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Hucmg dân cho nguùi muslim mÔi tïm hiêu...

Lùi mô dàu cùa Sheikh Abdulloh ibnu
Abdurrohman Al Jubairin ..
Alhamdulillah, xin chân thanh khen nggi
và t4 cm Allah duy nhât dê tOn thù, càu xin sp
tôt lành an bïnh cho Thiên sri Muhammad
(saw) cùng gia quyén, bàng hiru và nhùng
ngucri noi theo cho dén ngàY Sau.

kùi tôi dâ dçc qua bài viét cùa nguùi
anh em sheikh Abdulkarim Ad Diwan, tôi
nhfln thâV cuôn câm nang này rât cô nhièu 1i
nghia và hiru ich vè nhûng giâo ly bât buQc
trong tôn giâo, liên quan vè nguôn gôc và
nhirrrg giâo ly thçc hành cùa ûô, tuy tông
quât nhung rât quan trgng và ich lqi cho
nhinrg nguÙi mÔi tim hiéu, nhût là nhimg
nguùi môi gianhâp vào Islam, dé hçc hôi vè
Sau

càn bân cùa tôn giâo mà không cô sg cô vân

và nguùi huong dân bên c?tr, vôi nQi dung,
câch trïnh bày và dién tâ rât oé dàng, oé niéu
dé hçc hôi.

Tôi hy vgng cuôn câm nang này së dugc
dich ra nhièu ngôn ngû và phân phât mQt
câch quâng bâ rQng fii cho mgi nguùi, nhr?t
là nhftrg nguùi côn thiéu hiéu biét vè càn bân
cùa Islam dé trânh khôi su hành dao và thçc
hành sai làm dua dén su bid-ah tà giâo hay
làm lân khâc.

Hy vqng noi Allah së dem lai hûu fch cho
tât câ.
càu xin Allah ban sg binh an tôt lành cho
thiên sri cùn g gia quyén, bàng hûru và nhirng
nguùi noi theo..
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Abudulloh ibnu Abdurrohman Al Jubairin.
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Lùi môdàu:
Alhamdulillah, xin chân thành ktren nggi
và tq on Allah, càu xin sU binh an tOt lành
cho Thiên sir cùng gia quyên, bàng hiru và
nhirng nguùi noi theo cho dén ngày Sau, sau
d6...

Cuôn câm nang tôm luqt này, dugc so4n và
viét dành dëc biêt cho nhùng nguùi môi tïm
\
t .Â
nleu va gia nhâp vào Islam mà hq không sô
nguùi thày hucrng dân mAt câch tông quât,
rông râi vè giâo ly Islam quâng d?i, nhût là
1iên quan vè t1i thuy& tôn thô, su hành d*o và
sp giao dich giao té thçc hành hàng ngày.

giét ràng, cuôn câm nang này ktrông thê
viét lên trét nhûng gi liên quan dén tôn giâo,
nhrmg vÔi su tôm luqt nhùng gi quan trgng
không thê thiéu dugc vè càn bân chânh cùa

giâo lf -...nên ô dây, chring tôi không dua ra
nhûng gi không quan rrgng nhu chi tiét vè
sunnah hay mustahab (làm thêm) mà quan
trçng càn tim hiéu dô là nhûrng gi càn bân aât
buQc ktrông thé thiéu dugc dé hành dao vçn

toàn...côn lai nhirng gi mà cuôn câm nang
này không nêu tà, xin quf dçc giëL hây tim
hiéu thêm ô nhimg cuôn sâch giâo lf <Iày dù
chi tiét và quan trgng hon...

Xin Allah châp nhân sg dông gôp nhô men
này chi vi Ngài duy nhât, xin Ngài ban cho
chring ta sr,r hiéu biét rÔng râi và ban mqi
dièu tôt lành, an binh cho chring ta..
Tâc giâ:
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Abdulkarim ibnu Abdulmajid Ad Diwan.

:ô+rhjf :T-li

Dièu thr? nhrit: Ly thuyét tôn thù hay càn
bân cria dûc tin..

eât buQc cho nguùi muslim phâi tin tucrng Ô
Allah, tin tuurg Ô nhûng vi thiên thàn cùa
Allah, tin tucmg Ô nhÛng Thiên kinh, nhûng
vi Sri giëLcùa Allah, tin tucrng Ô Ngày Sau và
tin tuorrg ô sU tièn dinh tôt hoflc xâu.

1)- Tin tuÛng ô Allah

...

... Àq ûL+Tl

*- Tin tuong

ràng Allah là Dâng T?o Hôa,
Dâng Chria Tê cùa muôn loài, Ngài là Dâng
Cai Quan, Thông Lânh trên tât câ.-.

*- Tin râng chi

cô Ngài Duy wtrât là Dân g ôâ

t?o hôa tât cL qua lùi Phân cùa Ngài:

Ây{W jAî'ri#'t
î :>tu{ @ <'K3-3ç'7Jy
6

(( ...Cd chàng mQt Dâng T?o Hôa nào ttâ
ban cho câc nguùi tùr trên trùi xuông durfi
Aât ? Không cô Thugnrg Dé nào câ duy chi
Ngài. Thé sao câc nguùi quay lung lânh xa
?)).Surah:35:3

*- Tin rang Allah là Dâng

Chira Té Cao cët
duy ntrât cai quân tât câ vû ffp này, qua lùi
phân cùa Allah:
3r8'té;' ,f fç 1ifî'e!.iç
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(( Và bôi vi Allah nÉm quyèn thông fti câc
tàng ftoi và dàt, và Allah c6 quyèn chi
ptrôi trên tfitcâ mgi viÇc )). Surah : 3:189.
*(-

Tin tucrng rang Allah là Dâng Cai Quân,
Ban Bô và Dièu hành tât câ nhûng bién
chuyén, bién hôa trên toàn càu, qua lùi phân
cùa Ngài nhu sau:
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(( Hây hôi hg: Ai .âp dutng câc nguùi tùr
trên trùi xuông durf'i Aât ? Ai nÉm quyèn
kiôm soât thinh-giâc và thi-giâc cùa crflc
nguùi ? Và ai dua câi sông ra tùr câi chét
và ai dua câi ctrét ra khôi câi sông ? Ai
quân ly ilinh doçt công viÇc (cûa vû trç)?
Hq sê trâ tôri: Allah! Vây hây bâo hg: Thé
câc nguùi không sg Ngài hay sao ?. Allah
Rabb thçc sU cria câc nguùi là nhu thé.
Théo phâi chàng dièu gi khâc vôi sç thft là
sç Èm $c? Thé câc nguùi l?c huûng ra
sao?)). Surah: 10:

3

1
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*- Tin

tucrng ràng Allah là Thugng Dé Duy
I.Ihât, không cô thàn thânh nào khâc dê tôn
thù, mei sU tôn thù dèu ô Ngài duy nhât,

ngoài Ngài ra dèu ffô thanh vô I!, không
dugc Ngài châp nhân, qua lùi ph ân cinNgài:

{ Jbg *;",a ffi-(& 3tiç"'Âi &aç }1i* I'r
T. :û6

(( sô di nhu thé là vi Allah tà chân tf
tuyÇt eôi, và ràng vât (hay ké) mà chûng
càu nguyÇn và không phâi là Ngài chi tà
vât giâ t?o ây thôi..)). Surah: 31:30.

*- Nhûng ai huong nhûng sU viÇc gi liên
quan dén vân dè tôn thù hay ibadath nhu:
Càu xin (du-a), vang l?y, mong uôc, thè
nguyÇn, dâng hién quà câp cho thàn finh
khâc, vôi y nguyên là nhimg thàn thânh dô së
h0 trô ban bô cho, dù ngay câ vôi nhthrg vi
thiên thàn, thiên srt và nhûng vi hièn nhfui

dao hanh cùa Allah mà kûrông nhfu danh
Ngài thi vâp phâi tQi dông dàng, tô hçrp hay
shirkh vôi Allah.

*- Nhfnrg ai vâp phâi t0i dông dâttg, tô hçrp
này, mà không ân nân sâm hôi, rôi chét di
trong tïnh trpng này, thï Allah không bao giù
tha thir cho hq và hq së bi dày vào dia ngçc
vinh viên ô trong dô. Qua lÔi phân cùa Allah
nhu sau:

;Aâ!s 6iV,
\\1

Fi 4L'{Â, 6 };;i 6î 6t }tJr3 JÉ

:ctJl { @ Çi

\îi'Y, sit & lrtâ é'' x4

(( Quâ thât, Atlah không tha thû viÇc tô
hqp (ai, câi gÙ cùng vtfi Ngài (Allah)
nhung tha thtft ilièu gi khâc hon dièu .tô
cho nguùi nào Ngài mu6n. Và ai tô hqP
(ai, câi gù cùng vtfi Allah thi chÉc chÉn tà
lec dço riltxa )). Surah 4:116
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*- Tin tuông và châp nhân ô

tât câ nhûrng
danh tânh và thuQc tinh tuyÇt AOi cria Allah
dâ dugc Ngài dién tâ vè Ngài cûng nhu Rosul
(saw) dâ tnryèn giâng cho chring ta biét.
Chirng ta không dugc phép so sânh, diên tâ
hay tuông tuqng nhûng thuQc tfnh cùa Allah
nhu thé này thé oe, vi ktrông cô ai hay gi so
sânh dugc vôi Ngài, nhu Ngài dâ phân:

{@ i-;JUri

fr'::a't6,;{ },r1r;lr

\ \ :.sJ-Éll

((.. Không c6 gi giông Ngài câ. Và Ngài là
Dâng Hàng hlghe, Dâng Hàng Thây)).
Surah: 42:11

*- Nên biét ràng, tât cânhûrng gi dugc dién tâ
vè thuQc tinh, bân lânh cùa Allah dù tông
quât hay chi tiét, cô châp nhfln hay tu chôi,
nhmg vcri nhûng bàng chimg tù thiên kinh
Quran, sunnah cùa Rosul (saw) và nhùng vi
LL

hqc eiâ chân chânh cùa Islam dâ giâi thich
mQt câch rô ràng, nên chring ta không duqc
dién fiL hay dua ra nhûng thi dU dê so sânh
vôi thuQc tinh bân lânh tuyêt AOi vôi Ngài
dugc, vi con nguùi chi giôi h?n nào dô, côn
Aôi vôi Allah thi ruyêt dôi nên không thé so
sânh, tucrng tugng dugc..

( Chû giâi: Không dugc dién É hay so sânh
cô nghia là: Vôi su hiêu biét giôi han cùa con
nguoi không thé nào diên tâ, vé hinh, tuông
tuqng hay so sânh Dâng Tao Hôa vôi bât ctl
nhân tAo nào khâc, néu ai so sânh bân lânh
thuQc tfnh cùa Allah vôi nhân t?o thï nguoi
dô trô thành kafir kê bât tin. Cûng vây, chirng
ta không thê thay Aôi hay giâi thich tù ngû
hay y nghia lùi phan cùa Allah theo y cùa
minh, dù nghia bông hay nghia den qua
nhûng gi mà Ngài dâ phân dê làm sai di y
nghia dâ dugc giâi thfch rô tà*g, dung
thAl.Ngoài dô ra, chring ta cûng không dugc
T2

chôi không châp nh$n nhûrng gi Allah dâ
phân vê Ngài hay nhûng gi Rosul (saw) dâ
giâi thfch vè thuQc tinh, bân lânh cao câ cùa
Allah...nhlr nhûrng nhôm dâ dâm dua ra li
thuyét vè Allah chi cô gicri h?n bao nhiêu
thuQc tinh nào dô, Aôi vcri Allah, Ngài ktrông
cô giôi h?n nên ly thuyét dô hoàn toàn sai
tùr

rrÀr

rÀ

\

Iam..).

*- Chring ta phâi tù chôi không dugc

châp

nhân nhûng gi mà Allah dâ tù chOi vè bân
lânh, tu câch hành dqng cùa Ngài nhu Rosul
(saw) cùa Ngài dâ giâi thich và im lâng
không dugc nôi hay giâti thfch thêm nhûmg gi
mà Allah và srî giâ cùa Ngài dâ im lëng..

*- Tin tuông tuyêt Aôi Ailah là Dâng Cao Câ
ngp fi trên ngai vang ô trên trcri cao nhirt,
nhmg Ngài Hiêu Biét, Thông Lâm, Quân
L9, Thây tât cânhûng gi xây ra và Ngài Duy
t ttrât h Dâng Cai Quân vû tql bao labâû ngât
này13

...lsryi1t-Jl
2)- Tin tuông ô nhtug vi thiên thàn..
Thiên thàn sông trong thé giôi vô hinh..

*- Tin tuong nhûrng vi thiên thàn cùa Allah là
nhirrg vi nhu Allah dâ diénÉttrong kinh
Quran nhu sau:
ri'J

4;4 fr;ii-{ G} lit#aYv

- Y1 :cb+!l {@

}'

r1r3 J É

<r}S--t

f,,

(( ...f{q) (nhilng ai mà chr[ng cho là con câi
cria Allah...) dèu tà bè tôi vinh dg (cria
Allah). Hg (câc Sû giâ cûa Allah) không
nôi truôc Ngài (Allah) và chi làm theo
mÇnh lÇnh cria Ngài )). Surah :21:26-27.

Nhimg vi thiên thàn cùa Allah dugc tpo ra
tù ânh hào quang (nour) cûa Allah, hg chi
biét hành dao và thi hành theo mênh lênh cùa
T4

Allah giao phô tuy thuQc vào môi srî m?ng
cùa nhûng vi thiên thfu, cô nhùng vi lo bâo
vÇ che chô cho nhûng ngucri dang thi hành
nhûng dièu hên quan dén sU hành d?o, cô
nhùng vi cô trâch nhiÇm dé ghi chép sg hành
dao cùa nô lÇ, cô nhûng vi lo thu trôi hnh hôn
cùa con nguoi, và nhirng vi cô nhiçm vU khâc
nûa tuy vào sû m4ng mà Allah giao phô, nhu
thiên thfu chuyên lo vè mua giô bâo lçt, nûi
non.v.v...

*- Chrin g ta không thây dugc thiên thàn cria
Allah, tuy nhiên Ngài cûng cho mQt sô ngucri
nào d6 duqc diêm phûc thây dugc thiên thàn
cùa Ngài..

*- Allah dâ ban cho nhûng vi thiên thân cùa
Ngài c6 dugc mQt dièu kiÇn mà con ngucri
thuôrng chirng ta không cô dugc, nhu sirc
manh, sU nhanh chông, thay dôi hinh hài,
bién hôa.. con sô thiên thàn là bao nhiêu
không ai biét dugc.,
15

*- Atlah dâ cho chring ta biét mçt vài

danh

gAi và nhiÇm vU cùa thiên thàn..

Jibriel (A)

1à

vi dugc Allah giao trQng

trâch dem sir m4ng cùa Ngài xuông cho thiên
sir dé truyèn bâ lai cho quân chring...nhu

Allah dâ phën:
qi,t"

ry & A'i frç ir$.(; le <'( J.3 F,,l G JÉ'
1v

.iéI {,1(

(( Hây bâo hq ( hti Muhammad) : Ai là ké
thù cûa (Thiên thàn) Jiriel bôi vi Nguôri
(Jibriel) mang Nô (Quran) xuông d?t vào
tÉm lông cria Ngucri theo phép cûa Allah
?..)). Surah:2:97 .

Maatik: thiên thàn quân ly dia ngUC, qua
lùi phân cùa Allah:

16
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(( Và chûng sê kêu la: ( Hôi Maalik! Hây
xin Rabb cria Ngài giét phût chûng tôi di (
Maalik ) sê dâp: ( ChÉc câc nguùi së phâi
ô d6 dùi dùi )). Surah: 43:77
Mounkar và Nakir: là hai vi thiên thàn cô
trâch nhiÇm dê hôi cung cria con nguoi khi
vùra mcri chôn vào lông dât.

3)-

rin ônhihrg kinh sâch;;1

ar;:

*Tl

*- Phâi tin tuông ô

tât câ nhimg kinh sâch
cùa Allah dâ dugc truyèn xuông cho nhûng
v! sri giëL cùa Ngài.

*- Thiên kinh Quran là cu6n thiên kinh cui5i
cùng mà Allah dâ truyèn xuông cho Thiên srî
Muhammad (saw), vi thiên srt cuôi cùng cùa
L7

Ngài trên trâi Aât này, dô là mQt cuôn kinh
vçn toàn nhût, dâ tu chinh và sùa Aôi lai
nhûng gi thiéu xôt và xâc nhæ lai Ô nhûng
cuôn kinh truôc kia, nhu Allah dâ phân

{
\

"r$;(&ft teçiiç *:4
--

a-r

'..q6ç,

}tlr;llf
É

'Ë.r3lJl

^
(( Và TA (Allah) .Iâ ban cho Ngwri (hÛi
Muhammad) Kinh sâch (Quran) bàng sç
Thât, xâc nh$n lçi câc itièu (mëc khâi)
trong Kinh sâch truôc Nô (Quran) và giir
gïn nô (Kinh sâch cû) cho ttugc nguyên
vçn ...)). Surah:S:48

*- Nhûrng cuôn Kinh dugc tnryèn xuông
truôc kia dâ bi con nguùi sùa dôi, thêm bÔt
dé dâp tmg theo nhu càu cùa he, nên nô
không côn nguyên thùy, vi v?y Uât buÔc thé
hê sau d6 phâi âp dUng theo Kinh Quran dâ

18

dugc Allah bâo vç qua lùi phân cùa Ngài nhu
sau:

q

;

;+-r d @ sMfr' qt f'lîgi

ïtrit

),J\3

JÉ,

(( Quâ thât, TA dâ ban thông tliÇp nhàc
nhô (Quran) xuông và chinh TA sê bâo
quân Nô )). Surah: 15:9.

*- Nhûmg ai cho ràng Kinh Quran thiéu xôt,
lôi thùi, hay du thùa, dâ bi bién dôi không
côn âp dpng dugc nùa, thi ngucri dô trô thành
kafir ke bât tin.
:rÉ-

Thiên kinh Quran là lùi phân cûa Allah (
mët chû và y nghia) dâ dugc mëc ldrâi xuông
tù Allah chô kùông phâi là do sç t4o hôa cùa
Ngài.
..4J*19 Àt eqgfu ôL.rTf

4)- Tin tuông ô nhihrg vi sû giâ cûa Allah..
19

*- Allah dâ gôi xuông nhûng vi srî

,

giâl cua

Ngài, qua lcri phân cùa Ngài nhu sau:
;'fr

Ji".;u! 'ôKftt
\ 1o

:erJt

{u#t 'u-€t;.3 i:,3 }

,rJÉJ'6

{ @ t|&ç;if,fiî,(SW\'r3.'î4L

(( Câc vi Sû giâ

vùra làm nguùi brfio tin
Iành và cânh câo dê cho nhân loçi không
côn dça vào ry do nào khrf,c dô khiéu n?i
vrfi Attah sau khi câc vi Sû giâ dô (.tâ cilugc
phâi ilén vtfi hg). Và Atlah Toàn Nàng, Rât
mgc Sâng suôt.)). Surah: 4:165

*- Tin tuong ràng Nabi Nuh (A) là vi Thiên
srî (Rosul) dàu tiên và Muhammad (saw) là
vi thiên sri (Rosul) cuôi cùng cùa Allah nhu
Ngài dâ phân:

'tt |$6

é, JYUft K

641çi
\
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(( Quâ thât, TA (Altah) dâ mëc khâi cho
Ngucri (Muhammad) giông nhu viÇc TA .Iâ
mëc khâi cho Nuh và câc Nabi sau
Ngutri..D. Surah:4:16
Và Allah dâ phëtn û chucnrg khâc..

fi ifr,f.s;Fs:. é râTf 3ç 'ë(V, )tJrÉJÉ
É,. '.-l-;-ï'
{ @ ryuæ&fti66\gt 3V
(( (Nabi) Muhammad không phâi Ià nguùri
cha cûa mQt ai trong sô dàn ông cria câc
nguùi. Ngugc I?i, Nguùi Ià Rosul (Sfr giâ)
cûa Allah và là Ân tfn cùa câc Nabi. Và
Ailah Hàng niét trét mgi viÇc.)). Srnah: 33:
40.

:r- Nhûng ai cho ràng hq Ià Thiên sir xuât
hiên sau Thiên sri Muhammad (saw), cûng
nhu nhûng ai tin theo sir giâ xuât hiên sau
Nabi Muhammad (saw), thi hç là kê bât fin
2T

(kafir) dâ gitl dôi lùa g?t Allah, sû

giëL và

nhûmg nguùi muslim..

*- Nhûmg vi srî giâ, thiên sri cùa Allah, hg là
nhûng vi cao câ tôt lành nhrrt trong loài
nguùi không ai bàng, nhûmg ai cho ràng hç
cao qui hcrn nhûnrg vi sil giëL thiên sri cùa
Allah thi hq là ké Aâttin..

*- Tin tucrng reng tât câ nhûng vi sû giâ cùa
Allah, h8 dèu là con nguôi do Allah tpo tà,
h9 không cô quyèn hành gi dê ban bô, ngàn
cân nhu thé lpc crïa Dâng T?o Hôa, qua lùi
phân cria Allah nhu sau:

{ 61 ',t6,Ç $ytfr{'rt5 o,it-iù:i I i}
'l

^^

1JÉJr6
;eil-.;eTf

(( Hây bâo hq: Ta không c6 quyèn quyét
ttinh ilièu lgi hoflc dièu hai cho chfnh bân
thân ta trùr phi dièu nào Allah mu6n..)).
Surah:7:I88.
22

Allah phân ô dopn chucrng khâc:

rl,ii

--$,

oé if, f

;Â

t ".+ t êt S ltlus ; r
TY:*Jf

{

(( Hây bâo chrfing: Nhât ilinh không mQt ai
cô thô cû'u ta khôi (sF Trùrng phet cria)
Allah (néu Ta nâit tuân Ngài) và ngoài
Ngài, tr không bao giù tim dugc mQt chô
nu(mg thân nào khâc )). Surah:72:22

*- Tin tuong àgt sri m?ng cuôi cung cùa
Islam dugc hoan tât do vi thiên sri cuôi cùng
là Thiên sri Muhammad (saw) và sri mgng dô
dugc goi xuông cho toàn dân gian, qua lùi
phân cùa Ngài:

Lté'HL;,fr 3fr ôy-:û1

tiird-'É,
'f
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),rjr;l;f

oA :-il>ït

{

(

Hây bâo (hq): HÛi nhân loSi! Ta là Sû
giâ cûa Allah tlugc cfr phâi dén cho tât ce
câc nguùi..)). Surah: 7:158.

Allah không châp nhân ai theo tôn giâo
khâc ngo4i tru tôn giâo Islam mà Ngài dâ
chgn, qua lùi phân cùa Ngài:

ê'fr rt'J:it;s6: &t';'r-'é5 J3 F,i!ÉJ'É
A

o rt )Aor.Ji

{ @ U,SJ|'v :*9î

(

Và ai tim kiém mQt d?o nào khâc hon
Islam thi tlièu (urfc muôn) dô cûa y së
không bao giùr dugc (Altah) châp thufn, và
ô Dùi sau y së là mQt trong nhÛng ké bi
thua thiçt )). Surah:3:85
Cho nên Aât cri ai châp nhan tôn giâo khâc
ngoài Islam ta dèu không dugc Allah châp
nhfn, hq trô thành kafir aât tin, và Thiên sri
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Muhammad (saw) không côn trâch nhiÇm aôi
vcri hg nûa..

"Jilll

ÊJHJ.+

i'L'iyl

5)- Tin tuông vào tân thé...
tr- Tin tucrng cuQc siSng hiên tai mà

con

nguùi dang sông së dén ngày nào dô së tàn
hay tân thé, tât ca së bi tàn phâ, qua lùi phân
cùa Allah nhu sau:

"çt6,fi i'+,A

voj@ e6&î.k
YV

F,rlr;;r

- Y1 'ù.--!'

(( niit cû ai (sông) rrên trâi

{@

aâit tlèu phâi
chét mât (tiêu hûy). Nhung sÉc DiÇn cria
Rabb cûa Nguoi (Muhammad), Dâng ttày
Q,ryèn uy tôi thuçng và quang vinh (sê uàt
diçt). Surah: 55:26-27
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*- Tin tuûng là khi con nguùi chét và vùalâp
dât xong thï cô hai thiên thàn xuât hiÇn dé
hôi cung tiên quan vè câu hôi ai là Thugnrg
Dé, tôn giâo nào mà nguôri di theo và ai là
sri giâ cûa nguôri, dô 1à sU thû thâch dàu tiên
trong mô tnrÔc l&i dén ngàY Sau.

*- Tin tuûng 1à cuÔc sông chù dqi trong mÔ
cô sç sung sucmg, àfrnhàn và c6 sU cçc hïnh
dau khô bi hành h4 trong dô...

*- Tin tuong là sau kùi tân thé së dugc Allah
cho tâi sanh lai toàn nhân loai dé dén trinh
diÇn Ngài dé dugc phân xét dça vào sç hành

dao cùa minh, ai hành dao dirng thât thi së
duqc Allah ban thucrng cho thiên dàng, cÔn
nhûng nguùi kJrông hành dao thï Allah së
trùmg phat và dày vào dia ng\lc, qua lùi phân
cùa Ngài nhu sau:

26

,tj{îc$ eiraî

A

S ôrS ),^Aî c'er}1JÉôJri

{ @ 'ëiÉ-iq ê,sy uA*.a!,VTi'tn tt JY
1A

:-,*-!l

(( và khi riéng Côi (Tân Ïré; dugc trrôi
lên, ai t trong câc tàng ftùi và dutfi aât
phâi ngât xiu, ngo4i trùr ai mà Allah muôn
buông tha. nôi Tiéng Côi thû hai dugc
thôi lên, thi này hg sê drturg thâng và
ng6ng nhin )). Surah:39: 68

*- Tin tuông là truôc khi xây ra tfn rhé së cô
Tiéng côi rhôi lên dé bâo hiêu nsày rân thé
và nhûng gi xëry ra vào ngày dô chi cô Allah
biét dugc mà thôi..

*- Nguùi

muslim bfu. buQc phâi tin tuong
tuyçt Aôi vè Ngày Tân thé hay sau dô nûa
qua thiên kinh Quran và sunnah cûa Rosul
(saw) dâ giâng dAy..
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...J$h

irt

CTI

6)- Tin tuông vè thuyét fièn dinh...

*-

SU tièn dinh tôt hay xâu dô 1à do sç an bày

xép d?t truôc cùa Allah, sU thông lâm hiêu
biét và huyèn bi cùa Ngài mà con nguùi phâi
tin tuông.
:rs-

SU hiêu biét thông lâm cùa

Ngài truÔc khi

nô thành...

*- Nhimg

xây ra dâ dugc ghi chép
rruôc rrong cuôn sô Lauhul Mahfis (tô Mç)
cira Ngài..
sU viÇc së

*- Nhirng sç viÇc xây ra dèu do ;i muôn ctra
Ngài môi thành, néu Ngài không cô y thi
không bao giù thành, nên ât cët dèu do y
mu6n cùaNgài mÔi thành..
{€-

Ngài là Dâng T?o Hôa tât câ và Vinh

Quang noi Ngài nhûng gi Ngài muôn..
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Nhihrg eièu liên quan dén sF tièn itinh
gôm cô:

*- Tin tucrng là không mor ai biét dugc
nhinrg dièu bf mât, vô hinh, chi Ngài duy
nhât biét duqc.

*- Nhirng ai tin

rucrng ô thày bôi, phù thùy
thi hq trô thành kafir @ât rfn), ai mùi hay di
dén nhù thày b6i, phù thùy he vâp phâi rrçng
tQi trong Islam..

*- Không dugc nghî ràng, di dén chô
nào huy
câi nào dô hay ông nào dô së ban phuôc lôc
cho, thi f nghî này hoàn toàn sai không dugc
phép, ngoBi tru nhùng gi mà tôn giâo dâ
giâng dAy và cho phép..
{s-

Phuong tiÇn dé trung gian dén A[ah phâi
dua vào chimg thât tù Kinh eurun,nhu muôn
dugc Ngài hài lông thï phâi thi hành, châp
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chânh hành dao mÔt câch dirng thât và cô
eârredê dugc Ngài hài lông...

*-

SU trung gian dugc phép 1à càu xin qua
danh xLmg tôt dçp và thuQc tinh cao câ cùa
Ngài, nhu nô lê khi càu xin vôi lÙi: ( Hôi
Eâng eât Diçt Dâng Quân Ly xin ban cho

tôi..).

*- Ho[c trung gian vôi Allah qua sU hành
dao tôt lành cùa minh nhu: (Ôi Allahl Tôi
xin trung gian vÔi Ngài qua sç hiéu thâo cùa
tôi vôi cha mç cùa tôi hay qua su hành lê,
nhin chay dê dugc Ngài ban bô tha thir cho
tôi ..).
Hay trung gian vÔi Allah qua sU càu xin
cùa nhirng vi hièn nhân dirc hanh côn sông
nhu: ( 1.{hù ông thày hay sheikh càu xin vÔi
Allah cho tôi duqc...).
{<-

SF trung gian bid-ah ( tà giâo):
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Trung gian dé duqc

àn gûi vôi Allah dé
Ngài hài lông qua nhùng gi mà giâo l;i không
cho phép nhu: trung gian vôi thê diÇn, danh
\
t
,.A
dU, tiêng tâm, hôn vinh cùa nhûng vi hièn
nhân dric h?nh, hay cùa nhùng vi thiên sû,
thiên thàn cùa Allah nhu hg nôi: ( càu xin ô
Ngài qua thé diÇn, danh du cùa Nabi
Muhammad , hay càu xin Ngài qua trung
gian cùa vi hièn nhân dric hanh mà tha thû,
ban b6, châp nhân, trânh nAn cho tôi !!!).

SF trung gian dua dén tQi Shirk nhâp
nhàn dông dâng vtfi Allah...
Trung gian vôi nhirng linh hôn cria nguôi dâ
chét mà h9 cho là linh thiêng, ffià nhù rrung
gian dé dugc Allah châp nhân, hay dugc sU
mong uôc, ban bô hay trânh n?n do sU càu
xin này là dièu shirk mang tôi dông dâng vôi
Allah.
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*- Không dugc phép ban thuong hay lên ân
nguùi này së dugc vào thiên dàng, nguùi kia
së bi dày vào dia trg1rc, ngo4i trù nhfttg
nguùi dâ dugc Allah dè câp hay gÔi ;i trong
kinh Quran cùa Ngài, hay trong sunnah cùa
Rosul (saw) dâ xâc nh$n mà thôi..(con nguoi
kJrông thê tha thû tQi lôi nào liên quan dén
Allah dugc, chi cô Ngài duy nhât mÔi tha tQi
cho ai Ngài muôtt).

*- Nhimg aimang trçng tQi ngoài tÔi bât tin
(phân dao) hay shirk (ctông dâng vôi Allah)
tà, hç không thoât ly kJrÔi iman (dric tin ncvi
Islam) cùa he, nhrmg vi lôi làm dâng tiét dô,
hq trÔ nên nguùi yéu di dirc tin Ô trên dùi
này, và ngày Sau tùy thuQc vào sU thucrng
xôt, hông ân cùa Allah, néu Ngài thucmg xôt
thi tha thû néu không Ngài së trùmg ph?t..

*- Nhùng vi bàng hiru cùa Rosul (saw) là
nhûng nguùi chinh tr.uc, công bàng công
chinh, hg là nhirng vi tôt lành nhut trong
32

cQng dông cùa chring

ta sau Nabi

Muhammad (saw). Tinh thucrng yêu ô hç là
nàm trong tôn giâo và tàng thêm dric tin, chi
dugc nhÉc dén h9 nhûmg gi dâng nôi và khen
ngqr hg, vi sohabah cao câ tôt lành chinh tryc
nhut là ông Abubakar (R), ông Umar, ông
Usman, rôi ông Aly (R)...

*- Là mÔt trong dilc tin

cùa Islam là tôn kinh

và thucrng yêu dông hg cria Rosul (saw) nhu
nhùng bà vg cûa Nguùi (mç cùa nhûnrg nguùi
tin tucrng), dông hg bà con thân nhân cria
Rosul (saw).

*- Nhirng ai lên ân hay chi trich chê bay
nhûrng giâo luft cûa Allah và thiên sri
Muhammad (saw) dua ra hay mâng chuôi
Allah và thiên sti cûa Ngài, thi ké dô bi coi là
Kafir..nhûng ai làm bùa ngai hay tim câch
chông lai duôrng toi phât trién Islam thi ho
cûng bi coi là kafir.
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Thû nhi: Sç hành d?o..

..drhtd,rJl: bit3

:d.'.Li ôJttàIl

Sç vÇ sinh bao gôm:
3

a)- Sç vÇ sinh

tùr chât

Ért*$jll ir. ôJt{àll

do:

gât buôc cho thân thé cùa nguùi drmg solah
(hành lë), ncvi hành lë, quàn âo mà hq méc dé
hành lê phâi hoàn toàn s4ch tu chât do nhu:
nuôc tiêu, dai tiÇn và mâu-.

;ô.rJl gnô-,;$lf
b)- Vç sinh tùr hadas ( nhûng gi tiét ru
thân thô):

tùr

l)-JÈ.^âïf &rr ll Vç sinh tùr hadas nhô:
Hadas nhô ô dây cô nghîa là nhirng gi làm
aât hiÇu luc hôa gLâ tri cùa nuÔc solah
(wudua) nhu: di tiéu, dai tiên hay ra hoi..
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2)-JSJI ôrr Jf Ve sinh tù hadas lûn: bât
buQc phâi tâm làm s4ch toàn thân thé dô là:
Xuât tinh (giao hçp, mOng tinh hay thù dâm),
sau khi châm dût chu kj' cùa kinh nguyeL
hâu sanh..

*-rJràCf AI Wudua hay nuôc solah sê mât
iti hiÇu lçc cria nô khi xây ra: tiéu tién, dai
tién, ra hcri, ngû (dça lrrtrg) vôi thùi gian dài,
àn thit lAc dà..(ngû gpc không hu nuôc
solah).

:eÉrJt 4$S
Crfich

thûc Éy nurfc solah (wudua):

1)- Dinh tâm trong lông (chô không dugc
thôt lên lùi) Aé Éy nuôc solah (bât buQc).

2)- DQc câu Bismilla (Àf Ê*i) Nhân
Allah, rôi rirahai bàn tay.
3)- Xirc miÇng và lô muôi ba làn.
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danh

4)- Rùa mât ba làn, gôm tùr lô tai phâi dén lô
tai trâi, tù chân tôc trên trân xuông trét càm
(ucrt câ râu).

5)- Rùa tay ba làn , bât dàu û ng ôn tay, giûa
khe ngôn tay cho dén nét cùi chô, bât dàu
r)
,
'
'
bâng tay phâi rôi dên tay trfi.
6)- Vuôt tôc mQt làn, thâm hai bàn tay dé uort
nuôc rôi bàt dâu vuôt tù chân trân dên sau
I
', và, vuôt
tôc
ngugc lpi..
t

À.

t

\

'

'

7)- Thâm nuôc vào hai ngôn tay rôi vuOt hai
lô tai môt làn.
S)- Rùa hai bàn chân ba làn , bât dàu tù ngôn
chân dén khôi mât Çâ, phâi ucyt câ khe bàn
chân, rirachân phâi truôc rôi chân trâi sau..

sF tâm aiit buQc.. Dô là tâm làm
s4ch toàn thân thé tù hadas lôn nhu:
*'-.J*.iJt

Janaabah (xuât tinh, sau khi vg chàng gàn
grii nhau, hay mông tinh hay xuât tinh bàng
36

câch thù dâm), sau

khi dirt tù kinh nguyÇt và

hâu sanh..
:dr,iJl 4*lS
Crflch thtrîc tÉm ( nÉt buQc)

:

Câch thûc tÉm ( bÉt buôc) c6 2 câch tÉm:
Câch thûc tÉm thrfr nhât:
1)- Dinh tâm tâmbâtbuQc.

2)- Sau dô dçc câu Bismillah rôi rua vùng
kin cùa mïnh.
3)- Lây nuôc wudua nhu minh Éy dé solah
nhtmg chùa lpi 2 bàn chân Aê rua nô sau khi
tâm.
4)- Xôi nuôc lên ucvt dàu 3 làn, ucvt toàn tôc
và dàu.
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5)- Xôi nuôc lên nùa thân bên phâi 3làn,và
nùa thân bên trâi cûng 3 làn.

6)- Xôi nuôc cho uot toàn thân thé.Sau dô
rira 2 bàn chân.. Vây là xong và không càn
phâi lâV nuôc wudua nûa néu minh không
chpm dén vùng kfn cùa minh trong khi tâm.
Câch thûc tÉm thû hai:
1)- Dinh tâm tâmAâtbuQc.

2)- Sau dô dçc câu Bismillah rôi rùa vùng
kin ctra minh.
3)- Xôi nuôc lên ucrt dàu 3 làn, ucyt toàn tôc
và dàu.
4)- Xôi nuôc lên nùa thân bên phâi 3làn,và
nùa thân bên trâi cûng 3 làn.
5)- Xôi nuôc cho ucyt toàn thân thé... Vpy là
xong.và néu minh muôn Solah thi càn phâi
tA
,
lây nuôc wudua nhu binh thuôrng.
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'rÉll

*- At Tiyamam

Dùng

câû

sçch thay nlrôc..

Dô là dùng cât spch dé lây nuôc solah
(wudua) hay Ém bfu. buôc cho nhûmg ai
không cô nuôc hay benh không thê dùng
nuôc dugc.
Câch thÉc Tiyamam: Dinh tâm Aé tam spch
|
t
tA
r
tnhu
lây
nuôc wudua hay tàm bât buQc, sau
dô dùng hai bàn tay chà lên noi cô cât bUi
hay trên tucrng mQt làn, rôi dùng hai bàn tay
dô chà lên toàn m!t, rôi chà lông bàn tay trâi
lên mët bàn tay phâi và ngugc l?i.
7

:t<-

Kinh nguyÇt: là mâu xuât ra khi thiéu nû
dén tuôi trucrng thành vôi thùi gian nào dô
N

trong môi thâng.

*- Hâu sanh: là mâu xuât ra cùa php nû
khi sanh..
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sau

: #Liilf3 LÈfrJf 4ri.C t

Nhfrng ilièu câm lûc c6 kinh nguyçt và hfu
sanh:

*-

Câr:r-

giao hçp hic vg cô kinh nguyÇt hay

hâu sanh.

*-

Không dugc hành lë, nhin chay và di
tawaf. ( nhûng ngày nhin chay bi thiéu dô,
Aât buQc phâi nhin trâ lai sau khi dût kinh,
côn hành lê solah thi không trâ lai nhûng giù
thiéu dô).

*-

Không dugc càm cuôn kinh Quran dé

dgc..
:r€-

Không dugc vào masjid ( PhU nù cô kinh
nguyet không dugc vào masjid).

*- Ly di ( Nguùi dàn ông không dusc phép ly
di vg trong hic vg dang cô kinh nguyÇt hay
hâu sanh).
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:ô)t*a ll

z)-As Solah sF hành lô:

lê solah là nèn Éngthû nhi Ât quan
trgng trong Islam, sau hai câu tuyên thç châp
nhân Allah duy nfrât và Muhammad là sti giâ,
hai câu này côn gAi là Shahadatainy. Nhùtrg
.Krr
ar co y oô solah thi trÔ thành kafir. Nguùi
muslim khi dtmg solah phâi hQi dù dièu kiÇn
tuyên quyét cria oô, nhu nèn tang càn bân, sç
Aât buQc, hay phâi biét nhûng dièu nào së
làm mât hiêu lgc môi solah dugc, và khi thi
SU hành

hành sU solah, Phâi

thi hành mot câch

nghiêm chinh và noi theo nhu thiên sir dâ day
câch solaho ktrông dugc thêm hay bôt.
:i),l.ra!f

Dièu kiÇn dé solah:
4L

lf;É

Phâi hÔi dù nhûmg dièu kiÇn mcri durrg lên ss
solah dugc, ngopi fir cô ly do chânh dâng.

Nhûng dièu kiÇn dô gôm nhûng dièu nhu
sau:

l)-

Hoàn toàn spch tù hadas nhô (tiéu tién,
dai tién hay ra hcri) phâi cô nuôc solah.
2)- Hoàn toàn spch tu hadas lfu ( Junub xuât
tinh, kinh nguyeL hâu sanh) phâi tÉm làm
spch toàn thân.
3)- vào giù dê solâh, thi du nhu Dhur uât dàu
vào giù ctia nô là 14 giô, kéo dài dén 17 giù,
chirng ta không dugc solah truôc 14 giù, mà
phâi chù dén 14 giù mÔt hai phûr môi solah
Dhur duqc. sau 17 giù không dugc solah
Dhur nûa vi dâ trét giù cùa nô..(Ttit nhrît là
phâi solah vào dàu giù cùa trô, ngo4i û:ù ljr
do nào dô mcri solah tr,â trong giù cùa nô...)
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4)- phâi hucrng ngay kiblat hay tryc diçn vè
hudrng Kabah ô Me cca, Saudi Arabia, néu ô
viÇt Nam kiblat nàm trung vÔi hudrng tày tuc
là hucrng mAt trùi lén.

5)- Che kin phàn aât buQc (Awrat), ktrông
dugc hô nhûng dièu aât buQc phâi che: aoi
khôi dàu gôi,
vôi dàn ông tù trên run
^uông
phU nû thi che toàn thân thê chi chùa mât và
hai bàn tay.

6)- Dinh tâm, dinh tâm solah gi.. thf dp nhu
dinh tâm solah Dhur (su dinh tâm này chi Ô
trong lông không duqc thôt lên lùi).
:6)rt

all elri LiS

Câch thric solah:

*- Nguùi

solah phâi drlng dtrng huong vè
kiblat dù nguùi dô Ô bfu cû ncvi nào, trong
lông phâi biét là së solah gi (Dhur hay Asar).
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solatr dtmg là mOt rrong dièu kiên cùa nguùi
solah nào d6 cô thé dmg dugc.

*- Takbir Rotul Ehrom: là gier hai bàn tay
ngang tai rôi dçc câu

*i Àr Ailohu Akbar

(Allah vî Dçi). su takbir Ehrom này là dièu
kiÇn (rukun) dé buôc vào solah, côn nhûng
takbir côn lai là bfu,buQc (wajib) trong nhûng
sg bât buQc cùa solah.

*- Dé by phâi lên tay trâiâp lên lông nguc

..

'r'- Dgc surah Al Fatiha (Alham..) dô là
rukun, sau dô dgc nhûng surah ngân hay
dông kinh Quran nào minh hqc thuQc lông..

*- Dqc câu takbir (Alloh hu akbar) roi cuôi
rukua dàu và ltmg crii thàng hai bàn tay chlu
trên hai dàu gôi rôi dçc câu r;lijf éril$
sub ha na rob bi yal Azim (vinh euang noi
Allah cao câ) dçc ba làn. sg rukua là rukun
côn dqc lùi ca rung dô là wajib..

*- Trô lpi tu thé dtrng thâng nguùi là nrkun,

lôi trô vè ttré chmg gio hai tay ngang lô tai va
dqc t-+i Itl &t 'W Samiollah hu liman
hamidah (Atlah nghe lÙi khen ngqt dên
Ngài). Phâi dçc câu này dù solah mQt minh
ql
hay vôi imam, và sau dô dgc câu éII3

ùijf

Robbana wa lakalhamdu @t Chù
Nhân ! Chûng tôi xin tq on Ngài) hai câu này
là wajib phâi dgc.

f:

Khi solah chung vcri Imam, nhÛng
ngucri solah chung chï dqc lùi Robbana wa
( Lrm

lakalhamdu khi trô vè ttré dung thâng ltmg )-

*- Cûi xuông zuj.td phù phUc voi bây tu thé
cùa thê xâc, dây là rulun không thê thiéu
dugc dô là: hai bàn tTy, trâ,filg cùng vÔi mûi;
hai dàu gôi và hâi ngôn chân cùa hai bàn
chân), kùi crii xuông phâi dqc Allohu Akbar
và dqc lirc zujud: Subhana Robbiyat Aala
'ét bt.+.' (Vinh
Quang noi Allah Cao
,;le$
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Câ) dçc ba làn, lùi dçc này
wajib.

h

bât buQc hay

*- Sau dô nguôc

dàu lên ngài vôi lùi Takbir
(Alloh hu akb ar), su ngài nay là rukun và lirc
ngôi dô dçc câu: ,âi;l irJ Robbigr firly @i

Allah! xin Ngài tha thu cho tôi) câu dqc này
là wajib uât buQc. Khi ngôi này phâi rù rôn,
nghiêm chinh vi d6 là rukun (dièu kiên phâi
cô).

*- Rôi crii sujud làn thri nhi cûng dçc nhu làn
truôc, nhu vây dâ solah xong môt rak-at.
r'- Nguôc dàu lên rôi d.mg dây vôi
lôi rakbir
eé tiép sc rak-at thû nhi, dây là rukun không
thiéu dugc, rài thi hành giông nhu rak-at thrî
nhirt.

*- Néu solah hai rak-at nhu solah Fajar
(sâng), thr? Sâu Jumaat hay ngày dai lê Id
(Ramadan hay Hajj), sau khi nguôc dàu lên
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rài ngôi vào thé ngôi cùa sujud thir nhi ctra
rak-at thil nhi thï dqc bài At Tashaahud nhu
sau:

Gl aI*I; âxj"Jl .ç:,ta;lJlj t3filJlr A b-ÉJIl )
, fuJ- -[Jl Àl )qp &-st$Ë â)tlJl 'aJ'SJ'sÀl â:lJr
.(îIA'is ;iF I'ri1,i. bf :{.1i1 r Àl Y! oJI T bi {31

ét

Dâv là bài At Tahiva dàu:

Attaahiya tu-lilahtri \ilassolawatu watt-goidibaaty, asslammu alaika ayyuhannabiyu
waroh matullohi \rya baarakatutr assalam mu
alaina wa alaibadillah his solihine, ashadu an

la ilaha illolloh wa ashadu

anna

Muhammadan aMuhu wa rosuluhu.

( Kinh chào binh an tôt lành nhût dén vÔi
Allah, càu sU binh an tôt lành hông phric dén
vôi Nabi, càu sU binh an tôt lành cho chfing
ta và nhûng nguoi hièn drÎc tôt lfuth, xin châp
nhân chi cô Allah duy nfrât dê 15n thÔ và
47

Muhammad là bè mi và sri giâ cùa Ngài ).
Dây là Tashaadud dàu.. Sau dô tiép tuc nhu
sau:

.rb ;'ùf

US

r^-:

t)I

&J

r^-'o ,J,

'rI-

ËâIIl )

UJl.r ,É,ri 3jÂ élll frptj.! JI &r i$tjl
JÏ ,&J igly.! .rb dÂJti- t^S ' --'o JI &Jl -i
.( r_i+. $Â AIt! Êiâlj!

é

Bài At Tahiva phàn cuôi:
Allohumma solly alaMuhammad wa ala aali
Muhammad kama sollaita aala Ibrohim wa
ala Ibrohim innaka hamiddun majid wa
baarak ala Muhammad wa ala aali
Muhammad kama baarakta ala Ibrohim wa
ala aali Ibrohim innak hamiddul majid .

Ôi Allahl càu xin ô Ngài ban sg binh an tôt
lành cho Nabi Muhammad cùng dông hg cria
Nguùi cûng nhu xin Ngài ban sg binh an tiSt

lành cho Nabi Ibrohim và dông hq
48

cùa

Nguùi, quâ thât Ngài là Dtug ban bô và dâng
tôn kinh, càu xin Allah ban hông phtic cho
Nabi Muhammad cùng gia quyén cùa Nguùi
cûng nhu ban hông phric cho Nabi Ibrohim
và dông hç cùa Nguùi, quâ th?t Ngài h Dâng
ban bô và dâng tôn kinh.

Dgc bài AtTahiya cuôi vcri lùi càu xin cho
Nabi Ibrohim là mkun trong sU solah không
thé thiéu dugc.

*- Sau dô là châm dût sç solah vôi lùi

salam:

Assalam mualaikum waroh maulloh ùJl
Àt i-or5 Éil" bên phâi rôi bên trâi dô là
rukun trong sg solah.

*- Néu solah ba rakt-at nhu Magrib hay bôn
rak-at nhu Dhur, Asar và Isa, khi ngâc dàu
lên tu sujud cùa rak-at thrî nhi, ngôi dqc bài
At Tahiya thri nhrît xong dtmg dây vôi lùi
Alloh huakbar tiép t1rc rak-at thû ba hay thri
tu và châm dût vôi su ngôi eçc bài At Tahiya
49

thrî nhi xong cho salam bên phâi và bên trâi.
\
'
.
/
À.
r
'
(sU ngôi dqc hai lân At Tahiya này là bât
buQc trong nhihrg sU aât buQc trong câch
solah).

*- SU thû t.u trong câch thric solah là rularn
không thê dâo lôn dugc, phâi thi hành theo
sU thir t.u nhu câch thr?c solah dâ dugc nôi
trên ( nghîa là ktrông thê thi hành ngugc lai
thû t.u cùa nô).

*- Mçi cù chi mei htuh dqng phâi duqc thi
hành môt câch nghiêm chinh, tù tôn không
dugc Aât kfnh vi dô là rukun trong su
solah..nhu trong lirc solah không tâp trung
mà cô nhihrg cû chï klrông cân thiét nhu quo
tay hay chây dàu, kéo quàn kéo âo v.v...
..61ralt

gts..,1i

Nhiing rukun ilièu kiÇn UÉt buQc trong sg
Solah:
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1)- Solah dwrg (ngoai tru bênh mÔi ngôi);2)Takbirrotul Ehrom; 3)- Dqc bài Al Fatiha

trong mei rak-at; 4)- Rukua Khom thàng
l*g; 5)- Trô vè thé dtmg mQt câch thâng
nguùi; 6)- Sujud phù phUc trên bây ncvi cùa
thân thé (hai bàn tay, mët vôi muôi, hai <Iàu
gôi và hai ngôn câ cùa hai bàn chân); 7)Ngôi giûra hai làn sujud ; 8)- DQc bài At
Tahiya thir nhi; 9)- Ngôi dê dqc bài bài At
Tahiyathir nhi; 10)- Dgc lùi càu xin an binh
cho Nabi Ibrohim; 11)- Salam bên phâi và
bên trâi; I2)- Thi hành theo thû t.u cùa mqi
rukun; 13)- SU trang nghiêm, lich thiÇp, tù
tôn trong mgi rukt[I..
SU solah không dugc châp nhân néu không
hQi dù nhimg dièu kiÇn hay rukun này, nhÛng
ai cô ! hay quên lâng bÔ xôt mQt trong nhihrg
nrkun cùa solah này thi sU solah dô vô hiÇu

luc.
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*- Nhûng su wajib gât

buQc) dâ nêu phàn
solah ô trêno nhûrng ai bô nô môt câch co y
thi solah dô không cô hiçu lgc, nhtmg néu bô
xôt môt câch lâng quên mà nhô lpi trong hic
solah thi phâi sujud hai câi truôc khi chÉm
dût solah, dô là sujud shahwa.
:ô)l",all Éùq+.

SF vô hiÇu

lgc h6a Solah:

Bô quên mQt trong nhûng rukun hay wajib
mQt câch cô t, àn u6ng, nôi chuyÇn hay gi
ngoài pham vi solâh, ra hoi hay nhùng gi làm
vô hiÇu luc sg solah ( bâtbuQc phâi lâv nuôc
solah hay bât buQc phâi tâm Aât buQc), cô
nhtug cù chi hay htuh dOng liên rrpc nhièu
làn nhu gây mà không càn thiét, hudrng roàn
thân ngucri ra khôi hucrng kiblat, cuùi, thêm
nhûrng dOng tâc nhu rukua, sujud, ngôi hay
drnrg mÔt câch co y, cô cù chi truôc imam
(nhu rukua truôc imam).
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Thùi khÉc solah Viit

buQc và sti

rak-at cûa

n6:
As Solah

Giù solah

So
^

rakat

Al

Fajar
Htmg dông

2

Tù lirc r?ng dông cho
tôi lûc mât trùi moc,

Dhur Tnra

4

Tù hic mët trùi
nghiêng bông cho tôi
hic bông cria môi vât
-r.À t J
dêu bàng chinh nô.

Asar

Xê

Tù lirc bông cùa môi
vât dèu bàng chfnh
nô cho tôi khi ânh
nâng mët trùi dâ ngâ

4

r .À

cnleu

3

Y/

,

\'

.|.,v

d

vàng.

Magrib

Tù hic mët trùi

lën
cho tcri fuù hoàn hôn

3
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mât trùi dâ
lën
Isa - Tôi

hoàn toàn biên mât.

Tù hic ânh hoan hôn
A,
biên mât cho tôi nûa

4

r.A

dêm.

Alhamdulillah, ngày nay Aât noi nào trên dia
càu dèu cô lich ghi rô giù giâc dé sol ah, nhin
chay và xâ chay trong suôt nâm.
;ô)t

a\;ôh3

-JUr.i

Nhilng ilièu tiên quan dén solah (hành tô):
a)- Solah jamaah tâp thé aât buQc cho phâi
nam không bâtbuQc cho phâi nû.

b)- Azanvà Iqomah

Uât buQc cho phâi nam.

3gl3$q+-
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*- Nhihrg tùi

azarn

kêu ggi khi dén

giàr

solah:

Àr

JSl ,r,t JST

JSf Àt JSI ar

Alloh hu Akbar Alloh hu Akbar Alloh
hu Akbar Alloh hu Akbar
Àf Y! nJ! y

ûT

ar yl

$î

Ashadu an la ilaha
la ilaha illolloh

nl

cj-f-,1 l.r.o:,o ùT 16-ôl

Ashadu

^lrt

.{ y ol 16"îT

illolloh
cj_r-,1

l'

^

Ashadu an

o

ôT r6.iT

an na

Muhammadan rosululloh
Ashadu an na Muhammadan rosululloh.

;).-ll

"Jt

i),.-ll

çf

.,.[e

çt

Hayya alas solah Halya alas solah
C)till

"-b

qf

C)till

"J" r;.

Halya alal falah Ha)rya alal falah
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Néu solah Fajar hrme sâng thi thêm hai câu
sau:

eCt ir Ji=;)il'^-ll rCl ir"

.-r*=

e)'-ll

As solahtu khoirun minan naoum
As solahtu khoirun minan naoum.
ût Y! 4J!

)r éî Àl él

At

Alloh hu akbar Alloh hu akbar
La ilaha illol loh.

;Lr

g)tf

c)- Lùi gei sân sàng dé solah ldri imam ra
lênh, aâtbuQc cho phâi nam, lùi gqi nhu sau:
-r,ST

Àl é1 at

Alloh hu akbar Alloh hu akbar
Àl cj_r_;

l-r"or.o

ùl 16;î nt Y! 4J! Y O1 çî
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Ashadu an la ilaha illolloh Ashadu an na
Muhammadan rosululloh.
C)tiJl

.,JcÉ

e).-ll ,rle,r=

Hayya alas solah hayya alal falah

;\-ll

cuE

r! ;).-ll cutâ ri

Qodqo matus solah qodqo matus solah

Àl Y! 4l! Y JSf Àl

JST "lrt

Alloh hu akbar Alloh hu akbar La ila ha
illolloh
:4r.+lf

ô)1,â

Solah tul Jumaah Ngày thû Sâu:
Solah Jumaah hay ngày thû Sâu bfu.buQc cho
ngucri muslim dâ dén tuôi truông thành qua
lùi phân cùa Allah nhu sau:
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-/r, îî ,.

)âL4.Jt

t, a tj-zL 3 13 (syÇ('uJî ${F, ù1Éû J
q :L^+Jl

{

-ë61.{rifrtréyt

É

_,,É

(( Hti nhfrrrg ai cô nièm finl Khi

tiéng
Azan dông d?c ggi câc nguùi dén dâng lê
solah vào ngày Thû Sâu (Jumaah), hây vQi
vâ dén (Thânh duùng) dê tuôrrg nhô Allah
và tçm gâc viÇc buôn bân..)). Surah: 62:9
SU solah gôm cô hai rakat vôi sU hucrng
dân cùa Imam dqc bài dién thuyét (kudbah)
truôc trong buôi solah tâp thé, thay vi solah
Dhur nhu ngày thuôrng. Truôc khi dén dU
solah nên tâm rba ân mëc chinh È spch së,
srîc dàu thcym và dén masjid scrm hcyn truôc

khi vào giù solah. Câm ktrông dugc
chuyÇn

nôi

khi Imam lên giâng thuyét, và câm

buôn bân khi tiéng azan làn thû nhi dugc cât
lên. (Imam dqc bài giâng thuyét fthudbah)
xong môi solah hai rakat).
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:i,r+Cl ôj,â
SF solah cria hai ngày tlei lê lddainy (Idul
Fitroh và IduI Adha):
Solah hai ngày Id 1à sunnah muakkat (dugc
Nabi klruyén khich), mQt sO ulama hay hçc
cùa Islam cho rturg dô là wajib Aât buôc
cho phâi nam, nhung râttôt cho phu nû di ra
giëL

solah chung vôi cQng dông.

Dugc khuyén klrich cho nhûng nguùi
muslim di solah Id nên âm rira s4ch së, àn
mâc chinh È dô môi néu cô, sirc dàu thcnn,
takbir tù dêm Id hay sau solah Magrib cho
dén Imam ra hudrng dân solah Id và dçc
takbir sau solah

.

Côn ngày Id Al Adha thi tiép ruc dçc takbir
sau ldri châm dût mgi solah cho dén Magrib
ngày thri 4 cta lich Islam. Lùi takbir nhu sau:

&Jt Às J+sf Àt *1 Àt3,Àt
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T! dl!

I JSI Àt $1 Àt

Alloh hu akbar Alloh hu akbar La ilaha
illoloh wallohu akbar Alloh hu akbar wa
illa hil ham.

Luu .'f: Solah Id gôm cô hai rak-at,

solah

truôc rôi imam môi dçc bài giâng thuy& sau.

:-litiJl ftsrT
Giâo luft vè solah
nguùi chét:

At

Janazâho solah cho

Khi cô thân nhân chét hay ai quen biét chét,
xr
câm nguùi thân không duqc gào thét, xé
quân xé âo tô vé bgc tuc than vang kê lê
luyén tiét cho nguùi chét vi Rosul (saw) c6
À

,

r

L

,

a

, ,

,a

"

'

nôi:

:C-l qb Àl ,slto cjtg
( â-l.iII :';4T;
.\
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rD.

lJo

-c

( Nhîrng ai gào khôc than vang cho nguùi
, I.

\

\

t^t

\.

, .'

chêt, vào ngày Sau nguùi chêt së bi hành hq
).

Côn kh6c roi nuôc mât vi buôn ktrông gào
thét than vang thi không sao. Vi d6 là do tinh
câm tinh thucrng mén mà ra.
Nguùi vg dê tang cho chông vôi thôi gian là
bôn thâng muùi ngày ( 4 thâng 10 ngày), côn
thân nhân thi chi dê tang ba ngày mà thôi.

Su tté tane ô dâv c6 nehia là: Nguùi vg
không dugc ra duôrng ngo4i ttù trucyng hçp
aât khâ khân ..( di bâc si vi bÇnh, hay rhân
nhân cô chuyÇn...). Không dugc chtmg diên
Àr'r.t'
quân âo môi dê làm dçp nhu tha phân son
sric dàu thcrm. Không dugc làm dâm cuôi
cûng nhu cuôi hôi hay liên hê dén viÇc cuôi
hôi trong hic nguùi vg dang dê tang cho
rÀ

cnong.
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:c+rII cJ* i ll

TÉm mayyid o tâm cho nguùi chét:

eât buQc phâi tâm cho nguùi chét dù là nam
hay nû tré hay già.

Câch thrfrc tÉm:

1)- Xôi nuôc lên thân xâc cùa nguùi chét,
nuôc phâi ucvt toàn thân thé cùa nguùi chét.

2)- Ké dén, lây nuôc wudua cho nguùi chét
giông nhu wadua dê solah thuôrng, sau dô
.A

l

4

t

tâm ba làn.

3)- Néu truôrng hçp nào dô klrông thé tâm
hay dùng nuôc dugc thi phâi làm tiyamam
nhu câch thric tiyamam dé solah.

4)- Dàn ông tâm cho dàn ôtg, nguùi chông
cô phép tâm cho v9, dàn bà thi tâm cho dàn
bà, vg dugc ph ép tâmcho chàng.
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:irÉisll
Vâi liÇm xâc chét:
eât buQc phâi liêm xâc chét bàng vâi liêm
(thô so nhût), néu ktrông thi liÇm vcri quàn
âo, phâi che toàn thân tù cÏàu xuông cfén
chân, dôi vôi dàn ông thi nên liÇm toàn thân
thé vôi ba lop vâi côn phu nû thi nâm lôp.
:c1;"l!l

,P ô)LâJl

Solah cho maiyid (nguùi ctrét):

gâtbuQc cho mQt sô nguùi muslim nào dô
solah cho nguùi chét, dièu kiçn solah phâi
hQi dù nhu dièu kiÇn cùa sç solah thuôrng.
3cçell ô)t^âJl

ii,€

Thê thûc solah maiyid:

DAt maiyid nàm truôc mât imam tryc diçn
kibtat, Imam dtmg vè hucrng dàu cùa maiyid
néu là dàn ôtg, côn dàn bà imam dtmg ngang
bUng cùa maiyid nû, côn nhûrng nguùi solah
63

theo drnrg dàng sau imam, xép thành ba hàng
hay nhièu hàng lé hm, néu không cô ai dén
tham dU chi cô mQt nguùi cùng phâi solah
cho maiyid dô.
Solah gôm cô 4 takbir, dqc bài Al Fatiha âm
thàm sau takbir thir nhirt, sau takbir thû nhi

dçc bài solawat cho Nabi dugc ggi la solawat
Ibrohimmiyah, sau takbir thû ba thi dçc
bài du-a cho maiyid và cuôi cùng dçc takbir
thrî tu là châm dût solah vôi su salam bên
phâi mQt làn mà thôi.

Al

Sç chôn cât:

:clsJl

Chôn cât maiyid là dièu aât buQc phâi thi
hành, maiyid phâi dugc chôn toàn thân vào
lông dàt, mà chirng ta gAi Qubur (ngôi mO),
dflt maiyid vè huong kiblat và nghiên thân
xâc bên phâi, mât hucmg vè tiUlat..
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Luu'f

nhûrne dièu sau:

1)- Thé theo sunnah cùa Rosul (saw), ngôi
mQ phâi dugc bàng vôi mët dât, tuy nhiên
nhièu hçc giëL Islam cho ràng; ngôi mô dugc
lâp Aâtcao khoâng mQt gang tay.

2)- Rosul (saw) câm kJrông dugc xây ngôi
mQ và d!t, bia dâ. (mà chring ta thây ngày
hôm nay dô là sg câm ffong Islam).

3)- Câm haram không dugc xây masjid trên
ngôi mQ hay t?o ngôi mQ thành masjid.

4)- Câm không dugc quât mQ (sau khi chôn,
ngopi tru lf do chânh dâng).
5)- Câm không dugc ngài lên ngôi mQ.
3) - SF nhin

chay:

:p!.a!f
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Dô là sç nhin ân nhin uông và nhln câ vân dè
dôi hôi cùa tinh dUc ( câm giao hçrp hay m9i
câch làm *uât tinh dé thôa mâng duc vQng
vào ban ngày trong kùi nhin chay ) và nhÛmg
gi làm hai dén sg nhin chay, tù ldli mflt trùi
lô dang dén mét trùi lân. Nhin chay nguyên
thâng Ramadan 1à dièu bât buQc (fard) côn
nhin nhirng ngày khâc trong nâm 1à sU tinh
nguyÇn nafil. Qua lùi phân cùa Allah nhu
sau:
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Thâng Ramadan là thâng trong dd
(Kinh) Quran dugc ban xuông làm Chi
d?o cho nhân loçi và mang bàng chûng rô
rçt vè Chi d?o và Tiêu chuân (phân biçt
Phric và TOi). Bôi thé, ai trong câc nguoi
chûng kién (ho{c cô m6t tei nhà) vào
thâng dô thi phâi nhin chay (Siyam) trgn
thâng, và ai bÇnh ho{c di xa nhà thi phâi
nhin bù tai sô ngày dâ thiéu vè sau. Attah
muôn ttièu dê dàng cho câc ngucri và
không mu6n gây khô khàn cho câc nguoi.(
Ngài muôn câc ngucri) hoàn tât sô ngày

(nhin chay) ân ilinh và muôn cho câc
nguoi tân dumg sF Vï ttei cûa Allah
(Takbir) vè viÇc Ngài dâ hurông dân câc
ngucri và dô cho câc nguoi cô dip tg ûn
Ngài )). Surah:2:185.
Rosul (saw) dâ nôi:
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(Istam dwqc dVnS tên trên ndm nèn ffing
cùn bôn chdnh etô tà: Shshudah Chiip nhQn

chi cô Altah Duy Nhât dê tôn
Muhammad

thÙ,

lù Sft giâ cûa Alloh, solah,

xuiit zakot, nhln chay và haii ) Muttafiqun
alaihi..

Nhin chay bât buQc cho nguùi muslim trucrng
thành, nam và nûr cô dàV dù tri tuç (không
phâi mât tri). Dôi vôi phu nû phâi hoàn toàn
s4ch tù mâu kinh nguyÇt và mâu cùa hâu
sanh.
:Pjr.alt

r-'

i

d

Nhfrrrg tlièu làm mât hiÇu lçc cûa su nhin
chay:
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1)- An uông và giao hçp hay làm cho xuât
tinh (côn mQng tinh thi không sao). Hay Aât
crî nhimg gi dua vào trong bçng, hay cô kinh
nguyÇt (hic nhin chay) hay ra mâu hâu sanh
thi hu chay..

2)- Nhinrg ai dinh tâm ngày mai nhin chay
rôi xâ chay truôc (giù), hç phâi xâ ch &y, vi sç
nhin dô lftông c6 giâtri..
3)- Nhim g ai quên hic nhin chay mà ân uông
thi sç nhin chay dô không hu, (khi nhô lai thi
vQi vâ xric miÇng xong tiép Qc ngày chay).

4)- Dugc phép xâ chay cho nhimg ai di du
hành xa duqc phép solah thu ngàn (qosar xa
hcrn 83km), rôi sau dô nhin bù lai nhirng
N
\
,' . K
'
'
ngày thiêu, cûng vây
dôi vôi nguùi bi benh
trong thâng Ramadan xâ chay rôi phâi nhin
bù lAi sau dô, ngay câ nhùng bà mç dang thU
thai hay cho con bû sg cho sirc khéo cùa
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minh hay con minh dugc phép xâ chay
nhrmg sau clô phâi nhin trâ lAi.

5)- Dôi vôi nguùi già yéu dù nam hay nûr
không thé nhin chay dugc, thi dugc phép xâ
chay nhung phâi bù lai cho nhihg ngày xâ
chay dô bàng câch Uô ttri thfrc tu cho ngucri
t \

X.

\

r

I

nghèo môi ngày tuong ducrng vcri dô ân nëng
kJroâng mQt Mad (ga" mQt kg).

4)- AzZakat Bô thf:
Zakat hay bô thi là nên tâng

sitS..,!f

cân bân thrl ba

sau solah và thuôrng dugc nhâc chung trong
kinh Quran vcri sç solah.

*- Dô là bôn phân bât buQc cho nhûrng nguùi
nào dô cô dù khâ nàng dê xuât ra mQt sô tièn
nào trong thùi gian nhtrt dinh nào dô, qua lùi
phân cùa Allah nhu sau:

e,ytç

";^#'Éss
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(( (Hti Sû Giâ) I Hây nh$n cria bô thi tùr
tài sân cria hg và dùng n6 dê tâV sçch và
làm trong sçch hg và hây càu nguyçn giùm
cho hg. Quâ thât lùi càu nguyçn cria Ngucri
là mQt sF bâo dâm cho hg. Allah Hàng
Nghe và Biét Grét mgi viÇc). Suroh:9:103.
Qua hadith Rosul (saw) dâ nôi: (Islam dwqc
ù,rng tên trên nàm nè, tâng càn bân chfnh dô
tà: Shahadah chi chtip nhân Attah Duy l{hât
dé tôn thù, Muhammad Ià Sû giâ cûa Allah,

solah, zakat, nhin chay

và haii). Al

Bukhoffy, Muslinf ..

*:

Sô dèn xuât ra dê bô thi này ktrông dugc
coi nhu vi thucrng hai nguùi nghèo mà
^uât
rà, nô 1à sU bât buôc cho nguùi giàu e6, du
\
t
.,
'
rÂ
giâ dê
xuât ra mQt sô tiên cô tinh toân ty lç
trong d6 dé dem phân phât cho ngucri nghèo
7L

khô, gAp khô kJràn, càn sU girip dô dé sông
qua ngày, côn nguùi giàu *uât ra dô dé tây
spch tâm lông ich ky, hà tiçn, rira spch tQi lôi,
dugc Allah trânh cho tai npn, và tao sç thanh
tinh, nhâ nhan trong lông.

*-

Sô tièn dugc xuât ra dé zakat dugc dua
vào bôn loai nhu sau:
a)- Nhimg nông sâ,n, hat quâ dugc sân xuât

tu

ruOng nuong phâi xuât zakat nhu: hat (lira),
nhûng gi cô giâ tri hay kim lopi..côn rau oâi
dê an không c6 zakat.

b)- Thir vQt nhu lqc dà, bô và ciru (dê).
c)- Vàng b?c..

d)- Hàng hôa kinh doanh $âtcâ nhûrng gi liên
-A r
quan dên
kinh doanh thucmg m?i), côn nhfug
gi dé xU dpng thi không xuât zakat nhu: Xe,
tàu bè, ngça, nhà ô hay vât dé dùng .
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*- Nhimg dông tiên hay gia sân côn du lai
nàm rôi nêu dù sô lugng dâ ân dinh phâi
v

À.

t,

'

r

l-

'

zakatthi bât buôc phâi xuât ra dé zakat.
Sô tugnrg phâi

xuât zakat:

;r-r.

La j

Jl

Sô lugng tièn hay vAt phâi hQi dù sô luçmg
môi bât buQc phâi xuât zakatnéu không hQi dù
t
A a
,r \ t t
t
-ar\
-.r
^
sô lugng thi kJrông
..Sau
dây là bân chiêt tinh:
1)- Nhûng gi

ilugc huônrg tùr ruQng numg:

Luçnrg

sô lugng bât

sô lugng phâi

thû nhut
hat quâ (
khi dâ
chfn và
3\

buôc
Nêu dugc tu
5 awsaq trô
lên.

eé nai;.

Mqt saq-60

xuât
Nêu ruQng
dugc tuôi vôi
nuôc song hay
nuôc mua
(không tôn
kém) thi xuât

san sang

sa.

MQt sa- 3
kg.
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ra I0%.côn
dugc tuôi vôi
mây bôm
nuôc hay tôn

Kim loai
rK

r'

ougc
tù hàm
Lay

mÔ

Nêu thu dugc
trgng luçnrg
r?rg hay bac
bâng sô
lugng hay ,
nhiêu hcrn bât
buQc phâi
xuât ra.

kém thi chi
r
A,
xuât ra cô 50Â.
phâi xuât ra
2,syo

2)- Sric v$t:
i....t

t

'

'
t'/
4
Bâng chiêt tfnh nhfrng sirc vât bât buÔc phâi
xuât Zakatnéu âi sân cô sô lugng nhu sau:

Phâi dring sO lugng, phâi gLâp trôn mQt
nâm, phâi là vâ.t nuôi và phâi trâ theo sô
lugng nhu sau:
Sûc Vât

Sô luqng
bàt buôc
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Sô

lupg

phâi

l0
l5
Lac Dà

20
25
36
46

6l
9r-t20
30

Bô

40

2 con dê
3 con dê
4 con dê
I con l?c dà mQt
A.
^
tuol
1 lac dà hai tuôi
I lac
dà 3 nâm
,
ïuor
2lqc dà 2 nâm
, A.
tuol
2lqc
dà 3 nàm
,
tuol
I con bô I nâm
, A.
tuor
I con bô 2 nàm

tuôi
60

2 con bô 1 nàm
tuol
lcon bô 2 nàm và
I con I nëm tuôi
2 conbô 2 nàm
tuôi
a
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Dê

I con dê
40-r20
2 con dê
r2L-200
3 con dê
20r-300
Néu sô lugngtâ,ngthêm thi 100
con thi phâi xuât thêm I coll.

3)- Kim loçi:

Lugng thir
nhut (nhu
tièn)
Vàng

sô lugng bât

sô lugtg

buôc

pnal xuat

a

Néu dugc

và

rr.

A,

2,5o/o

hcrn (85gram)

Nêu dugc

595

2,50Â

Sô tiên

Nêu dugc nhu

2,5oÂ

(glay)

so lugng cua

Bac

gram

./ .A \

A

l

vàng hay b?s..
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4)- Hàng h6a kinh doanh:

Lugrg

thrî
(nhu

lupg bàt

sô

buqc

luqng
K,
pnar xuat

Hàng hôa

Nêu dugc nhu

2,5oÂ

kinh doanh

so ruflig cua

nhût

Sô

a r.

tièn)

Ara

vàng

và bac

i

.À

|

hay nhiêu hcn.

Nhftrg dông tièn hay vàng bac cùa nàm rôi
côn du lqi, chi xuât zakat khi nào dirng mQt
nàm mà thôi, côn nhimg vAt phâi zakat khâc
dugc tinh nhu sau:
1)- Hat quâ xuât zakatkhi nào dâ chin mùi và

thu hoach duoc lùi nhuân
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.

2)- Tièn lôi cùa nhirng gi dugc gei là dé kinh
doanh thucrng mAi phâi xuât zakatvôi sô vôn
dù không dù mQt nâm.

3)- Thû vât cûng vày, xuât zakat nhûng gi
môi cô vôi sô lugng cù không càn phâi dring
mQt nàm.

*- Nhûng

thành phàn sau môi dugc huôrng
phân zakat, hg là:
rÀ

|

Nhûng thành phàn dugc huôrrgzakat:

7)- At Fukoro .' Dô 1à nhûng nguùi nghèo
khô kJrông drï t.u lo cho bân thân và gia dinh,
thi h9 dugc coi 1à nguôi nghèo, he dugc
quyên hucmg tiên zakat dë cô thê sông trong
À

r

i"

t

'

mQt nâm.

2)- Al Miskin ; Dô là nhûng nguùi cô thé lo
cho gia dinh trong khoâng nùa nâm nhrmg
không dy dé 1o cho trqn nâm, thi hç dugc
hucnrg tiên zakat và trg gitip trong mQt nàm.
78

Nhtmg néu nguùi nào không cô tièn du
nhwrg hq dâ nhfln dugc khoâng tièn dëc biêt
(luong bông, th"" ho4ch, girip dô cùa nguùi
khâc...) mà cô thê bâo bqc cho gia dinh trong
mQt nàm, thi thành phàn này không dugc
phép nhân zakat. Qua hadith cùa Nabi (saw):

"Nhfrng ai cô itây itû và cô srhc loo it\n7

không cô phàn iIê nhQn zokot".

3)- Al A'milu Alayha.'

Nhûrng. công chric
hay nhân viên dugc chinh quyên gi?o phô
công viç: thu nhân zakat, giù gin sô sâch,
phân phôi zakat. Hg là nhân viên thu, chi và
chi 1o vê viÇc zakat nên hq dugc hucrng
lucnrg bàng quy cùa zakat.

4)- At Mu'allif kulubuhum.' Nhûrng nguùi
môi gia nhâp vào dao Islam gAp khô khàn bi
cô lâp. Hay nhùng nguùi muslim {ghèo yéu
dric tin ncri Islam, zakat cho hq dê tpo tinh
tuong thân tucmg trg (dé hq cô ;i thirc vè tintr
nhân dao cùa Islam).
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5)- Ar Rikob.'Nhûmg nguùi bi giam càm, cô
nghia 1à nhirng tù binh hay nô lê nàm ffong
quyên sô hûu rqu nguùi , h,hâc, h8 dugc
hucrng tiên zakat dê chuQc lây sU t.u do.

6)- Al Go'rimuna: Nhinrg nguùi thiéu ng
không cô khâ nâng dé ffâ, thi h9 dugc hucrng
zakatit nhièu dé ffâtrq, vi hg chi cô khâ nângt
.
\ | ,L\
v
/\.
K
4\
r
f | 1 ,
nuôi sông gia dinh mà không cô khâ nâng dê
trâ ng.
7)- Fi-sabilillah.' Nhirng nguôi phUc v.u cho
Chinh-nghia cria Allah. Nhûrng nguùi này
dugc hucrng tièn zakat dê làm phucrng tiên
hoflc chi tiêu trong.khoâng thùi gian phUc vU
vi Allah. (nhu thây giâo, imam, nguùi lo
châm sôc masjid..)

8)- Ibnu As Sabil.' Nhùng nguùi dang du
hành g?g hopn n?n giûa ducrng hay không dù
sô phi dê di chuyên hay trô vê quê hucrng, dù
hg là nguôi giàu cô ô xrî cûa he.
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Zakait Al Fitroh:
:JLôIf e{sj
Dô là zakat Uât buôc cho mgi nguùi muslim
dù nam hay nû già hay tré, t.u do hay nô 1Ç,
nghèo hay giàu phâi xuât ra vào ban dêm
cùa ngày Id Al Fitroh (sau khi châm drit
Ramadan) hay vào sâng scrm cùa ngày Id
truôc khi imam ra hucmg dân solah Id, sô

lugng phâi xuât ra dô là thûc ân dé cho nguùi
nghèo vôi trgng lugng là gàn 3kg..(g?o cho
nhûrrg ai àn cOm, hia mi.v.v...).

Jakat té tô bè"g con v$t:
:(GlD ôtslf
Y nghia vè jakat ô dây 1à: Dâng hién cho
Allah bàng câch é lê mQt con vAt vôi danh
nghîa hay nhân danh Allah, rôi câtcô con vgt
xong dem thit phân phât cho nguùi nghèo
dùng, dâ thri nào không nhân danh Allah thi
không àn dugc qua lùi phân cùa Ngài:

{3:é riç *;r 5t fr lvtJLuv; }
\
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(( Và chô àn thit (cùa con vât) mà tên cria

Allah không tlugc dgc nhàc lên
Surah: 6:121

nô..)).

.

Và Rosul (saw) cô nôt:
.( lj3Â Àl

i-f }ir r.llJ$l t. ) : ;)-Jl

4:*le 4JrË

( Nhftng con v\t nùo itwgc ciit cô và nhdc
danh Alluh thi àn). Ngoai tru loài câ và con
cào cào klrông càn phâi cât cô chi dçc danh
Allah rôi àn.
5)- Al Hajj..Hành humg

ôMecc:

:CJf

Hajj là nèn tëng thû nâm và là mÔt trong
nhûmg nên tâng cân bân mà mei nguùi muslim

dàn ông hay dàn bà truôrng thành, dày dù tri
tuç và rO dû dièu kiên phâi thi hành mQt làn
trong dùi nguùi, euâ lùi phân cùa Allah:

c;iw t;y'{yui,t _;i_rtU oûî&;'f, },JÉJ6
q

v

;

gt

-2"c..Ji

{ @'*J}fi et",*'iit'"oç
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((...Và viÇc di làm hajj dâng lên Allah tei
Ngôi dèn (Kabah) là mQt bôn phân eôi vrfi
nguùi nào trong nhân loçi c6 aIû khâ nàng
tim iluông di tlén .tô; và ai không c6 ttûc
tin thi (nên bié| quâ thât Allah nât mçc
Giàu cô, DQc lâp vôi thiên hç )). Surah
3:97.

Qua hadith cùa Rosul (saw) dâ nôi: (Islam
dugc dUng lên trên nàm nèn tâng...nèn tâng
thû nàm là hajj cho ai c6 khâ nâng).

:q*J ôtslf 4rui CrllJ

Hail c6 bôn càn bân (arkan) không

thê

thiêu ttugc:
1)-

ef-.,-)l Al Ehram.

2)- .-ilrË ll At Tawaf (di bây vông

xung

quanh kaabah).

3)-

çJl

Sofa và

As Saa-y (di vè bây làn giûa As
Al Marwah.
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4)- iÉ-,p r-i3 !J

Jl Dtnrg chân Ô

Arafah..

Nhùng nguùi di làm hajj mà thi hành thiéu
mQt trong bôn rukun này thi hajj cùa hq
không thành.

Al Ehram: Bât crî mQt nguùi nào di làm hajj,
kùi dén dia giôi bât buQc cùa hç (truôc khi
vào Mecca) hq phâi dinh tâm làm hajj...(cô
ba câch làm)..sau dô hg phâi dAt minh trong
tinh tra.ng kiên cù, dàn ông chi dugc mëc lë
phUc gôm cô hai câi chàn, mQt quâtt ô duôi
và mQt quân ô trên minh ( rôl gqi là lê phuc
ehram). Côn phU nir mâc dô kin toàn thân
(chùa mët và hai bàn tay).

At Tawaf: Di bây vông xung

quanh kabah
vôi dinh tâm tawaf hajj vào ngày mùng 10
cùa thâng Zul Hajjah hay vào nhùng ngày
sau dô là ngày 1 1- I2-I3 cùa thâng Zul
Hajjah. SU di tawaf này bfu. buQc phâi cô
nuôc wudua và hoàn toàn spch së tù hadas
nhô và hadas lôn (bât buQc phâi tâm dé làm
s4ch), phâi che kin awrat nhûnrg gi aât buôc
84

phâi che thân (khi solah), phâi di liên tug biry
vông chô không dugc bô di nùa chtmg rôi trô
lai tiép tUC, bât dàu di tawaf tu cuc dâ den
(hajarol As Wad), kabah luôn nàm bên vai
trâi.

Saa-y: Di bO tùr.Sofa dén Marwah: Di !0
dr dôi sofa dén Aôi marwah bây làn, Aât dàu
tù sofa và châm dût t1i marwah là mQt làn,
rôi trô vè tu marwah dén sofa 1à hai làn, nhu
v?y cho drï bây làn, vôi dinh tâm là di saa-y
haj.

\Maqf ô Arafah Dùrng chân ô Arafah: Mpc
dich ô dây là dimg chân ncvi masaa ô Arafah
vôi dinh tâm dtmg chân ô dô, phâi cô mât ô
dô bât dàu tù sau Dhur ngày mùng 9 cùa Zul
Hajjah cho dén binh minh ngày mùng 10 cria
Zul Hajjah. Theo Sunnah nên ô dô tù sau
m{t ffùi nghiêng bông cho dén mët trùi lën.

:

Dugc thi hành vào Aât cir giù phrit
nào, vôi dièu kiÇn 1à mët dô Ehram tù dia
danh aât buôc vôi lê phuc ehram, rôi dén

Umroh

8s

tawaf bây vông quanh kabah, di saa-y giùa
sofa và marwah bây làn, rôi cao dàu hay cât
t6c là xong umroh.
Câch thi hành hajj: (hajj At Tamattoua).
Cô ba (03) câch Aé tni hành hajj: Tamattoua,
Qiran và lfrod, thi hành theo câch nào cùng
dugc.
1)-

At Tamattoua:

Së giâi thich chi tiét vè

câch thrîc này...

2)- S$ khâc biçt giûa câch qiran vrfi
tamattoau là : qiran chi di saa-y cô mQt làn
và tawaf nguôi thi hành mëc liên tgc lê phpc
ehram cho dên ngày Id sau ktf ném dâ vào
sâng mùng 10 và cAo dâu hay cât tôc xong.

3)- SF khâc biçt gitla câch ifrod vôi crflch
tamattoua là: ifrod chi saa-y và tawaf mQt
làn mà thôi, nguùi thi hành hajj phâi mëc liên
tuc lë phuc ehram cho dén ngày Id, sau khi

ném dâ và c?o dàu hay cât!ô" xong, câch này
không cô dâng hadya vflt tê .

Chi aét vè câch thi hành haii At
Tamattoua:
1)- Mac lê phuc ehram tù dia danh cho nguùi

di làm umroh hay hajj trong mùa hajj nghia
là thâng; (shawal, nil qodah và muÙi ngày

nil hajjah).

VÔi dinh tâm 1à :
Labbaikallohumma umroh mutamaffouan
biha ilalhajj Ôi ,AUah, tôi dd nghe lênh và
chtip hành dén dây dé thi hành umroh và

dàu cùa thâng

hajj-

2)- Di dé{t Musjid Al Haram hay (Baitulloh
Mecca) rôi tawaf bây vÔng quanh kabah.

Ô

3)- nèi dén Masaa (noi saa-y) dê di qua lai
A,ay làn û As Sofa dén Al Marwah-

4)- Sau khi châm dût saa-y thi. cao dàu hay
câtbôt tôc là xong sU umroh (dôi vôi phâi nû

thi chi cât mQt it tôc 1à dû), sau dô thay dô
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thuôrng và dugc sông nhu nguùi binh thuôrng
khâc kJrông côn trong sy kiên cri nûa.

5)- Dén ngày mùng 8 nil Hajjâh, mëc lai lê
phUc ehram tu noi ô Mecca vcri dinh tâm là
Labbaikollohumma Hajjan Ôi Altahl Tôi
clinh tâm tàm hajj vî Ngài..rôi dén ngày mùng
9/12 phâi cô mët t4i Arafah.
6)- Ô tai Arafah cho dén mët trùi làn rài dùi
dén Muzddalifah.
7)- Nghî g tai Muzddalifah (lirc nàm nghi ô
dây nên càu nguyÇn cho nhièu) sau khi hành
lë solah Fajar rôi dùi dén Mina.
S)- Khi dén Mina thi phâi ném dâ bây cuc
(nhô nhu hat dâu phçng) ô cQt try Jamrotul
Akobah (cQt try ltu nhût) nàm phfa Mecca.

9)- Sau d6 c?o dàu, phU nû thi chi cât mQt ir
tôc mà thôi. Sau dô thay lê phUc ehram (mac
dô ttruong lai).

19)- Hadyah câtcô con v$t, c6 thê Aê tré dén
hêt ngày Tashriq (ngày l3 nil hajjah).
11)- Vè Mecca itê

hwaf và saa-y hajj.

I2)- Ban dêm phâi ngû lpi ô Mina vào nhûng
ngày tashriq.
1?)- Ô tvtinà,phâi di ném dâ û ba cQt trp (b."
dàu tu cQt û:p nhô nhut), giù cùa nô bât dàu
Dhur (sau khi mët trcri nghiêng bông cho dén
nûa dêm).

I4)- Truôc ldri tu giâ Mecc a,bâtbuQc phâi di
tawaf wada (tu biç| cho nhimg ngucri di làm
.X
...
A,
i
,
A
t
r
f
1 .
I
,a a
phu
hajji (nêu
nû
cô kinh nguyet thi miên
tawaf wada).
: C{l értd +f-l

Nhirng dièu nÉt buQc cûa câch thûc hajj:
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1)- M?9 dô ehram tu dia ranh aât buQc phâi
mëc, nêu ai mflc 1ê phUc sau dia ranh này thi
dâ thiéu di su bât buôc.
cho dén mët trùi lën
2)- Dùng chân ô Arafah
,
cho nhrnrg ai dâ dên tù sâng tô-, côn nhûng
ai dên gân xê chiêu hay trê sau mflt trùi lën
thï ô lai dô nàm muùi phirt cùng dugc..

3)- Nghî chân hay ngù lai dêm mùng
Muzdalifah sau khi rùi khôi Arafah.

I0ll2 û

4)- Ném dâ cQt try Al Aqobah (lôn nhut) vào
và ném dâ vào ba
ngày mùng 10
^tl,hadjahfii sau Dhur cùa môi
ngày sau dô sau,btû.dàu
ngày..

5)- Cao dàu hay cât6c sau khi ném dâ ngày
dâu tiên..(côt

try aqobah).

6)- Ngù dêm ô Mina vào nhtug dêm At
tashriq là dêm 11-12-và 13 hoflc chi ngû lai
dô hai dêm cûng dù cho nhirng ai muôn rùi
Mina sôm.
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7)- Tawaf wada dô là tawaf bây vông xung
dê ù biet Mecca.. (n* biét sau khi tawaf
xong là rùi Mecca dé trô vè quê huong
không dugc hnr lai tai dô ).
L,uu f: Nhimg ai bô xôt mQt trong nhÛmg sç
bàt buôc (wajib) này, thi phii tîâ phal (dam)
mQt con crnr dâng hién tai Mecca rôi phân
phât thit cho nguùi nghèo ô tai dô.

:pf9Tf ÉlJ.rEr.

Nhiing dièu câm trong lûc ehram:
Nhimg nguùi di làm Umroh hay.Hajj kùi d?t
minh trong tïnlr tr4ng ehram, bât buQc phâi
kiên cù chin diêu sau:
1)- Không dugc ïtAt nhûng gi mai hèn nhau
nhu chân hay quân âo khâu lai vÔi nhau, cÔn
aôi vôi phâi nûrthi kùông cô câm.

2)- Dôi vcri phâi nam không dusc dÔi
nôn..(nû giôi ktrông sao).
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3)- Không dugc sric dâu thom khi dâ dinh
tâm vào ehram.

q;Không dugc nhô râu, tôc hay gi trên thân
thê.

5)- Không duqc câtmôn tay môn chân.

6)- Không dugc âu yém nhu hôn dC dua dén
sg giao tinh.

7)- Không dugc sàn bân thû nmg hay giét
nhimg con thû vât (but hay bé nhânh cây)..

8)- Không dugc cuôi hôi..(hôi vg, làm dâm
cuôi ).
9)- Không dugc giao hçrp.

Luu .'i: PhU nû khi dinh tâm vào ehram thï
không dugc che mët bàng mât nâ và deo
gâng tay.
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.Ê}.lr..Jf :l3ti
SF giao dich, giao té:

:LJr.Jl É}.tr.Jf -.gr

1)- Vài thf dç giao dich bi câm fiong
Islam nhu sau:
:r€-

Câm bân hàng hôa truôc khi biét giâ: Cô
nghia là nguùi muslim không dugc mua hàng
..i3 nguùi nào dô mà nguùi bân không hê
biêt giâ thi trucrng rôi dem bân lpi vôi giâ mà
nguùi mua không biét, chfn giâdé mua ré.
2)- Nguùi muslim không dugc phép khi mua
hàng cria nguùi anh em xong lpi nôi, hây trâ
lpi hàng anh mua di tôi së bân cho anh hàng
nhu vây vôi giâ ré hon, hoflc n6i vôi nguùi
nào dô dâ mua m6n hàng d6 xong là drmg
bân cho nguùi dô, tôi së mua cùa anh vcri giâ
cao h(Fn..
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3)- Nguùi muslim không dugc mua bân hay
cho mucrn cùa hàng, nhà cùa hay Aât cri gi
g9i là haram (lShiêm câm), hay chât dcr hay
girip dô hay bât cr? phucrng tiÇn nào dua dén
haram..nhrr rugu hay phuqng tiÇn nào dua
dén rugu..( hay thu lqi bàng phuong tiÇn
haram nhu chrîa cù bpc..).
4)- Không dugc bân nhûng gi k1rông thây rô
ràng truôc mflt nhu bân: câ trong ao hô, chim
dang buy,nhûng gi trong bàu thai cùa dp thri,
trâi cây trên cày chua dên ngày chfn mùa, sùa
tucyi chua vât ra.v.v...

5)- Nguùi muslim không dugc mua bân
nhrmg gi không cô trong tay (mQt câch mo
hô) hay nhûng gi ktrông thuôc sô htru chù
cùa minh, hay nhûrng gi chua giâi quyêt xong
viêc mua bân hay chia giatài...
6)- Không dugc buôn bân gAi là ng chông lên
ng nhu: anh bân cho nguùi nào dô mQt môn
dô giâ 300 dông vôi thùi h?n ry9t thâng phâi
trëL tièn bi anh, nhtrng khi dén hpn, nguùi
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mua không thê trâ lpi tiên dô mà anh dâ bân
hic truôc, rôi lai xin mua cùa anh hay anh
bân Èn nûa vôi giâ cù hay giâ cao hcrn, nên
cô hai làn mua bân nhu vây..nên Islam không
cho phép..

7)- Nguùi muslim không dugc bân mQt môn
hàng nào dô cho nguùi nào dô trong môt
thùi h?n, rôi dén khi trét han l4i mua lpi vôi
giâ tiên ré hcrn vât bân dô..
t,

,tÀ

,

8)- Câm viÇc gian dôi, giâ tqo, trong viÇc
buôn bân dù vôi hinh thûc nào..
9)- Cho vai àn lôi là haram (nghiêm câm)
trong Islam dù vôi hinh thric nào.. ngay câ
hinh thtic mà nhà bàng dâ dua ra ngày hôm
Ilay..

10)- Bâo hiém kinh doanh hay bâo hiém hi
il?û, xe hcyi nhà cria hay bâo hiém nhân m?ng
dèu câm trong Islam..

9s

l2)- Nguùi muslim không dugc mua bân bât
cir gi kùi tiéng gAi Azan thir nhi cùa ngày
Jumaat (solah jumaat) dông dac cât lên.
13)- Vân Aè Oôi tièn mét tu ( dola

):utièn dia
phuong nào dô, chi dugc pFép.dôi khi hai
bên giâp mët và tay trao dôi tiên vôi nhau
chô không dugc dôi tièn này qua dông tièn
khâc mà không cô sg hiÇn hiru tpi chô.

:(Gfsif)

2)- Hôn nhân:

gtsiJf

Hôn nhân trong Islam là diêu bât buôc wajib
cho nhirng ai cô dù dièu kiên dé lo cho gia
dinh và sg cho bân thân së vâp phâi tQi lôi
hay nhirng dièu dua dén haram(nghiêm câm).
Nêu không, thi sç hôn nhân là sunnah trong
nhùng câch sông mà nhfmg vi sri giëL cùa
Allah dâ thi hành và kêu gçi môn dê thi hành
theo.

SF hôn nhân phâi hQi .Iû bôn tilièu kiÇn
(arkan) mrfi hçp thrfrc hôa dugc, tilô là:
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1)-,Jsll \Maly hay là vi giâm hQ cùa cô dâu:
Dô là cha cùa cô dâu
,hay ngug dugc cha ctïa
cô dâu $v quyèn dé thay- thé, ho{c nhûng
ngucri gân gui mâu mù nhût nhu anh hay em
trai ruQt hay ông nQi v.v...

2)- gfut&lf Hai nhân chûng hay nhièu hon:
Khi làm dâm cuôi phâi cô hai nhân chimg
dàn ông trucrng thành hay nhièu hcrn, nguùi
dô phâi trung tnrc, dgo hanh tù nhinrg nguôi
muslim.

3)- ridl ââ; - Hinh thûc curf4 gâ: Dô là lùi
giao kèo giûa hai bên mà mçi nguùi dèu hiéu
rô y nghîa cùa nô trong hic làm lë vôi sU
bàng lông;cho phép mQt phfa và bên phia rmg
thufln, châp nhân khi vi giâm h0 nôi lên, và
nhân chimg dèu nghe..thi dU vi giâm hQ nôi:
, i^ o$irj tôi gû c,on^gdi hay chtiu tôi cho
c$u...chir É trâ lùi: f.IF fii bàng làng..

( Theo thông lÇ cùa chring ta thuong nôi kùi
làm tê aam cuôi là: Tôi gâ con gâi toi tcn là
(nêu rô tên, néu cô nhièu con giai;..vôi tièn
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mahhar là... Chir ré trâ lùi: tôi bàng lông cuÔi
cô ..vôi ûèn mahhar là...nhu thê thirc này
cùng dugc).

-l{,njl Tièn cuô,i: Tièn cuôi h sô tièn hay vât
nhu vàng b?c, mà chri rê phâi dua cho nguùj
vg tucrng lai ggi 1à tucmg tnmg khi làm lê
dâm cuôi mà tttOttg ai cô qVè" dùng sO tièn
hay vât này dù it hay nhiêu..( tuy theo sU
dàng 1i cùa hai bên), qua lùi phân cùa Allah:

t

:

et dl

.{'itl, :ë

32 4:.ïrV'ç, Y, ûG JÉ

(( Và hây tâng cho câc nguùi vq ûèn cutfi
AiitbuQc (Mahr) cria hg...)). Surah:4'-4
buQ:.con gën hay php nû
muslimate lây nguùi c!ông mà cô ta không
tmg thich, phâi cô sç dông i,cria cô dâu mÔi
làm Nikah (cuôi) dugc.
'F- Ktrông drlOc ép

:f.-

Không dugc di hÔi cuÔi cô gâi nào dô
trong hic mà cô ây dang cô nguùi dang hÔi
98

cuoi cho dén khi nào biét châc sU hôi cuôi dô
không thành, môi dugc di hôi..

*- Không

dugc phép dé cho con trai di ra
duùng chung vôi vi hôn thê tuong lai mà
chua làm lê Nikah (cucri) dén khi hçrp thric
hôa cuQc hôn nhân d6.

*- Không di hôi cuôi phU nû hay nguùi vg
dang trong nhûrng ngày dé tang chông hay ly
di chua dut han ky.

Thùi gian dê tang:

;ô.rJf ô4"

*-

,Thùi gian mà ngucri vg phâi dê tang khi
chông chêt là 4 thâng 10 ngày.

*- Thoi gian ly di là 3 làn cô kinh nguyçt cho
nhûng ai cô kinh nguyeL néu ktrông cô kinh
nguyÇt thi thcri gian là 3 thâng.

*- Nguùi muslim không dugc cuôi hcrn 4
nguùi vg.

*- Nguôi chông phâi lo cung câp nuôi duông
vg con..

{'- Câm tuyêt AOi phu nû muslimate lâV
chàng nguùi ngo4i d?o.
:r'-

Nguùi dàn ông muslim dugc phép cuÔi

Do Thâi giâo và Thiên Chira
giâo,nhung tôt nhut h Éy vg cùng dao.

phU nù theo dpo

&l!ll Ly di: Ly di là sU cho_phép mà Allah
ghét tth,ît.-rcti câp vg chông ktrông thê
chung sông vôi nhau dugc nûa thi môi dua
itç" ru ly âi, trong lirc d6 nguùi.chàng vân
sông chung mâi nhà vôi vg cho dên khi ly di
vôi lùi nôi nhu sau: Anty Tgolak.Tôi iilfr ly d!
bù..
r'- NBuùi dàn ông phâi ly di
thÔi
Yq qo$ 9u
rôi
làn
dàu
ky 0; làn lV di), tté.t sau khi ly di
trô ipi vôi nfrau, thi côn lai làn thû nhi và làn
thû ba, và néu dâ ly di làn thû ba, thi hai
nguùi không dugc. trô lai vôi nhau cho dén
t tti nguùi vq cô chông khâc (phâi gàn gùi vÔi
L00

$u.r), sau dô nguùi vg này dugc chông ly di
rôi môi tâi hôn vôi chông cù dugc.
*.-

nguùi vg d-"gr quyèn.xin ly di yôi
chông
^Và nêu không thê chung sông vôi chông
dugc nûa.
plr.,ilf 6 Crto_,p.eJl Nhftrrg nguùi phU nit mà
nguùi dàn ông muslim không thé curft tàm
vq dugc :

*- Câm qua sU liên he mâu mû gôm cô bây
thành phàn: Mç, chi em gâi, con gai, con gài
cùa chi hay €ffi, con gâi cùa nguùi anh hay
em ruQt, cô hay di.

*-

Câm qua sU liên hê bôi bir chung mQt
nguùi mç ruÔt hay mç nuôi cô nghîa là: mÔt
drîa trai và mÔt dria gâi duoi hai tuôi dâ bri
chung mQt.dông sùa (mç hay mç nuôi) it
nhût nàm lân bû trô lên, thi hai nguùi này
câm lâv nhau vi dugc ké nhu anh em cùng
mâu mù). su câm này gôm cô nhûng thành
phân sau: Mç nuôi sria, chi em gâi nuôi, con
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géLi cùa chi hay
hay em trai
anh
nguùi
gâi
é- nuôi, con cùa
nuôi, cô nuôi và di nuôi.

gâi cùa em hay chi nuôi, con

luu

f: nuôi ô dây là bû cùng dông sù4.

*- Câm qua sg liên hê xa gàn khâc: Con gâi
cùa vg ( con ghé), con gfi cùa con gâr ghé,
châu gâi cùa con gâi ghê, vg cùa cha (mâ
ghé), vg cùa con trai (con dâu), châu gëLi cùa
chau (gçi minh 1à ông), và con eâi cùa châu
(gqi là ông cô), mâ v9, mâ cùa mâ vq và bà
ngi hay bà ngo?i cùa mâ v0...

*- Câm ktrông dugc t<ét hôn cùng mOt lirc vÔi
hai chi effi, châu cùng hic vÔi cô và châu
cùng hic vÔi di.

cuÔi.nguùi dàn bà côn
liên hç vôi chông mà chông chua cô ly di
mQt câch dût kJroât hay chông chua cô chêt..
{c- Câm ktrông
.dugc

Liên quan vè vân dè âm thçc: 3crueLdl
LO2

Thât tè nhùng thric ân hay thrîc uông dèu
halal cho phép lgo?i fiù nhùng gi mà giâo ly
Islam dâ cho biét dô là haram hay sg cém thi
không dugc dùng nô nhu:
1)- Nhfmg gi làm cho say (uông hay hrit).

2)- Nhim g chàt do
lopi do bfn).

(n

ajiz mà giâo lf xép vào

3)- Thit heo (lqll).

4)- Thit cria con lùa (dùng dé chuyên chô và
là con vât thân cân vôi con nguùi).
5)-. Nhtug con thû
vuôt...

dû cô nanh và

m6ng

6)- Thit con vQt dâ chét (ngopi rrù nhùng gi
tu duôi nuôc).
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4)- MOt vài ilièu diên hinh bi câm trong
Islam:
D- Zinah gian dâm..
2)- Liwat cfàng tinh luyén ai..

3)- Gây sç hay làm phièn hà

cfén

nguùi anh

chi em muslim.

4)- Giét nguùi mà Allah dâ câm ngopi tru
giâo l;i cho phép ( ngay câ t.u tu và giêt hai ké
vô tçi là haram).

5)- Khoe khoan dé lôi cuôn, quyén rû ké
khâc ( nhut là sU phô trucrng dua dên tinh dUc
tu phU nû nhu qua diên m?o và trang phpc).
6)- Vg không dàn bà hay phu nû (vè sç giao
tïnh bât hçp phâp).
7)- gât hiéu vôi cha me..
L04

S)- Cho vai àn lcri hay mugn ng vôi tièn lùi.

9)- Dàn ông deo vàng hay mëc quàn âo bàng
to lpa..
10)- An uông
hay b?c..

vôi ly chén muôn bàng vàng

11)- cù bac...hay bât crî nhûng trô choi nào
mang hinh thirc gi ân thua nhu mua sô dè, câ
nglra v.v...

I2)- Gian aôi xâo trâ,bQi uôc, phân bQi..
13)-

Nôi lâo,n6i dôi..

I4)- Àn câp,nOi 10...

15)- Cfu. dût tinh nghia gia dïnh rhân nhân
ruQt thit..
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Hy veng ncri Allah vÔi sU chuyên ngû này
chi vï Ngài, së dem lpi sç hiru ich cho tàt

cëI,

càu sU binh an tôt |ành cho thiên sri
Muhammad (saw) cùng gia quyén, bàng hftl
và nhimg nguùi noi theo cho dên ngày Sau.

Do: Mohamad HOSEN chuYên ngÛ.
Do: Abu fawzaan Kiém tral?i.
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