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َِن الرَِّحيممِ   ِمْسِب اهلِل الرَّمحم
Nhân danh Allah,  

Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung. 

 
Ông Abdullah bin U’mar  (cha của Abu Abdur 

Rohmaan) thuật lại có nghe Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của Allah nói: 

َ اإليْسلَ } ْن  :ُم لََعَ ََخْس  بُِني
َ
ـٰهَ  َل َشَهاَدةي أ يلَ نا  إيلا  إ

َ
ًدا َرُسوُل اهلُل وَأ  ُُمَما

لَ  اهللي  يقَامي الصا ََكةي َوإ ييَتاءي الزا  {َوَصْومي َرَمَضانَ  وََحجِّ اْْلَْيتي  ةي َوإ
“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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

َِن الرَِّحيممِ   ِمْسِب اهلِل الرَّمحم
Nhân danh Allah,  

Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

ِزَعنَا  نم يُوم
َ
هُلُ أ

َ
أ سم

َ
ِفُرُه َوأ تَغم سم

َ
ثمِِن َعلَيمِه َوأ

ُ
ُكُرُه َوأ شم

َ
َُد اهلَل َوأ محم

َ
أ

َفَع َعنَّا نَِقَمهُ  نم يَدم
َ
َر نَِعِمِه َوأ َقُّ َل ُشكم هَلُ اْلم ِ

نَُّه ُهَو اإلم
َ
َهُد أ شم

َ
هَ  ، َوأ ـٰ ُهُ  إِلَ َغْيم
نَّ 

َ
َهُد أ شم

َ
قٍّ ِسَواُه، َوأ بُومَد ِِبِ داً ُمرمَسٌل ِمنم َربِِّه،  َوَل َمعم نَُّه بَلََّغ حُمَمَّ

َ
َوأ

 َ ِدِيْيم مَمهم َن ال اِشِديم نَّ ُخلََفاَءُه الرَّ
َ
َهُد أ شم

َ
َمانََة، َوأ

َ دَّى اْلم
َ
الرَِّسالََة، َوأ

نَُّهمم قَدم مَحَلُوما 
َ
، َوأ َ اِْلِْيم َهَداِء َوالصَّ َ َوالشُّ يمِقْيم دِّ وََصَحابَِتِه ِمَن الصِّ

يمعَ  ، فََصَّلَّ اهلُل وََسلََّم َوَبارََك لََعَ رَشِ َدُهمم تَُه وََعِملُوما بَِها َوَبلَُّغومَها لَِمنم َبعم
َساٍن إََِل  َ َوَمنم تَِبَعُهمم بِإِحم َِعْيم مجم

َ
َحابِِه أ صم

َ
ٍد َورَِِضَ اهلُل َعنم أ نَِبيِِّه حُمَمَّ

ُد: ا َبعم مَّ
َ
يمِن، أ ِم ادلِّ  يَوم

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 

دَ  َمم ِ  اْلم ِفُرُه َوَنُعوُذ بِ ََنمَمُدُه وَ  لِِلَّ تَغم تَِعينُُه َونَسم نمُفِسنَا اهللِ نَسم
َ
وِر أ  ِمنم رُشُ

َماِِلَا، عم
َ
دِ  َوِمنم َسيِّئَاِت أ ِللم فاََل َهاِدَي هَلُ  ،فاََل ُمِضلَّ هَلُ  اهللُ  هِ َمنم َيهم  ،َوَمنم يُضم
نم َل 

َ
َهُد أ شم

َ
هَ َوأ ـٰ يَك هَلُ هلُل إِلَّ ا إِلَ َدُه َل رَشِ ًدا َعبمُدُه َورَُسوهُلُ  وَحم نَّ حُمَمَّ

َ
َهُد أ شم

َ
 َوأ

يمِن،  ِم ادلِّ َساٍن إََِل يَوم َ ولَََعَ َمنم تَِبَعُهمم بِإِحم يِِّبْيم َحابِِه الطَّ صم
َ
َوَبارََك َعلَيمِه ولَََعَ آهِلِ َوأ

ُد: ا َبعم مَّ
َ
 أ

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 Al-

Haram 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 

ـٰهَ َل  يلَ ًدا َرُسوُل هلُل إيلا ا إ نا ُُمَما
َ
 اهللي  َوأ

“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 

هَ َل  ـٰ ًدا رَُسوُل هلُل إِلَّ ا إِلَ نَّ حُمَمَّ
َ
 اهللِ  َوأ

(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: 

 ( هَ َل  ـٰ إِلَ ) Laa i laa ha. 

b) Khẳng định ở vế thứ hai: ( هللُ إِلَّ ا ) il lol loh. 

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: 

َُّٰغوِت ﴿ ن ياۡكُفۡر بِٱلطَّ ما ِّۚ فا ِ د ا ٱلرُّۡشُد ِمنا ٱۡلغا ِيِنِۖ قاد تَّباَّيَّ اها ِِف ٱلد ٓ إِۡكرا
َلا

 ُ وََ واٱَّللَّ ااا وَ ا ل َا َّٰ َلا ٱففِ ۡۡىا كا بِٱۡلُعۡرواةِ ٱلۡوُو ِد ٱۡستاۡمسا قا ِ فا ُيۡؤِمۢن بِٱَّللَّ وا
لِيٌم  ِميٌع عا  652 ابلقرة: ﴾٢٥٦سا

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 ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَ ) laa 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: 

ة  ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
ۡثناَ ِِف ُكد ۡد باعا لاقا ِن ٱعۡ  وا

ا
َُّٰغوتا  رَُّسوَلا أ ا واٱۡجتانُِبواْ ٱلطَّ   ﴾ُبُدواْ ٱَّللَّ

 62اِلحل: 
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:  

﴿ َ تِناَ بِما
ۡ
ُٓؤفَا فاأ ۡعُبُد ءاابَا نا يا َ َكا را ما فاذا هُۥ وا ا واۡحدا ِجۡئتاناَ ِِلاۡعُبدا ٱَّللَّ

ا
لُٓواْ أ قَا

َِّٰدقَِّيا  ٓ إِن ُكنتا مِنا ٱلصَّ  07اْلعراف:  ﴾٧٠تاعُِدفَا

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: 

َُمۡم ُمو   ِإَو﴿ اا
ا
َّٰ داا أ أ ۡوِ  ٱۡعُبُدواْ ٱٰىَلا َّٰقا َّٰو أ اِّۚ قاَلا يا ِوۡن إَِٰا َ لاُكوم مد ا ما َّللَّ

ۥِّٓۚ  ۡۡيُهُ فاَلا تاتَُّقونا  غا
ا
 25اْلعراف:  ﴾٦٥أ

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: 

فاوَ ﴿
ا
ا إَِل أ فَُّ  َل إَِلا

ا
ْ ِ أ بْلِكا ِمْن راُسولأ إَِل فُوِِح إَِلا لْناَ ِمْن قا رْسا

ا
َ أ واما

 65 اْلنبياء: ﴾ٺ   فاَْعُبُدونِ 

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 

gọi con người hãy trở về với lời tuyên thệ ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَـ ) 

gồm có hai điều: 

a- Nền tảng khẳng định: 

هُۥ﴿ ا واۡحدا   ﴾ِِلاۡعبُدا ٱَّللَّ
Là để bảo chúng tôi chỉ tôn thờ Allah duy nhất  

b- Nền tảng phủ định: 

ُٓؤفَا﴿ ۡعبُُد ءاابَا نا يا َ َكا را ما فاذا   ﴾وا
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 ملسو هيلع هللا ىلص 

đã nói: 
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ـٰهَ  لَ  قَاَل  َمنْ } يلَ ُ  إيلا  إ يَما َوَكَفرَ  اّللا ي  ُدوني  مينْ  ُيْعَبدُ  ب  َوَدُمهُ  َماُلُ  َحُرمَ  اّللا
َسابُهُ  ي  لََعَ  وَحي  {اّللا

“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: 

دَ  َمنْ } َ  وَحا يَما َوَكَفرَ  اّللا يهي  مينْ  ُيْعَبدُ  ب َسابُهُ  َوَدُمهُ  َماُلُ  َحُرمَ  ُدون  لََعَ  وَحي
ي   {اّللا

“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﴿ د  حا
ا
ۡۡشُِك بِ ِۦٓ أ

ُ
ٓ أ َلا ِ وا ّبد ۡ ُعواْ را

ا
َٓ أ  67اجلن:  ﴾ قُۡل إِنَّما

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). 

ة  ﴿ ۥٓ ءاالِاا  ُ عا نا ما َ يا  قُل لَّۡو َكا ما َّٰ ذِي ٱلۡعارِۡش ُقولُونا إِذ  كا ْ إٰىَِلا ۡوا ۡبتاغا ا َّلَّ
بِيَل    26اإلرساء:  ﴾٤٢ سا

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  

ۡقراُب ﴿
ا
ُاۡم أ يُّ

ا
بدِاُِم ٱلۡواِسيلاةا أ َّٰ را

ِينا ياۡدُعونا يابۡتاُغونا إٰىَِلا َٰٓئِكا ٱَّلَّ ْولا
ُ
أ

َ ياخا ۥ وا يارُۡجونا راۡۡحاتاُ  ُۡذور  وا نا َما بدِكا َكا ابا را ذا ۥِّٓۚ إِنَّ عا اباُ  ذا  ﴾٥٧ا فُونا عا
 50اإلرساء: 

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 

َلا ﴿ ۡمِس وا اۡسُجُدواْ لِلشَّ ِّۚ َلا ت ُر ما ۡمُس واٱۡلقا َُر واٱلشَّ ُۡل واٱِلَّاا َّٰتِ ِ ٱَلَّ واِمۡن ءاايا
ما  هُ تاۡعبُُدونا  ِۤهَّلِل رِ واْۤاوُدُجۡسٱلِۡلقا ُانَّ إِن ُكنتُۡم إِيََّ لاقا ِي اا  فصلت: ﴾٣٧ٱَّلَّ

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 
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đã tạo ra chúng, nếu các ngươi thực sự chỉ thờ phụng 

riêng Ngài. Fussilat: 37 (Chương 41). 

َّٰلاِموَّيا ﴿ ِ ٱۡلَٰا ِ رابد وَِِت َّلِلَّ ما َا ۡياوَيا وا َما نُُسِِك وا ِِت وا َلا  ﴾١٦٢قُۡل إِنَّ صا
 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). 

ِ واُموا َُمِۡسن  ﴿ ۥٓ إٰىَِلا ٱَّللَّ  ُ ن يُۡسلِۡم واۡجاا دِ  ۞واما قا كا بِوٱۡلُعۡرواةِ  فا ٱۡستاۡمسا
 ٰۗ َّٰ ۡۡىا ورِ ٱلُۡو َُ

ُ
َّٰقِباُة ٱۡۡل ِ عا  66لقمان:  ﴾٢٢ِإَوٰىَلا ٱَّللَّ

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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بِي ِ ﴿
ا
َّٰمِيُم ِۡل َ تاۡعُبُدونا ِإَوۡذ قاَلا إِبۡرا ِمَّ َد آء   ِي  ٢٦واقاۡوِم ِۦٓ إِفَِِّن بارا إَِلَّ ٱَّلَّ

ياۡاِدينِ  ِِن فاإِفَُّ ۥ سا را طا لَُّاوۡم  ٢٧فا قِبِو ِۦ لاعا قِياوة  ِِف عا و  بَا ِما َ َكا لااا عا واجا
 62 - 62الزخرف:  ﴾٢٨يارِۡجُعونا 

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). 

لا ﴿ َ ُكنتُۡم تاۡعبُُدونا قَا فاراءاۡيتُم مَّ
ا
ونا  ٧٥أ َُ ۡقدا

ا
ٓؤُُكُم ٱۡۡل فتُۡم واءاابَا

ا
 ٧٦أ

ُدود   ٓ  فاإِنَُّاۡم عا ِ
َّٰلاِمَّيا ٰىَلد  00 - 05الشعراء: ﴾ ٧٧إَِلَّ رابَّ ٱۡلَٰا

(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). 

َّٰفُِرونا ﴿ َ ٱلۡكا اا يُّ
ا
أ َٰٓ َ تاۡعبُُدونا  ١قُۡل يا ۡعبُُد ما

ا
ٓ أ ٓ  ٢َلا َلا َّٰبُِدونا وا فتُۡم عا

ا
أ

ۡعبُُد 
ا
َٓ أ بادتُّۡم  ٣ما َ عا بِد  مَّ ۠ داا فَا

ا
ٓ أ َلا ۡعبُُد  ٤وا

ا
َٓ أ َّٰبُِدونا ما فتُۡم عا

ا
ٓ أ َلا  ٥وا

ِِلا  ِيِن   الاكفرون ﴾٦لاُكۡم  ِينُُكۡم وا

(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 ﴿ َٓ َّ ٱَّللَّ ۡن حا ِ واٱَۡلاۡوِ  ٱٓأۡلِارِ يُواآ ُّونا ما َ يُۡؤمِنُونا بِٱَّللَّ ُِد قاۡوم 
َلَّ َتا

تاُاۡمِّۚ  ِشۡيا ۡو عا
ا
َّٰناُاۡم أ ۡو إِۡاوا

ا
ٓءاُمۡم أ ۡبنَا

ا
ۡو أ

ا
ٓءاُمۡم أ ْ ءاابَا فُٓوا اۡو َكا ل ُۥ وا راُسوَلا وا

َّٰت   نَّ يُۡدِالُُاۡم جا ِنُۡ   وا ُمم بُِروح  مد يَّدا
ا
َّٰنا واأ يما تابا ِِف قُلُوبِاُِم ٱۡۡلِ َٰٓئِكا كا ْولا

ُ
أ

نُۡ ِّۚ  راُضواْ عا ۡنُاۡم وا ُ عا ِّۚ راِِضا ٱَّللَّ َ َِِّٰلِينا فِياا َُّٰر خا فۡها
ا
َ ٱۡۡل ۡتِاا ۡرِي مِن َتا

َتا
ِ مُ  ٓ إِنَّ ِحۡزبا ٱَّللَّ َلا

ا
ِِّۚ أ َٰٓئِكا ِحۡزُب ٱَّللَّ ْولا

ُ
 22 املجادلة: ﴾٢٢ُم ٱلُۡمۡفلُِحونا أ

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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ِينا ﴿ َ ٱَّلَّ اا يُّ
ا
أ َٰٓ نُواْ َلا تاتَِّخُذواْ يا ِّۚ ءااما ٓءا مِن ُ وِن ٱلُۡمۡؤِمنَِّيا ۡوَِلَا

ا
َّٰفِرِينا أ ٱلۡكا

َّٰن   لاۡيُكۡم ُسۡلطا ِ عا لُواْ َّلِلَّ ۡعا ن َتا
ا
تُرِيُدونا أ

ا
بِينَا أ  222 النساء: ﴾١٤٤َ مُّ

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) 

ۡوَِلاوَٓءا  ﴿
ا
وَٰٓ أ َّٰورا ُنوواْ َلا تاتَِّخوُذواْ ٱَۡلاُاوو ا واٱِلَّصا ِيونا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ

ا
أ َٰٓ ۞يا

ۡوَِلآَُء باۡعض   
ا
ِنُكمۡ  باۡعُضُاۡم أ َُّام مد ل تاوا ن يا ا َلا فاإِفَّوُ ۥ ِموۡنُاۡمَ إِنَّ ٱ واما َّللَّ

َّٰلِِمَّيا  ۡو ا ٱلظَّ ۡاِدي ٱۡلقا  52املائدة:  ﴾٥١يا

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. Al-

Maa-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 ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài, có 

nhiều bằng chứng khẳng định điều này từ lời phán của 

Allah: 
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م   ﴿ كا ۡبتاِغ حا
ا
ِ أ ۡۡيا ٱَّللَّ غا فا

ا
َّٰبا أ ُۡكُم ٱۡلِكتا لا إَِلا فزا

ا
ِٓي أ ِّۚ َ واُموا ٱَّلَّ َل  ََّ  ُمفا

ل   َّ فَُّ ۥ ُمَنا
ا
ۡعلاُمونا أ َّٰبا يا َُّٰاُم ٱۡلِكتا ِينا ءااتاۡينا بدِكا  واٱَّلَّ ِن رَّ ِِۖ فاوَلا مد بِٱۡۡلاقد

ِينا    222 اْلنعام: ﴾١١٤تاُكونانَّ ِمنا ٱلُۡمۡمَتا

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). 

ب  ﴿ ۡربَا
ا
َّٰناُاۡم أ رُۡمبا ۡحباَراُمۡم وا

ا
اُذٓواْ أ ِن ُ وِن ٱٱَّتَّ ۡرياما َ مد َا ِسيحا ٱۡبنا  ِ واٱلۡما َّللَّ

َّٰا   َُِرٓواْ إَِلَّ َِلاۡعُبُدٓواْ إَِٰا
ُ
َٓ أ َِّٰحد  واما َ يُۡۡشُِكونا ا  َ وا مَّ ۥ عا َّٰناُ  ِّۚ ُسبۡحا  ُموا

َّٰ ا إَِلَّ ٓ إَِٰا َلَّ
 62اتلوبة:  ﴾ ٣١

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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﴿ ْ َُٰٓؤا اُاۡم ُۡشاكا ۡ  ل
ا
ُة  أ ِما اۡوَلا َكا ل ِّۚ وا ُ ذاۢن بِ ِ ٱَّللَّ

ۡ
اۡم ياأ َ ل ِيِن ما ِنا ٱلد اُام مد اُعواْ ل ۡشا

َِلم  
ا
اٌب أ ذا اُاۡم عا َّٰلِِمَّيا ل ِل لاُقِِضا بايۡناُاۡمَ ِإَونَّ ٱلظَّ َۡ  62الشورى:  ﴾٢١ٱۡلفا

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  

فزِلا مِن ﴿
ُ
َٓ أ ۡكا واما فزِلا إَِلا

ُ
َٓ أ ُنواْ بِما نَُّاۡم ءااما

ا
ِينا يازُۡعُمونا أ اۡم تارا إٰىَِلا ٱَّلَّ ل

ا
أ

ن ياۡكُفُرواْ بِ ِۦ  
ا
َُِرٓواْ أ

ُ
َُّٰغوِت واقاۡد أ ُمٓواْ إٰىَِلا ٱلطَّ َكا تاحا ن يا

ا
ۡبلِكا يُرِيُدونا أ قا

 َّٰ لا ن يُِضلَُّاۡم ضا
ا
َُّٰن أ ۡيطا ُيرِيُد ٱلشَّ ۢ باعِيد  وا اُاۡم تاعا ِإَوذاا  ٦٠ا َلا َٓ َقِيلا ل َّٰ ما اۡواْ إٰىَِلا ل

نكا ُصُدو    ونا عا دُّ َُ َّٰفِقَِّيا يا يۡتا ٱلُۡمنا
ا
ُ ِإَوٰىَلا ٱلرَُّسوِل راأ لا ٱَّللَّ فزا

ا
 ٦١ا أ

 َ يباُۢة بِما َِ َّٰباۡتُام مُّ صا
ا
ۡيفا إِذاآ أ ۡلُِفونا فاكا َُٓءوكا َيا ُۡمَّ جا يِۡدياِۡم 

ا
ۡت أ ما قادَّ

 ِ َّٰن  بِٱَّللَّ ٰا ٓ إِۡح ٓ إَِلَّ راۡ فَا
ا
َ  إِۡن أ تاوۡفِيقا ۡعلاُم ٱ ٦٢َ وا ِينا يا َٰٓئِكا ٱَّلَّ ْولا

ُ
َ ِِف أ ُ ما َّللَّ

ۢ بالِيغ   فُفِساِۡم قاۡوَلا
ا
َُّاۡم ِِفٓ أ ۡنُاۡم واِعۡظُاۡم واقُل ل ۡعرِۡض عا

ا
َٓ  ٦٣َ قُلُوبِاِۡم فاأ واما

ناَ مِن رَُّسولأ إَِلَّ 
لۡ رۡسا

ا
َعا بِإِۡذِن أ ُاۡم َِلُطا فُفسا

ا
ْ أ لاُمٓوا نَُّاۡم إِذ ظَّ

ا
اۡو أ ل ِِّۚ وا ٱَّللَّ

اب   ا تاوَّ ُدواْ ٱَّللَّ اواجا اُاُم ٱلرَُّسوُل ل را ل ا واٱۡستاۡغفا ُرواْ ٱَّللَّ َُٓءوكا فاٱۡستاۡغفا َ َ رَِّحيم  جا
بدِكا َلا يُ  ٦٤ را ِ فاَلا وا  يا

را بايۡناُامۡ ُۡمَّ َلا جا َ شا ُِموكا فِيما َّٰ َُياكد َّتَّ ُدواْ ۡؤِمنُونا حا
راج   فُفِساِۡم حا

ا
اۡسلِيم  ِِفٓ أ لدُِمواْ ت يُسا ۡيتا وا َ قاضا ِمَّ َد  25 - 27النساء:  ﴾٦٥َ َ 
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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 
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Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. Al-

Nisa 4 : 60 – 65  

َ ُمد  ﴿ َّٰةا فِياا ى ِۡلَا ٱتلَّۡورا فزا
ا
َٓ أ ِيونا و إِنَّ وَ ٱِلَّبِيُّوونا ٱَّلَّ ُۡكوُم بِاا ِّۚ َيا فُور  وا
ۡسلاُمواْ 

ا
َِّٰب أ َ ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كِتا ۡحباَُر بِما

ا
َّٰنِيُّونا واٱۡۡل بَّ َُ واْ واٱلرَّ ِينا ما لَِّلَّ
 ْ ُوا ۡشا ِّۚ فاَلا َّتا آءا دا لاۡي ِ ُشاا فُواْ عا َكا ِ وا واْ  ٱَّللَّ ُ اۡشوَتا َلا ت وۡوِن وا َا واٱۡاشا ٱِلَّوَ

ن  أَِب ۡاما ََِّّٰت  ِّۚ يا ُۡكوم َ قالِيَل  ن لَّۡم َيا َٰٓئِوكا ُموُم  واما ْولا
ُ
ُ فاأ لا ٱَّللَّ فوزا

ا
وَٓ أ بِما

َّٰفُِرونا   22املائدة:  ﴾ ٤٤ٱۡلكا

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: 

Lời tuyên thệ ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَـ ) có 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: 



 

 

 

22 

﴿ ُ َّٰ ا إَِلَّ ٱَّللَّ ٓ إَِٰا فَُّ ۥ َلا
ا
  19حممد:  ﴾فاٱۡعلاۡم أ

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

نْ  َيْعلَمُ  َوُهوَ  َماَت  }َمنْ 
َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ ُ  إيلا  إ َناَة{ َدَخَل  اّللا

ْ
 اْل

“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: 

ا  ﴿ َِّٰحدا َ وا َّٰا  ةا إَِٰا عالا ٱٓأۡللِاا جا
ا
 5ص:  ﴾أ

Phải chăng Y (Muhammad) gom tất cả thần linh 

lại thành một Thượng Ðế duy nhất ư? Sõd 38 : 5  

Và họ nói: 
تُِكۡم  ﴿ َٰٓ ءاالِاا ا واْ لَعا ُشواْ واٱۡصِِبُ َۡ ِن ٱ
ا
 2ص:  ﴾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 ملسو هيلع هللا ىلص là 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 

 Nếu người nói lời tuyên thệ còn ý nghi ngờ hoặc .ملسو هيلع هللا ىلص

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 ملسو هيلع هللا ىلص như sau: 

َ  يَلَْق  لَ } َما اّللا يهي َما َشاك   َغْيَ  َعْبد   ب َناةَ  َدَخَل  إيلا  فييهي
ْ
 {اْل

“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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

يطي  َهَذا َوَراءي  مينْ  لَقييَت  َمنْ } َائ
ْ
نْ  يَْشَهدُ  اْل

َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ ُ  إيلا  إ ًنا اّللا  ُمْستَْيقي

يَها هُ  قَْلُبهُ  ب ْ َناةي  فَبَِّشِّ
ْ
ياْل  {ب
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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: 

﴿ ْ اوۡم ياۡرتاوَبُوا ُۡومَّ ل راُسووَِلِۦ  ِ وا ُنوواْ بِوٱَّللَّ ِينا ءااما َ ٱلُۡمۡؤِمُنونا ٱَّلَّ  ﴾إِنَّما
 25اْلجرات: 

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: 

ا َُّ ونا ﴿ ۡيبِاِۡم ياَتا ُاۡم ِِف را باۡت قُلُوبُُاۡم فا  25:  اتلوبة ﴾٤٥واٱۡرتَا

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 ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْبُ } يْصُف  الصا ، ن يَماني يَمانُ  َواْْلَقييُ  اإْلي  {ُُكُّهُ  اإْلي
“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 ملسو هيلع هللا ىلص. 

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص giống như chúng biết rõ về con cái 

của họ nhưng chúng cố chấp không chấp nhận vào 

Islam, Allah phán: 

د  ﴿ سا اُاُم ٱۡۡلاقُّ  حا ا ل َ تاباَّيَّ ِۢن باۡعِد ما فُفِسِام مد
ا
ِۡن ِعنِد أ  279ابلقرة:  ﴾ا مد

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 ملسو هيلع هللا ىلص 

đã hiểu rõ ý nghĩa lời tuyên thệ ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَـ ) và biết rõ 

bản tính chất phát và thật thà của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, 

nhưng vì sự tự cao nên chúng đã từ chối chấp nhận 

Islam, Allah phán ở những đoạn kinh khác: 

ونا  ﴿ اۡستاۡكِِبُ ُ ي َّٰ ا إَِلَّ ٱَّللَّ ٓ إَِٰا اُاۡم َلا فُٓواْ إِذاا قِيلا ل ُاۡم َكا  65 الصافات: ﴾٣٥إِنَّ

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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َّٰلِِمَّيا أَِب﴿ َِّٰكنَّ ٱلظَّ َٰا بُوفاكا وا ِ ذد ُدونا فاإِنَُّاۡم َلا يُكا ۡحا ِ يا َِّٰت ٱَّللَّ  ﴾٣٣يا
 66اْلنعام: 

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: 

ُۥ﴿ ۡسلُِمواْ َلا
ا
أ بدُِكۡم وا َّٰ را فِيُبٓواْ إٰىَِلا

ا
أ  52 الزمر: ﴾وا

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) 

ۡن ﴿ ُن  ِين  واما ۡحسا
ا
ُ ۥ أ ۡسلاما واۡجاا

ا
ۡن أ ِمَّ َد ِ واُموا َُمِۡسن  َ   265النساء:  ﴾َّلِلَّ

Và về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân 

mình cho Allah đồng thời là một người nhân đức. Al-

Nisa: 125 (chương 4) 

ِ واُموا َُمِۡسن  ﴿ ۥٓ إٰىَِلا ٱَّللَّ  ُ ن يُۡسلِۡم واۡجاا دِ  ۞واما قا كا بِوٱۡلُعۡرواةِ  فا ٱۡستاۡمسا
ورِ  َُ

ُ
َّٰقِباُة ٱۡۡل ِ عا ٰۗ ِإَوٰىَلا ٱَّللَّ َّٰ ۡۡىا  66لقمان:  ﴾٢٢ٱلُۡو

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 

 ,là phải noi theo đường lối của Người (Sunnah) ملسو هيلع هللا ىلص

thực hiện hết mọi giáo lý và mọi điều được Thiên Sứ 

 :di huấn, bởi Allah phán ملسو هيلع هللا ىلص

بدِكا َلا يُ ﴿ را ُِدواْ فاَلا وا  يا
ُۡمَّ َلا را بايۡناُاۡم  جا َ شا ُِموكا فِيما َّٰ َُياكد َّتَّ ۡؤِمنُونا حا

راج   ِِفٓ  فُفِساِۡم حا
ا
اۡسلِيم  أ لدُِمواْ ت يُسا ۡيتا وا َ قاضا ِمَّ َد  25النساء:  ﴾٦٥َ َ 

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. Al-

Nisa: 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ـٰهَ  لَ  َمْن قَاَل } يلَ ُ  إيلا  إ َناةَ  َدَخَل  ميْن قَلْبيهي  َصاديقاً  اّللا
ْ
 {اْل

“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: 

﴿ َِ اراُسوُل ٱَّللَّ ُد إِفَّكا ل اۡشاا  ﴾ن
Chúng tôi chứng nhận Người đích thực là Thiên Sứ 

của Allah.  

Allah liền phủ nhận:  

َِّٰذبُونا ﴿ َّٰفِقَِّيا لاكا ُد إِنَّ ٱلُۡمنا اۡشاا ُ ي اراُسوَُلُۥ واٱَّللَّ ۡعلاُم إِفَّكا ل ُ يا  ﴾١واٱَّللَّ
 2املنافقون: 

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. Al- 

Munaafiqoon: 1 (chương 63).  

Tương tự thế, Allah phủ nhận đức tin của nhóm 

người Munaafiq: 

َ ُمم بُِمۡؤِمنِ ﴿ بِٱَۡلاۡوِ  ٱٓأۡلِارِ واما ِ وا نََّ بِٱَّللَّ ُقوُل ءااما ن يا َِ ما َّيا واِمنا ٱِلََّ
 2ابلقرة:  ﴾٨

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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ِينا فاٱۡعبُِد ﴿ ُ ٱلد َ َلَّ  َ ا ُُمۡلِ ِيُن ٱۡۡلاَلُِصِّۚ  ٢ٱَّللَّ ِ ٱلد َلا َّلِلَّ
ا
 6 - 2الزمر:  ﴾أ

Vì thế hãy thành tâm tôn thờ Allah *Duy chỉ Allah 

mới xứng đáng được thành tâm thờ phụng. Al-

Zumar: 1 - 2 (chương 39). 

ا ﴿ ۡعُبدا ٱَّللَّ
ا
ۡن أ

ا
َِۡرُت أ

ُ
ٓ أ ِينا قُۡل إِّندِ ُ ٱلد َ َلَّ  َ  22الزمر:  ﴾١١ُُمۡلِ

Hãy bảo chúng: “Rằng, Ta (Muhammad) nhận 

lệnh phải thờ phượng Allah, phải thành tâm thuần 

phục riêng Ngài.” Al-Zumar: 11 (Chương 39) 

ُۥ  ِيِِن ﴿ َ َلَّ  َ ۡعُبُد ُُمۡلِ
ا
ا أ  22الزمر:  ﴾١٤قُِل ٱَّللَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص 

của Allah nói: 

ْسَعد}
َ
يَشَفاَعتي  انلااس أ ـٰهَ  َل  قَاَل  َمنْ  ب يلَ يًصا اّللا  إيلا  إ  {قَلْبيهي  مينْ  َخال

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(4) Hadith do Al-Bukhori ghi lại. 
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إينا }
َ  فَ ـٰهَ  لَ  قَاَل  َمنْ  انلااري  لََعَ  َحرامَ  اّللا يلَ ُ  إيلا  إ يَ   يَبَْتغي  اّللا َذل ـي  وَْجـهَ  ب

ي   {اّللا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص do 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 ملسو هيلع هللا ىلص như : 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 ملسو هيلع هللا ىلص như Ngài phán: 

ا ﴿ ياۡغفِوۡر لاُكوۡم قُۡل إِن ُكنُتۡم َُتِبُّونا ٱَّللَّ ُ وا فاٱتَّبُِعوِِن َُيۡبِوۡبُكُم ٱَّللَّ
 62آل عمران:  ﴾ُذفُوباُكۡمِّۚ 

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 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

ـٰهَ  لَ  قَاَل  َمنْ } يلَ ُ  إيلا  إ يَما َوَكَفرَ  اّللا ي  ُدوني  مينْ  ُيْعَبدُ  ب  َماُلُ  َحُرمَ  اّللا
 {َوَدُمهُ 
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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? 

Lời tuyên thệ ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَ ) Laa i laa ha il lol loh 

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: 

﴿ ِ ْ ٱَّلَّ َلا ذارَّ   قُِل ٱۡ ُعوا ِ َلا ياۡملُِكونا مِۡثقا ِن ُ وِن ٱَّللَّ ۡمتُم مد ِِف  ينا عاعا
َلا ِِف  َِّٰت وا َّٰوا ما َ مِن ِۡشۡك  ٱلسَّ ُاۡم فِياِما

ا َ ل ۡرِض واما
ا
ِن  ٱۡۡل ُۥ مِۡنُام مد َ َلا واما

اِۡي    66 سبأ: ﴾٢٢ ظا

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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َِّٰت واٱِلُّورا  ُۡمَّ ﴿ لُما عالا ٱلظُّ ۡرضا واجا
ا
َِّٰت واٱۡۡل َّٰوا ما لاقا ٱلسَّ ِي اا ِ ٱَّلَّ ٱۡۡلاۡمُد َّلِلَّ

ۡعِدلُونا  بدِاِۡم يا ُرواْ بِرا فا ِينا كا  2اْلنعام:  ﴾١ٱَّلَّ

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). 

ن رَّبُّ ﴿ ِّۚ  قُۡل ما ُ ۡرِض قُِل ٱَّللَّ
ا
َِّٰت واٱۡۡل َّٰوا ما ِن ُ وفِ ِۦٓ  ٱلسَّ اۡذتُم مد فاٱَّتَّ

ا
قُۡل أ

فُفِساِۡم ناۡفع  
ا
ٓءا َلا ياۡملُِكونا ِۡل ۡوَِلَا

ا
د  أ َلا ضا َّٰ َ وا ۡعَما

ا
اۡستاوِي ٱۡۡل ۡل ي اِّۚ قُۡل ما

ۡل  ۡ  ما
ا
ُۡي أ َِ لاُقواْ واٱۡۡلا ٓءا اا َكا ِ ُۡشا لُواْ َّلِلَّ عا ۡ  جا

ا
َُّٰت واٱِلُّوُرَ أ لُما اۡستاوِي ٱلظُّ ت

َّٰبا  لۡقِ ِۦ فاتاشا خا ء  كا ۡ ِ َشا
َّٰلُِق ُكد ُ خا ۡياِۡمِّۚ قُِل ٱَّللَّ

لا َِّٰحُد   ا ٱۡۡلالُۡق عا واُموا ٱلۡوا
َُّٰر  هَّ  22الرعد:  ﴾١٦ٱۡلقا

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.” Al-

Ra’d: 16 (chương 13).  

Niềm tin này đã có rất nhiều người đa thần giáo ở 

thời của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã vướng phải như Allah đã 

phán: 

ْمعا ﴿ ْملُِك السَّ ْن يا ْ  ما
ا
رِْض أ

ا
اْۡل َءِ وا ما ْن ياْرعُقُُكْم مِنا السَّ قُْل ما

ْن  دِ واما يدِتا مِنا الَْحا ُيْخرُِج الْما يدِِت وا َّ مِنا الْما ْن ُُيْرُِج الَْحا َرا واما َا بْ
ا
اْۡل وا

ُقْل  ُ فا ياُقولُونا اَّللَّ را فاسا َْ
ا
بدُِر اْۡل فاَلا تاتَُّقونا يُدا

ا
 62 :يونس ﴾٣١أ

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 

không chịu nói câu tuyên thệ ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَ ) Laa i laa ha il 

lol loh, ngược lại họ còn thể hiện, như Allah đã miêu tả: 

﴿  ُ َّٰ ا إَِلَّ ٱَّللَّ ٓ إَِٰا اُاۡم َلا فُٓواْ إِذاا قِيلا ل ُاۡم َكا ونا إِنَّ اۡسوتاۡكِِبُ ياُقولُوونا  ٣٥ي وا
ُۡنون   َِعر  َّمَّ

تِناَ لِشا الِاا اَرُِكٓواْ ءا ئِنََّ تلا
ا
 62 - 65 الصافات: ﴾ ٣٦ أ

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 



 

 

 

35 

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: 

َب  ﴿ ٌء ُعجا ۡ اَشا ا ل َّٰذا ا  إِنَّ ها َِّٰحدا َ وا َّٰا  ةا إَِٰا عالا ٱٓأۡللِاا جا
ا
 5ص:  ﴾٥أ

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: 

اۡستاعَُِّي ﴿ كا ن كا ناۡعُبُد ِإَويََّ  5 الفاحتة: ﴾٥إِيََّ

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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ِيوونا ِموون ﴿ ُكووۡم واٱَّلَّ لاقا ِي اا بَُّكووُم ٱَّلَّ َُ ٱۡعُبووُدواْ را ووَ ٱِلَّووَ اا يُّ
ا
أ َٰٓ يا

لَُّكۡم تاتَُّقونا  ۡبلُِكۡم لاعا   62ابلقرة:  ﴾٢١قا

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). 

ۡي واٱۡعبُُدواْ ٱ﴿ ۦ شا َلا تُۡۡشُِكواْ بِ ِ ا وا َّٰن  َ  َّللَّ ٰا يِۡن إِۡح َِّٰلا بِٱلۡوا َّٰ وا بِِذي ٱلُۡقۡرّبا َ وا
َّٰ وا  ََّٰما َِّٰكَِّي واٱۡۡلاَرِ ذِي واٱَۡلاتا ٰا َِحِب ٱلۡما ََّ َّٰ واٱۡۡلاَرِ ٱۡۡلُنُِب واٱل ٱلُۡقۡرّبا

نا  ن َكا ا َلا َُيِبُّ ما َّٰنُُكۡمَ إِنَّ ٱَّللَّ يۡما
ا
ۡت أ لاكا َا  َ بِيِل واما بِٱۡۡلاۢنِب واٱبِۡن ٱلسَّ

 62 النساء: ﴾٣٦ا  فاُخورا ُُمۡتاََل  

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) 

َّٰ ياۡوِ  ﴿ ۥٓ إٰىَِلا ُ اۡستاِجيُب َلا ن َلَّ ي ِ ما ن ياۡدُعواْ ِمن ُ وِن ٱَّللَّ لُّ َِمَّ ضا
ا
ۡن أ واما

َّٰفِلُونا  ٓئِاِۡم غا ن ُ داا ةِ واُمۡم عا َّٰما َُ  ٥ٱۡلقِيا اُاۡم ِإَوذاا ُحِۡشا ٱِلََّ ْ ل فُوا َكا
َّٰفِرِينا  فُواْ بِعِباَ اتِاِۡم كا َكا آء  وا ۡعدا

ا
 2 - 5اْلحقاف:  ﴾٦أ
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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). 

اُ وُمۡم ﴿ ِ فاوزا وند ِنا ٱۡۡلِ َل  مد ُعوُذونا بِرِجا نِس يا ِنا ٱۡۡلِ  مد
َل  نا رِجا فَُّ ۥ َكا

ا
أ وا
 َ ق   6اجلن: ﴾ ٦راما

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). 

بدِكا واٱۡۡناۡر ﴿ ِ لِرا
لد َا  6: الكوثر ﴾٢فا

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: 

ِاُدواْ ﴿ ا  فاإِن شا َّٰذا رَّ ا ها ا حا نَّ ٱَّللَّ
ا
ُدونا أ اۡشاا ِينا ي آءاُكُم ٱَّلَّ دا لُمَّ ُشاا قُۡل ما

َلا تاتَّبِۡع  ُاۡمِّۚ وا عا ۡد ما اۡشاا ْ أَِبفاَلا ت بُوا ذَّ ِينا كا آءا ٱَّلَّ ۡموا
ا
ِينا َلا أ َّٰتِناَ واٱَّلَّ يا

ۡعِدلُونا  بدِاِۡم يا  257اْلنعام :  ﴾١٥٠يُۡؤمِنُونا بِٱٓأۡلِاراةِ واُمم بِرا
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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   واِمنا ٱِلََّ فدا
ا
ِ أ تَِّخُذ ِمن ُ وِن ٱَّللَّ ن يا ِ ٱما ُحبد ِ  ا َُيِبُّوناُاۡم كا َّللَّ

دُّ ُحبد   شا
ا
نُوٓاْ أ ِينا ءااما نَّ َ واٱَّلَّ

ا
ابا أ ۡونا ٱلۡعاذا لاُمٓواْ إِذۡ يارا ِينا ظا و ٱَّلَّ اۡو يارا ل َِ وا َّ ِ َّللد

 ِ ِيع  ٱۡلُقوَّةا َّلِلَّ نَّ ٱَجا
ا
أ اِب َ وا ِديُد ٱلۡعاذا ا شا  225 ابلقرة: ﴾١٦٥َّللَّ

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: 

َّٰل  ﴿
لا ِ إِن ُكنََّ لاِِف ضا بَِّيأ  تاٱَّللَّ َّٰلاِمَّيا  ٩٧مُّ ِ ٱۡلَٰا ِيُكم بِرابد ود  ﴾٩٨إِذۡ نُسا

 92 - 90الشعراء: 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَغْيي  َحلََف  َمنْ } ي  ب وْ  َكَفرَ  َفَقدْ  اّللا
َ
كَ  أ ْْشَ

َ
 {أ

“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: 

ِيُن ﴿ ِ ٱلد َلا َّلِلَّ
ا
َ ناۡعبُُدُمۡم أ ٓءا ما ۡوَِلَا

ا
اُذواْ مِن ُ وفِ ِۦٓ أ ِينا ٱَّتَّ ٱۡۡلاَلُِصِّۚ واٱَّلَّ

َ ُمۡم فِي ِ  ُۡكُم بايۡناُاۡم ِِف ما ا َيا َٰٓ إِنَّ ٱَّللَّ ِ ُعلِۡفا ٓ إٰىَِلا ٱَّللَّ ِبُوفَا رد إَِلَّ َِلُقا
َر   فَّ َِّٰذب  كا ۡن ُمواكا ۡاِدي ما ا َلا يا َ إِنَّ ٱَّللَّ ۡتالُِفونا  6 :الزمر ﴾٣ُيا

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). 

ٓءِ ﴿ َُٰٓؤَلا ياُقولُونا ها ُعُاۡم وا َلا يانفا َ َلا ياُُضُُّمۡم وا ِ ما ياۡعبُُدونا مِن ُ وِن ٱَّللَّ وا
 ِ ُتنابد

ا
ِِّۚ قُۡل أ َُٰٓؤفَا ِعندا ٱَّللَّ عا َلا ِِف ونا ُشفا َِّٰت وا َّٰوا ما ۡعلاُم ِِف ٱلسَّ َ َلا يا ا بِما ٱَّللَّ

َ يُۡۡشُِكونا  مَّ َّٰ عا ََّٰلا تاَٰا َّٰناُ ۥ وا ۡرِض  ُسۡبحا
ا
 18 يونس: ﴾ ١٨ٱۡۡل

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: 

فزِلا مِن ﴿
ُ
َٓ أ ۡكا واما فزِلا إَِلا

ُ
َٓ أ ُنواْ بِما نَُّاۡم ءااما

ا
ِينا يازُۡعُمونا أ اۡم تارا إٰىَِلا ٱَّلَّ ل

ا
أ

ُمٓواْ إٰىَِلا  َكا تاحا ن يا
ا
ۡبلِكا يُرِيُدونا أ ن ياۡكُفُرواْ بِ ِۦ  قا

ا
َُِرٓواْ أ

ُ
َُّٰغوِت واقاۡد أ  ٱلطَّ

ۢ باعِيد   ََّٰلا لا ن يُِضلَُّاۡم ضا
ا
َُّٰن أ ۡيطا ُيرِيُد ٱلشَّ  27النساء:  ﴾٦٠ا وا

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). 

ن ﴿
ا
رُۡمۡم أ آءاُمۡم واٱۡحذا ۡموا

ا
َلا تاتَّبِۡع أ ُ وا لا ٱَّللَّ فزا

ا
َٓ أ ِن ٱۡحُكم باۡيناُام بِما

ا
أ وا

 ْ لَّۡوا ۡكا  فاإِن تاوا ُ إَِلا لا ٱَّللَّ فزا
ا
َٓ أ ۢن باۡعِض ما ۡفتُِنوكا عا َ يُرِيوُد  يا نَّما

ا
فاٱۡعلاۡم أ

ثِۡي   يباُام بِباۡعِض ُذفُوبِِاۡمَ ِإَونَّ كا َِ ن يُ
ا
ُ أ َِّٰسُقونا ٱَّللَّ َِ لافا ِنا ٱِلََّ  ٤٩ا مد

فاُحۡكما 
ا
وأ ِ ُحۡكم  وُن ِمونا ٱَّللَّ ۡحسا

ا
وۡن أ ِّۚ واما ۡبُغوونا َِّٰالِيَّةِ يا وۡو   ٱۡلجا  َ لدِقا

 57 - 29 املائدة: ﴾٥٠يُوقُِنونا 

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). 

Với lời tuyên thệ ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَـ ) Laa 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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ۥٓ ﴿ ۡۡيُهُ َّٰ أ غا ِۡن إَِٰا َ لاُكم مد ا ما  59اْلعراف:  ﴾ٱۡعُبُدواْ ٱَّللَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص sau 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

اَعةي  }بُعيْثُت  ْيفي َبْيَ يََدْي السا يالسا ُ وَْحَدهُ  ُيْعَبدَ  َحّتا  ب  َلُ، َْشييَ   َل  اّللا
لِّ  ََتَْت  ريْزقي  وَُجعيَل  لاةُ  وَُجعيَل  ُرْمحي  ظي َغارُ  اذلِّ  َخالََف  َمنْ  لََعَ  َوالصا
ْمريي{

َ
 أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

chứ không phải cho tất cả các tín đồ Muslim sau này. 

Lúc đầu, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ميْرُت }
ُ
نْ  أ

َ
يَل  أ قَات

ُ
نْ  يَْشَهُدوا َحّتا  انلااَس  أ

َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ ُ  إيلا  إ نا  اّللا

َ
ًدا وَأ  ُُمَما

ي، َرُسوُل  لَةَ، َويُقييُموا اّللا ََكةَ، َويُْؤتُوا الصا إيَذا الزا
يَ  َفَقدْ  َفَعلُوا فَ  َذل

ْمَوالَُهمْ  ديَماَءُهمْ  ميِنِّ  َعَصُموا
َ
َها، إيلا  وَأ َقِّ َساُبُهمْ  ِبي ي َتَعاَل  لََعَ  وَحي  {اّللا

“Ta được lệnh đấu tranh với mọi người cho đến khi 

họ đọc câu tuyên thệ ( ـٰهَ َل  يلَ نا هلُل إيلا ا إ
َ
ًدا وَأ ي  َرُسوُل  ُُمَما اّللا ) Laa 

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 ملسو هيلع هللا ىلص 

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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 ملسو هيلع هللا ىلص cử ông đến Yemen làm sứ giả thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص

dặn dò: 

يناَ   تي  }إ
ْ
ْهلي  مينْ  قَْوًما تَأ

َ
يَل  فَاْدُعُهمْ  ،الْكيَتابي  أ نْ  َشَهاَدةي  إ

َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ  إيلا  إ

 ُ ّنِّ  اّللا
َ
ي  َرُسوُل  وَأ إينْ  .اّللا

َطاُعوكَ  ُهمْ  فَ
َ
يَ   أ ل َ ْعليْمُهمْ  ذلي

َ
نا  فَأ

َ
َ  أ  اْفََتََض  اّللا

إينْ  .َوَْلْلَة   يَْوم   ُكِّ  في  َصلََوات   ََخَْس  َعلَْيهيمْ 
َطاُعوكَ  ُهمْ  فَ

َ
يَ   أ ل َ  ذلي

ْعليْمُهمْ 
َ
نا  فَأ

َ
َ  أ يهيمْ  مينْ  تُْؤَخذُ  َصَدقَةً  َعلَْيهيمْ  اْفََتََض  اّللا ْغنيَيائ

َ
 في  َفَُتَدُّ  أ

يهيمْ  إينْ  .ُفَقَرائ
َطاُعوكَ  ُهمْ  فَ

َ
يَ   أ ل َ إييااكَ  ،ذلي

يمَ  فَ يهيمْ  َوَكَرائ ْمَوال
َ
قي  ،أ

 َدْعَوةَ  َواتا
إيناهُ  الَْمْظلُومي 

ي  َوَبْيَ  بَيَْنَها لَيَْس  فَ { اّللا َجاب   حي

“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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Lời tuyên thệ ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَ ) Laa i laa ha il lol loh 

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُنوا} هَ  لَ  َمْوتَاُكمْ  لَقِّ ـٰ يلَ ُ  إيلا  إ  {اّللا
“Hãy dạy người đang hấp hối lặp lại câu: ‘Laa i laa 

ha il lol loh’.”(11)  

رُ  ََكنَ  َمنْ } ـٰهَ  لَ  لََكَميهي  آخي يلَ يلا  إ ُ  إ َناةَ  َدَخَل  اّللا
ْ
 {اْل

“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: 

ۡمُن واُمم ﴿
ا
اُاُم ٱۡۡل َٰٓئِكا ل ْولا

ُ
َّٰناُام بُِظلۡمأ أ ْ إِيما اۡم يالۡبُِسٓوا ل ْ وا نُوا ِينا ءااما

ٱَّلَّ
ۡاتاُدونا   26اْلنعام:  ﴾٨٢َُّ

                                           
(11) Hadith do Muslim ghi lại. 

(12) Hadith do Abu Dawood và Al-Haakim ghi lại trong Al-

Mustadrik 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

إينا }
َ  فَ ـٰهَ  لَ  قَاَل  َمنْ  انلااري  لََعَ  َحرامَ  اّللا يلَ ُ  إيلا  إ يَ   يَبَْتغي  اّللا َذل ـي  وَْجـهَ  ب

ي   {اّللا

“Allah cấm hỏa ngục chạm đến ai nói câu: ‘Laa i 

laa ha il lol loh’, vì Allah đã hài lòng về họ.”(13)  

Lời tuyên thệ ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَ ) Laa i laa ha il lol loh 

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 

ًدا رَُسوُل  نَّ حُمَمَّ
َ
 اهللِ  أ

Anna muhammadar rosu lulloh 

 

Như đã đề cập từ đầu, lời tuyên thệ gồm hai câu 

( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَـ ) Laa i laa ha il lol loh là một vế và vế thứ 

hai là ( ــًدا رَُســوُل  نَّ حُمَمَّ
َ
اهللِ  أ ) Anna muhammadar rosu 

lulloh. Nếu ai chỉ nói câu ( هَ َل  ـٰ هللُ إِلَّ ا إِلَ ) thì câu ( ـًدا نَّ حُمَمَّ
َ
أ

اهللِ  رَُسـوُل  ) vẫn tồn tại chứ không bị xóa bỏ. Việc kết hợp 

câu ( ًدا رَُسوُل  نَّ حُمَمَّ
َ
اهللِ  أ ) trong lời tuyên thệ mang rất nhiều 

ý nghĩa vĩ đại như: 

1- Thương yêu thiên sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص: 

Tình yêu dành cho thiên sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là 

nguồn gốc của niềm tin (Imam), nếu ai chưa đặt tình 

thương cho thiên sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص thì 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َحُدُكمْ  يُْؤمينُ  لَ }
َ
ُكونَ  َحّتا  أ

َ
َحبا  أ

َ
يَْلْهي  أ يهي  مينْ  إ  َوانلااسي  َوَوَِليهي  َواِلي

ْْجَعييَ 
َ
 {أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص giáo huấn: 

Đây là bằng chứng vĩ đại nhất khẳng định tình 

yêu và niềm tin dành cho Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, Allah phán: 

ياۡغفِوۡر لاُكوۡم قُۡل ﴿ ُ وا ا فاٱتَّبُِعوِِن َُيۡبِوۡبُكُم ٱَّللَّ إِن ُكنُتۡم َُتِبُّونا ٱَّللَّ
ُفور   ُ غا ِطيُعواْ ٱ ٣١ رَِّحيم   ُذفُوباُكۡمِّۚ واٱَّللَّ

ا
لَّۡواْ قُۡل أ ا واٱلرَُّسولا  فاإِن تاوا َّللَّ

َّٰفِرِينا 
ا َلا َُيِبُّ ٱۡلكا  66 - 62آل عمران:  ﴾٣٢فاإِنَّ ٱَّللَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص 

hoặc y trở về với Allah nhưng không phải do con 

đường Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã vạch thì y đã trở thành kẻ 

ngoại đạo (Kaafir), Allah phán: 

نَا مِن رَُّسولأ إَِلَّ ﴿
لۡ رۡسا

ا
َٓ أ ِِّۚ واما َعا بِإِۡذِن ٱَّللَّ  22النساء:  ﴾َِلُطا

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 ملسو هيلع هللا ىلص: 

Ai phủ nhận hoặc bác bỏ bất cứ điều gì của 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص truyền đạt, dù cho nguyên nhân nào đi 

nữa thì y là kẻ ngoại đạo (Kafeer), Allah phán: 

َٓءا ﴿ ِي جا َٰٓئِكا ُمُم ٱلُۡمتَُّقونا واٱَّلَّ ْولا
ُ
قا بِ ِۦٓ أ دَّ ۡدِق واصا ِ َد  الزمـر: ﴾٣٣بِٱل

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) 

راُسوَِلِۦ واٱِلُّورِ فا ﴿ ِ وا ِّۚ َمِنُواْ بِٱَّللَّ ِۡلَا فزا
ا
ِٓي أ  2اتلغابن:  ﴾ٱَّلَّ

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) 

واوَٰٓ ﴿ ِن ٱلۡاا َ يانِطُق عا َّٰ  ٣واما  2 - 6 اِلجم: ﴾٤إِۡن ُموا إَِلَّ واِۡح  يُوِحا
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Y (Muhammad) không hề nói theo sở thích *Mà 

những gì Y nói chính là điều đã được mặc khải.  Al-

Najm: 2 – 4 (chương 53). 

 

 

 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يي} هي  َنْفسي  َواذلا يلا  يُْؤمينُ  َل  ُثما  نَْْصَاّني   َولَ  َيُهوديي   بي  يَْسَمعُ  لَ  بيَيدي  بي إ
ْهلي  مينْ  ََكنَ 

َ
 {انلااري  أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص giảng 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 ملسو هيلع هللا ىلص, 

Allah phán: 

بدِكا َلا يُ ﴿ را ُِدواْ فاَلا وا  يا
ُۡمَّ َلا را بايۡناُاۡم  جا َ شا ُِموكا فِيما َّٰ َُياكد َّتَّ ۡؤِمنُونا حا

راج   فُفِساِۡم حا
ا
اۡسلِيم  ِِفٓ أ لدُِمواْ ت يُسا ۡيتا وا َ قاضا ِمَّ َد  25 النساء: ﴾٦٥َ َ 

                                           
(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. Al-

Nisa: 65 (chương 4) 

راُسوَِلۦِ  ﴿ ِ وا ِي ٱَّللَّ واْ باَّۡيا يادا َُ ِ دد ُنواْ َلا ُتقا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ
ا
أ َٰٓ  2اْلجرات:  ﴾يا

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) 

 لُِمۡؤِمن  ﴿
نا َ َكا َُ  واما َلا  ن ياُكونا وا

ا
ا أ را َۡ

ا
ۥٓ أ راُسوَُلُ ُ وا ۡؤِمناةأ إِذاا قاِضا ٱَّللَّ

رِمِۡمَ  َۡ
ا
اةُ ِمۡن أ اُاُم ٱۡۡلِۡيا  36اْلحزاب:  ﴾ل

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 ( ـًدا رَُسـوُل  نَّ حُمَمَّ
َ
اهللِ  أ ) anna 

muhammadar rosu lulloh của người đó sẽ không 

hoàn hão.  

5- Không được thờ phượng Allah ngoài cung 

cách của Thiên sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص giáo 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 

 theo cung cách của Người thờ phụng Allah hàng ,ملسو هيلع هللا ىلص

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: 

نا لاُكۡم ِِف راُسوِل ٱ﴿ ۡد َكا ناة  لَّقا سا ۡسواةٌ حا
ُ
ِ أ ا  َّللَّ نا يارُۡجوواْ ٱَّللَّ ون َكا دِما  ل

ثِۡي   ا كا را ٱَّللَّ  62اْلحزاب:  ﴾٢١ا واٱَۡلاۡو ا ٱٓأۡلِارا واذاكا

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) 

ن ﴿ ياتَّبِعۡ واما وَّٰ وا ُ ٱلُۡادا ا َلا َ تاباَّيَّ َقِِق ٱلرَُّسولا مِۢن باۡعِد ما بِيِل  يُشا ۡۡيا سا غا
ۡياا  َِ َا َٓءاۡت  نَّما  واسا اا لِ ِۦ جا َۡ فُ َّٰ وا ِلَّ َ تاوا ِۦ ما ِ َلد النساء:  ﴾١١٥ٱلُۡمۡؤِمنَِّيا فُوا

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 ملسو هيلع هللا ىلص đã từng khuyến cáo: 

َل َعَمًل } ْمُرنَا َفُهَو َرد  َمْن َعمي
َ
 {لَيَْس َعلَْيهي أ
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“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc 

làm đó của y bị trả lại.”  

ْمرينَا َهَذا َما لَيَْس }
َ
ْحَدَث في أ

َ
 {َفُهَو َرد   ميْنهُ َمْن أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص cũng khuyến cáo: 

 إيلا  َعْنَهـا يَزييـ ُ  لَ  َكَنَهاريَهـا َْلْلَُها اْْلَْيَضاءي  ميْثلي  لََعَ  تََرْكُتُكمْ  َقدْ لَ }
} ي    َهال

“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: 

ِۡياَباكا ﴿ ِۡر وا اد طا  2 املدثر: ﴾٤فا

Và hãy giữ y phục của Ngươi sạch sẽ. Al-

Muddaththir: 4 (chương 74) 

ِّْۚ ِإَون ُكنتُۡم ُجنُب  ﴿ ُروا اَّ  2 املائدة: ﴾َ فاٱطَّ

Nếu trường hợp các ngươi bị Junub (do giao hợp, 

do xuất tinh) thì hãy tắm rửa toàn thân. Al-

Ma’idah 5 : 6  

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَغْيي  َصلَة   ُتْقَبُل  َل }  {ُطُهور   ب
“Sự dâng lễ Salah sẽ không được chấp nhận nếu 

không có sự tẩy rửa”(17)  

ُهورُ } يَماني  َشْطرُ  الطُّ  {اإلي
                                           

(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 

 Hãy luôn sám hối thật lòng với Allah, tránh xa .ملسو هيلع هللا ىلص

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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ِۡلَا مِنا ﴿ فزا
ا
أ َٓء   وا َٓءِ ما ما ُاور   ٱلسَّ  22 الفرقان: ﴾٤٨ا طا

Và TA đã ban xuống nước mưa dùng để tẩy rửa. 
Al-Furqon: 48 (chương 25)  

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُسهُ  لَ  َطُهور   الَْماءُ } ء   ُيَنجِّ  {ََشْ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َ  وَُجعيلَْت } ْرُض  لي
َ
ًدا َطُهوًرا األ  {َوَمْسجي

“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: 

َٓء  ﴿ ُِدواْ ما
عِيد   فالاۡم َتا ُمواْ صا تايامَّ ِب  فا يد  26النساء:  ﴾َا طا

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

عييدَ  إينا } يَِّب  الصا ينْ  الُْمْسليمي  َطُهورُ  الطا نييَ  َعِّْشَ  الَْماءَ  ََييدي  لَمْ  َوإ إيَذا سي
 فَ

هُ  الَْماءَ  وََجدَ  تَهُ  فَْلُيميسا  {بََِّشَ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص: “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. 
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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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

ء  } ُسُه ََشْ  {الَْماُء َطُهور  لَ ُيَنجِّ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

                                           
(23) Hadith do Ahmad, Abu Dawood và những học giả khác ghi 

lại, Hadith Soheeh. 
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يَُّما}
َ
يَهاب   أ ي َ  إ  {َطُهرَ  َفَقدْ  ُدب

“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 ملسو هيلع هللا ىلص muốn 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ْبلَةَ  تَْسَتْقبيلُوا لَ } يُرْوَها الْقي يط   َوَل تَْسَتْدب يَغائ وْ  ب
َ
 {بَْول   أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

{ اتاُقوا} َنْيي  اللاعي
“Các ngươi hãy tránh xa hai thứ bị nguyền rủa.”  

Mọi người hỏi: “Đó là hai điều gì, thưa Thiên Sứ?” 

Người đáp: 
يي وْ  انلااسي  َطرييقي  في  َيَتَخّلا  }اذلا

َ
هيمْ  أ

لِّ  {ظي
“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: 

يْسـمي اهللي، ينِّ  ما ـاللاهُ  }ب عُ  يـإ
َ
يَ   وذُ ـأ ُُبثي  نَ ـمي  ب

ْ
يثي  اْل ََبائ

ْ
 {َواْل

“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 Al-

Bukhori và Muslim ghi lại. 
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Câu nói Bismillah trước khi vào nhà vệ sinh được Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص lý giãi: 

َْتُ } ينِّ  َبْيَ  َما سي
ْ
يَذا آَدمَ  بَِني  َوَعْوَراتي  اْل ََلءَ  َدَخَل  إ نْ  اْلْ

َ
 ِمْسِب :َيُقوَل  أ

ي   {اّللا
“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: 

 }ُغْفـَرانََ  {
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

                                           
(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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ْوثي  تَْستَْنُجوا لَ } يالرا يالْعيَظامي  َولَ  ب إيناهُ  ب
يُكمْ  َزادُ  فَ يْخَوان ينِّ  مينَ  إ

ْ
 {اْل

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َحُدُكمْ  َيَمسا  لَ }
َ
ينيهي  َذَكرَهُ  أ ََلءي  بيَيمي ْح ميَن اْلْ  َولَ ُهَو َيُبْوُل َوَل َيَتَمسا

ينيهي   {بيَيمي
“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: 

ُل اهلِل } نم  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهانَا رَُسوم
َ
ِبَل  أ تَقم وم  ِلَغائٍِط  المِقبملَةَ  نَسم

َ
لٍ  أ وم  بَوم

َ
نم  أ

َ
 أ

تَنمِجَ  َِمْيِ  نَسم وم  ،بِاْلم
َ
نم  أ

َ
تَنمِجَ  أ قَلَّ  نَسم

َ
َجارٍ  ثاََلثَةِ  ِمنم  بِأ حم

َ
وم  أ

َ
نم  أ

َ
تَنمِجَ  أ  نَسم

وم  بِرَِجيعٍ 
َ
مٍ  أ  {بَِعظم

“Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của 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: 

ُكۡم ﴿ ْ وُُجوما ِ فاٱۡغِسلُوا لاوَّٰة ََّ ْ إِذاا ُقۡمتُۡم إٰىَِلا ٱل نُوٓا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ
ا
أ َٰٓ يا

رُۡجلاُكۡم إٰىَِلا 
ا
أ ْ بُِرُءوِسُكۡم وا ُحوا سا َۡ افِِق واٱ را يِۡدياُكۡم إٰىَِلا ٱلۡما

ا
واأ

ۡعباَّۡيِ    2 املائدة:﴾ ٱۡلكا

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-Maa-

idah 5 : 6  

Thứ hai: Từ Sunnah, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُ  َيْقَبُل  }لَ  ُكمْ  َصلَةَ  اّللا َحدي
َ
يَذا أ ْحَدَث  إ

َ
{ َحّتا  أ

َ
أ  َيَتَوضا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đến 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

لَ }
َ
ُدلُُّكمْ  أ

َ
رُ  َما لََعَ  أ ُ  يَُكفِّ يهي  اّللا ََطايَا ب

ْ
يهي  َويَْرَفعُ  اْل رََجاتي  ب  ؟{ اِلا

“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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يْسَباغُ }  َُطاالَْمََكريهي  لََعَ  الُْوُضوءي  إ
ْ
يَل  ، َوَكْْثةُ اْل ، إ  َوانْتيَظارُ  الَْمَساجيدي

ي  لَة ي  َبْعدَ  الصا لَة َباُط  فََذليُكمُ  الصا َباُط  ، َفَذليُكمُ الرِّ  فََذليُكمُ ، الرِّ
َباُط   {الرِّ

“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)  

يَذا}   إ
َ
أ وي  الُْمْسليمُ  الَْعْبدُ  تََوضا

َ
هي  مينْ  َخَرجَ  وَْجَههُ  َفَغَسَل  الُْمْؤمينُ  أ  ُكُّ  وَْجهي

يَئة   يَْلَْها َنَظرَ  َخطي يَعْينَْيهي  إ وْ  الَْماءي  َمعَ  ب
َ
ري  َمعَ  أ إيَذا ،الَْماءي  َقْطري  آخي

 َغَسَل  فَ
يَئة   ُكُّ  يََديْهي  مينْ  َخَرجَ  يََديْهي  وْ  الَْماءي  َمعَ  يََداهُ  َبَطَشْتَها ََكنَ  َخطي

َ
 َمعَ  أ

ري  إيَذا ،الَْماءي  َقْطري  آخي
يَئة   ُكُّ  َخرََجْت  ريْجلَْيهي  َغَسَل  فَ  ريْجلَهُ  َمَشْتَها َخطي

وْ  الَْماءي  َمعَ 
َ
ري  َمعَ  أ يًّا ََيُْرجَ  َحّتا ، الَْماءي  َقْطري  آخي نُوبي  مينَ  نَقي  {اذلُّ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

يناَما} ْعَماُل  إ
َ
يانلِّيااتي  األ  {ب

“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: 

 ﴾فاٱۡغِسلُواْ وُُجوماُكمۡ ﴿

Hãy rửa mặt của các ngươi 

3- Rửa đôi tay lên đến qua khỏi cùi chỏ, bởi 

Allah phán: 

افِقِ ﴿ را يِۡدياُكۡم إٰىَِلا ٱلۡما
ا
 ﴾واأ

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: 

ُحواْ بِرُُءوِسُكمۡ ﴿ سا َۡ  ﴾واٱ

Rồi vuốt đầu của các ngươi bằng nước 

                                           
(39) Hadith do Al-Bukhori ghi lại số (1) và do Muslim ghi lại số 

(1907). 
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5- Rửa đôi bàn chân đến khỏi mắt cá: 

ۡعباَّۡيِ  ﴿ رُۡجلاُكۡم إٰىَِلا ٱۡلكا
ا
أ  ﴾وا

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: 

َّٰلاُكۡم ﴿ ۡعما
ا
َلا ُتۡبِطلُٓواْ أ  66 حممد: ﴾٣٣وا

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 ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

يَمنْ  ُوُضوءَ َل } ي  اْسمَ  يَْذُكري  لَمْ  ل  {َعلَْيهي  اّللا
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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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

نْ  }لَْولَ 
َ
ُشقا  أ

َ
ماّتي  لََعَ  أ

ُ
  أ

َ
َواكي  َمْرُتُهمْ أَل يالسِّ ْندَ  ب { ُكِّ  عي  ُوُضوء 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص của 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَذا} َت  إ
ْ
أ  {َفَمْضميْض  تََوضا

“Khi lấy nước Wudu thì nên xúc miệng.”(43)  

5- Hít nước vào mủi và hỉ ra, bởi Thiên Sứ 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

                                           
(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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نْ  إيلا  اليْستينَْشاقي  في  َوَبالي ْ }
َ
يًما تَُكونَ  أ  {َصائ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã chà nước 

thấm vào râu Người.”(45) 

7- Chà nước vào các kẻ ngón tay và chân, bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَذا} َت  إ
ْ
أ يعي  َبْيَ  فََخلِّْل  تََوضا َصاب

َ
 {َوريْجلَْيَ   يََديَْ   أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص. 

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(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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يَذا} يَذا لَبيْسُتمْ  إ ُتمْ  َوإ
ْ
أ يَامينيُكمْ  َفابَْدُءوا تََوضا

َ
يأ  {ب

“Khi các ngươi mặc đồ và lấy nước Wudu thì hãy 

bắt đầu từ bên phải.”(47)  

Và bà A’-ishah  có nói:  

ِ  رَُسوُل  ََكنَ } ِلهِ  ِف  اتلَّيَاُمنَ  ُُيِبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالِلَّ ِلِه َوتَرَجُّ َوِِف  ُطُهورِهِ وَ  َتنَعُّ
نِِه ُُكِّهِ 

م
 {َشأ

“Xưa kia, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ماتي  }إينا 
ُ
تُ  أ

ْ
َياَمةي  يَْومَ  ْونَ يَأ لييَ  ُغرًّا الْقي  َفَمـني  الُْوُضـوءي، آثَـاري  ميـنْ  ُُمَجا

نْ  ميْنُكمْ  اْسَتَطاعَ 
َ
يَل  أ تَهُ  يُطي  فَلَْيْفَعْل{ ُغرا

“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: 

ْن 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـٰهَ  َل }أ يلَ داً َلُ  َْشييَ   َل  َدهُ ـوَحْ  اهللُ  إيلا  إ نا ُُمَما

َ
ْشـَهُد أ

َ
، وَأ

 نَ ـمي  يـَواْجَعلْني  اتلاواابييَ  نَ ـمي  يـاْجَعلْني  ما ـاللاهُ َعْبـُدهُ َوَرُسوُلُ، 
 {ريينَ الُْمَتَطهِّ 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
َحد   مينْ  ميْنُكمْ  َما}

َ
  أ

ُ
أ ْشَهدُ  :َيُقوُل  ُثما  الُْوُضوءَ  فَيُْسبي ُ  َيَتَوضا

َ
نْ  أ

َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ  إ

ُ  إيلا  نا  اّللا
َ
ًدا وَأ ي  َعْبدُ  ُُمَما بَْواُب  َلُ  فُتيَحْت  إيلا  َوَرُسوُلُ  اّللا

َ
َناةي  أ

ْ
 اْل

يَِّها مينْ  يَْدُخُل  اثلاَمانيَيةُ 
َ
 {َشاءَ  أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص lấy 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َساءَ  َفَقدْ  َهَذا لََعَ  َزادَ  َفَمنْ  الُْوُضوءُ  َهَذا}
َ
ى أ  {َوَظلَمَ  َوَتَعدا

“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: ( ِِمْسِب اهلل) 

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:  

ْن }
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـٰهَ  لَ أ يلَ نا ُُمَ َلُ  رييَ  ـشَ  لَ  َدهُ ـوَحْ  اهللُ  إيلا  إ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ـداً ، وَأ ما

 نَ ـمي  يـَواْجَعلْني  اتلاواابييَ  نَ ـمي  يـاْجَعلْني  ما ـاللاهُ َعْبـُدهُ َوَرُسـوُلُ 
 {ريينَ ـالُْمَتَطهِّ 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُ  َيْقَبُل  }لَ  ُكمْ  َصلَةَ  اّللا َحدي
َ
يَذا أ ْحَدَث  إ

َ
{ َحّتا  أ

َ
أ  َيَتَوضا

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

هي  ويََكءُ  الَْعْيُ }   نَامَ  َفَمنْ  السا
ْ
أ  {فَلَْيَتَوضا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

  َذَكرَهُ  َمسا  َمنْ }
ْ
أ  {فَْلَيَتَوضا

“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: 

ن ياۡكُفۡر ﴿ لُُ ۥواما ما بِطا عا ۡد حا َِّٰن فاقا يما  5: املائدة ﴾بِٱۡۡلِ

Và ai phủ nhận đức tin (bởi phản đạo) thì mọi việc 

hành đạo của y bị hủy bỏ. Al-Maa-idah 5 : 5  

لُكا ﴿ ما نَّ عا اۡحباطا ۡكتا َلا ۡۡشا
ا
 25الزمر:  ﴾لائِۡن أ

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 ملسو هيلع هللا ىلص:  “Có cần lấy lại nước 

Wudu sau khi ăn thịt cừu và dê không?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

đáp:  

ئُْتمْ  إينْ } ُئوا شي ينْ  َفَتَوضا ئُْتمْ  َوإ ُئوا لَ  شي  {تََوضا
“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 

 :đáp ملسو هيلع هللا ىلص



 

 

 

78 

  ،َنَعمْ }
ْ
أ { ُْلُومي  مينْ  تََوضا يلي ب  اإلي

“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 Tabi-

i’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: 

ُكۡم ﴿ ْ وُُجوما ِ فاٱۡغِسلُوا لاوَّٰة ََّ ْ إِذاا ُقۡمتُۡم إٰىَِلا ٱل نُوٓا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ
ا
أ َٰٓ يا

يِۡدياُكۡم 
ا
رُۡجلاُكۡم إٰىَِلا واأ

ا
أ ْ بُِرُءوِسُكۡم وا ُحوا سا َۡ افِِق واٱ را إٰىَِلا ٱلۡما

ۡعباَّۡيِ    2 املائدة: ﴾ٱۡلكا

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

يَغْيي ُطُهور  َولَ } ُ َصلَةً ب  {َصَدقًَة ميْن ُغلُول   لَ َيْقَبُل اّللا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ياْْلَْيتي } َواُف ب مَ الطا بَاَح فييهي الْلََكَ
َ
نا اهلَل َتَعاَل أ

َ
 {َصَلة  إيلا أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

 {َطاهير   إيلا  الُْقْرآنَ  َيَمسُّ  لَ }

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo bà Faatimah bin Abi Hubaish khi 

bà bị bệnh rong kinh rất nặng:  

ِئي ليُُكِّ َصَلة  }  {ُثما تََوضا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص, Allah phán: 

ِّْۚ َ ِإَون ُكنتُۡم ُجنُب  ﴿ ُروا اَّ  2 املائدة: ﴾فاٱطَّ
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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) 

﴿ ِّْۚ َّٰ تاۡغتاِسلُوا َّتَّ بِيلأ حا بِرِي سا  داا
َلا ُجنُباَ إَِلَّ  26النساء:  ﴾وا

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). Al-

Nisa: 43 (Chương 4)  

Và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص có nói:  

يَذا } يَتاَن وََجَب اْلُغْسُل إ
ْ
يَتاُن اْل

ْ
 {ََتَاَوَز اْل

“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: 

ِّْۚ ِإَون ُكنتُۡم ُجنُب  ﴿ ُروا اَّ  2 املائدة: ﴾َ فاٱطَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَذا} يَتانَاني  اتْلََق  إ
ْ
 {الُْغْسُل  وََجَب  َفَقدْ  اْل

“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: 

ِلُواْ ٱلندِسا ﴿ ۡطُاوۡرنا  فاوإِذاا فاٱۡعَتا َّٰ يا وَّتَّ ُبوُمنَّ حا َلا تاۡقرا ِحيِض وا َٓءا ِِف ٱلۡما
 ِّۚ ُ ُكُم ٱَّللَّ را َا

ا
ۡيُث أ تُوُمنَّ ِمۡن حا

ۡ
ۡرنا فاأ اَّ  222 ابلقرة: ﴾تاطا

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói với bà Faatimah binti Abi 

Hubaish :  

إيَذا}
ْقَبلَتي  فَ

َ
َْيَضةُ  أ

ْ
لَةَ  فََدعي  اْل إيَذا الصا

ْدبََرْت  فَ
َ
لي  أ  {َوَصلِّ  فَاْغتَسي

“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. 
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(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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُُمَعةي  }ُغْسُل  { ُكِّ  لََعَ  َواجيب   اْلْ  ُُمَْتليم 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َل  َمنْ } ْل  َميِّتاً  َغسا   ََحْلَهُ  َوَمنْ  فَْلَيْغتَسي
ْ
أ  {َفلَْيَتَوضا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص tắm 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 

 trước kia đã làm như vậy(72). Còn việc đứng ở đồi ملسو هيلع هللا ىلص

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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

يناَما} ْعَماُل  إ
َ
يانلِّيااتي  األ يناَما ب  {نََوى َما اْمريئ   ليُُكِّ  َوإ

“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. 



 

 

 

88 

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 ملسو هيلع هللا ىلص tắm 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 

 chỉ tắm bằng một So’ nước tức bằng bốn bụm tay ملسو هيلع هللا ىلص

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َ  }إينا  تِّي   َحيي   وََجلا  َعزا  اّللا ََياءَ  ُُييبُّ  سي
ْ
َْتَ  اْل إيَذا َوالسا

 اْغتََسَل  فَ
َحُدُكمْ 

َ
{ أ ْ  فَلْيَْستََتي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُل  لَ } َحُدُكمْ  َيْغتَسي
َ
يمي  الَْماءي  في  أ ائ  {ُجُنب   َوُهوَ  اِلا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

يناَما لَ،} نْ  يَْكفيي ي  إ
َ
سي ي  لََعَ  ََتْثي  أ

ْ
 {َماء   مينْ  َحَثَيات   ثَلََث  َرأ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص của 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: 

فتُۡم ﴿
ا
أ لاوَّٰةا وا ََّ بُواْ ٱل نُواْ َلا تاۡقرا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ

ا
أ َٰٓ َ يا َّٰ تاۡعلاُمواْ ما َّتَّ وَّٰ حا َّٰرا ُسكا

ِّْۚ   تاُقولُونا  َّٰ تاۡغتاِسلُوا َّتَّ بِيلأ حا بِرِي سا  داا
َلا ُجنُباَ إَِلَّ  26النساء:  ﴾وا

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

 {َطاهير   إيلا  الُْقْرآنَ  َيَمسُّ  لَ }

“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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

َم{ بَاَح فييهي الْلََكَ
َ
نا اهلَل َتَعاَل أ

َ
ياْْلَْيتي َصَلة  إيلا أ َواُف ب  }الطا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đọc 

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

phán: 

﴿ ِّْۚ َّٰ تاۡغتاِسلُوا َّتَّ بِيلأ حا بِرِي سا  داا
َلا ُجنُباَ إَِلَّ  26النساء:  ﴾وا

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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﴿ ِّۚ ةا لاوَّٰ ََّ قِيُمواْ ٱل
ا
َّٰب   فاأ ا ٱلُۡمۡؤِمنَِّيا كِتا فاۡت لَعا ةا َكا لاوَّٰ ََّ ۡوقُوت  إِنَّ ٱل  ﴾١٠٣َ َ مَّ

 103النساء: 

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) 

َّٰنِتِوَّيا ﴿ ِ قا واْ َّلِلَّ َُ ىَّٰ واقُو لاوَّٰةِ ٱلۡوُۡسطا ََّ َِّٰت واٱل لاوا ََّ ا ٱل َّٰفُِظواْ لَعا  ﴾٢٣٨حا
 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã ấn định việc hành lễ Salah 

là nền tảng thứ hai trong năm nền tảng của Islam, 

Người nói: 

َ اإليْسلَ } ْن  :ُم لََعَ ََخْس  بُِني
َ
ـٰهَ  َل َشَهاَدةي أ يلَ ًدا َرُسوُل  إيلا  إ نا ُُمَما

َ
 اهلُل وَأ

لَ  اهللي  يقَامي الصا ََكةي َوإ ييَتاءي الزا  {َوَصْومي َرَمَضانَ  وََحجِّ اْْلَْيتي  ةي َوإ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص về việc hành đạo 

nào tốt đẹp nhất thì Người nói: 

يَوْقتيَها} َلةُ ل  {الصا
“Hãy hành lễ Salah theo giờ đã định.”(84)  

2- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ْيُتمْ 
َ
َرأ

َ
نا  لَوْ  }أ

َ
يَبابي  َنَهًرا أ ُكمْ  ب َحدي

َ
ُل  أ  َمـا ََخًْسـا، يَـْوم   ُكا  فييـهي  َيْغتَسي

يَ   َتُقوُل  يهي  مينْ  ُيْبقي  َذل ء   َدَرن  ؟{ ََشْ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 
يَ   لََواتي  ميْثُل  }فََذل ، الصا َْمسي ُ  َيْمُحو اْلْ يَها اّللا ََطايَا{ ب

ْ
 اْل

“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. 
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3- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

نُ  َمْكُتوَبة   َصلَة   ََتُُْضُهُ  ُمْسليم   اْمريئ   ميني  َما}  ُوُضوَءَها َفُيْحسي
اَرةً  ََكنَْت  إيلا  َوُرُكوَعَها وَُخُشوَعَها يَما َكفا نُوبي  مينَ  َقْبلََها ل  يُْؤتي  لَمْ  َما اذلُّ

يَ   َكبيَيةً  ْهرَ  َوَذل  {ُُكاهُ  اِلا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُس }
ْ
ْمري  َرأ

َ
لَةُ  وََعُموُدهُ  اإليْسلَمُ  األ َهادُ  َسَناميهي  َوذيْرَوةُ  الصا ي

ْ
في َسبيْيلي  اْل

 {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: 

لافا ِمۢن باۡعِدمِۡم ﴿ ۡلٌف ۞ فاخا َِّٰتِۖ اا وا واا باُعواْ ٱلشَّ ةا واٱتَّ لاوَّٰ ََّ َُعواْ ٱل ضا
ا
أ

يًَّ  ۡونا غا ۡوفا ياۡلقا  59 مريم: ﴾٥٩فاسا

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). 

لدَِّيا ﴿ َا ۡيل  لدِلُۡم َُمونا  ٤فاوا تِاِۡم سا
َلا ِينا ُمۡم عان صا  - 2 املاعون: ﴾ ٥ٱَّلَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

كي  َوَبْيَ  الراُجلي  َبْيَ } ْ ي  تَْركُ  َوالُْكْفري  الِّشِّ لَة  {الصا

“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)  

يي الَْعْهدُ } لَةُ  َوَبيَْنُهمْ  بَيَْنَنا اذلا   {َكَفرَ  َفَقدْ  تََرَكَها َفَمنْ  الصا

                                           
(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)  

َياَمةي  يَْومَ  َوََنَاةً  َوُبْرَهاناً  نُوراً  َلُ  ََكنَْت  َعلَْيَها َحاَفَظ  َمنْ }  لَمْ  َوَمنْ  الْقي
َياَمةي  يَْومَ  َوََكنَ  ََنَاة   َولَ  بُْرَهان   َولَ  نُور   َلُ  يَُكنْ  لَمْ  َعلَْيَها ُُيَافيْظ   الْقي

َبِّ  َوَهاَمانَ  َوفيْرَعْونَ  قَاُرونَ  َمعَ 
ُ
 {َخلَف   بْني  وَأ

“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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فُفِساِم ﴿
ا
َٰٓ أ ا َّٰاِِدينا لَعا ِ شا َِّٰجدا ٱَّللَّ ٰا ْ ما ۡعُمُروا ن يا

ا
نا لِلُۡمۡۡشِكَِّيا أ َ َكا ما

ونا  َِِّٰلُ رِ ُمۡم خا ِِف ٱِلََّ َّٰلُُاۡم وا ۡعما
ا
ۡت أ بِطا َٰٓئِكا حا ْولا

ُ
ُكۡفرِ  أ

اتلوبة:  ﴾١٧بِٱلۡ
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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يمي  َعني  :ثَلَث   َعنْ  الَْقلَمُ  ُرفيعَ } ِّ  َوَعني  ،يَْستَْيقيَظ  َحّتا  انلاائ بي  َحّتا  الصا
  {يَفييَق  َحّتا  الَْمْجُنوني  َوَعني  ،َتليمَ َُيْ 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(91) Hadith do Abu Dawood và học giả khác, Hadith Soheeh. 
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ْولََدُكمْ  ُمُروا}
َ
ي  أ لَة يالصا يَذا بَلَ َ  ب نيْي   َسْبعُ  إ يَذا بَلََ   ،سي نيْي   َعِّْشُ َوإ  سي

ُبوهُ فَ   {َعلَْيَها اْْضي

“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: 

ِ فاٱغۡ ﴿ لاوَّٰة ََّ ْ إِذاا ُقۡمتُۡم إٰىَِلا ٱل نُوٓا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ
ا
أ َٰٓ ُكۡم يا ْ وُُجوما ِسلُوا

ۡعباَّۡيِ   رُۡجلاُكۡم إٰىَِلا ٱلۡكا
ا
أ ُحواْ بُِرُءوِسُكۡم وا سا َۡ افِِق واٱ را يِۡدياُكۡم إٰىَِلا ٱلۡما

ا
 واأ

ِّْۚ ِإَون ُكنتُۡم ُجنُب   ُروا اَّ  2 املائدة:﴾ َ فاٱطَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُ  َيْقَبُل  لَ } يَغْيي  َصلَةً  اّللا  {ُطُهور   ب

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo những phụ 

nữ bị bệnh rong kinh như sau: 

لي } مَ  َعْن ي  ايْغسي  {َوَصلِّ  اِلا
“Bà hãy rửa sạch máu trước khi hành lễ Salah.”(94)  

- Về quần áo thì Allah phán: 

ِۡر ﴿ اد طا ِۡياَباكا فا  2 املدثر:﴾ ٤وا

Và hãy giữ y phục của Ngươi sạch sẽ. Al-

Muddaththir: 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 ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

ي  لََعَ  َوَهرييُقوا }َدُعوهُ  ، مينْ  َسْجلً  بَْولي وْ  َماء 
َ
إيناَمـا ، َمـاء   ميـنْ  َذنُوًبـا أ

 فَ
يَن، بُعيْثُتمْ  ي ييَن{ ُتْبَعُثوا َولَمْ  ُميَِّسِّ  ُمَعِّسِّ

“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. 



 

 

 

101 

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: 

َّٰب  ﴿ ا ٱلُۡمۡؤِمنَِّيا كِتا فاۡت لَعا ةا َكا لاوَّٰ ََّ ۡوقُوت  إِنَّ ٱل  103النساء:  ﴾١٠٣َ َ مَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص giờ 

giấc Salah, Jibril đã làm Imam cho Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص khi 

giờ Salah bắt đầu trong ngày hôm trước và khi ở cuối 

giờ vào ngày hôm sau, xong Jibril  nói:  

 {َوْقت   َهَذيْني  َبْيَ  َما}
“Giữa hai khoảng là giờ (của Salah).”(96)  

7- Che phần cơ thể bắt buộc, bởi Allah phán: 

ۡسِجد  ﴿ َا  ِ
َّٰباِِنٓ ءاا ا ا ُاُذواْ عِيناتاُكۡم ِعندا ُكد  31اْلعراف: ﴾ ۞يا

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

يناَما} ْعَماُل  إ
َ
يانلِّيااتي  األ يناَما ب  {نََوى َما اْمريئ   ليُُكِّ  َوإ

“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: 

ما ﴿ با واۡجاِكا ِِف ٱلسَّ
لُّ وَّٰ تاقا انَّكا قِۡبلاة  قاۡد فارا ِ َلد َّٰ  َٓءِِۖ فالانُوا ى ِ تاۡرضا لد ِّۚ فاوا َ اا

ۡسِجِد  ۡطرا ٱلۡما ُكۡم واۡجااكا شا ْ وُُجوما لُّوا َ ُكنتُۡم فاوا ۡيُث ما اِ   واحا ٱۡۡلارا
ۥَ  هُ ۡطرا  222ابلقرة: ﴾ شا

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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

يناَما} ْعَماُل  إ
َ
يانلِّيااتي  األ يناَما ب  {نََوى َما اْمريئ   ليُُكِّ  َوإ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َلةي  ُهْوُر وَ }ميْفَتاُح الصا    {التاْسلييمُ  َوََتْلييلَُها اتلاْكبييُ  ََتْرييُمَهاالطا

“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: 

َّٰنِتِوَّيا ﴿ ِ قا واْ َّلِلَّ َُ ىَّٰ واقُو لاوَّٰةِ ٱلۡوُۡسطا ََّ َِّٰت واٱل لاوا ََّ ا ٱل َّٰفُِظواْ لَعا  ﴾٢٣٨حا
 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo I’mron bin Husain : 

يماً  َصلِّ } إينْ  ،قَائ
عْ  لَمْ  فَ داً  تَْسَتطي إينْ  ،َفَقاعي

عْ  لَمْ  فَ  {َجْنب   َفَعَّل  تَْسَتطي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَمنْ  َصلَةَ  لَ }   لَمْ  ل
ْ
َةي  َيْقرَأ يَفاَتي   {الْكيَتابي  ب

“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: 

ُعواْ واْۤاوُدُجۡسٱ﴿ ْ ٱۡركا ُنوا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ
ا
أ َٰٓ لُواْ  يا بَُّكۡم واٱۡفعا ْ را واٱۡعبُُدوا

 ۩ لَُّكۡم ُتۡفلُِحونا  00اْلج: ﴾ ٧٧ٱۡۡلاۡۡيا لاعا
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 ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo người đàn ông hành lễ 

Salah sai: 

ا  َحّتا  اْرَكعْ  ُثما }   {َراكيعاً  َتْطَمئي
“Sau đó anh hãy cúi người (Rukua’) thật nghiêm 

chỉnh.”(102) 

6- Bật dậy sau cúi người (Rukua’), bằng chứng 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo người đàn ông hành lễ Salah sai: 

َل  َحّتا  اْرَفعْ  ُثما } يًما َتْعَتدي  {قَائ
“Rồi sau đó anh đứng dậy cho đến khi nào đứng 

thẳng người.”(103) 

7- Đứng thẳng hoàn toàn, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُ  َيْنُظرُ  لَ } يَل  اّللا ي  إ هي  َبْيَ  ُصلَْبهُ  يُقييمُ  لَ  رَُجل   َصلَة  {وَُسُجوديهي  ُرُكوعي
“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: 

 00اْلج: ﴾ واْۤاوُدُجۡسٱ﴿
Và hãy quỳ lạy (Allah bằng lễ nguyện Salah). Al-

Haj 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo người đàn ông hành 

lễ Salah sai: 

ا  َحّتا  اْسُجدْ  ُثما } ًدا َتْطَمئي   {َساجي
“Sau đó anh qùy lạy cho thật nghiêm chỉnh.”(105) 

9- Bật dậy sau quỳ lạy, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo 

người đàn ông hành lễ Salah sai: 

ا  َحّتا  اْرَفعْ  ُثما } يساً  َتْطَمئي   {َجال
“Sau đó anh hãy ngồi ngẩng đầu (ngồi thẳng lưng) 

cho thật nghiêm chỉnh.” 

10- Ngồi giữa hai lần quỳ lạy, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

ُ  َيْنُظرُ  }لَ  يَل  اّللا ي  إ هي  َبْيَ  ُصلَْبهُ  يُقييمُ  لَ  رَُجل   َصلَة  وَُسُجوديهي{ ُرُكوعي
“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã ra lệnh cho 

người đàn ông hành lễ Salah sai thực hiện mỗi động tác 

phải chuẩn và từ tốn. Và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cũng 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 

 :bảo ملسو هيلع هللا ىلص

لَمُ  َتُقولُوا لَ } ي  لََعَ  السا نْ  اّللا يااُت  :قُولُوا َولَكي ي  اتلاحي ا  لََواُت ـَوالصا  ،ّللي
يِّبَ  يَُّها َعلَْيَ   مُ لَ ـالسا  ،اُت ـَوالطا

َ
 مُ لَ ـالسا  ،هُ ـَوبََرََكتُ  اهللي  َورََْحَةُ  يُّ ـانلابي  أ

َبادي  ىـَوَعلَ  َناـَعلَيْ  ييَ ـالصا  اهللي  عي شْ  ،اْلي
َ
نْ  َهدُ ـأ

َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ  اهللُ  إيلا  إ

شْ 
َ
نا  َهدُ ـوَأ

َ
 {وُلُ ـَوَرسُ  ُدهُ ـَعبْ  داً ـُُمَما  أ

“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, Al-

Daaruqutni và Al-Baihaqi ghi lại, Hadith Soheeh. 
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Và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo:  

يَذا َحُدُكمْ  َجلََس  }إ
َ
يااُت  فَلَْيُقلي  أ ي  اتلاحي ا لََواُت  ّللي يَِّباُت{ َوالصا  َوالطا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُهْوُر وَ  َلةي الطا    {التاْسلييمُ  َوََتْلييلَُها اتلاْكبييُ  ََتْرييُمَها}ميْفَتاُح الصا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã thực hiện các nền tảng theo thứ tự và 

Người nói:  

ْيُتُموني  َكَما َصلُّوا}
َ
َصلِّ  َرأ

ُ
 {أ

“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 Al-

Bukhori 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 

nói Takbir (tức nói Ollo hu akbar) mỗi khi cúi người 

Rukua’, cúi quỳ lạy, đứng thẳng người lại và ngồi 

lại.”(110)  

2- Nói: “ َحاَن َربِِّـَي  الَعِظيممِ ُسبـم ” (Subha na rabbi yal 

a’z.i.m)(111) một lần trong cúi đầu Rukua’, bởi Hadith 

do ông Huzaifah  thuật lại: “Khi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hành 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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3- Nói: “لَـى عم
َ
َحاَن َربِِّـَي اْل  Subha na rabbi) ”ُسبـم

yal a’la)(113) một lần trong quỳ lạy, với bằng chứng là 

Hadith do Huzaifah  thuật lại ở trên. 

4- Nói: “ ُـَده  Sami Ollo huliman) ”َسـِمَع اهللُ لَِمـنم مَحِ

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói (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)   

5- Nói: “ َمم  َولََك  اـَربَّنَ  دُ ـاْلم ” (Rabbana 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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ي  رْ ـاْغفي  ما ـاللاهُ } ي  ،يـَوََعفيني ، يـَوارََْحْني  ،يـل ن  {يـَواْرُزْقني  ،يـَواْهدي

“Ollo hum magh fir li, war hamni, wa a'fi ni, wah 

dini, war zuq ni”(118) 

Hoặc nói:  

ي} ـْر لـي ي، َربيِّ اْغفي ـْر لـي  {َربيِّ اْغفي

“Rab bigh fir li, Rab bigh fir li”(119) bởi Thiên Sứ 

 .có lần nói câu này và có lần nói câu kia ملسو هيلع هللا ىلص

7- Đọc Tashahhud phần đầu. 

8- Ngồi để đọc Tashahhud phần đầu, bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo ông Rufaa-a’h rằng:  

يَذا} نَْت  إ
َ
يَ   في  ُقْمَت  أ ي  َصلَت َ  فََكبِّ   ُثما  َتَعاَل  اّللا

ْ
َ  َما اْقَرأ  َعلَْيَ   تَيَِّسا

إيَذا ،الُْقْرآني  مينَ 
لَةي  وََسطي  في  َجلَْسَت  فَ ا  الصا َذكَ  َواْفََتيْش  فَاْطَمئي  فَخي

ى دْ  ُثما  الْيُِّْسَ  {تََشها

“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: 

َمْ  ما ـاللهُ  ْبَحانََ  ـسُ } كَ ـَوِبي كَ ـَجـ ىـَوَتَعالَـ ،ُمَ  ـاْسـ اَركَ ـَتبَ وَ  ،دي  دُّ
ـٰهَ  َولَ  يلَ    {ُركَ ـَغيْ  إ

“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 Al-

Haakim ghi lại, Hadith Soheeh. 

(125) Ta-a’wwaz là nói: )) ْيمي ْيَطاني الراجي ياهللي ميَن الشا ُعوُذ ب
َ
 A u’zu billa) ))أ

himi nash shayto nirro j.i.m) Ý nghĩa: Cầu xin Allah che chở 

bề tôi tránh khỏi lũ Shaytaan bị nguyền rủa 

(126) Basmalah là nói: )) ِٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِ  Bismilla hirrohma) ))ِمۡسِب ٱَّللَّ

nirroh.i.m) Ý nghĩa: Nhân danh Allah Đấng Rất Mực Độ 

Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.  
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َِّٰن ﴿  ۡيطا ِ مِنا ٱلشَّ تا ٱلُۡقۡرءاانا فاٱۡستاعِۡذ بِٱَّللَّ
ۡ
أ اِلحل: ﴾ ٩٨ ٱلرَِّجيمِ فاإِذاا قارا

92 
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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَذا} َمامُ  قَاَل  إ ٓالدَِّيا ﴿ اإلي َلا ٱلضَّ ۡياِۡم وا
لا ۡغُضوِب عا ۡۡيِ ٱلۡما

 :َفُقولُوا﴾ ٧غا
إيناهُ  ،آمييَ 

يَكةي  قَْوَل  قَْوُلُ  َواَفَق  َمنْ  فَ مَ  َما َلُ  ُغفيرَ  الَْملَئ  {َذنْبيهي  مينْ  َتَقدا

“Khi Imam đọc hết: ﴿ ٓالدَِّيا َلا ٱلضَّ ۡياِۡم وا
لا ۡغُضوِب عا ۡۡيِ ٱلۡما ﴾غا  

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 ملسو هيلع هللا ىلص đọc đến câu:  

ٓالدَِّيا ﴿ َلا ٱلضَّ ۡياِۡم وا
لا ۡغُضوِب عا ۡۡيِ ٱلۡما ﴾٧غا  là 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. 



 

 

 

115 

Maghrib và I’sha, bởi được truyền lại từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

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 ملسو هيلع هللا ىلص 

(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 ملسو هيلع هللا ىلص là 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 ملسو هيلع هللا ىلص, có đoạn: “...khi ngồi 

trong lúc Salah có hai Rak-at thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ngồi trên 

lòng bàn chân trái còn bàn chân phải thì dựng 

đứng.”(131)  

 Mở rộng: Khi ngồi Tashahhud thì Thiên Sứ 

 đặt bàn tay trái lên đùi trái và còn tay phải ملسو هيلع هللا ىلص

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

                                           
(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 Al-

Dhuha (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. 



 

 

 

117 

يّنِّ نُهييت َل َوإ
َ
نْ  }أ

َ
  أ

َ
ْقرَأ

َ
وْ  َراكيًعا الُْقْرآنَ أ

َ
ا ،َساجيًدا أ ما

َ
ُكوعُ  فَأ ُموا الرُّ  َفَعظِّ

ا ،الرابا  فييهي  ما
َ
ُجودُ  وَأ ََعءي  في  فَاْجَتَهُدوا السُّ ن   اِلُّ نْ  َفَقمي

َ
 يُْسَتَجاَب  أ

 لَُكْم{

“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:  

يااُت } ي  اتلاحي ا  {وُلُ ـَوَرسُ  ُدهُ ـَعبْ  . . ، .ّللي
“Atta hida tu lillah ... ab duhu wa rosu luh.” thì nói:  

 ىـَعلَ  لاْيَت ـَص  اـَكمَ  ،د  ـُُمَما  آلي  ىـَوَعلَ  د  ـُُمَما  ىـَعلَ  لِّ ـَص  ما ـاللاهُ }
يبَْراهيي يناَ   ،مَ ـإيبَْراهيي آلي  ىـَوَعلَ  مَ ـإ ي د  ـََحيي إ  ىـَعلَ  بَاريكْ  ما ـاللاهُ  .د  ـََمي

يبَْراهيي ىـَعلَ  بَاَرْكَت  اـَكمَ  ،د  ـُُمَما  آلي  ىـَوَعلَ  د  ـُُمَما   آلي  ىـَوَعلَ  مَ ـإ
يبَْراهيي يناَ   ،مَ ـإ ي مييد  ـحَ  إ  {د  ـََمي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص như Người đã dạy: 

يَذا} َحُدُكمْ  فََرغَ  إ
َ
يهي  مينْ  أ ، فَلَْيْدعُ  َصلَت ْرَبع 

َ
يأ يَما َبْعدُ  ْْلَْدعُ  ُثما  ب  َشاَء: ب

ينِّ  ما ـاللاهُ  عُ  يـإ
َ
يَ   وذُ ـأ  نْ ـَومي  ،َعَذابي َجَهنامَ  نْ ـَومي  ،ري ـَعَذابي اْلَقبْ  نْ ـمي  ب

الي  يحي ـالَْمسي  فيْتَنةي  رِّ ـشَ  نْ ـَومي  ،َوالَْمَماتي  الَْمْحَيا فيْتَنةي  جا  {اِلا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص xoay 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 ملسو هيلع هللا ىلص các 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói ba lần câu: 

ْسـَتْغفيـُر اهللَ 
َ
 أ

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

نَْت  ما ـاللاهُ } 
َ
َ  َذا اَرْكَت ـَتبَ  َلمُ ـالسا  َ  ـَومينْ  ،َلمُ ـالسا  أ

ْ
 َللي ـاْل

كْ   {َرامي ـَواإلي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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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ي  ُمَعاُذ، يَا} بَُّ   إيّنِّ  َواّللا حي
ُ
يَ   ،أل وصي

ُ
 ُكِّ  ُدبُري  في  تََدَعنا  لَ  ُمَعاذُ  يَا أ

ْن َتُقْوَل:  َصلة  
َ
نِّ  ما ـاللاهُ أ عي

َ
 ني ـوَُحْس  ،ريكَ ـكْ ـَوشُ  ،ذيْكريكَ  ىـَعلَ  يـأ

يَ   َباَدت  {عي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

ـٰهَ َل } يلَ َـْمُد َوُهَو  إ
ْ
إيلا اهلُل وَْحـَدهُ َل َشـريْيَ  لَـُه، َلُ الُْمـلُْ  َولَـُه اْل

يَمـا  َي ل ْعَطْيَت، َوَل ُمْعطي
َ
اَ أ يَع ِلـي . اللاُهـما َل َمـان ير  ِّ َشـْيء  َقدي

َعلَـى ُكي
{َمنَ  َـدُّ

ْ
َـديِّ ميْنَ  اْل

ْ
 ْعَت، َوَل َيْنَفُع َذا اْل

“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 ملسو هيلع هللا ىلص: 

ي  َسباحَ  َمنْ } ا َ  وَََحيدَ  َوثَلَثيَي، ثَلَثًا َصلَة   ُكِّ  ُدبُري  في  ّللي  ثَلَثًا اّللا
َ  َوثَلَثيَي، َ  َوَكبا يْسَعة   فَتيلَْ   ثَلَثيَي، ثَلَثًا اّللا يْسُعونَ  ت  َتَمامُ  قَاَل وَ  َوت

ائَةي  ـٰهَ  لَ  الْمي يلَ ُ  إيلا  إ َْمدُ  َوَلُ  الُْملُْ   َلُ  َلُ، َْشييَ   لَ  وَْحَدهُ  اّللا  لََعَ  َوُهوَ  اْلْ
ء   ُكِّ  ير   ََشْ َرْت  قَدي ينْ  َخَطايَاهُ، َلُ  ُغفي  {اْْلَْحري  َزَبدي  ميْثَل  ََكنَْت  َوإ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

  َمنْ }
َ
ِّ  آيَةَ  قَرَأ  ُدُخولي  مينْ  َيْمَنْعهُ  لَمْ  َمْكُتوَبة   َصَلة   ُكِّ  ُدبُرَ  الُْكْرسي

َناةي 
ْ
 {الَْمْوُت  إلا  اْل

                                                                                           
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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 

cầu xin Allah che chở sau mỗi lần hành lễ Salah với lời 

đu’a như sau:  

ينِّ  ما ـاللاهُ } عُ  يـإ
َ
يَ   وذُ ـأ عُ  ،اْْلُْخلي  نَ ـمي  ب

َ
يَ   وذُ ـوَأ ُْبي  نَ ـمي  ب عُ  ،اْلْ

َ
 وذُ ـوَأ

يَ   نْ  ب
َ
َردا  أ

ُ
يلَ  أ ْرَذلي  ىـإ

َ
عُ  ،ري ـالُْعمْ  أ

َ
يَ   وذُ ـوَأ ْنَيا فيْتَنةي  نْ ـمي  ب عُ  ،اِلُّ

َ
 وذُ ـوَأ

يَ    {ري ـالَْقبْ  َذابي ـعَ  نْ ـمي  ب
“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã đọc lộn Qur’an trong hành lễ Salah, 

sau khi xong Salah Người hỏi cha tôi:  

َشَهْدَت َمَعَنا ؟}
َ
 {أ

“Vừa rồi, ông có tham gia hành lễ Salah cùng với 

Ta không?” Cha tôi đáp: “Thưa Có.” Thiên Sứ hỏi:  

نْ  َمَنَعَ   َفَما}
َ
؟ َتْفَتحَ  أ ا  {لََعَ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ء   نَابَهُ  َمنْ } يهي  في  ََشْ إيناَما فَلْيَُسبِّحْ  َصلَت
يلنَِّساءي  اتلاْصفييحُ  فَ  {ل

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ْسَوَديْني  اْقُتلُوا}
َ
لَةي  في  األ َياةَ  الصا

ْ
 {َوالَْعْقَرَب  اْل
                                           

(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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

يَذا} َحُدُكمْ  َصّلا  إ
َ
يَل  أ ء   إ ، مينَ  يَْسَُتُهُ  ََشْ َرادَ  انلااسي

َ
َحد   فَأ

َ
نْ  أ

َ
 ََيَْتازَ  أ

إينْ  فَْلَيْدَفْعُه، يََديْهي  َبْيَ 
َب  فَ

َ
يلُْه، أ إيناَما فَْلُيَقات

 { َشْيَطان   ُهوَ  فَ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص bảo 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 ملسو هيلع هللا ىلص thì Người dùng tay đưa 

ra dấu để đáp lại lời salam của tôi, tôi lại nói chuyện 

tiếp tục với Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص thì 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:  

يي في  َفَعلَْت  }َما ْرَسلُْتَ   اذلا
َ
إيناهُ  َلُ، أ

نْ  َيْمَنْعني  لَمْ  فَ
َ
َكلَِّمـَ   أ

ُ
ّنِّ  إيلا  أ

َ
 أ

{ ُكْنُت  َصلِّ
ُ
 أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص con của bà Zaynab đang ngồi trên 

vai của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص lúc Người đang làm Imam 

hướng dẫn hành lễ Salah, khi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص Rukua’ 

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 ملسو هيلع هللا ىلص đang 

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 ملسو هيلع هللا ىلص đứng 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 ملسو هيلع هللا ىلص 

khuyến cáo: 

ْقَوام   بَاُل  َما}
َ
بَْصاَرُهمْ  يَْرَفُعونَ  أ

َ
يَل  أ َماءي  إ يهيمْ  في  السا  َعنْ  َْلَْنَتُهنا  َصلَت

يَ   وْ  َذل
َ
بَْصاُرُهمْ  تَلُْخَطَفنا  أ

َ
 {أ

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 ملسو هيلع هللا ىلص về 

việc người đàn ông xoay đầu qua lại trong lúc hành lễ 

Salah thì Người đáp: 

ْيَطانُ  ََيَْتليُسهُ  اْختيلَس   ُهوَ } ي  مينْ  الشا  {الَْعْبدي  َصلَة
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

لَةي }  {اْسُكُنوا في الصا

“Mọi người hãy tịnh tâm mà Salah.”(157)  

5- Người hành lễ cứ vuốt tóc và chỉnh sửa quần 

áo, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(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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ميْرُت }
ُ
نْ  أ

َ
ْسُجدَ  أ

َ
، َسْبَعة   لََعَ  أ ْعُظم 

َ
ُكفُّ  لَ  أ

َ
 {ثَْوًبا َولَ  َشَعًرا أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

được hỏi về vuốt lên mặt đất để quỳ lạy thì Người đáp:  

ًل  َلبُدا  ُكْنَت  إينْ } َدة   فَاعي  {فََواحي
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói với người đàn ông làm bằng đất 

trước khi quỳ lạy:  

َدة   ُكْنَت  إينْ } ًل فََواحي  {فَاعي
“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:  

لِ  َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَنََه رَُسوُل اهلِل } دم اَلةِ  ِف  السَّ نم  الصَّ
َ
ىَ  َوأ  {فَاهُ  الرَُّجُل  ُيَغطِّ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ةي  َصلَةَ  لَ } َُْضَ َعامي  ِبي  {الطا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

đã nói: 

ةي  َصلَةَ  لَ } َُْضَ َعامي  ِبي ْخَبَثاني  يَُدافيُعهُ  َوُهوَ  َولَ  الطا
َ
 {األ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã bảo: 

يَذا} َحُدُكْم َوُهَو يَُصلِّ  َنَعَس  إ
َ
إينا  انلاْوُم، َعْنهُ  يَْذَهَب  َحّتا  فَلَْيْقُدْ  أ

 فَ
َحَدُكمْ 

َ
يَذا أ رُ  يَْذَهُب  لََعلاهُ  ييَْدري  لَ  نَاعيس   َوُهوَ  َصّلا  إ  فَيَُسبُّ  يَْسَتْغفي

 {َنْفَسهُ 
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

لَةي  في  إينا }  {لَُشْغلً  الصا
“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: 

َّٰنِتَِّيا ﴿ ِ قا واْ َّلِلَّ َُ  662 ابلقرة: ﴾٢٣٨واقُو

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(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. 



 

 

 

131 

هي  إينا } لَةَ  َهذي ء   فييَها يَْصلُحُ  لَ  الصا  {انلااسي  لََكَمي  مينْ  ََشْ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص mới 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã nói với ông hành lễ 

Salah sai:  

} إيناَ  لَْم تَُصلِّ
ْع فََصلِّ فَ  }ارْجي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص hành 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:  

 }َوَما َذاَك ؟{

“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 ملسو هيلع هللا ىلص dâng lễ Salah Zhuhr hoặc A’sr 

nhưng chỉ mới được hai Rak-at thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chào 

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 ملسو هيلع هللا ىلص:  

} نَْس َولَْم ُتْقَْصْ
َ
   }لَْم أ

“Ta không quên cũng không rút ngắn.” Người đàn 

ông tiếp: Không, Người đã quên mà. Thế là Thiên Sứ 

  :quay qua hỏi tập thể Sahabah ملسو هيلع هللا ىلص

َحق  َما َيُقْوُل ؟{
َ
 }أ

“Lời nói của người này có đúng không?” Mọi người 

đáp: Đúng vậy, thưa Thiên Sứ. Lập tức Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 
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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). 
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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 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص:  

يَذا َحُدُكمْ  َش ا  }إ
َ
يهي  في  أ وَاَب  فَلَْيَتَحرا  َصلَت  لْيَُسـلِّمْ  ُثـما  َعلَْيهي  فَلُْيتيما  الصا

{ يَْسُجدْ  ُثما   َسْجَدَتْيي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص:  

يَذا َحُدُكمْ  َش ا  }إ
َ
يهي  في  أ مْ  ثَلَثًـا َصـّلا  َكـمْ  يَْدري  فَلَمْ  َصلَت

َ
ْرَبًعـا أ

َ
 أ

نْ  َقْبـَل  َسْجَدَتْيي  يَْسُجدُ  ُثما  اْستَْيَقنَ  َما لََعَ  َوْْلَْبي  الشا ا  فَلَْيْطَرحي 
َ
 أ

إينْ  يَُسلِّمَ 
ينْ  َصـلَتَهُ  َلُ  َشَفْعنَ  ََخًْسا َصّلا  ََكنَ  فَ يْتَماًمـا َصـّلا  ََكنَ  َوإ  إ
ْرَبع  

َ
يًما ََكَنَتا ألي { تَرْغي ْيَطاني يلشا  ل

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã nói:  

إينْ 
ينْ  َصلَتَهُ  َلُ  َشَفْعنَ  ََخًْسا َصّلا  ََكنَ  }فَ يْتَماًما َصّلا  ََكنَ  َوإ ْرَبـع   إ

َ
 ألي

يًما ََكَنَتا { تَرْغي ْيَطاني يلشا  ل
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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 

  :đã nói ملسو هيلع هللا ىلص

يناَما َمامُ  ُجعيَل  }إ ُْؤَتما  اإلي يهي  ْلي   َعلَْيهي{ ََتَْتليُفوا فَلَ  ب

“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: 

يَذا  فَاْسُجُدوا{ َسَجدَ  }َوإ

“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 Rak-

at 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 ملسو هيلع هللا ىلص quên không ngồi Tashahhud, họ liền 

đứng dậy làm theo Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص sợ 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 ملسو هيلع هللا ىلص hành 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 ملسو هيلع هللا ىلص tiếp 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 

 đã nghi ngờ lúc hành lễ Salah và rồi Người kịp ملسو هيلع هللا ىلص

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 Ta-

a’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’). 

8- Du-a’ lúc Ruku’a là câu: “ َِحاَن َربِِّـَي الَعِظيمم  ”ُسبـم

(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’: 

ـَدهُ “  (Sami Ollo huliman hamidah) ”َسـِمَع اهلُل لَِمـنم مَحِ

đến khi đứng thẳng hoàn toàn thì nói: 

“ َمم  َولََك  اـَربَّنَ  اً َطيِّباً ُمبَاَراكً ِفيمهِ  دُ ـاْلم مَحمداً َكِثْيم ” (Rabbana 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: 

“ حَ  لَـىُسبـم عم
َ
اَن َربِِّـَي اْل ” (Subha 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’:  

ي  رْ ـاْغفي  ما ـاللاهُ } ي  ،يـَوََعفيني ، يـَوارََْحْني  ،يـل ن  {يـَواْرُزْقني  ،يـَواْهدي

“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: 

“ اَلمُ  َُة اهللِ  السَّ َعلَيمُكمم َورمَحم ” (Assalaa 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:  

شْ }
َ
نْ  َهدُ ـأ

َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ شْ  اهللُ  إيلا  إ

َ
نا  َهدُ ـوَأ

َ
 {وُلُ ـَوَرسُ  ُدهُ ـَعبْ  داً ـُُمَما  أ

“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’: 

ينِّ  ما ـاللاهُ } عُ  يـإ
َ
يَ   وذُ ـأ  ،َعَذابي َجَهنامَ  نْ ـَومي  ،ري ـَعَذابي اْلَقبْ  نْ ـمي  ب

الي  يحي ـالَْمسي  فيْتَنةي  رِّ ـشَ  نْ ـَومي  ،َوالَْمَماتي  الَْمْحَيا فيْتَنةي  نْ ـَومي  جا  {اِلا
“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 

trái bằng câu: “ اَلمُ  َُة اهللِ  السَّ َعلَيمُكمم َورمَحم ” (Assa 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 ملسو هيلع هللا ىلص, nói: “Thưa 

Thiên Sứ của Allah, tôi không có người dẫn đường đưa 

đến Masjid” sau đó ông xin phép Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص được 

Salah tại nhà, mới đầu Thiên sứ nói được, nhưng khi ông 

ta quay lưng định ra đi thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص gọi lại hỏi:  
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َلةي ؟{   }َهْل تَْسَمُع انلَِّداَء في الصا
“Nhưng ông có nghe tiếng Azaan báo gọi đến giờ 

Salah không?” Ông mù đáp: “Dạ có.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

bảo:  
جيْب{

َ
 }فَأ

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

 :ملسو هيلع هللا ىلص

ْثَقُل }
َ
ي  أ لَة  َيْعلَُمونَ  َولَوْ  الَْفْجري  َوَصلَةُ  الْعيَشاءي  َصلَةُ  الُْمَنافيقييَ  لََعَ  الصا
َما َما تَْوُهَما فييهي

َ
نْ  َهَمْمُت  لََقدْ وَ ، َحْبًوا َولَوْ  أَل

َ
ي  آُمرَ  أ لَة يالصا  ُثما  َفُتَقامُ  ب

ي  َفُيَصلِّ  رَُجلً  آُمرَ  يريَجال  َمَعُهْم  ُثما  انلااَس،ب ْنَطليُق َمِعي ب
َ
 مينْ  ُحَزم   أ

يَل  َحَطب   لَةَ  يَْشَهُدونَ  لَ  َقْوم   إ َق  الصا َحرِّ
ُ
يانلااري  ُبُيوَتُهمْ  َعلَْيهيمْ  فَأ  {ب

“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 ملسو هيلع هللا ىلص của Allah nói:  

لَةُ  فييهيمُ  ُتَقامُ  لَ  بَْدو   َولَ  قَْريَة   في  ثَلَثَة   مينْ  َما}  اْسَتْحَوذَ  قَدي  إيلا  الصا
ْيَطانُ  َعلَْيهيمُ  ََماَعةي  َفَعلَْيُكمْ  الشا ياْلْ إيناَما ب

ُكُل  فَ
ْ
ْئُب  يَأ َيةَ  اذلِّ  {الَْقاصي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص:  

يهي  َفلَمْ  انلَِّداءَ  َسميعَ  َمنْ } ت
ْ
 {ُعْذر   مينْ  إيلا  َلُ  َصلَةَ  فَلَ  يَأ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص rất 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 ملسو هيلع هللا ىلص của chúng ta và khi chúng ta 

bỏ đi Sunnah của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص là 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 ملسو هيلع هللا ىلص của 

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 ملسو هيلع هللا ىلص:  

ََماَعةي  َصلَةُ } ْفَضُل  اْلْ
َ
ي  مينْ  أ يَسْبع   الَْفذِّ  َصلَة ِّْشيينَ  ب   {َدرََجةً  َوعي

“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 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

                                           
(181) Hadith do Muslim ghi lại. 

(182) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 
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يهي  لََعَ  تَزييدُ  َْجَاَعة   في  الراُجلي  َصلَةُ } يهي  بَيْتيهي  في  َصلَت  ُسوقيهي  في  َوَصلَت
يْضًعا ِّْشيينَ  ب يَ   َدرََجةً  َوعي نا  َوَذل

َ
َحَدُهمْ  أ

َ
يَذا أ   إ

َ
أ ْحَسنَ  تََوضا

َ
 ُثما  الُْوُضوءَ  فَأ

َت 
َ
دَ  أ لَةُ  إيلا  َيْنَهزُهُ  لَ  الَْمْسجي لَةَ  إيلا  يُرييدُ  لَ  الصا  َخْطَوةً  ََيُْط  فَلَمْ  الصا

يَها َلُ  ُرفيعَ  إيلا  يَها َعْنهُ  وَُحطا  َدرََجة   ب يَئة   ب دَ  يَْدُخَل  َحّتا  َخطي إيَذا الَْمْسجي
 فَ

دَ الَْمْس  َدَخَل  لَةي  في  ََكنَ  جي لَةُ  ََكنَتي  َما الصا َ  الصا يَكةُ  ََتْبيُسهُ  هي  َوالَْملَئ
ُكمْ  لََعَ  يَُصلُّونَ  َحدي

َ
هي  في  َدامَ  َما أ يي ََمْليسي  اللاُهما  َيُقولُونَ  فييهي  َصّلا  اذلا

ْث  لَمْ  َما فييهي  يُْؤذي  لَمْ  َما َعلَْيهي  تُْب  اللاُهما  َلُ  اْغفيرْ  اللاُهما  ارََْحْهُ   {فييهي  ُُيْدي
“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. 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص 

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 ملسو هيلع هللا ىلص:  

ْيَقَظ  اللاْيلي  مينَ  اْستَْيَقَظ  َمني }
َ
ْهلَ  َوأ

َ
 مينَ  ُكتيَبا َْجييًعا َرْكَعَتْيي  فََصلاَيا هُ أ

اكيريينَ  َ  اذلا اكيَراتي  َكثييًا اّللا  {َواذلا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص và mọi 

người đã hành lễ Salah xong, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nhìn nói với 

mọi người:  

ُق  َمنْ }  {َمَعهُ  َفُيَصّلِّ  َهَذا لََعَ  َيَتَصدا

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص:  

ينا } ْزَك  الراُجلي  َمعَ  الراُجلي  َصلَةَ  َوإ
َ
يهي  مينْ  أ  َمعَ  َوَصلَتُهُ  وَْحَدهُ  َصلَت

ْزَك  الراُجلَْيي 
َ
يهي  مينْ  أ ْكَْثُ  الراُجلي  َمعَ  َصلَت

َ
َحبُّ  َفُهوَ  َوَما ََكَن أ

َ
يَل  أ ي  إ  اّللا

 {َتَعاَل 
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَماءَ  َتْمَنُعوا }لَ  ي  إ ي  َمَساجيدَ  اّللا { َوْْلَْخرُْجنَ  اّللا  تَفيلَت 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَُّما}
َ
ة   أ

َ
َصابَْت  اْمرَأ

َ
َرةَ  الْعيَشاءَ  َمَعَنا تَْشَهدْ  فَلَ  ََبُوًرا أ  { اآلخي

“Bất cứ phụ nữ nào đã sức dầu thơm thì chớ tham 

gia Salah I’sha cùng chúng ta.”(190)  

 

 

 

- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَُّما}
َ
ة   أ

َ
يَل  َخرََجْت  ُثما  َتَطياَبْت  اْمرَأ دي  إ  َحّتا  َصلَة   لََها ُتْقَبْل  لَمْ  الَْمْسجي

َل   {َتْغتَسي
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَساَءُكمُ  َتْمَنُعوا لَ }  {لَُهنا  َخْي   َوُبُيوُتُهنا  الَْمَساجيدَ  ن
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ةي  َصلَةُ }
َ
ْفَضُل  بَيْتيَها في  الَْمْرأ

َ
يَها مينْ  أ يَها في  َصلَت  في  َوَصلَُتَها ُحْجَرت

َها ْفَضُل  ََمَْدعي
َ
يَها مينْ  أ  {بَيْتيَها في  َصلَت

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يهينا  َقْعرُ  النَِّساءي  َمَساجيدي  َخْيُ }  {ُبُيوت
“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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﴿ َّٰ ۡواْ إٰىَِلا ةِ فاٱۡسعا لاوَّٰةِ مِن ياۡوِ  ٱۡۡلُُمعا ََّ نُوٓاْ إِذاا فُو ِيا لِل ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ
ا
أ َٰٓ يا

ۡۡي  لَُّكۡم إِن ُكنتُمۡ تاۡعلاُمونا  َّٰلُِكۡم اا ِّۚ ذا ِ واذاُرواْ ٱۡۡلاۡيعا اجلمعة:  ﴾٩ذِۡكرِ ٱَّللَّ
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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ْقَوام   َْلَنَْتهيَيا }
َ
هيمُ  َعنْ  أ ُُمَعـاتي  َوْدعي وْ  اْلْ

َ
ُ  َْلَْخـتيَمنا  أ يهيمْ  لََعَ  اّللا  قُلُـوب

 الَْغافيليَي{ مينَ  َْلَُكوُننا  ُثما 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

نْ  َهَمْمُت  لََقدْ }
َ
يانلااسي  يَُصلِّ  رَُجلً  آُمرَ  أ َق  ُثما  ب َحرِّ

ُ
 ريَجال   لََعَ  أ

ُُمَعةي  َعني  َيَتَخلاُفونَ   {ُبُيوَتُهمْ  اْلْ

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُُمَعةُ } ْرَبَعةً  إيلا  َْجَاَعة   في  ُمْسليم   ُكِّ  لََعَ  َواجيب   َحق   اْلْ
َ
 َمْملُوك   َعْبد   :أ

وي 
َ
ة   أ

َ
وْ  اْمرَأ

َ
وْ  َصبي   أ

َ
 {َمرييض   أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

ْمُس  فييهي  َطلََعْت  يَْوم   َخْيُ } ُُمَعةي  يَْومُ  الشا ْهبيَط  َوفييهي  آَدمُ  ُخليَق  فييهي  اْلْ
ُ
 أ

اَعةُ  َتُقومُ  َوفييهي  َماَت  َوفييهي  َعلَْيهي  تييَب  َوفييهي  َ  إيلا  َداباة   مينْ  َوَما السا  َوهي
يَخة   ُُمَعةي  يَْومَ  ُمسي ْمُس  َتْطلُعَ  َحّتا  تُْصبيحُ  حييَ  مينْ  اْلْ  مينَ  َشَفًقا الشا

                                           
(196) Hadith do Muslim ghi lại. 

(197) Hadith do Abu Dawood, Al-Haakim ghi lại, Hadith Soheeh. 
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اَعةي  ينا  إيلا  السا
ْ
نَْس  اْل  َوُهوَ  ُمْسليم   َعْبد   يَُصاديُفَها لَ  َساَعة   َوفييهي  َواإلي

ُل  يَُصّلِّ 
َ
َ  يَْسأ ْعَطاهُ  إيلا  َحاَجةً  اّللا

َ
ييااَها أ  {إ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُُمَعةي  يَْومي  ُغْسُل }  {ُُمَْتليم   ُكِّ  لََعَ  َواجيب   اْلْ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُُمَعةي  يَْومَ  ُغْسُل } َواكُ  ُُمَْتليم   ُكِّ  لََعَ  اْلْ يبي  مينَ  َويََمسُّ  َوالسِّ  َقَدرَ  َما الطِّ
 {َعلَْيهي 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُكمْ  لََعَ  َما} َحدي
َ
نْ  أ

َ
نْ  َسَعةً  وََجدَ  أ

َ
ذَ  أ َْومي  ثَْوَبْيي  َيتاخي ُ  ْلي

ْ
َوى ُمَعةي اْل  سي

 {ميْهَنتيهي  ثَْوَبْ 
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َواُك َوُغْسُل  ُمْسليم   ُكِّ  َحقُّ } ُُمَعةي  يَْومي  السِّ نْ  اْلْ
َ
يْ  مينْ  َيَمسا  وَأ ْهليهي  بي طي

َ
 أ

 {ََكنَ  إينْ 
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُُمَعةي  يَْومَ  اْغتََسَل  َمني } ََنابَةي  ُغْسَل  اْلْ
ْ
اَعةي  في  َراحَ  ُثما  اْل وَل  السا

ُ
 األ

ناَما
َ
اَعةي  في  َراحَ  َوَمنْ  بََدنًَة، قَراَب  فََكأ ناَما اثلاانيَيةي  السا

َ
 َبَقَرةً، قَراَب  فََكأ

اَعةي  في  َراحَ  َوَمنْ  َةي  السا ناَما اثلااثلي
َ
ْقَرَن، َكبًْشا قَراَب  فََكأ

َ
 في  َراحَ  َوَمنْ  أ

اَعةي  يَعةي  السا ناَما الرااب
َ
اَعةي  في  َراحَ  َوَمنْ  َدَجاَجًة، قَراَب  فََكأ َاميَسةي  السا

ْ
 اْل

ناَما
َ
إيَذا َبْيَضًة، قَراَب  فََكأ

َمامُ  َخَرجَ  فَ يَكةُ  َحَُضَتي  اإلي ُعونَ  الَْملَئ  يَْسَتمي
ْكرَ   {اذلِّ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(203) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 
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ُل  لَ } ، يَْومَ  رَُجل   َيْغتَسي ُُمَعةي رُ  اْلْ ، مينْ  اْسَتَطاعَ  َما َويََتَطها هينُ  ُطْهر   َويَدا
، مينْ  وْ  ُدْهنيهي

َ
يبي  مينْ  َيَمسُّ  أ ، َولَ يَُروْ  ُثما  بَْيتيهي  طي دي يَل الَْمْسجي ُق  ُح إ  ُيَفرِّ

، َبْيَ  َمامي  ُثما  َلُ، ُكتيَب  َما يَُصّلِّ  ُثما  اثْنَْيي يْْلي ُت ل يَذا ُيْنصي  إيلا  تََكلاَم، إ
ُُمَعةي  َلُ  ُغفيرَ  يَل اْلْ ُُمَعةي إ ْخَرى  ميْن اْلْ

ُ
يرُ  ُيْغَش  لَمْ  َمااأل  {الَْكَبائ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

يَذا} َحُدُكمْ  َجاءَ  إ
َ
ُُمَعةي  يَْومَ  أ َمامُ  اْلْ  َرْكَعَتْيي  َفلُْيَصلِّ  ََيُْطُب  َواإلي

زْ   {فييهيمَ  َوْْلََتَجوا
“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: 

 {َوآَنْيَت  آَذيَْت  َفَقدْ  اْجليْس }
“Anh hãy ngồi xuống đi, anh đã làm phiền và đã trể 

rồi đó.”(206)  

Và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã nói ở Hadith đã trình bày: 

ُق  َولَ . . . } ، َبْيَ  ُيَفرِّ ُُمَعةي  َلُ  ُغفيرَ  إيلا . . .  اثْنَْيي يَل اْلْ ُُمَعةي إ  ميْن اْلْ
ْخَرى

ُ
 {األ

“...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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَذا} بيَ  يَْومَ  قُلَْت  إ يَصاحي ُُمَعةي  ل َمامُ  اْلْ ْت  َواإلي نْصي
َ
 {لََغْوَت  َفَقدْ  ََيُْطُب أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(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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  َمنْ }
َ
أ ْحَسنَ  تََوضا

َ
َت  ُثما  الُْوُضوءَ  فَأ

َ
ُُمَعةَ  أ نَْصَت  فَاْسَتَمعَ  اْلْ

َ
 َما َلُ  ُغفيرَ  َوأ

ُُمَعةي  َوَبْيَ  بَيَْنهُ  ياام   ثَلَثَةي  َوزييَاَدةُ  اْلْ
َ
ََص  َمسا  َوَمنْ  أ  {لََغا َفَقدْ  اْلْ

“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 Jum-

a’h cất lên, bởi Allah phán: 

﴿ 
ا
أ َٰٓ َّٰ يا ۡواْ إٰىَِلا ةِ فاٱۡسعا لاوَّٰةِ مِن ياۡوِ  ٱۡۡلُُمعا ََّ نُوٓاْ إِذاا فُو ِيا لِل ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ

 ِّۚ ذاُرواْ ٱۡۡلاۡيعا ِ وا  9اجلمعة:  ﴾ذِۡكرِ ٱَّللَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص 

trong đêm và ngày thứ sáu, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َلةَ } وا الصا ُ ْكْثي
َ
ا  أ ُُمَعةي  يَْومي  في  لََعَ إيناهُ  اْلْ

َحد   لَيَْس  فَ
َ
ا  يَُصلِّ  أ  يَْومَ  لََعَ

ُُمَعةي  ا  ُعريَضْت  إيلا  اْلْ  {َصَلتُهُ  لََعَ

                                           
(208) Hadith do Muslim ghi lại. 



 

 

 

170 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

وا} ُ ْكْثي
َ
لَةَ  أ ا  الصا ُُمَعةي  يَْومَ  لََعَ ُُمَعةي  َوَْلْلَةَ  اْلْ ا  َصّلا  َفَمنْ  اْلْ  َصلَةً  لََعَ

ُ  َصّلا  ا َعلَْيهي  اّللا  {َعِّْشً
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

  َمنْ }
َ
ُُمَعةي  يَْومي  في  الَْكْهفي  ُسوَرةَ  قَرَأ َضاءَ  اْلْ

َ
 َبْيَ  َما انلُّوري  مينَ  َلُ  أ

ُُمَعَتْيي   {اْلْ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُل  يَُصّلِّ  َوُهوَ  }
َ
َ  يَْسأ ْعَطاهُ  إيلا  َحاَجةً  اّللا

َ
ييااَها أ  { إ

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُُمَعةي  }يَْومُ  ينَْتا اْلْ ةَ  ث ُل  ُمْسـليم   يُوَجـدُ  لَ  ميْنَها َساَعة   ،َساَعةً  َعِّْشَ
َ
 يَْسـأ

 َ ييااهُ،  آتَاهُ  إيلا  َشيًْئا وََجلا  َعزا  اّللا رَ  فَاتْلَميُسوَهاإ  الَْعْْصي{ َبْعدَ  َساَعة   آخي

“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 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

ْمُس  فييهي  َطلََعْت  يَْوم   َخْيُ } ُُمَعةي  يَْومُ  الشا ْهبيَط  َوفييهي  آَدمُ  ُخليَق  فييهي  اْلْ
ُ
 أ

اَعةُ  َتُقومُ  َوفييهي  َماَت  َوفييهي  َعلَْيهي  تييَب  َوفييهي  َ  إيلا  َداباة   مينْ  َوَما السا  َوهي
يَخة   ُُمَعةي  يَْومَ  ُمسي ْمُس  َتْطلُعَ  َحّتا  تُْصبيحُ  حييَ  مينْ  اْلْ  مينَ  َشَفًقا الشا
اَعةي  ي  إيلا  السا

ْ
نَْس  نا اْل  َوُهوَ  ُمْسليم   َعْبد   يَُصاديُفَها لَ  َساَعة   َوفييهي  َواإلي

ُل  يَُصّلِّ 
َ
َ  يَْسأ ْعَطاهُ  إيلا  َحاَجةً  اّللا

َ
ييااَها أ  {إ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 

 :đã nói ملسو هيلع هللا ىلص
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َلةي َحّتا يَُصلِّ } َلةَ َفُهَو في الصا ُر الصا  {َمْن َجلََس ََمْليساً يَنَْتظي
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُُمَعةُ } ْرَبَعًة: إيلا  َْجَاَعة   في  ُمْسليم   ُكِّ  لََعَ  َواجيب   َحق   اْلْ
َ
 َمْملُوك   َعْبد   أ

وي 
َ
ة   أ

َ
وْ  اْمرَأ

َ
وْ  َصبي   أ

َ
 {َمرييض   أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص . 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 Jum-

a’h: 

1- Phải được tổ chức tại xóm làng hoặc thành 

thị, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص không 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 ملسو هيلع هللا ىلص, 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 ملسو هيلع هللا ىلص của 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 Al-

Munaafiqun (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 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

ُُمَعةي  َبْعدَ  ُمَصلًِّيا ََكنَ  }َمنْ  ْرَبًعا{ فَلُْيَصلِّ  اْلْ
َ
 أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص về 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 ملسو هيلع هللا ىلص thuật lại: Tôi đã ở qua 

đêm cùng với Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của Allah, tôi mang nước 

cho Người lấy Wudu và để cho người sai vặt, Người 

bảo tôi:  

}  }َسلِْني
“Cậu hãy yêu cầu Ta đi.” 

Tôi nói muốn được bên cạnh Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص trong thiên 

đàng thì Người ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَ  ؟} ْو َغْيُ َذل
َ
 {أ

“Còn điều gì khác nữa không?” 

Chỉ có mỗi điều đó, ông đáp. Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

ُجْودي{ ةي السُّ يَكْْثَ َ  ب ِنِّ لََعَ َنْفسي عي
َ
 }فَأ

“Thế thì cậu hãy tự giúp mình bằng cách quỳ lạy 

thật nhiều.”(219)  

Theo ông Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ 

  :ملسو هيلع هللا ىلص

َل  إينا } وا
َ
يهي  ُُيَاَسُب  َما أ َياَمةي  يَْومَ  اْلَعْبدُ  ب إينْ  ،َصلَتُهُ  َعَمليهي  مينْ  الْقي

 فَ
ْفلَحَ  َفَقدْ  َصلَُحْت 

َ
َْنَحَ  أ

َ
ينْ  ،وَأ َ  َخاَب  َفَقدْ  َفَسَدْت  َوإ يني  ،وََخِّسي  اْنتََقَص  فَإ

                                           
(219) Hadith do Muslim ghi lại. 
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ء   فَرييَضتيهي  مينْ  يَعْبدي  َهْل  اْنُظُروا :وََجلا  َعزا  الرابُّ  قَاَل  ََشْ ع   مينْ  يل  َتَطوُّ
َل  يَها َفُيَكما يرُ  يَُكونُ  ُثما  الَْفرييَضةي  مينَ  اْنَتَقَص  َما ب  {َهَذا لََعَ  َعَمليهي  َسائ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص của Allah nói rằng:  

ي  يَُصّلِّ  ُمْسليم   َعْبد   مينْ  َما} ا ينَّْتْ  يَْوم   ُكا  ّللي ةَ  ث  َغْيَ  َتَطوًَُّع  َرْكَعةً  َعِّْشَ
ُ  َبَن  إيلا  فَرييَضة   َناةي  في  بَيًْتا َلُ  اّللا

ْ
 {اْل

“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 ملسو هيلع هللا ىلص của Allah nói rằng:  

يثْنَ  َوَْلْلَة   يَْوم   في  َصّلا  َمنْ } ةَ  َّتْ ا َ  َرْكَعةً  َعِّْشَ َناةي  في  َبْيت   َلُ  بُني
ْ
ْرَبًعا :اْل

َ
 أ

ْهري  َقْبَل   َبْعدَ  َوَرْكَعَتْيي  ،الَْمْغريبي  َبْعدَ  َوَرْكَعَتْيي  ،َبْعَدَها َوَرْكَعَتْيي  ،الظُّ
ي  َقْبَل  َوَرْكَعَتْيي  ،الْعيَشاءي   {الَْفْجري  َصلَة

“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 ملسو هيلع هللا ىلص hai Rak-at trước Zhuhr và hai 

Rak-at sau Zhuhr; hai Rak-at sau Jum-a’h; hai Rak-

at sau Maghrib và hai Rak-at sau I’sha.”(223)  

3- Theo Abdullah bin Mughaffal  dẫn lời 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص:  

َذاَنْيي  ُكِّ  َبْيَ }
َ
َذاَنْيي  ُكِّ  َبْيَ  ،َصلَة   أ

َ
َذاَنْيي  ُكِّ  َصلَة ، َبْيَ  أ

َ
 َصلَة { أ

يَمنْ } وقال يف اثلاثلة  {َشاءَ  ل
“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 ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْرَبعي  لََعَ  َحاَفَظ  َمنْ }
َ
ْهري  َقْبَل  َرَكَعات   أ ْرَبع   الظُّ

َ
 {انلااري  لََعَ  َحرُمَ  َبْعَدَها وَأ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

của Allah có nói:  

ُ  رَحيمَ } ْرَبعاً  الَْعْْصي  َقْبَل  َصّلا  اْمَرءاً  اّللا
َ
 {أ

                                           
(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. 



 

 

 

181 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

إيَذا َمْثَن  َمْثَن  اللاْيلي  َصلَةُ }
َ  فَ َحُدُكمُ  َخشي

َ
ْبحَ  أ  َرْكَعةً  َصّلا  الصُّ

َدةً  يرُ  َواحي  {َصّلا  قَدْ  َما َلُ  تُوت
“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã làm. 

Ông Ishaq bin Ibrohim  nói: “Ý nghĩa việc 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص Salah 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 ملسو هيلع هللا ىلص thực 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: 

ۡجرِِۖ إِنَّ قُۡرءاانا ﴿ ِۡل واقُۡرءاانا ٱلۡفا ِق ٱَلَّ َّٰ غاسا ۡمِس إٰىَِلا لُوِك ٱلشَّ لاوَّٰةا ِلُ ََّ قِِم ٱل
ا
أ

ۡشُاو    َا نا  ۡجرِ َكا  02 اإلرساء: ﴾٧٨ا ٱۡلفا

(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 Al-

Fajr” 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: 

َّٰلِاِمۡ ﴿ ۡموا
ا
قاة   ُاۡذ مِۡن أ دا َ صا ِياِم بِاا

كد تُزا ِرُُمۡم وا اد  276اتلوبة:  ﴾ُتطا

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: 

﴿ ِّۚ ةا وَّٰ كا ةا واءااتُواْ ٱلزَّ لاوَّٰ ََّ قِيُمواْ ٱل
ا
أ  227 ابلقرة: ﴾وا

Và hãy chu đáo dâng lễ Salah và đóng Zakat. Al-

Baqoroh: 110 (chương 2) 

Từ Sunnah: Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َ اإليْسلَ } ْن  :ُم لََعَ ََخْس  بُِني
َ
ـٰهَ  َل َشَهاَدةي أ يلَ ًدا َرُسوُل  إيلا  إ نا ُُمَما

َ
 اهلُل وَأ

لَ  اهللي  يقَامي الصا ييَتاءي َوإ ََكةي ةي َوإ  {َوَصْومي َرَمَضانَ  وََحجِّ اْْلَْيتي  الزا
“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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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 ملسو هيلع هللا ىلص cử ông Mu-a’z bin Jabal 

 đến Yemen làm sứ giả thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص có căn 

dặn: 

يناَ   تي  }إ
ْ
ْهلي  مينْ  قَْوًما تَأ

َ
، أ يَل  فَاْدُعُهمْ  الْكيَتابي نْ  َشَهاَدةي  إ

َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ  إيلا  إ

 ُ ّنِّ  اّللا
َ
ي. َرُسوُل  وَأ إينْ  اّللا

َطاُعوكَ  ُهمْ  فَ
َ
يَ   أ ل َ ْعليْمُهمْ  ذلي

َ
نا  فَأ

َ
َ  أ  اْفََتََض  اّللا

. يَْوم   ُكِّ  في  َصلََوات   ََخَْس  َعلَْيهيمْ  إينْ  َوَْلْلَة 
َطاُعوكَ  ُهمْ  فَ

َ
يَ   أ ل َ  ذلي

ْعليْمُهمْ 
َ
نا  فَأ

َ
َ  أ يهيمْ  مينْ  تُْؤَخذُ  َصَدقَةً  َعلَْيهيمْ  اْفََتََض  اّللا ْغنيَيائ

َ
 في  َفَُتَدُّ  أ

ْم. يهي إينْ  ُفَقَرائ
َطاُعوكَ  ُهمْ  فَ

َ
يَ ، أ ل َ إييااكَ  ذلي

يمَ  فَ ْم، َوَكَرائ يهي ْمَوال
َ
قي  أ

 َدْعَوةَ  َواتا
إيناهُ  الَْمْظلُومي 

ي  َوَبْيَ  بَيَْنَها لَيَْس  فَ { اّللا َجاب   حي

“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: 

ِيِنٰۗ ﴿ َّٰفُُكۡم ِِف ٱلد ةا فاإِۡاوا وَّٰ كا ةا واءااتاُواْ ٱلزَّ لاوَّٰ ََّ واْ ٱل َُ قَا
ا
أ بُواْ وا فاإِن تَا

ۡو    َِّٰت لِقا ُل ٱٓأۡليا ِ َد ُنفا ۡعلاُمونا  وا  22 اتلوبة: ﴾ ١١يا

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ميْرُت }
ُ
نْ  أ

َ
يَل  أ قَات

ُ
نْ  يَْشَهُدوا َحّتا  انلااَس  أ

َ
ـٰهَ  لَ  أ يلَ ُ  إيلا  إ نا  اّللا

َ
ًدا وَأ  ُُمَما

ي، َرُسوُل  لَةَ، َويُقييُموا اّللا ََكةَ، َويُْؤتُوا الصا إيَذا الزا
يَ   َفَعلُوا فَ  َفَقدْ  َذل

ْمَوالَُهمْ  ديَماَءُهمْ  ميِنِّ  َعَصُموا
َ
َقِّ  إيلا  وَأ َساُبُهمْ  ،َهاِبي ي  لََعَ  وَحي  {َتَعاَل  اّللا

“Ta được lệnh đấu tranh với mọi người cho đến khi 

họ đọc câu tuyên thệ ( ـٰهَ َل  يلَ نا  هللُ إيلا ا إ
َ
ًدا وَأ ي  َرُسـوُل  ُُمَما اّللا ) 

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 ملسو هيلع هللا ىلص là 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: 

ۡوَِلآَُء باۡعض   ﴿
ا
َُّٰت باۡعُضُاۡم أ ۡعُروِف  واٱلُۡمۡؤِمُنونا واٱلُۡمۡؤِمنا ُرونا بِٱلۡما َُ

ۡ
ياأ

رِ وا 
ِن ٱلُۡمنكا ۡونا عا ُيِطيُعوونا ياۡناا ةا وا ووَّٰ كا ُيۡؤتُونا ٱلزَّ ةا وا لاوَّٰ ََّ ُيقِيُمونا ٱل وا
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ِكويم   زِيوٌز حا ا عا َ إِنَّ ٱَّللَّ ُ ُُاُم ٱَّللَّ ۡۡحا وۡيا َٰٓئِوكا سا ْولا
ُ
ۥِّٓۚ أ ُ راُسوَلا ا وا  ﴾٧١ ٱَّللَّ

 02اتلوبة: 

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: 

فۡلاحا ٱلُۡمۡؤِمنُونا ﴿
ا
َِّٰشُعونا  ١قاۡد أ تِاِۡم خا

َلا ِينا ُمۡم ِِف صا ِينا  ٢ ٱَّلَّ واٱَّلَّ
ِن ٱللَّۡغوِ ُمۡعرُِضونا  َّٰعِلُونا  ٣ُمۡم عا وَّٰةِ فا كا ِينا ُمۡم لِلزَّ ِينا ُمۡم  ٤واٱَّلَّ واٱَّلَّ

َّٰفُِظونا لُِفُروِجاِۡم  َّٰنُُاۡم فاإِنَُّاۡم  ٥حا يۡما
ا
ۡت أ لاكا َا  َ ۡو ما

ا
َِّٰجاِۡم أ ۡعوا

ا
َٰٓ أ ا إَِلَّ لَعا

لُوِمَّيا  َا ۡۡيُ  َُ ونا  ٦غا َٰٓئِكا ُمُم ٱلۡعا ْولا
ُ
َّٰلِكا فاأ آءا ذا را َّٰ وا ِن ٱۡبتاغا  ٧فاما

َُّٰعونا  ۡاِدمِۡم را َّٰتِاِۡم واعا َّٰنا ما
ا
ِينا ُمۡم ِۡل َّٰ  ٨واٱَّلَّ ا ِينا ُمۡم لَعا َّٰتِاِۡم واٱَّلَّ لاوا صا

فُِظونا  َّٰرِثُونا  ٩َُيَا َٰٓئِكا ُمُم ٱلۡوا ْولا
ُ
َ  ١٠أ َا ُمۡم فِياا ۡو ِينا يارِثُونا ٱلۡفِۡر ا ٱَّلَّ

ونا  َِِّٰلُ  22 - 2املؤمنون:  ﴾ ١١خا

(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 ملسو هيلع هللا ىلص hỏi: “Xin Thiên sứ cho tôi 

biết việc làm nào đưa tôi vào thiên đàng?”  

 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص trả lời những điều sau đây: 

، َتْعُبدُ } َ يهي  تُِّْشيكُ  َولَ  اّللا لَةَ، َوتُقييمُ  َشيًْئا، ب ََكةَ، َوتُْؤتي  الصا ُل  الزا  َوتَصي
 {الراحيمَ 

“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)  

يَماني  َطْعمَ  َطعيمَ  َفَقدْ  َفَعلَُهنا  َمنْ  ثَلَث  } َ  َعَبدَ  َمنْ  اإلي ناهُ  وَْحَدهُ  اّللا
َ
 لَ  وَأ

ـٰهَ  يلَ ُ  إيلا  إ ْعَطى اّللا
َ
ي  َزََكةَ  َوأ يَها َطيَِّبةً  َمالي  {َنْفُسهُ  ب

                                           
(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)  

مُ  ثَلَث  } ْقسي
ُ
َص  َما َعلَْيهينا  أ يَمْظلََمة   َعْبد   ُظليمَ  َولَ  َصَدقَة   َعْبد   َماَل  َنقا  ب

ُ  َزاَدهُ  إيلا  َعلَْيَها َصَبَ  يَها وََجلا  َعزا  اّللا زًّا ب لَة   بَاَب  َعْبد   َيْفَتحُ  َولَ  عي
َ
 َمْسأ

ُ  َفَتحَ  إيلا   {َفْقر   بَاَب  َلُ  اّللا
“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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ثِۡي  ﴿ نُٓواْ إِنَّ كا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ
ا
أ َٰٓ ُكلُونا ۞يا

ۡ
اأ ِن َلا ۡحباَرِ واٱلرُّۡمبَا

ا
ِنا ٱۡۡل ا مد

دُّ  َُ يا َِّٰطِل وا َِ بِٱلۡبا َّٰلا ٱِلََّ ۡموا
ا
ِينا ياۡكَِنُونا أ َِ واٱَّلَّ بِيِل ٱَّللَّ ن سا ونا عا

َِلم  
ا
ابأ أ ُۡمم بِعاذا ِ ِ فاباۡشد بِيِل ٱَّللَّ َ ِِف سا َلا يُنفُِقونااا ةا وا مابا واٱۡلفِضَّ  ٣٤ ٱَّلَّ

َ ِجباَُمُاۡم واُجنُوبُُاۡم يا  ُتۡكواوَّٰ بِاا نَّما فا اا رِ جا َ ِِف فَا ۡياا
لا َّٰ عا ۡو ا َُيَۡما
َّٰذا  ونا واُظُاورُُمۡم  ها َ ُكنتُۡم تاۡكَِنُ فُفِسُكۡم فاُذوقُواْ ما

ا
ُتۡم ِۡل ۡ َنا َ كا  ﴾٣٥ا ما

 65 - 34اتلوبة: 
(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) 

﴿ َّ َبا ۡسا َلا َيا وۡۡي  وا ُ ِمن فاۡضلِ ِۦ ُموا اا َُّٰاُم ٱَّللَّ اتاى َٓ ءا لُونا بِما ۡبخا ِينا يا ا ٱَّلَّ
َُّامِۖ  د  ل وَّ  باۡل ُموا ۡشا ُيطا َُّاۡم  سا ةِٰۗ ل َّٰما ِلُواْ بِ ِۦ ياۡو ا ٱۡلقِيا َ َبا  آل عمران: ﴾قُونا ما

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 ملسو هيلع هللا ىلص thì thấy Người đang ngồi dưới bóng mát của 

Ka’bah, vừa gặp tôi Người nói:  

ونَ  ُهمُ } ْخَِّسُ
َ
 {الَْكْعَبةي  َوَربِّ  األ

“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 

  :nói ملسو هيلع هللا ىلص

ونَ  ُهمُ } ْكَْثُ
َ
ْمَوالً  األ

َ
 َبْيي  مينْ  - َوَهَكَذا َوَهَكَذا َهَكَذا قَاَل  َمنْ  إيلا  أ

هي  َومينْ  يََديْهي  ينيهي  وََعنْ  َخلْفي ي  وََعنْ  يَمي َمالي  مينْ  َما ُهمْ  َما َوقَلييل   - شي
يل   َصاحيبي  يب َياَمةي  يَْومَ  َجاَءْت  إيلا  َزََكَتَها يَُؤدِّي لَ  َغَنم   َولَ  َبَقر   َولَ  إ  اْلقي

ْعَظمَ 
َ
ْسَمَنهُ  ََكنَْت  َما أ

َ
ُحهُ  َوأ يَها َتْنطي يُقُرون يَها َوَتَطُؤهُ  ب ْظلَف

َ
يأ  نَفيَدْت  ُُكاَما ب

ْخَراَها
ُ
ولََها َعلَْيهي  ََعَدْت  أ

ُ
 {انلااسي  َبْيَ  ُيْقَض  َحّتا  أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُ  آتَاهُ  َمنْ } َياَمةي  يَْومَ  َلُ  ُمثَِّل  َزََكتَهُ  يَُؤدِّ  فَلَمْ  َمالً، اّللا ْقَرَع، ُشَجاًَع  اْلقي
َ
 َلُ  أ

، ييَبَتاني ، يَْومَ  ُيَطواقُهُ  َزب َياَمةي ُخذُ  ُثما  اْلقي
ْ
يليْهزيَمَتْيهي  يَأ ْدَقْيهي  َيْعني  - ب  ُثما  - شي

نَا َيُقوُل 
َ
نَا َمالَُ ، أ

َ
َّ ﴿ ُثمَّ تاََل: ،َكْْنُكَ  أ َبا ۡسا َلا َيا َٓ وا لُونا بِما ِينا ياۡبخا ٱَّلَّ

ۡۡي   ُ مِن فاۡضلِ ِۦ ُموا اا َُّٰاُم ٱَّللَّ َُّامِۖ ءااتاى د  ا ل وَّ  باۡل ُموا ۡشا ُيطا َُّاۡم  سا َ ل قُونا ما
ةِٰۗ  َّٰما ِلُواْ بِ ِۦ ياۡو ا ٱۡلقِيا  {227 آل عمران: ﴾َبا

“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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َ  إيلا  َزََكتَهُ  يَُؤدِّي لَ  َكْْن   َصاحيبي  مينْ  َما} ْحمي
ُ
 َجَهنامَ  نَاري  في  َعلَْيهي  أ

يحَ  َفُيْجَعُل  يَها َفُيْكَوى َصَفائ ُ  َُيُْكمَ  َحّتا  وََجبييُنهُ  َجْنَباهُ  ب ي  َبْيَ  اّللا َباديه  عي
يَ  ميْقَداُرهُ  ََكنَ  يَْوم   في  ْلَف  ََخْسي

َ
ا َسبييلَهُ  يَُرى ُثما  َسَنة   أ يما يَل  إ َناةي  إ

ْ
 اْل

ا يما يَل  َوإ  {انلااري  إ

“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) 

ريينَ  َمْعَِّشَ  يَا} َصال  الُْمَهاجي يَذا ََخْس   ، خي يهينا  اْبُتلييُتمْ  إ ُعوذُ  ب
َ
ي  وَأ ياّللا نْ  ب

َ
 أ

َشةُ  َتْظَهري  لَمْ  :تُْدريُكوُهنا  يَها ُيْعليُنوا َحّتا  َقطُّ  قَْوم   في  الَْفاحي  فََشا إيلا  ب
اُعونُ  فييهيمُ  وَْجاعُ  الطا

َ
يهيمُ  في  َمَضْت  تَُكنْ  لَمْ  الاّتي  َواأل ْسلَف

َ
يينَ  أ  اذلا

ْكَياَل  َيْنُقُصوا َولَمْ . َمَضْوا ُذوا إيلا  َوالْميزيَانَ  الْمي خي
ُ
نييَ  أ يالسِّ ةي  ب دا  الَْمُؤنَةي  وَشي

ْلَطاني  وََجْوري  يهيمْ  َزََكةَ  َيْمَنُعوا َولَمْ . َعلَْيهيمْ  السُّ ْمَوال
َ
 مينَ  الَْقْطرَ  ُمنيُعوا إيلا  أ

َماءي  يمُ  َولَْولَ  السا ي  َعْهدَ  َيْنُقُضوا َولَمْ  ُيْمَطُروا لَمْ  اْْلََهائ ي  وََعْهدَ  اّللا  َرُسولي
ُ  َسلاَط  إيلا  َخُذوا َغْييهيمْ  مينْ  َعُدوًّا َعلَْيهيمْ  اّللا

َ
يهيمْ  في  َما َبْعَض  فَأ يْدي

َ
. أ

                                           
(238) Hadith do Muslim ghi lại. 
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ُتُهمْ  ََتُْكمْ  لَمْ  َوَما يما ئ
َ
َتابي  أ يكي ي  ب وا اّللا ُ ا َوَيَتَخيا نَْزَل  ميما

َ
ُ  أ  َجَعَل  إيلا  اّللا

 ُ َسُهمْ  اّللا
ْ
 {بَيَْنُهمْ  بَأ

“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: 

َ ِهۦِ  ﴿ َا ُ ۥ ياۡو ا حا قَّ  222اْلنعام:  ﴾واءااتُواْ حا

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: 

﴿ ِ بِيِل ٱَّللَّ َ ِِف سا َلا يُنفُِقونااا ةا وا مابا واٱۡلفِضَّ ونا ٱَّلَّ ِينا ياۡكَِنُ واٱَّلَّ
َِلم  

ا
ابأ أ ُۡمم بِعاذا ِ  34اتلوبة:  ﴾٣٤ فاباۡشد

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َواق   ََخْسي  ُدونَ  فييَما لَيَْس }
َ
 {َصَدقَة   أ
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“Nếu ai có ít hơn 400 gram bạc thì không nằm trong 

viện phải xuất Zakat.”(240)  

، ُجرُْحَها }الَْعْجَماءُ  ، َواْْليْئُ  ُجَبار  نُ  ُجَبار  ، َوالَْمْعدي ََكزي  َوفي  ُجَبار   الرِّ
ُُمُس{  اْلْ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

يل   َصاحيبي  مينْ  َما} يب  يَْومَ  َجاَءْت  إيلا  َزََكَتَها يَُؤدِّي لَ  َغَنم   َولَ  َبَقر   َولَ  إ
َياَمةي  ْعَظمَ  الْقي

َ
ْسَمَنهُ  ََكنَْت  َما أ

َ
ُحهُ  َوأ يَها َتْنطي يُقُرون يَها َوَتَطُؤهُ  ب ْظلَف

َ
يأ  ُُكاَما ب

ْخَراَها نَفيَدْت 
ُ
ولََها َعلَْيهي  ََعَدْت  أ

ُ
 {انلااسي  َبْيَ  ُيْقَض  َحّتا  أ

“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. 
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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: 

بۡتُ ﴿ سا َ كا َِّٰت ما يدِبا ْ مِن طا ففُِقوا
ا
ْ أ نُوٓا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ

ا
أ َٰٓ ۡاراۡجنَا يا

ا
ٓ أ َ َِمَّ ۡم وا

ۡرِضِۖ 
ا
ِنا ٱۡۡل  620ابلقرة:  ﴾لاُكم مد

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) 

َ ِهۦِ  ﴿ َا ُ ۥ ياۡو ا حا قَّ  222اْلنعام:  ﴾واءااتُواْ حا

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ْو ََكَن َعَْثييًّا الُْعِّْشُ وَ }
َ
َماءُ َوالُْعُيوُن أ يانلاْضحي فييفييَما َسَقْت السا َ ب َما ُسِقي

يْصُف الُْعِّْشي   { ن

“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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ْوُسق   ََخَْسةي  ُدونَ  فييَما لَيَْس }
َ
 {َصَدقَة   أ

“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: 

ۡاراۡجنَا ﴿
ا
ٓ أ َ َِمَّ بۡتُۡم وا سا َ كا َِّٰت ما يدِبا ْ مِن طا ففُِقوا

ا
ْ أ نُوٓا ِينا ءااما َ ٱَّلَّ اا يُّ

ا
أ َٰٓ يا

ۡرِضِۖ 
ا
ِنا ٱۡۡل  620ابلقرة:  ﴾لاُكم مد

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

هي  في  الَْعْبدي  لََعَ  }لَيَْس  { َوُغلَميهي  فَرَسي  َصَدقَة 

“Người Muslim sở hữu ngựa và nô lệ thì không cần 

xuất Zakat.”(245) và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cũng 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ْوُسق   ََخَْسةي  ُدونَ  فييَما لَيَْس }
َ
 َذْود   ََخْسي  ُدونَ  فييَما َصَدقَة  َولَْيَس  أ

َواق   ََخْسي  ُدونَ  فييَما َولَيَْس  َصَدقَة  
َ
 {َصَدقَة   أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص vào 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
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، ُجرُْحَها }الَْعْجَماءُ  ، َواْْليْئُ  ُجَبار  نُ  ُجَبار  ، َوالَْمْعدي ََكزي  َوفي  ُجَبار   الرِّ
ُُمُس{  اْلْ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص chỉ nói chung 

chung:  

َواق   ََخْسي  ُدونَ  فييَما لَيَْس }
َ
 {َصَدقَة   أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

 {َصَدقَة   َذْود   ََخْسي  ُدونَ  فييَما لَيَْس }

“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 Mu-

a’z  thuật lại: “Người ملسو هيلع هللا ىلص ra 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: 

ُ ۥ ياوۡ ﴿ قَّ َ ِهۦِ  واءااتُواْ حا َا  222اْلنعام: ﴾  ا حا

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ْوُسق   ََخَْسةي  ُدونَ  فييَما لَيَْس }
َ
 {َصَدقَة   أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

ْو ََكَن َعَْثييًّا الُْعِّْشُ وَ }
َ
َماءُ َوالُْعُيوُن أ يانلاْضحي فييفييَما َسَقْت السا َ ب َما ُسِقي

يْصُف الُْعِّْشي   { ن

“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:  

ةِ ﴿ لَّفا َ واٱلُۡمؤا لاۡياا َِّٰملَِّيا عا َِّٰكَِّي واٱۡلَٰا ٰا آءِ واٱلۡما را َُّٰت لِلُۡفقا قا دا ََّ َ ٱل ۞إِنَّما
ِ واٱبِۡن  بِيِل ٱَّللَّ ِِف سا َّٰرِمَِّيا وا ِب واٱلۡغا ِقَا ِِف ٱلرد ة  قُلُوبُُاۡم وا بِيِلِۖ فارِيضا ِنا  ٱلسَّ مد

ِكيم   لِيٌم حا ُ عا َِ واٱَّللَّ  27اتلوبة:  ﴾٦٠ ٱَّللَّ

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). 



 

 

 

218 

 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 



 

 

 

219 

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 ملسو هيلع هللا ىلص dặn dò ông Mu-a’z  trước 

khi đi Yemen như sau:  

إينْ . . . }
َطاُعوكَ  ُهمْ  فَ

َ
يَ   أ ل َ ْعليْمُهمْ  ذلي

َ
نا  فَأ

َ
َ  أ  َصَدقَةً  َعلَْيهيمْ  اْفََتََض  اّللا

يهيمْ  مينْ  تُْؤَخذُ  ْغنيَيائ
َ
ْم{ في  َفَُتَدُّ  أ يهي  ُفَقَرائ

“...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 

 do sự cao quí của họ, họ là dòng họ Haashim ملسو هيلع هللا ىلص

gồm: Con cháu của Aly, của A’qil, của Ja’far, của Al-

A’bbaas và của Al-Haarith, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َدقَةَ  إينا } د   لي آلي  تَنَْبغي  لَ  الصا يناَما ،ملسو هيلع هللا ىلص ُُمَما َ  إ ْوَساخُ  هي
َ
 {انلااسي  أ

“Quả thật, dòng họ của Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص không 

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 ملسو هيلع هللا ىلص 

bảo:  

، اْبنُ  َصَدَق } كي  َزوُْج ي  َمْسُعود  َحقُّ  َوَوَِلُ
َ
ْقتي  َمنْ  أ يهي  تََصدا  {َعلَْيهيمْ  ب

“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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

يهيمْ  مينْ  }تُْؤَخذُ  ْغنيَيائ
َ
ْم{ في  َفَُتَدُّ  أ يهي  ُفَقَرائ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَقوي  َولَ  ليَغِني   فييَها َحظا  لَ } ب   ي  ل  {ُمْكتَسي
“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

يناَما} ْعَماُل  إ
َ
يانلِّيااتي  األ  {ب

“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 ملسو هيلع هللا ىلص của 

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 ملسو هيلع هللا ىلص của 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 ملسو هيلع هللا ىلص của 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 ملسو هيلع هللا ىلص 

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 

 của Allah qui định xuất Zakat Fit-ri nhằm tẩy trần ملسو هيلع هللا ىلص

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: 

َِّٰكَِّي ﴿ ٰا آءِ واٱلۡما را َُّٰت لِلُۡفقا قا دا ََّ َ ٱل  27اتلوبة:  ﴾. . .۞إِنَّما

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 ملسو هيلع هللا ىلص của 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. 
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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 

 :đã báo trước như sau ملسو هيلع هللا ىلص

ي  َسبييلي  في  يَْوًما َصامَ  َمنْ } دَ  اّللا ُ  َبعا  {َخرييًفا َسْبعييَ  انلااري  َعني  وَْجَههُ  اّللا
“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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َناةي  في  إينا }
ْ
يااُن، َلُ  ُيَقاُل  بَابًا اْل يُمونَ  ميْنهُ  يَْدُخُل  الرا ائ ، يَْومَ  الصا َياَمةي  الْقي

َحد   ميْنهُ  يَْدُخُل  لَ 
َ
إيَذا َغْيُُهْم، أ

ْغليَق  َدَخلُوا فَ
ُ
َحد   ميْنهُ  يَْدُخْل  فَلَمْ  أ

َ
 {أ

“Trong thiên đàng có một cánh cửa mang tên Al-

Roiyaan, 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)  

َيامُ } ُكمْ  َكُجناةي  ُجناة   الصِّ َحدي
َ
َتالي  مينَ  أ  {الْقي

“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: 

فزِلا فِي ِ ٱۡلُقۡرءااُن ُمد  ﴿
ُ
ِٓي أ َنا ٱَّلَّ ضا َا ۡاُر را َِ و شا َّٰت  لدِلنََّ بايدِنا ِونا  وا مد

ِادا ِمنُكُم  ن شا ما وَّٰ واٱۡلُفۡرقاَِن  فا ۡمُ   ٱلُۡادا َُ ۡارا فاۡليا  225 ابلقرة:﴾ ٱلشَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َ اإليْسلَ } ْن  :ُم لََعَ ََخْس  بُِني
َ
ـٰهَ  َل َشَهاَدةي أ يلَ ًدا َرُسوُل  إيلا  إ نا ُُمَما

َ
 اهلُل وَأ

لَ  اهللي  يقَامي الصا ََكةي َوإ ييَتاءي الزا  {َوَصْومي َرَمَضانَ  وََحجِّ اْْلَْيتي  ةي َوإ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص vinh danh qua các Hadith sau: 

لََواُت } َْمُس  الصا ُُمَعةُ  اْلْ يَل  َواْلْ ُُمَعةي  إ يَل  َوَرَمَضانُ  اْلْ  َرَمَضانَ  إ
َرات   يَما ُمَكفِّ يرُ  اْجُتنيَبتي  َما بَيَْنُهنا  ل  {الَْكَبائ

“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)  

ييَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ } رَ  َواْحتيَسابًا إ مَ  َما َلُ  ُغفي  {َذنْبيهي  مينْ  َتَقدا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(270) Hadith do Muslim ghi lại. 

(271) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 
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ييَمانًا َرَمَضانَ  َمْن قَامَ } مَ  َما َلُ  ُغفيرَ  وَاْحتيَسابًا إ  {َذنْبيهي  مينْ  َتَقدا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُل  في  ُعْمَرة  } ة   َرَمَضاَن َتْعدي  {َحجا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُروا{} ْفطي
َ
ْيُتُمْوهُ فَأ

َ
يَذا َرأ َلَل فَُصْوُمْو َوإ ْيُتْم الْهي

َ
يَذا َرأ  إ

                                           
(272) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

(273) Hadith do Al-Bukhori ghi, theo đường truyền do Simawaih 

ghi lại: {  ة  َمِعي  في  ُعْمَرة {َرَمَضاَن َكَحجا  “U’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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

إينْ }
َ  فَ لُوا َعلَْيُكمْ  ُغبِّ ْكمي

َ
ةَ الْ  فَأ  {يَْوماً  ثَلَثييَ  عيدا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(274) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

(275) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 
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يمي  َعني  :ثَلَثَة   َعنْ  الَْقلَمُ  ُرفيعَ } ِّ  َوَعني  ،يَْستَْيقيَظ  َحّتا  انلاائ بي  َحّتا  الصا
 {َيْعقيَل  َحّتا  الَْمْجُنوني  َوَعني  ،َُيَْتليمَ 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã thông báo về hai yếu tố của 

phụ nữ là:  

لَيَْس }
َ
يَذا أ  {؟تَُصمْ  َولَمْ  ،تَُصلِّ  لَمْ  َحاَضْت  إ

“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: 

نا ﴿ ن َكا ما ر  فا
فا َّٰ سا ا ۡو لَعا

ا
َ أ رِيضا ِّۚ  ِمنُكم مَّ را اا

ُ
يََّ أ أ

ا
ِۡن أ ة  مد ابلقرة:  ﴾فاعِدَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص trong 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َ  إينا } ي  َشْطرَ  الُْمَسافيري  َعني  َوَضعَ  اّللا لَة ْومَ  الصا ُْبَّل  َوَعني  َوالصا
ْ
 اْل

عي  ْومَ  َوالُْمْرضي  {الصا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يناَما} ْعَماُل  إ
َ
يانلِّيااتي  األ  {ب

“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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

َيامَ  َمعي ََيْ  لَمْ  َمنْ } َيامَ  فَلَ ميَن اللاْيلي  الصِّ  {َل  صي
“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 ملسو هيلع هللا ىلص vào nhà hỏi tôi: 

ء  ؟{} ْنَدُكْم ََشْ َهْل عي  “Có gì ăn không em?” 

Tôi đáp: Dạ không, thưa Thiên Sứ.  

Người nói: }  يم إيّنِّ  إًذا َصائ
 Vậy Ta sẽ nhịn“ }فَ

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: 

ۡسوا ِ ﴿
ا
ۡبياُض مِنا ٱۡۡلاۡيِط ٱۡۡل

ا
ا لاُكُم ٱۡۡلاۡيُط ٱۡۡل َّٰ ياتاباَّيَّ َّتَّ بُواْ حا ُُكُواْ واٱۡۡشا وا

ۡجرِِۖ  ِمنا   220ابلقرة:  ﴾ٱۡلفا

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُروا} إينا  تََسحا
 {بََرَكةً  ُحوري السُّ  في  فَ

“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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

ماتي  تََزاُل  لَ }
ُ
ْي   أ

َ لُوا َما َبي ُروا رَ ْط الفي  َعجا خا
َ
ُحورَ  وَأ  {السُّ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ْي   انلااُس  تََزاُل  لَ }
َ لُوا َما َبي  {رَ ْط الفي  َعجا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

: َدَعَوات   ثَلَُث } يمي  َدْعَوةُ  ُمْسَتَجابَات  ائ  َوَدْعَوةُ  الَْمْظلُْومي  َوَدْعَوةُ الصا
 {الُْمَسافيري 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص:  

يمي  }إينا  ائ يلصا ْندَ  ل ْعَوةً  فيْطريهي  عي { َما َِلَ  تَُردُّ
“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: 

لَُك  إِّنِّ  اللَُّهمَّ }
َ
أ سم

َ
َِتَك  أ نم  ءٍ َشم  ُكَّ  وَِسَعتم  الَِّت  بِرمَحم

َ
ِفرَ  أ  {ِل  َتغم

(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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

نْ  إيلا  اليْستينَْشاقي  في  َوَبالي ْ }
َ
يًما تَُكونَ  أ  {َصائ

                                           
(290) Hadith do Ibnu Maajah ghi, ông Al-Busiri ghi trong Al-

Zawaa-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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

                                           
(291) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và các học 

giả khác, Hadith Soheeh. 
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ْو َْشيَب فَْلُيتيما َصْوَمُه َفإيناَما }
َ
َكَل أ

َ
يم  فَأ َ َوُهَو َصائ ُ َمْن نَِسي ْطَعَمُه اّللا

َ
أ

 {وََسَقاهُ 
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ءُ  َذَرَعهُ  َمنْ }  {َفلَْيْقضي  َعْمًدا اْسَتَقاءَ  َوَمني  قََضاء   َعلَْيهي  َفلَيَْس  اْلَقْ

“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: 

لُكا ﴿ ما نَّ عا اۡحباطا ۡكتا َلا ۡۡشا
ا
 25الزمر:  ﴾لائِۡن أ

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 ملسو هيلع هللا ىلص thì có một người đàn ông chạy đến nói: 

“Chết tôi rồi, thưa Thiên Sứ.”  

- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hỏi: {َمالََ  ؟}  “Có chuyện gì 

vậy?” 

- Người đàn ông nói: Tôi đã giao hợp với vợ trong 

lúc tôi đang nhịn chay. 

- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص:nói: { ؟ ُتْعتيُقَها َرَقَبةً  ََتيدُ  َهْل}   

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói tiếp: 

يعُ  َفَهْل } نْ  تَْسَتطي
َ
يَعْيي  َشْهَرْيني  تَُصومَ  أ  {؟ ُمَتَتاب

“Vậy anh có thể nhịn chay hai tháng liên tiếp 

không?” 

- Người đàn ông: Thưa không. 

- Thiên Sứ يْطَعامَ  ََتيدُ  َفَهْل } :ملسو هيلع هللا ىلص تِّيَ  إ {؟ ميْسكييًنا سي  

“Vậy anh có thể xuất thức ăn cho sáu mươi người 

nghèo không?” 

- Người đàn ông: Thưa không.  

Thế là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص không nói gì, lúc sau có 

người mang đến tặng cho Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص một chậu chà là 

thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hỏi: { َْين
َ
يُل  أ ائ {؟ السا   

“Người đàn ông khi nảy đâu rồi?” 

- Người đàn ông: Tôi đây, thưa Thiên Sứ. 

- Thiên Sứ ْق  ُخْذَها} :ملسو هيلع هللا ىلص يهي  َفَتَصدا {ب   

“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 ملسو هيلع هللا ىلص cười ngây ngất thấy 

cả hàm răng. Xong Thiên Sứ nói: { ُْطعيْمه
َ
ْهلََ   أ

َ
{أ  “Vậy 

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 ملسو هيلع هللا ىلص đang 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 ملسو هيلع هللا ىلص vẫn 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يلَلً  }إينا  ، يَُؤذِّنُ  ب يلَْيل  ُبوا فَُُكُوا ب مِّ  اْبنُ  يَُؤذِّنَ  َحّتا  َواْْشَ
ُ
{ أ  َمْكُتوم 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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): 

ْتَبَعهُ  ُثما  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ }
َ
تًّا أ َيامي  ََكنَ  َشواال   مينْ  سي ْهري  َكصي  {اِلا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص thường nhịn chay 

vào thứ hai và thứ năm, có người hỏi tại sao, Người nói: 

ْعَماَل  إينا }
َ
رُ  وَََخييس   اثْنَْيي  ُكا  ُتْعَرُض  األ ُ  َفَيْغفي وْ  ُمْسليم   ليُُكِّ  اّللا

َ
 ليُُكِّ  أ

َرْيني  إيلا  ُمْؤمين   ْرُهَما :َفَيُقوُل  الُْمَتَهاجي خِّ
َ
 {أ
                                           

(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 

  :nói ملسو هيلع هللا ىلص

َيامُ } ياام   ثَلَثَةي  صي
َ
َيامُ  َشْهر   ُكِّ  مينْ  أ ْهري  صي ياامُ  اِلا

َ
 َصبييَحةَ  اْْلييضي  وَأ

ةَ  ثَلََث  ْرَبعَ  َعِّْشَ
َ
ةَ  وَأ ةَ  وَََخَْس  َعِّْشَ  {َعِّْشَ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ياام   مينْ  َما}
َ
اليحُ  الَْعَمُل  أ َحبُّ  افييهَ  الصا

َ
يَل  أ ي  إ هي  مينْ  اّللا ياامي  َهذي

َ
 {الَْعِّْشي  األ

“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: 

َهادُ  }َولَ  ي
ْ
ي  َسبييلي  في  اْل هي  َخَرجَ  رَُجل   إيلا  اّللا يَنْفسي ي  ب  مينْ  يَرْجيعْ  فَلَمْ  َوَمالي

يَ   { َذل ء  يَشْ  ب

                                           
(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 

 :bảo ملسو هيلع هللا ىلص

رُ  َعَرفَةَ  يَْومي  }َصْومُ  َيةً  َسنََتْيي  ُذنُْوَب  يَُكفِّ  َوُمْسَتْقَبلًَة{ َماضي
“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 ملسو هيلع هللا ىلص trả lời câu hỏi: “Nhịn chay ngày nào 

tốt nhất sau nhịn chay Romadon?” 

ي  َشْهرُ } يي اّللا  {الُْمَحرامَ  تَْدُعونَهُ  اذلا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

رُ  ََعُشوَراءَ  }َصْومُ  َيًة{ َسَنةً  يَُكفِّ  َماضي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

إيَذا
يْن َشاَء اهللُ  الُْمْقبيُل  الَْعامُ  ََكنَ  }فَ { يَْومَ  ُصْمَنا إ عي  اتلااسي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

لَيَْس }
َ
يَذا أ ي ي  ؟تَُصمْ  َولَمْ  ،تَُصلِّ  لَمْ  َحاَضْت  إ  {ديينيَها ُنْقَصاني  مينْ  َفَذل

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ةُ  تَُصمي  لَ }
َ
يهي َغْيَ  إيلا  َشاهيد   َوَبْعلَُها الَْمْرأ يإيْذن  {َرَمَضانَ  ب

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(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. 



 

 

 

253 

ياامُ  انلاْحري  َويَْومُ  َعَرفَةَ  يَْومُ }
َ
ِّْشييقي  وَأ

ْهَل  عييُدنَا التا
َ
َ  اإليْسلَمي  أ ياامُ  َوهي

َ
 أ

ْكل  
َ
ب   أ  {َوُْشْ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُُمَعةي  يَْومَ  تَُصوُموا لَ } وْ  يَْوم   َقْبلَهُ وَ  إيلا  اْلْ
َ
 {يَْوم   َبْعَدهُ  أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ْبتي  يَْومَ  تَُصوُموا لَ } ينْ  ،َعلَْيُكمْ  اْفَُتيَض  فييَما إيلا  السا  ََييدْ  لَمْ  َوإ
َحُدُكمْ 

َ
َاءَ  إيلا  أ َنب   ْلي وْ  عي

َ
 { فَلَْيْمُضْغهُ  َشَجَرة   ُعودَ  أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

بَدَ  َصامَ  َمنْ  َصامَ  لَ }
َ
 {األ

“Chẳng phải là các ngươi đã nhịn chay suốt năm 

sao.”(313)  

Và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

بَدَ  َصامَ  َمنْ }
َ
ْفَطرَ  َولَ  َصامَ  فَلَ  األ

َ
 {أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ييااُكمْ }  {َوالْويَصاَل  إ
“Ta khuyến cáo các ngươi việc nhịn chay liên 

tiếp.”(315) và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(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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ُموا لَ } يَصْومي  َرَمَضانَ  َتَقدا  َصْوًما يَُصومُ  ََكنَ  رَُجل   إيلا  يَْوَمْيي  َولَ  يَْوم   ب
 {فَلَْيُصْمهُ 

“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: 

ِّۚ وا ﴿ بِيَل  ۡ ِ سا َعا إَِلا ِن ٱۡستاطا َِ ِحجُّ ٱۡۡلاۡيِت ما ا ٱِلََّ ِ لَعا را َّلِلَّ فا ن كا  واما
َّٰلاِمَّيا فاإِنَّ ٱ ِن ٱلَٰۡا ِِنٌّ عا ا غا  90 آل عمران:﴾ ٩٧َّللَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َ اإليْسلَ } ْن  :ُم لََعَ ََخْس  بُِني
َ
ـٰهَ  َل َشَهاَدةي أ يلَ ًدا َرُسوُل  إيلا  إ نا ُُمَما

َ
 اهلُل وَأ

لَ  اهللي  يقَامي الصا ََكةي َوإ ييَتاءي الزا  {َوَصْومي َرَمَضانَ  وََحجِّ اْْلَْيتي  ةي َوإ
“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

đã tuyên bố:  

يَُّها}
َ
ُ  فََرَض  قَدْ  ،انلااُس  أ َجا  َعلَْيُكمُ  اّللا وا اْلْ    {فَُحجُّ

“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: 

 {اْسَتَطْعُتمْ  َولََما لَوََجَبْت  َنَعمْ  قُلُْت  لَوْ }

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َما تََرْكُتُكمْ  َما }َذُروني  إينا
ةي  َقْبلَُكمْ  ََكنَ  َمنْ  َهلََ   فَ يَكْْثَ يهيمْ  ب  ُسَؤال

يهيمْ  يهيمْ  لََعَ  َواْختيلَف نْبيَيائ
َ
إيَذا أ

َمْرتُُكمْ  فَ
َ
ء   أ يَشْ تُوا ب

ْ
 اْسَتَطْعُتمْ  َما ميْنهُ  فَأ

يَذا ء   َعنْ  َنَهْيُتُكمْ  َوإ  َفَدُعوهُ{ ََشْ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص có 

tuyên bố:  

يَُّها}
َ
ُ  فََرَض  قَدْ  ،انلااُس  أ َجا  َعلَْيُكمُ  اّللا وا اْلْ    {فَُحجُّ

“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: 

يَها َتْعَملُوا لَمْ  وََجَبْت  َولَوْ  لَوََجَبْت  قُلُْتَها لَوْ } يُعوا لَمْ وَ  ب َجُّ  ،تَْسَتطي ةً  اْلْ  َمرا
ع   َفُهوَ  َزادَ  َفَمنْ   {َتَطوُّ

                                           
(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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ي  َحجا  َمنْ } ا تْهُ  َكَيْومي  رََجعَ  َيْفُسْق  َولَمْ  يَْرفُْث  فَلَمْ  ّللي هُ  َوَِلَ مُّ
ُ
 {أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَل  الُْعْمَرةُ } اَرة   الُْعْمَرةي  إ يَما َكفا َجُّ  بَيَْنُهَما ل ورُ  َواْلْ  َجـَزاء   َلُ  لَـيَْس  الَْمْبُ
َناةُ  إيلا 

ْ
 {اْل

“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 ملسو هيلع هللا ىلص về việc làm ân 

phước nhất, Người nói: 

ييَمان   ي{ }إ ي َوَرُسْولي ياّللا  ب
“Niềm tin vào Allah và Thiên Sứ của Ngài.” Họ hỏi: 

“Rồi đến điều gì thưa Thiên sứ?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 
َهاد   ي{ َسبييلي  في  }ُثما جي   اّللا

“Đến Jihaad vì Allah” Họ hỏi: “Rồi đến điều gì nữa 

thưa Thiên sứ?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 
{ }وََحج   ور   َمْبُ

“Hành hương Hajj được chấp nhận.”(323)  

4- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

يُعوا َجِّ  َبْيَ  }تَاب إيناُهَما َوالُْعْمَرةي  اْلْ
َياني  فَ نُوَب  الَْفْقرَ  َيْنفي  َيْنفي  َكَما َواذلُّ

يدي  َخَبَث  الْكييُ  َدي َهبي  اْلْ ةي  َواذلا ةي  َولَيَْس  َواْلفيضا يلَْحجا وَرةي  ل  ثََواب   الَْمْبُ
َناُة{ إيلا 

ْ
 اْل

“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: 

ۡ وا ﴿ َعا إَِلا ِن ٱۡستاطا َِ ِحجُّ ٱۡۡلاۡيِت ما ا ٱِلََّ ِ لَعا ِّۚ َّلِلَّ بِيَل   90 آل عمران:﴾  ِ سا
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 ملسو هيلع هللا ىلص đã 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: 

ِ  رَُسوُل  َوقََّت }   ملسو هيلع هللا ىلص الِلَّ
َ
لِ ِْل مَمِدينَةِ  هم ُلَيمَفـِة، َذا ال   اْلم

َ
ـلِ َوِْل مِ  هم

م
ـأ  الشَّ

َفَة، ُحم   اجلم
َ
لِ َوِْل نَ  ََنمدٍ  هم مَمنَاِزِل، قَرم   ال

َ
لِ َوِْل ََمِن  هم لََم، اْلم  لَُهـنَّ  َفُهـنَّ  يَلَمم
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َت  َولَِمنم 
َ
ِ  ِمنم  َعلَيمِهنَّ  أ ، َغْيم ِلِهنَّ هم

َ
َـجَّ  يُِريـدُ  ََكنَ  لَِمـنم  أ ـَرَة، اْلم  َوالمُعمم

   فَِمنم  َذلَِك  ُدونَ  ََكنَ  َفَمنم 
َ
مَشأ ن

َ
ُل  َحّتَّ  َحيمُث أ هم

َ
ةَ  أ ةَ  َمكَّ  {ِمنم َمكَّ

“Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 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: 

ۡشُار  ﴿ 
ا
ِّۚ  ٱۡۡلاجُّ أ َّٰت  ۡعلُوما  290ابلقرة:  ﴾ مَّ

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يَص،  الُْمْحريمُ  يَلْبَُس  }لَ  اوييَل، َولَ  َواْلعيَماَمةَ اْلَقمي َ نَُس،  َولَ  الِّسا الُْبْ
، ُه َوْرس  َوَل زَْعَفَران  ، َولَ  َولَ ثَْوباً َمسا ْيي

ُفا
ْ
نْ  إيلا  اْل

َ
 َنْعلَْيي  ََييدَ  لَ  أ

ْيي وَ 
ُفا ْسَفَل  يَُكونَا َحّتا  ْْلَْقَطْعُهَمافَلَْيلْبَْس اْلْ

َ
 {الَْكْعَبْيي  مينَ  أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ةُ  تَنَْتقيُب  لَ }
َ
اَزْيني  تَلْبَُس  َولَ  الُْمْحريَمةُ  الَْمْرأ  {الُْقفا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

                                           
(326) Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi lại. 

(327) Hadith do Al-Bukhori ghi. 
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يَض  انلَُّفَساءَ  }إينا  َائ
ْ
ُل  َواْل َ   َوَتْقضي  َوَُتْريمُ  َتْغتَسي نْ  َغْيَ  ُُكاَها الَْمَناسي

َ
 أ

ياْْلَْيتي  َتُطوَف  لَ   َتْطُهَر{ َحّتا  ب

“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 ملسو هيلع هللا ىلص rời 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 ملسو هيلع هللا ىلص. 

4- Nên Ehrom sau Salah bắt buộc hoặc Salah 

Sunnah. 

5- Đọc Talbiyah sau khi định tâm, đó là câu: 

َْمَد َوانلِّْعَمَة  ،َْلاْيَ  لَ َْشييَ  لََ  َْلاْيَ   ،َْلاْيَ  اللاُهما َْلاْيَ   إينا اْلْ
 لَ َْشييَ  لََ   ،َوالُْملَْ   لََ  

                                           

(328) Sheikh Al-Khottobi  nói: “Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 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 ملسو هيلع هللا ىلص.  

 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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ۡو بِ ِۦٓ ﴿
ا
َ أ رِيضا نا ِمنُكم مَّ ن َكا ما ذ  فا

ا
ِس ِۦ فافِۡدياة  و أ

ۡ
أ ِن رَّ ِن ِصياَ أ مد مد

ۡو نُُسك   
ا
قاةأ أ دا ۡو صا

ا
 292ابلقرة:  ﴾أ

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: 

﴿ َ اا يُّ
ا
أ َٰٓ ِّۚ يا فُتۡم ُحُر  

ا
أ ۡيدا وا ََّ ُنواْ َلا تاۡقُتلُواْ ٱل ِينا ءااما  95 املائدة: ﴾ٱَّلَّ

Hỡi những người có đức tin, cấm các ngươi giết thú 

hoang dã trong lúc các ngươi đang hành hương. Al-

Maa-idah: 95 (chương 5) 

Những ai cố ý săn thú thì phải bồi thường con thú 

như đã săn, Allah phán: 

تالاُ ۥ ﴿ ن قا ِد  واما مد تاعا زا ِمنُكم مُّ مِ  آء  ا فاجا تالا ِمنا ٱِلَّعا َ قا ِۡثُل ما  املائدة: ﴾مد
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: 

ۡشُار  ﴿
ا
ن فاراضا فِياِنَّ ٱۡۡلاجَّ فاَلا  ٱۡۡلاجُّ أ ِّۚ فاما َّٰت  ۡعلُوما َلا فُُسوقا مَّ رافاثا وا

 َ الا ِِف ٱۡۡلاجدِ َلا ِجدا  290بلقرة: ا ﴾وا

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. 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َواُف  ياْْلَْيتي  }الطا نا  إيلا  َصلَة   ب
َ
َ  أ بَاحَ  اّللا

َ
ُم{ فييهي  أ  الْلََكَ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

، الَْعامي  َبْعدَ  َُيُجُّ  لَ } ياْْلَْيتي  َيُطوُف  َولَ  ُمِّْشيك   {ُعْريَان   ب
“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. 



 

 

 

272 

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 ملسو هيلع هللا ىلص của 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 ملسو هيلع هللا ىلص. 

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:  

ناة  ﴿ سا ۡنياَ حا بَّنآَ ءااتِناَ ِِف ٱلُّ ناة  را سا ِِف ٱٓأۡلِاراةِ حا ابا ٱِلَّوَرِ  وا وذا واقِناَ عا
 672 ابلقرة: ﴾٢٠١

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 ملسو هيلع هللا ىلص như thế. 

7- Sau khi đã đủ bảy vòng Tawwaaf thì đi về 

hướng đến Maqom Ibrahim , vì Allah phán: 

َِّٰه ﴿ َِ  إِبۡرا قا ُِذواْ مِن مَّ ِۖ واٱَّتَّ
َلد  َا َُ  265ابلقرة:  ﴾ما 

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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َواُف  ياْْلَْيتي  }الطا نا  إيلا  َصلَة   ب
َ
َ  أ بَاحَ  اّللا

َ
مُ  فييهي  أ  فييهي  تََكلامَ  ، َفَمنْ الْلََكَ

ْي   إيلا  َيَتَُكامُ  فَلَ 
َ  {َبي

“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 ملسو هيلع هللا ىلص có nói: 

َواُف } قيلُّوا َصلَة   الطا
َ
 {اْللََكَمَ  فَأ

“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:  

﴿ ِ َٓئِرِ ٱَّللَّ عا ۡرواةا مِن شا َ واٱلۡما فا ََّ  158ابلقرة:  ﴾ۖ  ۞إِنَّ ٱل
Quả thật, đồi Sofa và Marwah là một trong những 

dấu hiệu của Allah. Al-Baqoroh: 158 (chương 2)  

Và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

إينا  اْسَعْوا}
َ  فَ ْعَ  َعلَْيُكمُ  َكَتَب  اّللا  {السا

“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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

يناَما} ْعَماُل  إ
َ
يانلِّيااتي  األ  {ب

“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 ملسو هيلع هللا ىلص, những lời tụng 

niệm trên hai đồi Sofa và Marwah là: 

ـٰهَ لَ } يلَ ِّ  إ
ُْمُد َوُهَو لََعَ ُكي ْيَ  َلُ، َلُ الُْملُْ  َوَلُ اْلْ إيلا اهلُل وَْحَدهُ لَ َْشي

، لَ  يْر  ء  َقدي ـٰهَ ََشْ يلَ َْنََز َوْعَدهُ، َونََْصَ َعْبَدهُ، َوَهَزَم  إ
َ
إيلا اهلُل وَْحَدهُ، أ

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
 {األ

(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)(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: 

ةا ﴿ ۡروا َ واٱلۡما فا ََّ ِ  ۞إِنَّ ٱل َٓئِرِ ٱَّللَّ عا را فاَلا  ۖ  مِن شا وِ ٱۡعتاما
ا
جَّ ٱۡۡلاۡيتا أ ۡن حا ما فا

ۡۡي   عا اا وَّ ن تاطا ِّۚ واما َ وَّفا بِاِما ن ياطَّ
ا
لاۡي ِ أ حا عا لِيٌم ا فاإِنَّ ٱُجنَا َكٌِر عا ا شا َّللَّ

 252 ابلقرة: ﴾١٥٨
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 Sa-

i’ 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

 {اَْلجُّ َعَرفَةُ }
“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 al-

Makkah (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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اً  اللاُهما  َْلاْيَ     َحجِّ

(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?  

ِّ َحْيُث َحبَْستَِني 
يس  َفَمَحلي يْن َحبََسِني َحاب  إ

(In ha-ba-sa-ni haa-bi-sun fa-ma-hal-li hai-su ha-

bas-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 ملسو هيلع هللا ىلص còn 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 ملسو هيلع هللا ىلص đã đứng cho đến khi mặt trời lặn rồi 

Người nói:  

َكُكمْ }  {ُخُذوا َعِنِّ َمَناسي
“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 Rak-

at, 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 ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

هي  َصلََتَنا َشهيدَ  }َمنْ   َحّتا  َمَعَنا َوَوَقَف  -يعِن الفجر بمزدلفة  - َهذي
يَعَرفَةَ  َوَقَف  َوقَدْ  نَْدَفعَ  يَ   َقْبَل  ب وْ  َْلْلً  َذل

َ
َتما  َفَقدْ  َنَهاًرا أ

َ
هُ  أ  َوقََض  َحجا

 َتَفَثُه{

“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 

  :bảo ملسو هيلع هللا ىلص

يْفَعْل َوَل َحَرَج{  }ا
“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 ملسو هيلع هللا ىلص không 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 ملسو هيلع هللا ىلص cấm 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 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

َحد   َيْنفيَرنا  }لَ 
َ
رُ  يَُكونَ  َحّتا  أ هي  آخي { َعْهدي ياْْلَْيتي  ب

“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: 

   ُعْمَرةً  اللاُهما  َْلاْيَ  

(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:  

﴿ ِ َٓئِرِ ٱَّللَّ عا ۡرواةا مِن شا َ واٱلۡما فا ََّ  158ابلقرة:  ﴾ۖ  ۞إِنَّ ٱل
Rằng Sofa và Marwah là một trong những dấu hiệu 

của Allah. Al-Baqoroh: 158 (chương 2). 

بْ }
َ
 ـأ

ُ
يمَ  َدأ  ـبَ  اـب

َ
ي  اهللُ  َدأ  {هي ـب

(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: 

ْكَبُ 
َ
 اهلُل أ

 (Allahu Akbar) 

Và đọc tiếp câu sau đây: 
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ـٰهَ لَ } يلَ ِّ  إ
ُْمُد َوُهَو لََعَ ُكي ْيَ  َلُ، َلُ الُْملُْ  َوَلُ اْلْ إيلا اهلُل وَْحَدهُ لَ َْشي

، لَ  يْر  ء  َقدي ـٰهَ ََشْ يلَ َْنََز َوْعَدهُ، َونََْصَ َعْبَدهُ، َوَهَزَم  إ
َ
إيلا اهلُل وَْحَدهُ، أ

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
 {األ

(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: 

اً  اللاُهما  َْلاْيَ     َحجِّ

 (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 Rak-

at, 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 Sa-

i’ 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 ملسو هيلع هللا ىلص và các khu vực khác của 

Madinah. 

2- Khi vào Masjid nên vào bằng chân phải và đọc: 

ـلَُم َعلَـى َرُسـولي اهللي، } ـلَةُ َوالسا يْسـمي اهللي، َوالصا  حْ ـاْفتَ  ما ـاللاهُ ب
ي  بَْواَب  يـل

َ
 {َمتيَ  ـرَحْ  أ

(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 ملسو هيلع هللا ىلص. 

4- Đứng hướng mặt về mộ của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

bằng tinh thần nghiêm trang nói:  

َلُم َعلَْيُكْم َورََْحَُة }  {اهللي َوَبَرََكتُهُ السا
(Assa lamu a’ laikum wa rahma tullohi wa 

barakaatuh) 

5- Bước sang phải chút xíu để Salam cho ông Abu 

Bakr với câu chào: 

َلُم َعلَْيُكْم َورََْحَُة اهللي َوَبَرََكتُهُ } {السا , xong bước sang phải 

chút nữa để chào Salam cho ông U’mar bin Khottob cũng 

bằng câu: { َُلُم َعلَْيُكْم َورََْحَةُ اهللي َوَبَرََكتُه {السا  sau 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 ملسو هيلع هللا ىلص, 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 ملسو هيلع هللا ىلص 

 

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 ملسو هيلع هللا ىلص làm 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 ملسو هيلع هللا ىلص sau khi sinh nỡ 

bà phải làm gì? Người bảo: 

لي } يَثْوب   َواْستَْثفيريي اْغتَسي ْحريمي  ب
َ
 {وَأ

“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 Al-

Baida 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 ملسو هيلع هللا ىلص thì 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 ملسو هيلع هللا ىلص hô 

lớn câu Talbiyah 

َْمَد َوانلِّْعَمَة  ،َْلاْيَ  لَ َْشييَ  لََ  َْلاْيَ   ،اللاُهما َْلاْيَ  َْلاْيَ   إينا اْلْ
 لَ َْشييَ  لََ   ،َوالُْملَْ   لََ  
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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 ملسو هيلع هللا ىلص chỉ 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: 

َِّٰه ﴿ َِ  إِبۡرا قا ُِذواْ مِن مَّ ِۖ واٱَّتَّ
َلد  َا َُ  265ابلقرة:  ﴾ما 

Và hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim làm địa điểm dâng 

lễ nguyện Salah. Al-Baqoroh: 125 (Chương 2).  

Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص đứng 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: 

﴿ ِ َٓئِرِ ٱَّللَّ عا ۡرواةا مِن شا َ واٱلۡما فا ََّ  158ابلقرة:  ﴾ۖ  ۞إِنَّ ٱل
Quả thật, đồi Sofa và Marwah là một trong những 

dấu hiệu của Allah. Al-Baqoroh: 158 (chương 2). 

بْ }
َ
 ـأ

ُ
يمَ  َدأ  ـبَ  اـب

َ
ي  اهللُ  َدأ  {هي ـب

(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: 

، لَ } ْكَبُ
َ
ـٰهَ اهلُل أ يلَ ُْمُد  إ ْيَ  َلُ، َلُ الُْملُْ  َوَلُ اْلْ إيلا اهلُل وَْحَدُه لَ َْشي

ِّ ََشْ 
، لَ َوُهَو لََعَ ُكي يْر  ـٰهَ ء  قَدي يلَ َْنََز َوْعَدهُ، َونََْصَ  إ

َ
إيلا اهلُل وَْحَدهُ، أ

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
 {َعْبَدهُ، َوَهَزَم األ

(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 ملسو هيلع هللا ىلص xuống 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:  

ّنِّ  }لَوْ 
َ
ْمريي مينْ  اْسَتْقَبْلُت  أ

َ
ُسقي  لَمْ  اْسَتْدبَْرُت  َما أ

َ
 وََجَعلُْتَها الَْهْديَ  أ

لا  َهْدي   َمَعهُ  لَْيَس  ميْنُكمْ  ََكنَ  َفَمنْ  ،ُعْمَرةً   ُعْمَرةً{ َوْْلَْجَعلَْها فَْلَيحي

“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:  

َجِّ  في  الُْعْمَرةُ  َدَخلَتي } ِ  - اْلْ َتْيم   بَْل  لَ  - َمرَّ
َ
{ بَد  ألي بَد 

َ
 أ

“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 ملسو هيلع هللا ىلص 

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 ملسو هيلع هللا ىلص nghe 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 ملسو هيلع هللا ىلص cùng 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 ملسو هيلع هللا ىلص 

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: 

ْمَوالَُكمْ  ديَماَءُكمْ  إينا }
َ
 في  ،َهَذا يَْوميُكمْ  َكُحْرَمةي  ،َعلَْيُكمْ  َحَرام   وَأ

ُكمْ  في  ،َهَذا َشْهريُكمْ  لَ  ،َهَذا بَََلي
َ
ء   ُكُّ  أ ْمري  مينْ  ََشْ

َ
َاهيليياةي  أ

ْ
 ََتَْت  اْل

َاهيليياةي  َوديَماءُ  ،َمْوُضوع   قََدَما 
ْ
ينا  ،َمْوُضوَعة   اْل َل  َوإ وا

َ
َضعُ  َدم   أ

َ
 مينْ  أ

يَنا ييَعةَ  ابْني  َدمُ  ديَمائ َاريثي  بْني  َرب
ْ
ًعا ََكنَ  ،اْل  َفَقَتلَْتهُ  َسْعد   بَني  في  ُمْسََتْضي

َاهيليياةي  َوريَبا ،ُهَذيْل  
ْ
ُل  ،َمْوُضوع   اْل وا

َ
َضعُ  ريًبا وَأ

َ
 بْني  َعبااسي  ريَبا ريَبانَا أ

ليبي  َعْبدي  إيناهُ  ،الُْمطا
َ  فَاتاُقوا ،ُُكُّهُ  َمْوُضوع   فَ إيناُكمْ  ،النَِّساءي  في  اّللا

 فَ

                                           
(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: 

﴿ َُ ضا ٱِلََّ فَا
ا
ۡيُث أ فِيُضواْ مِۡن حا

ا
 299 ابلقرة:﴾ ُۡمَّ أ

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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َخْذُتُموُهنا 
َ
َماني  أ

َ
يأ ي  ب يَكليَمةي  ُفُروَجُهنا  َواْسَتْحلَْلُتمْ  ،اّللا ي  ب  َولَُكمْ  ،اّللا

نْ  َعلَْيهينا 
َ
ْئَ  لَ  أ َحًدا فُُرَشُكمْ  يُوطي

َ
إينْ . تَْكَرُهونَهُ  أ

يَ   َفَعلْنَ  فَ  َذل
ُبوُهنا  ًبا فَاْْضي ح   َغْيَ  َْضْ  َوكيْسَوُتُهنا  ريْزُقُهنا  َعلَْيُكمْ  َولَُهنا  ،ُمَبِّ
يالَْمْعُروفي  لُّوا لَنْ  َما فييُكمْ  تََرْكُت  َوقَدْ  ،ب يهي  اْعَتَصْمُتمْ  إيني  َبْعَدهُ  تَضي  ب

ي  كيَتاَب  ْنُتمْ . اّللا
َ
لُونَ  وَأ

َ
ْنُتمْ  َفَما َعنِّ  تُْسأ

َ
يلُونَ  أ  {قَائ

“...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 Al-

Haarith 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 ملسو هيلع هللا ىلص giơ ngón tay trỏ lên trời rồi 

chỉ xuống mọi người nói: 

 { اْشَهدْ  اللاُهما  ،اْشَهدْ  اللاُهما  ،اْشَهدي  اللاُهما }

“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 ملسو هيلع هللا ىلص đứng đưa tay cầu xin cho 

đến khi mặt trời lặn mất luôn phần màu vàng. Sau đó, 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cho Usaamah ngồi sau lưng Người rồi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص lệnh mọi người rời A’rofah: “Này mọi 

người, hãy đềm tĩnh, hãy đềm tĩnh.”  

Sau khi đến Muzdalifah thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hành 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 ملسو هيلع هللا ىلص 

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 ملسو هيلع هللا ىلص xoay lại kéo mặt y ngó sang hướng 

khác. Khi đến Mina, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đi 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 ملسو هيلع هللا ىلص đi 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 ملسو هيلع هللا ىلص ra 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 

 ,lên lạc đà đi về Makkah và hành lễ Zhuhr tại Makkah ملسو هيلع هللا ىلص

rồi Người ghé qua dòng tộc của ông Abdul Muttalib để 

uống nước Zamzam, Người nói:  

ليبي  َعْبدي  بَني  انْزيُعوا} نْ  َفلَْولَ  الُْمطا
َ
َقايَتيُكمْ  لََعَ  انلااُس  َيْغليَبُكمُ  أ  لََْنَْعُت  سي

 {َمَعُكمْ 

“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 ملسو هيلع هللا ىلص một gáo 

nước và Người đã uống nó.(350)  

                                           
(350) Đây là Hadith vĩ đại do Muslim ghi lại. 
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Mục Lục 

 

Trang Chủ đề STT 
2 Lời giới thiệu của Sheikh Abdullah bin Abdur 

Rohmaan bin Abdullah bin Jibrin 

1 

5 Lời nói đầu 2 

 Nền tảng thứ nhất: Lời tuyên thệ 

هَ َل  ـٰ يلَ ًدا هلُل إيلا ا إ نا ُُمَما
َ
 اهللي  َرُسوُل وَأ

3 

8   Thứ nhất: Các tên gọi của câu tuyên thệ: 4 

8   Thứ hai: Hai nền tảng của lời tuyên thệ: 5 

12   Thứ ba: Sự thật và ý nghĩa của lời tuyên thệ: 6 

12      a) Việc thờ phượng chỉ dành cho Allah: 7 

15      b) Vô can với sự đa thần và người đa thần: 8 

18      c) Không mù quáng chọn lấy giáo luật ngoài 

Islam: 

9 

22   Thứ tư: Các yêu cầu của lời tuyên thệ: 10 

22      1) Kiến thức: 11 

23      2) Lòng khẳng định: 12 

25      3) Chấp nhận xóa đi tính từ chối: 13 

26      4) Phục tùng: 14 

28      5) Ngược lại thật thà là giả dối: 15 

29      6) Ikhlos (thành tâm) và trái nghĩa là Shirk 16 
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(tổ hợp): 

31     7) Yêu thương xóa di điều trái nghĩa là 

không thích, ghét bỏ: 

17 

32     8) Phủ nhận mọi thứ được thờ phượng ngoài 

Allah: 

18 

32   Thứ năm: Điều gì xóa sạch lời tuyên thệ ? 19 

32      1) Cầu xin ai khác ngoài Allah 20 

36     2) Chuyển hướng thờ phượng vì ai khác 

ngoài Allah, 

21 

39     3) Cân bằng Allah với bất cứ ai đó 22 

40     4) Tự dựng ai đó làm trung gian giữa mình 

với Allah, 

23 

41     5) Muốn các bộ luật ngoài giáo lý Islam để 

phân xử 

24 

48 Lời tuyên thệ  ًدا رَُسوُل نَّ حُمَمَّ
َ
اهللِ  أ  25 

48    1- Thương yêu Muhammad 26 :ملسو هيلع هللا ىلص 

49    2- Noi theo và vân lời Người 27 :ملسو هيلع هللا ىلص 

50    3- Tin tưởng hết mọi thứ được Người ملسو هيلع هللا ىلص 

truyền đạt: 

28 

51    4- Áp dụng theo luật của Người ملسو هيلع هللا ىلص trong 

mọi vấn đề: 

29 

52    5- Không thờ phượng Allah ngoại trừ theo 

cung cách Người ملسو هيلع هللا ىلص di huấn: 

30 
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 Nền tảng thứ hai: Salah 31 

56 Sơ lược về tẩy rửa 32 

56    Định nghĩa và giáo lý tẩy rửa: 33 

57    Thể loại nước: 34 

60    Thể loại chất dơ bẩn: 35 

61    Cung cách đi vệ sinh: 36 

65 Wudu 37 

65    Bằng chứng bắt buộc Wudu: 38 

66    Giá trị của Wudu: 39 

68    Những bắt buộc của Wudu: 40 

69    Những Sunnah (khuyến khích) trong Wudu: 41 

74    Những điều đáng trách khi lấy Wudu: 42 

74    Hình thức Wudu hoàn chỉnh: 43 

76    Những điều làm hư Wudu: 44 

79    Khi nào bắt buộc Wudu: 45 

81    Những trường hợp được miễn Wudu: 46 

81 Cách thức tẩy rửa dành cho người bệnh 47 

83 Tắm Junub 48 

83    Bằng chứng bắt buộc tắm Junub: 49 

84    Những trường hợp bắt buộc tắm Junub: 50 

86    Các trường hợp khuyến khích tắm Junub: 51 

88    Những bắt buộc khi tắm Junub: 52 
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89    Những khuyến khích khi tắm Junub: 53 

89    Những điều không nên khi tắm Junub: 54 

90    Hình thức tắm Junub: 55 

91    Cấm người bị Junub làm những điều sau: 56 

94 Salah 57 

94    Luật về Salah: 58 

95    Giá trị của Salah: 59 

97    Khuyến cáo bỏ bê Salah: 60 

99    Điều kiện để Salah: 61 

104    Các nền tảng của Salah: 62 

111    Các bắt buộc của Salah. 63 

114    Các Sunnah của Salah: 64 

129    Những điều được phép trong Salah: 65 

129    Những điều không nên lúc Salah: 66 

132 Những điều hủy hoại Salah 67 

135 Quỳ lạy Sahu 68 

151    Hình thức hành lễ Salah 69 

154 Salah tập thể 70 

154    Giáo lý về Salah tập thể: 71 

158    Giáo trị Salah tập thể: 72 

159    Được xem là tập thể khi một người Salah 

cùng Imam 

73 
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161    Việc phụ nữ tham gia Salah ở Masjid và giá 

trị Salah của họ ở tại nhà riêng: 

74 

164 Salah Jum-a’h (thứ sáu) 75 

164    Giáo lý về Jum-a’h: 76 

166    Giá trị của Salah Jum-a’h: 77 

167    Những khuyến khích và văn hóa của ngày thứ 

sáu: 

78 

175    Các điều kiện bắt buộc về Jum-a’h: 79 

176    Các điều kiện tạo nên Salah Jum-a’h: 80 

177    Hình thức Salah Jum-a’h: 81 

178    Salah Sunnah trước và sau Jum-a’h: 82 

179    Sunnah Rowaatib: 83 

184 Salah Witir 84 

186 Hình thức Salah cho Người bệnh 85 

 Nền Tảng Thứ Ba: Zakat 86 

190    Định nghĩa Zakat: 87 

190    Giáo lý Zakat: 88 

193    Giáo lý việc không chịu Zakat: 89 

194    Ý nghĩa việc qui định Zakat: 90 

195    Khuyến khích tròn bổn phận Zakat: 91 

198    Khuyến cáo về việc không Zakat: 92 

203    Thành phần nào bắt buộc xuất Zakat: 93 
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204    Thể loại tài sản bắt buộc Zakat: 94 

206    Các loại tài sản không bắt buộc Zakat: 95 

208    Số lượng qui định Zakat đối với những tài sản 

bắt buộc Zakat: 

96 

218    Bảng tóm lược Zakat súc vật được nuôi bằng 

cỏ tự nhiên: 

97 

220 Các hướng chi tiêu Zakat 98 

226 Zakat Fit-ri 99 

226    Giáo lý, ý nghĩa về Zakat Fit-ri 100 

227    Thành phần nào bị bắt buộc 101 

227    Số lượng và loại thực phẩm bắt buộc Zakat 

Fit-ri: 

102 

228    Khi nào bắt buộc và xuất Zakat Fit-ri: ? 103 

229    Hướng chi tiêu Zakat Fit-ri: 104 

 Nền tảng thứ tư: Nhịn Chay 105 

231 Định nghĩa nhịn chay 106 

231 Giá trị việc nhịn chay 107 

232 Giáo lý nhịn chay Romadon 108 

234 Giá trị tháng Romadon 109 

234 Giá trị việc làm công đức trong Romadon 110 

235 Dựa vào đâu để xác định Romadon 111 

236 Các điều kiện nhịn chay 112 
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237 Thành phần nào được tạm miễn nhịn chay và 

phải bù lại vào ngày khác 

113 

239 Giáo lý về phụ nữ mang thai và cho con bú 114 

240 Được phép miễn nhịn chay nhưng phải xuất 

thức ăn thay thế 

115 

240 Các nền tảng của nhịn chay 116 

242 Các Sunnah trong nhịn chay 117 

244 Các điều không nên lúc nhịn chay 118 

245 Những điều làm hư nhịn chay 119 

249 Những điều được phép lúc nhịn chay 120 

251 Các thể loại nhịn chay khuyến khích 121 

254 Những ngày Haram (cấm) nhịn chay 122 

256 Những ngày không nên nhịn chay 123 

 Nền tảng thứ năm: Hành hương 

Hajj 

124 

260 Định nghĩa và giáo lý về hành hương Hajj 125 

260 Giá trị của hành hương Hajj 126 

265 Các điều kiện bắt buộc  hành hương Hajj 127 

266 Các nền tảng của  hành hương Hajj 128 

266    Nền tảng thứ nhất: Ehrom 129 

267       Các bắt buộc, các Sunnah và các điều cấm 

của Ehrom 

130 

274    Nền tảng thứ hai: Tawwaaf 131 
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274       Thể loại Tawwaaf 132 

275       Các điều kiện của Tawwaaf 133 

276       Các Sunnah trong Tawwaaf 134 

277       Các văn hóa lúc Tawwaaf 135 

278    Nền tảng thứ ba: Sa-i’ 136 

279       Các điều kiện trong Sa-i’ 137 

279       Các Sunnah trong Sa-i’ 138 

281       Văn hóa Sa-i’ 139 

281    Nền tảng thứ tư: Đứng trên A’rofah 140 

282 Các bắt buộc của Hajj 141 

282 Các nền tảng U’mroh 142 

283    Các điều bắt buộc của U’mroh 143 

283    A) Những điều cần làm trong ngày Tarwiyah 

(mồng 8 tháng Zul Hijjah) 

144 

283    B) Những điều cần làm trong ngày A’rofah 145 

286    C) Những điều cần làm tại Muzdalifah 146 

287    D) Những điều cần làm trong ngày E’id 147 

289         Những chú ý trong ngày E’id 148 

291    E) Những điều cần làm trong những này 

Tashriq 

149 

292 Tawwaaf Wida’ 150 

293 Tóm lược nghi thức U’mroh 151 
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295 Tóm lược nghi thức Hajj 152 

297 Thăm viếng Masjid Nabawi cao quí 153 

300 Hình thức hành hương của Thiên Sứ 154 ملسو هيلع هللا ىلص 

309 Mục lục 155 
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