngươi thu hoạch. Al-An-a'm: 141
(chương 6).
5- Tiền xuất Zakat không nằm trong khoản tiền
dùng để trả nợ và cũng không bị ai đòi nợ.

 Thể loại tài sản bắt buộc phải xuất Zakat:
1- Vàng, bạc và tất cả tiền tệ có giá trị tương
đương dùng để trao đổi mua bán và dự trữ, bởi Allah
phán:

ا َّ ا ا ۡ ُ ا َّ ا ا ا ۡ َّ ا ا ا ُ ُ ا
َّ
ا
ا
ٱَّلل
يل
ب
س
ِف
َ
ا
ون
﴿وٱَّلِين يك َِنون ٱَّلمب وٱل ِفضة وَل ينفِق
ِ
ِ
ِ ِ
اا د ۡ ُ ا ا ا
34 :﴾ اتلوبة٣٤ اب أ َِلم
فب ِۡشمم بِعذ أ
Và đối với những ai dự trữ vàng và bạc nhưng
không chi dùng cho con đường chính nghĩa của
Allah (tức Zakat) thì hãy báo cho chúng biết về một
sự trừng phạt đau đớn. Al-Tawbah: 34 (chương 9)
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ ََ َْ َ ُ َ
َ َْ
}{ليس فييما دون َخ يس أواق صدقة

202

“Nếu ai có ít hơn 400 gram bạc thì không nằm trong
viện phải xuất Zakat.”(240)

َ ِّ
َ ُ ُ ْ َْ َ
َُ ُْ ْ َ
َُ َ ُ ُْ ُ َ ْ َْ
َ
 و يف الرَكزي، والمع يدن جبار، واْليئ جبار،{العجماء جرحها جبار
ُ ُ ُْ
}اْلمس
“Những động vật thả hoang, giếng nước bỏ hoang
và quặng mỏ công cộng thì không cần xuất Zakat.
Còn kho báu thì bắt buộc phải Zakat một phần
năm.”(241)
2- Súc vật gồm lạc đà, bò, cừu và dê, bởi Thiên
Sứ  ﷺnói:

َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ ا
َ ْ َ
اءت يوم
ب إيبيل ول بقر ول غنم ل يؤدي زَكتها إيل ج
{ما مين صا ي
ح ي
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُا
ال يقيام ية أعظم ما َكنت وأسمنه تن يطحه بيقرون يها وتطؤه بيأظلف يها ُكما
َْ َ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ ََ َ ا
َ
ا
}اس
ن يفدت أخراها َعدت علي يه أولها حّت يقض بي انل ي

“Những ai làm chủ nuôi lạc đà, nuôi bò, nuôi dê và
cừu mà không chịu xuất Zakat thì vào Ngày phán
xét y sẽ bị bắt đứng trước những con vật nuôi mập
nhất trong bầy súc vật của y để chúng hút y bằng
sừng, dẫm lên y bằng móng, cứ thế hết con này đến
con khác cho đến khi Allah phán xử xong thiên
hạ.”(242)

(240) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(241) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(242) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.

203

3- Nông sản và trái quả: Chỉ bắt buộc xuất Zakat
đối với các loại nông sản có thể dự trữ thời gian dài
như lúa mạch, lúa mì, lúa nước, đậu, bắp... và các loại
quả như chà là, ô liu, nho khô, bởi Allah phán:

َّ ا ا ُّ ا
امنُ ٓوا ْ أافف ُقوا ْ مِن اط دي ابَّٰت امَ اك اسبۡتُ ۡم اوَ َِّمَ ٓ أ ا ۡا ار ۡجنَا
ِين اء ا
ا
َٰٓ ﴿
يأياَ ٱَّل
ِ ِ
ِ
ا ُ د ا ۡا
620 :ۡرض﴾ ابلقرة
ِۖ ِ لكم مِن ٱۡل

Hỡi những người có đức tin, hãy chi dùng những thứ
tốt đẹp mà các ngươi đã thu hoạch (để Zakat) và
những gì mà TA đã ban phát cho các ngươi từ trong
lòng đất. Al-Baqoroh: 267 (chương 2)
222 :ِه ِۦ﴾ اْلنعام

َّ ْ ُ
ََ﴿ او اءاتوا احق ُ ۥ ي ا ۡو ا اح ا

Và các ngươi hãy trả phần thuế (hoa lợi tức Zakat)
vào ngày các ngươi thu hoạch. Al-An-a'm: 141
(chương 6)
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ َ َ ْ ا َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ًّ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ا
ْثيا العِّش وفييما س يِق بيانلض يح
{فييما سقت السماء والعيون أو َكن ع ي
ْ ُْ ُ ْ
} ِّش
ن يصف الع ي
“Những gì tưới tiêu bằng thiên nhiên (như nước
mưa), nước giếng thì xuất Zakat một phần mười, còn
nếu tưới tiêu bằng sức (người và thú hoặc dùng máy
móc) thì chỉ xuất phân nữa một phần mười (tức một
phần hai mươi).”(243)
(243) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َ َ َ ُ َْ َ َْ َ ُ َ
َ َْ
}{ليس فييما دون َخس ية أوسق صدقة
“Nếu thu hoạch ít hơn 720 kilo thì không nằm trong
viện phải xuất Zakat.”(244)
 Các loại tài sản không bắt buộc xuất
Zakat:
1- Trái cây và rau củ thì không có bằng chứng
nào bắt buộc phải xuất Zakat ngoài việc đem tặng một
ít cho người nghèo và hàng xóm nếu thu hoạch tốt, bởi
Allah phán:

َّ ا ا ُّ ا
امنُ ٓوا ْ أافف ُقوا ْ مِن اط دي ابَّٰت امَ اك اسبۡتُ ۡم اوَ َِّمَ ٓ أ ا ۡا ار ۡجنَا
ِين اء ا
ا
َٰٓ ﴿
يأياَ ٱَّل
ِ ِ
ِ
ا ُ د ا ۡا
620 :ۡرض﴾ ابلقرة
ِۖ ِ لكم مِن ٱۡل

Hỡi những người có đức tin, hãy chi dùng những
thứ tốt đẹp mà các ngươi đã thu hoạch (để Zakat)
và những gì mà TA đã ban phát cho các ngươi từ
trong lòng đất. Al-Baqoroh: 267 (chương 2).
2- Nô lệ, ngựa nhà, ngựa vằn, con lừa, bởi
Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ َ ُ
َ
َْْ ََ َ َْ
}{ليس لَع العب يد يف ف َر يس يه َوغل يم يه صدقة

“Người Muslim sở hữu ngựa và nô lệ thì không cần
xuất Zakat.”(245) và Thiên Sứ  ﷺcũng không nhận
xuất Zakat từ con lừa và ngựa vằn.
(244) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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3- Tài sản chưa đủ số lượng theo qui định,
ngoại trừ chủ nhân tự nguyện, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ََْ َ َ َ ُ َْ َ َْ َ ُ َ
َ َْ
َْ َ ُ َ
َْخس َذود
{ليس فييما دون َخس ية أوسق صدقة وليس فييما دون ي
َ َ َ ََ َْ َ ُ َ
َ َْ َ َ َ
}صدقة َوليس فييما دون َخ يس أواق صدقة

“Không cần phải xuất Zakat khi số lượng thu hoạch ít
hơn 720 kilogram; cũng không cần phải xuất Zakat
khi có ít hơn năm con lạc đà và cũng không cần phải
xuất Zakat khi có ít hơn 400 gram bạc.”(246)
4- Những loại tài sản dùng để sử dụng chứ
không phải để kinh doanh, thí dụ như bàn ghế, nhà cửa,
tủ áo, xe cộ...
5- Các loại đá quí như cẩm thạch, đá hồng
ngọc, ngọc trai... dùng cho trang sức, trừ phi dự trữ để
kinh doanh thì phải xuất Zakat theo sản lượng hàng
hóa.
6- Tất cả loại nữ trang đang đeo trên người,
còn các loại nữ trang cất giữ làm của trong thời gian
dài thì phải xuất Zakat. Tuy nhiên, tốt nhất và an toàn
nhất là nên xuất Zakat tất cả nữ trang, bởi bà A’-ishah
thuật lại có lần Thiên Sứ  ﷺvào nhà thấy trên tay tôi
đeo nhẫn bạc thì Người hỏi: “Đây là gì, hỡi A’ishah?” Tôi đáp: “Em đeo để làm đẹp cho chàng nhìn,
hỡi Thiên Sứ của Allah.” Người hỏi: “Em có chịu
xuất Zakat trên nó không?” Tôi đáp: “Không (hoặc
(245) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(246) Hadith do Al-Bukhori ghi số (1447) và Muslim ghi số (979)
từ Hadith Abu Sa-e’d Al-Khudri .
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nói câu Maashaa Allah).” Người nói: “Với nó đã đủ
đưa nàng vào hỏa ngục rồi đấy.”(247)
 Số lượng qui định xuất Zakat đối với
những tài sản bắt buộc phải xuất Zakat:
A- Vàng, bạc và hiện vật có giá trị tương ứng:
1- Vàng: Điều kiện để xuất Zakat là phải đủ số
lượng 20 Dinar (tương đương 85 gram hay 2 lượng 2
chỉ 6 phân và 7 li), khi đã đủ số lượng và giử trong tay
tròn một năm thì phải xuất Zakat một phần bốn mươi,
nghĩa là cứ mỗi 20 Dinar phải Zakat nửa Dinar.
Thí dụ: Ngày 1/1/2016 bạn có 2,267 lượng vàng
đến sang năm ngày 1/1/2017 số vàng tăng lên là 3 hoặc
4 lượng hoặc nhiều hơn, còn nếu ít hơn số lượng ban
đầu là không bắt buộc phải xuất Zakat. Lúc này bạn lấy
tổng số vàng có được là 3 hoặc 4 lượng chia cho 40 sẽ
bằng:
3 lượng : 40 = 0,075 lượng (tức 7 phân 5 li)
hoặc 4 lượng : 40 = 0,1

lượng (tức 1 chỉ)

Kết quả có được chính là số vàng bắt buộc bạn
phải xuất Zakat.
2- Bạc: Điều kiện để xuất Zakat là phải đủ số
lượng 5 Awaq, mỗi Awaq bằng 40 Dirham, vậy 5
Awaq bằng 200 Dirham (tương đương 595 gram hay
tương đương 15 lượng 8 chỉ 6 phân 7 li), khi đã đủ số
(247) Hadith do Abu Dawood, Al-Daaruqutni, Al-Baihaqi ghi lại,
Hadith Soheeh.
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lượng và giử trong tay tròn một năm phải Zakat một
phần bốn mươi, nghĩa là cứ mỗi 200 Dirham phải
Zakat 5 Dirham.
Thí dụ: Ngày 1/1/2016 bạn có 16 lượng bạc đến
sang năm ngày 1/1/2017 số bạc tăng lên là 20 hoặc 30
lượng hoặc nhiều hơn, còn nếu ít hơn số lượng ban đầu
là không bắt buộc phải xuất Zakat. Lúc này bạn lấy
tổng số bạc có được là 20 hoặc 30 lượng chia cho 40 sẽ
bằng:
20 lượng : 40 = 0,5 lượng (tức 5 chỉ)
hoặc 30 lượng : 40 = 0,75 lượng (tức 7 chỉ rưỡi)
Kết quả có được chính là số bạc bắt buộc bạn
phải xuất Zakat.)
3- Vàng và bạc tính chung: Khi bạn có số ít
vàng và số ít bạc, nếu tính mỗi loại riêng rẽ thì sẽ
không đủ số lượng để xuất Zakat, nhưng khi hai thứ đó
cộng lại thì sẽ xuất Zakat. Lúc này được quyền gọp
chung vàng và bạc cho đủ số lượng để xuất Zakat. Tuy
nhiên, vàng Zakat theo vàng và bạc Zakat theo bạc và
được phép Zakat bạc thay thế vàng và ngược lại.
Thí dụ: Xuất Zakat một Dinar vàng thì được
phép qui ra mười Dirham bạc để xuất Zakat.
 Có một số ý kiến khác là không được phép gọp
vàng và bạc chung để đủ số lượng xuất Zakat, cứ
để khi nào vàng đủ số lượng và bạc đủ số lượng
thì mới xuất Zakat.
4- Tiền tệ: Khi bạn sở hữu trong tay số tiền
tương đương với số lượng vàng hoặc bạc và giử được
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tròn một năm thì phải xuất Zakat một phần bốn mươi
hoặc hai phẩy năm phần trăm (2,5%).
5- Hàng hóa kinh doanh: Khi chủ kinh doanh
sở hữu số lượng hàng hóa trị giá tương đương với số
lượng vàng hoặc bạc, sau một năm kinh doanh thì chủ
kinh doanh phải ước tính tổng giá trị hàng hóa của
mình là bao nhiêu rồi xuất một phần bốn mươi hoặc hai
phẩy năm phần trăm (2,5%). Chủ kinh doanh tự do
chọn số lượng vàng hoặc bạc tùy thích.
6- Cho mượn nợ: Những ai cho người khác
mượn tiền hay tài sản nằm trong viện phải xuất Zakat
khi tròn một năm mà người mượn chưa hoàn trả lại thì
cũng phải lấy tổng số cho mượn đó đem cộng chung
với số tiền hay tài sản hiện có trong nhà để chiết tính
xuất Zakat.
+ Trường hợp không có tài sản dư nào cả ngoài
khoản nợ người ta đang thiếu, nếu khoản nợ đó đủ số
lượng nằm trong xuất Zakat thì sau khi người mượn nợ
hoàn trả thì phải xuất ra đóng Zakat.
+ Trường hợp người mượn nợ không khả năng
để trả nợ như đã hứa thì chủ nợ chỉ cần xuất Zakat một
lần duy nhất sau khi nhận lại số tiền cho mượn, cho dù
có trải qua bao nhiêu năm.
7- Kho báu: Là những loại vàng, bạc, châu báu
được chôn dưới đất hoặc bị bỏ hoang một nơi nào đó, khi
ai phát hiện thì phải xuất Zakat một phần năm đưa cho
người nghèo hay người khó khăn, hoặc các mục đích để
làm việc từ thiện khác, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:
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َ ِّ
َ ُ ُ ْ َْ
َُ
الرَك يز
 َو يف، َوالمع يدن جبار،جبار

ُ ْ  َو ْاْل،اء ُج ْر ُح َها ُج َبار
ُ {الْ َع ْج َم
ئ
ي
ُ ُ ُْ
}اْلمس

“Không cần bồi thường đối với những động vật thả
rong, giếng nước bỏ hoang và quặng mỏ, còn kho
báu thì phải xuất Zakat một phần năm.”(248)
8- Quặng mỏ: Nếu là mỏ vàng hoặc bạc thì phải
xuất Zakat ngay sau khi khai thác nếu số lượng khai
thác nằm trong số lượng phải xuất Zakat vàng hoặc bạc
mà không phải chờ đến giáp năm.
Câu hỏi được đặt ra, vậy phải xuất Zakat một
phần năm giống như loại kho báu hay một phần bốn
mươi giống như loại vàng và bạc?
Vấn đề này có hai ý kiến: Một bên cho rằng đây là
nằm trong viện kho báu nên chỉ xuất một phần năm của
kho báu (1/5). Ý kiến thứ hai cho đây là loại vàng bạc
nên xuất Zakat một phần bốn mươi vàng hay bạc
(1/40), bởi câu nói của Thiên Sứ  ﷺchỉ nói chung
chung:

َ َ َ ََ َْ َ ُ َ
َ َْ
}{ليس فييما دون َخ يس أواق صدقة

“Nếu ít hơn 400 gram bạc thì không cần xuất
Zakat.”(249) trong Hadith bao gồm cả quặng mỏ. Cho
nên, suy ra áp dụng xuất Zakat theo cách nào cũng được.

(248) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(249) Hadith do Al-Bukhori ghi số (1447) và Muslim ghi số (979)
từ Hadith Abu Sa-e’d Al-Khudri .
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Đối với những quặng mỏ là sắt, đồng, thau, dầu,
lưu huỳnh hoặc loại khoáng sản nào khác thì khuyến chỉ
khích nên xuất Zakat 2,5%, bởi vì không có bằng chứng
bắt buộc phải xuất Zakat trong trường hợp này, vì Hadith
chỉ nói mỏ vàng hay bạc mà thôi.
9- Lợi nhuận: Nếu tính lợi nhuận là tiền kinh
doanh hoặc tổng số con (thú vật chăn nuôi) do phát triển
của thú vật sinh đẻ, lúc này bắt buộc chủ đầu tư phải tính
xuất Zakat theo số vốn ban đầu chứ không chờ số lợi
nhuận đã tròn năm hay chưa.
Thí dụ: Số vốn ban đầu đã đủ số lượng phải xuất
Zakat, khi qua sang năm thì lợi nhuận nhiều hơn hoặc số
lượng đàn (dê cừu hay bò) tăng lên do sự sinh đẻ, lúc này
khi Zakat phải tính tổng số lượng vốn ban đầu và số
lượng con vật hiện có để xuất Zakat.
Nếu lợi nhuận không phải là tiền lời kinh doanh do
số lượng tăng lên trong vấn đề sinh sản mà là do người
khác tặng hoặc được thừa kế, lúc này thì phải chờ tròn
một năm mới tính số lượng bao nhiêu để xuất Zakat.
B) Súc vật, gồm:
1- Lạc đà: Lạc đà chỉ bắt buộc xuất Zakat khi đủ
số lượng từ năm con trở lên, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ َ َْ َ ُ َ
َ َْ
}{ليس فييما دون َخ يس ذ ْود صدقة

“Nếu có ít hơn năm con lạc đà thì không cần phải
xuất Zakat.”(250) (kèm theo điều kiện nếu nằm trong
(250) Hadith do Al-Bukhori ghi số (1447) và Muslim ghi số (979)
từ Hadith Abu Sa-e’d Al-Khudri .
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viện phải xuất Zakat là phải nuôi được một năm và nuôi
cho ăn cỏ thiên nhiên.)
- Khi có đủ năm con thì xuất Zakat một con cừu
cái đã tròn một năm tuổi hoặc một con dê tròn hai năm
tuổi.
- Khi tăng lên mười con thì xuất Zakat hai con cừu
cái trưởng thành.
- Khi tăng lên mười lăm con thì xuất Zakat ba con
cừu cái trưởng thành.
- Khi tăng lên hai mươi con thì xuất Zakat bốn con
cừu cái trưởng thành.
- Khi tăng lên hai mươi lăm con thì xuất Zakat một
con lạc đà cái tròn một tuổi bước vào tuổi thứ hai, nếu
không có thì xuất Zakat một con lạc đà đực tròn hai tuổi
cũng được.
- Khi tăng lên từ ba mươi sáu đến bốn mươi lăm
con thì xuất Zakat con lạc đà cái tròn hai năm tuổi.
- Khi tăng lên từ bốn mươi sáu đến sáu mươi con
thì xuất Zakat một con lạc đà tròn ba tuổi bước vào tuổi
thứ tư.
- Khi tăng lên từ sáu mươi mốt đến bảy mươi lăm
con thì xuất Zakat một con lạc đà tròn bốn tuổi bước vào
tuổi thứ năm.
- Khi tăng lên từ bảy mươi sáu đến chín mươi con
thì xuất Zakat hai con lạc đà cái tròn hai năm tuổi bước
vào tuổi thứ ba.
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- Khi tăng lên từ chín mươi mốt đến một trăm hai
mươi con thì xuất Zakat hai con lạc đà tròn ba tuổi bước
vào tuổi thứ tư.
- Khi tăng lên hơn một trăm hai mươi con thì cứ
tăng bốn mươi con là Zakat một con lạc đà cái tròn hai
tuổi; khi tăng lên năm mươi con là Zakat con lạc đà tròn
ba tuổi.
Mở rộng: Nếu nằm trong viện bị bắt buộc phải xuất
Zakat một con vật ở độ tuổi nhất định mà trong tài sản
không có thì được phép lấy con vật hiện có trong đàn
nuôi dù tuổi ít hơn và phải kèm thêm 20 Dirham (59,5
gram bạc) hoặc hai con cừu để xuất Zakat.
2- Bò: Chỉ xuất Zakat khi nào nuôi đủ số lượng
đã tròn một năm và cho chúng ăn bằng cỏ thiên nhiên:
- Khi bò đạt từ ba mươi con đến ba mươi chín con
tì xuất Zakat một con bò tròn một tuổi.
- Khi bò tăng lên từ bốn mươi đến năm mươi chín
con thì xuất Zakat một con bò tròn hai năm tuổi.
- Khi bò tăng từ sáu mươi đến sáu mươi chín con
thì xuất Zakat hai con bò tròn một tuổi.
- Khi tăng lên hơn nữa thì cứ mỗi ba mươi con là
xuất Zakat một con bò tròn một tuổi và cứ mỗi bốn mươi
con thì xuất Zakat một con bò tròn hai tuổi, bởi ông Mua’z  thuật lại: “Người  ﷺra lệnh tôi cứ mỗi ba mươi
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con bò là Zakat một con bò tròn một tuổi; cứ mỗi bốn
mươi con bò là Zakat một con bò tròn hai tuổi.”(251)
3- Cừu và dê: Chỉ Zakat khi đã nuôi được một
năm, cho ăn bằng cỏ thiên nhiên và đạt số lượng theo
qui định:
- Khi đàn cừu và dê đủ từ bốn mươi đến một trăm
hai mươi con thì xuất Zakat một con cừu cái.
- Khi tăng từ một trăm hai mươi mốt đến hai trăm
con thì xuất Zakat hai con cừu cái.
- Khi tăng từ hai trăm lẻ một con đến ba trăm con
thì xuất Zakat ba con cừu cái.
- Khi đàn cừu và dê tăng hơn mức lượng này thì cứ
mỗi một trăm con thì xuất Zakat một con cừu cái, cho dù
số lượng có tăng lên bao nhiêu cũng vậy.
Bằng chứng là ông Anas  thuật lại trong sách
Zakat, có đoạn ghi: “Về Zakat dê và cừu, nếu được nuôi
bằng thức ăn thiên nhiên thì khi đạt đủ bốn mươi đến một
trăm hai mươi con là Zakat một con cừu cái; khi tăng
hơn một trăm hai mươi đến hai trăm con là Zakat hai con
cừu cái; khi tăng hơn hai trăm đến ba trăm con là Zakat
ba con cừu cái và khi tăng hơn ba trăm con thì cứ mỗi
một trăm con là Zakat một con cừu cái.”(252)
C) Nông sản và trái quả: Chỉ bắt buộc xuất
Zakat với một số loại nông sản nhất định và các loại
nông sản đó có thể dự trữ thời gian dài như lúa mạch,
(251) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và những học
giả khác ghi lại, Hadith Soheeh.
252
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi số (1454).
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lúa mì, lúa nước, đậu, bắp... và các loại trái quả như
chà là, ô liu, nho khô...
Bắt buộc phải xuất Zakat từ khi nông sản có dấu
hiệu chín có thể thu hoạch, tùy theo mỗi loại có dấu
hiệu riêng, có loại chuyển sang màu đỏ hoặc màu vàng
hoặc có vị ngọt, với bằng chứng xuất Zakat là câu
Kinh:
222 :ِه ِۦ﴾ اْلنعام

َّ ْ ُ
ََ﴿ او اءاتوا احق ُ ۥ ي ا ۡو ا اح ا

Và các ngươi hãy trả phần thuế (hoa lợi tức Zakat)
vào ngày các ngươi thu hoạch. Al-An-a'm: 141
(chương 6).
Trọng lượng qui định Zakat là từ năm Wisq trở
lên, một Wisq bằng sáu mươi So’, một So’ bằng bốn
bụm tay đối của người trung bình (một So’ tương
đương 2,4 kg, vậy năm Wisq tương đương 720 kg),
Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ ُ َ َ َْ َ ُ َ
َ َْ
}{ليس فييما دون َخس ية أ ْوسق صدقة

“Nếu thu hoạch ít hơn 720 kilo thì không xuất
Zakat.”(253) Nghĩa là sản lượng nông sản được thu
hoạch trừ 720 kg trở lên mới xuất Zakat.
Trường hợp trồng trọt bằng tưới tiêu thiên nhiên
nghĩa là tưới tiêu bằng nước mưa, nước giếng, nước
sông không cần tốn công sức thì xuất Zakat một phần
mười.
(253) Hadith do Al-Bukhori ghi số (1447) và Muslim ghi số (979)
từ Hadith Abu Sa-e’d Al-Khudri .
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Trường hợp trồng trọt phải có vốn đầu tư tưới
tiêu thì xuất Zakat một phần hai mươi, Thiên Sứ ﷺ
nói:

ْ َ َ َ ْ ا َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ًّ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ا
ْثيا العِّش وفييما س يِق بيانلض يح
{فييما سقت السماء والعيون أو َكن ع ي
ْ ُْ ُ ْ
} ِّش
ن يصف الع ي

“Những gì tưới tiêu bằng thiên nhiên (như nước
mưa), nước giếng thì xuất Zakat một phần mười còn
nếu tưới tiêu bằng sức (người và thú hoặc dùng máy
móc) thì chỉ xuất phân nữa một phần mười (tức một
phần hai mươi).”(254)

Bảng tóm lược xuất Zakat súc vật
được nuôi bằng cỏ thiên nhiên
Lạc đà
Số lượng

Số lượng phải Zakat

Từ Đến
5

9

Một con cừu cái trưởng thành

10

14

Hai con cừu cái trưởng thành

15

19

Ba con cừu cái trưởng thành

20

24

Bốn con cừu cái trưởng thành

25

35

Một con lạc đà cái tròn một tuổi

(254) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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36

45

Một con lạc đà cái tròn hai tuổi

46

60

Một con lạc đà cái tròn ba tuổi

61

75

Một con lạc đà cái tròn bốn tuổi

76

90

Hai con lạc đà cái tròn hai tuổi

91

120

Hai con lạc đà cái tròn ba tuổi

Hơn 120
con

Khi thêm 40 con là Zakat một con lạc
đà cái hai tuổi và khi thêm 50 con là
Zakat một con lạc đà cái ba tuổi

Bò
Số lượng

Số lượng phải Zakat

Từ

Đến

5

9

Một con cừu cái trưởng thành

10

14

Hai con cừu cái trưởng thành

15

19

Ba con cừu cái trưởng thành

20

24

Bốn con cừu cái trưởng thành

25

35

Một con lạc đà cái tròn một tuổi

36

45

Một con lạc đà cái tròn hai tuổi

46

60

Một con lạc đà cái tròn ba tuổi

61

75

Một con lạc đà cái tròn bốn tuổi

76

90

Hai con lạc đà cái tròn hai tuổi

91

120

Hai con lạc đà cái tròn ba tuổi

Hơn 120

Khi thêm 40 con là Zakat một con lạc đà
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con

cái hai tuổi và khi thêm 50 con là Zakat
một con lạc đà cái ba tuổi

Cừu và dê
Số lượng

Số lượng phải Zakat

Từ Đến
40

120

Một con cừu cái

121 200

Hai con cừu cái

201 300

Ba con cừu cái

 Các hướng chi tiêu Zakat
Zakat chỉ được chi tiêu trong tám hướng như được
gói gọn trong câu Kinh:

ا ۡ ا َّٰ ا ا ا
ۡ ا َّ ا
َّ ا َّ ا ا َّٰ ُ ۡ ُ ا ا ٓ ِ ا ۡ ا ا
َّٰ
َِّي وٱلَٰ ِمل
ك
ٰ
﴿۞إِنمَ ٱلَدقت ل ِلفقراء وٱلم
َِِّي عل ۡي ااَ اوٱل ُمؤلفة
ِ
دا ا ۡا
ا ا
َّ ۡ َّ ا
ا ا ا
ُُ ُُ ۡ ا
يلِۖ فرِيضة دم اِن
ِ ٱلرق
ِ قلوبام و ِِف
ِ ِ يل ٱَّلل ِ وٱب ِن ٱلسب
ِ ِ َب وٱلغ َّٰ ِرمَِّي و ِِف سب
َّ ا َّ ُ ا ٌ ا
27 :﴾ اتلوبة٦٠ ٱَّللَِ وٱَّلل عل ِيم حكِيم
Quả thật, tài sản Zakat chỉ dành cho người nghèo;
cho người thiếu thốn; cho người thu và quản lý
Zakat; dùng để tạo thiện cảm và động viên; cho nô
lệ; cho người thiếu nợ; cho con đường chính nghĩa
của Allah và cho người lỡ đường. Đó là mệnh lệnh
của Allah bởi vì Allah là Đấng Am Tường, Đấng
Sáng Suốt. Al-Tawbah: 60 (chương 9).
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 Phân tích rõ hơn tám nhóm người này:
1- Người nghèo: là người không có tài sản gì
trong tay, không lương thực dự trử, không đủ quần áo
che thân, không nhà cửa hoặc chỉ có cái chòi rách
không đủ che nắng tránh mưa cho bản thân và cả gia
đình. Nhóm này được ưu tiên hưởng Zakat đủ cho gia
đình sống tròn một năm.
2- Người thiếu thốn: là người có hoàn cảnh khá
hơn người nghèo một chút, có lương thực tạm sống qua
ngày cho bản thân và gia đình. Thành phần này cũng
được hưởng Zakat đủ cho gia đình sống tròn một năm.
3- Người thu và quản lý tài sản Zakat: Họ là
nhóm người được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ quản lý
ghi chép, gìn giữ thu chi và phân phát Zakat, họ được
quyền hưởng số tiền Zakat đủ sống trong suốt thời gian
họ làm việc này, cho dù họ có giàu đi chăng nữa, bởi
họ đã bỏ công việc riêng để làm việc cộng đồng nên
xứng đáng được hưởng thù lao.
4- Dùng để tạo thiện cảm và động viên: Họ là
nhóm người được hưởng Zakat nhằm mục đích để gây
thân thiện với Islam nếu họ là Kaafir (người ngoại
đạo). Họ là nhóm người được hưởng Zakat nhằm để
củng cố niềm tin Iman cho những tín đồ Muslim yếu
kém niềm tin thường lơ là với bổn phận hành đạo.
Hoặc để đảm bảo tín đồ Muslim tránh khỏi sự phiền hà
của nhóm người ngoại đạo.
5- Người nô lệ: là người nô lệ Muslim nam và
nữ luôn cả người Mukaatab, dùng tiền Zakat chuộc
thân để họ trở thành người tự do, chính thức trở thành
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cá thể giúp ích cho xã hội, trở thành người thờ phượng
Allah trên mặt tốt nhất. Tương tự như họ là chuộc thân
cho các tù binh Muslim để họ được tự do.
6- Người thiếu nợ: là những ai đang gánh trên
vai số nợ nhưng không phải nợ do bất tuân Allah như
nợ cờ bạc, nợ số đề, nợ cá độ..., đó chỉ là nợ nần thông
thường hoặc những ai gánh nợ thay cho người khác kể
cả người giàu thì những người này được quyền thừa
hưởng Zakat để giải quyết nợ trên vai họ.
7- Con đường chính nghĩa của Allah: là những
người đi chinh chiến vì Allah, giống như đây là tiền
lương để họ an tâm phục vụ quân đội, không phân biệt
họ giàu hay nghèo.
8- Người lỡ đường: là những người không còn
tiền để tiếp tục cuộc hành trình trở về quê nhà, cũng
không có ai cho họ mượn tiền cả thì họ được quyền
hưởng tiền Zakat để về đến quê nhà.
Mở rộng:
1- Cấm chuyển Zakat từ khu vực này sang khu vực
khác, xứ này sang xứ khác dù khoảng cách có gần hay
xa, bởi khi Thiên Sứ  ﷺdặn dò ông Mu-a’z  trước
khi đi Yemen như sau:

ًَ َ َ ْ َْ َ َ ََْ ََ ْ ُ ْ ََ ُ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َ ا ا
 فإين هم أطاعوك يذلل ي فأعليمهم أن اّلل افَتض علي يهم صدقة. . .{
ْ َ َ ُ ُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ
}تؤخذ مين أغنييائ ييهم فَتد يف فقرائ ييهم

“...Khi họ chấp nhận lời gọi đó thì báo cho họ biết
tiếp rằng Allah qui định người giàu trong họ phải
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xuất Zakat phát cho người nghèo trong nhóm
họ.”(255)
Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ như người dân tại
khu vực có Zakat đều có cuộc sống ấm no, hoặc khu
vực cộng đồng Islam (làng khác hay xứ khác) đang
trong tình trạng nghèo đói, hoặc trợ giúp những người
đang trên đường Jihaad, hoặc các trường hợp cứu đói
hay thiên tai đang cần sự giúp đỡ thì được phép chuyển
phần Zakat của địa phương đến những nơi đang cần
hưởng phần Zakat đó.
2- Zakat được phép xuất cho bất cứ nhóm nào
trong tám nhóm hưởng Zakat đều được; trường hợp có
tiền nhiều thì tốt nhất nên chia cho tám nhóm; trường
hợp tiền ít thì đưa một nhóm là được nhưng ưu tiên cho
nhóm khó khăn nhất.
3- Cấm giao tiền Zakat cho dòng họ của Nabi
 ﷺdo sự cao quí của họ, họ là dòng họ Haashim
gồm: Con cháu của Aly, của A’qil, của Ja’far, của AlA’bbaas và của Al-Haarith, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َ َْ َ َا
ََْ َ ََ َ ا ا
َُا
ا
}اس
 إينما يه أوساخ انل ي،{إين الصدقة ل تنب يغ يآل يل ُممد ﷺ

“Quả thật, dòng họ của Muhammad  ﷺkhông
được hưởng loại tiền bố thí, vì đó là tài sản (256) của
thiên hạ.”(257) Bên cạnh đó có một số U’lama cho
(255) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(256) Zakat được ví là tài sản bẩn bởi nó là loại tiền dùng để tẩy
rửa tội lỗi cho người xuất Zakat.
257
( ) Hadith do Muslim ghi lại.
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phép giao Zakat cho họ khi họ rơi vào khó khăn và
thiếu thốn.
4- Những ai bắt buộc phải cấp dưỡng cho cha
mẹ, vợ hoặc con cháu thì những người đó không được
hưởng tiền Zakat. Ngược lại, vợ được phép trao số tiền
muốn xuất Zakat cho người chồng đang nghèo khổ, bởi
có một Hadith do ông Abu Sa-e’d Al-Khudri  thuật
lại rằng Bà Zanab  vợ của ông Abdullah bin Mas-u’d
 đến thưa chuyện với Thiên sứ như sau: Thưa Thiên
Sứ của Allah, hôm nay Người đã ra lệnh phải bố thí và
tôi có một số nữ trang muốn đem ra bố thí thì chồng tôi
Ibnu Mas-u’d  khẳng định rằng anh ta và con anh ta
đáng hưởng số bố thí đó hơn ai khác. Thiên Sứ ﷺ
bảo:

ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ ا
ْ َْ َ
}ت ب ي يه علي يهم
 زوج ي ووِلكي أحق من تصدق ي،{صدق ابن مسعود

“Ibnu Mas-u’d đã nói đúng, chồng và con của cô
đáng hưởng số tiền bố thí đó hơn người khác.”(258)
5- Cấm đưa Zakat cho những người Kaafir (những
ngoại đạo nói chung), người vô thần, những người
Muslim hư đốn giống như bỏ hành lễ Salah, người nhạo
báng một trong các biểu hiệu của Islam, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

ْ َ َ ُ ُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ
}{تؤخذ مين أغنييائ ييهم فَتد يف فقرائ ييهم

“Quả thật, Allah qui định người giàu trong họ phải
xuất Zakat phát cho người nghèo trong nhóm
(258) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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họ.”(259) Ý của Hadith là người giàu và người nghèo
trong cộng đồng Muslim, ngoại trừ trường hợp tạo
thiện cảm với người ngoại đạo thì được phép.
Tương tự, cấm giao Zakat cho người giàu, người
có năng lực lao động bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ
َ َ ا
َ َ
َ ْ ُ
}{ل حظ فييها ل يغ يِن َول ل يق يوي مكت يسب

“Zakat không có phần cho người giàu và người có
năng lực lao động.”(260)
6- Zakat là một trong các hình thức thờ phượng,
bắt buộc phải có sự định tâm lúc xuất Zakat là vì muốn
hoàn thành bổn phận chỉ vì làm hài lòng Allah, và
mong rằng được ân phước nơi Ngài, bởi Thiên Sứ ﷺ
nói:

ا َ َ ْ َ ُ ِّ ا
}ات
{إينما األعمال بيانلي ي

“Mọi hành động đều bắt nguồn từ sự định
tâm.”(261)

(259) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(260) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Nasaa-i và các học giả
khác ghi lại.
261
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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Zakat Fit-ri
Đây là loại Zakat bắt buộc chỉ xuất bằng thức ăn
trong tháng Romadon.
 Giáo lý về Zakat Fit-ri:
Bắt buộc mỗi tín đồ Muslim dù nhỏ hay lớn, dù
nam hay nữ, dù tự do hay nô lệ đều phải xuất Zakat Fit-ri
này, bởi ông Ibnu U’mar  nói: “Thiên Sứ  ﷺcủa
Allah bắt buộc tất cả tín đồ Muslim dù nô lệ hay tự do,
dù nam hay nữ, dù già hay trẻ… mỗi người phải xuất
Zakat Fit-ri trong tháng Romadon là một So’ chà là hoặc
lúa mạch.”(262)
 Ý nghĩa của Zakat Fit-ri:
1) Nhằm giúp người nhịn chay xóa đi những điều
vô ý thức có thể đã vi phạm trong tháng Romadon như
các lời nói và hành động vô bổ, tục tiểu...

(262) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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2) Nhằm giúp đỡ những người Muslim nghèo hay
những người Muslim có hoàn cảnh khó khăn không lo
lắng miếng ăn trong ngày đại lễ E’id. Ông Ibnu A’bbaas
 thuật lại: “Thiên Sứ  ﷺcủa Allah ra lệnh mỗi người
Muslim phải đóng Zakat Fit-ri để thanh tẩy những lời nói
tục tiểu và hành động vô bổ trong tháng nhịn chay
Romadon đó là thức ăn cho người nghèo.”(263)
 Thành phần nào bị bắt buộc:
Bắt buộc đối với tất cả những ai sở hữu trong tay
hơn phần thực phẩm cho bản thân và gia đình trong một
ngày đêm.
 Số lượng và loại thực phẩm nào bắt buộc
xuất Zakat Fit-ri:
Số lượng phải xuất Zakat Fit-ri là một So’ (khoảng
bốn bụm của hai bàn tay của người đàn ông trung bình tương đương khoảng 2,4 kg), phải xuất bằng chính lương
thực của tại địa phương mình ở như lúa mì, lúa mạch, chà
là, gạo, bắp, nho khô hoặc pho mai, bởi ông Abu Sa-e’d
Al-Khudri  thuật lại: “Trước đây chúng tôi cùng Thiên
Sứ  ﷺcủa Allah xuất Zakat Fit-ri cho tất cả người già
và trẻ, người tự do và nô lệ là một So’ thức ăn hoặc So’
pho mai hoặc So’ lúa mạch hoặc So’ chà là hoặc So’ nho
khô.”(264)
(263) Hadith do Abu Dawood, Ibnu Maajah và các học giả khác
ghi lại, Hadith Hasan.
264
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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 Khi nào bắt buộc xuất Zakat Fit-ri?
Bắt buộc phải xuất Zakat Fit-ri kể từ khi mặt trời
lặn của đêm đại lễ E’id cho đến trước khi hành lễ Salah
E’id, bởi đó là thời gian được phép ăn uống sau khi nhịn
chay trọn tháng Romadon. Tuy nhiên, giáo lý cũng không
cấm xuất Zakat trước giờ bắt buộc hay thời gian nào cảm
thấy thuận tiện cho người xuất Zakat. Zakat Fit-ri cũng
được phép xuất trước ngày đại lễ E’id một hoặc hai ngày
như ông Ibnu U’mar  và một số vị Sohabah đã làm;
còn thời gian tốt nhất để xuất Zakat là sau rạng đông của
ngày lễ E’id cho đến trước khi hành lễ Salah E’id.
Theo ông Ibnu U’mar  thuật lại: “Thiên Sứ ﷺ
của Allah đã ra lệnh chúng tôi phải xuất Zakat Fit-ri
trước khi mọi người đến tham gia hành lễ Salah E’id.”
Ông Naafe’ nói: “Trước đây, Ibnu U’mar  đã
Zakat trước ngày đại lễ E’id một hoặc hai ngày.”
Cũng theo ông Naafe’ nói: “Trước đây, Ibnu
U’mar  đã xuất Zakat Fit-ri cho những người nhận nó
trước ngày E’id một hoặc hai ngày.”(265)
Và theo ông Ibnu A’bbaas  thuật lại: “Thiên Sứ
 ﷺcủa Allah qui định xuất Zakat Fit-ri nhằm tẩy trần
người nhịn chay khỏi lời nói tục và hành động vô bổ và
(265) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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là thức ăn cho người nghèo, phải xuất trước khi mọi
người đến tham gia hành lễ Salah E’id thì Zakat đó được
chấp nhận còn ai xuất sau Salah E’id thì đó chẳng qua là
sự bố thí mà thôi.”(266)
 Hướng chi tiêu Zakat Fit-ri:
Chi tiêu Zakat Fit-ri này giống như các loại Zakat
khác như Allah đã phán:
27 :﴾ اتلوبة.

َّ ا َّ ا ا َّٰ ُ ۡ ُ ا ا ٓ ِ ا ۡ ا ا
َّٰ
. . َِّي
ك
ٰ
﴿۞إِنمَ ٱلَدقت ل ِلفقراء وٱلم
ِ

Quả thật, tài sản Zakat chỉ dành cho người nghèo;
cho người thiếu thốn . . . Al-Tawbah: 60 (chương 9).
Ưu tiên cho người nghèo và người thiếu thốn hơn các
nhóm còn lại như được khẳng định trong Hadith ở trên:
“Thiên Sứ  ﷺcủa Allah qui định Zakat Fit-ri nhằm tẩy
trần người nhịn chay khỏi lời nói tục và hành động vô bổ
và là thức ăn cho người nghèo.”

(266) Hadith do Abu Dawood, Ibnu Maajah và các học giả khác
ghi lại, Hadith Hasan.

227

Nền tảng thứ tư
***
Nhịn Chay
ROMADON
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Nhịn chay

Romadon
 Định nghĩa của sự nhịn chay:
- Theo ngôn ngữ Ả Rập: Nhịn chay là kiêng ăn.
- Theo nghĩa giáo lý Islam: Nhịn chay là không ăn
uống, không gần gủi phụ nữ và không phạm những điều
làm hư nhịn chay kể từ ánh rạng đông xuất hiện cho đến
mặt trời lặn bằng sự định tâm thờ phượng Allah - Đấng
Tối Cao.
 Giá trị của việc nhịn chay:
Nhịn chay có giá trị rất lớn Islam, mà Thiên sứ
 ﷺđã báo trước như sau:

ً َ َ ْ َ ا َا َ اُ َ ْ َُ َ ا
َ
ً َْ َ َ ْ َ
}ي خ يريفا
يل اّللي بعد اّلل وجهه ع ين انلاري سب يع
ب
س
ف
ا
م
{من صام يو
ي
ي
ي

“Ai nhịn chay một ngày vì Allah sẽ được Ngài kéo
mặt y ra xa hỏa ngục đến bảy mươi năm.”(267)

(267) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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ا
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َْ ا َ ً ُ َ ُ َ ُ ا ا ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ ا
، يدخل مينه الصائ يمون يوم ال يقيامةي،{إين يف اْلن ية بابا يقال ل الريان
َ َ ُْ ْ ُ َْ ََْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َُُْْ َ َ ُْ ُ ُ َْ َ
} فإيذا دخلوا أغليق فلم يدخل مينه أحد،ل يدخل مينه أحد غيهم
“Trong thiên đàng có một cánh cửa mang tên AlRoiyaan, cánh cửa đó dành riêng cho người nhịn chay
đi vào trong ngày tận thế, ngoài họ không ai được vào
cửa đó. Sau khi họ đã vào hết thì cửa đó sẽ tự động
đóng lại và sau đó không người nào được bước vào
trong đó.”(268)

َ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ َ ُ ُ ا َ ُ ا
}ال
{الصيام جنة كجن ية أح يدكم مين ال يقت ي

“Nhịn chay là cái chiên bảo vệ (khỏi hỏa ngục) giống
như cái chiên bảo vệ trong chiến trường.”(269)
 Giáo lý nhịn chay Romadon:
Nhịn chay là bổn phận bắt buộc với bằng chứng từ
Qur’an, Sunnah và I’jma’:
Từ Qur’an: Allah phán:

د
ا ۡ ُ ا ا ا ا َّ ٓ ُ ا
ُ ُۡۡا
ُ
َّ
ََ او اب دي انَّٰت دمِونا
ِ فزل فِي ِ ٱلقرءان مدو ل ِلن
ِ
ِ ﴿شار رَضَن ٱَّلِي أ
و او ۡٱل ُف ۡرقا ا ا ا ا
ُ ۡ ُ ُ ُ َّ ۡ ا ۡ ا
َّٰ ٱل ۡ ُا اد
225 :َن فمن ش ِاد مِنكم ٱلشا ار فليَم ﴾ ابلقرة
ِ
Tháng Romadon chính là tháng mà Thiên Kinh
Qur’an được (khởi đầu) mặc khải, nhằm hướng dẩn
(268) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(269) Hadith do Ahmad, Al-Nasaa-i và các học giả khác ghi lại,
Hadith Soheeh.
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nhân loại đến với chân lý và qua Qur’an chúng ta sẽ
biết được đâu là thiện và đâu là ác (đâu là chân lý
sáng chói và đâu là lầm lạc không lối thoát). Bởi thế,
ai trong các ngươi chứng kiến (tức có mặt tại quê
nhà) trong tháng (Romadon) thì phải nhịn chay trọn
tháng đó. Al-Baqoroh: 183 (chương 2).
Từ Sunnah: Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ُ ً َ َ َ َ ْ َ َٰ َ ا ُ َ ا َُ ا
َْ ََ َُ ْ َ ُ
اهلل َوأن ُممدا َرسول
 شهادة ي أن ل إيلـه إيل:اإلسلم لَع َخس
{ب يِن ي
َ
َ ا
ْ ْ ِّ َ َ ا
َ
َ َ َ ْ َ
اهللي َوإيق ي
}ت َوصو يم َرمضان
ام الصلة ي َوإييتاءي الزَكة ي َوحج اْلَي ي
“Islam được xây dựng trên năm trụ cột, lời tuyên thệ
Laa i laa ha il lol loh và Muhammad là Thiên Sứ của
Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, hành
hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng
Romadon.”
Từ I’jma’: Cộng đồng Islam đồng thống nhất việc
bắt buộc nhịn chay tháng Romadon và xem đây là một
trong các nền tảng của tôn giáo mà mỗi tín đồ cần phải
học hỏi, ai bát bỏ điều này thì y là Kaafir (ngoại đạo).
Giáo lý nhịn chay Romadon được bắt buộc vào
ngày thứ hai mồng 2 tháng Sha’baan (tháng 8) năm thứ 2
Hijroh.

 Giá trị của tháng Romadon:
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Tháng Romadon là tháng đặc biệt nhất trong năm
mà Thiên sứ  ﷺvinh danh qua các Hadith sau:

َ ُ َ َ
َ ُ ُْ َ ُ َ ُ ُْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ا
َ َ َ
اْلمع ية َو َرمضان إيل َرمضان
{الصلوات اْلمس واْلمعة إيل
ِّ َ ُ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََُْ ا
}ت الكبائ ُير
مكف َرات ل يما بينهن ما اجتنيب ي

“Giữa năm lần lễ nguyện Salah trong ngày, giữa
khoảng hai Jum-a’h (từ thứ sáu này đến thứ sáu tuần
sau) và giữa khoảng hai Romadon (Rammadan năm
nay cho đến Romadon năm sau), những tội lỗi nhỏ sẽ
được xóa đi, ngoại trừ các đại tội.”(270)

َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً ْ َ ً ُ َ َ ََ ا
}{من صام َرمضان إييمانا َواحتيسابا غ يف َر لُ ما تقدم مين ذنب ي يه

“Ai nhịn chay trọn tháng Romadon bằng niềm tin
(đây là bổn phận) và hi vọng (phần thưởng nơi Allah)
sẽ được Ngài xóa sạch các tội trước đó.”(271)
 Giá trị việc làm công đức trong tháng
Romadon:
Ân phước việc hành đạo trong tháng Romadon sẽ
được nhân lên bởi một số lý do nhất định như về thời
gian của tháng Romadon, dưới đây sẽ là một vài hình ảnh
ân phước được nhân lên trong tháng hồng phúc Romadon
như sau:
1- Hành lễ Salah trong đêm, Thiên Sứ  ﷺnói:

(270) Hadith do Muslim ghi lại.
(271) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً ْ َ ً ُ َ َ ََ ا
}{من قام َرمضان إييمانا َواحتيسابا غ يف َر لُ ما تقدم مين ذنب ي يه
“Ai dâng lễ Salah trong tháng Romadon bằng niềm
tin và hi vọng (phần thưởng nơi Allah) sẽ được Ngài
xóa sạch các tội trước đây.”(272)
2- U’mroh, Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ُ
َ َ َ َْ ُ َ ا
}{عم َرة يف َرمضان تع يدل حجة

“Đi làm U’mroh trong tháng Romadon thì ân phước
của nó tương đương như đi làm Hajj.”(273) ngoài ra
còn rất nhiều việc hành đạo khác.
 Chứng minh nào để xác định đã vào tháng
Romadon:
Muốn biết khi nào vào tháng Romadon thì dựa vào
một trong hai yếu tố sau đây:
1- Những người Muslim nào có nhiệm vụ xem
trăng sẽ thông báo nếu họ thấy trăng lưỡi liềm mọc lên
trong đêm ba mươi của tháng Sha’baan thì rạng đông
hôm sau tất cả người Muslim (ở khu vực đó hay xứ đó)
bắt buộc phải nhịn chay, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ََ ُْ ُ ُ ْ ََ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ
ُ
}{إيذا رأيتم ال يهلل فصومو وإيذا رأيتموه فأف يطروا

(272) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(273) Hadith do Al-Bukhori ghi, theo đường truyền do Simawaih
ْ ُ
َ َ َ َ َ َ ا
ghi lại: }“ {عم َرة يف َرمضان كحجة م يِعU’mroh trong Romadon
giống như hành hương Hajj cùng Ta.”
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“Khi nào các ngươi nhìn thấy trăng lưỡi liềm (tháng
Romadon) thì hãy nhịn chay và khi nhìn thấy trăng
lưỡi liềm kế tiếp thì hãy xả chay.”(274)
Vấn đề này chỉ cần một người Muslim đáng tin cậy nhìn
thấy trăng lưỡi liềm mọc lên là đủ, còn để xác định trăng
lưỡi liềm cho việc xả chay là phải cần đến hai người
Muslim đáng tin cậy nhìn thấy.
2- Hoàn thành đủ 30 ngày cho tháng Sha’baan, khi
tháng Sha’baan đủ 30 ngày thì ngày 31 chính là ngày
mồng 1 của tháng Romadon, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ً ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ِّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ا
َ {فإين غ
}يي يوما
ب عليكم فأك يملوا ال يعدة ثلث

“Trường hợp bị án mây che nên không thể thấy được
trăng lưỡi liềm (trong đêm 29) thì tính tháng
Sha’baan là 30 ngày.” (275)
Như vậy, ngày hôm sau bắt buộc đó là ngày mồng
1 của tháng Romadon.
 Các điều kiện để nhịn chay:
Để được nhịn chay của tháng Romadon thì bắt
buộc người đó phải là người Muslim, trưởng thành và có
lí trí bình thường, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

(274) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(275) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َ َ َ َْ َْ َ ا
ا ِّ َ ا
 َعن انلا:{ ُرف َيع الْ َقلَ ُم َع ْن ثَلَثَة
ب حّت
الص
ن
ع
و
،
ظ
ق
ي
ت
س
ي
ّت
ح
يم
ئ
ا
ي
ي
ي
ي
ي
َ َْ َ ا
ُ ْ َْ َ َ َ ََْ
}ون حّت يع يقل
 وع ين المجن ي،ُيتليم
“Có ba loại người không bị bắt tội: Người ngủ cho
đến khi thức, trẻ em đến khi trưởng thành và người
khùng đến khi tỉnh táo.”(276)
Ngoài ra, người nhịn chay phải có sức khỏe bình
thường, không bị bệnh tâm thần hay mất trí nhớ, đang ở
tại quê nhà chứ không phải đang đi du hành xa nhà, còn
phụ nữ thì không có kinh nguyệt và không có ra máu hậu
sản, bởi Thiên Sứ  ﷺđã thông báo về hai yếu tố của
phụ nữ là:

ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
} ولم تصم؟،{أليس إيذا حاضت لم تصل

“Chẳng phải phụ nữ khi hành kinh là không được
phép dâng lễ Salah và cũng không được phép nhịn
chay đó sao ?”(277)
 Thành phần nào được tạm miễn nhịn chay
trong tháng Romadon và phải nhịn bù lại
vào ngày khác:
1- Người bị bệnh thông thường hi vọng khỏi bệnh
thì được phép ăn uống bình thường (xả chay), nhưng bắt
buộc phải nhịn trả lại số ngày tương ứng vào lúc khác,
(276) Hadith do Abu Dawood ghi lại và các học giả khác, Hadith
Soheeh.
277
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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còn nếu trong lúc bị bệnh mà cảm thấy khả năng có thể
nhịn chay được thì cứ nhịn (giáo lý không cấm), bởi
Allah phán:

اا ا ا
ُ َّ ا ا ۡ ا ا َّٰ ا ا ا َّ د ۡ ا َّ ُ ا
ا
:ريضَ أو لَع سفر فعِدة مِن أيَ أ أار ِّۚ﴾ ابلقرة
م
م
ِنك
م
ن
﴿فمن َك
ِ
222

Đối với những ai trong các ngươi bị bệnh hoặc đang
đi đường xa nhà thì được phép hoãn việc nhịn chay
lại và nhịn bù vào những ngày khác tương ứng với số
ngày đã thiếu. Al-Baqarah: 184 (chương 2).
2- Người du hành: Nếu người Muslim nào đi du
hành từ khoảng đường cho phép rút ngắn(278) sự hành lễ
Salah thì họ được phép ăn uống bình thường (không nhịn
chay), nhưng phải nhịn bù lại số ngày tương ứng vào dịp
khác trong năm, nếu trường hợp đi đường xa mà không
có gì gây cản trở trong lúc nhịn chay thì nên nhịn, còn
nếu cảm thấy khó khăn thì tốt nhất là không nên nhịn, bởi
ông Abu Sa-e’d Al-Khudri  thuật lại: “Chúng tôi xuất
trận cùng với Thiên Sứ  ﷺtrong tháng Romadon, trong
số chúng tôi có người nhịn chay và có người thì không,
và cả hai phe không ai có cảm giác khó chịu với nhau. Ai
(278) Theo đại đa số Sohabah và Tabi-i’n cho rằng khoảng cách
được phép rút ngắn Salah là từ 48 dặm trở lên và một dặm
khoảng 1748 mét, đây là ý kiến của Imam Maalik , Imam
Al-Shaafi-i’ , Imam Ahmad  và các học trò của họ cùng
với Al-Laith bin Sa’d, Al-Awzaa-i’  và các học giả chuyên
Hadith và những học giả khác. Bên cạnh đó có ý kiến khác của
U’lama. Tuy nhiên câu nói đúng nhất là khoảng cách một ngày
đêm đi bộ hoặc bằng máy bay hoặc bằng bất cứ gì.
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cảm thấy mình có thể nhịn chay được thì nên nhịn và ai
không thể nhịn chay được thì nên ăn uống tốt hơn.”(279)
 Giáo lý về phụ nữ mang thai và cho con bú
trong tháng Romadon:
Nếu phụ nữ đang mang thai hay cho con bú lo sợ
nhịn chay sẽ tác hại đến sức khỏe của họ hoặc đến con
nhỏ hoặc cho cả hai thì giáo lý cho phép họ ăn uống bình
thường, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ا
َ ْ ُْ
َ َْ ا
َ ُْ َ َ َ َا ا
ْ َ
{إين اّلل َوضع ع ين المساف يير شط َر الصلة ي َوالصوم َوع ين اْلبّل
َْ ا
ُْ
}َوالم ْر يض يع الصوم

“Quả thật, Allah đã giảm cho người đi du hành xa
nhà phân nữa hành lễ Salah. Nhưng vấn đề nhịn chay
bắt buộc thì người đi du hành, phụ nữ mang thai hay
đang cho con bú thì được quyền tạm ngưng sự nhịn
chay đó (nhưng phải nhịn bù lại vào ngày tháng
khác).”(280)
Nghĩa là, khi nào hết nguyên nhân thì người mang
thai và cho con bú phải nhịn chay bù lại số ngày tương
ứng trong cả ba trường hợp. Riêng trường hợp thứ hai là
sợ ảnh hưởng đến con nhỏ thì ngoài sự nhịn chay bù lại
còn phải bố thí tương ứng mỗi ngày một phần thức ăn là
một bụm tay lúa mì (hoặc lương thực của địa phương),
việc này giúp người mẹ được ân phước hoàn mỹ nhất.
(279) Hadith do Muslim ghi lại.
(280) Hadith do Ahmad và nhóm Sunan ghi lại, Hadith Hasan.
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Chú ý, chỉ bắt buộc xuất thêm thức ăn khi nào người mẹ
sợ ảnh hưởng đến con nhỏ duy nhất mà thôi, đây là câu
nói của ông Ibnu A’bbaas  và ông Ibnu U’mar ,
cũng là câu nói của Imam Al-Shaafi-i’ , Imam Ahmad
. Còn theo ý kiến của Imam Abu Hanifah  thì chỉ bắt
buộc nhịn chay không phần phải xuất thức ăn. Allah
A’lam.
 Thành phần nào được phép miễn nhịn chay
nhưng phải xuất thức ăn thay thế:
Đối với người già yếu, người bị bệnh kinh niên
(không hi vọng khỏi bệnh), người không có khả năng
nhịn chay (đói) dù là thời gian nào trong năm và những ai
tương tự như họ thì được phép miễn nhịn chay, nhưng
bắt buộc phải xuất thức ăn một ngày một bụm lương thực
cho người nghèo và sau đó không cần nhịn bù trả lại, bởi
ông Ibnu A’bbaas  nói: “Người già yếu được phép
miễn nhịn chay bằng cách xuất thức ăn thay thế mỗi ngày
một người nghèo và không cần nhịn bù lại.”(281)
 Các nền tảng của nhịn chay:
1- Nhịn: là nhịn tất cả những điều giáo lý qui định
như nhịn ăn, uống, giao hợp...

(281) Hadith do Al-Daaruqudni, Al-Haakim và tự xác minh là
Soheeh, và được Al-Zahabi đồng ý.
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2- Định tâm: là sự khẳng định trong tim rằng nhịn
chay là theo lệnh của Allah hoặc vì thờ phượng Allah,
bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ا َ َ ْ َ ُ ِّ ا
}ات
{إينما األعمال بيانلي ي

“Những việc làm được xác định bằng sự định
tâm.”(282) nếu là nhịn chay bắt buộc thì phải được định
tâm trong đêm trước rạng đông xuất hiện, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

َ َ َ َ َ ْا
َ َ ِّ
ََْ َْ ْ َ
}{من لم َيم يع الصيام م َين اللي يل فل يصيام ل

“Ai không có định tâm nhịn chay trong đêm thì sự
nhịn chay của y vô hiệu.”(283)
Còn nếu là nhịn chay Sunnah thì được phép định tâm sau
khi mặt trời mọc với điều kiện vẫn chưa ăn uống gì kể từ
sau rạng đông, bởi bà A’-ishah  thuật lại: Một ngày nọ
Thiên Sứ  ﷺvào nhà hỏi tôi:

ُ َْ َْ
ْ َ ك ْم
}َشء ؟
“ {هل عيندCó gì ăn không em?”

Tôi đáp: Dạ không, thưa Thiên Sứ.

َ

ً

ِّ َ

Người nói: }“ {فإيّن إذا صائ يمVậy Ta sẽ nhịn

chay.”(284)

(282) Hadith do Al-Bukhori và do Muslim ghi lại.
(283) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và các học giả khác
ghi lại, Hadith Soheeh.
284
( ) Hadith do Muslim ghi lại.
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3- Thời gian: là toàn bộ thời gian ban ngày của
tháng Romadon kể từ sau rạng đông cho đến mặt trời lặn,
bởi Allah phán:

ا
ۡ ا ُ ُ ْ ا ۡ ا ُ ْ ا َّ ا ا ا َّ ا ا ُ ُ ۡ ا ۡ ُ ۡ ا ۡ ا ُ ا
ٱۡلا ۡي ِط ۡٱۡل ۡسو ِا
َّٰ ﴿وُكوا وٱۡشبوا ح
َّت يتبَّي لكم ٱۡليط ٱۡلبيض مِن
ۡ م اِن ۡٱل اف
220 :رِۖ﴾ ابلقرة
ج
ِ
Và hãy ăn uống (thỏa thích vào ban đêm) cho đến
khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ trắng của buổi rạng
đông tách rời khỏi sợi chỉ đen của nó. Al-Baqarah:
187 (chương 2).
 Các Sunnah trong sự nhịn chay:
1- Ăn uống trước khi nhịn chay: Nên ăn uống và
định tâm nhịn chay, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ً َ َ ُ ُّ
ََ ا ُ َ ا
}ور ب َركة
ح
الس
ف
ن
ي
{تسحروا فإ ي
ي

“Các ngươi hãy ăn thức ăn để nhịn chay, bởi trong
thức ăn đó có nhiều hồng phúc.”(285)
2- Nên ăn uống vào khoảng thời gian cuối cùng
của đêm trước khi ánh rạng đông xuất hiện, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

ُ َْ َ َ ا
ْ َ ََ ا
ُّ
َ ََ ُ ُا
َ}الس ُحور
ُ
{ل تزال أم يت يَبي ما عجلوا ال يفطر وأخروا

“Cộng đồng của Ta vẫn luôn được tốt đẹp khi họ xả
chay ngay (khi mặt trời lặn) và thức đêm để ăn.”(286)
(285) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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3- Xả chay ngay khi xác định mặt trời đã lặn, bởi
Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ُ َْ َ َ ا
ُ َ َ
ْ
}{ل ت َزال انلااس يَبي ما عجلوا ال يفط َر

“Mọi người sẽ luôn được tốt đẹp miễn sao họ biết
tranh thủ xả chay ngay (khi mặt trời lặn).”(287)
4- Xả chay bằng quả chà là tươi hoặc chà là khô
hoặc nước lả, đây là thứ tự xả chay tốt nhất bởi ông Anas
bin Maalik  thuật lại: “Trước đây, Thiên Sứ xả chay
bằng vài trái chà là tươi trước khi Salah Maghrib, khi
nào không có chà là tươi thì Người dùng chà là khô, và
nếu không có chà là khô thì Người uống vài ngụm nước
lả là xong.”(288)
5- Cầu xin (đu’a) trong suốt thời gian nhịn chay,
đặc biệt nhứt là lúc xả chay, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َُ ْ ََ ُْ ْ َْ َُ ْ ََ
َ َ َ ْ ُ
َ َ ُ َ َ
َ ْ ُ ا
 دع َوة الصائ ييم ودعوة المظلو يم ودعوة:{ثلث دع َوات مستجابات
َ ُْ
}المساف يير

“Có ba loại cầu xin được đáp lại: Lời cầu xin của
người nhịn chay, của người bị đàn áp, bị bất công và
của người đi du hành.”(289)

(286) Hadith do Imam Ahmad ghi lại, Hadith Soheeh.
(287) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(288) Hadith do Al-Baihaiqi trong Sha’bul Imaan và học giả khác,
Hadith Soheeh.
(289) Hadith do Imam Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi lại,
Hadith Hasan.
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Và ông Abdullah bin A’mr bin Al-A’sr dẫn lời của Thiên
Sứ ﷺ:

ُّ ُ َ ً ْ َ َ ْ َ ْ
ا ا
}ِلع َوة ما ت َرد
{إين ل يلصائ ييم عيند ف يط يره ي

“Quả thật, lời cầu xin của người nhịn chay lúc xả
chay không bị khướt từ.”
Và ông Abdullah đã cầu xin lúc xả chay câu đu’a
như sau:

َّ ُ َّ ِّ َ م َ ُ َ َ م َ َ َّ َ َ م ُ َّ َ م َ م َ م
}ش ٍء أن تغ ِف َر ِل
{اللهم ِإّن أسألك ِبرمح ِتك ال ِت و ِسعت ك

(Ollo humma inni as aluka bi rohma tikal lati wa si
a’t kulla shai in an tagh firoli.)
“Lạy Allah, bề tôi cầu xin với lòng nhân từ của Ngài bao
trùm tất cả, xin hãy tha thứ cho bề tôi.”(290)
 Các điều không nên làm trong lúc nhịn
chay:
Trong suốt thời gian nhịn chay không nên làm
những điều có thể dẩn đến hư sự nhịn chay, những điều
đó như sau:
1- Hít nước vào mũi và súc miệng quá mạnh lúc
lấy nước Wudu, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ
َ ْ ْ
ً َ َ ُ َ ْ َا
}اق إيل أن تكون صائ يما
{ َوبال ي يف ا ي
لستينش ي

(290) Hadith do Ibnu Maajah ghi, ông Al-Busiri ghi trong AlZawaa-id: Đường truyền Hadith Soheeh.
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“Và hãy hít nước mạnh vào mủi (khi lấy Wudu) ngoại
trừ khi đang nhịn chay.”(291) chỉ sợ lở nước vào trong
bụng thì hư nhịn chay.
2- Không nên hôn hít, ôm ấp, sờ mó (vợ chồng)
đối với những ai không có khả năng kềm chế tình dục.
3- Không nên nhìn vợ bằng ánh mắt thèm muốn
quan hệ.
4- Không nên nêm nếm thức ăn hoặc nước uống
không có lý do.
5- Không nên nhai kẹo cao su e rằng nuốt nước
miếng vào miệng.
 Những điều làm hư nhịn chay:
Có những điều vi phạm chỉ bắt buộc nhịn chay bù
lại và có những điều vi phạm thì bắt buộc nhịn chay bù
lại và cộng thêm phần chuộc tội.
A) Những điều vi phạm hư sự nhịn chay, nhưng
chỉ bắt buộc nhịn chay bù lại:
1- Nếu cố tình ăn hoặc uống xem như là đã xả
chay thì phải nhịn bù lại sau đó (nếu ăn uống do lỡ quên
hoặc bị ép buộc thì không cần nhịn bù lại), bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

(291) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và các học
giả khác, Hadith Soheeh.
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َ ََُ َ َ ْ َ
ََُ َ َ َْ َ َ َُْ ا َ ْ َ ُ َ ا َ َْ َ َ ُ ا
ْشب فليتيم صومه فإينما أطعمه اّلل
و
أ
ل
ك
أ
ف
يم
ئ
ا
ص
{من ن يِس وهو
ي
َ َ
}َُوسقاه
“Ai vô tình (không cố ý) ăn uống trong lúc đang nhịn
chay thì vẫn tiếp tục nhịn chay. Việc ăn uống vô tình
đó là đặc ân Allah dành riêng cho y.”(292)
2- Tưởng rằng mặt trời đã lặn nên tự do ăn uống
hoặc giao hợp, nhưng sau đó phát hiện thời điểm đó mặt
trời chưa có lặn thì phải nhịn bù lại.
3- Bất cứ thứ gì lọt vào bụng như nuốt nước lúc
xúc miệng hoặc tiêm thuốc dinh dưỡng vào cơ thể thì
phải nhịn bù ngày chay đó lại.
4- Truyền dịch dinh dưỡng vào cơ thể bằng mạch
máu thì phải nhịn bù lại.
5- Xuất tinh lúc còn thức do mơn trớn hôn hít (vợ
chồng) hoặc chăm chú nhìn phụ nữ thì phải nhịn bù lại,
riêng vấn đề mộng tinh thì không hư sự nhin chay.
6- Cố tình làm cho ói ra khỏi miệng thì phải nhịn
bù lại, còn việc bị say sóng tàu xe nên bị ói thì không
sao, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ََْْ ً ْ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َْ َ ُ َْْ ُ َ ََ ْ َ
}اء عمدا فليق يض
{من ذرعه القء فليس علي يه قضاء وم ين استق

“Ai bị ói mửa do không kiềm chế được thì không cần
phải nhịn bù lại, còn ai cố tình làm cho ói mửa thì
phải nhịn bù lại.”(293)

(292) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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7- Cắt đứt định tâm nhịn chay, khi ai định tâm hủy
nhịn chay thì sự nhịn chay lập tức bị hư cho dù không vi
phạm những thứ bị hư nhịn chay, thì phải nhịn bù lại.
8- Phản đạo cho dù có quay lại Islam sau đó, bởi
Allah phán:
25 :الزمر

ا
ا ُ ا
ۡ ت اَلا
ۡش ۡك ا
﴿لائ ۡن أ ۡ ا
﴾حبا اط َّن ع املك
ِ

Nếu Ngươi (Muhammad) làm điều Shirk (thờ
phượng một thần linh khác cùng với Allah) thì việc
làm của các Ngươi sẽ trở thành vô nghĩa. Al-Zumar:
65 (Chương 39).
B) Những điều vi phạm bắt buộc nhịn chay bù
lại và chuộc tội:
1- Cố tình giao hợp (vợ chồng), bởi ông Abu
Huroiroh  thuật lại: Trong lúc chúng tôi đang ngồi với
Thiên Sứ  ﷺthì có một người đàn ông chạy đến nói:
“Chết tôi rồi, thưa Thiên Sứ.”
- Thiên Sứ  ﷺhỏi: }؟

َ َ َ
“ {مالCó chuyện gì

vậy?”
- Người đàn ông nói: Tôi đã giao hợp với vợ trong
lúc tôi đang nhịn chay.

َ ُ ُْ ًَََ ُ َ َْ

- Thiên Sứ ﷺ:nói: }َتد رقبة تعتيقها ؟
{هل ي
“Anh có nô lệ để phóng thích không?”
(293) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và các học
giả khác, Hadith Soheeh.
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- Người đàn ông: Thưa không.
- Thiên Sứ  ﷺnói tiếp:

َْ ََُ َْْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ََْ
}ي ؟
{فهل تست يطيع أن تصوم شهري ين متتابيع ي

“Vậy anh có thể nhịn chay hai tháng liên tiếp
không?”
- Người đàn ông: Thưa không.

ً

ْ

َ ِّ

َ َ ْ ُ َ ََْ

- Thiên Sứ ﷺ: }ستي ميسكيينا ؟
َتد إيطعام ي
{فهل ي
“Vậy anh có thể xuất thức ăn cho sáu mươi người
nghèo không?”
- Người đàn ông: Thưa không.
Thế là Thiên Sứ  ﷺkhông nói gì, lúc sau có
người mang đến tặng cho Thiên Sứ َ  ﷺmột chậu chà là

ُ ا

َ ْ

thì Thiên Sứ  ﷺhỏi: }{أين السائ يل ؟

“Người đàn ông khi nảy đâu rồi?”
- Người đàn ông: Tôi đây, thưa Thiên Sứ.

ْ ُ ْ َ ََ َ ا

- Thiên Sứ ﷺ: }{خذها فتصدق ب ي يه
“Anh hãy lấy số chà là này mà bố thí đi.”
- Người đàn ông nói: Đi cho người nghèo hơn tôi
hả, thưa Thiên Sứ? Tôi xin thề với Allah trong khu vực
này không còn ai lại nghèo hơn gia đình tôi nữa đâu.
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Lời nói đó làm Thiên Sứ  ﷺcười َngây ngất
َ thấy

َ َْ ُْ ْ

cả hàm răng. Xong Thiên Sứ nói: } “ {أط يعمه أهلVậy
anh mang về cho gia đình ăn đi.”(294)

Bằng chứng trên cho thấy, ngoài nhịn chay còn
phải chuộc tội là thả nô lệ có đức tin; nếu không thể thì
nhịn chay hai tháng liên tiếp; nếu không thể nữa thì xuất
sáu mươi phần thức ăn cho người nghèo bằng giá trị thức
ăn nuôi gia đình. Cách chuộc tội phải theo thứ tự khi bất
lực thực thi điều đầu tiên mới đến điều thứ hai, không thể
điều thứ hai mới thực thi điều thứ ba. Số lượng xuất thức
ăn là một bụm lúa mạch hoặc lúa mì hoặc chà là khô tùy
theo khả năng. Đối với ai cố tình giao hợp lần đầu chưa
chuộc tội, qua ngày sau giao hợp thêm lần thứ hai thì
phải chuộc tội đến hai lần, nhưng đúng nhất chỉ chuộc tội
một lần là đủ.
 Những điều được phép trong lúc nhịn chay:
Người nhịn chay được phép làm những điều
sau đây:
1- Được phép định tâm nhịn chay lúc đang trong
tình trạng Junub và làm mát như tắm, sử dụng máy lạnh
khi cần thiết, bởi bà A’-ishah  nói: “Trước đây, sáng
sớm nào Thiên Sứ  ﷺđang bị junub thì Người định
tâm nhịn chay rồi mới đi tắm.”(295) Và trước đây Thiên

(294) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(295) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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Sứ  ﷺvẫn xối nước lên đầu trong lúc nhịn chay vì
khát hoặc do nóng bức.”(296)
2- Được phép định tâm nhịn chay trong hiện trạng
bị Junub như được nhắc ở Hadith do A’-ishah thuật lại dù
là đang nhịn chay trong tháng Romadon.
3- Tự do ăn, uống và tình dục cho đến khi khẳng
định ánh rạng đông xuất hiện, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ْ َ ِّ ُ ُ ْ َ ِّ َ ُ ا َ ً ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ا
} فُكوا واْشبوا حّت يؤذن ابن أم مكتوم،{إين بيلل يؤذن بيليل

“Quả thật, Bilaal Azan vẫn còn trong đêm, các người
tự do ăn uống đến khi nghe Ibnu Um Maktum Azan
thì ngưng.”(297)
4- Phụ nữ dứt máu kinh nguyệt và máu hậu sản
trong đêm được phép trì hoãn việc tắm để định tâm nhịn
chay, xong mới tắm để Salah.
5- Theo ý kiến của đa số U’lama là được phép sử
dụng Siwak trong bất cứ thời điểm nào trong ngày nhịn
chay, bởi các bằng chứng đều khuyến khích sử dụng
Siwak không giới hạn thời gian nào cả, riêng các Hadith
bảo không nên sử dụng Siwak sau khi mặt trời nghiên
bóng đối với những người nhịn chay thì các vị U’lama
cho rằng đây là Hadith yếu.
6- Được phép đi du hành khi có việc cần miễn
không phải với mục đích Haram.
(296) Hadith do Ahmad, Abu Dawood và học giả khác ghi lại,
Hadith Soheeh.
297
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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7- Được phép chữa bệnh bằng các phương tiện
Halal, nếu dùng thuốc uống vào bụng là không được,
được phép tiêm thuốc trị bịnh nhưng không được tiêm
thuốc dinh dưỡng.
8- Được phép nếm thức ăn nhưng không được
nuốt.
9- Được phép sử dụng dầu thơm, khói thơm, mùi
thơm.
 Các thể loại nhịn chay khuyến khích:
Thiên Sứ  ﷺđã khuyến khích và khuyên bảo tín
đồ Muslim nên nhịn chay một số ngày sau đây:
1- Nhịn chay sáu ngày trong tháng Shawwaal
(tháng 10 Hijroh):

ْ ا
َ
ًّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ َ َ َ
َ َ ْ َ
ام َر َمضان ث ام أتبعه يستا م ْين ش اوال َكن ك يصي ي
}اِله ير
ام
{من ص

“Ai nhịn chay Romadon rồi nhịn tiếp sáu ngày trong
tháng Shawwaal thì tựa như y nhịn chay trọn một
năm.”(298)
2- Nhịn chay vào thứ hai và thứ năm, bởi ông Abu
Huroiroh  thuật lại: Thiên Sứ  ﷺthường nhịn chay
vào thứ hai và thứ năm, có người hỏi tại sao, Người nói:

ِّ ُ ْ َ ْ ُ ِّ ُ ُ َ َ ْ ُ ا
َ َ َْْ ا َ ْ َ َ ُْ َ ُ ُا
ي وَخييس فيغ يفر اّلل ل يُك مسليم أو ل يُك
{إين األعمال تعرض ك اثن ي
َ
ُْ
ََُْ ا
َ ُ ِّ ُ ُ َ َ ْ
} أخ ْرهما:ج َري ين فيقول
ا
ه
مؤمين إيل المت ي

(298) Hadith do Muslim ghi lại.
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“Quả thật, việc hành đạo được trình duyệt mỗi thứ
hai và thứ năm, Allah sẽ tha thứ cho mọi tín đồ
Muslim hoặc người Mu’min, ngoại trừ hai người cắt
đứt quan hệ với nhau, Allah phán: “Hãy để mặc hai
bọn chúng.”“(299)
3- Nhịn chay ba ngày mỗi tháng, bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

ْ ُ َ ُ ا ْ ََ ا
َ َ َ
ْ َ ِّ ُ ْ
َ ُ َ ََ َا
يض صبييحة
{ يصيام ثلث ية أيام مين ك شهر يصيام اِله ير وأيام اْلي ي
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
}ثلث عِّشة وأربع عِّشة وَخس عِّشة

“Nhịn chay ba ngày mỗi tháng là sự nhịn chay cả
năm, đó là những ngày Al-Baidh ngày 13, 14 và 15
(Hijri).”(300)
4- Nhịn chay chín ngày đầu của tháng Zul Hijjah
(tháng 12), bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َْ َا
َ ْ َ ْ َ ا ْ َ َ ُ ا ُ َ َ َ ُّ َ ا
ي
}ِّش
{ما مين أيام العمل الصال يح فييها أحب إيل اّللي مين ه يذه ي األيام الع ي

“Không có việc hành đạo nào được Allah yêu thích
bằng việc hành đạo trong mười ngày đầu tháng (Zul
Hijjah).” Có người hỏi: “Thưa Thiên Sứ của Allah, kể cả
Jihaad ?” Người đáp:

َْ َ َ َ ُ َ ا ا
َ ُ َ ْ َ َ
ْ ْ َْ ََْ َ َ
ي
جع مين
ر
ي
م
ل
ف
ي
ال
م
و
ه
س
ف
ن
ب
ج
ر
خ
ل
ج
ر
ل
إ
اّلل
يل
ب
س
ي ي ي
ي
{ول ي
اْلهاد يف ي ي ي ي
ْ َ َذل ي َ ب ي
}شء

(299) Hadith do Ahmad ghi lại, Hadith Soheeh.
(300) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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“Kể cả Jihaad, ngoại trừ người đàn ông rời khỏi nhà
mình cùng với tài sản rồi sau đó không có thứ nào trở
về cả.”(301)
Đặc biệt là ngày mồng chín của tháng được gọi là
ngày A’rofah đối với người không hành hương, Thiên Sứ
 ﷺbảo:

ً َ َ ْ َ ْ ُ ً َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
}اضية َومستقبلة
يم ي
{صوم يو يم عرفة يكفر ذنوب سنت ي

“Nhịn chay ngày A’rofah sẽ được xóa tội của hai năm,
năm vừa qua và năm sắp tới.”(302)
5- Nhịn chay trong tháng Muharram (tháng một),
bởi Thiên Sứ  ﷺtrả lời câu hỏi: “Nhịn chay ngày nào
tốt nhất sau nhịn chay Romadon?”

َ َ ُْ َُ ُ َْ َ ْ ا ا
}{شه ُر اّللي اذليي تدعونه المح ارم

“Tháng của Allah được gọi là tháng Muharram.”(303)
6- Nhịn chay ngày A’shuro, đó là ngày mồng mười
của tháng Muharram, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ً َ َ ً َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ
}اضية
{صوم َعشوراء يكفر سنة م ي

“Nhịn chay ngày A’shuro sẽ được xóa tội của năm
cũ.”(304)

(301) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
(302) Hadith do Muslim ghi lại.
(303) Hadith do Muslim ghi lại.
(304) Hadith do Muslim ghi lại.
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Khuyến khích nên nhịn thêm ngày mồng chín tức
ngày trước ngày A’shuro này nhằm làm khác với người
Do Thái và Thiên Chúa giáo, bởi có người đến báo với
Thiên sứ rằng nhóm Do Thái và Thiên Chúa giáo rất
sùng bái ngày A’shuro này thì Thiên Sứ  ﷺbảo:

ََْ َْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُْْ ُ َْ َ َ َ َ
}اهلل صمنا يوم اتلاا يس يع
{فإيذا َكن العام المقبيل إين شاء

“InShaAllah năm tới chúng ta sẽ nhịn thêm ngày
mồng chín.” nhưng chưa đến năm tới là Thiên Sứ đã
băng hà.(305)
 Những ngày cấm (Haram) không được nhịn
chay:
1- Đó la hai ngày đại lễ trong năm: “E’id Fit-ri và
Adh-ha”, bởi ông U’mar bin Al-Khottob  nói: “Quả
Thật, đây là hai ngày mà Thiên Sứ của Allah cấm nhịn
chay, đó là ngày xả chay ngay sau khi Romadon chấm
dứt và ngày mà mọi người ăn uống để hành hương
Hajj.”(306)
2- Những ngày Tashriq gồm có: ngày 11, 12 và 13
của tháng Zul Hijjah (tháng 12), rằng Thiên Sứ đã ban
lệnh cho ông Abdullah bin Huzaifah đi vòng quanh Mina
để thông báo: “Mọi người không nên nhịn chay vào
những ngày này, đây là những ngày ăn, uống và tụng

(305) Hadith do Muslim ghi lại.
(306) Hadith do Muslim ghi lại.
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niệm Allah.”(307) ngoại trừ người hành hương
Tamadtua’ hoặc Qiron không có vật giết tế thì được nhịn
trong ba ngày này.
3- Những ngày phụ nữ trong thời kỳ có kinh
nguyệt hay ra máu hậu sản, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ ُْ ْ
}ان ديينيها
 ولم تصم؟ فذل ي ي مين نقص ي،{أليس إيذا حاضت لم تصل

“Chẳng phải phụ nữ khi hành kinh là không được
phép dâng lễ Salah và cũng không được phép nhịn
chay đó sao? Đấy là điều thiếu sót trong việc hành
đạo của cô ta.”(308)
Ijma’ thống nhất sự nhịn chay sẽ vô giá trị đối với phụ nữ
có kinh nguyệt và ra máu hậu sản.
4- Phụ nữ không được nhịn chay lúc chồng ở nhà
ngoại trừ chồng cho phép, Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َُ َْ َُ َْ ُ َ َ
َ َ َ ََْ ْ ا
}ي َرمضان
{ل تص يم الم ْرأة َوبعلها شاهيد إيل بيإيذن ي يه غ

“Ngoài tháng Romadon ra, cấm phụ nữ nhịn chay lúc
chồng đang ở nhà ngoại trừ chồng cho phép.”(309)
 Những ngày không nên nhịn chay:
1- Những người nào đang đi hành hương Hajj thì
không nên nhịn chay ngày A’rofah, Thiên Sứ  ﷺnói:
(307) Hadith do Ahmad và học giả khác ghi lại, Hadith Soheeh
vốn trong Soheeh Muslim.
(308) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
(309) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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ََْ َُ
ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ا ْ ََ ا ُ ا
ُ ْ َي َ َ َا
اإلسلم و يه أيام
يق عييدنا أهل ي
ِّش ي
{يوم عرفة ويوم انلح ير وأيام الت ي
ُ َ ْ َ
ْ
}أكل وْشب
“Ngày A’rofah, ngày giết tết Qurb’an và các ngày
Tashriq là những ngày tết của Islam chúng ta, đó là
những ngày ăn và uống.”(310)
2- Không được nhịn chay riêng lẽ chỉ trong ngày
thứ sáu, Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ ا
}{ل تصوموا يوم اْلمع ية إيل وقبله يوم أو بعده يوم

“Các ngươi không nên nhịn chay riêng ngày thứ sáu,
trừ phi đã nhịn chay trước đó một ngày hoặc sau đó
một ngày.”(311)
3- Không được Chỉ nhịn chay riêng lẽ ngày thứ
bảy, Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ َ ُ ُ ََْ ا
ْ َ َْ ْ َ ْ ُ َْ َ َ ُْ َ ا
َيد
م
ل
ن
إ
و
،
م
ك
ي
ل
ع
ض
َت
اف
ا
ييم
ف
ل
إ
ت
ب
{ل تصوموا يوم الس
ي
ي
ي
ي
ي
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ا
ُ ْ ُ ََْْ َ َ َ َ ُ ْ
}أحدكم إيل يْلاء عينب أو عود شجرة فليمضغه

“Các người không nên nhịn chay riêng vào ngày thứ
bảy trừ phi Allah đã ấn định cho các ngươi phải nhịn

(310) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và các học giả khác
ghi lại. U’lama nói: “A’rofah là ngày E’id của những ai hành
hương bởi họ tề tụ một nơi, khác với những người bản địa
ngày giết tế mới là ngày E’id bởi họ tề tụ vào ngày đó.”
311
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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chay, trường hợp không có gì để ăn ngày đó thì dù chỉ
có vỏ nho hoặc nhành cây cũng phải gặm nó.”(312)
4- Không được nhịn chay suốt năm, Thiên Sứ ﷺ
nói:

َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
}{ل صام من صام األبد

“Chẳng phải là các ngươi đã nhịn chay suốt năm
sao.”(313)
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ
َ}ام َولَ َأ ْف َطر
{من صام األبد فل ص

“Ai nhịn suốt năm thì đó chẳng phải là nhịn chay
cũng chẳng phải là ăn uống.”(314)
5- Nhịn chay liên tiếp hai ngày liền hoặc nhiều
hơn, Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ ْ ْ ُ ا
}{إيياكم َوال يوصال

“Ta khuyến cáo các ngươi việc nhịn chay liên
tiếp.”(315) và Thiên Sứ  ﷺnói:

(312) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và các học giả
khác ghi lại, Hadith Soheeh.
(313) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(314) Hadith do Ahmad, Al-Nasaa-i và học giả khác ghi lại,
Hadith Soheeh.
315
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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َْ َْ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ا
ً ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ا
ي إيل َرجل َكن يصوم صوما
{ل تقدموا رمضان بيصو يم يوم ول يوم ي
ُ ْ ُ ََْ
}فليصمه
“Chớ nhịn chay trước Romadon một hoặc hay ngày,
trừ phi ai đó có thói quen nhịn chay thì được.”(316)

(316) Hadith do Muslim ghi lại.
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Nền tảng thứ năm
***
Hành hương

Hajj

Hành hương

Hajj
 Định nghĩa về sự hành hương Hajj:
- Theo ngôn ngữ Ả Rập là chủ định và ý nghĩa là
một việc làm được lặp lại thường xuyên.
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- Theo nghĩa giáo lý là chủ định hướng đến ngôi
đền của Allah Al-Haram để thực hiện một số nghi thức
nhất định được Thiên kinh Qur’an mặc lệnh và được
Sunnah của Thiên sứ hướng dẫn.
 Giáo lý về sự hành hương Hajj:
Hành hương Hajj là bổn phận bắt buộc của tín đồ
Muslim dù nam hay nữ khi có điều kiện và khả năng thì
phải thực hiện nó, điều này được xác định bởi Qur’an,
Sunnah và Ijma’.
- Từ Qur’an: Allah phán:

ا َّ ا ا
ا ا
اا
ۡ ََ ح ُِّج ۡٱۡلا ۡيت امن
َّلَع ٱِل
ِ
ٱستا اطَع إَِلۡ ِ اسبِيَل ِّۚ او امن كف ار
ِ ﴿و َِّلل
ِ
ِ
ِن اعن ٱلۡ اََّٰٰلا ا
فاإ َّن ٱ َّ ا
ٌّ َّلل اغ
90 :﴾ آل عمران٩٧ مَّي
ِ
ِ
ِ
ِ
Và việc đi hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi
đền (Ka'bah) là bổn phận đối với tín đồ Muslim nào
trong nhân loại hội tụ đủ khả năng phải tìm đến đấy
(hành hương). Còn ai phủ nhận việc hành hương thì y
là kẻ phản đạo, quả thật Allah rất giàu có không cần
đến nhân loại. Ali I’mraan: 97 (chương 3.
- Từ Sunnah: Thiên Sứ  ﷺnói:
ُ ُ َ ً َ َ َ َ ْ َ َٰ َ ا ُ ََ ا ُ َ ا
َْ ََ َُ ْ َ ُ
 شهادة ي أن ل إيلـه إيل اهلل وأن ُممدا رسول:اإلسلم لَع َخس
{ب يِن ي
ْ
َ
ْ ِّ َ َ ا
َ
َ َ َ ْ َ
َ َ ي ا
}ت َوصو يم َرمضان
اهللي وإيق
ام الصلة ي َوإييتاءي الزَكة ي َوحج اْلَي ي
“Islam được xây dựng trên năm trụ cột, lời tuyên thệ
Laa i laa ha il lol loh và Muhammad là Thiên Sứ của
Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, hành
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hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng
Romadon.”(317)
- Từ Ijma’: Cộng đồng Islam đồng thống nhất
việc hành hương Hajj là bổn phận bắt buộc, là một trong
những nền tảng của Islam, là kiến thức cơ bản của tôn
giáo và ai bác bỏ bổn phận này thì y là người phản đạo,
rời khỏi Islam.
Giới U’lama đồng thống nhất rằng việc hành
hương Hajj và U’mroh chỉ bắt buộc một lần trong đời,
ngoại trừ người Muslim nào đó có ý nguyện hành hương
thì trở thành bắt buộc đối với y, còn khi hành hương
thêm hơn một lần được gọi là Sunnah.
Theo ông Abu Huroiroh  thuật lại Thiên Sứ ﷺ
đã tuyên bố:

ُّ ُ َ َ ُّ َ ا ُ َ ْ َ َ َ ا ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ا
} قد فرض اّلل عليكم اْلج فحجوا،{أيها انلاس

“Hỡi mọi người! Quả thật Allah đã bắt buộc các
ngươi phải đi hành hương Hajj. Vì thế, các ngươi
hãy đi hành hương đi.”
Có người đàn ông hỏi: Bắt buộc mỗi năm phải không,
thưa Thiên Sứ của Allah? Người trả lời:

ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َْ
}{لو قلت نعم ل َوجبت َولما استطعتم

“Nếu là Ta là đã bắt buộc, nhưng các ngươi sẽ không
có khả năng”(318)
(317) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(318) Hadith do Muslim ghi lại.
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Và Thiên Sứ  ﷺnói:

َ
ْ َ ُ َْ َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََْ ُ ُ ْ َ ا
ُ {ذ
ْثة ي سؤال ييهم
ون ما تركتكم فإينما هل من َكن قبلكم بيك
ر
ي
ُْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
واختيلف ييهم لَع أنبييائ ييهم فإيذا أمرتكم بيشء فأتوا مينه ما استطعتم
ُ ََ ْ َ ْ َ ْ ُ ََُْ َ َ
}َُشء فدعوه
وإيذا نهيتكم عن
“Hãy tiếp nhận những gì Ta đã diễn trình cho các
ngươi, rằng thế hệ thời trước đã bị diệt vong là bởi họ
hỏi nhiều và thường tranh luận với các Nabi của họ.
Khi Ta lệnh các ngươi điều gì thì hãy thực thi nó với
khả năng có thể và khi Ta cấm các ngươi điều gì thì
hãy tránh xa nó ngay.”(319)
Ông Ibnu A’bbaas  thuật lại Thiên Sứ  ﷺcó
tuyên bố:

ُّ ُ َ َ ُّ َ ا ُ َ ْ َ َ َ ا ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ا
} قد فرض اّلل عليكم اْلج فحجوا،{أيها انلاس

“Hỡi mọi người! Quả thật, Allah đã bắt buộc các
người hãy đi hành hương Hajj. Vì thế, các người
hãy đi hành hương đi.”
Dứt lời thì ông Al-Aqro’ bin Haabis hỏi: Bắt
buộc mỗi năm phải không, thưa Thiên Sứ của Allah?
Người trả lời:

ً ْ َ ُّ َ ا
ُ َ َْ َْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ َ ُْ ُ َْ
 اْلج مرة،{لو قلتها ل َوجبت َولو َوجبت لم تعملوا بيها َولم تست يطيعوا
ََ َُ َ َ ْ ََ
}فمن زاد فه َو تط ُّوع

(319) Hadith do Muslim ghi lại.
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“Nếu Ta là đã bắt buộc, nhưng các người sẽ không
làm và cũng không có khả năng làm, hành hương
Hajj chỉ một lần còn ai làm hơn thì là Sunnah.”(320)
 Giá trị của hành hương Hajj:
Islam khuyến khích và khuyên bảo tín đồ Muslim
hãy nên thực hiện nền tảng Hajj này, bởi ân phước dành
cho nó rất là vĩ đại, điển hình như:
1- Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ا ا
}ِلته أمه
{من حج يّللي فلم يرفث ولم يفسق رجع كيو يم و

“Ai hành hương Hajj chỉ vì Allah, (trong suốt thời
gian Hajj) y không quan hệ tình dục, không làm điều
tội lỗi và không nói bậy bạ thì giống như y mới lọt
lòng mẹ (lần nữa).”(321)
2- Thiên Sứ  ﷺnói:

َ {الْ ُع ْم َرةُ إ َل الْ ُع ْم َرة ي َك اف
ُ ب
َ ور لَـيْ َس َلُ َج
َ ْ ارة ل َيما بَيْ َن ُه َما َو
ُ ْ اْل ُّج ال ْ َم
ـزاء
ي
ُ ا َْ ا
}اْلنة
إيل
“Từ U’mroh (này) đến U’mroh (khác) tội lỗi sẽ được
xóa sạch trong khoảng đó, và hành hương Hajj được
chấp nhận thì không có phần thưởng nào xứng đáng
ngoài thiên đàng.”(322)
(320) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Nasaa-i và học giả
khác ghi lại, Hadith Soheeh.
(321) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(322) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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3- Có người hỏi Thiên Sứ  ﷺvề việc làm ân
phước nhất, Người nói:

ا
َ
ْ ُ
}{إييمان بياّللي َو َرسو يل ي

“Niềm tin vào Allah và Thiên Sứ của Ngài.” Họ hỏi:
“Rồi đến điều gì thưa Thiên sứ?” Thiên Sứ  ﷺđáp:

َ ُا
َ
ا
}يل اّللي
ب
س
ف
اد
ه
ج
ي
{ثم ي
ي
ي

“Đến Jihaad vì Allah” Họ hỏi: “Rồi đến điều gì nữa
thưa Thiên sứ?” Thiên Sứ  ﷺđáp:

َ
ُ ْ {و َحج َم
}بور

“Hành hương Hajj được chấp nhận.”(323)
4- Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ ُ ْ َ َ ا
ْ َ َ َ َ ُ ُّ
ان الفق َر َواذلنوب كما ين يف
{تابيعوا بي اْلج والعمرة ي فإينهما ين يفي ي
ْ َ ََ ُ ْ
َ َ َُْْ َ ا َ َ ْ ا ََْ َ ْ َ ا
َ
َ
ب وال يفض ية وليس ل يلحج ية المبورة ي ثواب
الكيي خبث اْل يدي يد واذله ي
ُ ا َْ ا
}اْلنة
إيل
“Hãy thường xuyên hành hương Hajj và U’mroh, bởi
hai điều này sẽ xua đuổi nghèo khó và tội lỗi giống
như lò rèn tẩy những tạp chất ra khỏi thanh sắt, vàng
và bạc vậy, và rằng hành hương Hajj được chấp nhận

(323) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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thì không phần thưởng nào ban cho ngoại trừ thiên
đàng.”(324) ngoài ra còn có rất nhiều Hadith tương tự.
 Các điều kiện bắt buộc đi hành hương Hajj:
Khi ai hội tụ đủ các điều kiện sau đây thì bắt buộc
phải đi hành hương Hajj:
1- Islam.

2- Trưởng thành.

3- Trí tuệ.

4- Tự do.

Các điều kiện này đã được trình bày ở phần nhịn
chay trong tháng Romadon.
5- Khả năng, bởi Allah phán:

ا َّ ا ا
ُّ ۡ ا ۡ ا ۡ ا ا ا
َع إ اَلۡ ا
َّ
ِ
ط
ت
ٱس
ن
م
ت
ي
ٱۡل
ِج
ح
ََ
ٱِل
لَع
ِ ﴿و َِّلل
ِ
ِ ِ

90 :ِ سبِيَل ِّۚ﴾ آل عمران

Và việc đi hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi
đền (Ka'bah) là bổn phận đối với tín đồ Muslim nào
trong nhân loại hội tụ đủ khả năng thì phải tìm đến
đấy (hành hương). Ali I’mraan: 97 (chương 3).
 Các nền tảng của hành hương Hajj:
Hajj gồm tất cả bốn nền tảng: Ehrom, đứng tại đồi
A’rofah, đi Tawwaaf vòng quanh Kab’ah và đi Sa-i’ qua
hai đồi Safar và Marwah, nếu thiếu một trong bốn nền
tảng này thì việc thi hành Hajj đó vô giá trị.
 Nền tảng thứ nhất: Ehrom.
(324) Hadith do Ahmad, Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi lại, Hadith
Soheeh.
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1- Ehrom nghĩa là định tâm vào phần hành hương
mình muốn thi hành Hajj hay U’mroh, việc định tâm này
chỉ được thực hiện sau khi đã mặc xong Ehrom. Và
Ehrom gồm ba thể loại: Tamadtua’, Qiron và Ifrod.
Tamadtua’ là người hành hương định tâm vào
U’mroh trong các tháng Hajj. Sau khi đến Makkah thì
Tawwaaf và Sa-i’ của U’mroh rồi cạo đầu hoặc hớt tóc.
Cho đến ngày mồng 8 tháng Zul Hijjah hay còn gọi là
ngày Tarwiyah thì Ehrom vào Hajj, rồi thực hiện các
nghi thức Hajj và giết súc vật đối với ai định cư ngoài
Masjid Haram.
Qiron là Ehrom U’mroh và Hajj cùng thời điểm
tại Miqot hoặc Ehrom U’mroh trước rồi tiếp Ehrom Hajj
trước khi Tawwaaf. Sau khi Tawwaaf và Sa-i’ thì không
cạo đầu, cũng không hớt tóc và phải giử nguyên hiện
trạng Ehrom cho đến ném đá trụ A’qobah vào ngày E’id,
rồi cạo đầu và giết tế giống như Tamadtua’.
Ifrod là Ehrom Hajj và ở trên hiện trạng Ehrom
cho đến ném đá vào ngày E’id và cạo đầu hoặc hớt tóc
nhưng không phải giết súc vật.
 Các điều bắt buộc của Ehrom:
A) Với các điều bắt buộc này nếu quên thì phải trả
Dam tức giết súc vật hoặc nhịn chay mười ngày nếu
không khả năng giết súc vật, các điều bắt buộc gồm:
1- Ehrom tại Miqot: Thiên Sứ  ﷺđã qui định các
địa danh Miqot không được phép vượt qua nó trừ phi đã
Ehrom đối với ai muốn hành hương Hajj hoặc U’mroh,
các địa danh này gồm có:
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a) Zul Hulaifah còn gọi là Abyaar Ali, đây là
Miqot của thị dân Madinah và những ai đi ngang qua
bằng đường bộ hoặc đường hàng không.
b) Al-Juhfah tọa lạc tại ngôi làng cũ ven biển, ngày
nay vết tích ngôi làng không còn nữa, mọi người đã thay
thế bởi địa danh mới tên Robigh, đây là Miqot của thị
dân Ai Cập, Sham (Syria, Palestine, Jordan và Li Băng)
và những ai đi ngang qua bằng đường bộ, hoặc đường
biển hoặc hàng không.
c) Yalamlam là ngọn núi nay được gọi là Sa’diyah
là Miqot của thị dân Yemen và những ai đi ngang qua.
d) Qarnul Manaazil hay còn gọi là Sail là Miqot
của thị dân Nadj và những ai đi ngang qua bằng đường
bộ hoặc đường hàng không.
e) Zatu I’rq là Miqot của thị dân I-rắc và những ai
đi ngang qua bằng đường bộ hoặc đường hàng không.
f) Còn những ai ở trong khu vực Miqot cho đến
gần Makkah thì Ehrom Hajj hoặc U’mroh tại nhà mình,
riêng thị dân ở trong vùng đất Makkah thì phải rời vùng
đất Haram Makkah để Ehrom U’mroh còn Hajj thì được
phép Ehrom tại nơi mình ở.
Bằng chứng là ông Abdullah bin A’bbaas  thuật
lại:

َّ م
َ َ م م َ َ َ مُ َ م
َ َم
َّ ُ ُ َ َ َّ َ
ه
ْل
و
،
ة
ـ
ف
ي
ل
اْل
ا
ذ
ة
ين
د
م
ال
ل
ه
ْل
ﷺ
الِل
{وقت رسول
ِـل الشـأم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ََم م
م
َ
م
َّ ـن ل َ ُه
َّ  َف ُه، َوْل مهل اْلَ َمن يَلَ مملَ َم،ْل مهل َنمد قَ مر َن ال َمنَازل
ـن
ٍ ِ ِ  َو،اجلُحفة
ِ ِ ِ ِ
ِ
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َ َ َ َ م َ َ َ َ م َّ م َ م َ م َّ َ م َ َ ُ ُ م َ َّ َ م ُ م
، لِمـن َكن ي ِريـد اْلـج والعمـرة،ْي أه ِل ِهن
ِ ولِمن أت علي ِهن ِمن غ
َ
َ
َ
َ َّ
َ َّ ُ م
َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َم ُ م
}ف َم من َكن دون ذلِك ف ِم من َحيث أنشأ َح َّّت أهل َمكة ِم من َمكة
“Thiên Sứ  ﷺđã qui định Miqot cho dân cư Madinah
là tại Zul Hulaifah; cho dân cư Shaam là tại Al-Juhfah;
cho dân cư Najj là tại Qarnul Manaazil; và cho dân cư
Yemen là tại Yalamlam. Đây là các Miqot dành cho thị
dân bản địa và tất cả lữ khách đi ngang có ý định hành
hương Hajj và U’mroh. Còn những ai ở trong phạm vi
nêu trên thì định tâm tại nơi mình ở, kể cả dân cư
Makkah thì định tâm tại Makkah.”(325)
Ngoài Miqot về nơi chốn còn có Miqot về thời
gian, đó là các tháng được phép Ehrom để hành hương
Hajj như Allah phán:

ۡ ا ُّ ا ۡ ُ َّ ۡ ُ ا
َّٰ
290 :﴿ٱۡلج أشار معلومتِّۚ ﴾ ابلقرة

Hajj chỉ được thi hành trong vài tháng đã được ấn
định. Al-Baqarah: 197 (chương 2)
Các tháng Hajj gồm có: Tháng Shawwaal, tháng Zul
Qe’dah và mười ngày đầu tháng Zul Hijjah. Những ai
Ehrom Hajj ngoài các tháng này thì Ehrom đó vô hiệu và
những ai Ehrom vào ngày đứng A’rofah lúc trước rạng
đông của ngày E’id thì Ehrom đó có hiệu lực.
2- Sau khi Ehrom cấm người nam hành hương mặc
những gì may sẵn như quần áo, cũng không quấn đầu,
không đội trực tiếp lên đầu, không mang vớ, không đeo
(325) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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bao tay, không mặc loại Ehrom đã xịt dầu thơm hoặc
khói thơm, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َُُْْ َ َ َ َ َ ََْ ُ ُْ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ا
،بنس
 ول ال،اويل
 وال يعمامة ول الِّس ي،{ل يلبس المح يرم الق يميص
َ
َْ َْ َ َ َ ْ ا
ْ َ َ َ ْ ً َ ا ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ا
ي
 إيل أن ل ي،ي
َيد نعل ي
 ول اْلف ي،ول ثوبا مسه ورس ول زعفران
ْ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ ا ْ َ َْ ْ َ ْ ُ َ َ ا
}ي
ي وْلقطعهما حّت يكونا أسفل مين الكعب ي
فليلبس اْلف ي

“Người Muhrim (là người đang hành hương) không
được mặt áo, quấn khăn đầu, mặc quần, đội nón và
áo dài có xịt dầu thơm hoặc chất tạo thơm và không
mang Khuf, ngoại trừ ai đó không tìm thấy dép thì
hãy cắt hai ống Khuf thấp dưới mắt cá chân.”(326)
Riêng phụ nữ thì được phép ăn mặc bình thường
và không cần che mặt, không đeo bao tay nhưng được
phép dùng khăn đội che mặt lúc đàn ông lạ đi ngang mà
không phải là người Mahrim, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ا
}{ل تنت يقب المرأة المح يرمة ول تلبس القفازي ين

“Phụ nữ Muhrim không được che mặt và đeo găng
tay.”(327)
 Các Sunnah Ehrom:
1- Tắm trước khi thay đồ Ehrom dù là phụ nữ
trong kinh nguyệt và ra máu hậu sản, bởi Thiên Sứ ﷺ
nói:

(326) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
(327) Hadith do Al-Bukhori ghi.
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ْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ا
ْ َ َْ َ ََْ َ َ ُا
{إين انلفساء واْلائ يض تغت يسل وَت يرم وتق يض المنا يس ُكها غي أن
َْْ َ ُ َ َ
َ}ت َح اّت َت ْط ُهر
ل تطوف بياْلي ي
“Quả thật, phụ nữ ra máu hậu sản và đang kinh
nguyệt nên tắm(328) trước khi mặc Ehrom, sau đó
thực hiện hết mọi nghi thức Hajj ngoại trừ việc
Tawwaaf quanh Ka’bah phải đợi cho đến khi nào
sạch sẽ.”(329)
2- Mặc bộ Ehrom màu trắng, sạch sẽ bởi ông Ibnu
A’bbaas  nói: “Thiên Sứ  ﷺrời Madinah sau khi đã
chải chuốc, xịt chất thơm (lên cơ thể) và mặc bộ Ehrom
và mọi người cũng vậy.”(330)
3- Cắt móng tay chân, tỉa râu mép, nhổ lông nách,
cạo lông bộ phận sinh dục, bởi đó là Sunnah của Thiên
Sứ ﷺ.
4- Nên Ehrom sau Salah bắt buộc hoặc Salah
Sunnah.
5- Đọc Talbiyah sau khi định tâm, đó là câu:

َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ا
 إين اْلمد وانلعمة،
َ

ْ َ َ َ َ َ َ َ َْاْ َ ا ُ ا َاْ َ َا
ْشي ل ْلاي
 ْلي ل ي، ْلي اللهم ْلي
َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ
ْشي ل
 ل ي، ل والمل

(328) Sheikh Al-Khottobi  nói: “Thiên Sứ  ﷺđã lệnh cho phụ
nữ ra máu hậu sản và đang kinh nguyệt tắm là bằng chứng
mạnh mẽ rằng ngoại họ cần phải tắm hơn.”
329
( ) Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi lại, Hadith
Soheeh.
330
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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(Lab bai kol lo hum ma lab baik, lab bai ka la sha ri
ka la ka lab baik, in nal ham da wan ne’ ma ta la ka
wal mulk, la sha ri ka lak)(331)
Đàn ông thì đọc Talbiyah lớn tiếng còn phụ nữ chỉ
vừa đủ người kế bên nghe thôi, khuyến khích duy trì việc
đọc Talbiyah, cầu xin và Solawat cho Nabi ﷺ.
 Các điều khoản cấm sau khi mặc Ehrom:
Sau khi đã mặc Ehrom thì người hành hương bị
cấm vi phạm các điều khoản sau đây:
1- Nhổ, bức, cắt hoặc cạo tóc và tương tự thế tất cả
lông trên trên cơ thể.
2- Hớt móng tay và chân.
3- Đội trực tiếp lên đầu dù bất cứ vật gì.
4- Không được mặc những loại may sẵn (có đường
chỉ may).
5- Cấm xịt dầu thơm, khói thơm lên cơ thể hoặc đồ
Ehrom.
Đối với ai vi phạm một trong năm điều khoản cấm
trên buộc phải chuộc tội bằng nhịn chay ba ngày hoặc
xuất thức ăn cho sáu người nghèo, mỗi người nghèo là
một bụm tay lúa mạch hoặc giết một con cừu, bỏi Allah
phán:

(331) Ý nghĩa: Lạy Allah, bề tôi vâng lời Ngài, tuân lệnh Ngài
không tổ hợp Ngài với ai (hay bất vật gì). Quả thật, tất cả mọi
lời ca ngợi tán dương, hồng ân và uy quyền đều là của Ngài mà
không có đối tác.
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ۡ َّ د
ا
ُ َّ ا ا
ا
اا ا ا
ۡ
د
ا
ۡ
صيَا
ٓ
﴿فمن َكن مِنكم م ِريضَ أو ب ِ ِۦ أذو مِن رأ ِس ِۦ ففِدية مِن ِ أ
ُُ ۡاۡ ا ا ا ا
292 :أو صدق أة أو نسك﴾ ابلقرة
Nhưng đối với ai trong các ngươi bị bệnh hoặc bị
nấm da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng
cách nhịn chay hoặc bố thí (cho người nghèo) hoặc
giết tế (một con vật). Al-Baqoroh: 196 (chương 2).
6- Cấm đi săn thú, nghĩa là cấm săn những con vật
Halal ăn thịt, bởi Allah phán:

ا ا ُّ ا َّ ا ا ُ ْ ا ا ۡ ُ ُ ْ َّ ۡ ا ا ا
ُ
ُ
ۡ
ا
ُ
َٰٓ ﴿
95 :يأياَ ٱَّلِين ءامنوا َل تقتلوا ٱلَيد وأفتم حر ِّۚ﴾ املائدة

Hỡi những người có đức tin, cấm các ngươi giết thú
hoang dã trong lúc các ngươi đang hành hương. AlMaa-idah: 95 (chương 5)
Những ai cố ý săn thú thì phải bồi thường con thú
như đã săn, Allah phán:

ا ا
ُ
ج ازآء دم ِۡث ُل امَ اق ات ال م اِن َّ ا
ِنكم ُّم ات اع دمدا فا ا
﴿ او امن ق اتل ُ ۥ م
ِ

:ٱِلع ِم﴾ املائدة

95

Và nếu ai trong các ngươi cố ý giết thú hoang dã thì
phải đền một con thú nuôi trong đàn súc vật tương
đương như thú săn đã bị giết. Al-Maa-idah: 95
(chương 5) hoặc xuất số lượng thức ăn tương đương giá
trị con vật, phân phát hết cho người nghèo hoặc nhịn
chay theo số ngày tương đương số người nghèo, đây là
trường hợp có con vật thay thế. Trường hợp không có
con vật thay thế thì định giá con vật là bao nhiêu tiền rồi
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dùng tiền mua thức ăn phát hết cho người nghèo hoặc
nhịn chay bù số ngày tương ứng với số người nghèo.
7- Không được mơn trớn, hôn vợ... Allah phán:

ُ ا ا
ۡ ۡا ا
َّ ۡ ا ا ا ا ا ا ُ ا
ا ا
ٱۡل َّج فَل ارفث اوَل ف ُسوق
ٱۡل ُّج أش ُار َّم ۡعلومَّٰتِّۚ ف امن ف ارض فِي ِان
﴿
او اَل ج اد اال ِف ۡ ا د
290 :ٱۡل ِجَ﴾ ابلقرة
ِ
ِ
Hajj chỉ được thi hành trong vài tháng đã được ấn
định. Ai bước vào cuộc hành hương Hajj thì chớ giao
hợp, nói tục hay cải vả trong suốt thời gian làm Hajj.
Al-Baqoroh: 197 (chương 2).
Đối với ai giao hợp trong thời gian mặc Ehrom thì
Hajj đó vô hiệu nhưng bắt buộc phải tiếp tục hành hương
cho xong bổn phận, đồng thời phải giết tế một con lạc đà
và năm sau phải đi hành hương bù lại, như đã được hỏi
U’mar bin Al-Khottob , Ali bin Abi Tolib  và Abu
Huroiroh  về việc người đàn ông đã ân ái với vợ lúc
đang hành hương Hajj, họ đồng trả lời: “Cả hai phải tiếp
tục hành hương cho xong bổn phận, năm sau phải hành
hương bù lại và phải giết tế súc vật.”(332)
 Nền tảng thứ hai:
Tawwaaf là đi vòng quanh Ka’bah bảy vòng.
 Thể loại Tawwaaf:
1- Tawwaaf Qudum.

(332) Hadith do Imam Maalik ghi lại trong Al-Muwatto.

271

2- Tawwaaf Ifaadhoh, đây là một trong các nền
tảng của Hajj, ai bỏ sót thì Hajj đó vô giá trị.
3- Tawwaaf Wida’, đây là nghi thức cuối cùng của
người hành hương Hajj khi muốn rời Makkah, loại
Tawwaaf này là một trong các điều bắt buộc, nếu ai bỏ
sót phải giết tế súc vật.
4- Tawwaaf Sunnah.
 Các điều kiện của Tawwaaf:
1- Định tâm là khẳng định trong lòng đi Tawwaaf
là vì tuân lệnh và làm hài lòng Allah.
2- Tẩy sạch mọi chất dơ và phải có nước Wudu
hoặc tắm Junub khi bị Junub, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ ََ َا َ ُ َْْ َ َ ا َ ا ا
ُ ََ ْ
}ت صلة إيل أن اّلل أباح فيي يه اللَكم
{الطواف بياْلي ي

“Tawwaaf quanh Ka’bah là Salah, có điều Alalh cho
phép nói chuyện lúc đi Tawwaaf.”(333)
3- Che phần kín bởi Hadith trên và Thiên Sứ ﷺ
nói:

ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ َ َ
َ ُ َْْ ُ ُ َ َ َ
{ل ُيج بعد الع ي
}ت ع ْريان
 ول يطوف بياْلي ي،ِّشك
ام م ي

“Kể từ sau năm này người Đa Thần không được hành
hương và cấm Tawwaaf trong hiện trạng lõa
thể.”(334)

(333) Hadith do Al-Tirmizhi, Al-Haakim và học giả khác, Hadith
Soheeh.
334
( ) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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4- Phải đi Tawwaaf đủ bảy vòng bắt đầu và kết
thúc tại đá đen, bởi ông Jaabir  thuật lại: “Khi đến
Makkah Thiên Sứ  ﷺcủa Allah đã đến đá đen sờ
nó rồi bắt đầu đi theo chiều bên phải của Ka’bah, ở
ba vòng đầu Người chạy chậm và đi bộ bốn vòng
sau.”
5- Nghĩa là Ka’bah phải nằm bên tay trái của
người đi Tawwaaf.
6- Đi Tawwaaf bắt buộc phải nằm trong khuôn
viên của Masjid al-Haram dù cho có khoảng cách xa
Ka’bah.
7- Đi Tawwaaf phải ở ngoài vòng cung bởi,
vòng cung thuộc khuôn viên Ka’bah.
8- Các vòng đi phải liên tiếp nhau, nhưng vẫn có
thể cách khoảng thời gian khi có lý do.
 Các loại Sunnah trong khi đi Tawwaaf:
1- Khi bắt đầu đi Tawwaaf, kiếm hướng đi thẳng
đến góc có cục đá đen (đứng thẳng nhìn vào mặt nào có
cửa Kabah thì nó nằm phía bên trái), nếu có thể thì hôn
cục đá đen hoặc dùng tay hay gậy sờ nó rồi hôn lại tay
hay gậy đó hoặc dùng ngón tay chỉ về phía cục đá đen,
đó là theo Sunnah của Thiên Sứ ﷺ.
2- Để hở vai bên phải suốt bảy vòng đi Tawwaaf,
đó là loàng khăn Ehrom dưới nách vai phải và phần khăn
còn lại trùm lên vai trái. Sau khi xong Tawwaaf thì quấn
khăn trùm cả hai vai.
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3- Chạy chậm: là chạy chậm ở ba vòng đầu đối với
nam giới có khả năng (phụ nữ thì đi bình thường) và bốn
vòng còn lại thì đi bộ bình thường.
4- Sờ góc Yamaani bằng tay nhưng không hôn lại
bàn tay và cũng không hôn góc này, nếu quá đông thì
không cần phải sờ nữa và cũng không chỉ tay như chào
cục đá đen.
5- Đu’a cầu xin giữa góc Yamaani và cục đá đen:

ا ا ا ا ا ا ا ا
ُّ ﴿ ار َّب انَ ٓ اءات اِنَ ِف
وذ ا
ٱل ۡن ايَ اح اس انة ا
َّاب ٱِل
ِ
وَر
ع
َ
ِن
ق
و
ة
ن
س
ح
ة
ِر
ا
ٱٓأۡل
ِف
و
ِ
ِ
ِ
672 :﴾ ابلقرة٢٠١

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy ban cho bầy
tôi mọi điều tốt lành ở trần gian này và mọi điều tốt
lành ở đời sau. Và xin hãy bảo vệ bầy tôi thoát khỏi
hành phạt của hỏa ngục. Al-Baqoroh: 201 (chương
2).
6- Cố gắng cầu xin giữa khoảng đá đen và cửa
Ka’bah bởi được truyền lại từ Thiên Sứ  ﷺnhư thế.
7- Sau khi đã đủ bảy vòng Tawwaaf thì đi về
hướng đến Maqom Ibrahim , vì Allah phán:

ا ُ ا د

َّ ا
ٱَّت ُِذوا ْ مِن َّم اقَ ِ ۡ ا
﴿و

265 :هم َََل ِۖ﴾ ابلقرة
ِ َّٰ إِبر

Và hãy lấy chỗ đứng của Ibrohim làm địa điểm dâng
lễ nguyện Salah. Al-Baqoroh: 125 (Chương 2).
Hãy chọn một điểm quay mặt nhìn thấy Maqom
Ibrahim và Ka’bah mà hành lễ Salah hai Rak-at, ở Rak-at
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đầu sau Fatihah thì đọc chương Al-Kaafirun và ở Rak-at
thứ hai sau Fatihah thì đọc chương Al-Ikhlos.
8- Uống nước Zamzam sau khi xong Salah.
9- Trở lại sờ đá đen trước khi điđến Sa-i’ nếu
thuận lợi, nếu đông người thì không cần thiết.
 Các văn hóa lúc Tawwaaf:
1- Cần phải tập trung lúc đi Tawwaaf và cảm giác
sự vĩ đại của Allah và kỳ vọng điều tốt đẹp nơi Ngài.
2- Không nên nói chuyện riêng tư ngoại trừ cần
thiết, còn nếu nói thì nên nói những điều tốt đẹp, bởi
Thiên Sứ  ﷺnói:

ََْ ُ ََ ْ َ َ ا
َ ََ َا َ ُ َْْ َ َ ا َ ا ا
َ
 فمن تكلم فيي يه،ت صلة إيل أن اّلل أباح فيي يه اللَكم
{الطواف بياْلي ي
َْ َ َ ََ َا ا
} فل يتُك ُم إيل يَبي

“Tawwaaf quanh Ka’bah là Salah, có điều Alalh cho
phép nói chuyện lúc Tawwaaf. Ai muốn nói chuyện
thì phải nói điều tốt đẹp.”(335)
Thiên Sứ  ﷺcó nói:

َ َ َ ْ ُّ َ َ َ َ ُ َ ا
}{الطواف صلة فأق يلوا اللَكم

“Tawwaaf là Salah nên cố gắng ít nói chuyện ở nơi
đó.”(336)
4- Cầu xin và tụng niệm thật nhiều.
(335) Hadith do Al-Tirmizhi, Al-Haakim và học giả khác, Hadith
Soheeh.
336
( ) Hadith do Al-Tobaroni ghi lại, Hadith Soheeh.
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5- Cố gắng không làm phiền đến người Muslim
khác dù lời nói hay hành động.
 Nền tảng thứ ba: Sa-i’:
Sa-i’ là việc đi qua lại giữa hai đồi núi Sofa và
Marwah, bằng sự định tâm thờ phượng Allah, đây là một
trong các nền tảng của Hajj và U’mroh, bởi Allah phán:

َّ

َّ ا ا ۡ ا ۡ ا ا

ٓا ا

َّ

158 :﴿۞إِن ٱلَفَ وٱلمروة مِن شعَئِرِ ٱَّلل ِۖ﴾ ابلقرة

Quả thật, đồi Sofa và Marwah là một trong những
dấu hiệu của Allah. Al-Baqoroh: 158 (chương 2)
Và Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ ْ َ ا اَ ََ َ َ َْ ُ ُ ا
َ ْ الس
}ع
{اسعوا فإين اّلل كتب عليكم

“Các ngươi hãy đi Sa-i’, bởi vì Allah đã ấn định các
người phải đi Sa-i’.”(337)
 Các điều kiện khi đi Sa-i’:
1- Định tâm, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ا َ َ ْ َ ُ ِّ ا
}ات
{إينما األعمال بيانلي ي

“Mọi hành động đều bắt nguồn từ định tâm.”(338) tín
đồ Muslim định tâm vì tuân lệnh và làm hài lòng Allah.
2- Phải thực hiện sau Tawwaaf.

(337) Hadith do Ahmad và học giả khác ghi lại, Hadith Soheeh.
(338) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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3- Bắt đầu tại Sofa và kết thúc tại Marwah.
4- Phải gồm tất cả bảy vòng.
5- Phải được đi Sa-i’ đúng nơi qui định.
 Các Sunnah trong khi đi Sa-i’:
1- Nên thực hiện Sa-i ngay sau khi Tawwaaf xong,
nếu để trể nãi trừ phi có lý do chính đáng.
2- Lên đồi Sofa và Marwah, tụng niệm và cầu xin
những ước nguyện của mình.
3- Chạy nhanh nhất có thể giữa hai ngọn đèn xanh
lá cây đối với nam (còn nữ thì đi bộ bình thường) và đi
bộ bình thường ở các khoảng còn lại.
Được truyền lại từ Thiên Sứ ﷺ, những lời tụng
niệm trên hai đồi Sofa và Marwah là:

ِّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ٰ َ ا
ك
 ل المل ول اْلمد وهو لَع ي،ْشي ل
{ل إيلـه إيل اهلل وحده ل ي
َ
ْ
َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َٰ َ ا
 َوه َزم،ُْص عبده
 ون، أَنز وعده، ل إيلـه إيل اهلل وحده،َشء ق يدير
َ ْ َ َْ
}ُاألح َزاب َوحده

(La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka lah, lahul mul ku wa la hul ham du wa hu wa a’ la kul li
shai in qo deer, la i la ha il lol lo hu wah dah, an ja za
wa’ dah, wa na so ro a’b dah, wa ha za mal ah za ba
wah dah)(339)
(339) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ
Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực,
mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên
tất cả mọi việc. Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại
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Lặp lại lời tụng niệm này ba lần và cầu xin giữa các lần
đó.

 Văn hóa khi đi Sa-i’:
1- Khi đặt chân đến đồi Sofa thì nên xướng đọc
câu Kinh dưới đây:

ا ا ٓ َّ ا ا ۡ ا َّ ۡ ا ۡ ا ا ۡ ا ا ا ا ا
َّ َّ ا ۡ ا
ٱلَفَ اوٱل ام ۡر اوة مِن شعَئِرِ ٱَّلل ِۖ فمن حج ٱۡليت أوِ ٱعتمر فَل
﴿۞إِن
ا
ا َّ َّ ا
ا ا ا ا ا َّ ا
ُجنا ا
ع اا ۡۡيا فاإ َّن ٱ َّ ا
ۡ َح اعلا
ٌ َّلل اشَك ٌِر اعل
ِيم
و
ط
ت
ن
م
و
َ
م
ا
ب
ف
و
ط
ي
ن
أ
ي
ِ
ِّۚ
ِ
ِ
ِ
252 :﴾ ابلقرة١٥٨

Quả thật, đồi Sofa và Marwah là một trong những
biểu hiệu (hành hương) của Allah. Đối với ai hành
hương Hajj hoặc U’mroh sẽ không bị bắt tội khi Sai’ qua lại hai ngọn đồi đó. Và ai tự nguyện làm thêm
thì rằng Allah là Đấng Ghi Công, Đấng Am
Tường. Al-Baqoroh: 158 (chương 2).
2- Bắt buộc phải có nước Wudu khi đi Sa-i’.
3- Tự đi bộ lúc Sa-i’ khi không khó khăn.
4- Tụng niệm và cầu xin thật nhiều.
5- Thông cảm mọi người và tránh xa việc gây
phiền người khác bằng lời nói cũng như hành động.
trừ Allah, lời giao ước của Allah giúp đỡ bầy tôi của Ngài
là sự thật và duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống
đối)} Hadith do Muslim ghi lại.
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6- Người Sa-i’ cảm nhận thấp hèn, nghèo khổ và
rất cần được Allah chỉ đạo, soi sáng, tẩy sạch bản thân và
cải thiện mọi việc.
 Nền tảng thứ tư: Đứng trên đồi A’rofah:
Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َ َ ُّ َ
}اْلج ع َرفة
{

“Hajj tại A’rofah.”(340)
Ý nghĩa việc đứng trên đồi A’rofah là bắt buộc những
người đi hành hương phải có mặt tại A’rofah dù những
giây phút ngắn ngủi hay nhiều hơn với định tâm đứng
trên đồi A’rofah kể từ sau Salah Zhuhr của ngày mồng 9
đến trước khi rạng đông của ngày mồng 10 (tức ngày
E’id của tháng Zul Hijjah). Sau khi đã rạng đông mà ai
chưa đứng trên A’rofah là xem như sự hành hương đó vô
giá trị.
 Các bắt buộc của Hajj:
Hajj gồm cả thẩy bảy điều khoản bắt buộc:
1- Ehrom tại Miqot.
2- Đứng trên đồi A’rofah cho đến khi mặt trời lặn.
3- Qua đêm tại Muzdalifah vào đêm E’id.
4- Qua đêm tại Mina trong những ngày Tashriq.

(340) Hadith do Abu Dawood, Al-Nasaa-i và học giả khác ghi lại,
Hadith Soheeh.
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5- Ném đá ba trụ cột.
6- Cạo đầu hoặc hớt tóc.
7- Tawwaaf Wida’.
Mở rộng:
o Các nền tảng U’mroh:
U’mroh có tất cả ba nền tảng: Ehrom, Tawwaaf và
Sa-i’.
o Hai điều bắt buộc của U’mroh:
1- Thay đồ Ehrom ngoài vùng đất Haram alMakkah (Miqot).
2- Cạo đầu hoặc hớt ngắn tóc.
Ai bỏ sót một trong các nền tảng của Hajj cũng
như U’mroh thì cuộc hành hương đó vô giá trị; ai bỏ sót
một trong các điều khoản bắt buộc của Hajj và U’mroh
thì phải chuộc tội bằng cách giết súc vật tại Makkah và
chia thịt cho thị dân nghèo nơi đấy, tuyệt đối không được
ăn số thịt đó.
 Những điều quan trọng cần biết khác:
A) Những điều cần làm trong ngày Tarwiyah
(mồng 8 tháng Zul Hijjah):
1- Trong ngày Tarwiyah, đối với những người định
tâm làm Hajj Tamadtua’ thì phải mặc đồ Ehrom trở lại
giống như đã mặc Ehrom tại Miqot lúc định tâm làm
U’mroh: như tắm rửa, vệ sinh thân thể, xịt dầu thơm và
mặc đồ Ehrom, sau đó định tâm vào Hajj bằng câu:
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ً ِّ َ َ ا ْ َ ا ُ ا
ْلي اللهم حجا
(Lab bai kol-lo-hum-ma haj ja)
Và có thể đọc thêm câu dưới đây vì lo lắng không
biết có hoàn thành bổn phận thi hành Hajj hay không?

َ ْ َ َ ُ ْ َ ِّ َ َ َ
َ ََ ْ
َ
إين حبس يِن حابيس فمح يل حيث حبست يِن

(In ha-ba-sa-ni haa-bi-sun fa-ma-hal-li hai-su habas-ta-ni)(341)
Sau đó, bắt đầu đọc câu Talbiyah trong suốt hành
trình làm Hajj (nếu có thể), người định tâm làm Hajj
Tamadtua’ phải làm tất cả điều ghi phần trên tại nơi mình
ở, không cần đi bất cứ đâu cả. Nhưng đối với Hajj Qiron
và Ifrod thì phải luôn trong hiện trạng Ehrom ban đầu.
2- Tất cả những người hành hương tập trung đến
Mina và hành lễ tại đây của các giờ hành lễ Salah Zhuhr,
A’sr, Maghrib, I’sha và Fajr của ngày A’rofah, hành lễ
Salah trong mỗi giờ riêng biệt và rút ngắn Salah nào có
bốn Rak-at. Nên cố gắng ngủ qua đêm tại Mina, bởi đây
là Sunnah của Thiên sứ  ﷺcòn ai không ngủ qua đêm
tại đây cũng không sao.
B) Những điều cần làm trong ngày A’rofah:
1- Khi mặt trời đã mọc vào ngày A’rofah – ngày
mồng 9 – tất cả người hành hương rời Mina tập trung đến
A’rofah bằng sự điềm tĩnh, từ từ và luôn miệng đọc
Talbiyah, khi đến A’rofah tự xác định mình đã trong khu
(341) Ý nghĩa: Nếu bề tôi bị thế lực nào đó ngăn cản thì bề tôi sẽ
trở lại hiện trạng bình thường ngay nơi ngăn cản bề tôi.
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vực vùng đất A’rofah và được phép ở bất cứ đâu trên
vùng đất A’rofah cũng được.
2- Sau khi mặt trời nghiêng bóng bắt đầu Salah
Zhuhr hai Rak-at, xong Salah A’sr hai Rak-at bằng một
lần Azan và hai lần Iqomah.
3- Tận dụng hết thời gian còn lại trong việc tụng
niệm, cầu xin, hạ mình trước Allah với tâm trạng tập
trung và giơ đôi tay lên hướng về Qiblah lúc cầu xin.
Trong hiện trạng này cho đến khi mặt trời lặn. Sau
khi xác định mặt trời lặn thì rời A’rofah hướng đến
Muzdalifah bằng sự điềm tĩnh, từ từ và đọc Talbiyah,
tụng niệm, cầu xin tha thứ.
4- Người hành hương không được quyền rời khỏi
A’rofah trước khi mặt trời lặn bởi vào ngày trọng đại này
Thiên Sứ  ﷺđã đứng cho đến khi mặt trời lặn rồi
Người nói:

ْ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ُ
}{خذوا عِن منا يسككم

“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(342)
Ai lỡ rời khỏi A’rofah trước mặt trời lặn buộc y phải
trở lại A’rofah đến mặt trời lặn còn ai không trở lại là y
đã mắc tội và phải chịu phạt giết một con vật chia thịt
cho người nghèo tại đó.
5- Những ai đến A’rofah sau mặt trời lặn thì chỉ
cần vào đứng chóc lát hoặc đi ngang qua cũng đã đủ.
Thời gian đứng tại A’rofah kéo dài đến rạng đông ngày
E’id. Còn ai lỡ không kịp đứng ở A’rofah và y có đặt
(342) Hadith do Muslim ghi lại.
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điều kiện lúc Ehrom thì được phép thay đồ bình thường
mà không bị gì cả. Còn ai không đặt điều kiện lúc mặc
Ehrom thì trở lại Makkah đi Tawwaaf, Sa-i’ và cạo đầu
và chịu phạt giết súc vật. Đến năm sau trở lại hành
hương Hajj bù lại và giết súc vật, nếu không có súc vật
giết thì nhịn chay mười ngày, ba ngày lúc hành hương
và bảy ngày còn lại sau khi về quê nhà.
C) Những điều cần làm tại Muzdalifah:
1- Sau khi người hành hương đến Muzdalifah, việc
đầu tiên phải làm là Salah Maghrib và I’sha bằng một
Azan và hai Iqomah và rút ngắn Salah I’sha còn hai Rakat, sau đó nghỉ ngơi qua đêm tại đây.
2- Sau nửa đêm những người yếu do tuổi già, trẻ
em, phụ nữ và những ai như họ, kể cả người mạnh khỏe
theo phục vụ họ, tất cả được phép rời Muzdalifah đến
Mina. Khi đến Mina thì ném đá trụ A’qobah, riêng những
người mạnh khỏe đi cùng những người yếu đuối không
được phép ném đá trụ A’qobah cho đến khi mặt trời mọc.
3- Đối với người mạnh khỏe không có người yếu
đuối đi cùng thì tiếp tục qua đêm tại Muzdalifah cho đến
sáng, rồi hành lễ Salah Fajr tại Muzdalifah ngay khi vào
giờ, sau đó đứng tại Ma’shar Al-Haram nếu có thể để
tụng niệm, cầu xin, hạ mình trước Allah cho đến mặt trời
gần mọc.
4- Tất cả người hành hương rời Muzdalifah mà
hướng đến Mina trước khi mặt trời mọc.
5- Cấm người hành hương rời Muzdalifah trước
nửa đêm, nếu sai phạm là y đã mắc tội buộc phải chuộc
tội bằng giết súc vật hoặc phải trở lại mà ngủ qua đêm tại
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Muzdalifah, bởi việc qua đêm tại đây là một trong các
điều bắt buộc của Hajj với thời gian ít nhất là đến nửa
đêm.
6- Những ai qua đêm tại Muzdalifah đến nữa đêm
là đã xong nhiệm vụ.
7- Ai không kịp đến Muzdalifah mãi đến khi chỉ
kịp Salah Fajr tại Muzdalifah và y đã đứng trên A’rofah
thì Hajj đó vẫn có hiệu lực, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َََ َ َ َ ْ َ
ََ َََ َ ا
 َو َوقف معنا حّت-  يعِن الفجر بمزدلفة- {من ش يهد صلتنا ه يذه ي
َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ً َ ْ َ َ ً َ َ ْ َ َ ا َ ا
ندفع وقد وقف بيعرفة قبل ذل ي ْلل أو نهارا فقد أتم حجه وقض
َََُ
}تفثه

“Ai đã tham gia Salah này cùng Ta – Salah Fajr tại
Muzdalifah – cho đến khi Ta rời đi, trong khi đó y đã
đứng trên A’rofah dù ban ngày hay đêm là xem như y
đã hoàn thành Hajj và xong bổn phận.”(343)
D) Những điều cần làm trong ngày đại lễ E’id:
Ngày đại lễ E’id chính là ngày mồng 10 tháng Zul
Hijjah.
1- Sau khi người hành hương rời Muzdalifah đến
Mina, trên đường đi nhặt bảy viên đá nhỏ cở đầu ngón
tay hoặc nhặt tại Muzdalifah hoặc tại Mina cũng được.
Khi đến Mina thì hướng thẳng đến trụ A’qobah là trụ
nằm gần Makkah nhất rồi nhắm ném vào đó mỗi lần một
(343) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và học giả khác,
Hadith Soheeh.
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viên đá nhỏ kèm theo lời Allahu Akbar, ném 7 lần cho
hết bảy viên đá. Không yêu cầu ném phải trúng cột đá chỉ
cần ném vào hố đá là được, nếu ném mạnh trúng trụ đá
văng ra khỏi hố đá thì bắt buộc phải ném lại.
2- Thời gian ném trụ A’qobah là từ nửa đêm cho
đến mặt trời lặn của ngày E’id.
3- Ném đá xong bắt đầu giết súc vật đối với Hajj
Tamadtua và Qiron.
4- Thời gian giết súc vật từ mặt trời mọc của ngày
E’id cho đến mặt trời lặn của ngày 13, tất cả gồm bốn
ngày, được phép giết ban ngày hay ban đêm đều được,
tuy nhiên giết ban ngày tốt hơn ban đêm. Và được phép
giết súc vật tại Makkah, nhưng nếu giết tại vùng đất
Mina thì tốt hơn, trừ khi giết tại Makkah có ích hơn thì
nên làm, ngoài ra còn khuyến khích người giết con vật
nên ăn thịt con vật đó chút ít và phần còn lại đem bố thí
cho mọi người.
5- Giết súc vật xong thì cạo đầu hoặc hớt tóc
nhưng cạo thì tốt hơn. Đối với phụ nữ thì chỉ cần gom hết
tóc lại rồi cắt khoảng một lóng tay ở ngọn tóc là đủ.
6- Trong ngày E’id sau khi người hành hương ném
đá trụ A’qobah, cạo đầu hoặc hớt tóc là đã Tahallul đầu
tiên nghĩa là được phép làm tất cả mọi thứ đã bị cấm,
ngoại trừ phụ nữ phải chờ đến khi đi Tawwaaf và Sa-i’
đối với Hajj Tamadtua’ hoặc những ai không Tawwaaf
và Sa-i’ Qudum (lúc mới đến) thì được phép tất cả.
7- Sau khi ném đá, giết súc vật, cạo đầu hoặc hớt
tóc, người hành hương nên đến Makkah ngay trong ngày
khi có thể để hoàn thành việc Tawwaaf Ifaadhoh và Sa-i’
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đối với Hajj Tamadtua’ hoặc những loại Hajj khác mà
chưa Tawwaaf và Sa-i’ lúc mới đến Makkah. Tốt nhất là
thực hiện trong ngày E’id còn nếu để trể hơn vẫn được.
8- Thời gian bắt đầu Tawwaaf Ifaadhoh là từ nửa
đêm mồng mười (đêm E’id) cho đến không giới hạn,
nhưng không nên để trể hơn ba ngày Tashriq.
 Những chú ý trong ngày đại lễ E’id:
1- Các việc làm nên làm theo thứ tự, gồm:
a) Ném đá trụ A’qobah.
b) Giết súc vật đối ai bị bắt buộc.
3) Cạo đầu hoặc hớt tóc.
4) Tawwaaf Ifaahdhoh và Sa-i’ đối với ai bị bắt
buộc. Tốt nhất thực hiện các điều này theo thứ tự, nếu ai
đó đảo lộn vị trí các điều này thì cũng không sao, bởi khi
được hỏi đảo lộn các vị trí có bị gì không thì Thiên Sứ
 ﷺbảo:

َ َ َ َْْ
}{ا يفعل َول ح َرج

“Cứ làm, không sao cả.”(344)
2- Sau Tahallul đầu tiên người hành hương được
phép làm tất những điều đã cấm (ngoại trừ phụ nữ). Để
được Tahallul đầu tiên cần phải làm hai trong ba điều
sau: Ném đá trụ A’qobah, cạo đầu hoặc hớt tóc và
Tawwaaf Ifaadhoh cùng với Sa-i’ đối với ai chưa Sa-i’.

(344) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại.
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Đến khi làm hết ba điều đó thì được gọi là Tahallul thứ
hai thì lúc này đã được tự do.
3- Súc vật được giết vì Hajj hoàn toàn giống như
súc vật giết tế Qurbaan, như cừu đủ độ tuổi từ sáu tháng
tuổi trở lên, dê từ một năm tuổi trở lên, bò từ hai năm
tuổi trở lên và lạc đà từ năm năm tuổi trở lên, những con
vật phải lành lặn không có dị tật, mạnh khỏe không bệnh,
không què, không mù.
4- Số lượng bắt buộc đối với Hajj Tamadtua’ và
Qiron là một con cừu hoặc một con dê hoặc một phần
bảy con bò hoặc một phần bảy con lạc đà.
5- Ai không có con vật giết tế thì phải nhịn chay
mười ngày, ba ngày trong lúc đi hành hương và bảy ngày
sau khi về quê nhà, ba ngày nhịn trong thời gian hành
hương có thể nhịn trong ba ngày Tashriq 11, 12 và 13 bởi
theo bà A’-ishah  và Ibnu U’mar  thuật lại: “Thiên
Sứ  ﷺkhông cho phép nhịn chay trong những ngày
Tashriq ngoại trừ ai đó không có con vật giết tế.”(345)
Được phép nhịn chay trước những ngày này giống
như những ngày sau khi Ehrom U’mroh, nhưng không
được nhịn chay trong những ngày A’rofah và ngày E’id,
bởi “Thiên Sứ  ﷺcấm nhịn chay trong hai ngày E’id
và ngày A’rofah.”
E) Những điều cần làm trong những ngày
Tashriq:

(345) Hadith do Al-Bukhori ghi lại.
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Có hai điều cần làm trong những Tashriq (ngày 11,
12 và 13 tháng Zul Hijjah):
1- Ngủ qua đêm tại vùng đất Mina trong những
ngày Tashriq, đây là một trong các điều bắt buộc, ai
không qua đêm tại đây mà không có lý do thì phải chịu
phạt giết một con vật. Tuy nhiên, chỉ bắt buộc ở tại Mina
một khoảng thời gian ngắn cũng được, giống như ai đó ở
Makkah lúc đầu hôm rồi đi đến Mina trước nửa đêm hoặc
ở Mina cho đến hơn nửa đêm thì đi Makkah là xem như y
đã hoàn thành điều bắt buộc.
2- Ném đá vào ba trụ đá trong những ngày này sau
khi mặt trời đã nghiêng bóng:
+ Bắt đầu ném trụ Sughro (nhỏ) trước, đó là trụ xa
Makkah nhất với bảy viên đá, mỗi lần ném một viên kèm
theo lời Allahu Akbar, ném bảy lần xong rồi tiến tới phía
trước đưa hai bàn tay hướng về Kabah cầu xin những gì
bản thân muốn ở trần gian và ngày sau.
+ Kế tiếp tiến về trụ cột Wusto (trung) và cũng
ném bảy viên đá lọt vào trong trụ, ném bảy lần mỗi lần
một viên kèm theo lời Allahu Akbar, ném xong tiến tới
phía trước đưa hai bàn tay mặt hướng về Kabah cầu xin
những gì bản thân muốn ở trần gian và ngày sau.
+ Sau đó tiến lên trụ cột A’qobah (lớn), trụ cột
cuối cùng và ném bảy lần mỗi lần một viên kèm theo lời
Allahu Akbar, ném xong là đi thẳng về trại chứ không
được đứng lại cầu xin bất cứ gì tại đây. Bắt buộc phải
ném theo thứ tự Sughro trước, đến Wusto và cuối cùng là
A’qobah.
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Nhắc lại, tại Mina chỉ hành lễ Salah theo mỗi giờ
riêng biệt nhưng được rút ngắn Salah nào có bốn Rak-at
chỉ còn lại hai Rak-at mà thôi.
3- Sau khi ném đá xong của ngày thứ hai, tức ngày
12 ai muốn rời Mina thì phải rời trước mặt trời lặn, nếu
mặt trời đã lặn là bắt buộc phải ở lại qua đêm thêm đêm
13 nữa và qua nagfy 13 cũng phải ném đá giống như hai
ngày trước. Tất nhiên, ở lại ném đá thêm một ngày thì sẽ
hưởng thêm phước, cho nên mỗi người hành hương tự
xem xét khả năng của mình.
 Tawwaaf Wida’:
Bắt buộc người hành hương sau khi hoàn thành
mọi nghi thức Hajj và có ý định rời Makkah thì phải đi
Tawwaaf bảy vòng nhưng không đi Sa-i’ (đó là
Tawwaaf Wida’ tức Tawwaaf từ biệt’), bởi Thiên Sứ
 ﷺnói:

َْْ
ْ َ ُ َ ُ َ َ َْ َ ا َ َ َ ا
}ت
{ل ين يفرن أحد حّت يكون آ ي
خر عه يده ي بياْلي ي

“Các ngươi không được rời khỏi Makkah cho đến khi
nào đã thực hiện nghi thức cuối cùng tại
Ka’bah.”(346)
Riêng phụ nữ đang bị kinh nguyệt hay ra máu hậu
sản thì được phép miễn đi Tawwaaf Wida’ này, ngoại trừ
trở lại sạch sẽ trước khi rời Makkah thì bắt buộc phải
Tawwaaf.
 Tóm lược nghi thức U’mroh:
(346) Hadith do Muslim ghi lại.
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1- Ehrom: Sau khi đã thực hiện những điều
khuyến khích như được trình bày và mặc đồ Ehrom rồi
định tâm vào U’mroh tại Miqot bằng câu:

ً َ ْ ُ َاْ َ ا ُ ا
ْلي اللهم عمرة

(Lab bai kol-lo-hum-ma u’m roh)
Sau đó luôn miệng đọc Talbiyah.
2- Tawwaaf: Khi đến Makkah thì vào Masjid
Haram hướng đến Ka’bah để đi Tawwaaf bảy vòng, bắt
đầu và kết thúc tại cục đá đen. Xong Tawwaaf thì hành lễ
hai Rak-at sau Maqom Ibrohim .
3- Sau Tawwaaf hướng đến đồi Sofa để đi Sa-i’,
khi đến gần đồi Sofa thì đọc câu kinh sau đây:

َّ

ٓا ا

َّ ا ا ۡ ا ۡ ا ا

َّ

158 :﴿۞إِن ٱلَفَ وٱلمروة مِن شعَئِرِ ٱَّلل ِۖ﴾ ابلقرة

Rằng Sofa và Marwah là một trong những dấu hiệu
của Allah. Al-Baqoroh: 158 (chương 2).

ََ َ َ َُ َْ
ُ
}{أبـدأ بيمـا بـدأ اهلل ب يـ يه

(Abda ubima bada ollo hu bihi)
Xong tiếp tục leo lên đồi Sofa mặt hướng về
Ka’bah giơ hai tay lên đọc ba lần câu:

َ ُ
ُ َ اهلل أ ْك
ب

(Allahu Akbar)
Và đọc tiếp câu sau đây:
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ِّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ٰ َ ا
ك
 ل المل ول اْلمد وهو لَع ي،ْشي ل
{ل إيلـه إيل اهلل وحده ل ي
َ
ْ
َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َٰ َ ا
 َوه َزم،ُْص عبده
 ون، أَنز وعده، ل إيلـه إيل اهلل وحده،َشء ق يدير
َ ْ َ َْ
}ُاألح َزاب َوحده
(La i la ha il lol lo hu wah dahu la sharika lah, la-hul
mulku wa lahul hamdu wa hu wa a’ la kul li shai in
qo deer, la i la ha il lol lo hu wah dah, an ja za wa’
dah, wa na so ro a’b dah, wa ha za mal ah za ba wah
dah)
Đọc như thế ba lần và cầu xin giữa ba lần đó thật
nhiều với những gì mình muốn. Sau khi cầu xin xong
bước xuống đi bộ về hướng đồi Marwah và trên đường đi
nên cầu xin bất cứ điều gì mình muốn. Và trên đoạn
đường đi về hướng đồi Marwah chú ý sẽ có ngọn đèn
màu xanh lá cây thì phái nam nên chạy thật nhanh đến
ngọn đèn xanh lá cây thứ hai (còn phụ nữ thì đi bộ bình
thường). Sau khi qua khỏi ngọn đèn xanh lá cây thứ hai
thì đi bộ trở lại bình thường cho đến khi đặt chân lên đồi
Marwah thì thực hiện động tác cầu xin (đu’a) giống như
ở trên đồi Sofa và cứ thế đi qua đi lại đếm đủ bảy vòng
(từ Sofa đến Marwah là một vòng và đi ngược trở lại là
vòng thứ hai).
4- Cạo đầu hoặc hớt tóc: Sau khi cạo đầu hoặc
hớt tóc là bạn đã xong cuộc hành hương U’mroh và trở
lại hiện trạng bình thường.
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 Tóm lược nghi thức Hajj:
1- Người hành hương mặc lại đồ Ehrom vào ngày
mồng 8 tháng Zul Hijjah tại nơi mình ở và định tâm vào
Hajj bằng câu:

ً ِّ َ َ ا ْ َ ا ُ ا
ْلي اللهم حجا

(Labbai kollo humma hajja)
Sau đó tập trung đến Mina và hành lễ Salah tại đây
của những giờ Salah Zhuhr, A’sr, Maghrib, I’sha và Fajr
của ngày A’rofah, hành lễ Salah trong mỗi giờ riêng biệt
nhưng rút ngắn Salah nào có bốn Rak-at.
2- Đến ngày mồng 9 tức ngày A’rofah sau khi mặt
trời mọc thì tất cả người đi hành hương rời Mina để đến
vùng đất A’rofah. Tại đây, hành lễ Salah Zhuhr hai Rakat, xong Salah A’sr hai Rak-at bằng một lần Azan và hai
lần Iqomah, nhưng phải khẳng định mình đã ở trong khu
vực A’rofah.
3- Rời A’rofah đến Muzdalifah sau khi mặt trời
lặn. Tại Muzdalifah hành lễ Salah Maghrib và I’sha bằng
một Azan và hai Iqomah và rút ngắn Salah I’sha còn lại
hai Rak-at. Xong nên ngủ hay nghĩ mệt qua đêm tại đây
cho đến sau khi Salah Fajr thì tụng niệm Allah tại
Ma’shar Al-Haram, còn những ai có lý do thì được phép
rời Muzdalifah trong đêm.
4- Trước khi mặt trời mọc của ngày E’id rời
Muzdalifah hướng đến những trụ cột tại Mina và ném
bảy viên đá vào trụ A’qobah, ném lần một viên kèm theo
câu Allahu Akbar.
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5- Giết súc vật tại Mina hoặc Makkah trong thời
gian từ ngày E’id đến ba ngày sau đó, nên ăn thịt con vật
và bố thí phần con lại. Nếu không đủ tiền giết con vật thì
nhịn chay ba ngày trong thời gian thi hành Hajj và nhịn
tiếp bảy ngày sau khi về quê nhà.
6- Cạo đầu hoặc hớt tóc là xong, đến đây được
phép làm mọi điều đã bị cấm ngoại trừ phụ nữ.
7- Hướng đến Makkah để Tawwaaf Ifaadhoh và
Sa-i’ nếu là Hajj Tamadtua’ hoặc Hajj khác khi chưa Sai’ cùng Tawwaaf lúc mới đến Makkah. Đến đây tất cả
đều được phép kể cả phụ nữ.
8- Sau khi Tawwaaf Ifaadhoh xong thì phải trở lại
Mina (trước khi mặt trời lặn) để ngủ qua đêm trong
những ngày Tashriq và tiếp tục ném đá ba trụ trong ba
ngày Tashriq, bắt đầu trụ Sughro, đến trụ Wusto và đến
trụ A’qobah.
9- Khi muốn rời Makkah thì bắt buộc phải đi
Tawwaaf Wida’ (Tawwaaf từ biệt), xong rồi thì rời
Makkah liền tức khắc.
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Thăm viếng
Masjid Nabawi
Việc đến thăm Masjid Nabawi chẳng những phù
hợp với giáo lý Islam mà còn khuyến khích tín đồ viếng
thăm với thời gian các ngày trong năm. Chắc chắn rằng
việc thăm viếng này không phải là nằm trong nghi thức
để hoàn chỉnh việc hành hương, lại càng không phải là
một trong các nghi thức của Hajj. Bởi những ai hành
hương mà không có cơ hội đi thăm viếng Masjid Nabawi
thì Hajj của y vẫn đúng và hữu hiệu. Và việc thăm viếng
này có một số văn hóa như sau:
1- Định tâm đến Madinah cốt ý để thăm viếng Masjid
Nabawi và hành lễ Salah tại đó. Bên cạnh đó được phép
thăm mộ Thiên Sứ  ﷺvà các khu vực khác của
Madinah.
2- Khi vào Masjid nên vào bằng chân phải và đọc:

ْ
ْ َْ ُا
ُ َ َ َ َُ َ ا َُ َ ا
 اللهـ ام افتـح،ـول اهللي
س
{بيس ي
 والصـلة والسـلم علـى ر ي،ـم اهللي
َ َ ْ َ َ ََْ
} ل يـي أبواب رحـمت ي

(Bis mil lah wos so la tu was sa la mu a’ la ro su lil
lah, ol la hum maf tah li ab waa ba roh ma tik)(347)

(347) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, cầu xin bình an và phúc lành
cho Thiên Sứ của Ngài. Lạy Allah, cầu xin Ngài hãy mở các
cánh cửa khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi.
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3- Hành lễ Salah hai Rak-at chào Masjid, tốt nhất
nên Salah tại Rawdhoh, đó là khoảng giữa Mimbar (bụt
giảng) và nhà của Thiên Sứ ﷺ.
4- Đứng hướng mặt về mộ của Thiên Sứ ﷺ
bằng tinh thần nghiêm trang nói:

َُْ ْ ُ َْ َ ُ َ ا
ُُ َ َ
}{السلم عليكم َو َرَحة اهللي َوب َرَكته

(Assa lamu a’ laikum wa rahma tullohi wa
barakaatuh)
5- Bước sang phải chút xíu để Salam cho ông Abu
Bakr với câu chào:

َُْ ْ ُ َْ َ ُ َ ا
ُُ َ َ
}{السلم عليكم َو َرَحة اهللي َوب َرَكته, xong bước sang phải
chút nữa để chào Salam cho ông U’mar bin Khottob cũng

ُُ َ َ

َُْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ ا

bằng câu: } {السلم عليكم َورَحة اهللي َوب َرَكتهsau đó rời khỏi
khu vực này liền tức khắc.
6- Một khi muốn cầu xin Allah bất cứ điều gì thì
hãy tránh xa mồ mã dù đó là mộ của Thiên Sứ ﷺ, mặt
hướng về Qiblah suốt thời gian cầu xin. Như thế là bạn
đã hoàn thành việc thăm viếng Masjid.
7- Nhân cơ hội đến Madinah khuyến khích thăm
viếng Masjid Quba, khu nghĩa trang Baqe’ và những khu
vực của các anh hùng tử vì đạo ở đồi núi Uhud.
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Hình thức hành hương của
Thiên Sứ ﷺ
Theo Jaabir bin Abdullah  thuật lại: Thiên Sứ
của Allah đã định cư tại Madinah đến chín năm nhưng
không đi hành hương Hajj. Đến năm thứ mười thì Người
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thông báo: Quả thật, Thiên Sứ của Allah sẽ về Makkah
để hành hương, thế là rất nhiều người kéo đến Madinah,
mọi người tập trung cao độ xem Thiên Sứ  ﷺlàm gì để
bắt chước làm theo.
Đến ngày chúng tôi cùng Thiên Sứ rời Madinah
đến Zul Hulaifah thì bà Asma bintu A’mis (vợ của ông
Abu Bakr) hạ sinh đứa con trai và đặt tên là Muhammad
bin Abu Bakr, bà cũng muốn đilàm Hajj trong dịp này
nên bà cử người đến hỏi Thiên Sứ  ﷺsau khi sinh nỡ
bà phải làm gì? Người bảo:

َْ ْ
َْ
ْ َ َْ
}{اغت يس يل َواستث يف يري بيثوب َوأح ير يم

“Bà phải tắm rửa sạch sẽ và dùng băng che lại vùng
kín nơi ra máu rồi mặc đồ Ehrom.” Sau khi hành lễ
Salah tại Masjid thì Thiên Sứ lên lưng con Qoswa (tên
con lạc đà của Người), đến khi con lạc đà bước lên AlBaida thì tôi nhìn bên phải, bên trái và sau lưng đều đầy
ấp người, người thì cưỡi con vật, người thì đi bộ, còn
Thiên Sứ  ﷺthì cưỡi con Qoswa đi trước chúng tôi. Dĩ
nhiên, Qur’an được Allah thiên khải cho Người, chỉ có
Người mới hiểu được ý nghĩa của Qur’an, khi Người biết
điều gì thì chúng tôi biết điều đó. Xong Thiên Sứ  ﷺhô
lớn câu Talbiyah

َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ا
 إين اْلمد وانلعمة،
َ

ْ َ َ َ َ َ َ َ َْاْ َ ا ُ ا َاْ َ َا
ْشي ل ْلاي
 ْلي ل ي، ْلي اللهم ْلي
َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ
ْشي ل
 ل ي، ل والمل
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(Lab bai kol lo hum ma lab baik, lab bai ka la sha ri
ka la ka lab baik, in nal ham da wan ne’ ma ta la ka
wal mulk, la sha ri ka lak)
Lúc này tất cả mọi người và Thiên Sứ  ﷺchỉ lặp đi lặp
lại mỗi câu Talbiyah.
Jaabir thuật lại tiếp: Lúc này tất cả chúng tôi đều
định tâm thi hành Hajj duy nhất, không hề biết U’mroh.
Sau đó chúng tôi đến Ka’bah sờ vào góc có cục đá đen,
chạy chậm ba vòng đầu và đi bộ bốn vòng còn lại, rồi
hướng đến Maqom Ibrahim thì Người đọc:

ا ُ ا د

َّ ا
ٱَّت ُِذوا ْ مِن َّم اقَ ِ ۡ ا
﴿و
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Và hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim làm địa điểm dâng
lễ nguyện Salah. Al-Baqoroh: 125 (Chương 2).
Thiên sứ  ﷺđứng sau Maqom, mặt hướng về
Ka’bah và hành lễ Salah hai Rak-at và Người đọc hai
chương Al-Kaafirun và Al-Ikhlos sau khi đọc bài
Fatihah, xong Salah Người trở lại sờ góc đá đen lần nữa.
Sau đó, Người rời Masjid từ cửa Sofa đi về hướng đồi
Sofa, khi gần đến đồi Sofa thì Người đọc:

َّ

ٓا ا

َّ ا ا ۡ ا ۡ ا ا

َّ

158 :﴿۞إِن ٱلَفَ وٱلمروة مِن شعَئِرِ ٱَّلل ِۖ﴾ ابلقرة

Quả thật, đồi Sofa và Marwah là một trong những
dấu hiệu của Allah. Al-Baqoroh: 158 (chương 2).

ََ َ َ َُ َْ
ُ
}{أبـدأ بيمـا بـدأ اهلل ب يـ يه

(Ab da u bi ma ba da ol lo hu bi hi)
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Rồi Người bắt đầu leo lên đồi Sofa đến khi nhìn
thấy Ka’bah thì Người hướng mặt về Qiblah nói:

ُ ْ ُْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ٰ َ ا
اْلمد
 ل المل ول،ْشي ل
 ل إيلـه إيل اهلل وحده ل ي،{اهلل أكب
َ
ِّ ُ َ َ َ ُ َ
ُ  لَ إلَ ٰـ َه إلا،َشء قَديْر
َ َ َ َون،ُ أ َْنَ َز َو ْع َده،ُاهلل َو ْح َده
ْ َ ك
ْص
ي
ي ي
وهو لَع ي
َ
َ ْ َ ْ َ َ
ََْ
}ُ َوه َزم األح َزاب َوحده،ُعبده

(Ol ol hu Ak bar , La i la ha il lol lo hu wah da hu la
sha ri ka lah, la-hul mul ku wa la hul ham du wa hu
wa a’ la kul li shai in qo deer, la i la ha il lol lo hu wah
dah, an ja za wa’ dah, wa na so ro a’b dah, wa ha za
mal ah za ba wah dah) rồi Người cầu xin và lặp lại như
thế ba lần.
Xong, Thiên Sứ  ﷺxuống đồi Sofa đi về hướng
đồi Marwah, đến khi chân Người bước đến thung lũng thì
người chạy mạnh để qua bờ bên kia thì Người đi bộ lại
bình thường, mãi khi đến đầu đồi Marwah thì Người thực
hiện giống như ở đồi Sofah và cuối cùng kết thúc tại
Marwah thì Người nói:

َُْ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ َْ ُ َْ ْ َ ْ َ
ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ
{لو أّن استقبلت مين أم يري ما استدبرت لم أس يق الهدي وجعلتها
ً ْ ُ َْ َ ْ ْ ُ ْ ًَ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ُ َ ْ ََْ ا
}حل َو َْلجعلها عم َرة
 فمن َكن مينكم ليس معه هدي فلي ي،عمرة

“Nếu như Ta được quyền quyết định là Ta đã không
dắt theo đàn súc vật giết tế này để Ta đổi Hajj thành
U’mroh. Những ai trong các ngươi không dắt theo súc
vật thì hãy Tahallul mà thay đổi nó thành U’mroh.”
Ông Suroqoh bin Maalik bin Jua’shum hỏi: “Thưa
Thiên Sứ của Allah, điều này là dành riêng cho năm nay
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hay là mãi mãi.” Thiên Sứ đang các ngón tay vào nhau
rồi nói:

َُُْْ َ َ َ
ََ ََ َْ َ
ْ َ ِّ َ َّ َ م
} ل بل يألبد أبد- ْي
ت
ر
م
ج
اْل
ف
{دخل ي
ت العمرة ي
ِ

“U’mroh được nhập chung với Hajj (đến hai lần) như
thế và mãi mãi như thế.”
Lúc này, ông Ali dắt đàn lạc đà của Thiên Sứ ﷺ
đến từ Yemen, khi thấy bà Faatimah nằm trong số những
người Tahallul mặc quần áo nhuộm màu và sức dầu thơm
thì ông Ali cấm vợ không được theo đám người Tahallul,
thế thì bà Faatimah nói: “Cha em đã bảo em như thế.”
Ông Ali nói với bà Faatimah tại Iraq: “Ta sẽ đến
gặp Thiên Sứ để hỏi rõ sự việc này”
Khi ông Ali kể sự việc cho Thiên sứ  ﷺnghe thì
Người nói: “Nó đã nói đúng, nó đã nói đúng, vậy con
đã định tâm như thế nào?”
Ông Ali đáp: “Lạy Allah, bề tôi định tâm Hajj
giống như những gì Thiên Sứ của Ngài đã định tâm. Và
đây là số súc vật con dắt theo nên đã không Tahallul.”
Và số động vật đó ông Ali dắt đến từ Yemen với
số lượng là một trăm con. Sau đó, mọi người đều
Tahallul ngoại trừ Thiên Sứ  ﷺcùng những ai có dắt
theo súc vật.
Đến ngày Tarwiyah, mọi người mặc Ehrom Hajj
trở lại và Thiên Sứ cưỡi lạc đà hướng đến Mina. Tại
Mina, Thiên Sứ hành lễ Salah Zhuhr, A’sr, Maghrib,
I’sha và Fajr, xong Người chờ đợi mặt trời mọc lên thì
hướng đến A’rofah. Tất nhiên, Quraish thời bấy giờ
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không rời khỏi Ma’shar Haram(348), còn Thiên Sứ ﷺ
thì đi xa hơn khi đến Namiroh(349) thấy cái lều được
dựng sẵn thì Người vào tạm nghĩ. Đến khi mặt trời đã
nghiêng bóng thì Người ra lệnh con Qoswa đi về hướng
thung lũng U’rnah, và Người thuyết giảng rằng:

َ َ ْ ُ َْ َ ُ َ ْ ُ َْ َ
َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ا
 يف، كح ْرم ية يوميكم هذا،اءكم َوأم َوالكم ح َرام عليكم
{إين ديم
َ
َ
ُّ ُ َ
َ َ ْ ُ ََ
َ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ َ ْ ْ َْ ا
ْ َ ك
اْلا يهليي ية َتت
َشء مين أم ير
 أل، يف بَليكم هذا،شه يركم هذا
ُ َْ ََ َا
ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ا َ ْ ُ َ َ ا َ ا
 وإين أول دم أضع مين، وديماء اْلا يهليي ية موضوعة،م موضوع
قد
ْ
ً َْ ْ ُ َ َ
َ َ ْ َُ َ َ
ُ َْ َ ََ ْ َ َ
َ يع َة بْن
َت يضعا يف ب ين سعد فقتلته
 َكن مس،ث
اْل
ار ي
ديمائ ينا دم اب ين رب ي
ي
ي
ْ
َ ُ ً َ َ ُ َ َ َ َا
ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َْ ا
اس ب ين
 و يربا،هذيل
 َوأ اول يربا أضع يربانا يربا عب ي،اْلا يهليي ية موضوع
ُ ُ ُّ ُ َ ا
ُ َْ َُ ا
َ ِّ
َْ ُْ ا
َا
ْ ُ َ ا
 فإينكم، فاتقوا اّلل يف النساءي، فإينه موضوع ُكه،ب
ل
ط
ي
عب يد الم ي

(348) Ma’shar Al-Harom là một ngọn núi ở Muzdalifah, có người
cho rằng là toàn khu vực Muzdalifah. Trước đây toàn thể Ả
Rập rời khỏi Muzdalifah này mà đến tận A’rofah, Quraish nghĩ
rằng Thiên Sứ sẽ dừng lại tại Ma’shar Al-Harom giống như tục
lệ của Quraish nhưng Thiên Sứ đã hướng thẳng đến A’rofah vì
Allah đã lệnh:

ُ َّ ا ُ ْ ۡ ا ۡ ُ ا ا ا
ُ َّ َض
﴿ۡم أفِيضوا مِن حيث أف
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Rồi hãy vội vã rời khỏi (Muzdalifah) nơi mà mọi người vội
vã bỏ đi. Al-Baqoroh: 198 - 199 (chương 2). Riêng Quraish
vẫn không rời khỏi Muzdalifah họ nói: “Chúng ta đã Ehrom
trong khu vực Haram của Allah nên chúng ta sẽ không rời
khỏi.”
(349) Namiroh là khu vực kế bên A’rofah chứ không phải
A’rofah, nhưng cũng có một số U’lama cho rằng nó thuộc về
A’rofah.
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ََ َ َ ُُْ ُ ا
ْ ُ ََ ا َ ْ َ ْ َُْْ ُُ َ ُ ا َ َ ا
 ولكم، واستحللتم فروجهن بيكليم ية اّللي،ان اّللي
أخذتموهن بيأم ي
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُ َ ْ َ ً َ ْ ُ َ ُُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َْ ا
 فإين فعلن ذل ي.علي يهن أن ل يوطيئ فرشكم أحدا تكرهونه
ُ ُ ْ َ
ْ ُُ ا
َُ ا َ َْ ُ ْ ُْ ُ ا
ِّ َ ي ُم
َ ْ ْض ًبا َغ
ْ َ وه ان
 َولهن عليكم يرزقهن َوك يس َوتهن،بح
اْضب
ف ي
ْ َْ
َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ْ ُ
ُْْ َ َْ
ُ ْ َ َْ
 َوقد ت َركت فييكم ما لن ت يضلوا بعد ُه إ ي ين اعتصمتم ب ي يه،وف
بيالمع ُر ي
َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِّ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ا
} وأنتم تسألون عن فما أنتم قائ يلون.ك يتاب اّللي
“...Quả thật, máu và tài sản của các người là điều
Haram, cấm các ngươi xâm hại giống như sự cấm
xâm hại trong ngày hôm nay, trong tháng này và tại
quê hương này. Rằng tất cả mọi việc làm thời tiền
Islam đang nằm dưới chân Ta đều bị hủy bỏ, hận thù
thời tiền Islam hủy bỏ và rằng người đầu tiên châm
ngòi hận thù này chính là Ibnu Robi-a’h bin AlHaarith được vú nuôi tại dòng họ Sa’d đã bị Huzail
sát hại. Việc vay lãi cũng bị hủy bỏ, rằng người đầu
tiên qui định lời lãi chính là A’bbaas bin Abdul
Muttolib, rằng tất cả bị hủy bỏ. Tất cả các ngươi hãy
kính sợ Allah trong việc cư xử với vợ, rằng các ngươi
đã cưới các nàng trong sự bảo vệ của Allah và các
ngươi được ân ái các nàng theo lệnh phán của Allah.
Với các người, các nàng không được quyền cho phép
bất cứ ai ngồi lên giường của các ngươi làm các người
không thích. Với các nàng, các người phải chu cấp
tiền tài và quần áo đúng theo phong tục. Và rằng Ta
đã để lại cho các ngươi một thứ khi các ngươi bám
chặt lấy sẽ không bị lầm lạc bao giờ, đó là Kinh Sách
của Allah. Đó là điều các ngươi đã yêu cầu nơi Ta, giờ
các ngươi nói gì đi.”
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Mọi người đáp: “Chúng tôi chứng nhận rằng
Thiên Sứ đã thông báo, đã thực thi và đã khuyên bảo.”
Xong Thiên Sứ  ﷺgiơ ngón tay trỏ lên trời rồi
chỉ xuống mọi người nói:

َ ْ ُا
َْ ْ ُاُ ْ َْ ا
}  الله ام اشهد، الله ام اشهد،{الله ام اشه يد

“Lạy Allah, xin hãy làm chứng, lạy Allah xin hãy làm
chứng, lạy Allah xin hãy làm chứng.”
Dứt lời thì Người ra lệnh Azan, rồi Iqomah và
Người hướng dẫn hành lễ Salah Zhuhr, sau đó Người ra
lệnh Iqomah lần hai rồi Người hướng dẫn hành lễ Salah
A’sr. Thiên Sứ không có hành lễ bất cứ Salah nào khác
ngoài hai Salah này. Rồi sau đó, Người leo lên con
Qoswa đi đến một nơi có thể nói là trung tâm của
A’rofah, trước mặt Người là Qiblah và núi Rohmah. Với
hiện trạng đó Thiên Sứ  ﷺđứng đưa tay cầu xin cho
đến khi mặt trời lặn mất luôn phần màu vàng. Sau đó,
Thiên Sứ  ﷺcho Usaamah ngồi sau lưng Người rồi
Thiên Sứ  ﷺlệnh mọi người rời A’rofah: “Này mọi
người, hãy đềm tĩnh, hãy đềm tĩnh.”
Sau khi đến Muzdalifah thì Thiên Sứ  ﷺhành lễ
Salah Maghrib và I’sha bằng một lời Azan và hai lần
Iqomah, Người không có tụng niệm giữa hai thể Salah đó
bất cứ những gì, xong Người đi nằm nghỉ cho đến rạng
đông thì Người dâng lễ Salah Fajr khi giờ vừa bắt đầu bằng
Azan và Iqomah. Sau đó, Người leo lên lưng con lạc đi về
hướng Ma’shar Al-Haram. Tại đây, Người hướng mặt về
Qiblah đưa hai tay cầu xin và tụng niệm cho đến khi mặt
trời ửng đỏ thì Người liền rời nơi đó trước khi mặt trời
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mọc. Lúc này, Thiên Sứ cho Al-Fodhl bin A’bbaas leo lên
ngồi sau lưng của Người, đó là người đàn ông có mái tóc
bạch kim rất đẹp. Khi Người cưỡi con lạc đà đi ngang qua
một phụ nữ cũng đang cưỡi lạc đà thì ông Al-Fodhl hướng
mắt theo dõi người phụ nữ đó, lập tức Thiên Sứ ﷺ
choàng tay kéo mặt ông ấy quay qua chổ khác, nhưng rồi y
cũng quay lại dõi mắt nhìn theo người phụ nữ ấy, và lần
nữa Thiên Sứ  ﷺxoay lại kéo mặt y ngó sang hướng
khác. Khi đến Mina, Thiên Sứ  ﷺđi đến trụ cột A’qobah
ném bảy viên đá vào thung lũng, ném mỗi lần một viên
kèm theo câu Ollohu Akbar (viên đá to hơn hạt đậu chút ít),
rồi Thiên Sứ  ﷺđi đến nơi tập trung súc vật, tự tay
Người cắt cổ sáu mươi ba con vật rồi trao con dao lại cho
ông Ali cắt cổ số con còn lại. Xong Thiên Sứ  ﷺra lệnh
lấy mỗi con vật một ít thịt trộn nấu chung trong một cái nồi
và Người đã ăn thịt và uống nước thịt đó. Sau đó, Thiên Sứ
 ﷺlên lạc đà đi về Makkah và hành lễ Zhuhr tại Makkah,
rồi Người ghé qua dòng tộc của ông Abdul Muttalib để
uống nước Zamzam, Người nói:
ْ ُ َ َْ ُْا
ُ ْ َََ ْ ُ َ َ ََ ُ ََْ َ َ ْ َْ َ ُ ُ ا
ْنعت
يب فلول أن يغليبكم انلاس لَع يسقايتيكم ل
{ان يزعوا ب ين عب يد المطل ي
ُ ََ
}معك ْم
“Hãy cho Ta xin ít nước hỡi dòng họ Abdul Muttalib,
nếu không sợ thiên hạ tranh dành việc múc nước này là
Ta đã dành việc nước chia cho mọi người với các người
rồi.”
Thế là mọi người múc cho Thiên Sứ  ﷺmột gáo
nước và Người đã uống nó.(350)
(350) Đây là Hadith vĩ đại do Muslim ghi lại.
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