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PHẦN HỎI ĐÁP VỀ HÀNH HƯƠNG HAJJ 

 

Nusuk và các thể loại 

Hỏi (193): Quí Sheikh, Nusuk có nghĩa là gì ? 

Đáp:  

اَلُة  َ َوالصه َ رَبِّ الحَعالََمنيح ُد ّلَِله َمح َلد  احَلح َِيِّنََلا حُمَمه ََ َ ََ  ُُ َلاَل َوالسه
َ آَِلَ وَ  ََ َحاَو صح
َ
: أ َ ََعنيح مجح

َ
 بََه أ

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng chúa tể của 

vủ trụ và muôn loài, cầu xin Ngài ban bình an và phúc 

lành cho Thiên Sứ của bầy tôi Muhammad, cho dòng dõi 

của Người và cho tất cả bằng hữu của Người. 

Nusuk là tên chung của ba thể loại:  

a) Có khi nghĩa là việc thờ phượng, giống như nói, 

đó là người đàn ông Nusuk nghĩa là ông là người thờ 

phượng Allah.  

b) Có khi nghĩa là kính dâng lên Allah bằng giết tế 

súc vật, như câu Kinh: 

َِماَ  ﴿ َۡۡ َل ِ ل ِّ ََ  ِ َّ َِ ََل  ١٦٢قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمَۡياَي َوَمَمااِِت 
ُُ للُۡمۡساَِِم َ  وَّ

َ
نَاا  أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
للَِك أ ۥۖ َوبَِذ  - 261 األَعَلاُ:  ﴾١٦٣ ََشِيَك ََلُ

261 

Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad): “Quả thật, cuộc 

lễ Salah của Ta, Nusuk của Ta (tức việc giết tế súc 

vật của Ta), cuộc sống và cái chết của Ta đều hiến 

trọn cho Allah Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. 
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Ngài không có đối tác cũng không có cộng tác. Và Ta 

được chỉ thị như thế và Ta là người Muslim đầu tiên 

thần phục Ngài.” Al-An-a'm: 162 – 163 (chương 6), 

và Nusuk trong câu Kinh còn mang nghĩa là thờ 

phượng. 

c) Có khi nghĩa là các nghi thức hành hương, như 

câu Kinh: 

َشدَّ ﴿
َ
ۡو أ
َ
َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ ََّ َنلِسَكُكۡم فَٱۡذُكُرواْ ل فَإِذَا قََضۡيتُم مَّ

 122ابلقرة:  ﴾ ا  ذِۡكر  

Do đó, khi nào các ngươi hoàn thành xong cuộc hành 

hương thì các ngươi hãy tiếp tục tụng niệm và tán 

dương Allah như cách các ngươi đã tướng nhớ cha 

mẹ của các ngươi trước kia hoặc hãy nhiều hơn. Al-

Baqoroh: 122 (chương 1). 

Nusuk với ý nghĩa thứ ba này là điều mà chúng ta 

muốn biết chi tiết về nó, tức thế nào là hành hương. Việc 

hành hương này có hai loại: Hành hương U’mroh và 

hành hương Hajj. 

Về hành hương U’mroh: Là việc thực hiện các 

nghi thức hành hương gồm các nền tảng, các điều bắt 

buộc, các điều khuyến khích, kể từ khi Ehrom tại Miqot, 

rồi Tawwaaf xung quanh Ka’bah, rồi Sa-i’ giữa hai núi 

Sofa và Marwah và cuối cùng là cạo đầu hoặc hớt tóc. 

Về hành hương Hajj: Là việc Ehrom tại Miqot 

hoặc tại Makkah nếu là thị dân Makkah, rồi đến Mina, rồi 

đến A’rofah, rồi đến Muzdalifah, rồi trở lại Mina, rồi 

Tawwaaf và Sa-i’ và hoàn thành tiếp các nghi thức khác 
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của Hajj sẽ được kể cụ thể hơn ở phần dưới, Inshaa 

Allah. 

 

Giáo lý về hành hương Hajj 

Hỏi (194): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về bồn 

phận hành hương Hajj ? 

Đáp: Hành hương Hajj là bổn phận bắt buộc được 

cộng đồng Muslim thống nhất, bởi bằng chứng từ 

Qur’an, từ Sunnah và I’jma’, và nó còn là một trong năm 

nền tảng gốc của tôn giáo, bởi Allah phán: 

ِ لََعَ لنلَّاِس ِحجُّ لۡۡلَۡيِت َمِن لسۡ وَ ﴿ َّ ا َِ  َوَمن َكَرَر تََطاَع إََِلۡهِ َسبِيَل 
َِمَ  فَإِنَّ ل َل َ َغِِنٌّ َعِن لَۡۡ   79 آل عمران: ﴾٩٧ََّ

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: 79 (chương 1). 

Từ Sunnah thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

هََّّإِن َّ} ََّّاّلل  لهْيُكمََُّّفهرهضه هج ََّّعه واَّاْلْ  {فهُحجُّ

“Rằng Allah đã bắt buộc các ngươi hành hương Hajj, 

các ngươi hãy hành hương đi.”(1) và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

                                           
(1) Hadith do Muslim ghi số (2119). 
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َّاإِلْسلهَّ} َّبُِِنه ْس  ََّخه ه ْنََّّ:ُمَّلَعه
ه
ةَِّأ اده هه َّشه ـٰههََّّله ًداَّرهُسوُلََّّإِل ََّّإِله َُُّمهم  ن 

ه
َّاهلُلَّوهأ

لهََّّاهللَِّ إِقهاِمَّالص  ةَِّوه َكه إِيتهاءَِّالز  َّاْْلهْيِتََّّةَِّوه جِّ انهََّّوهحه ضه مه ْوِمَّره  {وهصه
“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 

Ramadan.”(2)  

Ai dám bác bỏ bổn phận hành hương này thì y là 

người Kaafir phản đạo, ngoại trừ người không biết về 

giáo lý chẳng hạn như mới vào Islam hoặc sinh trưởng ở 

nơi xa xôi Islam không có ai để học hỏi về giáo lý. đối 

với người như thế này cần phải học hỏi giáo lý, nếu còn 

tái phạm thì y bị kết tội phản đạo. 

Đối với ai bỏ bổn phận hành hương Hajj này vì lơ 

đễnh thì y vẫn là người Muslim nhưng đã phạm một tội 

vĩ đại; tuy nhiên có một số U’lama khác cho rằng y là 

Kaafir. 

 

Giáo lý hành hương U’mroh 

Hỏi (195): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về hành 

hương U’mroh ? 

Đáp: Giới U’lama có ý kiến trái chiều nhau về 

hành hương U’mroh. Có người cho rằng bắt buộc; có 

người cho rằng chỉ là Sunnah; có người thì phân loại giữa 

thị dân Makkah và thị dân ở ngoài, họ bảo: Thị dân ngoài 

                                           
(2) Hadith do Al-Bukhori ghi số (8) và Muslim ghi số (26). 
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Makkah bắt buộc phải hành hương U’mroh, còn thị dân 

Makkah thì không bắt buộc hành hương này. Còn riêng 

tôi thì bắt buộc hành hương U’mroh đối với tất cả mọi 

người không phân biệt ở tại Makkah hay ở ngoài, tuy 

nhiên bổn phận này nhẹ hơn bổn phận hành hương Hajj, 

do bởi hành hương Hajj là một trong năm nền tảng gốc 

của tôn giáo còn hành hương U’mroh thì không phải thế. 

 

Hành hương Hajj bắt buộc lập tức hay được phép 

trì hoãn 

Hỏi (196): Quí Sheikh, việc bắt buộc hành 

hương Hajj là bắt buộc phải thực hiện liền hay 

được phép trì hoãn ? 

Đáp: Theo ý kiến đúng thì hành hương Hajj bắt 

buộc thực hiện liền, bởi tín đồ Muslim không được phép 

lơ là với bổn phận hành hương Hajj này khi y đã có đủ 

điều kiện thực hiện nó. Tương tự thế với tất cả mọi việc 

thờ phượng khác, một khi không có qui định thời gian và 

lý do thì nó bắt buộc thực hiện ngay. 

 

 

 

Các điều kiện bắt buộc của hành hương Hajj và 

U’mroh 

Hỏi (197): Quí Sheikh, hành hương Hajj và 

U’mroh có các điều kiện ra sao ? 
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Đáp: Các điều kiện bắt buộc của hành hương Hajj 

và U’maroh gồm năm điều, như được miêu tả trong hai 

câu thơ: 

َرُة َواَجَبانَ احلَ  ًة باََل تََواَن   جُّ َوالحُعمح َر َمره  َِف الحُعمح
يهة   ُ  َكَذا ُحرِّ اَل َرة  َجَليهة   بَََشحط  إَسح  َععحل  بُلُوحغ  قُدح

Hajj và U’mroh là hai bổn phận  

Một lần duy nhất trong đời không được lơ là 

Với điều kiện Islam, tự do 

Trí tuệ, trưởng thành, khả năng đầy đủ 

Thứ nhất về Islam, không bắt buộc người không 

phải Muslim hành hương Hajj, nếu như có hành hương 

thì không được chấp nhận, chẳng những vậy mà còn cấm 

y đi vào phạm vi Makkah, bởi Allah phán: 

 للَۡمۡسِجَد لۡۡلََراَم َبۡعَد ََعمِهِۡم  ََنَس  إِنََّما للُۡمۡۡشُِكوَن ﴿
ْ فَََل َيۡقَربُوا

 18 اتلوبة: ﴾َهلَذاا 

Những người thờ đa thần (là nhóm người) dơ bẩn, vì 

thế, chúng không được phép đến gần Masjid Harom 

sau năm này. Al-Tawbah: 18 (chương 7). Cho nên đối 

với tất cả người Kaafir không phân biệt vì nguyên nhân 

gì trở thành Kaafir đều không được vào lãnh địa Makkah. 

Dẫu rằng vậy họ vẫn bị thanh toán bổn phận này vào 

ngày sau, đây là ý kiến đúng nhất của U’lama, bởi Allah 

phán: 
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ََا   ُُكُّ َنۡرِۢس بَِما﴿ ََِِي ََۡت  ََ لَۡلَِماِ   ٣٨ا َكَسا ۡصاَ ل
َ
ٓ أ ِِف  ٣٩إَِلَّ

لٖت يَتََسآَءلُوَن   ٤٢َما َسَََكُكۡم ِِف َساَقَر  ٤١َعِن للُۡمۡجرِِمَ   ٤٠َجنَّ
  ََِِّ ََّاا  ٤٤َولَۡم نَُك ُنۡطعِاُم للِۡمۡساِكَ   ٤٣قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن للُۡمَص َوُك

ِيِن  ٤٥ََنُوُض َمَع لۡۡلَآئِِضَ   ُ  بَِيۡوِم للِّ ِ ََّا نَُكذِّ ََاا  ٤٦َوُك ل تَى
َ
ٰٓ أ َحَّتَّ

 47 - 18املدثر:  ﴾٤٧لَۡلَقُِ  

Mỗi linh hồn sẽ phải gánh chịu về những gì y gây ra 

* Ngoại trừ những người bạn của phía tay phải * 

Chúng sẽ được ở nơi thiên đàng mà chúng hỏi nhau * 

Về những kẻ tội lỗi * “Điều gì đã đưa các ngươi vào 

hỏa ngục vậy ?” * Chúng sẽ đáp: “Chúng tôi là những 

người đã không dâng lễ Salah * Chúng tôi đã không 

nuôi ăn những người nghèo * Chúng tôi đã thường 

nói chuyện vô bổ với những người hay chuyện vãn 

tầm phào * Và chúng tôi đã phủ nhận ngày phán xử 

cuối cùng * Đến khi cái chết túm lấy chúng tôi. Al-

Muddaththir: 38 – 49 (chương 94). 

Thứ hai về trí tuệ: Đối với người khùng không 

bắt buộc hành hương Hajj, nếu một người bị khùng trước 

trưởng thành cho đến chết thì được miễn bổn phận này 

cho dù y có giàu. 

Thứ ba về trưởng thành: Hành hương Hajj 

không bắt buộc các bé trai và gái trước trưởng thành, nếu 

có hành hương thì việc hành hương đó có giá trị nhưng 

vẫn không thay thế được cuộc hành hương sau trưởng 

thành, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã trả lời người phụ nữ đã giơ 
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cao đứa con mình lên mà hỏi: “Đứa trẻ này có được hành 

hương Hajj không ?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

هِكََّّنهعهمَّْ} ل ْجر ََّّوه
ه
 {أ

“Có và nàng được ân phước.”(3)  

Nhân đây tôi muốn nhắc các bậc cha mẹ một điều 

là không nên mang con cái theo trong cuộc hành hương 

Hajj, bởi ngày nay số lượng người đến hành hương rất 

đông, e rằng cha mẹ phải bận lo cho con cái là họ không 

hoàn thành đúng hoặc không thực hiện trọn vẹn các nghi 

thức Hajj, làm họ phải rơi vào khó xử. Vả lại, việc hành 

hương này không bắt buộc chúng thì cứ để sau này chúng 

lớn mà thực hiện bổn phận này. 

Thứ tư về tự do: Người nô lệ không bắt buộc 

hành hương, bởi người nô lệ phải lo bổn phận với chủ 

nên y có nguyên nhân không thực hiện Hajj. 

Thứ năm về khả năng tiền bạc và sức khỏe: Đối 

với ai có khả năng về tiền bạc nhưng không có sức khỏe 

thì được phép nhờ ai khác hành hương thay mình, bởi 

Hadith Ibnu A’bbaas  kể: Một phụ nữ Khoth-a’miyah 

đã hỏi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص: “Thưa Thiên Sứ của Allah, rằng 

cha tôi đã kịp sắc lệnh hành hương của Allah đã bắt 

buộc đám nô lệ của Ngài phải hoàn thành, nhưng ông lại 

là một lão già không thể đi xa, vậy tôi có được phép hành 

hương Hajj thay ông ta không ?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

“Có.”(4) Đây là bằng chúng việc ai có đủ điều kiện về 

                                           
(3) Hadith do Muslim ghi số (2116). 

(4) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2521) và Muslim ghi số (2114) 
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tiền bạc nhưng không có sức khỏe thì được phép nhờ ai 

thay mình thực hiện bổn phận hành hương này. Còn ai có 

sức khỏe nhưng không có đủ tiền để đến Makkah thì tạm 

thời không bắt buộc y. 

Về khả năng dành riêng cho phụ nữ là phải có 

thêm người Muhrim đi cùng, nếu không có người 

Muhrim thì cô ta không bị bắt buộc. Bên cạnh đó, 

U’lama có bất đồng ý kiến trong trường hợp này có bắt 

buộc ai đó thay cô ta hành hương Hajj và U’mroh hay 

không ?; và nguyên nhân sự bất đồng này là việc có 

Muhrim là điều kiện bắt buộc lúc thực hiện nghi thức hay 

là điều kiện bắt buộc phải có trước khi rời khỏi nhà? 

Theo ý kiến đúng nhất trong vấn đề này là không bắt 

buộc phụ nữ thực hiện Hajj khi cô ta không tìm thấy đâu 

người Muhrim đi cùng. 

Đây là năm điều kiện hành hương Hajj bắt buộc 

phải có đối với ai có ý định hành hương Hajj và U’mroh. 

 

 

 

 

Các điều kiện đủ để hành hương Hajj và U’mroh 

Hỏi (198): Quí Sheikh, chúng tôi biết được 

các điều kiện bắt buộc về Hajj và U’mroh rồi, vậy 

còn các điều kiện đủ để hành hương là như thế nào? 

Đáp: Các điều kiện đủ để hành hương gồm Islam, 

trưởng thành, trí tuệ, và tự do theo một số U’lama. Tuy 

nhiên ý kiến đúng là tự do không thuộc điều kiện đủ để 
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thực hiện hành hương. Khi chủ cho phép nô lệ đi hành 

hương Hajj thì cuộc hành hương đó đã đủ. 

 

Văn hóa trong hành hương Hajj 

 Hỏi (199): Quí Sheikh, mong được Sheikh 

cho vài lời khuyên về văn hóa hành hương Hajj. 

Đáp: Văn hóa hành hương Hajj được chia làm hai 

loại: Văn hóa bắt buộc và văn hóa khuyến Khích. 

Về văn hóa bắt buộc: Là phải chỉnh chu mọi điều 

bắt buộc và các nền tảng của Hajj, luôn tránh xa mọi kiên 

kỵ trong suốt thời gian Ehrom và sau Ehrom, bởi Allah 

phán: 

ۡشُهر  ﴿
َ
ا َفَمن فََرَض فِيهِنَّ لۡۡلَجَّ فَََل  لۡۡلَجُّ أ ۡعَُوَملت  ََفََث َوََل فُُسوَق مَّ

َُ ِِف لۡۡلَجِِّ    279ابلقرة:  ﴾َوََل ِجَدا

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 1). 

Về văn hóa khuyến khích: Là luôn duy trì những 

gì nên làm từ lời nói lịch sự, không thể hiện bằng tiền 

bạc, chức quyền; nên giúp đỡ mọi người cần giúp, kiên 

nhẫn khi bị mọi người có gây khó khăn; đối xử tốt với 

mọi người và tuyệt đối không làm phiền đến bất cứ ai... 

đây là tác phong phải có đối với tín đồ Mumin trước hoặc 

sau Ehrom, ở mọi nơi và mọi lúc. Ngoài ra, nên tận lực 
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hành đạo Sunnah bằng lời nói lẫn hành động. Sẽ nói rõ 

hơn ở các câu hỏi khác, Inshaa Allah. 

 

Người Muslim chuẩn bị gì cho cuộc hành hương 

Hajj và U’mroh 

Hỏi (200): Quí Sheikh, người Muslim cần 

chuẩn bị gì và ra sao cho chuyến hành hương Hajj, 

tất nhiên là chuẩn bị trước khi đi và trong cuộc 

hành hương ? 

Đáp: Điều khuyến khích tín đồ Muslim nên chuẩn 

bị cho cuộc hành hương Hajj và U’mroh là chuẩn bị đầy 

đủ mọi thứ liên quan đến chuyến đi đó từ tiền bạc, quần 

áo, các vật dụng cá nhân khác v.v.., bởi đôi khi bản thân 

sẽ cần hoặc người thân sẽ cần. Và hành trang tốt nhất cho 

chuyến đi này là lòng kính sợ Allah nghĩa là bạn hãy 

dựng nên bức tường bảo vệ mình với hình phạt của Allah 

bằng cách luôn tuân thủ theo sắc lệnh của Allah và tránh 

xa mọi điều bị Ngài cấm, bởi Allah phán: 

ۖ َولتَّقُ ﴿ ادِ لتلَّۡقَوىل ُدواْ فَإِنَّ َخۡۡيَ للزَّ َِ َوتََزوَّ َبل
ۡۡ
َ
ْوِِل لۡۡل

ُ
أ ابلقرة:  ﴾ ١٩٧وِن َيٰٓ

279 

Các ngươi hãy chuẩn bị hành trang (cho mọi chuyến 

đi xa), quả thật, hành trang tốt nhất để chuẩn bị là 

lòng kính sợ Allah, và hãy luôn kính sợ TA, hỡi kẻ có 

khối óc suy nghĩ. Al-Baqoroh: 197 (chương 1). 

Tôi thấy có trường hợp những thứ con người cứ 

nghĩ nó không cần thiết lúc đi đường nhưng khi cần thì 

không kiếm đâu ra, cho nên cần chuẩn bị đầy đủ và kỹ 

lưỡng mọi thứ dù có khó xảy ra. 
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Hành trang lòng kính sợ 

Hỏi (201): Quí Sheikh, việc chuẩn bị theo 

nghĩa đen đã rõ, còn chuẩn bị theo nghĩa bóng là 

như thế nào ? 

Đáp: Việc chuẩn bị theo nghĩa bóng đã được trình 

bày ở phần lòng kính sợ Allah, đó là con người cần phải 

tự bảo vệ bản thân mình khi trình diện Allah vào ngày 

phán xét cuối cùng, cho nên hãy tận lực thực hiện mọi 

mệnh lệnh của Allah và tránh xa mọi điều cấm mà Ngài 

đã cấm. 

 

Phơi bày các thời điểm hành hương Hajj 

Hỏi (202): Quí Sheikh, thời điểm nào mới 

được phép hành hương Hajj ? 

Đáp: Khởi điểm cuộc hành hương Hajj là khi bắt 

đầu tháng Shawwaal (tháng 10 hồi lịch) và kết thúc vào 

ngày mồng mười tháng Zul Hijjah (tháng 12 Hồi lịch) tức 

ngày E’id Odh-ha hoặc là ngày cuối cùng của tháng Zul 

Hijjah, đây là ý kiến đúng nhất, bởi Allah phán: 

ۡشُهر  ﴿
َ
ا  لۡۡلَجُّ أ ۡعَُوَملت   279ابلقرة:  ﴾مَّ

Hajj chỉ được thi hành trong vài tháng đã được ấn 

định. Al-Baqoroh: 197 (chương 1). Câu Kinh nêu rõ là 

vài tháng bằng nghĩa đen, tức là thời gian hành hương 

Hajj gồm cả thẩy ba tháng, tuy nhiên, không phải hành 

hương vào ngày nào cũng được, chỉ được thực hiện trong 

vài ngày nhất định, ngoại trừ Tawwaaf Ifaadhoh và Sa-i’ 
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của Hajj được phép trì hoãn đến ngày cuối cùng của 

tháng Zul Hijjah, không được phép trì hoãn ra khỏi giới 

hạn này, trừ phi có lý do chính đáng giống như phụ nữ bị 

ra máu hậu sản cho đến khi hết tháng Zul Hijjah mới sạch 

thì cô ta được phép thực hiện Tawwaaf và Sa-i’ sau đó. 

Đây là thời gian để hành hương Hajj. 

Còn hành hương U’mroh thì không có giới hạn về 

thời gian, tín đồ Muslim được phép thực hiện bất cứ thời 

gian nào trong năm, đặc biệt là trong Ramadan được ân 

phước giống như hành hương Hajj. Xưa kia, Thiên Sứ 

 :đều hành hương U’mroh trong các tháng Hajj này ملسو هيلع هللا ىلص

U’mroh Hudaibiyah trong tháng Zul Qe’dah (tháng 22 

Hồi lịch), U’mroh Qodo cũng trong tháng Zul Qe’dah, 

U’mroh Ja’ronah cũng trong tháng Zul Qe’dah và 

U’mroh của Hajj Wida cũng trong tháng Zul Qe’dah. 

Điều này chứng minh rằng hành hương U’mroh có giá trị 

rất lớn trong các tháng Hajj, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã thực 

hiện nó. 

 

Giáo lý Ehrom Hajj trước các tháng Hajj 

Hỏi (203): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc 

Ehrom trước bước vào các thánh Hajj ? 

Đáp: Giới U’lama có ý kiến trái chiều nhau về 

việc Ehrom Hajj trước các tháng Hajj như sau: 

Có U’lama cho rằng việc Ehrom trước các tháng 

Hajj hợp lệ bắt buộc phải duy trì trên hiện trạng đó để 

hành hương, tuy nhiên, đây là hành động không nên làm. 
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Số U’lama khác thì cho rằng việc Ehrom trước 

các tháng Hajj là không hợp lệ, Ehrom đó chỉ được xem 

là U’mroh, bởi U’mroh như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

هج َّ} لُْتَّاْلْ خه  {ده

“Ta đã vào Hajj.”(5) và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cũng đã gọi 

U’mroh là Hajj nhỏ(6) như được truyền lại từ Hadith 

A’mr bin Hazm , Hadith rất nổi tiếng được cộng đồng 

chấp nhận. 

 

Phơi bày các địa điểm Ehrom hành hương Hajj 

Hỏi (204): Quí Sheikh, thời điểm hành hương 

Hajj chúng tôi đã rõ, còn địa điểm Ehrom hành 

hương Hajj ra sao ? 

Đáp: Địa điểm Ehrom gồm năm địa điểm như Zul 

Hulaifah, Al-Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manaazil và 

Zaatu I’rq. 

Về Zul Hulaifah: Địa điểm này ngày nay còn gọi 

là Abyaar Aly, nằm gần Madinah, cách xa Makkah 

khoảng 422 km, đây là địa điểm nằm xa Makkah nhất, nó 

dành cho thị dân Madinah và những ai đi ngang không 

phải là thị dân Madinah. 

                                           
(5) Hadith do Muslim ghi số (2128), từ Hadith dài của Jaabir  

miêu tả về cung cách hành hương Hajj của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

(6) Hadith do Al-Daruqutni ghi trong Sunan (1/185) số (111) và 

Al-Baihaqi ghi trong Sunan số (4/151). 
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Về Al-Juhfah: Đây là ngôi làng cổ nằm trên 

đường đưa thị dân Shaam (ngày nay gồm Syria, 

Palestine, Jordan và Li Băng - Lebanon) đến Makkah với 

khoảng cách 212 km. Ngày nay, ngôi làng này đã bị tàn 

phá nên mọi người Ehrom tại Rofagh. 

Về Yalamlam: Là ngọn núi hoặc là vùng đất nằm 

trên đường đưa thị dân Yemen đến Makkah. Ngày nay 

được gọi là Al-Sa’diyah, với khoảng cách 80 km. 

Về Qarnul Manaazil: Là ngọn núi trên đường dẫn 

thị dân Najdi đến Makkah, ngày nay gọi là Al-Sailul 

Kabir, với khoảng cách 80 km. 

Về Zaatu I’rq: Là địa điểm trên đường dẫn thị 

dân I Rắc đến Makkah, với khoảng cách cũng 82 km. 

Với bốn địa điểm đầu gồm Zul Hulaifah, Al-

Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manaazil là do Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

ấn định, riêng Zaatu I’rq cũng do Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ấn định 

như được ghi trong bộ Sunan từ Hadith A’-ishah và cũng 

được truyền lại chính xác từ U’mar  rằng ông đã tự ấn 

định địa danh cho thị dân I Rắc, cụ thể như thị dân Kufah 

và thị dân Bosroh (thuộc I Rắc) đã kéo đến hỏi U’mar : 

“Thưa thủ lĩnh Islam, rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã ấn định cho thị 

dân Najdi tại Qarnul Manaazil, trong đó nó trái đường 

với chúng tôi.” U’mar  bảo: “Các người hãy xem quê  

hương mình có đường nào ngang với địa điểm đó 

không.”(7)  

                                           
(7) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2512). 
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Tóm lại, địa danh này cũng được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ấn 

định, còn nếu không xác thực thì cũng đã được U’mar  

ấn định, ông vốn là một trong bốn vị Khulafa Al-

Rashidin mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ra lệnh tín đồ Muslim làm 

theo đường lối của họ. Vả lại việc ấn định này của U’mar 

 hoàn toàn phù hợp với luật của Allah qua nhiều mặt 

như đã ấn định đúng vị trí mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ấn định 

và mặt khác khi tín đồ đến địa điểm nào đó ngang với các 

địa điểm Ehrom thì xem như họ đã đi ngang qua địa điểm 

Ehrom. 

Việc làm của U’mar  đã mở biết bao điều tốt cho 

thời đại chúng ta ngày nay, đó là đối với những ai đi 

hành hương bằng hàng không thì được phép Ehrom khi 

đi ngang địa điểm Ehrom, tuyệt đối không được trì hoãn 

việc Ehrom khi đến Jeddah như có rất nhiều người đã 

làm, bởi việc Ehrom không phân biệt là đang ở trên 

không trung, ở trên đất liền hay ở trên biển đều phải 

Ehrom khi đến địa danh ngang với địa danh Ehrom. 

Giáo lý về việc Ehrom trước khi đến địa điểm 

Ehrom 

Hỏi (205): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc 

Ehrom trước khi đến địa điểm Ehrom ? 

Đáp: Việc Ehrom trước khi đến địa điểm là điều 

đáng ghét, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ấn định vị trí rõ ràng, 

khi con người thực hiện nó trước khi đến vị trí là y đã tự 

mình vượt mặt hạn định của Allah, vì lẽ này mà Thiên Sứ 

  :đã nói về nhịn chay ملسو هيلع هللا ىلص
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َّ نه ََّكه َّإِل َّرهُجل  ْْيِ لهَّيهْومه َّوه ْوِمَّيهْوم  َّبِصه انه ضه مه ُمواَّره د  ْوًماَّ}لهَّتهقه يهُصوُمَّصه
 فهلْيهُصْمُه{

“Cấm các người nhịn chay trước Ramadan một hoặc 

hai ngày, ngoại trừ ai đó có thói quen nhịn chay thì cứ 

nhịn.”(8) Đây là bằng chứng buộc tín đồ Muslim cần 

tuân thủ đúng theo giới định về thời gian và địa điểm, 

nhưng khi Ehrom trước khi đến địa điểm thì Ehrom đó có 

giá trị. 

Lúc này tôi muốn nhắc thêm một điều, rằng Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã nói sau khi ấn định địa điểm Ehrom: 

هُهن ََُّّهن َّ} نََّّْل لِمه ََّّوه ته
ه
لهْيِهن ََّّأ ْيََِِّّمنََّّْعه ْهلََِّّغه

ه
،أ نََِّّْهن  رهادهََِّّمم 

ه
هج ََّّأ ْوََّّاْلْ

ه
أ

ةهَّ  {الُْعْمره

“Các địa điểm đó dành cho thị dân địa phương và cho 

những ai đi ngang qua các địa điểm đó với ý định 

Hajj hoặc U’mroh.”(9)  

Đối với thị dân Najdi khi đi ngang qua Madinah và 

có ý định Hajj hoặc U’mroh là phải Ehrom tại Zul 

Hulaifah. Tương tự, đối với thị dân ở Shaam khi đi ngang 

qua Madinah và có ý định Hajj hoặc U’mroh là phải 

Ehrom tại Zul Hulaifah, không được trì hoãn để trở lại 

địa điểm Ehrom tại quê nhà. Đây là ý kiến đúng nhất. 
 

                                           
(8) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2724) và Muslim ghi số (2281). 

(9) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2526) và Muslim ghi số (1181). 
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Giáo lý việc đi qua địa điểm Ehrom mà không 

Ehrom 

Hỏi (206): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc đi 

qua địa điểm Ehrom mà không Ehrom ? 

Đáp: Việc đi ngang qua địa điểm Ehrom mà 

không Ehrom được chia thành hai trường hợp sau: 

Trường hợp 1: Muốn hành hương Hajj hoặc 

U’mroh, bắt buộc phải trở lại địa điểm Ehrom để Ehrom 

theo ý muốn Hajj hoặc U’mroh, còn không thì phải giết 

tế một con cừu hoặc trừu tại Makkah và phát thịt hết cho 

thị dân nghèo tại đó. 

Trường hợp 2: Không có ý định hành hương Hajj, 

cũng không U’mroh, không bắt buộc người này điều gì 

cả cho dù có ở bao lâu ở Makkah, bởi được truyền lại 

chính xác từ Thiên Sứ là Hajj ملسو هيلع هللا ىلص chỉ bắt buộc một lần 

trong đời người, còn việc làm thêm chỉ là khuyến khích. 

Đây là câu nói chính xác trong vấn đề này. 

 

Sự khác nhau giữa Ehrom là bắt buộc và Ehrom là 

nền tảng 

Hỏi (207): Quí Sheikh, giữa Ehrom là bắt 

buộc và Ehrom là nền tảng khác nhau như thế nào? 

Đáp: Ý nghĩa Ehrom là bắt buộc tức Ehrom tại địa 

điểm Ehrom và Ehrom là nền tảng tức định tâm của 

Ehrom cho hình thức hành hương. 

Thí dụ: Một người sau khi qua địa điểm Ehrom 

mới định tâm hành hương trong khi Ehrom tại địa điểm 
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Ehrom là bắt buộc, vậy người này đã bỏ đi điều bắt buộc 

và chỉ thực hiện được nền tảng đó là định tâm Ehrom. 

Còn khi người này Ehrom tại địa điểm Ehrom là ông đã 

làm được cả hai bắt buộc và nền tảng, bởi nền tảng là 

định tâm bước vào hành hương, còn bắt buộc là hình thức 

Ehrom tại địa điểm Ehrom. Đây là sự khác biệt giữa hai 

điều này. 

 

Giáo lý việc định tâm bằng lời khi Ehrom 

Hỏi (208): Quí Sheikh, việc định tâm bằng lời 

khi Ehrom có được không ? 

Đáp: Không, việc Ehrom là nói “Lab bai ka u’m 

roh” đối với ai muốn hành hương U’mroh và nói “Lab 

bai ka haj ja” khi muôn hành hương Hajj. Riêng định 

tâm bằng lời giống như nói: “lạy Allah, rằng bề tôi định 

tâm hành hương U’mroh hoặc bề tôi muốn hành hương 

Hajj” đây là điều không được nói dù bằng bất cứ ngôn 

ngữ gì, bởi điều này không được truyền lại từ Thiên Sứ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 

Hình thức Ehrom trên máy bay hướng đến Makkah 

Hỏi (209): Quí Sheikh, mong được chỉ cách 

Ehrom khi đang trên máy bay hướng đến Makkah? 

Đáp: Việc Ehrom trên máy bay đã được nhắc qua 

ở phần trên, đó là bắt buộc phải bắt đầu Ehrom khi vừa 

ngang địa điểm Ehrom. Đương nhiên mọi việc chuẩn bị 

như tắm rửa, mặc đồ Ehrom là phải sẵn sàng trước khi 

đến ngang địa điểm Ehrom, khi được thông báo đã đến 
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địa điểm thì liền Ehrom loại hành hương mình muốn 

không chờ đợi bởi máy bay chỉ cần một phút đã có thể 

vượt đi hàng ki lô mét. Có một số người khi được thông 

báo đến địa điểm Ehrom thì mới bắt đầu thay đồ Ehrom, 

đây là điều sơ sót vốn không được chấp nhận.  

Đối với nhân viên hàng không khuyến khích nên 

thông báo trước khi đến địa điểm Ehrom 15 phút hoặc 

hơn để mọi người kịp chuẩn bị, được thế rất cám ơn đội 

ngũ nhân viên hàng không.  

Đối với người hành hương cần đặt biệt quan tâm 

thời gian khi được tin thông báo gần đến địa điểm thì 

phải tranh thủ thay đồ Ehrom, nhìn đồng hồ trên tay mình 

khi còn khoảng hai hoặc ba phút là hết 15 phút tính lúc 

nhận thông báo thì liền Ehrom hình thức hành hương 

mình muốn. 

 

Hình thức hành hương Hajj 

Hỏi (210): Quí Sheikh, nghi thức hành hương 

Hajj như thế nào ? 

Đáp: Chúng tôi muốn hướng dẫn sơ lượt, vắn tắt 

về cách hành hương Hajj Tamadtua’ như sau: 

Đối với người muốn hành hương Hajj, trước tiên 

chọn các tháng Hajj mà đến Makkah, tốt nhất nên chọn 

Hajj Tamadtua’. Sau khi đến địa điểm Ehrom thì tắm rửa 

sạch sẽ giống như tắm Junub vậy, rồi vệ sinh sạch cơ thể 

như tỉa râu mép (tẩy lông vùng kín và nách, hớt móng) 

tất cả đều phải trước khi mặc đồ Ehrom. Cởi hết quần áo 

trên người kể cả đồ lót, mặc lại mỗi hai mãnh vải một 
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quấn quanh bên dưới làm quần và mãnh còn lại khoát 

làm áo. Tốt nhất nên Ehrom sau Salah bắt buộc nếu đang 

trong giờ của Salah hoặc sau Salah Sunnah với định tâm 

Salah Sunnah Wudu, bởi không có bằng chứng rằng 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã hành lễ Salah Sunnah Ehrom, sau đó 

bắt đầu Ehrom bằng câu:  

ةًََّّالل ُهم ََّّْله ْيكهَّ   َُّعْمره

(Lab bai kol-lo-hum-ma u’m roh) 

Xong thì tiếp tục lặp đi lặp lại mỗi câu Talbiyah sau cho 

đến khi đến Makkah:  

ِيكهََّّلهََّّْله ْيكهََّّ،ْله ْيكهََّّالل ُهم ََّّْله ْيكهَّ
هْمدهََّّإِن ََّّ،ْله ْيكهََّّلهكهَََّّشه ةهََّّاْلْ َّوهانلِّْعمه

ِيكهََّّلهََّّوهالُْملْكهََّّلهكهَّ
َّلهكهَََّّشه

(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’ mata la ka wal 

mulk, la sha ri ka lak)(10)   

Khi bắt đầu Tawwaaf là dừng ngay Talbiyah, bắt 

đầu tại vị trí đá đen, nếu có thể hãy hôn đá đen còn không 

thì giơ tay chào nó và nói:  

{َُّ ْكبه
ه
َّوهاهلُلَّأ انًاَّالل ُهم َّ،َِّمْسِبَّاهللِ ،َّإِيمه تهْصِديًقاَّبِكه ،َّوه وهفهاًءََّّبِِكتهابِكه وه
َِّ بهااعًَّل َّوهاتِّ ْهِدكه ََّّنهبِيِّكهََُّّسن ةَِّبِعه د   {ملسو هيلع هللا ىلصُُمهم 

                                           
(10) 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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 (Bis mil lah, wol lo hu ak bar. Ol lo hum ma i maa nan 

bi ka, wa tos di qon bi ki taa bi ka, wa wa faa anh bi a’h 

di kim, wat ti baa a’nh li sun na ti na bi yi ka Muhammad 

 xong bắt đầu Tawwaaf theo hướng Ka’bah ở (11)(ملسو هيلع هللا ىلص

bên trái bảy vòng, bắt đầu và kết thúc tại đá đen. 

Theo Sunnah ở ba vòng đầu của Tawwaaf nên 

chạy chậm và để hở vai phải hết cả bảy vòng Tawwaaf 

nghĩa là lòn mãnh vải dưới nách phải và trùm lên vai trái. 

Khi đến cột Yamaani khuyến khích cầu xin câu sau giữa 

cột Yamaani và đá đen.  

ۡنيَا َحَسََ   ﴿ ََا ِِف للُّ ِ بَََّآ َءات  ﴾َوقََِا َعَذاَ  لنلَّاَِ  َوِِف لٓأۡلِخَرةِ َحَسََ    ََ
 201ابلقرة: 

Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Cầu xin Ngài ban cho 

bầy tôi tất cả những điều tốt lành ở trần gian và tất cả 

những điều tốt lành ở Ngày Sau và xin hãy bảo vệ, che 

chở bầy tôi tránh xa hỏa ngục. Al-Baqoroh: 201 

(chương 1). 

Ngoài nơi đó ra thì người hành hương cầu xin bất 

cứ điều gì bản thân muốn bằng chính ngôn ngữ của mình.  

Chú ý, không có bất cứ lời Du-a’ nào dành riêng 

cho từng vòng Tawwaaf, tín đồ Muslim nên cẩn thận với 

các loại sách nhỏ hiện đang phổ biến liệt kê các lời Du-a’ 

dành cho từng vòng quả là điều không được truyền lại từ 

                                           
(11) Ý nghĩa: Nhân danh Allah, Allah Vĩ Đại Nhất. Lạy Allah, bề 

tôi đã tin tưởng Ngài, đã công nhận Kinh Sách của Ngài, xin 

thực hiện lời giao ước và noi theo Sunnah (đường lối) của 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 
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Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, đó là hành động Bid-a’h trong khi Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص khuyến cáo rằng: 

لهة ََُّّك َّ} له َّضه ة   {بِْدعه

“Tất cả điều Bid-a’h là con đường lạc lối tối tăm.”(12)  

Chú ý thứ hai khi Tawwaaf không được vào bên 

trong vòng bán nguyệt Hijr, bởi vòng này thuộc Ka’bah, 

nếu ai Tawwaaf như vậy là vòng đó không được tính. 

Sau khi Tawwaaf xong nên đến phía sau Maqom 

Ibrohim để hành lễ Salah hai Rak-at của Tawwaaf, còn 

nếu không thể do qua đông người thì hành lễ bất cứ đâu 

trong Masjid cũng được. 

Xong Salah hướng đến núi Sofa, khi đến gần núi 

thì đọc: 

﴿ ِ ََّ َرا َوللَۡمۡرَوةَ مِن َشَعآئِرِ ل وِ لۡعتََمَر فَََل  ۖۖ ۞إِنَّ للصَّ
َ
َفَمۡن َحجَّ لۡۡلَۡيَت أ

َع َخۡۡي   ا َوَمن َتَطوَّ وََّف بِهَِما ن َيطَّ
َ
َ َشاكِر  َعَِيم  ا فَإِنَّ لُجََاَح َعََۡيهِ أ ََّ

 258 ابلقرة: ﴾١٥٨
Quả thật, (hai ngọn núi) Sofa và Marwah (tại 

Makkah) là một trong những dấu 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 núi đó. 

Và ai tự nguyện làm thêm thì rằng Allah là Đấng Ghi 

Công, Đấng Am Tường.  Al-Baqoroh: 158 (chương 1). 

Chỉ đọc câu này một lần đầu tiên, các lần sau không đọc 

                                           
(12) Hadith do Muslim ghi số (869). 
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lại. Và tiếp tục leo lên núi Sofa hướng mặt về Qiblah, giơ 

đôi bàn tay lên cầu xin câu: 

{َُّ ْكبه
ه
ِ،اهلُلَّأ هْمُدَّّلِل  ـٰههَّلهََّّ،َّاْلْ َُّالُْملُْكََّّإِله ُ،ََّله ََّله ِْيكه

هَُّلهََّشه إِل َّاهلُلَّوهْحده
،َّلهَّ َّقهِديْر  ء  ْ ََّشه ِّ

َُّكِ ه َّلَعه ُْمُدَّوهُهوه َُّاْلْ َله ـٰههَّوه هُ،ََّّإِله َّوهْعده ْْنهزه
ه
هُ،َّأ إِل َّاهلُلَّوهْحده

هَُّ َّوهْحده ْحزهابه
ه
َّاأل زهمه هُ،َّوههه ْبده َّعه ه نهَصه َّ{وه

(Ol lo hu ak bar, al ham du lil lah, 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)(13) xong cầu xin điều mình 

muốn. Rồi lặp lại câu này lần hai, xong cầu xin điều 

mình muốn và lặp lại câu này lần ba. 

Sau khi cầu xin xong bước xuống đi bộ hướng về 

núi Marwah và cầu xin bất cứ điều gì muốn trong lúc đi 

bộ. Đến khi thấy ngọn đèn màu xanh lá thì chạy thật 

nhanh đến ngọn đèn xanh lá thứ hai và điều này chỉ 

khuyến khích nam giới còn phụ nữ thì đi bộ bình thường. 

Sau khi qua khỏi ngọn đèn thứ hai thì đi bộ trở lại cho 

đến khi đặt chân lên núi Marwah và thực hiện các động 

tác và lời cầu xin trên Marwah giống như ở trên núi Sofa. 

Thế là bạn đã được một vòng. 

                                           
(13) 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 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)} 
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Xong đi hướng trở lại núi Sofa thì được tính vòng 

thứ hai, mỗi khi trở lại hai núi Sofa và Marwah đều thực 

hiện giống nhau. 

** Lưu ý: Khi đi từ núi Sofa đến núi Marwah là 

được tính một vòng trở lại là vòng thứ hai. Vậy kết thúc 

Sa-i’ ở tại núi Marwah. 

Bước kế tiếp là người hành hương hớt tóc (để chừa 

tóc cạo trong ngày E’id) khi hớt là phải hớt đều cả đầu. 

Riêng phụ nữ thì gom tất cả tóc lại và cắt ở chót tóc 

khoảng một lóng tay. 

 Đến đây người hành hương hoàn toàn được trở lại 

trạng thái bình thường ban đầu. 

 Đến sáng ngày mồng 8 tháng Zul Hijjah (tháng 

12) theo niên lịch Islam, ngày này được gọi là ngày 

Tarwiyah, đối với người hành hương phải mặc đồ Ehrom 

trở lại và định tâm tại nơi mình đang ở và khuyến khích 

làm giống như ở địa điểm Ehrom như: tắm rửa, cắt tỉa, 

xịt dầu thơm v.v.. trước khi Ehrom. Sau khi hoàn thành 

xong khâu chuẩn bị thì Ehrom bằng câu: 

اًََّّْله ْيكهَّ جِّ   حه

(Lab bai ka haj ja) 

Sau đó, rời khỏi nơi ở hướng đến Mina với sự đềm 

tỉnh, trật tự và đọc lớn Talbiyah. Tại Mina người hành 

hương dâng lễ Salah Zhuhr, O’sr, Maghrib, I’sha và Fajr, 

và qua đêm tại đây. Đối với các lễ Salah Zhuhr, O’sr và 

I’sha thì rút ngắn từ bốn Rak-at lại thành hai Rak-at còn 
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lễ Salah Maghrib và Fajr vẫn giữa nguyên số Rak-at 

nhưng mỗi lễ Salah phải thực hiện trong giờ của nó. 

Sau khi qua đêm ở Mina đến sáng hôm sau là ngày 

mồng 9 tức là ngày trọng đại A’rofah người hành hương 

phải rời Mina hướng đến vùng đất A’rofah, nếu dễ dàng 

thuận lợi nên tạm dừng chân tại Masjid Namirah, nếu 

không thể thì tiến thẳng và vùng đất A’rofah. Chờ đến 

sau Zhuhr thì dâng lễ Salah Zhuhr và O’sr trong giờ 

Zhuhr bằng một lần Azan và hai lần Iqomah đồng thời 

rút ngắn mỗi lễ Salah lại còn hai Rak-at. Sau đó, tận dụng 

hết thời gian còn lại mà cầu xin, khấn vái, tụng niệm, 

xướng đọc Qur’an hoặc các hình thức hành đạo khác, đặc 

biệt là hãy cầu xin khoảng thời gian cuối ngày do đó là 

thời gian mà lời cầu xin được chấp nhận nhiều hơn. 

Sau khi mặt trời lặn hẳn tất cả người hành hương 

Hajj rời A’rofah đi đến Muzdalifah bằng sự điềm tỉnh, 

trật tự và đọc lớn Talbiyah. Khi đặt chân đến Muzdalifah 

thì bắt đầu ngay lễ Salah Maghrib ba Rak-at, rồi đến 

Salah I’sha hai Rak-at bằng một lần Azan và hai lần 

Iqomah.  

Đối với người già yếu được phép rời Muzdalifah 

sau khi đã qua nửa đêm, còn người mạnh khỏe nên ở lại 

đến sáng. Sau khi xong Salah Fajr nên hướng mặt về 

Qiblah tán dương, ca tụng Allah cho đến mặt trời đỏ ửng 

nhưng chưa mọc thì rời Muzdalifah hướng đến Mina 

bằng sự bình thản, trật tự và đọc lớn Talbiyah. Trên 

đường đi tìm nhặt bảy viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay và 

có thể nhặt bất cứ nơi nào cũng được. 
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Sau khi có trong tay bảy viên đá người hành hương 

hướng thẳng đến trụ đá lớn A’qabah tại Mina và khuyến 

khích làm những việc như ném đá vào hố, ném mỗi lần 

một viên đá và đọc: َُّ ْكبه
ه
 rồi cổ con ,(Allahu Akbar) اهلُلَّأ

vật tế, rồi hớt tóc nhưng cạo đầu tốt hơn, còn phụ nữ chỉ 

gom tóc lại mà hớt bằng một lóng tay ở ngọn tóc. Đến 

đây bạn đã được trở lại trạng thái bình thường ngoại trừ 

giao hợp với vợ. 

Xong, tắm rửa sạch sẽ và thơm tho với bộ quần áo 

chỉnh tề hướng về Makkah để Tawwaaf bảy vòng và Sa-

i’ bảy vòng, tất cả đều giống như Tawwaaf và Sa-i’ ở lần 

U’mroh vậy. Đến đây bạn đã hoàn toàn trở lại hiện trạng 

ban đầu và tất nhiên được gần gủi vợ. 

Những người hành hương cần phải làm những 

gì trong ngày E’id ? Người hành hương nên làm các 

điều sau theo thứ tự trong ngày E’id: Trước tiên ném đá 

trụ A’qobah, rồi giết tế, rồi cạo đầu hoặc hớt tóc, rồi 

Tawwaaf, rồi Sa-i’. Đây là năm nghi thức nên làm theo 

thứ tự, nếu như ai đó làm đảo lộn vị trí trước sau vẫn 

được, bởi có người hỏi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص việc không làm 

đúng theo thứ tự trước sau các nghi thức hành hương 

trong ngày E’id thì được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo:  

جهَّ} ره َّحه له ْلَّوه  {اِْفعه

“Anh cứ làm, không sao.”(14) nghĩa là ai đó rời 

Muzdalifah tiến thẳng đến Makkah mà Tawwaaf và Sa-i’ 

                                           
(14) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2916 & 2919) và Muslim ghi 

số (2126). 
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xong trở về Mina mà ném đá vẫn được; hoặc ném đá rồi 

cạo đầu, rồi giết súc vật vẫn được; người hành hương 

được tự do làm năm nghi thức này theo sự dễ dàng của 

bản thân. 

Các việc làm sau ngày E’id: Bắt buộc người hành 

hương ở lại Mina hai đêm 11 và 12, còn đêm 21 khuyến 

khích đối với ai muốn ở thêm, bởi Allah phán: 

يَّامٖ ﴿ 
َ
َ ِِفٓ أ ََّ لٖت   َولۡذُكُرواْ ل ۡعُدوَد َل ِِف  مَّ يَۡوَمۡ ِ فَََلٓ إِۡثَم َعََيۡهِ َفَمن َتَعجَّ

َر فَََلٓ إِۡثَم َعََۡيهِِۖ لَِمِن  خَّ
َ
ى َوَمن تَأ  121ابلقرة:  ﴾لتََّقل

Và các ngươi hãy tụng niệm và tán dương Allah 

vào những ngày (ở Mina) được ấn định. Những ai 

vội vã rời đi sau hai ngày (kể từ ngày E’id) thì 

không bị bắt tội và còn ai ở lại thêm thì cũng không 

mang tội. Vấn đề là ở người có lòng kính sợ Allah. 
Al-Baqoroh: 121 (chương 1). 

Sau khi mặt trời của ngày 11 nghiên bóng thì bắt 

buộc phải ném đá cả thảy ba trụ bắt đầu từ trụ nhỏ bằng 

bảy viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay, ném mỗi lần một 

viên kèm theo lời Allahu Akbar. Trụ nhỏ là trụ nằm gần 

Mina nhất, sau khi ném xong nên tiến lên phía trước và 

bước sang phải vài bước nhằm tránh đám đông, rồi 

hướng mặt hướng về Qiblah giơ hai tay lên cầu xin 

những gì bản thân muốn. Sau đó, hướng đến cột giữa, 

cũng ném bảy viên đá, mỗi lần ném một viên kèm theo 

câu Allahu Akbar, sau khi ném đá xong tiến về phía 

trước và bước sang trái vài bước nhằm tránh đám đông, 

rồi hướng về Qiblah giơ hai tay cầu xin nhưng gì bản 

thân muốn. Sau đó, tiếp tục hướng đến trụ lớn A’qobah, 
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tại đây cũng ném bảy viên đá, ném một lần một viên kèm 

theo câu Allahu Akbar, sau khi ném đá xong không cầu 

xin gì cả bắt chước theo Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

Đến ngày 12 vẫn làm các nghi thức giống ngày 11, 

nếu ở thêm ngày 13 thì vẫn thực hiện các nghi thức trên. 

Cấm người hành hương ném đá trước thời gian 

mặt trời nghiên bóng, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ ném sau khi 

mặt trời đã nghiên bóng và Người nói:  

ُكمَّْ} نهاِسكه َّمه ِنِّ َّ {ُخُذواَّعه
“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(15) Và 

xưa kia, tất cả Sohabah luôn chờ đợi mặt trời nghiên 

bóng thì họ mới bắt đầu ném đá. Nếu được phép ném đá 

trước mặt trời nghiên bóng là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã thống 

báo cho cộng đồng biết bằng một hình thức nào đó bằng 

lời nói hoặc bằng hành động hoặc bằng sự chấp nhận cho 

Sohabah làm. Vả lại, khi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chọn lấy thời 

gian giữa trưa mà ném với cái nóng khắc nghiệt trong khi 

                                           
(15) Hadith do Al-Baihaqi ghi trong Sunan Al-Kubro số (5/215), 

Ahmad ghi trong Musnad Al-Shaamiyin số (1/54) với lời 

Hadith:  

{َّ
ْ
ََُّّخُذواِِلهأ ِنِّ نهاِسكُكمََّّْعه  {مه

“Để mọi người đón lấy nghi thức Hajj từ Ta.” Và do Muslim ghi 

số (2179) với lời Hadith: 

َّ
ْ
ََُّّخُذوا}ِِلهأ ِنِّ نهاِسكُكمََّّْعه ََّّمه ََّّفهإِّنِّ ََّّله

ه
ََّّيرَِّدَّْأ ََّّلهعهّل  ُحجََُّّّله

ه
ِتََّّدهَّعَّْبهََّّأ ج  َّ{هَِّذَِّههََّّحه

“Để mọi người đón lấy nghi thức Hajj từ Ta. Rằng có lẽ Ta đây 

sẽ không hành hương sau lần hành hương này.” 
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trước đó nắng vẫn còn dịu dễ dàng cho mọi người hơn, 

điều này khẳng định rằng việc ném đá trước mặt trời 

nghiên bóng là bị cấm. Nếu như ai đó cảm thấy không 

thể ném đá lúc giữa trưa do đông hoặc lý do nào khác thì 

đợi đêm đến mà ném đá bởi không có bằng chứng cụ thể 

nào cấm ném đá vào ban đêm, khi không có bằng chứng 

cấm thì ở trên trạng thái tự do. 

Có một lưu ý muốn nhắc nhở về ném đá các trụ, có 

một số người rất xem nhẹ việc nghi thức ném đá này thấy 

rằng họ vẫn còn sức khỏe mà vẫn nhờ người khác ném đá 

thay, đây là việc là không được phép và cũng không 

đúng, bởi Allah phán: 

﴿ ِ َّ َِ ُۡۡعۡمَرةَ  واْ لۡۡلَجَّ َول تِمُّ
َ
 276ابلقرة:  ﴾ۖا َوأ

Và các ngươi hãy hoàn thành Hajj và U’mroh vì 

Allah. Al-Baqoroh: 276 (chương 1). Việc ném đá là một 

nghi thức của hành hương không được xem nhẹ, bởi 

chính Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cũng đã không cho phép người già 

yếu nhờ người khác ném đá dùm, Người đã ra lệnh họ rời 

Muzdalifah lúc gần sáng mà tự ném đá nhằm tránh cảnh 

tượng chen lấn và bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã không phép 

người đang chăm sóc đàn lạc đà nhờ người khác ném thế 

mình, Người lệnh họ ném một ngày và nghỉ một ngày và 

ném lại ngày sau đó. Điều này khẳng định tầm quan 

trọng của việc tự mình ném đá, rằng không được nhờ 

người khác ném đá thay trừ phi bất đắc dĩ giống như 

người già, người bị bệnh hoặc phụ nữ mang thai sợ phải 

bị chen lấn thì được phép nhờ người khác ném đá thay. 
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Nếu như Sohabah không từng ném đá thay các con 

của mình là chúng tôi bảo người bất lực ném được miễn 

nhưng khi Sohabah đã ném thay cho trẻ con thì những ai 

có hoàn cảnh tương tự như trẻ con thì được phép nhờ ai 

đó ném đá thay. 

Quan trọng, bắt buộc người hành hương phải xem 

trọng các biểu hiện của Allah, cấm không được xem nhẹ, 

hãy tận lực tự thực hiện các nghi thức bằng chính khả 

năng mình, bởi đây là thờ phượng bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

từng nói: 

ا} وهاُفََُّّجِعلهََّّإِن مه بهْْيهََّّبِاْْلهْيِتََّّالط  اَّوه فه ةََِّّالص  ْروه رهََّّوهالْمه ارََِّّْمَُّوه ِمه
ْ
َّقهامهةَِّإِلََِّّاْل

ََِِّّذْكرَِّ  {اّلل 

“Chẳng qua việc qui định Tawwaaf quanh Ka’bah, 

Sa-i’ giữa Sofa và Marwah và ném đá là vì để tụng 

niệm Allah.”(16)  

Sau khi hoàn thành tất cả nghi thức của hành 

hương, trước khi muốn rời khỏi Makkah bắt buộc người 

hành hương phải Tawwaaf Wida, bởi Hadith Ibnu 

A’bbaas  kể: Trước kia, túa đi khắp mọi nơi, thấy vậy, 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص liền bảo: 

ن ََّّلهَّ} د ََّّيهْنِفره حه
ه
ََّّأ ّت  ْهِدهََِّّآِخرََُّّونهَّيهكََُّّحه  {بِاْْلهْيِتََّّعه

“Không ai được phép rời khỏi đây cho đến khi thực 

hiện nghi thức cuối cùng tại Ka’bah.”(17) Ngoại trừ, 

                                           
(16) Hadith do Abu Dawood ghi số (2888), Al-Tirmizhi ghi số 

(721) và nói: “Hasan Soheeh.” 
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phụ nữ đang kinh nguyệt và ra máu hậu sản đã hoàn 

thành Tawwaaf Ifaadhoh (Tawwaaf của Hajj) thì được 

miễn nghi thức này, bởi Hadith Ibnu A’bbaas  kể: 

َمرَ 
ُ
نح  انلهاُس  }أ

َ
َدَهمح  آَخرُ  يَُكونَ  أ َيحَت، َعهح َههُ  إَله  بَابلح

َ
َف  أ  َعَن  ُخفِّ

َائََض{  احلح

“Thiên hạ được lệnh phải thực hiện nghi thức hành 

hương cuối cùng tại Ka’bah, ngoại trừ, phụ nữ đang kinh 

nguyệt thì được miến.”(18) Và khi mọi người thông báo 

bà Sofiyah đã hoàn thành Tawwaaf Ifaadhoh thì Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

 {فهلْتهْنِفْرَّإِذهنَّْ}

“Vậy hãy khởi hành.”(19)  

Có một lưu ý, là một số người đã đến Makkah 

Tawwaaf Wida rồi trở lại Mina cho đến ngày cuối cùng 

họ rời khỏi Mina mà về nhà, đây là việc làm sai bởi họ đã 

không thực hiện nghi thức cuối cùng tại Ka’bah mà nghi 

thức cuối cùng của họ là ném đá. 

 

Các nền tảng của U’mroh 

Hỏi (211): Quí Sheikh, các nền tảng của 

U’mroh cụ thể ra sao ? 

                                                                                           
(17) Hadith do Muslim ghi số (2118). 

(18) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2955) và Muslim ghi số (1328). 

(19) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2959 – 2957) và Muslim ghi số 

(1211). 
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Đáp: Giới U’lama nói: U’mroh gồm ba nền tảng: 

Ehrom, Tawwaaf và Sa-i’. Còn các điều bắt buộc của 

U’mroh gồm hai: Là Ehrom tại Miqot và cạo đầu hoặc 

hớt tóc. Ngoài ra, các hình thức khác là Sunnah. 

 

Các nền tảng của Hajj 

Hỏi (212): Quí Sheikh, các nền tảng của Hajj 

cụ thể ra sao ? 

Đáp: Giới U’lama nói: Rằng Hajj gồm có bốn nền 

tảng: Ehrom, đứng A’rofah, Tawwaaf và Sa-i’. 

 

Giáo lý việc bỏ sót một trong các nền tảng của Hajj 

hoặc U’mroh 

Hỏi (213): Quí Sheikh, giáo lý việc bỏ sót một 

trong các nền tảng này ? 

Đáp: Ai bỏ sót một trong các nền tảng này thì 

hành hương đó vô hiệu cho đến khi thực hiện nền tảng 

đó. Thí dụ: Ai chưa Tawwaaf của U’mroh thì y vẫn ở 

trên hiện trạng Ehrom cho đến khi Tawwaaf; ai chưa Sa-

i’ của U’mroh thì y vẫn ở trên trạng thái Ehrom cho đến 

khi Sa-i’. Tương tự Hajj cũng vậy, thí dụ: Cho đến rạng 

đông của ngày E’id xuất hiện mà người hành hương vẫn 

chưa đặt chân lên A’rofah thì cuộc hành hương của y 

năm đó vô giá trị, nhưng bắt buộc y phải kết thúc bằng 

U’mroh như Tawwaaf, Sa-i’ và hớt tóc hoặc cạo đầu, rồi 

trở về nhà chờ đến năm sau bắt buộc phải thực hiện Hajj 

bù lại. 
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Còn nếu chưa Tawwaaf và Sa-i’ thì phải thực hiện 

lại bởi thời gian còn dài cho đến hết tháng Zul Hijjah 

(tháng 12 Hồi lịch). Không được phép trì hoãn khỏi 

tháng này ngoại trừ có lý do chính đáng. 

 

Các bắt buộc của Hajj 

Hỏi (214): Quí Sheikh, các điều bắt buộc của 

Hajj cụ thể như thế nào ? 

Đáp: Các nền tảng của Hajj gồm: Ehrom tại địa 

điểm Ehrom, đứng trên A’rofah cho đến mặt trời lặn, qua 

đêm tại Muzdalifah, ngủ hai đêm tại Mina kể từ sau ngày 

E’id, ném đá các trụ và Tawwaaf Wida. 

 

Giáo lý bỏ sót một trong các điều bắt buộc của Hajj 

hoặc U’mroh 

Hỏi (215): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc bỏ 

sót một trong các điều bắt buộc của Hajj hoặc 

U’mroh ? 

Đáp: Ai cố ý bỏ một trong các điều bắt buộc này 

thì y đã mang tội và phải giết một súc vật để bù như giới 

U’lama nói, đó là giết một con cừu hoặc trừu và phát thịt 

ở Makkah; còn trường hợp vô tình bỏ sót thì không mắc 

tội nhưng phải giết một con cừu hoặc trừu tại Makkah và 

phát thịt cho người nghèo. 
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Hình thức Hajj Qiron 

Hỏi (216): Quí Sheikh chúng tôi muốn được 

hướng dẫn nghi thức Hajj Qiron ? 

Đáp: Như đã miêu tả về nghi thức Hajj 

Tamadtua’, đó là thực hiện U’mroh trước và riêng biệt 

với Hajj, rồi Ehrom Hajj trở lại trong năm đó. 

Về Hajj Qiron thì có hai hình thức: 

Thứ nhất: Ehrom U’mroh và Hajj cùng lúc tại địa 

điểm Ehrom mà nói:  

ةًََّّْله ْيكهَّ اًََُّّعْمره جِّ   وهحه

(Lab bai ka u’m roh wa haj ja) 

Thứ hai: Ehrom U’mroh trước, sau đó Ehrom Hajj 

trước khi Tawwaaf. 

Thứ ba: Có một hình thức thứ ba nhưng có sự bất 

đồng ý kiến giữa U’lama đó là Ehrom Hajj trước, sau đó 

Ehrom U’mroh trước khi thực hiện các nghi thức như 

Tawwaaf và Sa-i’. 

Hajj Qiron bắt buộc phải giữ hiện trạng Ehrom, 

nghĩa là sau khi đến Makkah Tawwaaf Qudum và Sa-i’ 

của Hajj và U’mroh thì người hành hương vẫn ở trên hiện 

trạng Ehrom cho đến ngày E’id mới được phép ở lại 

trạng thái bình thường và bắt buộc phải giết súc vật giống 

như Hajj Tamadtua’. 

Về Hajj Ifrod: Là chỉ Ehrom Hajj tại địa điểm 

Hajj, sau khi đến Makkah thì Tawwaaf Qudum và Sa-i’ 

của Hajj và ở trên hiện trạng Ehrom cho đến ngày E’id. 
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Giữa Qiron và Ifrod có giống nhau về hình thức, 

chỉ khác nhau ở điểm Qiron kết hợp thực hiện U’mroh và 

Hajj cùng lúc còn Ifrod chỉ thực hiện Hajj. Ở Qiron bắt 

buộc phải giết súc vật còn Ifrod thì không. 

 

Giáo lý việc U’mroh sau Hajj 

Hỏi (217): Quí Sheikh đã giải thích về Hajj 

Ifrod là người hành hương chỉ Ehrom Hajj duy 

nhất không kèm theo U’mroh, nhưng chúng tôi 

thấy rằng có rất nhiều người lại hành hương 

U’mroh tiếp sau khi xong Hajj Ifrod, vậy theo giáo 

lý hành động này đúng không ? 

Đáp: Việc U’mroh sau Hajj là việc làm không có 

cơ sở, tất cả Sohabah là những người rất yêu thích việc 

hành đạo nhưng họ không hề làm U’mroh sau Hajj, chỉ 

đạo tốt nhất là chỉ đạo của Thiên sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, 

của Khulafa Al-Roshidin và của tất cả Sohabah bởi họ 

được sống trong thời đại tốt nhất mọi thời đại. Riêng 

trường hợp của bà A’-ishah , mẹ của tín đồ Mumin, 

trước tiên là bà đã Ehrom U’mroh đến trước khi tới 

Makkah thì bà có kinh nguyệt. Lúc này Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ra 

lệnh bà chuyển sang Ehrom Hajj, để làm Hajj Qiron, 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo:  

وهافُِكَّ} بهْْيهََّّبِاْْلهْيِتََّّطه اَّوه فه ةََِّّالص  ْروه تِِكََّّيهْكِفيِكََّّوهالْمه تِِكََِّّْلهج   {وهُعْمره
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“Tawwaaf của nàng tại Ka’bah và giữa Sofa và 

Marwah là đủ cho cả Hajj và U’mroh của nàng.”(20) 

Sau khi xong Hajj, bà cố nài nỉ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص được làm 

U’mroh thay thế cho U’mroh mà bà đã chuyển kết hợp 

với Hajj Qiron và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cho phép, Người ra lệnh 

anh trai bà Abdur Rohmaan bin Abi Bakr  hộ tống bà 

ra Tan-i’n mà Ehrom U’mroh. Nếu chị em phụ nữ nào bị 

trường hợp giống mẹ của tín đồ Mumin và có ý định thực 

hiện U’mroh thì chúng tôi nói: “Không có vấn đề gì việc 

phụ nữ muốn U’mroh giống như mẹ của tín đồ Mumin bà 

A’-ishah đã làm theo lệnh của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص.” 

Sự kiện này khẳng định U’mroh sau Hajj không 

phải điều hợp pháp bởi Abdur Rohmaan  đã không 

thực hiện U’mroh theo sự hiểu biết của mình cũng không 

làm theo lệnh của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, vả lại việc U’mroh đối 

với ông rất dễ làm trong lúc này do đã rời khỏi ranh giới 

đất Haram. 

Tóm lại, việc một số người hành hương U’mroh 

sau Hajj và việc làm không có nguồn gốc cơ sở. 

Tuy nhiên, đối với những ai không thể trở Makkah 

lần nữa, trong khi mình chỉ mới làm Hajj Ifrod thì lúc 

                                           
(20) Hadith do Abu Dawood ghi số (2879) và theo đường truyền 

do Muslim ghi thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُعِكَّ} هسه وهافُِكََّّي ِكََّّطه تِِكََِّّْلهجِّ  {وهُعْمره

“Sa-i’, Tawwaaf của nàng đã đủ cho Hajj và U’mroh.” Nhưng 

A’-ishah lại không chịu, thế là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo Abdur Rohmaan 

 hộ tống bà ra Tan-i’m mà Ehrom U’mroh sau Hajj. Hadith số 

(1211). 
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này rơi vào tình huống bắt buộc thực hiện U’mroh, bởi 

theo câu nói đúng nhất của giới U’lama là bắt buộc thực 

hiện U’mroh một lần trong đời. Lúc này được phép thực 

hiện U’mroh, đi ra Tan-i’m Ehrom rồi Tawwaaf, Sa-i’ và 

hớt tóc hoặc cạo đầu. 

 

Hỏi (218): Quí Sheikh, nhưng đối với người 

khó đến Makkah lần hai thì tốt nhất nên làm thế 

nào ? 

Đáp: Như đã nói là được phép làm U’mroh sau 

Hajj, bởi trường hợp bất đắc dĩ. 

 

Hỏi (219): Quí Sheikh, chẳng phải tốt nhất là 

Ehrom Tamadtua’ hoặc Qiron ngay từ đầu để 

tránh mọi phiền phức ? 

Đáp: Đúng vậy, điều này tiện lợi nhất, nhưng 

muốn chỉ điểm cho những ai đã Ehrom Ifrod. 

 

Giáo lý việc chuyển từ hình thức hành hương này 

sang hình thức hành hương khác 

Hỏi (220): Quí Sheikh, giáo lý rao sao việc 

chuyển từ hình thức hành hương này sang hình 

thức hành hương khác ? 

Đáp: Việc chuyển từ hình thức hành hương này 

sang hình thức hành hương khác như đã đề cặp là ở trên 

là chuyển từ U’mroh sang Hajj Qiron nhưng phải chuyển 

trước khi Tawwaaf. Tương tự, được phép chuyển thừ 
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Hajj Ifrod hoặc Qiron chuyển thành U’mroh của Hajj 

Tamadtua’, giống như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ra lệnh Sohabah 

những ai không có vật giết tế đã Ehrom Ifrod hoặc Qiron 

chuyển sang U’mroh của Hajj Tamadtua’. Việc này có 

điều kiện là phải chuyển sang U’mroh của Tamadtua’ 

chứ còn chuyển sang U’mroh để quay về nhà là không 

được. 

 

Giáo lý chuyển Tamadtua’ sang Ifrod 

Hỏi (221): Quí Sheikh, có được phép chuyển 

nghi thức Hajj Tamadtua’ sang Hajj Ifrod không ?  

Đáp: Việc chuyển nghi thức Hajj Tamadtua’ sang 

Hajj Ifrod là không được phép và không thể thực hiện, 

nghĩa là Ehrom bằng Hajj Ifrod rồi chuyển sang U’mroh 

để trở thành Hajj Tamadtua’, tương tự Hajj Qiron cũng 

được chuyển sang U’mroh để thành Hajj Tamadtua’, 

ngoại trừ ai đó dắt theo súc vật tế thì không được chuyển 

từ Ifrod và Qiron sang Tamadtua’, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ 

ra lệnh những ai không có súc vật giết tế thì chuyển sang 

U’mroh. 

 

Các giáo lý và các qui định về hành hương thay thế 

Hỏi (222): Quí Sheikh, giá như được Sheikh 

nói về các giáo lý và các qui định về hành hương 

thay thế ? 

Đáp: Nếu là người có khả năng thì không được 

phép nhờ người khác hành hương thay thế, bởi mỗi người 
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bị bắt buộc phải tự mình thực hiện nhiệm vụ hành đạo 

đó. 

Nếu là người bất lực với hành hương đầu tiên 

trong đời thì được phân loại như sau: 

- Nếu bất lực nhất thời thì chờ đợi đến có khả năng 

rồi tự mình thực hiện bổn phận hành hương đó, thí dụ bị 

bệnh sơ sài thì chờ hết bệnh thì hành hương trong năm đó 

hoặc trong thời gian tới. 

- Nếu bất lực không hi vọng khỏi giống như già 

hoặc bệnh mãn tính thì được phép nhờ ai đó hành hương 

thay thế, với bằng chứng là Hadith Ibnu A’bbaas kể: Một 

phụ nữ Khoth-a’miyah đã hỏi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص: “Thưa 

Thiên Sứ của Allah, rằng cha tôi đã kịp sắc lệnh hành 

hương mà Allah đã bắt buộc đám nô lệ của Ngài phải 

hoàn thành, nhưng ông lại là một lão đã già không thể đi 

xa, vậy tôi có được phép hành hương Hajj thay ông ta 

không ?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp: “Có.”(21)  

Đối với hành hương Sunnah (tức đã hành hương 

Hajj đầu tiên rồi) 

- Nếu là người bất lực không hi vọng mạnh khỏe 

thì có ý kiến bảo được phép nhờ người khác hành hương 

thay thế với bằng chứng so sánh giống như hành hương 

bắt buộc đầu tiên. Và có ý kiến khác bảo việc so sánh lúc 

này vô hiệu bởi lần hành hương này mang tính khuyến 

khích thì không cần nhờ người khác hành hương thay 

mình, cứ việc chờ đến khi có khả năng thì tự thực hiện. 

                                           
(21) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2521) và Muslim ghi số (2114) 
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- Nếu là người có khả năng thì không được phép 

nhờ ai khác hành hương thay thế, bởi hành hương là việc 

thờ phượng Thượng Đế, không thể nhờ ai đó hãy thay tôi 

mà thờ phượng Allah, vả lại, anh không có lý do cản tự 

mình thực hiện nó. 

 

Các điều kiện của hành hương thay thế 

Hỏi (223): Quí Sheikh, việc hành hương thay 

thế có các điều kiện như thế nào ? 

Đáp: Bắt buộc người hành hương Hajj đã xong 

bổn phận hành hương trước, bởi khi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nghe 

được người đàn ông Ehrom rằng: “Bề tôi Ehrom thay cho 

Shubrumah.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hỏi:  

ُةَّ؟{َّمهنَّْ} مه  ُشْبُ

“Shubrumah là ai vậy ?” Người đàn ông đáp: “Là anh 

em của tôi hoặc là bà con của tôi.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hỏi:  

}َّ ْجته جه نََّّْحه  }؟َّنهْفِسكهََّّعه

“Anh đã hành hương cho mình chưa ?” Người đàn ông 

đáp: “Dạ chưa.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo:  

نََُّّْحج َّ{ نََُّّْحج ََُّّثم ََّّنهْفِسكهََّّعه ةهََّّعه مه  }ُشْبُ

“Anh hãy hành hương cho mình trước, sau đó mới 

hành hương cho Shubrumah.”(22) và bởi Thiên Sứ nói:  
                                           

(22) Hadith do Abu Dawood ghi số (2822), Ibnu Maajah ghi số 

(2903) và Al-Baihaqi ghi số (4/116). 
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{َّ
ْ
أ  {بِنهْفِسكهََّّابْده

“Anh hãy bắt đầu cho bản thân mình.” Và tất nhiên là 

mình phải hoàn thành bổn phận trước thay thế cho người 

khác, do nó cũng bắt buộc đối vơi mình. Giới U’lama  

nói: “Nếu hành hương thay thế người khác mà bản thân 

chưa hành hương trước đó thì hành hương đó sẽ là của 

bản thân mình, bắt buộc người thay thế phải trả lại tiền 

bạc cho người nhờ đi hành hương thay thế.” 

Còn các điều kiện khác gồm Islam, trí tuệ, biết 

phân biệt và đây là các điều kiện chung của việc hành 

đạo. 

 

Nhận tiền hành hương thay thế bằng định tâm chỉ 

vì lợi nhuận 

Hỏi (224): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc 

hành huong thay thế chỉ vì thu gom tiền bạc ? 

Đáp: Giới U’lama nói: Khi người hành hương thay 

thế vì mục đích tiền bạc là điều Haram, vả lại con người 

vốn bị cấm hành đạo vì ngày sau với định tâm lợi nhuận 

ở trần gian, bởi Allah phán:  

ۡم ﴿ ُِ َُهۡم فِيَها َو ۡعَمَل
َ
ِ إََِلۡهِۡم أ ۡنيَا َوزِينََتَها نُوَفِّ َمن ََكَن يُرِيُد لۡۡلََيولةَ للُّ

ََۡخُسوَن  ۖ  ١٥فِيَها ََل ُي َُ ِ إَِلَّ لنلَّا ِيَن َۡۡيَس لَُهۡم ِِف لٓأۡلِخَرة ْوَلٰٓئَِك لَّلَّ
ُ
أ

ََُعواْ  ا ََكنُواْ َيۡعَمَُوَن  فِيَها َوَبلِطل  وََحََِط َما َص  26 – 25 هود: ﴾١٦مَّ

Ai muốn đời sống trần tục này với vẻ hào nhoáng 

của nó thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của chúng 
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nơi đó và chúng sẽ không bị cắt giảm một tí nào nơi 

đó * Chúng là những kẻ không hưởng được gì ở đời 

sau ngoài hỏa ngục. (Lúc đó chúng sẽ nhận thấy rằng) 

công trình của chúng nơi trần gian sẽ tiêu tan, và 

những việc làm mà chúng đã từng làm sẽ trở thành vô 

nghĩa. Hud: 15 - 26 (chương 22). 

Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah – cầu xin Allah 

thương xót ông – đã nói: Ai hành hương để lấy tiền thì y 

không hưởng được bất cứ gì ở ngày sau. Đến đây, mỗi 

người cần thận trọng việc giao nhờ ai đó hành hương thế 

mà y chỉ vì tiền, e rằng cuộc hành hương đó không được 

chấp nhận cho người mà y đã làm thay, lúc này bắt buộc 

phải trả lại tiền cho người đã nhờ làm thay. Còn ai lấy 

tiền để được hành hương hoặc giúp phần nào đó trong 

hành hương thì không vấn đề gì, nhưng phải với định tâm 

là thay thế hoàn toàn cho người mình đang hành hương 

thay mà thờ phượng Allah tại đã địa điểm hành hương và 

tại Ka’bah. 

 

 

 

Người hành hương thế có được hưởng ân phước ? 

Hỏi (225): Quí Sheikh, khi an tâm về điều này 

thì xin hỏi người hành hương thế có được hưởng ân 

phước không ? 

Đáp: Tất nhiên có, bởi bắt buộc người hành hương 

thế hoàn thành đủ các nền tảng, các điều khoản bắt buộc 

và các điều khoản khuyến khích của nghi thức hành 
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hương, những lời cầu xin, những lời tụng niệm liên quan 

đến nghi thức, tất cả đều của người được thay thế còn lại 

những thứ khác sẽ thuộc về người làm thế. 

 

Ý nghĩa việc nhờ thay thế một vài nghi thức Hajj 

Hỏi (226): Quí Sheikh, tôi còn thắc mắc rằng 

việc nhờ thay thế một vài nghi thức Hajj là cụ thể 

ra sao ? 

Đáp: Đó là nhờ ai đó thực hiện dùm mình một số 

nghi thức của Hajj như Tawwaaf dùm, hoặc Sa-i’ dùm, 

hoặc đứng trên A’rofah dùm, hoặc qua đêm dùm, hoặc 

ném đá dùm, hoặc các nghi thức tương tự. Theo ý kiến 

đúng thì cấm nhờ người khác thay thế mình thực hiện 

nghi thức hành hương dù Hajj hay U’mroh, dù là hành 

hương đầu đời hay chỉ là Sunnah, bởi đây là các nghi 

thức đặc trưng của Hajj và U’mroh và bởi khi con người 

vào Ehrom là đã bắt buộc y phải hoàn thành cuộc hành 

hương đó cho dù đó chỉ là hành hương Sunnah, bởi Allah 

phán: 

ۡشُهر  ﴿
َ
ا َفَمن فََرَض فِيهِنَّ لۡۡلَجَّ فَََل  لۡۡلَجُّ أ ۡعَُوَملت  ََفََث َوََل فُُسوَق مَّ

َُ ِِف لۡۡلَجِِّ    279ابلقرة:  ﴾َوََل ِجَدا

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 1). Câu Kinh này được thiên 

khải trước khi giáo luật Hajj được ban hành, tức được 

thiên khải trước câu Kinh: 
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ا وَ ﴿ ِ لََعَ لنلَّاِس ِحجُّ لۡۡلَۡيِت َمِن لۡسَتَطاَع إََِلۡهِ َسبِيَل  َّ  79 آل عمران: ﴾َِ
Và việc đi hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi 

đền (Ka'bah) là bổn phận đối với tín đồ Muslim nào 

trong nhân loại hội tụ đủ khả năng phải tìm đến đấy 

(hành hương). Ali I’mraan: 79 (chương 1). Điều này 

khẳng định rằng một khi đã Ehrom Hajj hoặc U’mroh thì 

bắt buộc người đó phải hoàn thành bổn phận hành hương 

đó. 

Ngoài ra, còn có bằng chứng khẳng định khi 

Ehrom là phải hoàn thành, là câu Kinh: 

وَّفُواْ بِٱۡۡلَۡيِت لَۡۡعتِيِق ﴿ ۡم َوَۡلَطَّ ُِ ََ  ﴾٢٩ُثمَّ َۡلَۡقُضواْ َتَرثَُهۡم َوَۡلُوفُواْ نُُذو
 17 احلج :

Sau đó, chúng hãy kết thúc việc Ehraam của mình 

(mà trở lại hiện trạng bình thường); hãy giết tế súc 

vật vì Hajj (và tất cả súc vật đã nguyện trước) và 

chúng hãy đi Tawwaaf quanh ngôi đền Ka’bah thiên 

cổ. Al-Hajj: 17 (chương 11). Khi bước vào Ehrom là 

giống như nguyện làm gì đó, nghĩa là phải thực hiện cho 

bằng được. Dựa vào điều này: Cấm người hành hương 

nhờ người khác thực hiện bất cứ nghi thức nào của hành 

hương. Cộng thêm không hề được truyền lại rằng 

Sohabah đã nhờ người khác thay mình thực hiện nghi 

thức hành hương ngoại trừ họ đã thay thế trẻ con ném đá. 

Và bằng chứng khác nữa là bà Um Salamah khi bà muốn 

hành hương Hajj, bèn nói với Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص: “Thưa 

Thiên Sứ, thiếp muốn hành hương Hajj nhưng thiếp thấy 

mình rất bất tiện.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 
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رهاءََِِّّمنََُّّْطوِفَّ} نِْتََّّانل اِسََّّوه
ه
 {رهاكِبهة ََّّوهأ

“Nàng hãy Tawwaaf phía sau mọi người trên lưng vật 

cưỡi.”(23)  

Tóm lại, cấm người hành hương Hajj hoặc 

U’mroh nhờ ai đó thay mình thực hiện nghi thức hành 

hương. 

 

So sánh việc ném đá với các nghi thức khác của 

Hajj 

Hỏi (227): Quí Sheikh, việc nhờ người khác 

làm thay vài nghi thức của Hajj như Tawwaaf, hoặc 

ném đá, hoặc đứng trên A’rofah hoặc các nghi thức 

khác có thể so sánh giống như việc cho phép ném đá 

thay không ? 

Đáp: Như đã nói ở trên việc nhờ người khác làm 

thay một vài nghi thức Hajj hoặc U’mroh là không được 

bởi chúng tôi không tìm thấy trong Sunnah có việc thực 

hiên nghi thức thay. Một khi con người vào Ehrom là đã 

bắt buộc y phải tự hoàn thành nghi thức Hajj dù đó chỉ là 

hành hương Sunnah. Ngoại trừ việc được phép ném đá 

thay cho trẻ em và người già không thuận tiện việc đi lại. 

 

Hỏi (228): Quí Sheikh, khi cho phép ném đá 

thay thì có điều kiện gì đối với người nhờ và người 

được nhờ không ? 

                                           
(23) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2627) và Muslim ghi số (2196). 
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Đáp: Có, người nhờ phải là người không thể tự 

mình đi ném kể cả ban ngày và ban đêm. Còn người 

được nhờ thì giới U’lama chuyên giáo lý yêu cầu phải là 

người hành hương vào năm đó và đã ném cho mình xong. 

 

Khi không thể tự hoàn thành các nghi thức Hajj thì 

phải làm sao ? 

Hỏi (229): Quí Sheikh, một khi không thể tự 

hoàn thành các nghi thức Hajj thì phải làm sao ? 

Đáp: Khi bất lực hoàn thành nghi thức Hajj thì 

không tránh khỏi hai trường hợp: 

Thứ nhất: Bị thế lực thù địch cấm cản đến 

Makkah giống như đã xảy ra đối với Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã bị 

nhóm Đa Thần Quraish cấm vào Makkah tại Hudaibiyah. 

Trường hợp này phải giết súc vật là con cừu hoăc dê và 

cạo đầu, rồi trở lại hiện trạng bình thường, bởi Allah 

phán: 

ُتۡم َفَما لۡسَتۡيََسَ ِمَن للَۡهۡدِيِۖ ﴿ ۡحِِصۡ
ُ
ل   فَإِۡن أ َُُءوَسُكۡم َحَّتَّ َوََل ََتَُِۡقواْ 

ۥا  ََُّه َََُۡغ للَۡهۡدُي ََمِ  276ابلقرة:  ﴾َي

Nếu các ngươi bị cản trở không thể tiếp tục thi 

hành thì hãy nộp phạt một con vật tế với khả năng. 

Và các ngươi không được phép cạo đầu (khi làm 

Hajj) cho đến khi con vật tế đã được đến chỗ giết 

tế. Al-Baqoroh: 276 (chương 1). Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ra 

lệnh Sohabah giết súc vật và cạo đầu tại Hudaibiyah 

khi bị chặn vào Makkah. Lệnh đó bị mọi người ì ạch 
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thực hiện thì một trong các bà vợ của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

gợi ý Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص thực hiện trước thế là mọi người 

cấp tốc làm theo đồng loạt. Đối với người hành hương 

Sunnah thì không cần hành hương bù lại vào năm sau, 

còn ai hành hương đầu tiên trong đời thì buộc phải 

thực hiện lại vào năm sau.  

Thứ hai: Không bị thế lực thù địch cấm cản 
giống như không đủ tiền trợ cấp gia đình hoặc bị bệnh 

nặng, lúc này cũng giết tế rồi cạo đầu so sánh với việc 

bị kẻ thù cấm cản hoặc điều này nằm trong lệnh chung 

của Allah: 

ُتۡم َفَما لۡسَتۡيََسَ ِمَن للَۡهۡدِيِۖ ﴿ ۡحِِصۡ
ُ
 276ابلقرة:  ﴾فَإِۡن أ

Nếu các ngươi bị cản trở không thể tiếp tục thi hành 

thì hãy nộp phạt một con vật tế với khả năng. Al-

Baqoroh: 276 (chương 1). 

Tóm lại, khi bị cấm cản không từ phía thù địch mà 

do bệnh hoặc không đủ tiền trợ cấp gia đình thì theo ý 

kiến đúng là phải giết tế rồi cạo đầu, nhưng không bắt 

buộc phải hành hương bù lại trừ phi đó là lần hành hương 

đầu đời giống như đã diễn trình ở trên. 

Còn trường hợp ai nói câu sau khi Ehrom:  

تََِن   إَنح َحََِسَِن َحابٌَس َفَمَحَِلي َحيحُث َحَِسح
(In ha ba sa ni haa bi sun fa ma hal li hai thu ha bas ta 

ni)(24) 
                                           

(24) Ý nghĩa: Nếu bề tôi bị thế lực nào đó ngăn cản thì bề tôi sẽ 

mặc áo lại bình thường ngay nơi bắt giữ bề tôi. 
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Thì không cần phải làm bất cứ gì cả, khi bị cấm cản thì 

được tự do trở lại hiện trạng bình thường, bởi khi bà 

Dhu-baa-a’h bint Al-Zubair muốn hành hương Hajj 

nhưng bà ta lại sợ cho thân mình thì Thiên Sứ bảo: 

{َّ ِِطََُّّحّجِّ
ُقوِِل:َّوهاْشَته ََّّالل ُهم ََّّوه ِّلِّ ْيُثََُّّمه بهْستهِِنََّّحه  {حه

“Cô cứ hành hương và ra điều kiện mà nói: Fa ma hal 

li hai thu ha bas ta ni.”(25)  

 

 

Giáo lý việc bị tử vong lúc hành hương  

Hỏi (230): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc 

người hành hương Hajj bị tử vong trong lúc đang 

hành hương ? 

Đáp: Trường hợp người hành hương Hajj bị tử 

vong lúc hành hương thì giới U’lama có ý kiến trái chiều, 

có người bảo phải làm thay người quá cố các nghi thức 

còn lại và số khác thì bảo không cần làm thay. Ý kiến thứ 

hai mới là ý kiến chính xác bởi Hadith Ibnu A’bbaas  

kể về người đàn ông đã bị con lạc đà mình dẫm chết khi 

đứng trên A’rofah, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

اء ََّّاْغِسلُوهَُّ} ،َّبِمه ُنوهََُّّوهِسْدر  فِّ كه ،َِّفََّّوه لهََّّثهْوبهْْيِ لهََُُّّتهنُِّطوهََُّّوه ُرواَّوه ُه،َُُّتهمِّ سه
ْ
َّرهأ

ُثََّّفهإِن هَُّ ةََِّّيهْومهََُّّيْبعه  {ُملهبًِّياَّاْلِقيهامه

                                           
(25) Hadith do Al-Bukhori ghi số (5287) và Muslim ghi số (2129). 



 

 

 
50 

“Hãy tắm y bằng nước pha lá táo, hãy liệm y bằng  

hai mãnh vải, không được ướp chất thơm và cũng 

không được trùm đầu y. Rằng y sẽ được phục sinh 

vào ngày sau với hiện trạng hành hương.”(26) Sau đó 

không được nghe là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo ai đó thay y hành 

hương hết phần còn lại, vả lại, nếu ai đó hành hương thay 

thế là y đã không còn hiện trạng Ehrom sau khi được 

phục sinh nữa, vì đã được người khác hành hương thay 

rồi. Tóm lại, ý kiến đúng là không làm thay cho người bị 

tử vong khi đang hành hương Hajj hoặc U’mroh, không 

phân biệt đó là hành hương bắt buộc hay chỉ là Sunnah. 

 

Hỏi (231): Quí Sheikh, nhưng điều này có 

mốc thời gian rõ ràng không như trước khi ném đá 

A’qobah hay gồm tất cả ? 

Đáp: Gồm tất cả, dù người tử vong bất cứ lúc nào 

sau khi đã vào Ehrom cũng đều không cần thay thế họ 

hoàn thành việc hành hương cả. 

 

Hình thức của điều kiện 

Hỏi (232): Quí Sheikh, phần trên đã nhắc đến 

việc đặt điều kiện khi Ehrom, vậy giáo lý ra sao và 

hình thức cụ thể thế nào ? 

Đáp: Chúng tôi đã nói về hình thức đặt điều kiện 

trước khi nói về giáo lý, bởi trước khi nói về giáo lý về 

điều gì thì cần phải hình dung được nó. 

                                           
(26) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2165) và Muslim ghi số (2126). 
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Hình thức đặt điều kiện: Rằng khi con người 

muốn Ehrom thì nói kèm theo 

تََِن   إَنح َحََِسَِن َحابٌَس َفَمَحَِلي َحيحُث َحَِسح
(In ha ba sa ni haa bi sun fa ma hal li hai thu ha bas ta 

ni) 

Ý nghĩa là khi nào bề tôi bị thế lực nào đó cấm cản việc 

hành hương là bề tôi sẽ trở lại trạng thấy bình thường 

ngay tại vị trí đó mà không bị bất cứ hình thức chịu phạt 

nào. Về giáo lý cho điều này thì giới U’lama có nhiều ý 

kiến: 

Có người bảo: Đây là Sunnah khuyến khích người 

hành hương đặt điều kiện khi Ehrom, không phân biệt là 

đang ở trên hiện trạng an toàn hay sợ hãi bởi con người 

vốn không biết được điều gì sẽ xảy ra với mình. 

Có người lại bảo: Chỉ khuyến khích lúc lo lắng sợ 

hãi, còn lúc an toàn thì không. 

Người khác lại nói: Cấm không được đặt điều kiện 

này dù bất cứ trường hợp nào. 

Ý kiến đúng nhất là ý kiến thứ hai, khi người hành 

hương rơi vào tâm trạng lo lắng cho cuộc hành hương 

của mình thì nên đặt điều kiện này, còn khi an tâm thì 

không cần. Đây là ý kiến dung hòa nhất do gom các bằng 

chứng lại, đó là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص Ehrom đã không đặt điều 

kiện và Người đã bảo Dhubaa-a’h bint Al-Zubair đặt điều 

kiện khi bà than lo lắng về thân mình đang bệnh sợ 

không hoàn thành cuộc hành hương. 
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Dựa vào câu nói này khi người hành hương sợ điều 

gì đó cản trở mình hoàn thành bổn phận hành hương thì 

đặt điều kiện này, còn không thì tốt nhất không đặt điều 

kiện. 

 

Lời đặt điều kiện 

Hỏi (233): Quí Sheikh, có phải bắt buộc người 

đặt điều kiện phải nói nguyên văn Hadith bằng 

tiếng Ả Rập hay chỉ cần nói ý nghĩa bằng ngôn ngữ 

mỗi người là được ? 

Đáp: Không bắt buộc phải nói nguyên văn Hadith 

bằng tiếng Ả Rập, bởi đây không thuộc dạng thờ phượng 

bằng lời nói và những gì không thờ phượng bằng lời nói 

thì được phép nói bằng ngôn ngữ khác với ý nghĩa đó. 

 

Các khoảng cấm trong Ehrom 

Hỏi (224): Quí Sheikh, các khoảng cấm trong 

Ehrom gồm những gì ? 

Đáp: Các khoảng cấm được chia thành hai loại: 

Thứ nhất: Cấm trong lúc Ehrom và lúc bình 

thường, đó là lời phán của Allah: 

ۡشُهر  ﴿
َ
ا َفَمن فََرَض فِيهِنَّ لۡۡلَجَّ فَََل  لۡۡلَجُّ أ ۡعَُوَملت  ََفََث َوََل فُُسوَق مَّ

َُ ِِف لۡۡلَجِِّ    279ابلقرة:  ﴾َوََل ِجَدا

Hajj chỉ được thi hành trong vài tháng đã được ấn 

định. Ai bước vào cuộc hành hương Hajj thì chớ giao 
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hợp, nói tục hay cải vả trong suốt thời gian làm Hajj. 
Al-Baqoroh: 197 (chương 1). Lời nói thô tục và cải vải bị 

cấm trong lúc Ehrom và cả lúc bình thường. 

Thứ hai: Chỉ cấm khi bước vào Ehrom cho đến 

khi trở lại hiện trạng bình thường, các khoảng cấm đó 

gồm: 

1) Giao hợp: Đây là hình thức cấm nghiên trọng 

nhất về mặt tội lỗi, bởi Allah phán: 

ۡشُهر  ﴿
َ
ا َفَمن فََرَض فِيهِنَّ لۡۡلَجَّ فَََل  لۡۡلَجُّ أ ۡعَُوَملت  ََفََث َوََل فُُسوَق مَّ

َُ ِِف لۡۡلَجِِّ    279ابلقرة:  ﴾َوََل ِجَدا

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 1), việc giao hợp gồm cả việc 

mơn trớn và tất cả cử chỉ dẫn đến giao hợp. Nếu giao hợp 

trước khi Tahallul đầu tiên(27) thì phải gánh hậu quả như 

sau: 

a) Mắc tội. 

b) Cuộc hành hương bị hủy. 

c) Bắt buộc phải tiếp tục hoàn thành các nghi thức 

còn lại. 

d) Bắt buộc phải biết con lạc đà chia hết thịt cho 

người nghèo. 

                                           
(27) Tahallul đầu tiên là người hành hương đã ném đá A’qobah, 

cạo đầu, giết súc vật trong ngày đại lễ E’id. 
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e) Bắt buộc phải quay trở lại thực hiện Hajj vào 

năm sau. 

2) Mơn trơn bằng ham muốn như hôn, nhìn bằng 

nhục dục và bất cứ cử chỉ nào dẫn đến giao hợp. 

3) Cạo đầu, bởi Allah phán: 

ۥا ﴿ ََُّه َََُۡغ للَۡهۡدُي ََمِ ل َي َُُءوَسُكۡم َحَّتَّ  276ابلقرة:  ﴾َوََل ََتَُِۡقواْ 

Và các ngươi không được phép cạo đầu (khi làm 

Hajj) cho đến khi con vật tế đã được đến chỗ giết tế. 
Al-Baqoroh: 276 (chương 1), giới U’lama còn xem các 

việc sau đây giống như cạo đầu gồm nhổ hoặc cạo lông 

trên toàn cơ thể và hớt móng. 

4) Kết hôn, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

لهََّّالُْمْحرِمََُّّيهْنِكحََُّّلهَّ} حََُّّوه لهََُّّيْنكه ُْطُبََّّوه  {َيه

“Cấm người hành hương cưới vợ hoặc gã con hoặc 

hỏi vợ.”(28)  

5) Giết thú hoang dã, bởi Allah phán: 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ا َيٰٓ نُتۡم ُحُرم 

َ
ۡيَد َوأ َُواْ ََل َتۡقُتَُواْ للصَّ ِيَن َءاَم  75 املائدة: ﴾لَّلَّ

Hỡi những người có đức tin! Cấm các ngươi giết thú 

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

idah: 94 - 76 (chương 5). 

6) Xịt dầu thơm, không phân biệt là xịt lên cơ thể 

hay lên đồ Ehrom hay lên thức ăn, thức uống và cấm 

sửng dụng dầu thơm dù bất cứ mục đích gì ngay sau khi 

                                           
(28) Hadith do Muslim ghi số (2427). 
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Ehrom, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ra lệnh mọi người mai táng 

người đàn ông bị lạc đà dẫm chết: 

لهَّ}  {ُُتهنُِّطوهََُّّوه

“không được ướp chất thơm.”(29)  

Còn trường hợp đã xịt trước khi Ehrom còn lại mùi 

sau đó thì không cần phải tẩy rửa gì cả, bởi A’-ishah đã 

kể:  

َطيُِّب  ُكنحُت }
ُ
َ  رَُسوَل  أ َراَمهَ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلِله نح  َقبحَل  َِلَحح

َ
َُ  أ  {ُُيحَر

“Tôi đã xịt làm thơm cho Thiên Sứ của Allah trước khi 

Người Ehrom.”(30)  

7) Mặc áo, khoác áo choàng, quần, khăn quấn 

đầu và Khuf chỉ cấm nam giới, đây là câu trả lời mà 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã đáp khi được hỏi người Ehrom mặc 

trang phục gì, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

ََّّيهلْبهِسََّّلهَّ} ِميصه لهََّّاْلقه ةهََّّوه امه لهََّّاْلِعمه اوِيلهََّّوه ه لهََّّالَّس  ََّّوه نُسه لهََّّالُْبْ َّثهْوًباَّوه
هَُّ س  ْرُسََّّمه وََِّّالْوه

ه
رهاُن،َّأ همََّّْفهإِنََّّْالز ْعفه ِدََِّّل ْْيََِّّفهْليهلْبهِسََّّانل ْعلهْْيَََِّّيه ُف  َّاْلْ

ا ْعُهمه ْْلهْقطه ََّّوه ّت  ََّّيهُكونهاَّحه ْته ْعبهْْيََُِّّته  {الْكه

“Không được mặc áo, không đội khăn, không mặc 

quần, không khoác áo choàng, không mặc áo đã xịt 

chất thơm hoặc nghệ tây. Nếu không có dép thì hãy 

                                           
(29) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2165) và Muslim ghi số (2126). 

(30) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2518) và Muslim ghi số (2272). 
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cắt hai ống Khuf thấp hơn mắt cá.”(31) ngoài ra còn 

có những thứ được xem giống như các thứ được nêu 

trong Hadith gồm đồ lót, nón, Kabbeh. 

Và những thứ khác như đồng hồ, nhẫn, dù, mắt 

kính, dây nịt v.v.. thì không nằm trong lệnh cấm này. 

Có một câu nói của giới U’lama làm mọi người 

hiểu lầm: “Là không được mặc đồ may” làm mọi người 

nhiều rằng mọi thứ có chỉ may là không được mặc, nên 

họ hỏi rất nhiều thứ liên quan đến những thứ có may này 

như dây thắc lưng v.v.. sự thật không phải như mọi người 

hiểu đó là chỉ cấm các loại quần áo ăn mặc thương lệ, bởi 

khi chúng ta nghiên cứu kỷ Hadith sẽ thấy Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

chỉ liệt kê ra một loạt loại quần áo mặc hàng ngày như 

áo, áo khoác, quần... qua đây khẳng định rằng ai đó lấy 

áo quấn che phần bên dưới từ rốn đến khỏi đùi thì không 

có vấn đề gì, bởi đó không được xem là mặc áo.  

8) Nam che kín đầu, giống như đội nón, quấn 

khăn là không được còn che dù, núp bóng mát dưới tàn 

cây, dưới mái hiên hoặc bất cứ bóng mát nào khác là 

được phép, bởi lệnh cấm là đội trực tiếp lên đầu chứ 

không phải ẩn dưới bóng mát, như được truyền lại từ Um 

Husain kể: Tôi đã thấy Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cưỡi lạc đà còn 

Usaamah và Bilaal một người thì kéo dây cương và 

người còn lại gì giơ áo lên cao khỏi đầu để che nắng, cứ 

thế cho đến khi họ ném đá vào trụ A’qobah(32). Thế nên 

không cấm người hành hương đội hành lý trên đầu bởi y 

                                           
(31) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2541) và Muslim ghi số (2299). 

(32) Hadith do Muslim ghi số (2178). 
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vốn không muốn che mát mà chỉ muốn di chuyển mà 

thôi. 

9) Phụ nữ đeo mạng che mặt, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

đã cấm phụ nữ đeo mạng che mặt lúc hành hương(33). 

Theo giáo lý lúc hành hương cho phép phụ nữ mở mạng 

che mặt, ngoại trừ xung quanh là nam giới không phải là 

Muhrim thì đeo mạng che mặt. 

10) Đeo bao tay, lệnh cấm này gồm cả nam lẫn 

nữ, bởi đây là việc mang những thứ đã may sẵn. 

 

Giáo lý để gì đó dính lên đầu lúc hành hương 

Hỏi (235): Quí Sheikh, việc người hành 

hương nam không được đội nón, đội Kabbeh, vậy 

trùm đầu bằng mền, thùng giấy hoặc lá cây có nằm 

trong lệnh cấm này không ? 

Đáp: Có, để được mát thì cần phải giơ cao khỏi 

đầu đừng để dính lên đầu. 

 

Sự khác nhau giữa mạng che mặt dính liền với áo 

và mạng che mặt tách rời áo 

Hỏi (236): Quí Sheikh, có sự khác nhau giữa 

mạng che mặt dính liền với áo và loại tách rời 

không và phụ nữ hành hương có được đeo mạng 

che mặt rời này không ? 

                                           
(33) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2818). 
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Đáp: Mạng che mặt tách rời có kích thước chỉ che 

gương mặt, nó là một dạng của mạng che mặt, thông 

thường mạng này để làm đẹp còn mạng che dính liền áo 

thì không. Tương tự như mạng che mặt dính liền áo 

không được đeo mạng tách rời lúc hành hương. 

 

 

Cách phụ nữ hành hương che mặt khi có nam giới 

Hỏi (237): Quí Sheikh, theo giáo lý bảo phụ 

nữ phải che mặt khi có nam giới vậy che mặt bằng 

mạng che hay bằng thứ nào khác ? 

Đáp: Không che bằng mạng che mặt dính liền áo 

hoặc rời mà phải che bằng thể loại khác kín hoàn toàn. 

 

Giáo lý ra sao việc người hành hương vi phạm các 

khoảng cấm 

Hỏi (238): Quí Sheikh đã nhắc về cách phạt 

người giao hợp lúc hành hương, vậy còn các điều 

khoản cấm khác phải giải quyết như thế nào ? 

Đáp: Chúng tôi sẽ liệt kê hết ra đây, In shaa Allah: 

- Về giết thú hoang dã: Allah đã phơi bày rõ ràng 

hành phạt dành cho người vi phạm lệnh này với lời phán:  

ِد  َوَمن َقَتََُهۥ ﴿ َتَعمِّ ِۡثُل  آء  ا فََجزَ ِمَُكم مُّ َما َقَتَل ِمَن لنلََّعِم ََيُۡكُم  مِّ
 ُٖ لَرة  َطَعاُم َمَسلاِكَ   بِهِۦ َذَوا َعۡد ۡو َكفَّ

َ
ََ ِ أ َۡۡكۡع َِغ ل َل َۢا َب ۡديَ َِ َُِكۡم  مِّ

للَِك ِصَيام   ُُ َذ ۡو َعۡد
َ
 75 املائدة: ﴾اأ
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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 hoang dã đã bị giết, dưới 

giám sát của hai người công minh trong các ngươi 

và phải được dắt đến Ka'bah để giết tế hoặc có thể 

chuộc tội bằng cách bố thí thức ăn cho những người 

nghèo hoặc bằng cách nhịn chay tương đương với 

việc nuôi ăn đó. Al-Maa-idah: 95 (chương 5). Nếu 

thú bị giết thuộc loài súc vật như lạc đà, bò, cừu và dê 

thì phải giết một con vật khác tương ứng trong số súc 

vật nuôi, phải giết tại Makkah và chia hết thịt cho 

người nghèo tại đấy hoặc định giá con vật là nhiêu tiền 

rồi lấy tiền mua thức ăn phát hết cho người nghèo, mỗi 

người là một phần ăn no hoặc nhịn chay theo số ngày 

tương ứng với số người nghèo (thí dụ: số tiền phát 

được cho mười người thì phải nhịn chay là mười ngày). 

- Về cạo đầu: Allah đã qui định phải chịu phạt 

lựa chọn gồm nhịn chay hoặc bố thí hoặc giết súc vật. 

Để giải thích cụ thể hơn thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص qui định 

nhịn chay ba ngày; còn bố thí thì cho sáu người nghèo 

mỗi người nữa So’ thức ăn chính theo từng vùng 

(khoảng 2,1 kg); còn giết súc vật là một con cừu, lấy 

thịt phát cho thị dân nghèo. 

 

Các khoản cấm lúc Ehrom (bổ sung) 

Hỏi (239): Quí Sheikh, điều gì bắt buộc đối 

với những ai vi phạm các khoản cấm này lúc 

Ehrom? 
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Đáp: Các điều khoản cấm lúc hành hương như 

giao hợp, giết thú hoang dã, cạo đầu được giới U’lama 

đặt tên là chịu phạt Aza (hư hại) như Allah đã phán: 

ذ  ﴿
َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ ِسهِۦ فَرِۡديَ   ى َفَمن ََكَن ِمَُكم مَّ

ۡ
أ ََّ ِن  ِن ِصَياٍم مِّ مِّ

ۡو نُُسٖك  
َ
ۡو َصَدقٍَ  أ

َ
 276ابلقرة:  ﴾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: 276 (chương 1). 

Ngoài ra, các vi phạm khác như mặc áo, mặc quần, 

mặc áo khoác trùm đầu, trùm đầu đối với nam, che mặc 

đối với nữ, xịt dầu thơm, mơn trớn, đeo găng tay, tất cả 

đều phải giết súc vật để chịu phạt và lấy thịt chia hết cho 

người nghèo. Các loại này cũng thuộc dạng chịu phạt 

Aza (hư hại) 

  

Việc vi phạm các khoản cấm lúc hành hương do 

không biết 

Hỏi (240): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc vi 

phạm các khoản cấm lúc hành hương do không biết 

hoặc bị quên ? 

Đáp: Các khoản cấm lúc Ehrom được chia thành 

nhiều loại:  

- Loại vốn không bị phạt giống như được giới 

U’lama thí dụ gồm cưới vợ, gã chồng và hỏi vợ thì không 

chịu phạt gì cả. 
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- Loại chịu phạt Aza (hư hại) 

- Loại chịu phạt lạc đà hoặc bò. 

- Loại chịu phạt tương ứng. 

Việc vi phạm các điều khoản này được chia làm ba 

dạng: 

a) Cố ý muốn vi phạm một hoặc nhiều các điều 

khoản cấm lúc Ehrom, trường hợp này người vi phạm bị 

tội và phải chịu phạt theo mức đã qui định. 

b) Cố ý muốn vi phạm nhưng có lý do, giống như 

bị ghẻ ngứa ở đầu, trường hợp này chịu phạt theo mức 

phạt đã qui định cứ không mắc tội. 

c) Vi phạm do quên hoặc không biết hoặc bị ép 

buộc, trường hợp này không bị gì cả, không bị tội và 

cũng không bị phạt gì cả, bởi lời phán: 

ا ﴿ نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
ََآ أ َِّسي ََا ََل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن بَّ  286 ابلقرة: ﴾ََ

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt tội 

bầy tôi nếu bầy tôi có quên lãng hay sai lầm. Al-

Baqoroh: 186 (chương 1), và Allah phán: 

ََاح  ﴿ اَدۡت فِيَمآ  َوَۡۡيَس َعََۡيُكۡم ُج اا َتَعمَّ تُم بِهِۦ َوَللِكان مَّ
ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

 5 األحزاب: ﴾قَُُوُبُكۡما 

Và các ngươi không có tội  nếu các ngươi nhầm lẫn 

trong việc xưng hô này. Ngược lại, điều đáng tội là 

khi các người có ý định trong lòng. Al-Ahzaab: 5 

(chương 11), và Allah phán về hành phạt dành cho 

người giết thú hoang dã: 
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ِد  َوَمن َقَتََُهۥ ﴿ َتَعمِّ ِۡثُل َما َقَتَل  آء  ا فََجزَ ِمَُكم مُّ ِمَن لنلََّعِم ََيُۡكُم مِّ
 ُٖ لَرة  َطَعاُم َمَسلاِكَ   بِهِۦ َذَوا َعۡد ۡو َكفَّ

َ
ََ ِ أ َۡۡكۡع َِغ ل َل َۢا َب ۡديَ َِ َُِكۡم  مِّ

للَِك ِصَيام   ُُ َذ ۡو َعۡد
َ
 75 املائدة: ﴾اأ

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 hoang dã đã bị giết, dưới giám sát của 

hai người công minh trong các ngươi và phải được 

dắt đến Ka'bah để giết tế hoặc có thể chuộc tội bằng 

cách bố thí thức ăn cho những người nghèo hoặc bằng 

cách nhịn chay tương đương với việc nuôi ăn đó. Al-

Maa-idah: 95 (chương 5), điều kiện bị phạt là do cố ý còn 

khi sơ ý là không thành vấn đề gì. 

Tóm lại, khi người hành hương vi phạm một trong 

các điều khoản này vì sơ ý, vì không biết hoặc bị ép buộc 

thì không bị tội, cũng không chịu phạt và cũng không ảnh 

hưởng gì đến cuộc hành hương đó cả, kể cả việc vi phạm 

điều khoản giao hợp. 

 

Giáo lý việc thay đổi đồ Ehrom 
Hỏi (241): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc thay 

đổi đồ Ehrom lúc hành hương ? 

Đáp: Người hành hương được phép thay đổi đồ 

Ehrom vì nhu cầu, vì bắt buộc hoặc chỉ muốn. 

Thí dụ vì bắt buộc, đồ Ehrom dính phải thứ ô uế 

nhưng không có nước để giặt, lúc này cần phải thay đồ 

mới bởi lễ Salah không được mặc đồ ô uế hành lễ được. 
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Thí dụ vì nhu cầu, đồ Ehrom bị bẩn cần giặt giũ, 

lúc này được phép thay bộ Ehrom khác. 

Thí dụ vì chỉ muốn, bổng dưng muốn thay đổi đồ 

Ehrom khác không vì bắt cứ lý do gì, trường hợp này 

được phép. 

 

Giáo lý về tắm lúc người hành hương 

Hỏi (242): Quí Sheikh, người hành hương có 

phép được tắm không ? 

Đáp: Người hành hương được phép tắm để giữ 

sạch cơ thể, bởi được truyền lại chính xác là Thiên Sứ 

 đã tắm lúc Người đang hành hương(34), ngoài ra ملسو هيلع هللا ىلص

người hành hương còn được phép thay đổi đồ Ehrom 

khác sạch hơn, tốt hơn và được phép sử dụng máy lạnh 

hoặc bất cứ dụng cụ nào hổ trợ sự thoải mái.  

Còn việc hớt móng tay thì có số U’lama mang so 

sánh với cạo đầu nên họ cấm, vấn đề này cần suy xét lại 

bởi đây không phải là điều được thống nhất trong giới 

U’lama. 

 

 

 

Giáo lý gây thiệt hại mầm chồi hoặc cây cối ở 

Makkah 

                                           
(34) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2842) 
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Hỏi (243): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc 

người hành hương tấn công cây cối mọc tự nhiên 

trên lãnh thổ Haram Makkah như nhổ hoặc gây 

thiệt hại ? 

Đáp: Cỏ cây không liên quan đến việc Ehrom cả, 

bởi việc cấm là cấm địa điểm tức trong khuôn viên vùng 

đất linh thiêng Makkah được gọi là đất Haram nghĩa là 

cấm săn bắt thú và nhổ bứt cây cỏ trong vùng đất này. 

Việc cấm này cấm cả người hành hương và người không 

hành hương, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ََّّلهَّ} ا،ََُّيْتهله لههه ََّّخه له دََُّّوه اْوكَُّشهََُّّيْعضه  {هه

“Cấm việc nhổ cỏ và chặt phá cây gai của nó (tức 

Makkah).”(35) Còn những địa điểm ngoài khu vực linh 

thiêng này thì người hành hương và người không hành 

hương được quyền bứt nhổ. Dựa vào điều này cấm xâm 

hại cây cỏ ở vùng đất Makkah, Muzdalifah và Mina bởi 

đây là vùng đất linh thiêng Haram, còn vùng đất A’rofah 

thì được phép. 

Người hành hương được phép chải chiếu, đệm, cao 

su để ngồi lên cỏ bởi mục đích không phải gây hại cỏ, 

tương tự khi đi đạp phải con cào cào hoặc dẫm lên cỏ cây 

thì không bị gì cả, bởi vốn không muốn gây hại chúng. 

Thời gian và địa điểm Ehrom hành hương Hajj 

Hỏi (244): Quí Sheikh, sau khi người hành 

hương U’mroh trở lại hiện trạng bình thường sau 

                                           
(35) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2147) và Muslim ghi số (2151). 
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U’mroh, rồi ở lại Makkah chờ hành hương Hajj thì 

họ cần phải Ehrom khi nào và tại đâu ? 

Đáp: Người hành hương Ehrom vào ngày 

Tarwiyah tức ngày mồng 8 tháng Zul Hijjah (tháng 12), 

Ehrom tại nơi mình đang ở và buổi sáng, rồi hướng đến 

Mina, tại đây hành lễ Salah Zhuhr, O’sr, Maghrib, Isha 

và Fajr giống như đã giải thích ở phần trên. 

 

Không bắt buộc Ehrom và Tawwaaf vào ngày 

Tarwiyah 

Hỏi (245): Quí Sheikh, có bắt buộc người 

hành hương phải Tawwaaf vào ngày Tarwiyah hay 

phải Ehrom tại Ka’bah không ? 

Đáp: Không bắt buộc Tawwaaf cũng không phải 

Ehrom tại Ka’bah vào ngày Tarwiyah, đây vốn không 

phải là Sunnah, bởi sau khi Sohabah trở lại trạng thái 

bình thường sau U’mroh, khi đến ngày Tarwiyah thì họ 

đã Ehrom tại nơi mình ở, họ không hề được lệnh từ Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo phải Tawwaaf hoặc đến Ka’bah để Ehrom. 

 

 

 

Giáo lý việc đến A’rofah trể 

Hỏi (246): Quí Sheikh, chúng tôi đã rõ về nghi 

thức hành hương Hajj, tuy nhiên cố một số trường 

hợp đến A’rofah quá trể thì giáo lý giải quyết ra 

sao?  
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Đáp: Như chúng ta đã rõ vào ngày mồng 8 người 

hành hương phải tập trung tại Mina và ở lại đây cho đến 

sáng hôm sau là mồng 9, ngày này gọi là ngày A’rofah. 

Tuy nhiên có số trường hợp không tập trung ở Mina mà 

đi thẳng đến A’rofah thì sự hành hương đó đúng không ? 

Trả lời: Sự hành hương đó đúng với bằng chứng là 

Hadith U’rwah bin Al-Mudhris  rằng ông đã hỏi Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص sau khi đã hành lễ cùng Người Salah Fajr tại 

Muzdalifah, ông hỏi: “Thưa Thiên Sứ của Allah, rằng tôi 

đã mà mệt thân mình và con vật cưỡi của tôi, là không 

một ngọn núi nào đi qua mà tôi lại không đứng lại trên 

nó.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:   

ِهدهََّّمهنَّْ} لهتهنهاَّشه ِذهََِّّصه ََّّهه وهقهفه نهاَّوه عه ََّّمه ّت  قهدََّّْنهْدفهعهََّّحه ََّّوه رهفهةهََّّوهقهفه ََّّبِعه ْبله َّقه
ْلًََّّذهلِكهَّ وََّّْْله

ه
اًراَّأ دََّّْنههه تهم ََّّفهقه

ه
هََُّّأ ج  ََّّحه ثههََُّّوهقهضه  {تهفه

“Ai đã tham gia lễ Salah này cùng Ta, đã đứng cùng 

Ta cho đến khi rời khỏi và y đã đứng trên A’rofah 

trước đó vào ban ngày hoặc ban đêm, là xem như sự 

hành hương Hajj đó của y đã hoàn thành và đã hoàn 

thành xong nghi thức.”(36) Đây là bằng chứng không 

bắt buộc người hành hương ở lại Mina vào ngày mồng 8 

và đêm mồng 9, nếu ai đó đi thẳng đến A’rofah thì Hajj 

đó đúng, tuy nhiên không tốt bằng người ở lại Mina từ 

sáng mồng 8 đến sau mặt trời mọc của sáng mồng 9. 

                                           
(36) Hadith do Abu Dawood ghi số (2752), Al-Tirmizhi ghi số 

(891), Al-Nasaa-i ghi số (1217), Ibnu Maajah ghi số (1226), 

Ahmad ghi số (4/162, 161) và Al-Tirmizhi nói: “Hadith 

Soheeh.” 



 

 

 
67 

Về câu hỏi mà bạn đã hỏi về việc đến A’rofah trể, 

xin trả lời rằng: Khi bạn đã đứng kịp A’rofah trước khi 

rạng đông của ngày E’id xuất hiện là xem như Hajj đó 

đúng bạn không phải bị gì cả, bởi giờ cuối của việc đứng 

A’rofah là khi rạng đông của ngày E’id xuất hiện. 

 

Thời gian bắt đầu và kết thúc việc đứng ở 

Muzdalifah 

Hỏi (247): Quí Sheikh, khi nào bắt đầu và kết 

thúc việc đứng ở Muzdalifah và giáo lý liên quan ? 

Đáp: Cách gọi đúng là theo cách gọi của U’lama 

là qua đêm tại Muzdalifah. Thời gian được bắt đầu ngay 

sau khi kết thúc đứng tại A’rofah, tất nhiên không được 

công nhận nếu đứng trước thời gian này. Nếu người hành 

hương đến Muzdalifah trong đêm rồi đến A’rofah và 

đứng trên đó, xong tại đây đến thẳng Mina thì việc đến 

Muzdalifah trong trường hợp này không được công nhận, 

bởi Allah phán: 

ِۡن ﴿ فَۡضتُم مِّ
َ
َ ِعََد للَۡمۡشَعرِ لۡۡلََراِمِۖ فَٱۡذُكُرواْ ل َعَرَفلتٖ فَإِذَآ أ  ابلقرة: ﴾ََّ

278 
Nhưng khi các ngươi vội vã rời Arofat (để đến 

Muzdalifah) thì hãy tụng niệm và tán dương Allah tại 

Ma’shar thiêng liêng. Al-Baqoroh: 278 (chương 1). 

Allah đã qui định phải tụng niệm Allah tại Ma’shar 

thiêng liêng sau khi đã rời khỏi A’rofah. Vì vậy, thời gian 

bắt đầu qua đêm tại Muzdalifah là ngay sau khi rời 

A’rofah cho đến sau Salah Fajr, nán lại chờ mặt trời ửng 

đỏ thì hướng đến Mina. 
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Đối với người yếu, không đủ sức khỏe chen lấn 

ném đá thì được phép rời Muzdalifah ở cuối đêm, bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã cho phép người có sức khỏe yếu trong 

người thân của Mình rời khỏi lúc cuối đêm, bà Asma con 

gái ông Abu Bakr đã canh chừng khi mặt trăng lặn là bà 

cùng mọi người rồi Muzdalifah.(37)  

 Điều này tốt hơn nhiều so với việc rời Muzdalifah 

lúc nửa đêm, bởi phù hợp với những gì truyền lại từ 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص và phù hợp với qui tắc, bởi không thể 

giảm giáo lý xuống còn phân nửa, mà chỉ giảm một ít. Có 

một số U’lama bảo được phép ở lại Muzdalifah bằng 

khoảng thời gian xong lễ Salah I’sha là được phép rời 

Muzdalifah cho dù có trước nửa đêm. Tuy nhiên ý kiến 

này bị bác bỏ. Bởi đúng nhất và phù hợp nhất là bắt 

chước theo việc làm của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص và những gì được 

Người cho phép.  

 

Hỏi (248): Quí Sheikh, khi nào thời gian đứng 

tại Muzdalifah kết thúc ? 

Đáp: Dựa theo Hadith U’rwah bin Al-Mudhris  

rằng ông đã hỏi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص sau khi đã hành lễ cùng 

Người Salah Fajr tại Muzdalifah, rằng Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

nói:  

ِهدهََّّمهنَّْ} لهتهنهاَّشه ِذهََِّّصه ََّّهه وهقهفه نهاَّوه عه ََّّمه ّت  قهدََّّْنهْدفهعهََّّحه ََّّوه رهفهةهََّّوهقهفه ََّّبِعه ْبله َّقه
ْلًََّّذهلِكهَّ وََّّْْله

ه
اًراَّأ دََّّْنههه تهم ََّّفهقه

ه
هََُّّأ ج  ََّّحه ثههََُّّوهقهضه  {تهفه

                                           
(37) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2697) và Muslim ghi số (2172). 
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“Ai đã tham gia lễ Salah này cùng Ta, đã đứng cùng 

Ta cho đến khi rời khỏi và y đã đứng trên A’rofah 

trước đó vào ban ngày hoặc ban đêm, là xem như sự 

hành hương Hajj đó của y đã hoàn thành và đã hoàn 

thành xong nghi thức.”(38) Khi ai đó đến Muzdalifah 

sau rạng đông xuất hiện nhưng kịp lễ Salah mà Thiên Sứ 

 đã hành lễ là xem như đã được công nhận. Theo sự ملسو هيلع هللا ىلص

nhìn nhận chung của giới học giả giáo lý thì bắt buộc 

phải đến kịp trong đêm, nghĩa là phải đến Muzdalifah 

trước khi rạng đông xuất hiện. 

 

 

 

 

Giáo lý việc ở lại Mina trong ngày E’id 

Hỏi (249): Rằng quí Sheikh đã liệt kê chùm 

việc làm phải làm trong ngày E’id gồm có ở lại 

Mina, vậy giáo lý ra sao việc ở lại này ? 

Đáp: Việc ở lại Mina vào ngày E’id thuộc các điều 

khoản bắt buộc của hành hương, ai bỏ qua điều khoản 

này phải giết một con cừu hoặc dê tại Makkah và phát 

hết thịt cho người nghèo. 

 

                                           
(38) Hadith do Abu Dawood ghi số (2752), Al-Tirmizhi ghi số 

(891), Al-Nasaa-i ghi số (1217), Ibnu Maajah ghi số (1226), 

Ahmad ghi số (4/162, 161) và Al-Tirmizhi nói: “Hadith 

Soheeh.” 
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Giới hạn qua đêm tại Mina 

Hỏi (250): Quí Sheikh, thấy rằng có số người 

xem nhẹ việc qua đêm ở Mina, đa số thời gian ở khu 

vực ngoài và chỉ vào Mina một vài giờ gì đó, vậy 

thời gian bắt buộc ở trong Mina là bao nhiêu ? 

Đáp: Theo Sunnah là ở luôn trong Mina, có thế 

con người sẽ không cảm thấy lạc lõng và khó khăn khi họ 

bám sát cung cách thờ phượng mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

truyền dạy, bởi con người vốn không chủ định bỏ quê 

hương nhà cửa để đến đây hưởng thụ và lèo lách rồi đẩy 

thân mình xa vời với lề lối Sunnah của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

Theo qui định là người hành hương Hajj phải ở suốt 

Mina cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên theo qui định được giới 

U’lama đưa ra là chỉ cần người hành hương ở Mina trong 

đêm nhiều hơn là được, chỉ bắt buộc ở vào hai đêm 22 và 

21 còn các đêm khác và các ngày 22 và 21 hoặc các ngày 

khác đều không bắt buộc. Dù sao đi nữa người hành 

hương cũng phải bám sát chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, đó 

là ở lại Mina cả ngày lẫn đêm, bởi lẽ chỉ ở có hai ngày 

cộng thêm ngày của ngày E’id là ba. 

 

Các văn hóa cần chú ý khi ở Mina 

Hỏi (251): Quí Sheikh, văn hóa ứng xử trong 

những ngày ở Mina gồm 11, 12 và ngày 13 cho 

những ai muốn ở thêm là như thế nào ? 

Đáp: Đối với người có kiến thức Islam nên làm 

quen nhiều với các tín hữu Muslim khác nhằm khuyên 

bảo, hướng dẫn họ sống bám lấy Qur’an và Sunnah để 
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sau khi họ trở về là đã hoàn thành xong và đầy đủ việc 

hành đạo này, đồng thời giúp họ học được ít kiến thức 

phù hợp với Qur’an và Sunnah. Nếu không đồng ngôn 

ngữ thì tìm đến người biết được hai ngôn ngữ và đáng 

tin, nhằm tránh dịch sai chủ đề và ngụ ý của người nói. 

Trong những ngày này người hành đạo cần hết sức 

cố gắng thể hiện bản tính cao quí như giúp người cần 

giúp, chỉ đường người đi lạc và các hành động tốt đẹp 

khác, bởi Allah đã phán: 

َُّ للُۡمۡحِسنَِ  ﴿ َ َُيِ ََّ ْا إِنَّ ل ۡحِسَُٓوا
َ
 275ابلقرة:  ﴾ ١٩٥َوأ

Và hãy làm việc nhân đức. Quả thật, Allah luôn yêu 

thương những người ngoan đạo và đức hạnh luôn làm 

điều thiện tốt. Al-Baqoroh: 195 (chương 1), và Allah 

phán: 

ُِ َولۡۡلِۡحَسلِن ِإَويَتآي  ۞إِنَّ ل﴿ َعۡد
ۡۡ ُمُر بِٱ

ۡ
َ يَأ ُۡۡقۡرَبل  ََّ  72انلحل:  ﴾ذِي ل

Quả thật, Allah ra lệnh thi hành nền công lý, làm 

nhân đức và bố thí (giúp đỡ) bà con ruột thịt. Al-

Nahl: 72 (chương 26). Đặc biệt khi bạn là đang ở trong 

vùng đất cao quí này, bởi rằng giới U’lama nói: “Rằng 

ân phước sẽ được nhân lên bởi thời gian và nơi chốn 

thiêng liêng.” 

 

Nghe nhạc và nói xấu người ở Mina 

Hỏi (252): Quí Sheikh, có một số người đã 

tiêu hao các ngày này bằng âm nhạc hoặc nói xấu 
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người khác, vậy việc hành hương của họ có bị ảnh 

hưởng gì không ? 

Đáp: Đây là hành động Haram trong hành hương 

và mọi lúc khác, rằng âm nhạc và dụng cụ âm nhạc là 

điều Haram hiện đang có mặt khắp mọi nơi, đây là điều 

mà Thiên Sứ đã từng khuyến cáo như được ghi trong 

Soheeh Al-Bukhori từ Hadith Abu Maalik Al-Ash-a’ri  

dẫn lời Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص: 

هُكونهن َّ} ِتََِّّمنََّّْْله م 
ُ
ْقوهام ََّّأ

ه
هْستهِحلُّونهََّّأ ِرهََّّي

ْ
هِريرهََّّاْل هْمرهََّّوهاْلْ ََّّوهاْلْ ازِفه عه  {وهالْمه

“Rồi sẽ có nhóm người thuộc tín đồ của Ta cho phép 

Zina (tình dục ngoài hôn nhân), sử dụng tơ lụa (đối 

với nam), uống rượu và nghe nhạc.”(39) Trong dụng cụ 

âm nhạc Islam chỉ cho phép sử dụng một loại trống duy 

nhất đó là trống một mặt dành cho nữ vào đêm vu quy. 

Tương tự, việc nói xấu người khác, chế nhạo mà 

mọi người đang nói nó trong thời gian Hajj và các thời 

gian khác là hành động Haram, không phân biệt ở 

Makkah hoặc ở bất cứ nơi nào khác, bởi Allah phán: 

ن يَُكونُاواْ ﴿
َ
ا أ ِن قَاۡوٍم َعَىٰٓ َُواْ ََل يَۡسَخۡر قَۡوم  مِّ ِيَن َءاَم َها لَّلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ
ا  ۖ َوََل َخۡۡي  َُۡهنَّ ِا ا مِّ ن يَُكانَّ َخاۡۡي 

َ
َِِّسآٍء َعَىٰٓ أ ِن ن َُۡهۡم َوََل نَِسآء  مِّ ِ مِّ

ُۡۡرُسوُق َبۡعاَد  ِۖ بِۡئَس لِِلۡسُم ل َِ َقل
ۡۡ ََابَُزواْ بِٱۡۡلَ نُرَسُكۡم َوََل َت

َ
َِۡمُزٓواْ أ تَ

لَُِموَن  ُم لۡظَّ ُِ ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َۡ فَأ َّۡۡم َيُت يَملِن  َوَمن  22َّت: احلجرا ﴾١١لۡۡلِ

                                           
(39) Hadith do Al-Bukhori ghi số (5572). 
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Hỡi những người Mumin (có đức tin), cấm việc 

một đám người này cười chê một đám người nọ. 

Biết đâu đám người bị chê bai lại tốt hơn đám 

người chế nhạo thì sao. Và cấm việc một số phụ nữ 

này cười chê một số phụ nữ kia. Biết đâu nhóm phụ 

nữ bị chê bai lại tốt hơn nhóm phụ nữ chế nhạo thì 

sao. Cấm các ngươi nói xấu lẫn nhau và mắng nhiếc 

nhau bằng cách bêu tên tục (của nhau ra trước công 

chúng). Việc bêu tên xấu của một người sau khi y 

đã tin tưởng là một việc xấu xa. Và ai không chừa 

bỏ (thói xấu đó) thì là những người làm điều sai 

quấy. Al-Hujuraat: 22 (Chương 47) 

  

 

 

Ý nghĩa việc ném đá vào các trụ đá 

Hỏi (253): Quí Sheikh, việc ném đá hai ngày 

hoặc ba ngày trong các ngày Tashreeq khi tạm trú 

ở Mina có ý nghĩa gì ? 

Đáp: Ý nghĩa đó được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص giải thích 

như sau: 

ا} وهاُفََُّّجِعلهََّّإِن مه بهْْيهََّّبِاْْلهْيِتََّّالط  اَّوه فه ةََِّّالص  ْروه رهََّّوهالْمه ارََِّّْمَُّوه ِمه
ْ
َّقهامهةَِّإِلََِّّاْل

ََِِّّذْكرَِّ  {اّلل 
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“Chẳng qua việc qui định Tawwaaf quanh Ka’bah, 

Sa-i’ giữa Sofa và Marwah và ném đá là vì để tụng 

niệm Allah.”(40)  

Việc ném đá còn có ý nghĩa là xác định việc thờ 

phượng Allah qua hành động ném đá và các trụ đá này và 

không thể hiểu được ý nghĩa chính xác trong việc ném đá 

này mà chỉ biết qua hành động này nhằm thể hiện việc 

thờ phượng Allah và tụng niệm Ngài. Ngoài ra, việc ném 

đá là nhằm noi theo chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, rằng 

Người đã ném và nói: 

ُكمَّْ} نهاِسكه َّمه ِنِّ َّ{ُخُذواَّعه
“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(41)  

 

Cách thức ném đá 

Hỏi (254): Quí Sheikh, về hình thức ném đá 

mong được Sheikh chỉ cách ném cho đúng ? 

Đáp: Vào ngày E’id khuyến khích người hành 

hương khi hướng đến trụ A’qobah luôn miệng đọc 

Talbiyah, đến khi bắt đầu ném thì kết thúc việc đọc này. 

Còn ném đá vào các trụ của các ngày 11, 12 và 13 thì 

hướng đến đây bằng sự điềm tĩnh và sùng bái Allah, nếu 

luôn miệng đọc Takbeer (Allahu Akbar) thì tốt hơn, bởi 

những ngày Tashreeq là các ngày ăn, uống và tụng niệm 

                                           
(40) Hadith do Abu Dawood ghi số (2888), Al-Tirmizhi ghi số 

(721) và nói: “Hasan Soheeh.” 

(41) Hadith do Al-Baihaqi ghi số (5/215), Ahmad ghi số (1/54). 
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Allah, trong những thể loại tụng niệm Allah gồm 

Takbeer, tuy nhiên lời Takbeer được phép nói xuyên suốt 

các ngày Tashreeq dù bạn đang ở đây chứ không chỉ đi 

ném đá mới nói. Đây là điều mà người hành hương cần 

chú ý, ngoài ra, khi ném cũng nói Takbeer khi ném mỗi 

viên đá. 

 

Cầu xin khi ném đá 

Hỏi (255): Quí Sheikh, có cần phải cầu xin khi 

ném đá không ? 

Đáp: Có, như đã được nhắc là ở trụ đá nhỏ 

(Sughro) và trụ đá giữa (Wusto) thì sau khi ném đứng 

hướng về Qiblah mà cầu xin với thời gian dài, còn trụ đá 

lớn (A’qobah) thì không cầu xin gì cả. 

 

Hỏi (256): Quí Sheikh, có lời cầu xin dành 

riêng cho lúc ném đá này không ? 

Đáp: Theo tôi biết là không có lời cầu xin dành 

riêng cho lúc ném đá này. 

 

Không bắt buộc có Wudu khi ném đá 

Hỏi (257): Quí Sheikh, có bắt buộc phải có 

Wudu khi ném đá không ? 

Đáp: Không có nghi thức nào của hành hương bắt 

buộc phải có Wudu cả ngoại trừ việc Tawwaaf xung 

quanh Ka’bah. Việc Tawwaaf này cấm phụ nữ có kinh 

nguyệt thực hiện, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
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ِّلَّ} اَّاْفعه مه ُلََّّكه هاجََُّّّيهْفعه
ْ
ْيهََّّاْل نََّّْغه

ه
ََّّأ ََّّبِاْْلهْيِتََّّتهُطوِفََّّله ّت   {تهْطُهرِىَّحه

“Nàng hãy làm mọi nghi thức của Hajj ngoại việc 

Tawwaaf thì không, chờ đến khi sạch sẽ trở lại.”(42)  

 

Giáo lý việc rửa các viên đá 

Hỏi (258): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc rửa 

các viên đá trước khi ném ? 

Đáp: Không rửa, vả lại khi rửa với mục đích thờ 

phượng Allah là hành động Bid-a’h, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

đã không làm. 

 

 

Giáo lý việc quên số vòng lúc Tawwaaf hoặc Sa-i’ 

Hỏi (259): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc 

quên mất số vòng lúc Tawwaaf hoặc Sa-i’ ? 

Đáp: Khi con người bị quên số vòng lúc Tawwaaf 

hoặc Sa-i’ nếu với khoảng thời gian ngắn thì tiếp tục 

hoàn thành đủ số vòng còn lại, thí dụ: Nếu mới Tawwaaf 

được sáu vòng thì hướng đến Maqom để hành lễ Salah, 

lúc đang đi thì sực nhớ mình còn thiếu một vòng thì lập 

tức trở lại đá đen để thêm một vòng nữa mà không có bị 

gì. 

                                           
(42) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2652) và Muslim ghi số (2122). 
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Còn khi nhớ lại với khoảng thời gian quá dài, nếu 

đó là Tawwaaf của hành hương thì phải Tawwaaf lại, 

không được Tawwaaf thêm cho đủ bởi khoảng cách của 

hai lần là quá xa. 

Đối với Sa-i’ cũng tương tự, nếu khoảng cách khi 

nhớ ra ngắn thì Sa-i’ thêm cho đủ còn khi khoảng cách 

quá dài thì bắt đầu Sa-i’ lại. 

Dĩ nhiên, nếu chúng ta công nhận việc liên tiếp 

trong Sa-i’ là điều kiện bắt buộc thì mới Sa-i’ lại mới, 

còn nếu theo ý kiến của một số U’lama khác thì việc liên 

tiếp không phải là điều kiện trong Sa-i’ thì được phép Sa-

i’ tiếp số vòng thiếu cho dù có khoảng cách thời gian là 

bao xa. Nhưng để an tâm nên bắt đầu Sa-i’ lại khi đã có 

khoảng cách quá xa, bởi việc liên tiếp là điều kiện của 

Sa-i’ có cơ sở xác thực hơn. 

 

 

Làm sao khi đang Tawwaaf hoặc Sa-i’ thì lễ Salah 

được bắt đầu 

Hỏi (260): Quí Sheikh, phải làm sao khi đang 

Tawwaaf hoặc Sa-i’ thì lễ Salah được bắt đầu ? 

Đáp: Khi đang Sa-i’ thì Salah bắt đầu thì hãy tạm 

ngưng Sa-i’ mà bước vào Salah cùng tập thể, xong Salah 

thì tiếp tục Sa-i’ các vòng còn lại ngay chổ đã dừng, 

không bắt buộc phải bắt đầu vòng mới. Trường hợp đang 

ở giữa vòng Sa-i’ thì Salah bắt đầu, nếu tại vị trí đó có 

người xếp hàng hành lễ thì hành lễ tại đó, xong Salah tiếp 

tục Sa-i’ ngay vị trí đó, còn nếu không có người thì tìm 



 

 

 
78 

đến chỗ có người xếp hàng Salah để Salah cùng tập thể, 

xong Salah thì trở lại vị trí đã dừng mà Sa-i’ tiếp số vòng 

còn lại mà không phải bắt đầu lại vòng mới. 

Khi đang Tawwaaf cũng vậy khi Salah bắt đầu thì 

bạn cứ việc hành lễ tại vị trí mình đang đứng xong Salah 

thì tiếp tục Tawwaaf nốt phần còn lại mà không cần bắt 

đầu lại vòng mới tại đá đen. 

 

Hỏi (261): Quí Sheikh, tuy nhiên có bắt buộc 

phải dừng Tawwaaf hoặc Sa-i’ vì Salah hay là điều 

được phép ? 

Đáp: Nếu là Salah của năm lễ nguyện Salah hằng 

ngày là bắt buộc phải tạm ngưng Tawwaaf và Sa-i’ để 

vào hành lễ Salah tập thể, bởi Salah tập thể là bắt buộc. 

Còn nếu là Salah Sunnah giống như Salah 

Taroweeh hoặc Qiyaam thì thông thường là không tạm 

ngưng Tawwaaf hoặc Sa-i’ vì lễ Salah Sunnah này. Tuy 

nhiên, cố gắng trì hoãn Tawwaaf hoặc Sa-i’ sau Salah 

hoặc trước đó để cùng mọi người hành lễ Salah Sunnah 

này nhằm tích tụ thêm ân phước. 

 

Hỏi (262): Quí Sheikh, khi đang Sa-i’ thì 

Azaan cất lên, lúc này tôi không có Wudu, bởi đây 

là điều được phép. Lúc này có được phép ra ngoài 

Masjid để lấy Wudu rồi trở vào Salah cùng tập thể 

và tiếp tục Sa-i’ số vòng còn lại không hay phải bắt 

đầu lại mới ? 
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Đáp: Trường hợp này buộc phải đến nơi lấy Wudu 

để trở về Salah cùng tập thể. Nếu thời gian cách nhau 

ngắn giống như từ nơi Sa-i’ đến nơi lấy Wudu rất gần thì 

xong Salah tiếp tục Sa-i’ số vòng còn lại, còn nếu từ nơi 

Sa-i’ đến nơi lấy Wudu xa làm mất thời gian thì buộc 

phải Sa-i’ số vòng mới. 

 

Giáo lý việc sờ các bức tường và tấm vải che 

Ka’bah 

Hỏi (263): Quí Sheikh, lúc đang Tawwaaf tôi 

thấy có số người sờ chạm các bức tường và tấm vải 

phủ Ka’bah, họ sờ Maqom, sờ vòng cung Hijru 

Isma-i’l, giáo lý ra sao cho hành động này ? 

Đáp: Việc mọi người có các hành động như thế 

cốt là để thờ phượng Allah trong khi mọi việc thờ 

phượng kính dâng Allah không có nguồn gốc trong giáo 

lý đều bị xem là Bid-a’h, như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã từng 

khuyến cáo: 

ثهاِتََّّإِي اُكمَّْ} ُُمْده ُمورََِّّوه
ُ
ة ََُّّك ََّّفهإِن ََّّاأل

ثه ة ََُُّّمْده ُك ََّّبِْدعه ة ََّّوه لهلهة ََّّبِْدعه  {ضه

“Ta cấm các ngươi cải biên việc thờ phượng, hãy biết 

rằng mọi cải biên bị xem là Bid-a’h và mọi điều Bid-

a’h bị xem là lệch lạc.”(43) và được truyền lại rằng 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ có vuốt mỗi đá đen và góc Yamaani, 

còn ai vuốt các góc khác hoặc chạm tay vào các bức 

                                           
(43) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (1696), Abu Dawood ghi số 

(4629), Ibnu Maajah ghi số (41), Ahmad ghi số (4/216) và Al-

Tirmizhi nói: “Hadith Hasan Soheeh.” 
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tường hoặc bất cứ vật thể nào ngoài đá đen và góc 

Yamaani là bị xem đã làm điều Bid-a’h. Có lần Abdullah 

bin A’bbaas thấy Mu-a’wiyah bin Abi Sufyaan vuốt các 

góc khác của Ka’bah thì ông liền cấm và nói: “Không 

phải bất cứ thứ gì của Ka’bah đều phải sờ” xong ông 

xướng đọc câu Kinh: 

ُِ ل﴿ ََُسو ََ   ََّۡقۡد ََكَن َُۡكۡم ِِف  ۡسَوة  َحَس
ُ
ِ أ  12األحزاب:  ﴾ََّ

Chắc chắn trong các ngươi có vị Thiên Sứ của 

Allah, Y là một gương đạo đức mẫu mực. Al-

Ahzaab: 21(chương 11), xong ông nói tiếp: “Tôi chỉ 

nhìn thấy Thiên Sứ chạm mỗi đá đen và góc Yamaani.” 

Thế là ông Mu-a’wiyah đã làm theo lời khuyên của 

Ibnu A’bbaas bởi lời phán: 

ُِ ل﴿ ََُسو ِ ََّۡقۡد ََكَن َُۡكۡم ِِف  ََّ   ََ ۡسَوة  َحَس
ُ
 12األحزاب:  ﴾أ

Chắc chắn trong các ngươi có vị Thiên Sứ của 

Allah, Y là một gương đạo đức mẫu mực. Al-

Ahzaab: 21(chương 11).  

Và lẽ tất nhiên tính Bid-a’h sẽ mạnh hơn đối với 

số người vuốt Maqom Ibrohim, rằng việc này không 

được truyền lại từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص là Người đã vuốt 

hoặc chạm hoặc sờ các mặt khác của Ka’bah. 

Ngoài ra, có một số người còn chạm, sờ giếng 

nước Zamzam, đây cũng là việc làm không được 

truyền lại từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. Tất cả đều bị xem là Bid-

a’h, và mọi Bid-a’h bị xem là lầm lạc. 
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Hỏi (264): Quí Sheikh, giáo lý ra sao việc 

những người nắm lấy vải che Ka’bah mà cầu xin 

rất lâu ? 

Đáp: Việc làm của những người này không dựa 

trên cơ sở Sunnah nào cả, đây là điều Bid-a’h, nên tránh 

xa, không đúng hơn là nhiệm vụ của người có kiến thức 

cần giải thích cho họ hiểu, bởi nó vốn không thuộc chỉ 

đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

Còn việc bám lấy khoảng từ đá đen đến cửa 

Ka’bah thì được truyền lại rằng Sohabah đã làm thế, 

nhưng ngày nay ngay vị trí đó rất đông không nên cố 

chen lấn để hại mình hại người trong khi đó không phải 

là điều bắt buộc. 

 

 

Hình thức bám lấy 

Hỏi (265): Quí Sheikh, cụ thể cho hình thức 

bám lấy này là như thế nào ? 

Đáp: Bám lấy là đứng tại vị trí này, dùng tay bấu 

lấy tường cửa Ka’bah và áp sát khủy tay, mặt và má vào 

bức tường. 

 

Các ưu điểm của nước Zamzam 

Hỏi (266): Quí Sheikh đã bảo không được 

chạm sờ giếng nước Zamzam, vậy nước này có đặc 

điểm gì trội ? 
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Đáp: Điểm trội của nước Zamzam được Thiên Sứ 

 :miêu tả như sau ملسو هيلع هللا ىلص

اءَُّ} ْمزهمهََّّمه اَّزه ََّّلِمه َََُُّّشِبه  {َله

“Nước Zamzam đáp ứng nguyện vọng người uống 

nó.”(44) nghĩa là người uống vì giải khát sẽ hết khát, 

uống để no sẽ được nó, uống vì chửa bệnh sẽ hết bệnh 

hoặc vì bất cứ nguyện vọng nào. Đây chính là điểm trội 

của nước Zamzam. 

 

 

Giáo lý việc cầu may bằng cách vật dụng của 

Makkah và Ka’bah 

Hỏi (267): Quí Sheikh, có phải ưu điểm của 

Makkah và Ka’bah là chạm, sờ vào các viên đá và 

các vật dụng của nó để cầu may ? 

Đáp: Không, không phải ưu điểm của Makkah và 

Ka’bah là chạm, sờ vào các phiếm đá hoặc bất cứ vật thể 

nào khác của nó để cầu may. Ưu điểm của Makkah là 

cấm xâm hại đến cây cỏ hoang dại bởi đó là lệnh của 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ngoại trừ cỏ tranh(45), bởi nó được dùng 

cho nhà cửa, lò rèn và chèn lỗ hở lúc chôn người chết. 

Chốt lại, tất cả phiếm đá hoặc bất cứ vật thể nào của 

                                           
(44) Hadith do Ahmad ghi số (1/159, 191), Ibnu Maajah ghi số 

(1261) và được Sheikh Al-Albaani xác thực là Soheeh trong 

bộ Irwa Al-Gholeel số (2211). 

(45) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2147) và Muslim ghi số (2151). 
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Makkah và Ka’bah không được phép chạm, sờ để cầu 

may, cũng không được di chuyển về nhà. 

 

Giáo lý xem núi Al-Rohmah là ngọn núi ở vùng 

A’rofah 

Hỏi (268): Quí Sheikh, việc gọi núi trên 

A’rofah là núi Al-Rohmah, vậy giáo lý ra sao ?  

Đáp: Việc gọi tên này không có nguồn từ Sunnah, 

nghĩa là ngọn núi mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã đứng lúc đến 

A’rofah được mọi người gọi là núi Al-Rohmah. Không 

nên gọi như thế. Còn việc mọi người gọi có lẽ mọi người 

cho rằng đây là vị trí quan trọng, tại đây được hưởng sự 

tha thứ và lòng thương xót của Allah cho người đứng trên 

nó nên mọi người mới gọi là núi Al-Rohmah. Tốt nhất là 

không nên gọi thế, mà hãy gọi núi A’rohah, hoặc núi mà 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã từng đứng hoặc tên gọi tương tự. 

 

Giáo lý việc thăm viếng ngọn núi này và hành lễ 

Salah tại đó 

Hỏi (269): Quí Sheikh, có số người bắt buộc 

người hành hương thăm viếng núi này trước hoặc 

sau hành hương và Salah trên đỉnh núi này, vậy 

giáo lý ra sao cho việc làm này ? 

Đáp: Dựa theo qui tắc hành đạo là bất cứ việc 

hành đạo nào không có nguồn gốc từ Allah đều bị xem là 

Bid-a’h. Vì vậy, việc mọi người hướng đến núi này để 

Salah, hoặc chạm, sờ hoặc các việc làm tương tự đều bị 

xem là Bid-a’h, đáng lên án đối với người làm nó. Hãy 
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biết rằng núi này không có bất cứ ưu điểm nào trội cả, 

ngoài việc khuyến khích mọi người đứng lên nó tại vị trí 

Al-Khodh-rot vào ngày A’rofah bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

đứng, lúc đứng tại đây Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

اُهنهاَّوهقهْفُتَّ} رهفهةََُّّهه اَّوهعه ََُُّّكُّهه ْوقِف   {مه

“Ta dừng tại đây và toàn vùng A’rofah đều là điểm 

dừng.”(46) dựa vào Hadith này thì người hành hương 

không nên ép mình phải chen lấn đứng trên ngọn núi này, 

đôi khi phải lạc nhóm, chịu nóng và khát. Đây là hành 

động dại dột bởi đã ép thân mình làm điều quá sức trong 

khi đây là điều không được Allah kêu bảo. 

 

Giáo lý  hướng mặt đến núi này và quay lưng về 

Qiblah 

Hỏi (270): Quí Sheikh, có một số người trong 

ngày A’rofah đã hướng mặt đến núi này mà bỏ 

Qiblah sau lưng họ, vậy giáo lý ra sao cho việc làm 

này và việc họ giơ tay cầu xin đến ngọn núi này ? 

Đáp: Qui định cho những người đứng trên A’rofah 

khi cầu xin và tụng niệm phải hướng mặt về Qiblah 

không phân biệt là núi ở sau lưng hay trước mặt, bởi việc 

hướng mặt về núi không nằm trong yêu cầu, còn việc 

trước kia Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã đứng tại Al-Khodh-rot và 

ngọn núi nằm trùng hướng Qiblah nên Người hướng về 

đó chứ không phải chủ định của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

                                           
(46) Hadith do Muslim ghi số (2128). 
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Dựa vào điều này thì hoàn toàn không ảnh hưởng 

gì trong  trường hợp bạn hướng mặt về Qiblah quay lưng 

về núi này. 

Lúc cầu xin trên A’rofah người hành hương nên 

giơ tay lúc cầu xin và hãy hạ mình trước Allah hết mức 

có thể, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã giơ tay lúc cầu xin đến làm 

rơi dây cương lạc đà, Người đã dùng một tay kéo lên còn 

tay kia vẫn luôn giơ. Đây là bằng chứng khuyến khích 

giơ tay cầu xin trong lúc đứng trên A’rofah, vả lại được 

truyền lại từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã từng nói: 

هََّّإِن َّ} ِييََّّاّلل  ِريم ََّّحه هْستهْحِيََّّكه ْبِدهََِّّي يْهََِّّرهفهعهََّّإِذهاِمْنَّعه ْهََِّّيهده نََّّْإِْله
ه
اَّأ ُهمه َّيهُرد 

 {ِصْفًرا

“Rằng Allah thấy hổ thẹn trong khi Ngài là Đấng 

Rộng Lượng đối với nô lệ của Ngài giơ đôi tay y cầu 

xin Ngài mà không được Ngài cho lại điều gì.”(47) Q 

 

 

 

 

 

                                           
(47) Hadith do Abu Dawood ghi số (2488), Al-Tirmizhi ghi số 

(3556) và Ibnu Maajah ghi số (1865) và Al-Tirmizhi nói: 

“Hasan Ghoreeb.” 
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Phải Trong Nghi 

Thức Hajj Cần 
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Các sai phạm về Ehrom 

Hỏi (271): Quí Sheikh, có rất nhiều sai phạm 

mà người hành hương Hajj mắc phải, tôi muốn 

được Sheikh chỉ cụ thể bắt đầu bằng Ehrom ? 

Đáp: Trước khi trả lời câu hỏi này tôi muốn giải 

thích rõ rằng việc hành đạo chỉ được chấp nhận khi hội 

tụ đủ hai điều kiện sau: 

Điều kiện thứ nhất: Ikhlos (thành tâm) vì 

Allah, nghĩa là con người định tâm trong lòng rằng 

việc thờ phượng và hành đạo của mình vì chỉ muốn 

được phần thưởng nơi Allah và làm Ngài hài lòng, đây 

cũng chính là tâm trạng hành đạo mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

làm trước đây như Allah phán: 

﴿ َ لُهۡم َمُّ َِ َََُمَآءُ بَيََُۡهۡمۖ تََره ا آءُ لََعَ لُۡۡكرَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِا َولَّلَّ ََّ ُُ ل ََُّسو د   مَّ

 ۖ لن ا ِ َوَِۡضَو ََّ َِن ل ا يَبۡتَُغوَن فَۡضَل  مِّ د  ا ُسجَّ ع  كَّ  29الفتح:  ﴾َُ

Muhammad là Sứ Giả của Allah, và những người 

(có đức tin) theo Y rất nghiêm khắc với những kẻ 
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không có đức tin nhưng lại rất thương yêu lẫn 

nhau. Ngươi (Muhammad) sẽ thấy ở chúng luôn 

Ru-kua’, luôn quỳ lạy (để hành lễ Salah) nhằm tìm 

ân phước và làm hài lòng Allah. Al-Fat-h: 29 

(Chương 48), và Allah phán: 

اا ﴿ نَرُقاواْ ِممَّ
َ
ةَ َوأ اََول قَااُمواْ للصَّ

َ
بِِِّهاۡم َوأ ََ واْ لبۡتَِغآَء وَۡجهِ  ِيَن َصََبُ َولَّلَّ

زَۡقَنلُهۡم ِسِّ   ََُءوَن  ا وََعََلنَِي   ََ ْوَلٰٓئِاَك لَُهاۡم َوَيۡد
ُ
ايَِِّةَ  أ ََ ِ للسَّ بِٱۡۡلََسا

اَِ  لُت  ٢٢ُعۡقََب للَّ ََ ِماۡن َءابَاآئِِهۡم  َعۡدنٖ َجنَّ يَۡدُخَُوَنَها َوَمن َصاََ
ِ بَاا ٖ 

ِان ُُكِّ لتِِهۡمۖ َوللَۡمَلٰٓئَِكُ  يَۡدُخَُوَن َعََۡيِهم مِّ ِيَّ َِّ ۡزَولِجِهۡم َوُذ
َ
 ٢٣ َوأ

ُتۡما  اَِ َسَللم  َعََۡيُكم بَِما َصََبۡ  24 - 22 الرعد: ﴾٢٤فََِۡعَم ُعۡقََب للَّ

Đối với những ai kiên nhẫn để làm hài lòng Thượng 

Đế của chúng đồng thời duy trì lễ nguyện Solah (đúng 

giờ) và bố thí những gì được TA (Allah) chu cấp cho 

chúng một cách công khai hoặc bí mật (vì TA) với hy 

vọng dùng điều thiện xóa đi điều xấu tội lỗi đã phạm. 

Chúng sẽ có kết quả là hưởng được một tòa lâu đài * 

Đó chính là thiên đàng vĩnh cữu chúng sẽ đi vào cùng 

với những người đức hạnh trong số ông bà cha và mẹ 

của chúng, cùng với vợ chồng và con cái của chúng, 

và đội ngũ Thiên Thần đi vào thăm viếng chúng từ 

mọi cánh cửa * (Thiên Thần chúc mừng và nói:) “Quí 

vị sẽ được bình an với những gì mà quí vị đã từng kiên 

nhẫn (trên cõi đời), thật hồng phúc thay cho kết quả 

tuyệt vời này.” Al-Ra’d: 22 – 14 (chương 21), và Allah 

phán: 
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ََولةَ َوَمآ ﴿ َََرآءَ َويُقِيُمواْ للصَّ ِيَن ُح َ ُُمَِِۡصَ  ََلُ للِّ ََّ ِمُرٓواْ إَِلَّ َِلَۡعَُُدواْ ل
ُ
أ

َۡۡقيَِِّم ِ  للَِك دِيُن ل ا َوَذ ةَ َكول  5 ابلينة: ﴾٥َوُيۡؤتُواْ للزَّ
Và chúng (tức con người) được lệnh chỉ phải thờ 

phụng riêng Allah, triệt để thần phục Ngài một cách 

chính trực. và dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo 

và đóng Zakah và đó là tôn giáo chính thống. Al-

Baiyinah: 4 - 5 (chương 78). 

Và vì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

ا} اُلََّّإِن مه ْعمه
ه
اَّبِانلِّي اِتََّّاأل إِن مه اَّاْمرِئ ََّّلُِكََِّّّوه تُُهَّ،َّنهوهىَّمه نهْتَِّهْجره ْنََّكه فهمه

َّ ََّّاهللَِّإَِله تُُهَّإَِله رهُسوَِلَِّفهِهْجره رهُسوَِلََِّّاهللَِّوه ـنَّْ،َّوهَّوه ْتََّّمه نـه تُـهَََُّّكه ََِّّهْجره َّإَِله
اَُّدْنيها وََّّْيُِصيُبهه

ه
ة ََّّأ

ه
هوِّجَُّيهََّّاْمرهأ اَته تُهََُّّ،هه ََّّفهِهْجره اَّإَِله رهََّّمه اجه ْهََِّّهه  {إِْله

“Thực ra mọi hành động đều bắt nguồn từ định tâm 

và mỗi hành động của con người được thanh toán dựa 

vào định tâm của y. Vì vậy, ai đã di cư vì Allah và vì 

Thiên Sứ của Ngài thì sự di cư đó thuộc về Allah và 

Thiên Sứ của Ngài và ai đã di cư chỉ vì lợi ích trần 

gian hoặc chỉ để được cưới vợ thì y chỉ được hưởng 

những gì đã định tâm trong cuộc di cư đó.”(48)  

Và vì Hadith Qudsi, rằng Allah đã phán: 

نها}
ه
ََّّأ ْغنه

ه
ءََِّّأ َكه ه نََِّّالُّشُّ كََِّّعه ْ ِملهََّّمهنََّّْالُّشِّ لًََّّعه مه كهََّّعه َْشه

ه
ِِعََّّفِيهََِّّأ ْيِىمه َّغه

ْكُتهَُّ هََُّّتهره كه َِشْ  {وه
                                           

(48) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2) và Muslim ghi số (155, 

1907) 
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“TA rất giàu bất cần sự tổ hợp, đối với kẻ nào đó 

hành đạo mà lại tổ hợp TA với kẻ nào khác thì TA 

liền bỏ mặc y và việc tổ hợp đó của y.”(49)  

Và vì Hadith Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã nói với Sa’d bin 

Abi Waqqos : 

ةًََُّّتْنِفقهََّّلهنََّّْإِن كهَّ} قه اَّتهبْتهِغََّّنهفه ََِّّوهْجههََّّبِهه ِجْرتهََّّإِل ََّّاّلل 
ُ
اَّأ لهْيهه  {عه

“Rằng bất cứ gì cậu bố thí chỉ vì hài lòng Allah ắt cậu 

sẽ được Ngài ban thưởng.”(50) Ngoài ra, còn có rất 

nhiều câu Kinh và Hadith khác mang ý nghĩa tương tự 

đồng khẳng định rằng việc hành đạo cơ bản phải có 

Ikhlos vì Allah. 

Điều kiện thứ hai: Noi theo chỉ đạo của Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, đây cũng là điều kiện cần phải có để việc hành 

đạo được chấp nhận, bởi Allah phán: 

نَّ َهلَذا ِصَرلِِط ُمۡستَقِيم  ﴿
َ
ِ َوأ َق بُِكۡم ا فَٱتََّ ََُل َفتََررَّ ُِعواْ للسُّ ُعوهُۖ َوََل تَتََّ

لُكم  ى ُِكۡم َوصَّ ۡل ۦ ََۡعََُّكۡم َتتَُّقوَن َعن َسبِيَِهۦِا َذ ُ :  ﴾١٥٣بِهِ  251األَعا

Đây (Islam) con đường chân lý đích thực, các 

ngươi hãy bám chặt lấy nói, chớ có bước vào những 

con đường khác rồi các ngươi lạc xa khỏi con 

đường của Ngài. Ngài đã căn dặn các ngươi thế đó 

mong rằng các ngươi biết kính sợ Ngài. Al-An-a'm: 

251 (chương 6), và Allah phán: 

                                           
(49) Hadith do Muslim ghi số (1785). 

(50) Hadith do Al-Bukhori ghi số (56) và Muslim ghi số (2618). 
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ُ َوَيۡغرِاۡر َُۡكاۡم ﴿ ََّ َُۡكُم ل ُِعوِِن َُيَِۡا َ فَٱتََّ ََّ َُّوَن ل قُۡل إِن ُكَُتۡم َُتِ
ُ َغُروَ   ََّ  12آل عمران:  ﴾٣١ ََِّحيم   ُذنُوَبُكۡما َول

Hãy bảo (tín đồ Muslim, hỡi Muhammad)! “Nếu 

các ngươi thực sự yêu thương Allah thì hãy tuân 

lệnh Ta đây, có thế các ngươi mới được Allah yêu 

thương và tha tội, bởi Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, 

Đấng Vô Cùng Khoan Dung.” Ali I’mraan: 12 - 32 

(chương 1), và Allah phán: 

لُكُم ﴿ ْا َوَمآ َءاتَى َُۡه فَٱنَتُهوا لُكۡم َع ُُ فَُخُذوهُ َوَما َنَهى احلَشَل:   ﴾للرَُّسو
7 

Và điều gì do Thiên Sứ ban cho các ngươi thì hãy 

nhận nó và điều gì bị Thiên Sứ cấm các ngươi thì 

hãy tránh xa nó ngay. Al-Hashr: 9 (chương 57), và 

vì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

{َّ ِمله ْنَّعه َّرهديَّمه ُهوه ْمُرنهاَّفه
ه
لهْيِهَّأ َّعه ًلَّلهيْسه مه  {عه

“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc 

làm đó của y bị trả lại.”(51) và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

{َّ اَّلهيْسه اَّمه ذه ْمِرنهاَّهه
ه
َِِّفَّأ ثه ْحده

ه
ْنَّأ َّرهديََِّّمْنهَُّمه ُهوه  {فه

“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức 

trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm 

đó bị trả lại y.”(52) và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cũng nói: 

                                           
(51) Hadith do Muslim ghi số (2928). 

(52) Hadith do Al-Bukhori ghi số (1679) và Muslim ghi số (2928). 
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ثهاِتََّّإِي اُكمَّْ} ُُمْده ُمورََِّّوه
ُ
ة ََُّّك ََّّفهإِن ََّّاأل

ثه ة ََُُّّمْده ُك ََّّبِْدعه ة ََّّوه لهلهة ََّّبِْدعه  {ضه

“Ta cấm các ngươi cải biên việc thờ phượng, hãy biết 

rằng mọi cải biên bị xem là Bid-a’h và mọi điều Bid-

a’h bị xem là lệch lạc.”(53) ngoài ra, còn có rất nhiều 

câu Kinh và Hadith nói về điều này. 

Dựa vào điều đã nói: Rằng bất cứ ai tôn thờ Allah 

mà trong lòng không vì Allah thì việc hành đạo đó vô giá 

trị vì đã thiếu tính Ikhlos và rằng bất cứ ai tôn thờ Allah 

bằng hình thức khác với hình thức giáo lý cho phép thì 

việc hành đạo đó bị trả lại, bởi đã không noi theo chỉ đạo 

của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. Với những gì trình bày đút kết được 

một qui tắc vĩ đại: “Để việc hành đạo được chấp nhận 

phải thành tâm vì Allah và noi theo chỉ đạo của Thiên Sứ 

 ”.ملسو هيلع هللا ىلص

Qua trở lại câu hỏi đã hỏi về các sai phạm liên 

quan đến hành hương Hajj, trong các sai phạm đó gồm: 

Sai phạm thứ nhất: Không Ehrom tại Miqot, có 

một số người hành hương đặc biệt là người đi bằng máy 

bay, họ đã bỏ nghi thức Ehrom tại Miqot cho đến khi 

máy bay hạ cánh xuống Jeddah trong khi họ đã đi ngang 

địa điểm Miqot này trong khi việc Ehrom đã được Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ấn định rằng: 

هُهن ََُّّهن َّ} نََّّْل لِمه ََّّوه ته
ه
لهْيِهن ََّّأ ْيََِِّّمنََّّْعه

ْهلََِّّغه
ه
 {ِهن َّأ

                                           
(53) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (1696), Abu Dawood ghi số 

(4629), Ibnu Maajah ghi số (41), Ahmad ghi số (4/216) và Al-

Tirmizhi nói: “Hadith Hasan Soheeh.” 



 

 

 
93 

“Các địa điểm đó dành cho thị dân địa phương và cho 

những ai đi ngang qua các địa điểm đó.”(54) và được 

Al-Bukhori ghi từ U’mar  rằng ông đã tự ấn định địa 

danh cho thị dân I Rắc, cụ thể như thị dân Kufah và thị 

dân Bosroh (thuộc I Rắc) đã kéo đến hỏi U’mar : 

“Thưa thủ lĩnh Islam, rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã ấn định cho thị 

dân Najdi tại Qarnul Manaazil, trong đó nó trái đường 

với chúng tôi.” U’mar  bảo: “Các người hãy xem quê  

hương mình có đường nào ngang với địa điểm đó 

không.”(55) Qua dẫn chứng này, khi người hành hương 

đến địa điểm cùng tọa độ với Miqot là xem như đã đi 

ngang Miqot, bắt buộc phải Ehrom, cấm trì hoãn đến 

xuống Jeddah mới Ehrom. 

Cách sửa sai cho điều này là người hành hương 

nên tắm rửa tại nhà, tại khách sạn hoặc tại sân bay và 

mặc sẵn bộ Ehrom vào cởi hết mọi quần áo lót bên trong, 

một khi được thông báo đã đến tọa độ ngang Miqot thì 

liền Ehorm nghi thức hành hương mình muốn U’mroh 

hoặc Hajj, đối với ai trì hoãn đến máy bay đáp xuống 

Jeddah thì theo đại đa số U’lama là phải chịu phạt bằng 

cách giết một con cừu hoặc dê và chia hết thịt cho người 

nghèo, bởi người này đã bỏ đi nghi thức bắt buộc. 

Sai phạm thứ hai: Có một số người cho rằng 

khi Ehrom phải mang dép nên thấy rằng khi không có 

dép thì họ không chịu Ehrom, đây là sai. Việc có mang 

dép hai không lúc Ehrom hoàn toàn không liên quan đến 

                                           
(54) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2526) và Muslim ghi số (1181). 

(55) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2512). 
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nghi thức hành hương, người hành hương muốn mang 

hoặc không mang lúc Ehrom đều được. 

Sai phạm thứ ba: Có số người cho rằng người 

hành hương không được thay đồ Ehrom, chỉ được mặc 

mỗi bộ Ehrom lúc ban đầu cho đến khi xong Hajj, điều 

này sai. Rằng người hành hương được phép thay đồ 

Ehrom vì lý do hoặc không vì lý do. 

Không phân biệt người hành hương nam hay nữ 

đều được phép thay đồ Ehrom khi muốn. Tuy nhiên, có 

trường hợp phải bắt buộc thay đồ Ehrom giống như bị ô 

uế cần phải cởi ra để giặt; có trường hợp thay sẽ tốt hơn 

giống như bị dính phải thức ăn, thức uống, lúc này nên 

thay bộ Ehrom mới để được sạch sẽ hơn. Tóm lại, việc 

thay Ehrom này rất đơn giản người hành hương được 

phép thay bất cứ khi nào muốn. 

Quan trọng, muốn khẳng định việc cho rằng không 

được thay đồ Ehrom là sai. 

Sai phạm thứ tư: Có số người, đúng hơn là rất 

nhiều người hành hương đã để hở vai phải kể từ khi 

Ehrom, cụ thể đó là người hành hương choàng khăn 

Ehrom dưới nách vai phải khoát lên vai trái còn vai phải 

thì trần hoàn toàn kể từ khi Ehrom cho đến xong nghi 

thức Hajj, điều này sai. Bởi việc để hở vai phải chỉ thực 

hiện khi Tawwaaf Qudum (tức Tawwaaf lần đầu tiên khi 

đến Makkah), không lúc Sa-i’ và cũng không trước và 

sau Tawwaaf Qudum này. 

Sai phạm thứ năm: Có một số người hành 

hương cho rằng phải Salah hai Rak-at khi Ehrom, 

điều này sai. Rằng không bắt buộc người hành hương 
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Salah hai Rak-at khi Ehrom. Theo ý kiến đúng thực của 

Sheikh Al-Islam Abu A’bbaas Ibnu Taimiyah không phải 

Sunnah đối với việc Ehrom phải Salah, bởi không được 

truyền lại từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. Khi người hành hương vệ 

sinh cá nhân sạch sẽ và mặc bộ Ehrom, rồi Ehrom sau đó 

mà không cần Salah gì cả, ngoại trừ, đã đến giờ Salah bắt 

buộc hoặc gần đến giờ Salah nên ngồi lại tại Miqot để 

Salah bắt buộc thì tốt hơn, còn việc thực hiện hai Rak-at 

vì Ehrom là việc làm không đúng Sunnah. 

Trên là một vài sai phạm mà người hành hương 

thường mắc phải cần phải chỉnh sửa và phổ biến rộng để 

người sau không còn mắc phải, để người hành hương đi 

đúng chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Các sai về Ehrom vào ngày Tarwiyah (ngày mồng 

8) 

Hỏi (272): Quí Sheikh, về Ehrom ngày 

Tarwiyah có một số người hành hương mắc phải sai 

phạm, mong được Sheikh chỉ cho cách chỉnh sửa ? 

Đáp: Ngoài các sai phạm đã nêu ở trên người 

hành hương còn mắc phải các sai phạm sau đây: 

- Trong những sai phạm khác có một số tin 

rằng phải Ehrom tại Masjid Harom (Masjid Makkah) 

mới được, với suy nghĩ đó họ đã ép thân mình phải đến 

Masjid mà Ehrom, đây quả là suy nghĩ sai. Việc Ehrom 

tại Masjid Harom không phải là điều bắt buộc, ngược 

lại khuyến khích Ehrom tại nơi mình ở, bởi Sohabah 

sau khi trở lại hiện trạng bình thường sau Ehrom, họ 
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được lệnh từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص là Ehrom trở lại vào 

Tarwiyah tại vị trí họ ở mà không cần phải đến Masjid 

Harom, đó là trong thời đại của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, đây 

mới chính là Sunnah. Nghĩa là theo Sunnah là người 

hành hương Ehrom tại vị trí mình đang ở dù ở Makkah 

hay ở Mina. 

- Trong những sai phạm khác có số người 

hành hương nghĩ rằng không được mặc lại bộ Ehrom 

đã mặc lúc hành hương U’mroh trừ phi đã giặt sạch, 

đây là suy nghĩ sai. Tất nhiên, đồ Ehrom càng sạch, 

càng mới thì tốt hơn nhưng không có nghĩa là nó là 

điều kiện để Ehrom. Đây là một số sai phạm mắc phải 

của những người hành hương Hajj mà tôi nhớ ra. 

 

Các sai về Talbiyah 

Hỏi (273): Quí Sheikh, ngoài các sai phạm về 

Ehrom, còn có sai phạm nào khác nữa không ? 

Đáp: Các sai phạm mắc phải sau khi đã Ehrom 

đó là Talbiyah. Theo giáo lý là người hành hương nên 

nói Talbiyah lớn tiếng, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

تهاِّنَّ}
ه
ِنََِّّجْبِيُلََّّأ ره مه

ه
نََّّْفهأ

ه
اِبََّّآُمرهََّّأ ْصحه

ه
نََّّْأ

ه
ُعواَّأ ْصوهاتهُهمََّّْيهْرفه

ه
 {بِاإِلْهلهلََِّّأ

“Rằng Jibreel  đã đến bảo Ta ra lệnh Sohabah lớn 

giọng khi đọc Talbiyah.”(56) ngày nay hoàn toàn khác, 

chúng tôi thấy có những nhóm hành hương rất đông 

                                           
(56) Hadith do Abu Dawood ghi số (2924), Al-Tirmizhi ghi số 

(817) và nói: “Hasan Soheeh.” 
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người nhưng gần như chẳng nghe ai nói Talbiyah cả, 

trong khi hành hương Hajj là để phơi bày việc tụng niệm 

Allah, nên Islam ra lệnh nam giới lớn tiếng khi Talbiyah 

phù hợp với khả năng, bởi xưa kia giới Sohabah đều lớn 

tiếng khi Talbiyah giống như Hadith đã dẫn chứng ở trên. 

Sai phạm khác liên quan đến Talbiyah có một 

số tập thể hô Talbiyah đồng loạt, một người nói trước 

một câu Talbiyah và cả tập thể đồng loạt lặp lại câu 

Talbiyah đó. Đây là hành động không có trong thời đại 

của Sohabah, giống như Anas  nói: “Chúng tôi tháp 

tùng cùng Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص trong lần Hajj Wida, trong 

chúng tôi có người hô Ollohu Akbar, có người hô la i la 

ha il lol loh, có người thì hô Talbiyah.” Đây mới là hình 

thức cho phép người Muslim, mỗi người tự nói lời tụng 

niệm riêng không bắt chước theo ai cả. 

 

Các sai phạm khi vào Masjid Haram 

Hỏi (274): Quí Sheikh, chúng tôi muốn biết 

thêm các sai phạm khi vào Masjid Haram ? 

Đáp: Về các sai phạm mắc phải của một số 

người hành hương khi vào Masjid Harom, gồm: 

Thứ nhất: Một số người hành hương tin vào lời 

đồn là khi hành hương phải vào Masjid bằng một cửa 

nhất định thí dụ như người hành hương U’mroh thì vào 

bằng cửa U’mroh hoặc cửa Salam, nếu vào Masjid 

bằng cửa khác sẽ bị tội hoặc không nên, đây là hành 

động sai lệch không có cơ sở, ngược lại người hành 
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hương muốn vào bất cứ cửa nào thuận lợi với mình 

nhất. 

Theo Sunnah khi vào Masjid (không dành riêng 

Masjid nào) nên bước vào chân phải cầu xin: 

ـ} َّبِْسـِمَّاهللِ،َّوهالص  ـله َّةَُّوهالس  ىَّرهُسـوِلَّاهللَِّله لـه  }ُمَّعه

“Bis mil lah, wos so laa tu, was sa laa mu a’ la ro su lil 

lah.”(57)  

ََّّيـلََِّّحَّْـاْفتهَّاْغِفْرَِِّلَُّذنُوِِب،َّوهََّّم َّـالل هَُّ} بْوهابه
ه
تِكهَّـرهحََّّْأ َّ{مه

“Ol lo hum maf tah li ab waa ba roh ma tik.”(58) hoặc 

cầu xin thêm: 

ُعوذَُّ}
ه
ِظيمََِّّبِاهللََِّّأ بِوهْجِههََِّّ،الْعه ِريمََِّّوه انِهََِّّ،الْكه ِديمََِّّوهُسْلطه انََِِّّمنهََّّالْقه ْيطه َّالش 

 {الر ِجيمَِّ

“A u’ zu bil la hil a’ zim, wa bi waj hi hil ka rim, wa 

sul to ni hil qo dim, mi nash shay to nir ra jim.”(59) 

Thứ hai: Số người khi vào Masjid Harom hoặc 

khi thấy Ka’bah thì cầu xin bằng các lời cầu xin không 

                                           
(57) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, cầu xin Allah ban hồng ân và sự 

bình an cho Thiên Sứ của Ngài.} Hadith do Abu Dawood và 

Al-Nasaa-i ghi. 

(58) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa 

khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi.} Hadith do Al-

Tirmizhi ghi số (124), Ibnu Maajah ghi số (992). 

(59) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Rất Mực Rộng 

Lượng, Đấng có uy quyền vĩnh hằng che chở tránh xa sự cám 

dỗ của Shayton đáng bị nguyền rủa.} 
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được truyền lại từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. Hãy biết rằng tất cả 

lời cầu xin và hành động thờ phượng nào không nằm 

trong lời di huấn cũng như không nằm trong sự chỉ đạo 

của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, và cũng không được bất cứ 

Sohabah nào làm đều bị xem là Bid-a’h và lầm lạc mà 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص từng khuyến cáo. 

Thứ ba: Có một sai phạm mà người hành hương 

và người không hành hương mắc phải là khi vào 

Masjid Harom là họ chào Masjid bằng Tawwaaf dựa 

vào lời nói của một số U’lama, tuy nhiên, lời nói đó 

không có căn cứ cụ thể. Việc chào Masjid Harom cũng 

như bất cứ Masjid nào khác chỉ bằng mỗi hai Rak-at 

Salah như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

لهََّّإِذها} خه ُدُكمََُّّده حه
ه
ْسِجدهََّّأ عََّّْالْمه كه ْ تهْْيََِّّفهلْيه ْكعه ْبلهََّّره نََّّْقه

ه
ََّّأ ْلِسه  {َيه

“Khi các ngươi vào Masjid thì hãy Salah hai Rak-at 

trước khi ngồi xuống.”(60) Dẫu vậy, khi ai đó vào 

Masjid với định tâm Tawwaaf vì hành hương hoặc 

Tawwaaf chào Masjid thì vẫn được ân phước mà không 

cần Salah hai Rak-at. 

Đối với những ai vào Masjid không bằng định tâm 

Tawwaaf giống như chờ Salah hoặc đến tham gia buổi 

học hoặc các lý do tương tự thì Masjid Harom cũng như 

bao Masjid khác thì Salah hai Rak-at trước khi ngồi, bởi 

đó là lệnh của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

Đây là điều tôi nhớ ra liên quan đến việc vào 

Masjid Harom. 

                                           
(60) Hadith do Al-Bukhori ghi số (444) và Muslim ghi số (924). 



 

 

 
100 

Các sai phạm về Tawwaaf 

Hỏi (275): Quí Sheikh, việc người hành 

hương U’mroh hoặc Hajj sẽ không tránh khỏi sai 

phạm lúc Tawwaaf, mong được Sheikh giải thích cụ 

thể hơn ? 

Đáp: Trong Tawwaaf có một số lỗi sai thường 

hay mắc phải: 

Thứ nhất: Nói định tâm thành lời khi muốn 

Tawwaaf, có những người hành hương khi Tawwaaf 

thì họ nói: “Lạy Allah, bề tôi định tâm Tawwaaf bảy 

vòng của U’mroh.” Hoặc nói: “Lạy Allah bề tôi định 

tâm Tawwaaf bảy vòng của Hajj.” Hoặc nói: “Lạy 

Allah bề tôi định tâm Tawwaaf bảy vòng để kính dâng 

lên Ngài.” Hoặc các câu nói tương tự.  

Việc định tâm bằng lời là điều Bid-a’h, bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã không làm, cũng không ra lệnh cho 

bất cứ ai làm, và tất cả việc thờ phượng Allah bằng 

hình thức không được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص thờ phượng và 

cũng không được Người ra lệnh cho ai làm thì hình 

thức đó bị xem là Bid-a’h. 

Mặt khác sai phạm về suy nghĩ, động cơ nào mời 

gọi bạn phải định tâm bằng lời trong khi định tâm là bí 

mật giữa bạn và Thượng Đế, Allah Đấng Hiển Vinh và 

Tối Cao luôn am tường mọi điều bị giấu kín trong 

lòng, Ngài biết tận tường rằng bạn sẽ Tawwaaf, và khi 

Allah am tường như vậy thì cần gì bạn phải thốt lời 

định tâm cho mọi người nghe. Nếu bạn nói: “Tôi muốn 

nói để nó trùng lặp với suy nghĩ.” Xin đáp bạn rằng 

việc thờ phượng không thể mang ra so sánh được, do 
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Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã Tawwaaf trước bạn nhưng Người 

nào thốt ra lời định tâm, các Sohabah cũng đã Tawwaaf 

trước bạn tất cả họ đều không thốt ra lời định tâm và 

cũng không định tâm bằng lời dù đó là hình thức thờ 

phượng nào. 

Thứ hai: Một số người Tawwaaf lại cố chen lấn 

tại đá đen và trụ Yamaani, đây là hành động sai bởi 

làm khó mình và gây ảnh hưởng đến người khác, đôi 

khi che lấn với phụ nữ làm cho Shayton có cơ hội xúi 

dục suy nghĩ bậy bạ trong khi đang đứng nơi tôn 

nghiêm. Sự việc này rất nghiêm trọng do xảy ra tại nơi 

thiêng liêng. 

Hãy biết rằng việc cố chen lấn để được hôn đá 

đen và sờ góc Yamaani không phải là điều giáo lý qui 

định, ngược lại nó chỉ khuyến khích khi sự việc dễ 

dàng, còn không thì cứ chào tay về hướng đá đen là đủ. 

Về góc Yamaani thì không được truyền lại là 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã chỉ tai vào nó, tất nhiên cũng không 

mang so sánh với đá đen được bởi đá đen giá trị hơn 

nhiều, cộng thêm được truyền lại là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

chào tay về hướng đá đen.(61)   

Và việc chen lấn để sờ được góc Yamaani này bị 

Islam cấm, đặc biệt là khi chen lấn với phụ nữ, bởi con 

người không quản chế được suy nghĩ của mình, và tất 

nhiên khi chen lấn lâu sẽ có lời qua tiếng lại không hay 

hoặc sẽ nổi giận, cuối cùng làm mỗi người cảm thấy 

                                           
(61) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2621). 
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tiếc nuối và hối hận cho hành động sai trái của mình 

sau khi rời khỏi khu vực đó. 

Xuyên suốt thời gian Tawwaaf yêu cầu người 

hành hương cần phải điềm tĩnh, từ tốn để luôn nhận 

định được rằng mình đang hành đạo thờ phượng Allah, 

bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص từng nói: 

ا} وهاُفََُّّجِعلهََّّإِن مه بهْْيهََّّبِاْْلهْيِتََّّالط  اَّوه فه ةََِّّالص  ْروه رهََّّوهالْمه ارََِّّْمَُّوه ِمه
ْ
َّقهامهةَِّإِلََِّّاْل

ََِِّّذْكرَِّ  {اّلل 

“Chẳng qua việc qui định Tawwaaf quanh Ka’bah, 

Sa-i’ giữa Sofa và Marwah và ném đá là vì để tụng 

niệm Allah.”(62) 

Thứ ba: Cũng liên quan đến Tawwaaf là có số 

người hành hương cho rằng việc Tawwaaf sẽ không 

được công nhận khi không hôn được đá đen, họ tin 

rằng hôn đá đen là điều kiện để Tawwaaf được công 

nhận và cũng để việc hành hương Hajj hoặc U’mroh 

của họ được giá trị, đây là suy nghĩ sai. Tín đồ Muslim 

hãy biết rằng việc hôn đá đen chỉ là Sunnah khi 

Tawwaaf mà thôi, và tôi không hề biết ngoài Tawwaaf 

tín đồ Muslim được phép hôn đá đen. Điều này khẳng 

định rằng việc hôn đá đen không phải điều bắt buộc lại 

càng không phải điều kiện của Tawwaaf, những ai 

không hôn được đá đen do người quá đông thì tốt nhất 

nên chào tay về hướng đá đen bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

                                           
(62) Hadith do Abu Dawood ghi số (2888), Al-Tirmizhi ghi số 

(721) và nói: “Hasan Soheeh.” 
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làm thế, nhằm tránh mọi gủi go xảy đến với mình hoặc 

xảy đến người khác. 

Nếu ai đó hỏi: Khi tại khu đá đen đông người 

thì có cần chen lấn để được sờ và hôn hay là chào tay 

về hướng đó tốt hơn ? 

Đáp: Tốt nhất là chào tay về hướng đá đen, bởi 

đó là Sunnah của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص vì chỉ đạo tốt nhất là 

chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

Thứ tư: Việc hôn góc Yamaani không phải là 

Sunnah, ngược lại nó là Bid-a’h bởi khi thờ phượng 

không trong khuôn khổ chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đều 

bị xem là Bid-a’h. Bên cạnh đó có một Hadith hôn góc 

Yamaani này nhưng đây là Hadith yếu không đủ làm 

cơ sở. 

Tương tự, có số người sờ đá đen và sờ góc 

Yamaani bằng tay trái thể hiện sự xem thường, đây là 

hành động sai. Rằng tay phải cao quí hơn tay trái và 

tay trái chỉ sử dụng trong các trường hợp dơ giống như 

rửa vệ sinh, nhặt đồ dơ bẩn v.v.. còn các vị trí thiêng 

liêng và cao quí thì cần phải dùng tay phải. 

Thứ năm: Việc số người Tawwaaf sờ đá đen và 

góc Yamaani là để cầu may chứ không phải vì thờ 

phượng, điều này không nằm trong mục đích của việc 

qui định sờ hai vị trí này. Bởi lẻ, việc sờ và hôn đá đen 

là để sùng bái Allah giống như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã nói 

Ollohu Akbar (Allah vĩ đại nhất) khi sờ đá đen, điều 

này thể hiện sự sùng bái Allah chứ không vì cầu may 

mắn. Thủ lĩnh U’mar bin Al-Khottob  đã nói: “Thề 
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với Allah, rằng ta biết rõ ngươi vốn chỉ là cục đá, 

không thể hại cũng không có lợi gì, nếu như ta không 

tận mắt nhìn thấy Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của Allah hôn ngươi 

là cũng chẳng hôn ngươi làm gì.” Với hành động sai 

quấy này có số người đã sờ đá đen và góc Yamaani thì 

sờ lại con cái của mình với niềm tin may mắn, mạnh 

khỏe v.v.., đây là suy nghĩ lệch lạc cần phải bày trừ, 

giải thích cho mọi người rõ, bởi chúng chỉ là cục đá vô 

hại vô lợi. Và ý nghĩa việc sờ hôn này là để sùng bái 

Allah bắt chước theo đường lối của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص.  

Tương tự, xảy ra tại mồ của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص thấy 

rằng có rất nhiều người cố sờ vào các cửa sổ thì liền 

vuốt lên mặt, lên đầu, lên ngực mình, họ tin rằng mang 

đến sự may mắn. Tất cả hành động này là Bid-a’h 

không giúp ích gì cho người làm nó, nếu đây là hành 

động của người không biết giáo lý thì hi vọng được 

Allah xí xóa nhưng cần phải hỏi giới kiến thức để xác 

định hành động của mình đúng sai còn nếu là người có 

kiến thức về giáo lý mà không chịu tìm tòi học hỏi thì 

y mắc phải tội và kéo theo nhiều người lầm lạc theo y 

thì tội y nặng càng thêm nặng. 

 

Cái sai phạm về Tawwaaf (bổ sung) 

Hỏi (276): Mong được quí Sheikh mở rộng 

thêm chủ đề này ? 

Đáp: Ngoài các điều sai phạm đã nêu ở trên còn 

có các sai phạm sau cũng liên quan đến Tawwaaf, 

gồm: 
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1) Chạy chậm hết các vòng của Tawwaaf, 

trong khi chỉ khuyến khích chạy mỗi ba vòng đầu, bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص và tất cả Sohabah đều chỉ chạy chậm ba 

vòng đầu còn bốn vòng cuối thì họ đi bộ. Và việc chạy 

bộ chỉ dành riêng nam giới và chỉ trong lần Tawwaaf 

đầu tiên khi vừa đến Makkah giống như Tawwaaf 

Qudum hoặc Tawwaaf U’mroh. 

2) Một số người qui định mỗi vòng Tawwaaf 

là một loại Du-a’ nhất định, đây là điều Bid-a’h 

không được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hoặc bất cứ Sohabah nào 

truyền dạy. Islam chỉ cho phép cầu bằng câu Du-a’ sau 

trong khoảng góc Yamaani và đá đen: 

﴿   ََ ۡنَيا َحَس ََا ِِف للُّ ِ ََآ َءات بَّ ََ    ََ ََا َعاَذاَ  لنلَّااَِ  َوِِف لٓأۡلِخَرةِ َحَس َوقِ
 122 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: 122 (chương 1), và 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص từng nói: 

ا} وهاُفََُّّجِعلهََّّإِن مه بهْْيهََّّبِاْْلهْيِتََّّالط  اَّوه فه ةََِّّالص  ْروه رهََّّوهالْمه ارََِّّْمَُّوه ِمه
ْ
َّقهامهةَِّإِلََِّّاْل

ََِِّّذْكرَِّ  {اّلل 
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“Chẳng qua việc qui định Tawwaaf quanh Ka’bah, 

Sa-i’ giữa Sofa và Marwah và ném đá là vì để tụng 

niệm Allah.”(63) 

Tệ hại hơn nữa là những người Tawwaaf lại cầm 

trên tay quyển sách nhỏ ghi các lời Du-a’ để đọc mỗi 

vòng riêng biệt, nhưng họ lại hoàn toàn không hiểu ý 

nghĩa mà họ cầu xin vì họ không phải người Ả Rập 

hoặc họ là người Ả Rập nhưng không hiểu được mình 

đang nói gì. Thậm chí, chúng tôi còn nghe được họ đọc 

sai đổi hoàn toàn ý nghĩa của lời cầu xin điểu hình như:  

َنَِن امهلل  غح
َ
 َعنح َحَراَمَك  لََك َِبَاَل أ

Đúng ra là đọc: 
 َعنح َحَراَمَك  لََك َِبَاَل 

Chưa hết đối với những người cầu sách đọc Du-a’ 

khi họ kết thúc vòng Tawwaaf mà lời Du-a’ vẫn còn thì 

họ liền dừng ngay lời Du-a’ đó mà đọc lời Du-a’ của 

vòng kế tiếp. 

Liều thuốc chửa căn bệnh này là cần phải giải 

thích điểm sai cho những người hành hương rõ đó là mỗi 

người tự do cầu xin bất cứ gì mình muốn hoặc tụng niệm 

Allah theo lời tụng niệm mình thích. Khi phơi bày được 

điều này thì sự việc được giải quyết. 

3) Một điểm sai nghiêm trọng là người 

Tawwaaf đi vào trong vòng cung bên cạnh Ka’bah, họ 

                                           
(63) Hadith do Abu Dawood ghi số (2888), Al-Tirmizhi ghi số 

(721) và nói: “Hasan Soheeh.” 
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nghĩ vừa nhanh và rút được khoảng cách Tawwaaf, đây 

là điều sai nghiêm trọng, bởi khi ai Tawwaaf kiểu này thì 

không được xem là Tawwaaf, vì Allah phán: 

وَّفُواْ بِٱۡۡلَۡيِت لَۡۡعتِيِق ﴿  17 احلج : ﴾٢٩َوَۡلَطَّ

Và chúng hãy đi Tawwaaf quanh ngôi đền Ka’bah 

thiên cổ. Al-Hajj: 17 (chương 11), và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

Tawwaaf bên ngoài vòng cung này. Cho nên khi ai đó 

Tawwaaf trong vòng cung thì không được xem là 

Tawwaaf xung quanh Ka’bah, sự việc này hệ trọng vô 

cùng cần phải đặc biệt quan tâm vì Tawwaaf là Rukun 

của Tawwaaf U’mroh và của Tawwaaf Ifaahdhoh. 

Liều thuốc chửa căn bệnh này là cần giải thích rõ 

cho người hành hương phải Tawwaaf xung quanh Ka’bah 

và vòng cung đó thuộc Ka’bah. 

Nhân đây tôi muốn giải thích rõ một sai lầm, mọi 

người thường gọi vòng cung đó là vòng cung Isma-i’l, 

thật ra Isma-i’l không hề biết bất cứ gì về điều này và 

vòng cung này cũng không phải của ông. Nguyên nhân 

có vòng cung này là do Quraish không đủ tiền Halal để 

xây dựng lại Ka’bah theo kích thước của ông Tổ Ibrohim 

nên họ đã xây Ka’bah nhỏ lại và xây thêm vòng cung 

thay thế kích thước cũ. Còn Isma-i’l không hề liên quan 

đến vòng cung này. 

4) Có số người khi Tawwaaf không đi theo 

hướng Ka’bah nằm bên trái của mình, thấy rằng có 

người vì bảo việc những người phụ nữ đi chung mà mặc 

cho Ka’bah nằm sau lưng họ hoặc nằm trước mặt họ lúc 

Tawwaaf, đây là hành động sai, bởi giới U’lama nói: “Để 
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vòng Tawwaaf được công nhận cần phải hướng vai trái 

về Ka’bah lúc Tawwaaf.” Một khi người Tawwaaf hướng 

lưng hoặc mặt hoặc vai phải về Ka’bah thì vòng 

Tawwaaf đó của họ không được công nhận. Cho nên, cần 

phải đặc biệt quan tâm rằng luôn hướng vai trái về 

Ka’bah suốt bảy vòng Tawwaaf. 

Có một số người Tawwaaf cố gắng tránh đám 

đông bằng cách xoay mình bằng một số bước mặc cho 

mặt hoặc lưng hoặc vai phải họ hướng về Ka’bah, đây là 

hành động sai. Bắt buộc mỗi tín đồ trước khi bước vào 

hành đạo cần phải có kiến thức về nghi thức thờ phượng 

đó để là người Muslim thờ phượng bằng kiến thức, vì tin 

rằng trước khi ai đó muốn đến vùng đất xa lạ nào đó thì 

họ sẽ hỏi đường đi và cố tìm một con đường dễ nhất để 

đến nơi bình an. Vậy mà lại có vô số tín đồ Muslim bước 

vào hành đạo mà họ chẳng có tí kiến thức về hình thức 

hành đạo đó. Đây là hành động cẩu thả, lơ là, đúng hơn là 

không quan tâm hành đạo, chỉ làm cho có hình thức, cho 

xong việc. cầu xin Allah tha thứ và ban chỉ đạo cho tín 

đồ Muslim. 

5) Có số người chạm cả bốn góc của Ka’bah, 
góc đá đen, góc Yamaani, góc Shaami và góc I’roqi bằng 

niềm tin sùng bái Ka’bah và một số khác thì dán mình 

dính vào màn che Ka’bah ở cả bốn mặt Ka’bah, hành 

động này càng sai. 

Trong khi đó giáo lý chỉ khuyến khích sờ và hôn 

đá đen khi dễ dàng còn không thì chào tay về hướng đá 

đen là đủ. 
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Về góc Yamaani chỉ khuyến khích sờ khi dễ dàng 

chứ không hôn, còn khi khó khăn do đông đúc thì cứ đi 

qua không chào tay về hướng nó, bởi không được truyền 

lại từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

Về góc Shaami là góc ngay sau góc đá đen, việc sờ 

góc này là Bid-a’h mà ông Ibnu A’bbaas đã cấm ông Mu-

a’wiyah bin Abi Sufyaan khi ông sờ cả bốn góc Ka’bah, 

ông nói: “Tôi chỉ nhìn thấy Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chạm mỗi đá 

đen và góc Yamaani và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص là tấm gương cao 

quí.” Nghe xong ông Mu-a’wiyah nói: “Cậu đã nói 

đúng.” Rồi ông rút lại hành động sai của mình sau khi đã 

sờ cả bốn góc Ka’bah, ông nói: “Không phải bất cứ gì 

của Ka’bah đều sờ chạm.”(64)   

6) Lớn tiếng lúc cầu xin, có số người đã gào thét 

khi cầu xin làm mất đi tính tôn nghiêm của Ka’bah, làm 

mất đi sự điềm tĩnh của bản thân, gây phiền toái đến mọi 

người Tawwaaf xung quanh, đây quả là hành động đáng 

phải ngăn chặn. Trong một đêm nọ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nghe 

được một số Sohabah dâng lễ Salah đọc lớn tiếng thì 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cấm gây ồn ào làm mất tập trung người 

xung quanh vì họ cũng đang khẩn cầu Allah, Người nói: 

{َّ َّبهْعُضُكْمَّبهْعضاًََّّله  {يُْؤِذيهن 

                                           
(64) Hadith do Al-Bukhori ghi số (1/551) và Imam Ahmad ghi số 

(1/217). 
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“Tuyệt đối cấm các ngươi làm phiền các người anh 

em của mình.”(65) hành động ồn ào bằng lời cầu xin là 

đi ngược với lệnh của Allah: 

بَُّكۡم تَََضَُّع  ﴿ ََ َُّ للُۡمۡعَتِديَن لۡدُعواْ  ا إِنَُّهۥ ََل َُيِ األعراف:  ﴾٥٥ وَُخۡرَيً 
55 

Các ngươi hãy cầu xin Thượng Đế các ngươi khúm 

núm và thì thầm. Quả thật, Ngài không yêu thích 

những kẻ làm điều quá đáng. Al-A'raaf: 55 (chương 

7). 

7) Một sai lầm lớn khác trong Tawwaaf là số 

người bắt đầu Tawwaaf tại cửa Ka’bah thay vì tại góc 

đá đen, những ai bắt đầu Tawwaaf tại của Ka’bah không 

được công nhận là đã Tawwaaf, bởi Allah phán: 

وَّفُواْ بِٱۡۡلَۡيِت لَۡۡعتِيِق ﴿  17 احلج : ﴾٢٩َوَۡلَطَّ

Và chúng hãy đi Tawwaaf quanh ngôi đền Ka’bah 

thiên cổ. Al-Hajj: 17 (chương 11), và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

bắt đầu Tawwaaf tại đá đen và nói:  

ُكمَّْ} نهاِسكه َّمه ِنِّ َّ{ُخُذواَّعه
“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(66) Cho 

nên những ai bắt đầu Tawwaaf tại cửa Ka’bah hoặc vượt 

vị trí đá đen dù chút ít thì xem như vòng đó không được 

công nhận, bắt buộc phải Tawwaaf vòng mới. 

                                           
(65) Hadith do Abu Dawood ghi số (2111) và Ahmad ghi số 

(3/94). 

(66) Hadith do Al-Baihaqi ghi số (5/215), Ahmad ghi (1/54). 
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Chính phủ Vương Quốc Saudi đã vạch một đường 

dài bằng mực sám ngay sau góc đá đen đến hết khoảng 

Tawwaaf để người Tawwaaf dễ dàng nhận biết mà 

Tawwaaf, vậy mà vẫn còn người mắc phải lỗi lầm này. 

Tóm lại, tín đồ hành hương cần quan tâm đến điều này 

kẻo cuộc hành hương của mình bị thiếu sót. 

 

Hỏi (277): Quí Sheikh, có một số người 

Tawwaaf đã cố ý đứng lại tại vạch này mà cầu xin 

rất lâu gây cản trở việc Tawwaaf của người khác, 

vậy theo giáo lý ra sao ? 

Đáp: Vạch này không có nghĩa là phải đứng lại 

tại đây lâu hơn, vốn chỉ muốn nhắc nhở người 

Tawwaaf điểm bắt đầu và kết thúc của vòng Tawwaaf. 

Tại vạch này chỉ cần hướng mặt về đá đen và chào tay 

về nó là bước đi. Có số người đứng tại vạch này mà 

định tâm bằng lời như bề tôi định tâm Tawwaaf vì 

Allah bảy vòng cho U’mroh hoặc tự nguyện hoặc 

tương tự thì lại rơi vào sai lầm trong định tâm như 

chúng tôi đã giải thích ở phần trên là việc định tâm 

bằng lời là Bid-a’h bởi vốn không được bắt nguồn từ 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص và cũng không từ một vị Sohabah nào, 

vả lại, việc hành đạo là của Allah và Ngài biết rõ bạn 

đang nghĩ gì nên không cần phải định tâm bằng lời. 

 

 

Các sai phạm về hai Rak-at sau Tawwaaf 
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Hỏi (278): Mong quí Sheikh chỉ rõ các sai sót 

về hai Rak-at sau Tawwaaf ? 

Đáp: Các sai sót liên quan đến Tawwaaf còn lại 

hai Rak-at sau Tawwaaf, cụ thể như sau: 

1) Một số người tưởng rằng phải thực hiện 

hai Rak-at sau Tawwaaf ngay tại Maqom Ibrohim 

hoặc gần đó, với suy nghĩ này thấy họ cố gắng tranh 

giành để được hành lễ, họ mặc cho người có đông thế 

nào, có gây phiền hà bao nhiêu, thậm chí chỉ vì một 

người nam hoặc một người nữ hành lễ hai Rak-at này 

mà cả nhóm sẵn sàng bao quanh để bảo vệ Salah cho 

người đó mặc cho mọi người che lấn để đi ngang họ, 

đôi khi xô đẩy, mắng chửi hoặc đánh nhau tại nơi tôn 

nghiêm và đôi khi vì xô đẩy làm cho người Tawwaaf 

chuyển vai trái ra hướng khác Ka’bah rồi hư vòng 

Tawwaaf đó của họ. Đối với người hiểu biết chắc hiểu 

rằng đây là hành động Harom, không được làm bởi 

người Tawwaaf xứng đáng hơn người hành lễ Salah vì 

họ không còn chổ nào khác để Tawwaaf còn người 

Salah thì được phép hành lễ bất cứ nơi nào trong 

Masjid, chỉ cần đứng sao để Maqom ở giữ mình và 

Ka’bah dù có xa thì y đã làm đúng Sunnah và tránh 

được gây phiền toái đến người khác. 

2) Có người kéo dài hai Rak-at Salah này như 

đọc dài, Rukua’ dài, quỳ lạy lâu, tất cả đều trái ngược 

Sunnah, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã thực hiện rất ngắn hai 

Rak-at này, ở Rak-at thứ nhất sau bài Fatihah Người 

đọc chương Al-Kafirun (109) và ở Rak-at thứ hai 

Người đọc chương Al-Ikhlos (112), sau Salam là 

Người liền đứng dậy để tạo qui tắc cho cộng đồng, bởi 
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lúc này người khác xứng đáng ở vị trí này hơn bạn đặc 

biệt là vị trí gần Maqom trong những ngày đông đúc. 

3) Có số người sau hai Rak-at này thì cầu xin,  
họ giơ tay mà cầu rất lâu trong khi việc cầu xin sau hai 

Rak-at này không nằm trong cung cách của Thiên Sứ 

 trong khi Người là lãnh đạo của cộng đồng, chỉ ملسو هيلع هللا ىلص

đạo của Người là hoàn hảo nhất, cho nên sau hai Rak-

at người hành hương nên rời ngay vị trí này để dành lại 

cho người khác xứng đáng hơn, còn ở lại lâu là đã làm 

khác Sunnah. 

4) Việc cầu xin tại Maqom, có những người 

đứng tại Maqom Ibrohim rất lâu mà họ gọi là Du-a’ 

Maqom, đây là loại Du-a’ vô cơ sở, đây là điều Bid-a’h 

của Bid-a’h trong khi tất cả Bid-a’h là lầm lạc, vậy mà 

có người đứng cầm sách mà hét lớn tiếng còn những 

người phía sau thì nói Amin. Đây quả là hành động sai 

nghiêm trọng, do gây phiền toái đến người khác điều 

vốn đã bị Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cấm. 

Đây là những sai phạm mắc phải liên quan đến 

hai Rak-at sau Tawwaaf, mong giúp tín hữu Muslim đi 

đúng chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, một chỉ đạo toàn mỹ 

nhất. 

 

 

 

Giáo lý việc sau Salah Sunnah giơ tay cầu xin xong 

vuốt lên mặt 
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Hỏi (279): Quí Sheikh đã đề cập về sai phạm 

về hai Rak-at sau Tawwaaf là cầu xin sau Salah, 

bên cạnh đó có những người cầu xin xong thì vuốt 

tay lên mặt, vậy hành động này có phải là Sunnah 

hay không ? 

Đáp: Trong câu hỏi gồm hai ý: 

Vấn đề thứ nhất: Vuốt tay lên mặt sau Du-a’ 

Vấn đề thứ hai: Du-a’ sau Salah Sunnah. 

Về vấn đề thứ nhất là vuốt tay lên mặt sau 

Du-a’ thì có một vài Hadith nói về chủ đề này, tuy 

nhiên giữ U’lama có bất đồng ý kiến về sự yếu kém 

của Hadith. 

Theo Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah cho 

rằng với các Hadith này không đủ để làm bằng chứng, 

vì tính yếu kém của Hadith, do trái ngược với mặt nổi 

mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص thường làm được ghi chép trong hai 

bộ Soheeh Al-Bukhori, Soheeh Muslim và trong các bộ 

sách Hadith khác. Theo các bộ sách Soheeh thì Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص giơ tay lên khi Du-a’ nhưng không hề kể rằng 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص vuốt tay lên mặt, điều này khẳng định 

rằng Người không làm điều này, nếu có làm là đã 

truyền lại đến chúng ta rồi. Theo Sheikh Al-Islam Ibnu 

Taimiyah việc vuốt tay lên mặt sau Du-a’ là việc làm 

Bid-a’h.  

Theo một số U’lama khác như Ibnu Hajar Al-

A’sqolaani ghi trong bộ Bulugh Al-Marom cho rằng 

tuy các Hadith này yếu kém nhưng có thể áp dụng 

được vì được hổ trợ bởi các đường truyền Hadith khác. 
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Còn theo ý kiến của riêng tôi là không vuốt tay 

lên mặt sau Du-a’, bởi cho dù Hadith này được hổ trợ 

bởi các đường truyền Hadith khác thì lời Hadith đi 

ngược lại với lời các Hadith Soheeh trong khi số lượng 

Hadith Soheeh rất nhiều đều ghi rằng Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

chỉ giơ tay lên Du-a’ nhưng không hề ghi rằng Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã vuốt tay lên mặt. 

Tóm lại, không nên nói những ai vuốt tay lên 

mặt là Bid-a’h mà chỉ có thể nói là không nên vuốt, và 

khi có thấy ai vuốt thì cũng đừng có cản ngăn. Xong 

vấn đề thứ nhất. 

Về vấn đề thứ hai là Du-a’ sau Salah Sunnah: 
Nếu ai đó cho rằng sau Salah Sunnah như Rawaatib đi 

chẳng hạn là phải Du-a’, thế là y duy trì mãi hành động 

này, e rằng đây là điều Bid-a’h bởi không được truyền 

lại là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã làm thế, vì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hành 

lễ Salah Sunnah rất nhiều nhưng không hề được truyền 

lại là Người đã cầu xin sau Salah Sunnah đó, nếu có là 

đã truyền lại cho cộng đồng của Người rồi có thể là lời 

nói hoặc hành động hoặc sự hài lòng cho người khác 

làm.  

Chú ý khi người Muslim hành lễ Salah là y đang 

đối thoại với Allah, lúc này không nên bỏ vấn đề Du-a’ 

đến khi kết thúc Salah thì quay lại Du-a’. Tốt nhất là 

Du-a’ trước khi chào Salam bởi đây là cơ hội tốt nhất 

như Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah đã nói. Hỡi tín 

hữu Muslim khi bạn muốn cầu xin Allah thì hãy cầu 

xin Ngài trong Salah lúc trước chào Salam, bởi đây là 

vị trí được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ điểm như được thuật lại 
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từ Hadith Abdullah bin Mas-u’d  khi nói về 

Tashahhud:  

ََُُّّثم َّ} ي  اءهََِّّمنهََّّيهتهخه اَّشه ِءَّمه اعه  {ادلُّ
“Xong các ngươi hãy lựa chọn các Du-a’ mà các 

ngươi muốn cầu xin.”(67)  

 

Các sai phạm về Sa-i’ 

Hỏi (280): Quí Sheikh, chúng tôi muốn biết 

thêm về các sai phạm khi người hành hương hướng 

đến Sa-i’, lúc Sa-i’ và các lời cầu xin liên quan ? 

Đáp: Các sai phạm liên quan đến Sa-i’ hiện rõ 

trong tôi gồm các sai phạm sau: 

1) Nói định tâm bằng lời: Có số người hành 

hương khi hướng đến núi Sofa thì nói: “Rằng tôi định 

tâm Sa-i’ bảy vòng vì Allah” xong y kể tên cuộc hành 

hương mình đang làm. Họ nói lời này khi đang hướng 

đến Sofa hoặc khi đang leo lên Sofa. Như được giải 

thích ở trên là việc định tâm bằng lời là Bid-a’h bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص không hề định tâm bằng lời bao giờ, 

trong khi đó Allah phán: 

ُِ لَّۡ ﴿ ََُسو ََ   َقۡد ََكَن َُۡكۡم ِِف  ۡسَوة  َحَس
ُ
ِ أ ََّ  َ ََّ َِِّمان ََكَن يَرُۡجاواْ ل ل

َ َكثِۡي   ََّ  12األحزاب:  ﴾٢١ا َولَۡلَۡوَم لٓأۡلِخَر َوَذَكَر ل

                                           
(67) Hadith do Al-Bukhori ghi số (815) và Muslim ghi số (421). 
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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 11), và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

ْيهََّّإِن َّ} هِديِثََّّخه ََِّّكِتهاُبََّّاْلْ ْيهََّّاّلل  ْديََِّّوهخه ْديََُّّالْهه د ََّّهه َشه ََُُّّمهم  ُمورََِّّوه
ُ
َّاأل

ا ثهاُتهه ُك ََُُّّمْده ة ََّّوه
ثه ة ََُُّّمْده  {بِْدعه

“Rằng lời phán toàn mỹ nhất là Kinh Sách của Allah 

(tức Qur’an) và chỉ đạo toàn mỹ nhất là chỉ đạo của 

Muhammad và điều tồi tệ nhất là cải cách trong tôn 

giáo và tất cả sự cải cách là Bid-a’h.”(68)  

Để định tâm con người chỉ cần suy nghĩ trong lòng 

về điều mình muốn làm, bởi Allah luôn am tường mọi 

thứ và biết rõ ý nguyện con người muốn gì. 

2) Có số người khi lến đến Safo, sau khi hướng 

mặt về Ka’bah thì họ giơ tay chào giống như lúc họ 

Takbeer trong Salah vậy, đây là hành động sai. Bởi xưa 

kia khi lên Sofa là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص giơ tay lên cầu xin chứ 

không phải giơ tay lên giống như Takbeer trong Salah. 

Lưu ý với người hành hương khi lên Sofa thì hướng mặt 

về Qiblah và giơ tay lên cầu xin bằng các lời Du-a’ được 

truyền lại từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

3) Có số người đi từ Sofa đến Marwah bằng 

một kiểu đi bộ duy nhất, họ không màng đến giữa hai 

                                           
(68) Hadith do Muslim ghi số (869). 
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dấu hiệu đèn xanh là chạy bộ, hành động này trái ngược 

Sunnah, bởi xưa kia Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã chạy bộ rất nhanh 

ở giữa khoảng này tức từ đèn xanh này đến đèn xanh kia. 

Theo giáo lý qui định khi người hành hương đến vị trí 

đèn xanh sau khi xuống Sofa là chạy nhanh nhất có thể 

để đến vị trí đèn xanh phía trước là đi bộ lại bình thường. 

Với điều kiện là không gây ảnh hưởng đến người xung 

quanh và ít người đi Sa-i’, ngoài khu vực này thì đi bộ 

bình thường, có thể mới đúng Sunnah. 

4) Có người chạy chậm suốt bảy vòng của Sa-i’, 

họ chạy từ Sofa đến Marwah rồi chạy từ Marwah đến 

Sofa, với hành động này vị phạm hai điều sai hoặc nhiều 

hơn: 

Sai thứ nhất: Đi nghịch lại Sunnah. 

Sai thứ hai: Gây khó khăn cho bản thân, bởi có 

những người không thể chạy bộ nhưng do cứ nghĩ chạy 

bộ do tưởng là Sunnah nên cố chạy hết cả bảy vòng. 

Có người muốn chạy thật nhanh để cho xong phần 

Sa-i’, hành động này còn tồi tệ hơn hành động trước. Đây 

quả là hành động bởn cợt trong hành đạo, ngao ngán và 

muốn làm cho xong, điều này nói lên niềm tin yếu kém 

của Muslim và y không yêu thích hành đạo. Đối với tín 

đồ Muslim cần phải thỏa mãn hài lòng, chuyên tâm khi 

hành đạo, yêu thích hành đạo theo đúng cung cách được 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ dạy. 

Sai thứ ba: Gây ảnh hưởng đến người Sa-i’ cùng, 

đôi khi đụng trúng họ, che lấn họ. Tôi xin khuyên quí tín 

hữu hãy luôn bám sát chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bởi đó 

mới là chỉ đạo tốt nhất. Cụ thể là đi bộ bình khi Sa-i’ 
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ngoại trừ khi đến đèn báo màu xanh thì chạy nhanh có 

thể để đến đèn xanh kia nhưng tuyệt đối không gây khó 

khăn cho mình và gây ảnh hưởng đến người khác.  

5) Có người lặp lại bảy lần câu Kinh sau ở bảy 

vòng Sa-i’ 

﴿ ِ ََّ َرا َوللَۡمۡرَوةَ مِن َشَعآئِرِ ل  258 ابلقرة: ﴾ۖۖ ۞إِنَّ للصَّ
Quả thật, (hai ngọn núi) Sofa và Marwah (tại 

Makkah) là một trong những dấu hiệu (hành hương) 

của Allah.  Al-Baqoroh: 158 (chương 2), đây là hành 

động đi nghịch Sunnah. Theo Sunnah là sau khi Thiên Sứ 

 hoàn thành hai Rak-at sau Tawwaaf là người hướng ملسو هيلع هللا ىلص

đến Sofa, khi đến gần Sofa thì người đọc: 

﴿ ِ ََّ َرا َوللَۡمۡرَوةَ مِن َشَعآئِرِ ل  258 ابلقرة: ﴾ۖۖ ۞إِنَّ للصَّ
Quả thật, (hai ngọn núi) Sofa và Marwah (tại 

Makkah) là một trong những dấu hiệu (hành hương) 

của Allah.  Al-Baqoroh: 158 (chương 2), và đọc tiếp: 

َِّـهَِّ{َّ ََّّاهللََُّّب
ه
أ ََّّبِمهَّـاَّبهَّـده

ُ
أ بَّْـده

ه
 Ab da u bi maa ba da ol lo hu bi))}أ

hi))(69) điều này nói lên rằng khi Sa-i’ là phải bắt đầu từ 

Sofa bởi đây là một trong các biểu hiệu của Allah, và 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ đọc câu Kinh này khi bắt đầu Sa-i’ và 

khi đến gần Sofa, chứ không phải đọc khi bắt đầu vòng 

mới, nghĩa là không đọc khi đến Marwah và cũng không 

đọc khi trở lại Sofa lần hai, lần ba .v.v.. vì vậy, tín đồ 

Muslim không được tự ý đọc thêm câu Kinh này mà chỉ 

                                           
(69) Ý nghĩa: {Tôi khởi đầu bằng những gì Allah đề xướng.} 
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được đọc khi Sa-i’ và khi đến gần Sofa ở vòng đầu tiên 

duy nhất. 

6) Có người mỗi vòng Sa-i’ là đọc một bài Du-a’ 

riêng biệt, như đã được giải thích đây là Bid-a’h, rằng 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص không hề Du-a’ riêng biệt cho từng vòng 

Sa-i’, cũng không trong Tawwaaf. Đây là hành động Bid-

a’h, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

لهة ََُّّك َّ} له َّضه ة   {بِْدعه

“Tất cả điều Bid-a’h là con đường lạc lối tối tăm.”(70)  

Cho nên người Sa-i’ hãy bỏ hết các lời cầu xin này 

mà hãy cầu xin bằng chính ngôn ngữ của mình với những 

khát vọng của bản thân, cầu xin điều tốt lành ở trần gian 

và ngày sau hoặc tụng niệm Allah hoặc đọc Qur’an hoặc 

bằng các lời nói khác kính dâng lên Allah, bởi Thiên Sứ 

 :đã nói ملسو هيلع هللا ىلص

ا} وهاُفََُّّجِعلهََّّإِن مه بهْْيهََّّبِاْْلهْيِتََّّالط  اَّوه فه ةََِّّالص  ْروه رهََّّوهالْمه ارََِّّْمَُّوه ِمه
ْ
َّقهامهةَِّإِلََِّّاْل

ََِِّّذْكرَِّ  {اّلل 

“Chẳng qua việc qui định Tawwaaf quanh Ka’bah, 

Sa-i’ giữa Sofa và Marwah và ném đá là vì để tụng 

niệm Allah.”(71) 

7) Đọc các sách Du-a’ không rõ nguồn gốc, có 

rất nhiều người hành hương cầm trên tay những quyển 

                                           
(70) Hadith do Muslim ghi số (869). 

(71) Hadith do Abu Dawood ghi số (2888), Al-Tirmizhi ghi số 

(721) và nói: “Hasan Soheeh.” 
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sách không hiểu được ý nghĩa bên trong viết gì nhưng họ 

vẫn say sưa đọc để thờ phượng Allah trong khi họ không 

phải là người Ả Rập và cũng chẳng hiểu các lời Du-a’ đó 

cầu xin điều gì, quả là một tai hại khôn lường. 

Cách giải quyết là mỗi người hành hương tự cầu 

xin Allah bằng chính ngôn ngữ của mình với những nhu 

cầu mình đang cần nó, từ tốt đẹp ở trần gian và tốt đẹp ở 

ngày sau, điều này tốt hơn nhiều so với các lời Du-a’ mà 

anh không biết nghĩa của nó. Với điều này chẳng phải 

anh cầu xin Allah mà bản thân không hiểu mình cầu xin 

gì, đây chẳng phải là phí thời gian và phơi bày sự ngu dốt 

của bản thân hay sao. Nếu muốn vẫn có thể nói đây là 

hành động thiếu văn hóa với Allah. 

8) Bắt đầu Sa-i’ tại Marwah, một số người không 

biết đã cho rằng bắt đầu Sa-i’ tại Marwah cũng giống như 

tại Sofa hoặc khi vào Masjid thì Marwah gần với họ hơn 

nên họ Sa-i’ luôn. Nếu Sa-i’ theo cách này thì khi đã bảy 

vòng chỉ được tính là sáu vòng bởi vòng đầu tiên không 

được tính, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ định phải bắt đầu Sa-i’ 

tại Sofa khi Người nói: 

بَّْ}
ه
َّـأ

ُ
أ َّـبهََّّاـبِمهََّّده

ه
أ ََِّّاهللََُّّده  َّ{هَِّـب

((Ab da u bi maa ba da ol lo hu bi hi))(72)  

9) Số người tưởng rằng một vòng của Sa-i’ là 

bắt đầu tại Sofa và kết thúc tại Sofa giống như 

Tawwaaf bắt đầu tại đá đen và kết thúc tại đá đen, điều 

này còn tồi tệ hơn bởi khi Sa-i’ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ định 

                                           
(72) Ý nghĩa: {Tôi khởi đầu bằng những gì Allah đề xướng.} 
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phải bắt đầu Sa-i’ tại Sofa và kết thúc tại Marwah. Nghĩa 

là từ Sofa đến Marwah là một vòng và trở lại từ Marwah 

đến Sofa là vòng thứ hai. Vậy mà vẫn có người hành 

hương không chịu học hỏi kiến thức trước khi hành 

hương, họ không biết đâu là giới hạn cho phép để làm 

cho đúng. Vì vậy, mỗi tín đồ Muslim phải tự tìm hiểu 

kiến thức Islam trước khi bước vào hành đạo, có thế mới 

tôn thờ Allah bằng sự sáng suốt. 

10) Sa-i’ mà không hành hương, có số người thờ 

phượng Allah bằng Sa-i’ giữa Sofa và Marwah nhưng họ 

không hành hương Hajj và cũng không U’mroh, họ nghĩ 

Sa-i’ giống như Tawwaaf là được phép làm tự nguyện, 

điều này sai. Vì vậy, khi Sa-i’ U’mroh - tức trong thời 

gian U’mroh - anh sẽ nhìn thấy có người ăn mặc bình 

thường vẫn Sa-i’, nếu hỏi: “Tại sao anh làm thế?” thì y 

sẽ trả lời: “Tôi muốn thờ phượng Allah bằng Sa-i’ giống 

như tôi thờ phượng Ngài bằng Tawwaaf vậy.” Đây là 

hành động của người dốt và tỏ vẻ không ngoan, tự cho 

rằng mình hiểu biết nhưng y chẳng có kiến thức gì cả. 

Còn trong thời gian Hajj, cụ thể là trong ngày E’id 

sau khi người hành hương ném đá trụ A’qobah, cạo đầu 

thì họ được phép ăn mặc quần áo bình thường để 

Tawwaaf và Sa-i’. 

Tóm lại, việc ai đó thờ phượng Allah bằng Sa-i’ 

mà y không hành hương Hajj và cũng không U’mroh là 

vô căn cứ, vô cơ sở, hành động này bị xem là Bid-a’h. Và 

điều này thường chỉ có người dốt về giáo lý mới làm nó. 

11) Sa-i’ bằng xe lăn trong khi vẫn mạnh khỏe, 

có số người cẩu thả Sa-i’ bằng xe lăn trong khi họ vẫn đi 
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đứng bình thường, trong khi đó có rất nhiều U’lama cho 

rằng Sa-i’ bằng xe lăn không được công nhận trừ phi có 

lý do. Biết rằng vấn đề này có bất đồng ý kiến giữa 

U’lama cụ thể việc đi bộ có phải là điều kiện để Sa-i’ 

được công nhận hay không, ngoại trừ có lý do? Vì vậy, 

người hành hương cần cố gắng hết sức có thể để đi bộ lúc 

Sa-i’ khi sức khỏe cho phép còn khi không có sức khỏe 

thì Allah không ép con người làm quá sức của mình, bởi 

lúc bà Um Salamah than với Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص rằng sức 

khỏe bà thì Người bảo: 

رهاءََِِّّمنََُّّْطوِفَّ} نِْتََّّانل اِسََّّوه
ه
 {رهاكِبهة ََّّوهأ

“Nàng hãy Tawwaaf phía sau mọi người trên lưng vật 

cưỡi.”(73) thấy rằng Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ cho phép cưỡi 

con vật lúc Sa-i’ là do bà Um Salamah bị bệnh không thể 

tự đi. Dựa vào điều này đối với ai không thể tự đi lại do 

bệnh hoặc tật nguyền hoặc vì nguyên nhân nào đó thì 

được phép ngồi xe lăn để Sa-i’. 

 

Việc nữ leo lên Sofa và chen lấn với nam giới 

Hỏi (281): Quí Sheikh, biết rằng núi Sofa có 

không gian hẹp và Marwah còn hẹp hơn, vậy mà có 

rất nhiều phụ nữ cố leo lên, cố chen lấn với nam 

giới để được đứng trên đó, vậy theo Sunnah phụ nữ 

có được lên Sofa và Marwah không ? 

Đáp: Giới U’lama bảo rằng: Không phải Sunnah 

việc phụ nữ leo lên Sofa và Marwah, phụ nữ chỉ cần 

                                           
(73) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2627) và Muslim ghi số (2196). 
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đứng tại chân núi rồi tiếp tục các vòng Sa-i’ của mình. 

Có lẻ những phụ nữ mà anh thấy leo lên Sofa và 

Marwah là đi cùng với Muhrim, nếu vậy thì các nàng 

không nên rời xa Muhrim kẻo bị thất lạc, còn không thì 

tốt nhất không nên leo lên núi nhằm tránh trường hợp 

che lấn với nam giới. 

 

Hình thức Sa-i’ giữa hai đèn xanh 

Hỏi (282): Quí Sheikh đã nói là chạy nhanh 

khi đến đèn xanh khi Sa-i’ từ Sofa đến Marwah, 

vậy có cần phải chạy nhanh khi Sa-i’ từ Marwah 

đến Sofa không ? 

Đáp: Có, nên chạy nhanh chứ không bắt buộc 

khi đến vị trí giữa hai đèn xanh này dù hướng từ Sofa 

đến Marwah hay hướng từ Marwah đến Sofa, bởi mỗi 

vòng đều riêng biệt nhau. 

 

Người Sa-i’ có cần nói: {َّْب
ه
َّـأ

ُ
أ َّـبهََّّاـبِمهََّّده

ه
أ ََِّّاهللََُّّده {هَِّـب  

Hỏi (2): Quí Sheikh, người Người Sa-i’ có cần 

nói: {َّْب
ه
َّـأ

ُ
أ ـَّده َّـبـهَّاـبِمه

ه
أ {هَِّـبِـَّاهللََُّّده  giống như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

đã nói không ?   

Đáp: Được truyền lại chính xác từ Thiên Sứ 

 là khi Người đi đến gần núi Sofa thì xướng đọc ملسو هيلع هللا ىلص

đoạn Kinh: 

﴿ ِ ََّ َرا َوللَۡمۡرَوةَ مِن َشَعآئِرِ ل  258 ابلقرة: ﴾ۖۖ ۞إِنَّ للصَّ
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Quả thật, (hai ngọn núi) Sofa và Marwah (tại 

Makkah) là một trong những dấu hiệu (hành 

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

có thể Người đọc hết cả câu Kinh này, nên ai có đọc 

hết câu Kinh cũng không sau. 

Còn câu: {َّْب
ه
َّـأ

ُ
أ َّـبهََّّاـبِمهََّّده

ه
أ ََِّّاهللََُّّده {هَِّـب  cũng nên nói theo 

noi theo tấm gương của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص và để bản thân 

cảm nhận rằng mình làm việc này là vì Allah khi công 

nhận điều này thuộc các biểu hiệu của Ngài và bắt đầu 

Sa-i’ tại Sofa. 

Bổn phận của người dẫn đoàn hành hương Hajj 

Hỏi (284): Quí Sheikh đã cho rằng hành động 

sai việc người dẫn đầu Tawwaaf và Sa-i’ cầm sách 

Du-a’ đọc trước rồi người phía sau lặp lại, muốn 

được Sheikh giải thích cụ thể hơn ? 

Đáp: Đúng vậy, những người dẫn đoàn 

Tawwaaf và Sa-i’ họ thuộc rất nhiều Du-a’ từ quyển 

sách Du-a’, nhưng nếu như anh lại hỏi ý nghĩa lời Du-

a’ là gì, tin rằng họ không có kiến thức để trả lời, tuy 

vậy mà những người phía sau chỉ biết mỗi lặp lại như 

vẹt từng câu, từng chữ của người dẫn đoàn. Đây quả là 

một sai phạm nghiêm trọng. 

Giá như người dẫn đoàn dạy nhóm người hành 

hương cụ thể mỗi việc làm khi Tawwaaf và Sa-i’ và 

bảo họ mọi người cứ làm theo chỉ dẫn và cầu xin bắt 

cứ các người muốn bằng chính ngôn ngữ của mình, tôi 

luôn sát cánh bên mọi người có gì cứ việc tư vấn tôi 

hoặc có sai tôi sẽ góp ý, có thế tốt đẹp biết bao. Chứ 
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việc y hô to lời Du-a’ và mọi người đồng loạt lặp lại 

quả gây phiền toái không ít đến mọi người Tawwaaf và 

Sa-i’. 

Và khi dẫn đoàn nói: Tôi sẽ đi trước mọi người 

để hướng dẫn mọi người làm, rồi y chạm vào đá đen 

hoặc giơ tay chào đá đen khi đến ngang và nói Ollohu 

Akbar; rồi nói cầu xin câu Kinh sau khi đến góc 

Yamaani và đá đen: 

ۡنيَا َحَسََ   ﴿ ََا ِِف للُّ ِ بَََّآ َءات  ﴾َوقََِا َعَذاَ  لنلَّاَِ  َوِِف لٓأۡلِخَرةِ َحَسََ    ََ
 201ابلقرة: 

Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Cầu xin Ngài ban cho 

bầy tôi tất cả những điều tốt lành ở trần gian và tất 

cả những điều tốt lành ở Ngày Sau và xin hãy bảo 

vệ, che chở bầy tôi tránh xa hỏa ngục. Al-Baqoroh: 

201 (chương 1). Được thế tốt đẹp biết bao, làm cho 

người hành hương có lòng kính sợ và cảm nhận được 

giá trị Tawwaaf của mình, điều này tốt hơn nhiều việc 

biến mọi người thành con vẹt chỉ biết nói theo mà 

không hề nắm rõ được việc mình làm là gì. 

 

Các sai phạm về hớt tóc và cạo đầu 

Hỏi (285): Quí Sheikh về việc hớt tóc và cạo 

đầu sau Sa-i’ U’mroh hoặc vào ngày Hajj ở Mina có 

diều gì sai phạm không ? 

Đáp: Có số người cạo trọc nửa đầu chừa lại nửa 

đầu, chính mắt tôi đã thấy điều này. Có lần tại chổ Sa-

i’ tôi thấy người đàn ông cạo trọc nửa đầu và chừa nửa 



 

 

 
127 

đầu tóc còn lại, tôi liền giử anh ta lại để hỏi nguyên 

nhân thì anh ta nói: “Tôi muốn làm U’mroh hai lần nên 

lần này tôi cạo nửa đầu và lần tới tôi cạo thêm nửa 

đầu còn lại” đây quả là hành động của người kém kiến 

thức Islam, với điều này không một U’lama nào nói cả. 

Có số khác chỉ hớt ít tóc rồi Tahallul – tức trở lại 

hiện trạng bình thường – điều này trái ngược với câu 

Kinh: 

ِينَ ﴿ ِ َُُءوَسُكۡم َوُمَقِصِّ َِِّقَِ    27 الفتح: ﴾َُمَ

Các ngươi cạo đầu hoặc hớt tóc. Al-Fat-h: 27 

(chương 48), cho nên, buộc phải hớt tóc thấy rõ mình 

đã hớt, chứ còn việc hớt vài sợi tóc thì không thể nhận 

biết đã hớt mà còn làm nghịch lệnh của Allah. 

Liều thuốc cho hai sai phạm này là cạo trọc đầu 

hoàn toàn khi muốn cạo đầu hoặc hớt tóc đều cả đầu 

chứ việc hớt vài sợi tóc thì không được xem là hớt. 

Có người sai phạm lỗi thứ ba, là sau khi Sa-i’ 

xong họ không tìm thấy thợ hớt tóc thì họ về nhà thay 

quần áo bình thường rồi hớt tóc sau đó, điều này sai 

phạm nghiêm trọng hơn, bởi người hành hương không 

được trở lại hiện trạng bình thường cho đến khi cạo 

đầu hoặc hớt tóc, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ra lệnh cho 

Sohabah trong Hajj Wida’, riêng những ai không có 

súc vật giết tế chuyển Hajj thành U’mroh, Người bảo: 

ْْلهْحلِْلَّ} َّوه ْ َصِّ  {فهلُْيقه
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“Các ngươi hãy hớt tóc và trở lại hiện trạng bình 

thường.”(74) điều này cho thấy người hành hương 

không được trở lại hiện trạng bình thường cho đến khi 

hớt tóc. 

Dựa vào điều này, khi người hành hương sau Sa-

i’ không tìm thấy thợ hớt tóc thì phải duy trì trên hiện 

trạng Ehrom cho đến khi hớt tóc hoặc cạo đầu. Nếu 

như ai đó trở lại hiện trạng bình thường trước khi hớt 

tóc hoặc cạo đầu là do dốt về giáo lý Islam thì y không 

có tội, nhưng khi biết được điều này Harom là phải 

mặc liền ngay bộ Ehrom, rồi hớt tóc hoặc cạo đầu mới 

được trở lại hiện trạng bình thường. 

Đây là những sai phạm tôi có thể nhớ được liên 

quan đến hớt tóc và cạo đầu. 

 

Các sai phạm về Mina 

Hỏi (286): Quí Sheikh chúng tôi muốn được 

biết thêm các sai phạm về Mina và việc qua đêm ở 

đó ? 

Đáp: Trong các sai phạm hướng đến Mina đã 

từng đề cập đến việc mọi người không hô to Talbiyah, 

có khi đi ngang qua tập thể đông đúc nhưng không 

nghe hoặc chỉ vài người thì thào lời Talbiyah, trong khi 

Islam cho phép hô to lời Talbiyah với khả năng có thể 

giống như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ra lệnh và Sohabah đã hô 

hào lời Talbiyah, bởi khi người hành hương hô hào to 

thì bất cây, đá, vật cứng, vật mềm sẽ nghe được lời 

                                           
(74) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2672) và Muslim ghi số (1227). 
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Talbiyah đó, vào ngày phán xét chúng sẽ làm nhân 

chứng biện hộ trước Allah. 

Sai phạm về Mina là người hành hương đi 

thẳng đến A’rofah, bỏ không qua đêm tại Mina vào 

ngày mồng 8, tuy biết việc qua đêm này không bắt 

buộc nhưng tốt nhất con người không nên bỏ, bởi đây 

là cung cách hành đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, từ sáng ngày 

mồng 8 Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đến ở Mina cho đến sau mặt 

trời mọc của ngày mồng 9 - tức ngày A’rofah - sau 

hành động này Người nói: 

ُكمَّْ} نهاِسكه َّمه ِنِّ َّ{ُخُذواَّعه
“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(75)  

Việc không qua đêm ở Mina vào ngày mồng  8 

không bị sao cả, bởi Hadith U’rwah bin Al-Mudhris  

rằng ông đã hỏi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص sau khi đã hành lễ cùng 

Người Salah Fajr tại Muzdalifah, ông hỏi: “Thưa Thiên 

Sứ của Allah, rằng tôi đã mà mệt thân mình và con vật 

cưỡi của tôi, là không một ngọn núi nào đi qua mà tôi lại 

không đứng lại trên nó.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ِهدهََّّمهنَّْ} لهتهنهاَّشه ِذهََِّّصه ََّّهه وهقهفه نهاَّوه عه ََّّمه ّت  قهدََّّْنهْدفهعهََّّحه ََّّوه رهفهةهََّّوهقهفه ََّّبِعه ْبله َّقه
ْلًََّّذهلِكهَّ وََّّْْله

ه
اًراَّأ دََّّْنههه تهم ََّّفهقه

ه
هََُّّأ ج  ََّّحه ثههََُّّوهقهضه  {تهفه

“Ai đã tham gia lễ Salah này cùng Ta, đã đứng cùng 

Ta cho đến khi rời khỏi và y đã đứng trên A’rofah 

trước đó vào ban ngày hoặc ban đêm, là xem như sự 

                                           
(75) Hadith do Al-Baihaqi ghi số (5/215), Ahmad ghi số (1/54).  
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hành hương Hajj đó của y đã hoàn thành và đã hoàn 

thành xong nghi thức.”(76) Đây là bằng chứng không 

bắt buộc người hành hương ở lại Mina vào ngày mồng 8 

và đêm mồng 9, nếu ai đó đi thẳng đến A’rofah thì Hajj 

đó đúng, tuy nhiên không tốt bằng người ở lại Mina từ 

sáng mồng 8 đến sau mặt trời mọc của sáng mồng 9. 

Sai phạm khác ở Mina là người hành hương vừa 

gom và vừa rút ngắn lễ Salah, mặc dù biết người đi 

đường được phép gom lễ Salah lại. Nhưng theo Sunnah ở 

Mina là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ rút ngắn lễ Salah bốn Rak-at 

thành hai Rak-at và hành lễ trong giờ mỗi lễ Salah riêng 

biệt, Người hành lễ Zhuhr hai Rak-at trong giờ Zhuhr, 

Người hành lễ O’sr hai Rak-at trong giờ của nó, Người 

hành lễ Maghrib ba Rak-at trong giờ của nó, Người hành 

lễ I’sha hai Rak-at trong giờ của nó và Người hành lễ 

Fajr hai Rak-at trong giờ Fajr. 

Đây là những sai phạm tôi nhớ ra liên quan đến 

Mina. 

 

Các sai phạm hướng đến A’rofah và ở trong 

A’rofah 

Hỏi (287): Quí Sheikh việc hướng đến 

A’rofah và ở lại đó có sai phạm nào không, mong 

được Sheikh chỉ điểm ? 

                                           
(76) Hadith do Abu Dawood ghi số (2752), Al-Tirmizhi ghi số 

(891), Al-Nasaa-i ghi số (1217), Ibnu Maajah ghi số (1226), 

Ahmad ghi số (4/162, 161) và Al-Tirmizhi nói: “Hadith 

Soheeh.” 



 

 

 
131 

Đáp: Trong các sai phạm hướng đến A’rofah là 

anh sẽ không nghe mọi người hô hào lời Talbiyah khi 

họ hướng đến A’rofah, trong khi được truyền lại là 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã hô to Talbiyah mãi đến ngày ném đá 

trụ A’qobah vào ngày E’id.(77)   

Sai phạm là có người đã dừng chân trước khi 

vào địa phận A’rofah, họ ở đó cho đến mặt trời lặn rồi 

dời đến Muzdalifah, đối với nhóm người này thì cuộc 

hành hương Hajj của họ không có giá trị bởi Thiên Sứ 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

رهفهةَُّ} َّعه  {اْلهجُّ
“Hành hương Hajj là phải ở A’rofah.”(78) vì vậy, 

những ai không đứng trong địa phận A’rofah vào đúng 

thời gian được giáo lý qui định thì xem như cuộc hành 

hương đó của y vô giá trị, bởi Hadith đã được dẫn 

chứng. 

Với tầm quan trọng này chính phủ Vương Quốc 

Saudi đã cấm bản báo rõ ràng xung quanh vùng đất 

A’rofah, nếu còn ai đó ở ngoài vùng đất A’rofah thì 

quả là người cẩu thả, lờ là. 

Sai phạm khác tại A’rofah, có số người cố tình 

hướng Du-a’ đến ngọn núi mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đứng xưa 

                                           
(77) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2541, 2544) và Muslim ghi số 

(1281). 

(78) Hadith do Abu Dawood ghi số (2747), Al-Tirmizhi ghi số 

(889), Al-Nasaa-i ghi số (1244), Ibnu Maajah ghi số (1225), 

Ahmad ghi số (4/127, 122), Al-Haakim ghi số (2/226, 291) và 

Al-Tirmizhi nói: “Hasan Soheeh” 
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kia, họ thản nhiên bỏ mặc Qiblah sau lưng mình hoặc 

bên phải hoặc bên trái, đây là hành động dốt giáo lý và 

sai phạm. Theo giáo lý là khi Du-a’ tại A’rofah người 

hành hương phải hướng đến Qiblah mặc cho ngọn núi 

có ở sau lưng, ở bên phải hay ở bên trái, ngoại trừ ngọn 

núi cùng hướng với Qiblah thì lúc này người hành 

hương được phép hướng về nó. 

Sai phạm khác tại A’rofah, có số người tin 

rằng phải đứng cho được vị trí mà xưa kia đã đứng trên 

núi, thế là họ cố gắng vượt khó khăn, gian nan để leo 

lên ngọn núi, đôi khi không đủ thức ăn, thức uống làm 

họ phải mất mạng hoặc trượt tay chân mà rơi xuống 

đất, đây quả là suy nghĩ sai lầm, trong khi được truyền 

lại chính xác từ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص khi người đứng trên núi 

mà nói: 

اُهنهاَّوهقهْفُتَّ} رهفهةََُّّهه اَّوهعه ََُُّّكُّهه ْوقِف   {مه

“Ta dừng tại đây và toàn vùng A’rofah đều là điểm 

dừng.”(79) dựa vào Hadith này thì người hành hương 

không nên ép mình phải chen lấn đứng trên ngọn núi này, 

đôi khi phải lạc nhóm, bị nóng và khát. Đây là hành động 

dại dột bởi đã ép thân mình làm điều quá sức trong khi 

vùng đất A’rofah rộng lớn đứng đâu cũng được. 

Sai phạm khác tại A’rofah, có số người tưởng 

rằng cây cỏ trên A’rofah giống như cây cỏ ở Mina và 

Muzdalifah, nghĩa là không được chặt, bẻ lá v.v.. nếu vi 

phạm sẽ bị phạt giống như tội săn bắn, điều này sai. Bởi 

việc chặt bẻ cây cỏ không liên quan đến Ehrom và chỉ 

                                           
(79) Hadith do Muslim ghi số (2128). 
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liên quan đến nơi chốn, một khi cây cỏ trong phạm vị đất 

Harom thì phải được tôn trọng không được chặt phá, bẻ 

lá, nhổ cỏ, còn cây cỏ ngoài vùng đất Harom là được 

phép chặt bẻ dù có đang Ehrom.  

Cho nên việc chặt nhổ cây ở vùng đất A’rofah là 

không vấn đề gì, nghĩa là được phép xâm phạm đến 

những cây cỏ không do chính phủ bảo vệ tức cây hoang 

dã, tuy nhiên cây cối ở A’rofah không nên chặt phá khi 

không có nhu cầu bởi mục đích của cây cối ở vùng đất 

này thường được chính phủ bảo vệ nhằm mục đích làm 

sạch không khí, để mọi người có bóng mát. 

 

Các sai phạm tại A’rofah (mở rộng) 

Hỏi (288): Quí Sheikh, ngoài các sai phạm 

vừa nêu còn có sai phạm nào mà người hành hương 

làm nó khi ở A’rofah không ? 

Đáp: Vẫn còn một số sai phạm khác chưa nhắc 

tôi như: 

Sai phạm khác ở A’rofah, là có số người hành 

hương cho tin rằng ngọn núi mà xưa kia Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

đứng rất linh, thấy rằng họ cố gắng leo lên bằng được 

trên đó rồi hành lễ Salah, rồi sờ chạm, hôn hít các 

phiếm đã trên núi, có người thì cắt vải treo lên các vách 

đá v.v.. đây chẳng những là hành động Bid-a’h mà còn 

là hành động của nhóm người Đa Thần tôn thờ bụt 

tượng, xưa kia có lần Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đi ngang qua một 

cây mà người Đa Thần Quraish treo vũ khí lên đó thì 

nhóm Sohabah liền thỉnh cầu Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص làm cho 



 

 

 
134 

họ một cây giống như người Quraish vậy, lặp tức 

Thiên Sứ nổi giận nói: 

{َُّ ََُّّاّلل  ْكبه
ه
ُب َّ،َّأ كه ْ ،َّلهَته ُ َنه اَّالسُّ هََّّإِن هه نهََّّنَّْمهََُّّسَنه ْبلهَََّّكه ِيَُّكمقه ،َّقُلُْتْمَّوهاَّل 

اَّنهْفِِسَّبِيهِدهَِّ مه ائِيلهََّّبهُنوَّقهالهْتََّّكه ََّّإِْْسه ا﴿َّلُِموسه له  ٓ إَِل َا ا َكَماا لۡجَعل نلَّ
ا  َُ إِنَُّكۡم قَۡوم  ََتَۡهَُوَن  لَُهۡم َءالَِه    {218األعراف :  ﴾ ١٣٨قَا

“Ollohu Akbar, rằng đây là vết đổ, rằng các ngươi sẽ 

dẫm phải đường lối của các thế hệ trước các ngươi, 

Ta xin thề trước Đấng nắm linh hồn Ta trong tay, lời 

nói mà các ngươi vừa nói giống như nhóm con cháu 

Isro-il đã nói với Musa Hãy tạo cho chúng tôi một 

thần linh giống như họ có thần linh vậy. Musa liền 

đáp: “Các ngươi quả là nhóm người ngu muội vô kiến 

thức.” Al-A’raaf: 218 (Chương 9)”(80) ngọn núi này 

không hề có tính quyền năng hay giá trị nào đặc biệt cả, 

nó giống hệt như các ngọn núi, các ngọn đồi khác trong 

vùng A’rofah. Còn việc Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đứng trên núi đó 

có nghĩa là người hành hương được phép đứng trên nó 

nếu thuận lợi, dễ dàng chứ không bắt buộc. 

Sai phạm khác ở A’rofah, là có số người hành 

hương tưởng rằng phải đến tham gia Salah cùng Imam tại 

Masjid, nên họ không quãng khó khăn để được hành lễ 

Salah cùng Imam, rồi gây khó khăn cho bản thân, cho 

mọi người xung quanh, trong khi đó Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(80) Hadith do Ahmad và Al-Tirmizhi ghi số (1282) và nói: 

“Hasan Soheeh.” 
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اُهنهاَّوهقهْفُتَّ} رهفهةََُّّهه اَّوهعه ََُُّّكُّهه ْوقِف   {مه

“Ta dừng tại đây và toàn vùng A’rofah đều là điểm 

dừng.”(81) và Người nói: 

ْرُضََِِّّلهََُّّجِعلهْتَّ}
ه
ْسِجًداَّاأل ُهوًراَّمه  {وهطه

“Ta được ưu tiên chọn đất làm Masjid (hành lễ) và 

tẩy rửa (thay Wudu và tắm).”(82) tốt nhất người hành 

hương chọn điểm hành hương mà mình cảm thấy thoải 

mái và tập trung thì đó mới là yêu cầu. 

Sai phạm khác ở A’rofah, là có số người hành 

hương rồi khỏi A’rofah hướng đến Muzdalifah trước khi 

mặt trời lặn, điều này sai, hành động này giống như việc 

làm của Quraish rằng họ đã rời A’rofah trước mặt trời 

lặn. Điều này đi nghịch lại Sunnah rằng Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

chỉ rời A’rofah sau khi mặt trời lặn hoàn toàn và ánh 

hoàng hôn mất đi một ít, như được ghi trong Hadith 

Jaabir .(83) Dựa vào điều này người hành hương phải 

khẳng định mình đã ở trong phạm vi A’rofah và phải ở 

đó cho tới mặt trời lặn, giống như người nhịn chay không 

được xả trừ phi mặt trời lặn, cho nên cấm người hành 

hương rời A’rofah cho đến khi mặt trời lặn. 

Sai phạm khác ở A’rofah, là có số người hành 

hương giết thời gian bằng tán gẫu, nói xấu người khác, 

nói chuyện thiên hạ, với hành động này đã vi phạm hai 

điều cấm: 

                                           
(81) Hadith do Muslim ghi số (2128). 

(82) Hadith do Al-Bukhori ghi số (418) và Muslim ghi số (512). 

(83) Hadith do Muslim ghi số (2128). 
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Thứ nhất: Ăn thịt mọi người bằng cách nói xấu 

người khác, đây là điều Harom, bởi Allah phán:  

ۡشُهر  ﴿
َ
ا َفَمن فََرَض فِيهِنَّ لۡۡلَجَّ فَََل  لۡۡلَجُّ أ ۡعَُوَملت  ََفََث َوََل فُُسوَق مَّ

 َُ  279ابلقرة:  ﴾ِِف لۡۡلَجِِّ  َوََل ِجَدا

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 1). 

Thứ hai: Phí thời gian. 

Còn khi nói chuyện thông thường không nói điều 

Haram thì lại phí thời gian, nhưng nếu trước mặt trời 

nghiên bóng thì chuyện này không sau, còn sau khi mặt 

trời nghiên bóng, sau khi xong Salah Zhuhr và O’sr thì 

người hành hương nên tận dụng hết thời gian trong Du-

a’, tụng niệm, đọc Qur’an, đến khi mệt mỏi có thể nói 

chuyện giây lát bằng những mẫu chuyện vui liên quan 

đến hồng phúc của Allah để mọi người có niềm tin, có hi 

vọng. Lưu ý, nhất là thời gian cuối ngày nên tập trung 

Du-a’ bằng cung cách nghiêm trang, kính cẩn với những 

lời Du-a’ từ Qur’an, từ Sunnah bởi đây là thời gian cơ 

hội để lời Du-a’ được đáp lại. 

 

Các sai phạm hướng đến và ở tại Muzdalifah 

Hỏi (289): Quí Sheikh, chúng tôi muốn biết 

thêm các sai phạm trên đường hướng đến 

Muzdaliyah và ở lại tại đây ? 
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Đáp: Trong các sai phạm đã được đề cập là mọi 

người rời A’rofah trước mặt trời lặn. 

Trong các sai phạm là mọi người tranh giành 

nhau rời A’rofah dẫn đến cảnh tượng chen lấn, đôi khi 

dẫn ra tay nạn giao thông. Trong khi đó Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

rời A’rofah rất êm đềm và bình tĩnh đến nổi con lạc đà 

Người cưỡi có thể vừa đi vừa cúi đầu xuống đất, lúc đó 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cầm dây cương mà nói:  

كْينهةهَّ} كْينهةهََّّالس   {الس 
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” và thi thoảng Người cũng đi 

nhanh để lên những ngọn đèo thấp.(84) Vì vậy người 

hành hương hãy rời A’rofah bằng tâm trạng điềm tĩnh, 

từ từ. 

Sai phạm khác là số người dừng chân trước khi 

đến được địa phận Muzdalifah mà qua đêm đến sau 

Salah Fajr hôm sau rồi tiến đến Mina, những ai có hành 

động này là y đã thiếu sót nghi thức qua đêm tại 

Muzdalifah, điều này rất nguy hiểm. Bởi theo một số 

U’lama thì việc qua đêm này là Rukun (nền tảng) của 

Hajj, số ít U’lama khác thì cho rằng Sunnah nhưng 

theo đại đa số U’lama và cũng là ý kiến đúng nhất, việc 

qua đêm tại Muzdalifah là một trong các điều bắt buộc 

của nghi thức Hajj. 

Sai phạm khác là số người đã hành lễ Salah 

Maghirb và I’sha trên đường đi trước khi đến 

Muzdalifah, đây là hành động nghịch lại Sunnah, rằng 

                                           
(84) Hadith do Muslim ghi số (2128). 
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Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đang trên đường hướng đến Muzdalifah 

thì Người đã dừng lại tiểu và lấy Wudu, lúc đó 

Usaamah ngồi phía sau hỏi: “Hành lễ Salah hả Thiên 

Sứ ?” Người đáp:  

امهكهَّ} مه
ه
لةَُّأ  {الص 

“Salah sẽ ở phía trước.”(85) thế là Thiên Sứ không 

hành lễ Salah cho đến khi đặt chân vào vùng đất 

Muzdalifah, lúc đó đã vào giờ I’sha. Xong Thiên Sứ  

 .đã hành lễ Salah Maghrib và Isha trong giờ I’sha ملسو هيلع هللا ىلص

 

Các sai phạm ở Muzdalifah (bổ sung) 

Hỏi (290): Quí Sheikh, ngoài các sai phạm đã 

kể còn có sai phạm nào khác liên quan đến 

Muzdalifah nữa không ? 

Đáp: Có số người quyết không hành lễ Salah 

cho đến khi nào đến được Muzdalifah cho dù có hết 

giờ Salah, hành động này thuộc đại tội, bởi tuyệt đối 

không được trì hoãn Salah đến hết giờ mà không có 

nguyên nhân, Allah phán: 

﴿  َ ةَ ََكنَۡت لََعَ للُۡمۡؤِمََِ  كَِتل ََول ۡوقُوت  إِنَّ للصَّ  103النساء:  ﴾١٠٣ا ا مَّ

Rằng 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), 

                                           
(85) H 
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song Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã giải thích rõ giờ giấc và ấn định 

rõ giới hạn, Allah phán: 

ُِموَن ﴿ َل ُم لۡظَّ ُِ ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ِ فَأ ََّ  117ابلقرة:  ﴾٢٢٩َوَمن َيتََعدَّ ُحُدوَد ل

Và dám ai vượt các hạn định của Allah thì y thuộc 

đám người bất công. Al-Baqoroh: 117 (chương 1). 

Một khi lo sợ giờ Salah sẽ hết trước khi đến 

Muzdalifah thì bắt buộc bạn phải hành lễ Salah ngay 

lặp tức cho dù chưa đến Muzdalifah. Mỗi người hành 

lễ theo hoàn cảnh của mình, nếu đi bộ thì dừng lại hành 

lễ đàng hoàng; còn khi ngồi trên xe không thể xuống 

xe giống như đi xe khách chẳng hạn thì cứ hành lễ 

bằng tư thế ngồi trên xe, bởi Allah phán: 

﴿ ْ َ َما لۡسَتَطۡعتُمۡ  فَٱتَُّقوا ََّ  26اتلغابن:  ﴾ل

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

của các ngươi. Al-Taghaa-bun: 26 (chương 64). 

Tóm lại, không ai được phép trì trễ Salah 

Maghrib và I’sha đến hết giờ I’sha với lý do muốn làm 

theo Sunnah là hành lễ Salah tại Muzdalifah. Đúng 

hơn, hành động trì trễ Salah này là nghịch lại Sunnah, 

rằng Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã trì trễ Salah nhưng vẫn còn 

trong giờ Salah. 

Sai phạm khác về dừng chân tại Muzdalifah 
là có người hành lễ Salah Fajr trước giờ Fajr, thấy rằng 

họ đã Azaan trước giờ Fajr khoảng một giờ hoặc nhiều 

hơn hoặc ít hơn, xong Salah thì họ liền rời đi, hành 

động này sai trầm trọng. Rằng Salah trước giờ Salah là 
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không được chấp nhận, đúng hơn là Harom, bởi đã vi 

phạm giới hạn của Allah, vì Salah đã được giáo lý ấn 

định giờ bắt đầu và giờ kết thúc hẳn hòi không ai được 

tự ý hành lễ Salah trước hoặc sau giờ của nó. Salah tốt 

nhất tại Muzdalifah là hành lễ liền ngay khi vào giờ bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã hành lễ như thế, không vì thế mà tín 

đồ Muslim hành lễ Salah ngoài giờ. 

Sai phạm khác ở Muzdalifah là có người rời 

Muzdalifah trước khi dừng chân lại đây, thấy rằng họ 

chỉ đi ngang qua chứ không ở lại, họ nói: “Chỉ cần đi 

ngang là đủ”, điều này sai nghiêm trọng, bởi đi ngang 

chưa đủ vì theo Sunnah là qua đêm đến hành lễ Salah 

Fajr, xong đứng tại Ma’shar mà cầu xin Allah cho đến 

mặt trời ửng thật đỏ thì rời hướng đến Mina. Thiên Sứ 

 chỉ giảm nhẹ cho những người yếu sức khỏe ملسو هيلع هللا ىلص

trong gia đình rời Muzdalifah trong đêm,(86) bà Asma 

 con gái Abu Bakr đã theo dõi mặt trăng, khi mặt 

trăng lặn là bà cùng mọi người rời Muzdalifah.(87)  

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã cho phép người yếu sức khỏe 

rời Muzdalifah trong đêm nhưng khi nào thì được hành 

động của Sohabah giải thích đó là sau khi mặt trăng 

lặn. Điều chắc chắn vào đêm mồng 10 thì mặt trăng 

phải lặn hơn sau nữa đêm, nghĩa là sau khi đã trôi qua 

hai phần ba đêm. 

Đây là những sai phạm tôi nhớ liên quan đến 

Muzdalifah. 

                                           
(86) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2696) và Muslim ghi số (2175). 

(87) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2697) và Muslim ghi số (2172). 
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Các sai phạm về ném đá 

Hỏi (291): Quí Sheikh, đâu là các sai phạm 

mà người hành hương mắc phải khi ném đá ? 

Đáp: Như đã rõ người hành hương trong ngày 

E’id là đến Mina sau khi rời Muzdalifah, việc làm đầu 

tiên sau khi đến Mina là ném đá vào trụ A’qobah bằng 

bảy viên đá, ném từ viên và nói Ollohu Akbar trên mỗi 

viên giống như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã làm và Người giải 

thích rõ ý nghĩa của việc ném đá này là: 

ا} وهاُفَّالَُّجِعلهََّّإِن مه بهْْيهََّّبِاْْلهْيِتََّّط  اَّوه فه ةََِّّالص  ْروه رهََّّوهالْمه ارََِّّْمَُّوه ِمه
ْ
َّقهامهةَِّإِلََِّّاْل

ََِِّّذْكرَِّ  {اّلل 

“Chẳng qua việc qui định Tawwaaf quanh Ka’bah, 

Sa-i’ giữa Sofa và Marwah và ném đá là vì để tụng 

niệm Allah.”(88) Tuy nhiên, có rất nhiều sai phạm mà 

người hành hương mắc phải, như:  

Trong các sai phạm đó, có người tưởng rằng 

việc ném đá phải lượm ở Muzdalifah, thấy rằng họ 

bận rộn lượm đá ở Muzdalifah trước khi rời khỏi, đây 

là suy nghĩ sai, bởi đã được phép lượm ở bất cứ đâu tại 

Mina, tại Muzdalifah hoặc bất cứ nơi nào quan trọng 

phải là viên đá nhỏ cở đầu ngón tay. 

Sai phạm khác là thấy họ rửa các viên đá này 

do lo sợ ai đó đái lên viên đá này hoặc muốn vệ sinh 

                                           
(88) Hadith do Abu Dawood ghi số (2888), Al-Tirmizhi ghi số 

(902) và nói: “Hasan Soheeh.” 
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các viên đá, có lẻ vì vệ sinh phù hợp hơn. Nhưng cho 

dù có nghĩ sau thì hành động này là Bid-a’h, bởi Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص không làm, bởi việc thờ phượng không đúng 

theo chỉ dẫn của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chính là Bid-a’h còn 

khi làm không vì mục đích thờ phượng thì lại làm 

chuyện ruồi bu, phí thời gian. 

Sai phạm khác là có người cho rằng ném đá là 

ném Shayton nên thấy họ tỏ vẻ nóng giận, cáo gắt tựa 

như Shayton đang đứng trước mặt họ vậy, với hành 

động này dẫn đến các tệ hại sau: 

1) Đây là suy nghĩ sai, bởi việc ném đá cốt là để 

thực hiện việc tụng niệm Allah, noi theo tấm gương 

của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, xác định tính thờ phượng, một khi 

con người thờ phượng Allah và hiểu rõ ý nghĩa việc 

làm của mình thì quả là một việc hoàn mỹ và thể hiện 

tính thành tâm của mình. 

2) Hệ lụy do suy nghĩ xấu này là con người có 

hành động thái quá như tỏ vẻ giận dữ, mạnh mẽ, đôi 

khi gây phiền người xung quanh, đôi khi y xem mọi 

người trước mặt giống như côn trùng không nhường 

người già, người yếu, nhìn y tựa như con lạc đà lên cơn 

điên.  

3) Hệ lụy do suy nghĩ sai này là con người 

không cảm nhận được hành động ném đá của mình là 

đang thờ phượng Allah. Có người thêm một số lời nói 

khi ném đá như: “Lạy Allah, xin hãy phẩn nộ Shayton, 

xin làm lòng Đấng Rohmaan” lời nói này không phải là 

Sunnah. Theo Sunnah là nói Ollohu Akbar mỗi khi 

ném từng viên đá.                                                
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4) Hệ lụy do suy nghĩ sai này làm y nhặt những 

cục đá to mà ném vì cho rằng đá càng lớn sẽ gây hại 

Shayton càng nhiều, đôi khi họ còn ném cả dép, cả gỗ 

hoặc những gì có thể ném trong khi giáo lý không cho 

phép ném những thứ này. Vào thời gian trước khi xây 

cầu ném đá, tôi nhìn thấy hai vợ chồng leo hẳn vào bể 

đá cả hai ôm lấy trụ đá mà đập bằng dép mặc cho mọi 

người xung quanh ném đá vào mình, có lẽ vợ chồng họ 

nghĩ đó mới là con đường đến với Allah nên cố gắng 

chịu đựng. 

Tóm lại, đây là suy nghĩ sai khi ném đá bởi việc 

ném đá cốt là để sùng bái Allah và thờ phượng Ngài 

qua việc ném đá đó, và để noi theo chỉ đạo của Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Các sai phạm về ném đá (bổ sung) 

Hỏi (292): Ngoài các sai phạm mà quí Sheikh 

đã trình bày còn có sai phạm nào khác cần nhắc 

nhở nữa không ? 

Đáp: Ngoài các sai phạm đã trình bày ở trên, có 

thêm các sai phạm sau đây: 

Trong các sai phạm khác là có người ném đá 

không vào trong hố, cụ thể là trước đây tại trụ A’qobah 

có vách tường chắn một mặt của trụ này thế là mọi 

người cứ ồ ạt ném đá vào bứt tường đó, với cách ném 

này không được công nhận đã ném. Bởi yêu cầu là phải 

ném hết bảy viên đá vào hố có thể mới hết nhiệm vụ, 

cho dù sau khi vào hố nó có văng đâu cũng mặc. 
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Sai phạm khác là có người tưởng rằng phải ném 

đá trúng cột đá mới được, suy nghĩ này sai. Giáo lý 

không yêu cầu phải ném trúng cột đá, bởi cột đá chỉ là 

biểu tượng để mọi người biết mà ném, còn ném trúng 

cột hay không trúng cột đều được miễn sau viên đá 

nằm trong hố là được. 

Sai phạm khác là có số người không mấy quan 

tâm việc tự mình thực hiện các nghi thức Hajj, họ nhờ 

người khác làm thay trong khi y có khả năng, đây là 

hành động sai. Bởi ném đá là một trong các nghi thức 

và biểu hiệu của Hajj buộc người hành hương tự thực 

hiện nó, Allah phán: 

﴿ ِ َّ َِ ُۡۡعۡمَرةَ  واْ لۡۡلَجَّ َول تِمُّ
َ
 276ابلقرة:  ﴾ۖا َوأ

Và các ngươi hãy hoàn thành Hajj và U’mroh vì 

Allah. Al-Baqoroh: 276 (chương 1), lệnh này bắt 

buôc người hành hương tự mình thực hiện hết mọi nghi 

thức Hajj, không nhờ cậy người khác. 

Có số người nói rằng người đông quá tôi không 

thể thực hiện. 

Xin trả lời: Nếu ban ngày đông thì chờ ném vào 

buổi chiều hoặc vào buổi tối, tuy biết ném vào ban 

ngày tốt hơn. Nhưng nếu ban đêm có thể dễ dàng ném 

đá do ít người sẽ tốt hơn nhiều so với việc ném ban 

ngày để chiến đấu với mệt mỏi, chen lấn đôi khi đá 

không vào được hố. Tóm lại, thời gian ném đá Allah 

cho phép rất dài có thể ném bất cứ giờ nào buổi sáng, 

buổi chiều hoặc ban đêm. 
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Có số người nói rằng phụ nữ không tiện cho 

việc chen lấn khi có nam giới. 

Xin trả lời: Không phải phụ nữ không tiện cho 

việc xuất hiện khi có nam giới, chỉ cần phụ nữ ăn mặc 

kín đáo đúng trang phụ Islam là được phép đến ném đá 

cho mình, còn không chúng tôi cấm phụ nữ không cho 

rời khỏi nhà luôn. Đúng hơn là phụ nữ yếu đuối không 

đủ sức chen lấn với nam giới, đôi khi lại xảy ra chuyện 

không hay thì nên hoãn việc ném đá đến chiều hoặc 

ban đêm. Thấy rằng Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã không cho phép 

những người yếu như bà Sawdah bint Zum-a’h và 

những ai như bà nhờ người khác ném đá thay trong khi 

họ rất cần được thế. Điều này là bằng chứng xác thực 

cho việc không được nhờ cậy người khác ném đá thay 

mình với lý do mình là phụ nữ. 

Ngoại trừ, những ai không thể tự ném đá không 

ban ngày cũng không ban đêm thì lúc này cho phép họ 

nhờ cậy người khác ném đá thay, bởi xưa kia Sohabah 

đã ném đá thay cho trẻ em do chúng bất lực việc ném 

đá. Nếu không có bằng chứng này là chúng tôi bảo 

người bất lực ném đá phải làm điều khác thay thế hoặc 

không thay thế hoặc phải chịu phạt vì đã bỏ một trong 

các nghi thức Hajj. Tóm lại, giống như Salah không thể 

đứng Salah thì ngồi hoặc nằm hoặc chỉ cử động bằng 

mắt, thì ném đá cũng vậy được phép nhờ người khác 

ném thay khi hoàn toàn bất lực việc ném đá, nhưng 

đừng lạm dụng để bỏ bê, lơ là, cẩu thả với nghi thức 

hành hương Hajj, bởi đây là hành động thiếu khôn 

ngoan và nguy hiểm. 
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Sai phạm khác là có người tưởng rằng chỉ có đá 

ở Muzdalifah mới ném được, thấy rằng khi họ bị mất 

hết hoặc mất một số thì họ cuốn cuồn chạy đi xin, thậm 

chí mua, điều này ngoài sai phạm còn là dại dột. Như 

chúng tôi đã trình bày là được ném đá dù lượm ở bắt 

cứ nơi đâu, thậm chí là lượm xung quanh hố đá, bởi 

không có bất cứ bằng chứng nào cấm nhặt đá quanh hố 

để ném. Vả lại, đá đó không ở trong hố có thể do ai đó 

đã làm rơi hoặc đá đó được ném từ xa không vào trong 

hố. 

Sai phạm khác là có người ném đá ngược liên 

tiếp hai ngày 11 và 12, họ bắt đầu từ trụ A’qobah, xong 

đến trụ giữa, xong đến trụ nhỏ, đây là hành động 

nghịch với chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص là Người ném 

theo thứ tự trụ nhỏ, đến trụ giữa và cuối cùng là trụ 

A’qobah, xong Người nói: 

ُكمَّْ} نهاِسكه َّمه ِنِّ َّ{ُخُذواَّعه
“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(89)  

Những ai ném ngược thế này thì bảo y trở lại 

ném trụ giữa, xong đến trụ A’qobah do hai trụ này phải 

được ném sau trụ nhỏ. 

Còn ai ném trụ nhỏ, xong trụ A’qobah, xong trụ 

giữa thì bảo y trở lại ném trụ A’qobah bởi trụ này phải 

được ném sau trụ giữa. 

Đối với trường hợp ném lộn do kém kiến thức, 

nếu phát hiện trong những người Tashreeq thì cần phải 

                                           
(89) Hadith do Al-Baihaqi ghi số (5/215), Ahmad ghi số (1/54). 
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ném lại, còn khi đã qua những ngày này thì không sao 

bởi sự kém kiến thức của bản thân, vả lại, y cũng đã 

ném xong ba trụ đá chỉ khác mỗi thứ tự.  

Sai phạm khác là có số người ném đá trước khi 

mặt trời nghiên bóng, đây là sai phạm lớn, bởi đã ném 

đá trước giờ bắt đầu nên không được công nhận, bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َّرهديَّ} ُهوه ْمُرنهاَّفه
ه
لهْيِهَّأ َّعه ًلَّلهيْسه مه َّعه ِمله ْنَّعه  {مه

“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc 

làm đó của y bị trả lại.”(90) và được truyền lại Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ ném sau khi mặt trời đã nghiên bóng trước 

khi hành lễ Zhuhr. Bằng chứng cho vấn đề là xưa kia 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص theo dõi rất kỷ sự dịch chuyển của mặt 

trời, ngay khi mặt trời nghiên bóng là Người lặp tức 

ném đá trước khi hành lễ Salah Zhuhr như ông 

Abdullah bin U’mar kể: “Chúng tôi đã trong tư thế sẵn 

sàng, khi mặt trời nghiên bóng là chúng tôi ném đá.” 

Nếu như được phép ném đá trước mặt trời nghiên bóng 

là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã làm rồi, bởi nó dễ dàng cho cộng 

đồng và Allah luôn muốn tạo dễ dàng cho con người, 

Ngài phán: 

ُۡۡعَۡسَ ﴿ ۡۡيَُۡسَ َوََل يُرِيُد بُِكُم ل ُ بُِكُم ل ََّ  285ابلقرة:  ﴾يُرِيُد ل

Allah luôn muốn tạo sự dễ dàng cho các ngươi, chứ 

không hề muốn gây khó khăn cho các ngươi. Al-

Baqoroh: 185 (chương 1). Một khi không cho phép ném 

                                           
(90) Hadith do Muslim ghi số (2928). 
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trước mặt trời nghiên bóng thì hãy biết rằng đó không 

phải là thời gian để ném đá. Tất nhiên thời gian ném đá 

của ba ngày 22, 21 và 21 đều giống nhau, đều sau mặt 

trời nghiên bóng. 

Tín đồ Muslim cần phải thận trọng trong việc thờ 

phượng, hãy luôn kính sợ Allah trong động tĩnh của 

mình, rằng ai kính sợ Allah sẽ được Ngài ban cho lối 

thoát và ai kính sợ Ngài sẽ được Ngài phù hộ mọi chuyện 

dễ dàng, Allah phán: 

﴿ ْ ْ إِن َتتَُّقوا ِيَن َءاَمَُٓوا َها لَّلَّ يُّ
َ
أ َ َيٰٓ ََّ ِۡر ََيَۡعل َُّۡكۡم فُۡرقَان  ل ا َويَُكرِّ

 ِ ُ ذُو لَۡۡرۡضِل لَۡۡعِييِم َعَُكۡم َسيِّ ََّ : األَفال ﴾٢٩اتُِكۡم َويَۡغرِۡر َُۡكۡم  وَل
17 

Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi sợ Allah, 

Ngài sẽ ban cho các ngươi tiêu chuẩn để phân biệt 

(phải trái, chân lý và lầm lạc), Ngài sẽ giải tỏa các 

ngươi khỏi những việc làm tội lỗi và Ngài sẽ tha thứ 

tội lỗi cho các ngươi. Bởi Allah là Đấng có vô vàn 

thiên ân vĩ đại. Al-Anfaal: 17 (Chương 8). 

Chú ý, việc ném đá phải được thực hiện ngay trong 

giờ của nó, ném đá A’qobah phải được thực hiện trong 

ngày E’id; ném đá ngày 22 phải trong ngày 22; ném đá 

ngày 12 phải trong ngày 12, tuyệt đối không được trì trệ 

sang ngày sau, mặc dù vẫn có U’lama xem là được 

nhưng theo Sunnah là cấm trừ phi có nguyên nhân. 

 

Các sai phạm về ném đá (mở rộng) 
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Hỏi (293): Quí Sheikh chúng tôi muốn biết 

thêm nữa các sai phạm liên quan đến ném đá mong 

được Sheikh mở rộng thêm ? 

Đáp: Việc ném đá không yêu cầu phải xác định 

viên đá đã vào trong hố chỉ cần tin rằng viên đá đã vào 

hố là được, bởi việc xác định lúc này rất khó và khi 

khó thì dựa vào lòng tin. Vì giáo lý cho phép áp dụng 

lòng tin trong hành đạo giống như không biết đã hành 

lễ bao nhiêu Rak-at ba hay bốn thì Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

ر َّ} ََّّفهلْيهتهحه وهابه لهْيهََِّّْْلُتِم ََُّّثم ََّّالص   {عه
“Hãy dựa vào điều cho rằng đúng rồi tiếp tục hoàn 

thành.”(91)  

Chúng tôi xin tiếp tục các sai phạm liên quan 

đến ném đá: 

Sai phạm khác là có người ném ít hơn số lượng 

qui định như ba, bốn hoặc chỉ năm, điều này nghịch 

với Sunnah bắt buộc phải ném đủ bảy viên như Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ném. Tuy nhiên, có số U’lama giảm cho 

những ai sơ sót ném thiếu một hoặc hai viên bởi có 

Sohabah đã lở ném thiếu. Nếu như có ai đó đến hỏi tôi 

chỉ ném mỗi sáu viên do quên hoặc không biết thì 

chúng tôi sẽ bảo: “Không có vấn đề gì” bởi có số 

Sohabah đã vấp phải thiếu sót này. Dù sao đi nữa vẫn 

phải ném dủ bảy viên giống như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

ném. 

                                           
(91) Hadith do Al-Bukhori ghi số (422) và Muslim ghi số (591). 
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Sai phạm khác là có người bất cần cầu xin sau 

khi ném xong hai trụ nhỏ và giữa trong những ngày 

Tashareeq, trong khi được truyền lại chính xác từ 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص là sau khi ném xong trụ nhỏ là Người 

bước sang một bên, mặt hướng về Qiblah, giơ tay mà 

cầu xin Allah rất lâu, và sau ném đá trụ giữa cũng vậy, 

nhưng sau khi ném đá trụ A’qobah thì người liền quay 

đi mà không đứng lại. Người hành hương cần quan tâm 

đến điều Sunnah này, hãy đứng lại mà cầu xin Allah 

sau khi ném đá xong trụ nhỏ và trụ giữa với thời gian 

bản thân cho phép. 

Đến đây chúng tôi đúc kết được có sáu vị trị để 

người hành hương cầu xin, gồm: Tại Sofa, tại Marwah 

lúc Sa-i’, tại A’rofah, tại Muzdalifah, sau ném đá trụ 

nhỏ và sau ném đá trụ giữa. Đây là sáu vị trí mà Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã đứng cầu xin. 

Sai phạm khác là có người ném đá nhiều hơn 

bảy viên hoặc trong ngày ném đến hai, ba lần hoặc 

không làm Hajj cũng ném, chẳng những là hành động 

sai mà còn yếu kém kiến thức. Bổn phận của tín đồ 

Muslim phải hành đạo đúng theo khuôn khổ mà Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã dạy, có thế mới đạt được tình yêu thương 

và sự tha thứ của Allah, như Ngài phán: 

ُ َوَيۡغرِاۡر َُۡكاۡم ﴿ ََّ َُۡكُم ل ُِعوِِن َُيَِۡا َ فَٱتََّ ََّ َُّوَن ل قُۡل إِن ُكَُتۡم َُتِ
ُ َغُروَ   ََّ   12آل عمران:  ﴾٣١ ََِّحيم   ُذنُوَبُكۡما َول

Hãy bảo (tín đồ Muslim, hỡi Muhammad)! “Nếu 

các ngươi thực sự yêu thương Allah thì hãy tuân 



 

 

 
151 

lệnh Ta đây, có thế các ngươi mới được Allah yêu 

thương và tha tội, bởi Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, 

Đấng Vô Cùng Khoan Dung.” Ali I’mraan: 12 

(chương 1). 

Đến đây là tất cả những sai phạm về ném đá mà 

tôi biết. 

 

Các sai phạm về qua đêm ở Mina trong những ngày 

Tashreeq 

Hỏi (294): Quí Sheikh đã trình bày các sai 

phạm ở Mina vào ngày mồng 8, giờ chúng tôi biết 

thêm các sai phạm khác trong những ngày 

Tashreeq ? 

Đáp: Trước khi trình bày các sai phạm ở Mina 

tôi muốn nói thêm vài sai phạm ở Muzdalifah chưa 

được nhắc đến, gồm: 

Trong các sai phạm đó là người hành hương 

thức trắng đêm để đọc Qur’an, tụng niệm, hành lễ 

Salah, điều này nghịch lại Sunnah, bởi vào đêm này 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص không thờ phượng Allah bằng các hình 

thức này. Theo Soheeh Muslim từ Jaabir kể rằng đêm 

đó sau Salah I’sha là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nằm nghỉ cho đến 

rạng đông thì Người hành lễ Salah Fajr, điều này cho 

thấy trong Muzdalifah không Salah, không tụng niệm, 

không đọc Qur’an.  

Sai phạm khác ở Muzdalifah là có người cố ở 

lại đây sau Salah Fajr để hành lễ Salah Sunnah sau mặt 

trời mọc xong mới đi, điều này là sai do nghịch lại chỉ 
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đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص và phù hợp với lối hành đạo 

của người Đa Thần, rằng Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã rời khỏi 

Muzdalifah lúc mặt trời ửng đỏ gần mọc, còn người Đa 

Thần vẫn ở lại chờ mặt trời mọc. Vì vậy ai ở lại 

Muzdalifah để thờ phượng Allah đến mặt trời mọc là y 

đã làm giống cung cách người Đa Thần và đi ngược lại 

chỉ đạo của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص. 

Về sai phạm ở Mina là có người không qua 

đêm ở đây vào hai đêm 22 và đêm 21, họ ở ngoài với 

không lý do với ý muốn được tự do, để hít thở không 

khí trong lành giống như họ đã nói. Đây là hành động 

dại dột và lầm lạc, đi ngược lại Sunnah của Thiên Sứ 

 Nếu như con người muốn tự do, thoải mái thì .ملسو هيلع هللا ىلص

hãy ở lại quê nhà bởi nơi đó họ mới hoàn toàn thoải 

mái, không khó chịu và không tốn tiền. 

Sai phạm khác là có người vừa vào vành đai 

Mina thấy không có khoảng trống thì liền bảo hết chổ 

rồi và ra ngoài khu vực Mina mà qua đêm. Bắt buộc 

người hành hương phải nổ lực hết mình tìm chổ để ở 

tạm tại Mina vì nó là điều bắt buộc, hãy hết mình tìm 

kiếm tin là sẽ thấy được chổ để qua đêm trong các 

ngày Tashreeq, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ở lại đây và nói: 

ُكمَّْ} نهاِسكه َّمه ِنِّ َّ{ُخُذواَّعه
“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(92) 

Trong những ngày Mina này Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص chỉ cho 

phép riêng ông Al-A’bbaas bin Abdul Muttolib  đến 

                                           
(92) Hadith do Al-Baihaqi ghi số (5/215), Ahmad ghi số (1/54).  
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qua đêm ở Makkah để tiếp tế nước cho người hành 

hương.(93)  

Sai phạm khác là có người khi không tìm được 

chổ ở Mina thì họ đến ở Makkah hoặc ở A’ziziyah, khi 

không còn chổ thì được phép ở nối tiếp các lều ở Mina 

để có sự liền lạc giống như khi Masjid không còn chổ 

trống thì được phép nối hành sao cho nó liền với hàng 

trước cho dù có ra ngoài Masjid. 

Sai phạm khác là có người vào ban ngày rời 

Mina đến Makkah để tự do, để tránh nắng, để thư giãn 

mặc dù điều này theo U’lama được phép bởi chỉ bắt 

buộc qua đêm, tuy nhiên nó đi ngược Sunnah là Thiên 

Sứ đã ở Mina ملسو هيلع هللا ىلص suốt cả ngày lẫn đêm trong các 

ngày Tashreeq. Ngoại trừ ai đó bị bệnh hoặc vì công 

việc thì không vấn đề gì giống như xưa kia Thiên Sứ 

 đã cho phép những người chăn lạc đà ở cùng đàn ملسو هيلع هللا ىلص

gia súc của mình.(94)   

Trên là những sai phạm về Mina mà tôi nhớ 

được. 

 

Các sai phạm về giết tế súc vật 

Hỏi (295): Quí Sheikh ngoài các sai phạm đã 

trình bày chúng tôi muốn biết thêm về các sai phạm 

khi giết tế súc vậy ? 

                                           
(93) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2614) và Muslim ghi số (2125). 

(94) Hadith do Abu Dawood ghi số (2795), Al-Tirmizhi ghi số 

(955), Al-Nisa ghi số (1268, 1267), Ibnu Maajah ghi số 

(3037) và Al-Tirmizhi nói: “Hasan Soheeh.” 
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Đáp: Trong các sai phạm về giết tế súc vật, 

gồm: 

Là số người hành hương giết súc vật không đúng 

độ tuổi bắt buộc theo luật Islam như lạc đà phải năm 

tuổi, bò phải hai tuổi, dê phải một tuổi và cừu phải sáu 

tháng, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُواَّلهَّ} نََّّْإِل ََُّّمِسن ةًََّّإِل ََّّتهْذَبه
ه
لهْيُكمََّّْيهْعَُّسهََّّأ ُواَّعه تهْذَبه ةًََّّفه عه ذه َِّمنهََّّجه

نَِّ
ْ
أ  {الض 

“Không được giết tế súc vật ngoại trừ ở tuổi 

Musinnah, khi khó khăn tìm kiếm thì hãy giết cừu ở 

tuổi Jaza-a’h.”(95) Tuổi Misinnah là tuổi đã được nói 

cụ thể ở trên.  

Và ngạc nhiên thay có người biện mình bằng câu 

Kinh: 

ُتۡم َفَما لۡسَتۡيََسَ ِمَن للَۡهۡدِيِۖ ﴿ ۡحِِصۡ
ُ
 276ابلقرة:  ﴾فَإِۡن أ

Nếu các ngươi bị cản trở không thể tiếp tục thi 

hành thì hãy nộp phạt một con vật tế với khả năng. 
Al-Baqoroh: 276 (chương 1), theo câu Kinh khả năng 

họ có bấy nhiêu.  

Xin trả lời bạn trong câu Kinh Allah dùng cấu 

trúc câu ở thể xác định bằng hai từ “alif và lam” nghĩa 

là xác định rõ thể loại xúc vật được phép giết tế, sau đó 

được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص qui định rõ ở độ tuổi nào và phải 

không tật nguyền, thương tật. Nếu bạn không có khả 

                                           
(95) Hadith do Muslim ghi số (2761). 
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năng giết súc vật như đã qui định thì Allah vẫn cho bạn 

cách khác đó là: 

يَّامٖ فَ ﴿
َ
لَث ِ أ ۡم ََيِۡد فَِصَياُم ثََل

َّۡ َََجۡعُتۡم  ِِف لۡۡلَجِِّ  َمن  ََۡعٍ  إَِذا  ابلقرة:  ﴾وََس
276 

Nhưng ai không có khả năng (dâng một con vật tế) 

thì phải nhịn chay ba ngày trong thời gian làm Hajj 

và bảy ngày sau khi trở về nhà. Al-Baqoroh: 196 

(chương 1). Còn khi bạn giết con vật nhỏ chưa đủ tuổi 

hoặc là bạn sẽ bỏ hoặc sẽ bố thí hoặc phải ăn bởi nó 

không đạt yêu cầu với dẫn chứng là Hadith ở trên. 

Sai phạm khác là có người giết súc vật bị tật 

nguyền trong khi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cấm giết súc vật bị tật 

nguyền như vậy, như có lần mọi người hỏi Thiên Sứ 

 súc vật như thế nào không được giết tế, Người ملسو هيلع هللا ىلص

đáp: 

ْربهع َّ}
ه
ُْزنهََّّلهََّّأ ـْورهاءَََُّّيه ََُّّالْعه ْيِّ ـاَّاْْلـه ُرهه وه ـةََُّّ،عه ِريضه ََُّّوهالْمه ْيِّ اَّاْْلـه رهُضـهه َّ،مه

اءَُّ رْجه ََُّّوهالْعه اَّاْْلهْيِّ لُْعهه ِزْيلهُةَّوهََّّ،ظه اُءََّّ-الْهه ْجفه ْوَّالعه
ه
 {ُتْنِقََّّلهََّّال ِّتََّّ-أ

“Có bốn loại tật không giết tế: Bị lọt tròng mắt, bị 

bệnh nặng, bị què và bị ốm không còn thịt.”(96)  

Sai phạm khác là có người sau giết tế thì ném 

bỏ, họ đã không hoàn thành nhiệm vụ mà Allah đã bắt 

buộc, 

                                           
(96) Hadith do Abu Dawood ghi số (1821), Al-Tirmizhi ghi số 

(1497), Al-Nasaa-i ghi số (4167), Ibnu Maajah ghi số (1244) 

và Al-Tirmizhi nói: “Hasan Soheeh.” 
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َۡۡرقَِۡي ﴿ ۡطعُِمواْ لۡۡلَآئَِس ل
َ
ََۡها َوأ  28احلج:  ﴾٢٨فَُُكُواْ ِم

Thế nên, các người hãy ăn thịt (súc vật giết tế) đó, 

và mang phân phát cho người nghèo, người khó 

khăn. Al-Hajj: 18 (chương 11), trong câu Kinh Allah 

ra lệnh phải phân phát thịt cho người nghèo người khó 

khăn, bổn phận này phải thực hiện còn có muốn ăn thịt 

hay không thì tùy ý muốn của mỗi người, bởi xưa kia 

sau khi dắt đàn cừu từ Madinah đến Makkah Thiên Sứ  

 .đã giết tế và mang hết thịt chia cho người nghèo ملسو هيلع هللا ىلص

Ngoài ra, hành động bỏ thịt này là phí phạm tiền bạc, 

đây là điều mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cấm,(97) vả lại hành 

động phí phạm này còn là hành động của người thiếu 

trí khôn ngoan, Allah phán: 

ُ َُۡكۡم قَِيلم  َوََل تُ ﴿ ََّ ََِّّۡت َجَعَل ل َُكُم ل ۡل ۡمَو
َ
َرَهآءَ أ النساء:  ﴾ اۡؤتُواْ للسُّ

5 

Và cấm các ngươi giao tài sản của các ngươi cho 

những kẻ Safih (những người sử dụng tài sản không 

mang lại lợi ích), bởi đó là thứ mà Allah đã ban cho 

các ngươi tạo dựng cuộc sống. Al-Nisa: 5 (chương 

4). 

Những người làm sai này họ biện luận rằng 

không tìm thấy người nghèo cộng thêm khó khăn cho 

việc phải khuân vác nặng nề và số lượng người quá 

đông đúc. Đôi khi lý luận này cũng đúng nhưng thời 

gian trước đây kìa, còn giờ đây có rất nhiều văn phòng 

đại diện nhận tiền giết tế họ sẽ giết đúng số lượng, độ 

                                           
(97) Hadith do Al-Bukhori ghi số (9171) và Muslim ghi số (571). 
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tuổi và phân phát đúng người hưởng số thịt đó, chỉ cần 

bạn tìm đến các văn phòng mà trả đủ số tiền súc vật tế 

là được. 

Sai phạm khác là có người giết tế trước giờ cho 

phép, nghĩa là họ giết trước Salah E’id mặc dù có vài 

U’lama nói được nhưng đây là ý kiến sớm bị bác bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã không giết trước Salah E’id trong khi 

mọi người rất cần có thịt ăn. Rằng trước đây khi Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ra lệnh Sohabah Tahallul Hajj thành U’mroh 

để làm Hajj Tamadtua’ nhưng Sohabah đã trì hoãn, 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

هوَِّ} ْمرََِِّّمنََّّْاْستهْقبهلُْتََّّل
ه
اَّيأ اَّاْستهْدبهْرُتََّّمه يُْت،َّمه ْهده

ه
هْولهََّّأ ل ن ََّّوه

ه
ِِعََّّأ َّالْههْدىهََّّمه

َّ
ه  {ْحلهْلُتَّأله

“Nếu như Ta có quyền quyết định sự việc là Ta 

không dắt súc vật tế theo đâu, và nếu như không có 

vật tế cùng Ta là Ta đã Tahallul rồi.”(98) thấy rằng 

nếu được phép giết tế trước ngày E’id là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

đã giết và Tahallul rồi, bởi làm cho mọi người an tâm 

hơn. Một khi không giết tế trước ngày E’id thì biết 

rằng sự việc không được phép làm. 

Và tôi đã nghe được một chuyện rất ngộ nghĩnh 

là có người nói với lữ đoàn hành hương từ phương xa 

đến Makkah rằng mọi người được phép giết súc vật tế 

kể từ khi rời khỏi nhà đến ngày Ei’d, tôi gợi ý mọi 

người nên giết đủ số lượng thịt ăn trong ngày. Đây quả 

                                           
(98) Hadith do Al-Bukhori ghi số (1785) và Muslim ghi số (2126). 
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là lời nói tài trời xúc phạm đến giáo luật của Allah và 

quyền lợi của người khác. Đối với ai đã làm theo lời 

xúi dục này thì hãy mau sám hối với Allah bởi hành 

động dễu cợt trên giáo lý của Ngài, với số súc vật này 

Allah muốn đám bầy tôi của Ngài dâng hiến lên cho 

Ngài bằng cung cách mà Ngài đã qui định cho họ, 

tuyệt đối không được thay đổi theo cách khác cho dù 

họ là ai. 
 

Giáo lý giết tế ngoài khu vực Makkah 

Hỏi (296): Quí Sheikh, có một số công ty nhận 

lẫn việc giết tế súc vật cho những người hành hương 

Hajj, các công ty này giết ở các vùng đất khác ở 

chân trời tây hoặc chân trời đông, vậy giáo lý ra 

sao? 

Đáp: Xin trả lời rằng điều này sai đi ngược lại 

giáo lý của Allah, bởi tại Makkah mới chính là nơi để 

mọi người giết súc vật của những người hành hương 

Hajj Qiron, Hajj Tamadtua’ hoặc chịu phạt và Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã không giết súc vật ở Madinah hay ở bất cứ 

khu vực nào mà chỉ giết ở Makkah, vì Allah đã phán cụ 

thể hành phạt của người phạm săn bắn, 

﴿ ُٖ ََ ِ  ََيُۡكُم بِهِۦ َذَوا َعۡد َۡۡكۡع َِغ ل َل َۢا َب ۡديَ َِ َُِكۡم   75 املائدة: ﴾مِّ

Dưới giám sát của hai người công minh trong các 

ngươi và phải được dắt đến Ka'bah để giết tế. Al-

Maa-idah: 95 (chương 5). Một khi giáo lý qui định giết 

tại khu vực nào đó thì chỉ được giết tại đó, tức việc giết 

tế súc vật của Hajj và vi phạm điều cấm của Ehrom là 
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phải giết tại Makkah và phát thịt cho thị dân Makkah, 

nếu nói không có người nghèo quả là điều vô lý. Tuy 

nhiên đối với số thịt giết tế này được phép phân phát ra 

các vùng lân cận hoặc các nước lân cận, ưu tiên cho 

những vùng và những nước có nhu cầu cao. 

Giáo lý việc giết Qurban ở nơi khác 

Hỏi (297): Quí Sheikh qui định này có bắt 

buộc đối với giết Qurban không ? 

Đáp: Có, qui định cho Qurban giống như qui 

định của giết tế Hajj vậy, bởi Qurban là một trong các 

biểu hiệu của tôn giáo nên phải được thực hiện ngay 

trên quê hương của mỗi người Muslim muốn giết, bởi 

chính Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã giết Qurban tại Madinah trước 

mặt tất cả Sohabah, tại nơi hành lễ Salah với mục đích 

phơi bày biểu hiệu của Allah và động viên mọi người 

bỏ tiền để thực hiện biểu hiện này. Còn việc gởi súc vật 

để giết Qurban ở nơi khác còn quê hương của mình thì 

vắng lặn không có giết Qurban thì đây là bất công với 

quê hương chính mình, với hành động này làm mất đi 

các điều sau:  

Thứ nhất: Người giết tế mất cơ hội tự mình giết 

Qurban, rằng điều này tốt nhất do Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã tự 

mình giết Qurban. 

Thứ hai: Mất đi cơ hội ăn thịt Qurban do 

Sunnah là ăn Qurban đó, đây là lệnh của Thiên Sứ 

 :cũng là lệnh của Allah ملسو هيلع هللا ىلص

َۡۡرقَِۡي ﴿ ۡطعُِمواْ لۡۡلَآئَِس ل
َ
ََۡها َوأ  28احلج:  ﴾٢٨فَُُكُواْ ِم
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Thế nên, các người hãy ăn thịt (súc vật giết tế) đó, 

và mang phân phát cho người nghèo, người khó 

khăn. Al-Hajj: 18 (chương 11), việc ăn thịt Qurban 

cũng là hành động thờ phượng, nên khi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

dắt theo một trăm con lạc đà để giết Qurban, tự tay 

Người đã giết sáu mươi ba con và giao cho Aly giết số 

còn lại và phân chia thịt. Ngoài ra, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص còn 

ra lệnh lấy ít thịt của cả trăm con lạc đà nấu chung một 

nồi và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã ăn thịt và húp nước của nồi 

thịt đó.(99) Rằng theo Sunnah là chủ nhân Qurban nên 

ăn thịt mà mình đã giết. 

Chúng tôi xin nói rằng được phép nhờ người 

khác giết Qurban hộ mình nhưng ít ra con vật phải 

trong tay mình, ở tại nhà mình và tại quê hương mình 

để được chứng kiến giết thịt, được ăn thịt và phơi bày 

biểu hiệu tôn giáo. 

Nhằm nhấn mạnh việc giết Qurban không vì 

mục đích hưởng thịt mà là vì lời phán: 

ا َوَللِكن َيََاَُلُ لتلَّۡقَوىل مَُِكۡما ﴿ َِ َ ُۡلُوُمَها َوََل دَِمآُؤ ََّ َُ ل   ﴾َۡن َيََا
 19 احلج:

Không phải thịt cũng không phải máu của vật giết 

tế đến với TA mà đến với TA là lòng kính sợ của 

các người. Al-Hajj: 37 (chương 11), và Thiên Sứ 

 :nói về những ai giết trước giờ Salah ملسو هيلع هللا ىلص

ْم َّ} َّْله اَُّهوه ْهلِهََِّّفهإِن مه
ه
ُهَّأِل مه  {قهد 

                                           
(99) Hadith do Muslim ghi số (2128). 
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“Rằng đó chỉ là thịt mà y cắt cho gia đình 

mình.”(100) và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói với Abu Bardah:  

ْم َّ} اة َّْله َّشه اتُكه  {شه
“Con cừu của anh chỉ là cừu thịt.”(101) Thiên Sứ  

 .phân biệt rõ giữa thịt Qurban và thịt thường ملسو هيلع هللا ىلص

Và rằng giới U’lama nói: “Rằng ai đó có bố thí 

một trăm con lạc đà thịt cũng không bằng một con cừu 

giết Qurban.” Điều này khẳng định việc Qurban được 

xem trọng về mặt giết để kính lên Allah hơn là việc 

hưởng lợi từ số thịt. 

 

Vài lời khuyên về Qurban 

Hỏi (298): Quí Sheikh đã nói việc gởi tiền đi 

đến các vùng Islam để giết Qurban cho họ là làm 

khác mục đích của giáo lý Islam, vậy Sheikh có thể 

cho thêm vài lời khuyên liên quan đến chủ đề này 

không ? 

Đáp: Như các bạn nói có những công ty động 

viên người hành hương Hajj giao tiền cừu cho họ để họ 

giết số súc vật đó ở những quê hương khác cần số thịt 

đó hơn, chúng tôi đã trình bày rõ là không được phép 

giết vật tế của Hajj ngoại trừ giết tại Makkah bởi Allah 

đã qui định. Còn về số thịt, khi thị dân Makkah đã đầy 

                                           
(100) Hadith do Al-Bukhori ghi số (5562) và Muslim ghi số 

(1961). 

(101) Hadith do Al-Bukhori ghi số (5556) và Muslim ghi số 

(1961). 
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đủ thì được phép chuyển ra bên ngoài ưu tiên cho các 

khu vực gần Makkah trước. 

Về súc vật Qurban thì chủ nhân của súc vật nên 

giết tại quê hương mình sinh sống bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

đã không chuyển số súc vật Qurban đi đâu cả mà 

Người giết tại Madinah, tốt nhất là tự mình cắt cổ con 

vật, nếu không dám thì nhờ người khác giết thay ngay 

trước mặt mình, và chúng tôi đã trình bày các mặt tiêu 

cực khi chuyển súc vật Qurban đi ra khu vựa khác. 

Nhân đây tôi muốn khuyên quí tín hữu Muslim 

rằng việc giết Qurban không vì mục đích lấy thịt giống 

như có người mua rất nhiều thịt phát cho người nghèo. 

Không, mà mục đích thiêng liêng của giết Qurban là 

kính dâng lên Allah bằng việc cắt cổ con vật, bởi đây 

là hành động tốt đẹp nhất để kính dâng Allah, Ngài 

phán: 

َِماَ  ﴿ َۡۡ َل ِ ل ِّ ََ  ِ َّ َِ ََل  ١٦٢قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمَۡياَي َوَمَمااِِت 
ُُ للُۡمۡساَِِم َ  وَّ

َ
نَاا  أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
للَِك أ ۥۖ َوبَِذ  - 261 األَعَلاُ:  ﴾١٦٣ ََشِيَك ََلُ

261 

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. Ngài không có 

đối tác cũng không có cộng tác. Và Ta được chỉ thị 

như thế và Ta là người Muslim đầu tiên thần phục 

Ngài.” Al-An-a'm: 162 – 163 (chương 6), và Allah 

phán: 
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ِ لَِربَِِّك َولۡۡنَۡر ﴿
 1: الكوثر  ﴾٢فََصلِّ

Bởi thế, hãy chỉ vì Thượng Đế Ngươi (Muhammad) 

mà dâng lễ Salah và đâm yếu hầu (súc vật). Al-

Kawthar (chương 228), và Allah phán: 

ا َوَللِكن َيََاَُلُ لتلَّۡقَوىل مَُِكۡما ﴿ َِ َ ُۡلُوُمَها َوََل دَِمآُؤ ََّ َُ ل   ﴾َۡن َيََا
 19 احلج:

Không phải thịt cũng không phải máu của vật giết tế 

đến với TA mà đến với TA là lòng kính sợ của các 

người. Al-Hajj: 19 (chương 11), và việc mọi người 

chuyển tiền đến khu vực khác kể giết Qurban cho mình, 

tốt hơn là nên dùng tiền đó mua thức ăn mà phát cho 

người nghèo đôi khi sẽ có lợi hơn cho mọi người do đáp 

ứng được nhu cầu của họ hơn và có thể thức ăn sẽ rẻ hơn. 

Tôi khuyên quí anh em có khả năng kinh tế đang ở 

chân trời đông và chân trời tây hãy thực hiện việc giết tế 

Qurban ngay trên quê hương mình để nêu cao biểu hiện 

Islam và kính dâng Allah bằng việc cắt cổ con vật, điều 

này có hai lợi ích là giết được Qurban trên quê hương 

mình và giúp được anh em nghèo Muslim nơi đó có thịt 

để ăn. 

 

Các sai phạm về Tawwaaf Wida 

Hỏi (299): Quí Sheikh còn mỗi Tawwaaf 

Wida, xin hỏi có sai phạm nào liên quan đến việc 

này không ? 
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Đáp: Người hành hương Hajj buộc phải thực 

hiện nghi thức cuối cùng là Tawwaaf Wida, bởi Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ِْفَّيهنََّّْلهَّ} د َََّّصه حه
ه
ََّّأ ّت  ْهِدهََِّّآِخرََُّّيهُكونهََّّحه  {بِاْْلهْيِتََّّعه

“Không một ai được phép rời khỏi cho đến khi 

(Tawwaaf) lần cuối cùng tại Ka’bah.”(102) và bởi 

Hadith Ibnu A’bbaas  kể: 

َمرَ 
ُ
نح  انلهاُس  }أ

َ
َدَهمح  آَخرُ  يَُكونَ  أ َيحَت، َعهح َههُ  إَله  بَابلح

َ
َف  أ  َعَن  ُخفِّ

َائََض{  احلح

“Thiên hạ được lệnh phải thực hiện nghi thức hành 

hương cuối cùng tại Ka’bah, ngoại trừ, phụ nữ đang kinh 

nguyệt thì được miến.”(103) Vì vậy nhiệm vụ cuối cùng 

của người hành hương Hajj là phải Tawwaaf trước khi 

rời khỏi Makkah, tuy nhiên mọi người cũng mắc phải các 

sai phạm sau: 

Thứ nhất: Có người vẫn chưa ném đá nhưng vẫn 

đến Tawwaaf Wida, xong quya lại Mina ném đá và trở về 

nhà từ Mina, điều này sai do Tawwaaf Wida đó không 

được công nhận trong trường hợp này bởi nghi thức cuối 

cùng là ném đá. 

Thứ hai: Có người Tawwaaf xong vẫn còn ở lại 

Makkah với hành động này làm cho Tawwaaf Wida của 

họ vô giá trị buộc phải Tawwaaf lại lần nữa khi khởi 

                                           
(102) Hadith do Muslim ghi số (2118). 

(103) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2955) và Muslim ghi số 

(1328). 
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hành. Nếu như sau Tawwaaf nán lại mua ít thứ cần thiết 

hoặc khuân vác hành lý thì không sao. 

Thứ ba: Có người Tawwaaf xong thì đi lùi để chia 

tay Ka’bah và Masjid, họ nghĩ nếu quay lưng đi là thiếu 

tôn trọng. Đây là hành động Bid-a’h bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

không làm và cũng không một Sohabah nào làm, trong 

khi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص là Người sùng bái Allah và ngôi nhà 

Ka’bah của Ngài nhất, vậy mà khi đi thì Người vẫn quay 

lưng đi bình thường, nên tín đồ Muslim phải hướng mặt 

ra cửa đi bình thường mặc cho lưng có quay về Ka’bah. 

Thứ tư: Có người ra đến cửa Masjid thì liền quay 

lại tựa như chia tay Ka’bah thấy họ chào Salam, Du-a’ 

hoặc tương tự, điều này cũng là Bid-a’h bởi Thiên Sứ 

không làm, nếu nó tốt đẹp là Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã làm trước 

rồi. 

 

Giáo lý thăm viếng Masjid Nabawi và việc thăm 

viếng có liên quan đến Hajj chăng ? 

Hỏi (300): Quí Sheikh giáo lý ra sao việc thăm 

Masjid Nabawi và việc thăm viếng này có liên quan 

gì đến Hajj không ? 

Đáp: Việc thăm viếng Masjid Al-Nabawi không 

hề bắt buộc, nó chỉ là Sunnah, những ai có cơ hội hành 

lễ Salah tại đó thì hãy cố gắng, bởi Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã 

nói: 
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دََُّّّلهَّ} اُلََّّتُشه ََّّإِل ََّّالرِّحه اَّثهلهثهةََِّّإَِله ذه َّهه ْسِجِدي َّمه : اِجده سه ْسِجدََِّّمه َّوالْمه
ْسِجدَِّ هرهاِمَّوهالمه ََّّاْلْ ْقصه

ه
 {األ

“Cấm các ngươi vung tiền bạc để đi thăm viếng ngoại 

trừ thăm viếng ba Masjid: Masjid này của Ta, Masjid 

Harom Makkah và Masjid Al-Aqso.”(104) Người 

Muslim nên tốn tiền để thăm viếng Masjid Nabawi bởi 

Salah tại đó được một ngàn ân phước mà không một 

Masjid nào có được ngoại trừ Masjid Harom 

Makkah(105), nhưng khi đến Madinah người Muslim 

phải định tâm được Salah tại Masjid, sau khi đến thì cũng 

nên thăm viếng mồ phần Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص và hai Sohabah 

của Người Abu Bakr  và U’mar , nhưng phải đúng 

theo khuôn khổ cho phép không Bid-a’h và không thái 

quá. 

Ý thứ hai của câu hỏi là có liên quan đến nghi 

thức Hajj không ? 

Xin trả lời là không có liên quan gì cả, bởi thăm 

viếng Masjid nằm ngoài nghi thức Hajj và U’mroh. Vốn 

dĩ U’lama đề cặp việc thăm viếng này nằm ở cuối nghi 

thức Hajj là bởi hầu như đa số tín đồ Muslim ở ngoài 

Arab Saudi khó có thể đến được Madinah nên dịp hành 

hương Hajj là cơ hội để họ đến Madinah, chứ việc thăm 

viếng Masjid Nabawi hoàn toàn không liên quan đến 

nghi thức Hajj và U’mroh. 

                                           
(104) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2287) và Muslim ghi số 

(1397). 

(105) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2272) và Muslim ghi số 

(1394). 
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Các nguyên tắc thăm viếng Masjid Nabawi 

Hỏi (301): Quí Sheikh đã nói khi đến 

Madinah nên thăm viếng Masjid Nabawi và mồ của 

Nabi và hai bằng hữu của Người, vậy việc thăm 

viếng đó có qui định như thế nào ? 

Đáp: Việc thăm viếng mồ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص có các 

nguyên tắc là đứng hướng mặt về mồ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص và 

chào Salam cho Người, xong bước sang một bên phải 

chào Salam tiếp cho Abu Bakr , xong bước thêm vài 

bước để Salam cho U’mar , xong rồi khỏi vị trí đó. 

Đây là cách thăm viếng mà Islam cho phép. 

Còn việc mọi người đến vuốt tường, vuốt khung 

cửa để cầu may thì quả là việc làm Bid-a’h và còn tồi 

tệ hơn nữa là có người cầu xin Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص phù hộ 

họ tai qua nạn khỏi, đạt được mưu cầu .v.v. đây là hành 

động Shirk đẩy người vi phạm rời khỏi vành đai Islam, 

bởi chính Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص không thể hại hoặc giúp đỡ 

một ai, và Người đã chết như bao người đã chết, Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص vốn chỉ là con người đã sống giống thiên hạ 

sống và chết giống thiên hạ chết, Người hoàn toàn 

không có bất cứ quyền năng nào cả, chính Allah đã 

phán với Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ا قُۡل إِّنِِّ ََلٓ ﴿ َََشد  ا َوََل  ۡمَُِك َُۡكۡم َضِّ 
َ
ِ َۡن َُيَِۡيِِن مَِن  ٢١أ

قُۡل إِّنِّ
ِجَد مِن ُدونِهِۦ ُمََۡتَحًدا 

َ
َحد  َوَۡۡن أ

َ
ِ أ ََّ  11 - 12اجلن:   ﴾٢٢ل
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Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không hề nắm 

trong tay quyền ám hại hoặc hướng dẫn một ai đó.” * 

Hãy bảo chúng tiếp: “Chắc chắn rằng sẽ không một 

ai có thể cứu Ta thoát khỏi hành phạt của Allah (nếu 

Ta bất tuân Ngài) và ngoài Ngài ra Ta cũng sẽ không 

tìm được đâu chổ nương tựa an toàn.” Al-Jin: 21 - 

11(chương 91), và Allah phán: 

ۡمَُِك ﴿
َ
ٓ أ ا إَِلَّ َما شَ نِلَۡرِى َنۡرع  قُل َلَّ ا ا َوََل َضًّ ُ ََّ  288األعراف:  ﴾آَء ل

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không có quyền 

quyết định điều lợi hoặc hại cho chính bản thân của Ta 

trừ phi điều nào Allah muốn.” Al-A'raaf: 288 (chương 

7), và Allah phán: 

﴿ ٓ ُُ  قُل َلَّ قُو
َ
ََ َوََلٓ أ ۡعََُم لَۡۡغۡي

َ
ِ َوََلٓ أ ََّ ُُ َُۡكۡم ِعَِدي َخَزآئُِن ل قُو

َ
أ

ا  ُِع إَِلَّ َما يُوََحٰٓ إَِلَّ تََّ
َ
ۖ إِۡن أ  52األَعاُ:  ﴾َُۡكۡم إِّنِِّ َمََك 

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không tự cho 

mình sử hữu trong tay những kho báu của Allah, Ta 

cũng không hề biết được bất cứ việc thiên cơ huyền bí 

nào, lại càng không xưng rằng Ta là Thiên Thần. 

Chẳng qua, Ta chỉ làm theo những gì Ta được mặc 

khải cho TA thôi.” Al-An-a'm: 52 (chương 6). 

Đúng vậy, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص vốn chỉ là con người 

bằng xương, bằng thịt, là một nô lệ trung kiên với Allah, 

ngoài việc Người được ân sủng được chọn làm Thiên Sứ 

 truyền tải sức mệnh truyền đạt thông tinh từ Allah ملسو هيلع هللا ىلص

đến con người tính từ khi Người chính thức làm Thiên Sứ 

cho đến ngày tận thế. 
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Giáo lý thăm viếng khu nghĩa địa Baqe’ và Uhud 

Hỏi (302): Quí Sheikh giáo lý ra sao việc thăm 

viếng các khu nghĩa địa của Madinah như Baqe’ và 

Uhud ? 

Đáp: Thăm viếng nghĩa địa là Sunnah dù bạn ở 

đâu, đặc biệt là khu nghĩa địa Baqe’ đã chôn rất nhiều 

xác của Sohabah trong đó có Thủ lĩnh U’sman bin 

A’ffaan  và mộ ông được xác định rõ đến ngày nay, 

ngoài ra còn khuyến khích nên đi thăm khu nghĩa địa 

Uhud đã chôn các Sohabah tử chiến như Hamzah bin 

Abdul Muttolib  bác của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, xong 

khuyến khích thăm viếng Masjid Quba theo cung cách 

lấy Wudu tại nơi mình ở đến Masjid Quba hành lễ hai 

Rak-at sẽ hưởng được ân phước U’mroh. Ngoài các địa 

danh này thì ở Madinah không còn khu vực nào để tín 

đồ Muslim thăm viếng nữa. 

 

Trong lòng muốn cầu xin sự biện hộ từ người quá 

cố, vậy phải làm sao ? 

Hỏi (303): Quí Sheikh đã kể năm địa danh 

nên thăm viếng khi đến Madinah thì đã rõ, nhưng 

có người muốn cầu xin hưởng được lời biện hộ của 

những người quá cố đó thì phải làm sao ? 
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Đáp: Tin rằng nhưng người trong mộ ở các khu 

nghĩa địa này là người ngoan đạo, hi vọng rằng họ sẽ là 

người biện hộ cho mình vào ngày sau đặc biệt là Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nhưng không vì thế mà cầu xin trực tiếp họ, 

chỉ có thể cầu xin Allah ban cho mình được hưởng lời 

biện hộ của họ. Bởi người ngoan đạo sẽ được Allah 

cho họ ân sủng biện hộ cho người khác vào ngày phán 

xét. Và rằng việc biện hộ được chia thành hai loại: 

Thứ nhất: Thể loại dành riêng cho Thiên Sứ 

 không ai có quyền hưởng chung, đó là lời biện ملسو هيلع هللا ىلص

hộ vĩ đại thỉnh cầu Allah khai phiên tòa phán xét toàn 

thể nhân loại, rằng vào ngày tận thế tất cả con người 

đứng dưới sự gian nan, cực khổ đến không chịu nổi họ 

liền bàn nhau nhờ ai đó thỉnh cầu Allah khai phiên tòa 

phán xét, thế là họ kéo đến gặp ông tổ Adam, rồi đến 

Nuh, rồi đến Ibrohim, rồi đến Musa, rồi đến Ysa tất cả 

họ đều từ chối vì cho rằng mình không có tư cách đó, 

cuối cùng họ tìm đên gặp Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

và Người đảm nhận trọng trách này, sau khi Thiên Sứ 

 thỉnh cầu thì Allah chấp nhận mở phiên tòa xét xử ملسو هيلع هللا ىلص

toàn thể nhân loại.    

Thứ hai: Thể loại biện hộ dành chung cho 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, cho các vị Nabi khác, cho người 

Siddeeq, cho người chết Shahid, cho người ngoan đạo 

biện hộ cho người đã vào hỏa ngục được ra ngoài. 

Rằng người Mumin phạm tội lỗi chỉ ở trong hỏa ngục 

trong thời gian nhất định rồi Allah cho phép ai đó trong 

số Nabi, trong số Siddeeq, trong số người Shahid và 
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cho người ngoan đạo biện hộ cho họ được ra khỏi hỏa 

ngục. 

Tóm lại, khi con người kỳ vọng vào ai đó giống 

như Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص hoặc bất kỳ người 

ngoan đạo nào biện hộ cho mình nhưng không cầu xin 

trực tiếp họ thì không sao. Còn nếu nói: Thưa Thiên Sứ 

của Allah, hãy biện hộ cho tôi hoặc này ông, này Imam 

hãy biện hộ cho tôi v.v.. thì tuyệt đối không được, đây 

chính là hình thức thờ phượng ngoài Allah bị xem là 

Shirk. 

 

Giáo lý việc thăm khu bảy Masjid và các khu vực 

khác 

Hỏi (304): Quí Sheikh đã nó chỉ thăm viếng 

vỏn vẹn năm địa danh ở Madinah, nhưng có rất 

nhiều người hành hương đi thăm viếng khu bảy 

Masjid, viếng Masjid Qiblatain hoặc và địa danh 

khác thì giáo lý như thế nào ? 

Đáp: Tôi đã trình bày rõ là ở Madinah chỉ thăm 

viếng mỗi Masjid Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cộng thêm mồ của 

Người và mồ của hai bằng hữu của Người; khu nghĩa 

địa Baqe’ có mộ của U’sman bin A’ffaan; khu nghĩa 

địa Uhud có mộ của Hamzah bin Abdul Muttolib và 

Masjid Quba. Ngoài ra, ở Madinah không còn chổ nào 

để thăm viếng nữa cả, đối với những địa danh như khu 

bảy Masjid, Masjid Qiblatain v.v.. nếu ai thăm viếng 

bằng định tâm thờ phượng Allah là điều Bid-a’h bởi 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã không làm, cho nên không ai được 
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phép qui định thời gian, hay địa điểm hay việc làm nào 

đó để thờ phượng Allah trong khi không có bằng 

chứng và cơ sở. 

 

 

 

Nên làm gì đối với ai có cơ hội hành hương Hajj 

Hỏi (305): Quí Sheikh đối với ai có cơ hội đi 

hành hương U’mroh hoặc Hajj nên làm gì sau khi 

hành hương ? 

Đáp: Những ai được cơ hội hành đạo thì hãy tạ 

ơn Allah và cầu xin Ngài chấp nhận việc hành đạo đó. 

Và con người phải biết chính Allah đã ban cho y cơ hội 

để hành đạo nên bổn phận của y phải tạ ơn Ngài, nhân 

lúc tạ ơn mà cầu xin Allah chấp nhận việc hành đạo đó 

bởi cơ hội được chấp nhận là rất lớn, một khi con 

người được xúi dục hành đạo thì y đã có cơ hội chấp 

nhận việc hành đạo đó. Mặt khác, cần phải tránh xa 

mọi điều xấu, mọi điều tội lỗi mà chính Allah đã tạo cơ 

hội cho con người hành đạo để Ngài xóa nó, và Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã hứa hẹn phần thưởng dành cho người hành 

hương Hajj: 

هجَُّّ} ورََُّّاْلْ ْبُ ََّّالْمه ََُّّلهيْسه زهاء َََّّله هن ةََُّّإِل ََّّجه
ْ
 {اْل
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“Không có phần thưởng nào dành cho Hajj được 

chấp nhận ngoài thiên đàng cả.”(106) và Thiên Sứ 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

لهوهاُتَّ} هْمُسََّّالص  ةََُّّاْلْ ُُمعه ََّّوهاْلْ ةََِّّإَِله ُُمعه انََُّّاْلْ ضه مه ره ََّّوه انهََّّإَِله ضه مه َّره
رهات َّ فِّ اَُّمكه اَّبهيْنهُهن ََّّلِمه بهائِرََُّّاْجُتنِبهِتََّّمه  {الْكه

“Các tội lỗi được xóa giữa năm lễ nguyện Salah, 

được xóa từ Jum-at này đến Jum-at tới và được xóa 

từ Ramadan này đến Ramadan khi biết tránh xa 

đại tội.”(107)  và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ةَُّ} ََّّالُْعْمره ةََِّّإَِله ة ََّّالُْعْمره اره ف  اَّكه اَّلِمه  {بهيْنهُهمه
“Tội lỗi được xóa từ U’mroh này đến U’mroh 

tới.”(108) đây là những ân sủng dành cho người được 

Allah phù hộ cho hành hương Hajj và U’mroh nên y 

phải có bổn phận tạ ơn Allah thật nhiều và đừng quên 

cầu xin Ngài chấp nhận việc hành đạo đó. 

 

Hỏi (306): Quí Sheikh có dấu hiệu nào thể 

hiện rằng việc hành hương U’mroh và Hajj được 

chấp nhận không ? 

Đáp: Có số dấu hiệu báo trước Allah đã chấp 

nhận việc hành đạo của người hành hương, người nhịn 

                                           
(106) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2991) và Muslim ghi số 

(1349). 

(107) Hadith do Muslim ghi số (233). 

(108) Hadith do Al-Bukhori ghi số (2991) và Muslim ghi số 

(1349). 
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chay, người bố thí, người hành lễ Salah đó là có cảm 

giác thoải mái và nhẹ nhỏm trong lòng, trên gương mặt 

thì sáng sủa hơn, rằng việc ngoan đạo sẽ để lại dấu vết 

trên người thực hiện nó cả trong tâm hồn lẫn thể xác. 

Có số U’lama nói: “Dấu hiệu của việc hành đạo được 

chấp nhận là y được xuôi khiến tiếp tục làm việc ngoan 

đạo sau đó, rằng khi Allah xuôi khiến làm việc ngoan 

đạo lần hai là chứng tỏ việc ngoan đạo trước đã được 

chấp nhận, rồi Ngài xuôi khiến y làm việc ngoan đạo 

tiếp để hài lòng về y.” 

Bổn phận của người hành hương sau khi về gia 

đình 

Hỏi (307): Quí Sheikh sau khi người hành 

hương hoàn thành chuyến hành hương của mình 

đến các vùng đất thiêng liêng này, họ sẽ phải làm gì 

khi về với gia đình, với tập thể và cộng đồng mình ? 

Đáp: Đây là nhiệm vụ chung của người hành 

hương và những người không hành hương, bắt buộc 

đối với những ai được Allah giao cho nhiệm vụ quản lý 

thì phải làm tốt bổn phận đó, như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص có 

nói: 

ََّّالر ُجلَِّ} ْهلََِّّرهاع 
ه
ْسُئول ََّّوهُهوهََّّهَِِِّفَّأ نََّّْمه  {رهِعي تِهََِّّعه

“Người đàn ông là người quản lý gia đình mình, y 

phải chịu trách nhiệm cho việc quản lý đó.”(109) 

Người đàn ông là trụ cột của gia đình y phải có bổn 

phận quán xuyến, giáo dục, chỉnh sửa gia đình mình 

                                           
(109) Hadith do Al-Bukhori ghi số (871) và Muslim ghi số (2817). 
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theo khuôn khổ mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã dạy. Tương tự, 

đối với lãnh đạo một tập thể hoặc một khu vực y có 

bổn phận quản lý những ai dưới quyền mình, bởi mỗi 

người đàn ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho gia đình 

mình vào ngày phán xét cuối cùng, bằng chứng cho 

việc này là câu Kinh: 

هَ ﴿ يُّ
َ
أ ا لنلَّاُس َيٰٓ َِ ا َوقُوُد  َ َِيُكۡم نَا ِۡ

َ
نُرَسُكۡم َوأ

َ
َُواْ قُٓواْ أ ِيَن َءاَم ا لَّلَّ

ََةُ   6اتلحريم:  ﴾َولۡۡلَِجا

Hỡi nhóm người có đức tin, hãy bảo vệ bản thân 

và gia đình các ngươi tránh khỏi hỏa ngục mà chất 

đốt chính là những kẻ (vô đức tin) và bụt tượng. 
Al-Tahreem: 6 (chương 66). Trong câu Kinh Allah đã 

kết chặt bản thân người quản lý với gia đình y, khẳng 

định rằng con người phải cố gắng mang lại mọi tốt đẹp 

cho bản thân và gia đình, đồng thời tận sức bảo vệ bản 

thân và gia đình tránh mọi điều gây hại. 

 

Các vết tích của Hajj trên người Muslim 

Hỏi (308): Quí Sheikh Hajj có để lại vết tích 

nào trên người Muslim không ? 

Đáp: Chúng ta đã tìm hiểu phần nào về chủ đề 

này khi đặt câu hỏi: Dấu hiệu chấp nhận việc hành đạo 

là gì ? 

Trong các vết tích của Hajj rằng con người có 

cảm giác thoải mái, nhẹ lòng và cơ thể sáng sủa hơn. 
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Vết tích khác là được gia tăng kiến thức mà 

người hành hương tiếp thu trong những lần ngồi nghe 

thuyết giảng ở Masjid Harom, ở lều tại Mina và 

A’rofah. 

Vết tích khác là gia tăng kiến thức về thế giới 

Islam, nhất là khi gặp được người đáng tin kể về Islam 

trên quê hương họ. 

Vết tích khác là tín đồ Muslim có cơ hội thắt 

chặt tình huynh đệ đồng đạo, nhất là đối với những 

người ngoan đạo khi gặp họ trong lòng bạn cảm thấy 

dễ gần họ hơn. 

Vết tích khác là có cơ hội thương mại, thu nhập 

kinh tế, như Allah phán: 

﴿ ْ يَّامٖ ِِّۡيَۡشَهُدوا
َ
ِ ِِفٓ أ ََّ ۡعَُوَملٍت  َمَنلرَِع لَُهۡم َوَيۡذُكُرواْ لۡسَم ل ل َما مَّ لََعَ

نَۡ لِمِۖ 
َ
ِنَۢ بَِهيَم ِ لۡۡل زََقُهم مِّ  18احلج:  ﴾ََ

Để cho chúng chứng kiến những mối lợi được ban 

cấp cho chúng và để chúng tụng niệm đại danh của 

Allah trong số ngày ấn định và trên những con thú 

nuôi đã được Allah cung cấp (để làm vật tế). Al-

Hajj: 18 (chương 11), và Allah phán: 

ن ﴿
َ
أ بُِِّكۡما تَبَۡتُغواْ فَۡضَل  َۡۡيَس َعََۡيُكۡم ُجََاح  ََّ ِن   278 ابلقرة: ﴾ مِّ

Các ngươi không bị mắc tội nếu các ngươi tìm 

kiếm thiên lộc của Thượng đế của các ngươi (qua 

việc mua bán trao đổi trong hoặc sau thời làm 

Hajj). Al-Baqoroh: 278 (chương 1). Có biết bao 

người có khoảng thu nhập khấm khá qua việc họ đi 



 

 

 
177 

hành hương Hajj đây là một trong các nguồn lợi được 

Allah nhắc trong Qur’an. 

Vết tích khác là cơ hội để con người rèn luyện 

tính kiên nhẫn, dẻo dai, dằn nén được bản tính thô lỗ, 

đặc biệt đối với người có bản tính nóng vội. 

 

Lời khuyên cho người hành hương Hajj 

Hỏi (309): Quí Sheikh có lời khuyên nào dành 

cho người đã hành hương Hajj ? 

Đáp: Tôi xin khuyên tất cả quí tín hữu đã hoàn 

thành bổn phận Hajj phải luôn duy trì các bổn phận 

khác như Salah, Zakat, Hajj, hiếu thảo cha mẹ, kết nối 

thân tộc, đối xử tốt với mọi người và với mọi thứ sở 

hữu trong tay như súc vật, vật nuôi và mọi sắc lệnh 

khác của Allah, tất cả được tập hợp trong hai câu Kinh: 

ُِ َولۡۡلِۡحَسلا۞إِنَّ ل﴿ َعۡد
ۡۡ ُمُر بِٱ

ۡ
َ يَأ ل  ِن ِإَويَتاآي  ََّ َٰ َۡ ُۡۡقاۡرَبل َوَيا ذِي ل

ُرونَ  ََُّكۡم تََذكَّ َرۡحَشآءِ َوللُۡمََكرِ َولۡۡلَۡغِ  يَعُِيُكۡم ََۡع
ۡۡ ۡوفُواْ  ٩٠َعَِٱ

َ
َوأ

ا َوقَاۡد  َِ يَۡملاَن َبۡعاَد تَۡوكِياِد
َ
ۡم َوََل تََُقُضاواْ لۡۡل لَهدتُّ ِ إَِذا َع ََّ بَِعۡهِد ل

َ َعََۡيُكۡم َكرِيًَلا إِ  ََّ َُۡتُم ل َ َيۡعََُم َما َتۡرَعَُوَن َجَع ََّ انلحل:  ﴾٩١نَّ ل
72 - 72 

Quả thật, Allah ra lệnh duy trì nền công lý, làm 

nhân đức và bố thí (giúp đỡ) bà con ruột thịt, đồng 

thời cấm làm mọi điều ác, tội lỗi và bất công. Ngài 

dạy bảo các người như thế để may ra các người lưu 

nhớ (đến phúc và tội) * Và hãy thực hiện đúng lời 
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giao ước với Allah mà các người đã cam kết và chớ 

có vi phạm lời thề sau khi các người đã khẳng định 

bằng danh nghĩa của Allah, bởi rằng Allah luôn am 

tường mọi việc các người làm. Al-Nahl: 90 - 91 

(chương 26). 
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