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Đây là bài Khutbah Jumu’ah (thuyết giảng thứ sáu) 
với chủ đề “Các hồng phúc nơi Makkah thiêng liêng” do 
Sheikh Su’ud Ash-Shuraim, một trong những Imam của 
Thánh đường Al-Haram – cầu xin Allah phù hộ và che chở 
cho ông – thuyết giảng tại Thánh đường Al-Haram vào ngày 
thứ sáu 14/11/1431 hijri tức vào năm 2010 tây lịch. Trong 
bài thuyết giảng, ông đã trình bày về một số các hồng phúc 
cũng như các giá trị thiêng liêng của Thánh đường Al-Haram 
và vùng đất Makkah linh thiêng thông qua các dẫn chứng từ 
Qur’an và Sunnah. 

Khutbah đầu 

َّ اَ�ْمُد ِ�ّ َ�َْمُدهُ َو�َْسَتعِيُْنُه َو�َْسَتْغفُِرهُ  ِ �ُْفِسَنا  ،ِ
َ
ْورِ � َوَ�ُعوُْذ بِا�ِ ِمْن ُ�ُ

ْ�َماِ�َا 
َ
َّ َ�ُ  ،َوِمْن َسّيَِئاِت أ ِِ ُُ  ََ ِد اُ� ََ ْْ ََ ََ َهادَِي  ،َمْن  ََ  َْ لِ ِْ َو َمْن يُ

دُ أَ وَ  .َ�ُ  َْ َْ َ�  ْش
َ
ـٰهَ أ َّمًدا َ�بُْدهُ  �ُ ِِّ� ا ِِلَ ُُ  َّ ُد أَ َْ ْش

َ
وَْدَدهُ َ� َ�ََِ  َ�ُ َوأ

 َورَُسوُ�ُ 

ََ ﴿ا ْسلُِمو ُُ �ُْتْم 
َ
ُُّن ِِ� َو� َُُمو اِِهِ َو�  ََ ُُ  ّّ وا اّ�َ َد َُ ُّ ا اّنِيَن َُمُنوا ا َْ َا

َ
         ﴾يَا�

   .]١٠٢:ااعمرمناآلسورةا[

ا يَا﴿ا َْ َّ ِمنْ ُ�ْم ِمْن َ�ْفٍس َواِدَدٍة وََخلَ ََ ُّّ�ُم اّنِي َخلَ وا َر َُ ُّ ا ا�ّاُا ا َْ َا
َ
�

ََ بِهِ َوا�رَْداَم  وا اّ�َ اّنِي �ََساَءلُو َُ ُّ ًًِ ا َو�َِساًء َوا َِ َما رَِ�ا�  ُْ َّّم ِمنْ ا َو َْ َجوَْ�
ََ َعلَيُْ�ْم َر�ِيًبا َّ اّ�َ َ� ِ  .]١:ااملنااءسورةا[       ﴾ ِ
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ْ�َمالَُ�ْم ﴿ا
َ
وا اّ�َ َوقُولُوا قَْو� َسِديًدا  يُْصلِْح لَُ�ْم أ َُ ُّ ا اّنِيَن َُمُنوا ا َْ َا

َ
يَا�

ْد ََاَج ََْوًجا َعِظيًما ََ ِِ اّ�َ َورَُسوَ�ُ َ� ِِ َُّ�ْم َوَمْن يُ ََْغفِْر لَُ�ْم ُذُُو سورةاا[       ﴾ َو
ا.]٧١ا،ا٧٠:اامألسزمب

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! 
Bầy tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài 
phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài thá thứ tội lỗi, bầy 
tôi xin quay về sám hối cùng Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài 
giúp bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và 
mọi điều xấu từ việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật, 
người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối 
còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ 
tìm thấy được sự hướng dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng 
không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài là 
Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi 
xin chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả 
của Ngài. 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với 
lẽ mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi chớ 
đừng chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim 
(qui phục Ngài).  (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 102). 

Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất 
(Adam) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y (Hauwa) 
rồi từ hai người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn 
bà (trên khắp trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đấng mà 
các người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính 
trọng) dạ con bởi vì quả thật Allah luôn theo dõi các 
ngươi. (Chương 4 - Annisa’, câu 1). 
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Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà hãy 
nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện 
hành động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho các ngươi. 
Và người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì 
chắc chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. (Chương 
33 – Al-Ahzab, câu 70, 71). 

Này hỡi nhân loại! 

Một gia đình nhỏ chỉ gồm một người mẹ và một đứa 
bé vẫn còn chưa dứt sữa đã định cư trong cái chòi bên trên 
giếng nước Zamzam ở phía trên Thánh đường ân phúc, đó là 
một gia đình chẳng có gì ngoài một cái túi đựng với những 
quả chà là khô và một chiếc túi nước bằng da, giữa thung 
lũng hoang vu không một bóng người, không có nước cũng 
chẳng có cây cối vườn tược, nhưng người mẹ đức hạnh đó 
không hề có một chút nghi ngờ gì về Allah, bà đã luôn kiên 
định rằng một khi Allah đã chọn nơi xa xôi này cho bà và 
đứa con của bà thì chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi 
bà và đứa con của bà. Quả thật, bà đã tin tưởng nơi Ngài và 
hài lòng về sự an bài của Ngài dành cho bà khi bà nói với 
người chồng của bà, Ibrahim : Có phải Allah đã ra lệnh 
cho chàng điều này không? (tức Allah đã ra lệnh cho chàng 
ra đi bỏ em và con ở lại nơi đây phải không?). Người  
trả lời: Đúng vậy. Bà nói: Thế thì Ngài (Allah) sẽ không bỏ 
rơi chúng ta. 

Và thực sự một tin mừng đã được mang đến cho bà, 
một vị Thiên thần được Allah cử đến báo với bà rằng: Các 
người đừng lo sợ sự bỏ rơi, bởi quả thật ngôi nhà này của 
Allah sẽ được đứa trẻ này và cha của nó dựng lên. 
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Đây là câu chuyện dài được Albukhari ghi lại trong 
bộ Sahih của ông. 

Quả thật, gia đình nhỏ đó đã trở thành hạt nhân của 
cuộc sống nơi này, là cội nguồn của cư dân nơi chốn này, và 
quả thật sứ mạng Nabi và Thiên sứ đã đến với chốn sa mạc 
của bán đảo Ả rập này, và Thánh đường Al-Haram trở thành 
nới trú ngụ an lành cho họ, nước Zamzam trở thành nguồn 
nước uống dồi dào cho họ, và Allah đã phù hộ và che chở 
cho họ, và Allah đã cho phép Nabi Ibrahim  cùng với 
Nabi Isma-il  con trai của Người xây dựng nền móng 
của ngôi đền Ka’bah. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُِ ِِبَۡ�ِٰ�  ﴿ َُت  مُ  ۧ�ۡذ يَۡرَ�
َ
ۖ  َُِِّ  أ َۡ ِمّنا ّب ََ َُ َنا  ّّ َُ َر ِٰعي َِ َۡيِت �ۡس ۡۡ َواِعَد ِمَن ي ََ يۡل

ُِ يۡلَعلِيُم  ّمةٗ  ١يلّسِمي
ُ
ۖ أ ََِِّنا ِ لََ  َوِمن ُذّرِ ِۡ ۡسلَِم ُُ َّّنا َويۡ�َعۡلَنا  ۡسلَِمةٗ  َر ّلَ   ما

رَُِا
َ
ۖ   َوأ ُُ يلّرِديُم  َمَناِسَكَنا َوُِۡب َعلَۡيَنا َُت يّوّوا

َ
املقرة[   ﴾ ١َُِِّ  أ :اسورة

ا]١٢٨،ا١٢٧

Và hãy nhớ lại khi Ibrahim và Isma-il xây móng của 
Ngôi đền (Ka’bah) và cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của 
chúng con! Xin Ngài chấp nhận (việc làm này) từ chúng 
con, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết (hết 
mọi việc). Lạy Thượng Đế của chúng con! Xin Ngài làm 
cho chúng con thành hai người Muslim (thần phục) Ngài 
và tạo một cộng đồng Muslim của Ngài từ con cháu của 
chúng con và xin Ngài hãy chỉ cho chúng con những nghi 
lễ bắt buộc và xin Ngài hãy lượng thứ cho chúng con bởi 
quả thật Ngài là Đấng Hằng lượng thứ và rất mực Khoan 
dung. (Chương 2 – Albaqarah, câu 127, 128). 
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Quả thật, với sự thông thái cùng với kiến thức vô tận 
của Allah, Đấng Tối Cao, Ngài muốn xứ sở này thành một 
nơi mà nhân loại phải yêu thương và cùng nhau đến với nó 
từ khắp mọi miền của quả địa cầu, Ngài muốn tất cả nhân 
loại tuy khác ngôn ngữ, khác tiếng nói và khác màu da 
nhưng vì Allah mà họ sẽ cùng nhau tập trung ở đây để dâng 
lễ cầu nguyện Ngài. Allah phán bảo với Nabi Ibrahim : 

ُِوَك رَِ�اٗ� ﴿
ۡ
ِِ ي�ّاِا بِٱۡ�َّجِ يَ� ّذَِ 

َ
ٰ َوأ ُِرٖ  َوَ�َ ِ َضا

ِ ََّجٍ  ُ�ّ
َِ ِمن ُ�ّ ُِ

ۡ
ّٖ  يَأ  َعِمي

ا]٢٧:املج سورة[ ﴾ ٢

Và hãy tuyên bố với nhân loại việc thi hành Hajj. Họ sẽ 
đi bộ hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng qua từng 
hẻm núi sâu thẳm để đến cùng dâng lễ với Ngươi. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 27). 

Và từ đó, việc hành hương Hajj đã trở thành một trụ 
cột trong năm trụ cột nền tảng của Islam được chứng nhận 
bởi Qur’an, Sunnah và Ijma’ (sự thống nhất của giới học giả 
Islam về một vấn đề, hay một điều luật nào đó trong Islam 
sau khi đã tranh luận và hội thảo), và người nào không vâng 
lệnh là kẻ vô đức tin. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

اَع َِِ�ۡ وَ  ﴿ َِ َۡيِت َمِن يۡسَت ۡۡ ِ َ�َ ي�ّاِا ِدجا ي ّ�ِ ۚ َٗ َّ يهِ َسبِي ََِِ َفَر  ََ ّ�َ  َوَمن 
 َِ ّ َعِن يۡلَ�ٰلَِم ِِ

 ]٩٧: سورة آل عمران[ ﴾ ََ

Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải đi 
hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah khi có 
điều kiện, và kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì quả thật 
Allah là Đấng Giàu Có nhất trong toàn vũ trụ. (Chương 
3 - Ali-‘Imran, câu 97). 
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Này hỡi các tín đồ Muslim! 

Quả thật, khi Allah – Đấng Tối Cao – chọn Makkah 
làm một Thánh đường để triệu tập nhân loại và khiến cho 
trái tim của nhân loại luôn hướng đến nó thì Ngài đã đặt ra 
trong hệ thống giáo luật của Ngài những nguyên tắc lễ nghĩa 
thể hiện sự cao quý của nó như một hàng rào phân biệt giữa 
nó với những nơi khác, Ngài đã quy định cho nó những hồng 
phúc cũng như những giá trị riêng biệt mà những nơi khác 
không có. Allah đã qui định trong hệ thống giáo luật của 
Ngài cho xứ sở này sự thiêng liêng và cao quí đặc biệt mà 
các xứ sở khác không hề có. Allah, Đấng Tối Cao và Ân 
phúc đã ban cho nó nhiều hồng phúc và những giá trị thiêng 
liêng khác nhau đến nỗi Ngài đã gọi nó là Umul-Qura (Vùng 
đất mẹ, thành phố mẹ). Allah, Đấng Tối Cao phán trong 
Qur’an: ﴿  ۚ ا َْ َ َرٰى َوَمۡن َدۡول َُ ّم يۡل

ُ
َر أ ِِ ﴾ َوِوُن  Và để cho Ngươi 

(Muhammad) dùng để cảnh cáo (người dân của) Thành 
phố mẹ và người dân xung quan nó. (Chương 6 – Al-
An’am, câu 92). Và Thành phố mẹ có nghĩa là tất cả những 
nơi khác phải theo nó, phải vâng lệnh nó, và tất cả những nơi 
khác phải hướng về nó trong mỗi lần cầu nguyện Salah. Do 
đó, nó là Qibah (hướng chung) của các tín đồ Islam sống 
trên trái đất này, không có một Qibah nào khác ngoài nó. 

Bởi lẽ trên nên đại đa số học giả Islam đã cho rằng 
Makkah là vùng đất thiêng liêng nhất, sau đó là thành phố 
Madinah Annabawiyah – nơi có vị Nabi ân phúc nhất trong 
các vị Nabi sinh sống - , và cũng vì vậy mà Nabi  đã nói: 
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ْخرِْجُتاِمنِْكا «
ُ
اأ ْ ِّ

�
اَ

�
�ْوَ ل �َ ِِ،ا ام

�
ِِاإَِ رِْ ام

�
اأ س� أ

�
َ�أ ِِ،ا رِْ ام

�
اأ ُ ْ�

�
ِِاإِ خِكا� م �َ

ر�ْجُتا ااخ� ا.رَمأاأد اَملتمذيا» م�

“Thề bởi Allah, quả thật ngươi (Makkah) là vùng đất tốt 
lành nhất nơi Allah, là vùng đất được Allah yêu thương 
nhất, nếu như Ta không được lệnh rời khỏi ngươi thì chắc 
chắn Ta sẽ không rời khỏi ngươi.” (Ahmad, Tirmizhi). 

Và một trong các hồng phúc thiêng liêng của vùng 
đất Alharam này là Allah, Đấng Tối Cao, đã thề với nó hai 
lần trong Qur’an của Ngài, Ngài phán: 

﴿  ِِ ِم
َ
ََ�ِ يۡ� ۡۡ ا ي َِ ا]٣:اسورةامل�[ ﴾ ٣َوَ�ٰ

TA (Allah) thề bởi Thành Phố (Makkah) an lành này. 
(Chương 95 – Attin, câu 3). 

﴿  ِ�ََ ۡۡ ا ي َِ ٰ ۡقِسُم بَِ�
ُ
ا]١:اسورةامل�[ ﴾ ١َ�ۖ أ

TA (Allah) thề bởi thị trấn (Makkah) này. (Chương 90 
– Albalad, câu 1). 

Và một trong những điều thiêng liêng và hồng phúc 
của Makkah là Allah đã nghiêm cấm giết chóc và hành vi sát 
giới trong đó. Nabi Muhammad  nói: 

ايُْؤمِا « ْكِرٍئ َِ ا ِ أ �َ ا
�
َ �َ ا ، �َ ّخا ام ا �ّرْك � َُ ا �ْم ل �َ ا

�
اَ اى�ع� ِِ ام ا ك� � رخ اس� ْكة� ام� ِِاإِنخ ابِا ُن

ال�ِقت�اِلا ص� ار�ر�خخ س�  
�
ِْناأ م،افِ� را �َ �َ اا ابِ � ْعُا � �َ ا َْ

�
ا،اأ ااد�ما ابِ � �ْاِفك� ْناَ

�
خِخِراأ

ْ
ام ِِ �ْو

ْ
َ�مْ

َسلماا-رسولامِا ُاا-ص�امِاعليها
�
ُقْولُْومال اَ� ذ�ْنا:

ْ
اي�أ �ْم ل �َ ا الِر�ُسْوِلِ ِذن�

�
اأ �ِ ام إِنخ
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يْ �ا َِ ا اِلْ ِذن�
ُ
اأ ا ّخم� ِ� �َ ا ،

�ك� اال ِت � ُحْرم� اك� �ِ �ْو
ْ
امْ ا تُ � اُسْرم� ْْ د� �َ ا د�ْ  �َ ا اٍر، � �ّ ا اِمْن ةا اع� اس� ا

ا ْكِ،،اَُْللّغاملشاهُ املغال �
� ْ
ا.متفقاعليها» بِاأل

“Quả thật, Makkah đã được Allah, Đấng Tối Cao, nghiêm 
cấm nhưng Ngài không nghiêm cấm nhân loại đến với nó, 
Ngài không cho phép người nào có đức tin nơi Allah và 
nơi cuộc sống Đời sau gây đổ máu, hay đốn chặt bất kỳ 
một cái cây nào ở trong nó. Và nếu có ai đó cho phép điều 
đó vì cho rằng Thiên sứ đã được phép đánh chiến ở nơi đó 
thì các ngươi hãy nói với y: Quả thật, Allah cho phép vị 
Thiên sứ của Ngài chứ không cho phép ngươi. Nhưng quả 
thật, Ta chỉ được cho phép vào một giờ của một ngày, và 
bây giờ nó đã bị nghiêm cấm trở lại, ngày hôm nay cũng 
giống như ngày hôm qua, và những ai có mặt hãy truyền 
đạt lại cho những ai vắng mặt.” (Albukhari, Muslim). 

Còn trong một lời dẫn xác thực khác, Nabi 
Muhammad  nói: 

ا «
�
ِِاإَِ ِةام ُْرم� ِِ ا  ِ م ر� اس� ُ و� �َ رِْ ،ا

� ْ
َ�مأل ا ِْ م �َ ا م� ِقاملاخ

ْ
ل اخ� �ِ اي�ْو ُِ ُهام م� رخ اس� ُ ��� ماملْ هذ�

يُْ أُا اص� ُر ن�فخ َُ ا
�
َ�َ ا ْوُكُه، �َ ا  ُ ْعا� َُ ا

�
اَ ة، ِقي�ام�

ْ
امل �ِ امناي�ْو اإَ الُقطتُه ُط ايُلت�ق�

�
َ �َ ا ،

ال�أ اخ� ف ا،اََاُ�ت��� ا.» عرخ

“Xứ sở này được Allah nghiêm cấm vào ngày Ngài tạo hóa 
các tầng trời và trái đất, và nó là vùng đất cấm của Allah 
cho đến Ngày tận thế, không được hái một cây cỏ nào của 
nó, không được săn bắt thú vật của nó, không được nhặt 
lượm của rơi ở nơi đó ngoại trừ biết rõ chủ nhân của món 
vật.” (Albukhari, Muslim). 
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Đó là trật tự an ninh và bảo đảm an toàn mà Allah, 
Đấng rất mực Khôn ngoan và Sáng suốt, đã qui định cho 
vùng đất thiêng liêng và an lành này của Ngài, mục đích để 
có một ngọn hải đăng soi rọi và cảnh báo cho những ai muốn 
tiếp cận đến ngôi nhà của Allah, Alharam, từ tất cả các nơi 
trên thế giới, giúp họ nhận ra giá trị của sự thái bình và an 
ninh cũng như tác động của nó đối với cuộc sống thực tế của 
người dân trong việc giữ gìn và tôn trọng tính mạng, tài sản, 
tinh thần, và danh dự của họ. Bởi thế, Allah – Đấng Toàn 
năng – đã chọn Makkah làm vùng đất linh thiêng và an toàn, 
một vùng đất không có bạo lực và gây hại, nhưng nó không 
phải là từ bỏ quân sự, mà chỉ nhằm bảo đảm trật tự trị an và 
tốt lành cho người dân nơi đó, bởi vậy, ở nơi đó còn cấm 
những lời nói xấu cũng như những ngôn từ dâm dục và tục 
tĩu. Allah, Đấng Toàn năng phán: 

﴿  ََ ََ ۗ ِِ يۡ�َّجِ ا]١٩٧:اسورةاملقرة[ ﴾ َرَََم َوَ� َُُسوَق َوَ� ِ�َداَل 

Bởi thế, người nào thực hiện cuộc hành hương Hajj thì 
chớ dâm dục, chớ làm điều sàm bậy, tội lỗi và chớ cãi 
vã. (Chương 2 – Albaqarah, câu 197). 

Và sự mang lại an ninh cho loài chim, thú dữ và 
những động vật khác ở đất Alharam là để tâm hồn thư thái 
và niềm tin hoàn thiện. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِْيدٞ ﴿ا َِ َوُهَو َش ََ يلّسۡم ۡل
َ
ۡو �

َ
ََ َ�ُ  قَۡلب  أ ا]٣٧:اسورةاق[ ﴾ لَِمن َ�

Cho ai có một quả tim (lương tri), hoặc lắng tai nghe  và 
là một nhân chứng. (Chương 50 – Qaf, câu 37). 

Và một trong những điều cũng nói lên Makkah là 
vùng cấm linh thiêng đó là câu kinh nói về sự trừng phạt 
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dành cho những ai có ý đồ xấu trong vùng đất này dù chưa 
thực hiện hành động xấu đó. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ��ٖ ُا  َوَمن يُرِۡد �ِيهِ ِِِِۡ�َادِ بُِظۡل�ٖ  ﴿
َ
ٍُ أ ا َِ ۡقُه ِمۡن َع ا]٢٥:اسورةاملج[ ﴾ ٢ ِِ

Và ai có ý định làm điều xúc phạm một cách sai quấy 
nơi đó thì TA sẽ cho y nếm một hình phạt đau đớn. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 25). 

Và sự xúc phạm trong câu kinh có nghĩa là làm trái 
lệch với tôn giáo của Allah được Ngài qui định trong đó bao 
gồm: Shirk (tổ hợp) với Allah một thần linh trong nơi 
Alharam, phủ nhận Ngài, phạm vào điều cấm của Allah đã 
qui định, bỏ một nghĩa vụ mà Allah bắt buộc làm, vi phạm 
những điều thiêng liêng của Alharam, thậm chí một số học 
giả còn nói là bao gồm cả việc giữ lấy thực phẩm độc quyền 
tại Makkah. 

Quả thật, một số học giả nói rằng: Makkah được gọi 
với cái tên như vậy là bởi vì ý nghĩa của từ Makkah trong 
tiếng Ả rập là sự ngăn cản ai làm điều sai quấy. 

Và một trong những hồng phúc và thiêng liêng của 
Makkah là người tín đồ Muslim không được phép hướng 
mặt hoặc quay lưng hướng về nó lúc đi “vệ sinh”. Nabi  
nói: 

الٍِطا«ا ابِغ� ِقلْل�ة�
ْ
�ْات�ْقِللُومامل َ�اَ�ا� �ْات�ْ بُِرَها ب�ْولٍااَ َ�ا� ّرُ�ومااَ �َ ا َْ

�
دُوماأ ّ �ِ ْنا ِْ

ل� ا»َ�
ا.فقاعليهمت

“Đừng hướng mặt về Qiblah lúc đi đại tiện hay tiểu tiện, và 
cũng chớ quay lưng hướng về nó mà hãy hướng sang 
Đông và Tây.”. (Albukhari, Muslim). 
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Và một trong các hồng phúc và thiêng liêng của 
Makkah là Allah sẽ ban ân phước cho những ai dâng lễ 
nguyện Salah ở trong đó nhiều hơn ở những nơi khác, như 
Nabi  đã nói: 

اِفا«ا ال�ة  ماص� ِ ْياهذ� َِ ْا ااك�
خ
اِجِ اإَِ م�ا�

ْ
امل اِمن� مُأ ااِسو� َِيم� ا ٍة

ال� اص� ِِ
ْ
ل
�
ُ اِمْناأ فْا�

�
أ

ْعل�ِةا ك�
ْ
امل � َِ ْا  .رَمأاكالم »ك�

“Dâng lễ nguyện Salah trong Thánh đường này của Ta 
(Thánh đường Annabawi ở Madinah) tốt hơn một ngàn lễ 
nguyện Salah trong các thánh đường khác trừ Thánh 
đường Ka’bah.” (Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác, Nabi  nói: 

َِا«ا ال�ٍةا اص� ِِ
ْ
ل
�
ُ اِمْناأ فْا�

�
ماأ ذ� ِ ىاه� َِ ْا ال�ة اِفاك� ِ�اص� م �ر�

ْ
امل � َِ ْا م�

ْ
امل
خ
مُأاإَِ ااِسو� يم�

اِمنْا  ُ فْا�
�
اأ ِِ م �ر�

ْ
امل  ِ َِ ْا م�

ْ
امل اِف ال�ة  ِ ياهذم َ�ص� َِ ْا اك� اِفْ ال�ٍة ااص� ال�ٍة اص� ا»ِمال�ِة

ا.رَمأاأد اَمبناسلانابِسناٍداصحيح

“Dâng lễ nguyện Salah trong Thánh đường này (Thánh 
đường Annabawi ở Madinah) của Ta tốt hơn một ngàn lần 
lễ nguyện Salah trong các Thánh đường khác trừ Thánh 
đường Alharam (Thánh đường của ngôi đền Ka’bah ở 
Makkah), và dâng lễ nguyện Salah trong Thánh đường 
Alharam tốt hơn dâng lễ nguyện Salah trong Thánh 
đường này của Ta một trăm lần lễ nguyện.” (Ahmad, Ibnu 
Hibban với đường dẫn truyền xác thực và hợp lệ). 

Và ý nghĩa của Hadith vừa nêu trên là: một lễ 
nguyện Salah tại Thánh đường Alharam (Makkah) sẽ bằng 
một trăm ngàn lễ nguyện Salah tại các Thánh đường khác 
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bởi vì một lễ nguyện Salah tại Thánh đường Annabawi bằng 
một ngàn lễ nguyện Salah trong khi một lễ nguyện Salah tại 
Alharam thì hơn Thánh đường Annabawi một trăm lần, tổng 
lại là một trăm ngàn lần.  

Do đó, các anh em đồng đạo hãy hình dung xem, 
quả thật hồng phúc của một lễ nguyện Salah trong một năm 
tại Makkah nếu tính ra sẽ bằng ba mươi lăm triệu bốn trăm 
ngàn lần so với các lễ nguyện Salah tại các nơi khác, rồi nếu 
chúng ta lấy tất cả số ngày trong năm tức khoảng ba trăm 
năm mưới bốn ngày nhân với một trăm ngàn thì sẽ được bao 
nhiều, và nếu chúng ta nhân thêm với có số năm lễ nguyện 
bắt buộc của một ngày trong một năm thì được con số khổng 
lồ thế nào. Subnallah, đó là ân phúc mà Allah muốn ban cho 
ai Ngài thích và Ngài là Đấng có biết bao hồng phúc vĩ đại. 

Và quả thật, giới học giả đã có sự tranh luận và bất 
đồng nhau về sự nhân thêm này: Phải chăng những hồng 
phúc này chỉ đặc biệt đối với trong phạm vi Thánh đường 
hay đối với toàn vùng Makkah? 

Và quan điểm được xem là đúng nhất – Allah mới là 
Đấng hiểu biết hơn ai hết –, đó là quan điểm của đại đa số 
học giả: Ân phúc được nhân lên là đối với toàn vùng 
Makkah chứ không chỉ giới hạn trong phạm vị Thánh đường 
không thôi. 

Đây chỉ là một số hông phúc trong các hồng phúc 
thiêng liêng của Makkah chứ không phải là toàn bộ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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َۡيَت يۡ�ََراَم قَِ�ٰمٗ  ﴿ ۡۡ ََ يّ�ُ يۡلَكۡعَبَة ي ۡدَي جَ�َع َْ ۡ َر يۡ�ََراَم َويل ْۡ َّ ا ّلِلّناِا َويل
 ْ ٰ�َِدۚ َ�ٰلَِ  ِوَۡعلَُمۖوا ََ ََ َّ يّ�َ َويۡل

َ
ِِ  َوأ

َ
ِِ يۡ� ِٰت َوَما  َٰ ٰ َِ ِِ يلّس ۡعلَُم َما  ََ َّ يّ�َ 

َ
أ

ٍء َعلِيم   ۡ�َ ِ َّ َّ يّ�َ َ�ُفورٞ  ٩ بُِ�
َ
ُِ َوأ ا ََ َّ يّ�َ َشِديُد يۡلعِ

َ
 ٩رِّديٞم  يۡعلَُمۖواْ أ
ََ�ُٰغۗ َوي ۡۡ ََ ّما َ�َ يلّرُسوِل ِِّ� ي ََ َوَما َِۡ�ُتُمو ُُۡبُدو ۡعلَُم َما  ََ قَُ ّ�  ٩ّ�ُ 

ۡ�َةُ يۡ�َبِ  َِ ۡعَجَبَ  
َ
ّيُِب َولَۡو أ ِّ ْوِ� ََۡسَتوِي يۡ�َبِيُم َويل

ُ
أ ٰ ََ ْ يّ�َ  وا َُ ُّ يِمَ ََٱ

 ََ ُُۡفلُِحو ِٰب لََعّلُ�ۡم  ََ ۡل
َ
 ]١٠٠ا-ا٩٧:اسورةاملال ة[   ﴾ ١يۡ�

Allah làm cho Ka’bah, Ngôi đền thiêng, thành một chỗ 
đứng (dâng lễ nguyện) cho toàn nhân loại, và các tháng 
linh (để cúng tế) và các con vật tế (các con vật mang) 
tràng hoa để làm dấu (phân biệt). Như thế để cho các 
ngươi biết rằng Allah biết mọi điều trong các tầng trời và 
mọi điều dưới đất; và Allah biết hết mọi sự việc. Các 
ngươi hãy nên biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong 
việc trừng phạt và rằng Allah hằng tha thứ và rất mực 
khoan dung. Nhiệm vụ của vị Thiên sứ chỉ là truyền đạt 
(Thông điệp của Allah). Nhưng Allah biết rõ điều các 
ngươi tiết lộ và điều các ngươi giấu giếm. Hãy bảo họ: 
“Vật bẩn thỉu và vật tốt sạch không có giá trị ngang 
nhau, dẫu rằng vô số vật bẩn thỉu làm cho Ngươi trầm 
trồ; bởi thế, hãy sợ Allah, hỡi những ai thông hiểu, để 
các ngươi có thể thành công”. (Chương 5 – Al-Ma-idah, 
câu 97 – 100). 
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َِا ا ا ابِم� �ِي�اُ�ْم �َ ِ�ا ع� ّ�ف� �َ ا ِظيِْم، ع�
ْ
ُقْرآِنامل

ْ
ْماِفامل ُْ ل� �َ اِلا ُِ ام ابار� � ِْ امخي�ا اِمن� يِْه

�ِكيِْم، ِراملْ
ْ
ك ّّ م ادُاا ْاد�ا َ�

ْ
ااادُاُتام�ال

ْ
ِِاان�امِامباااف�او�اص�اانْا،اإِاُتال َ�ام اف�اط�اخ�اانْا�ِا،ا

ا
اِسْافْاّ�اانْامِاأ

َ�اانِاط�ايْاملشخاَ�ا ا،ا
�
ِ�اارُافِاغْات�اسْاأ اإِاام

ااهُا �
�
ارامان�اك ا.َفخ

Cầu xin Allah ban phúc lành cho tôi và cho tất cả 
các anh em đồng đạo qua kinh Qur’an thiêng liêng và vĩ đại, 
xin Ngài hãy ban phúc lợi cho tôi và cho tất cả các anh em 
đồng đạo qua những răn dạy và hướng dẫn quí giá từ các Lời 
mặc khải của Qur’an. 

Quả thật, tôi đã nói những gì tôi đã nói, nếu đúng thì 
đó là từ Allah, còn nếu có sai sót thì đó là từ bản thân tôi và 
sự quấy nhiễu của Shaytan, và tôi cầu xin Allah tha thứ tội 
lỗi bởi quả thật Ngài là Đấng hằng tha thứ. 

 

Khutbah cuối 

�ام�ا
ْ
َ�اأُا �اس�اَ�ااِ�ِاا ُامْال ا،ا َخ �ااُِاال�املاخاَ�ااةُاال�امل خا �ااَ�اانْام�ااع� ا.أُا �اعْا��ااِِ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên một mình Allah, 
cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng . 

Này hỡi nhân loại! 

Quả thật, Allah đã làm cho vùng đất Makkah trở 
thành nơi cao quý, Ngài đã làm cho nó trở thành một Thành 
phố mẹ, một Qibah (hướng chung) cho toàn thể các tín đồ 
Muslim ở khắp mọi nơi trên mặt đất này, Ngài đã thừa nhận 
nó là một nơi vĩ đại và thiêng liêng bắt buộc mọi tín đồ 
Muslim phải giữ gìn an ninh và yên bình cho nó, và Ngài đã 
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nâng giá trí của nó lên cao bắt mọi tín đồ phải tuyệt đối quý 
trọng nó một khi tiếp cận nó, Ngài bảo những tín đồ khi đến 
với nó phải luôn tuân thủ và chấp hành theo các nguyên tắc 
đạo đức và nghi thức lễ nghĩa mà Ngài đã qui định. Ngài 
phán:  

َو َخۡ ٞ  ﴿ ُْ ِٰت يّ�ِ َ� ََ ۡم ُدُر َعّظِ َُ ِدلّۡت لَُ�ُم ِعنَد ّ�ُ   َ�ٰلَِ   َوَمن 
ُ
ۗۗ َوأ ِهِ ّّ َر

ْ قَۡوَل  ۡوَ�ِٰن َويۡ�َتنُِبوا
َ
ْ يلّرِۡ�َس ِمَن يۡ� ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم  ََٱۡ�َتنُِبوا َُ َُۡ�ُٰم ِِّ� َما 

َ
يۡ�

ورِ  ُا ّ�َما َخّر ِمَن  ٣يل
َ
َِ بِهِۗۚ َوَمن َُۡكِۡك بِٱّ�ِ َََك� ۡكَِِ ُُ  َ ۡ�َ ِ ُدَنَفاَۖء ِ�ّ

َٖ يلسّ  ِِ َمَ� وِي بِهِ يلّرَُِح  ْۡ َُ ۡو 
َ
ۡ ُ أ ِّ ُفُه يل َِ ۡۡ ّٖ  َماۖءِ َ�َت :اسورةاملج[ ﴾ ٣ َسِحي

ا]٣١ا،٣٠

Đó (là việc thi hành Hajj). Và ai tôn trọng những giới 
cấm của Allah thì là điều tốt cho y đối với Thượng Đế 
của y. Và (Allah) cho phép các ngươi (dùng thịt của) 
những con thú nuôi (trong lúc thi hành Hajj) ngoại trừ 
những con thú nào đã được đọc ra cho các ngươi. Do đó, 
hãy tránh sự ô uế của việc thờ cúng những tượng thần và 
hãy tránh lời nói giả dối. 

Chính trực với Allah trong đức tin, không tổ hợp (gán) 
những thần linh cùng với Ngài. Và ai tổ hợp (gán) những 
thần linh cùng với Allah thì chẳng khác nào như bị rơi từ 
trên cao xuống rồi bị chim chóc chụp bắt đứa đi xa hoặc 
như bị một trận gió ào đến quét mang đi đến một nơi xa 
xôi. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 30, 31). 

Và những ai đến thực hiện Hajj tại ngôi nhà của 
Allah, Alharam, thì hãy nên lưu ý là chớ đừng biểu hiện 
những hành vi xấu và không đạo đức với mọi người xung 
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quanh hoặc chớ đừng bẻ gãy lòng tôn kính của mình đối với 
ngôi nhà của Allah, hoặc trong truyền dạy các nghi thức Hajj 
chớ đứng khiến sự tranh luận trở nên bất hòa và gây gổ, bởi 
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng, phán: 

رٞ ] ُْ ۡش
َ
ََ  يۡ�َجا أ ِّْن يۡ�َّج ََ ٰٞتۚ َ�َمن َََرَ  �ِي ََ َرَََم َوَ� َُُسوَق َوَ� ّمۡعلُو

 ۗ ِِ يۡ�َّجِ ا)١٩٧:اورةاملقرةس( Zِ�َداَل 

Cuộc hành hương Hajj diễn ra trong những tháng được 
ấn định rõ. Bởi thế, người nào thực hiện cuộc hành 
hương Hajj trong những tháng đó thì chớ dâm dục, chớ 
làm điều sàm bậy, tội lỗi và chớ cãi vã trong thời gian 
làm Hajj. (Chương 2 – Albaqarah, câu 197). 

Và Nabi Muhammad  nói:  

ّمهِا«
ُ
اأ ْْ � �َ �َ ا ِِ ي�ْو اِمْناُذ ُْو�ِِهاك� ْفُاْقار�ج� � �َ �ْما ل �َ اف�ل�ْماي�ْرفُْ ا جخ ْناس� ا)متفقاعليه(ا»م�

“Ai làm Hajj mà không dâm dục, không làm điều tội lỗi thì 
sẽ trở lại y như thuở mới lọt lòng mẹ” (Albukhari, Muslim). 

Do đó, này hỡi những tín đồ đi thực hiện Hajj! Các 
anh chị em hãy thật cẩn trọng, thật cảnh giác, hãy cẩn trọng 
với những lời nói và hành vi dâm dục, hãy cẩn trọng với 
những việc làm tội tỗi và sai quấy, hãy cẩn trọng với việc 
tranh cãi và gây gổ nhau trong thời gian làm Hajj, bởi Hajj là 
biểu tượng của Allah được Ngài đặt trong một vùng đất mẹ 
thiêng liêng nên những người bề tôi ngoan đạo cần phải thể 
hiện lòng tôn kính. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿  ِ ٰ�َِر يّ�ِ ََِ َٓ ۡم َش َعّظِ َُ ُِ َ�ٰلَِ   َوَمن  لُو َُ َوى يۡل َۡ َُ ا ِمن  َْ :اسورةاملج[   ﴾ ٣ّ�
٣٢[ 

Đó (là những nguyên tắc lễ nghĩa trong Hajj). Và ai tôn 
trong các biểu hiệu của Allah thì đó mới là lòng kính sợ 
Allah. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 32). 

Hỡi quý đồng đạo thân hữu! 

Các anh chị em hãy cùng Salawat (cầu xin bằng và 
phúc lành) đến vị Nabi của chúng ta: Muhammad bin 
Abdullah, vị được trao cho cái hồ Alhawdh và được quyền 
xin ân xá và Ngày Phán xét. Quả thật, Allah đã ra lệnh cho 
tất cả chúng ta và chính Ngài đã bắt đầu cho việc làm đó, và 
các Thiên thần của Ngài cũng được lệnh thực hiện việc làm 
này, Ngài phán: 

ْ َعلَۡيهِ  ﴿ لاوا ََ  ْ ا يّنِيَن َءاَمُنوا َْ َا
َ
� ٰ ََ  ۚ ِ ّ ِۚ ََ َ�َ ي�ّ ٰ�َِكَتُه  يَُصلاو ََ َّ يّ�َ َوَم ِ ِ

ا)٥٦:اسورةامألسزمب(ا﴾  ٥َوَسّلُِمواْ �َۡسلِيًما 

Quả thật, Allah và các Thiên thần luôn Salawat cho 
Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy Salawat và cầu 
xin bằng an cho Y. (Chương 33 – Al’Ahzab, câu 56). 

ا َ�ام�اص� ااارِ ْا��اَ�اازِدْاَ�االّمْاس�اّ ا � ِاوْاسُار�اَ�اا �ا ِالْاا��اع� ااهِاجْاملو�ااِ ااسِاص�اا ٍامخاُم�ااك�ال
� ْ
،ارِاو�ا ْامأل

�اَ�ا
ْ
ااْ�ِالِامل

� ْ
َ�ارِاه�ازْامأل ا ا��امرْا، ام� ااهِاالِاف�ال�اخُاانْا �

� ْ
اةع�ا��ارْامأل ا:

�
َ�اْْاب�ااِبْاأ ا ر،ام�ا�ُاٍر،

َ�ام�اثْا�ُاَ�ا ا ّاان، َ�اَ� ا اارِاالِاس�اانْا��ا، َ�ا ا ٍامخاُم�ااك�ايّابِا �ااةِااب�اح�اص� ا انْام�اَ�ااْ��اعِاابِاملخااِناع�ا،
َّااِِاوْاي�ااَ�اإِااانٍاا�اسْاِِابِاامْا ُاع�الِار�ا َ�اِنايْام ا ام�ا��ا، ابِاامْا ُاع�انخا

اي�ااك�اكِار�ا�ِاَ�اا �ادِاوْاج�اَ�اا �اوِافْاع�
�
اأ ام�اس�ارْاا

ا.ْ��امِدِاملرخا
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ا
�
ِام�اأ

ْ
امإل اَ�ااِِاال�اسْاِعزخ

ْ
اْ��امِالِااْامُامل

�
ام�اأ ِا،

ْ
امإل اَ�ااِِاال�اسْاِعزخ

ْ
اْ��امِالِااْامُامل ا،

�
ام�اأ ِعزخ

ِا
ْ
اَ�ااِِاال�اسْامإل

ْ
اْ��امِالِااْامُامل اَ�اا �املّشْااُذلِامخْاَ�اا،

ْ
ام�ام ْاْ��ا�ِاْشِامُامل اك�ااب�ات�ا�ِاَ�ااك�ان�اَْادِااُصْا،

اا �اادِال�اعِاَ�ااك�ايْابِا �ااة�انخاسُاَ�ا
ْ
ا.ْ��انِامِاؤْامُامل

اه�ااّرجْام�اف�ا
ْ
امل اان�امِااْ��امِاوْامُا ْام�امخ

ْ
َ�اْ��امِالِااْامُامل ا ارْاكُااّفْ،اّ�ا، ااب�

ْ
َ�اْ��ا�ِاَْارُاك�ام�امل ا اِضامدْا،

َخا ااِناع�اان�اَْام
ْ
َ�اْ��انِايْا �امُامل ا َْا، اك�ام ارْاِِ َ�اا �اض� ا ارْاك�اا اض�

ْ
َس�اْ��ام�الِااْامُاامل ا ُاالّمِا،

ْ
اج�امل اَخ

اَ�ا
ْ
اي�ااك�اتِاْد�ار�ا،ابِان�ا�ْارِاافِاُما�امل

�
ا.ْ��امِدِاملرخاام�اس�ارْاااأ

اِفْا اآِمنخا اام�
�
َ�ان�اا ِاط�اَْاأ ا اا،

�
ااحْالِاْصاأ

�
َ�ان�ات�امخالِاأ ا اَِاا

�
ااة�اَ

ُ
َ�ا �ارِاوْاكُاأ ا َِان�ات�اي�اَ�اَِااْ اع�امجْاا، ا انْام�ايْاا

َ�اا �اق�امى�اَ�ااك�ااف�اخ�ا ار�اا �ال�امىْا،ا ااار�اي�ااا �اض� اابخ
ْ
�اع�امل ا.ْ��امِاال

َ�ا خاَ�ااْقاَّام�ا اِِ
�
ِا �ارِاكْااأ ال ِام�اا

ُ
ات اان�امِاااأُاض�ارْار�اَ�ااهُالأاا

� ْ
اَ�ااملِاو�ادْامأل

� ْ
ّاي�ااالِام�ا�ْامأل �َ ا ا��اي�ااا ِ،اوْايأاا

ا
�
ُااحْالِاْصام�اأ

�
ّ�اط�ا��اال �اااذ�اي�ااهُات�اا

ْ
ِاَ�االِاال�امامل

ْ
امإل

ْ
ِِار�اك ا.م

ا
�
ا ْام�اأ ُِاات� ا�اإِااَ�اام

خ
ااَ

�
ا ْاأ ات� ا،

�
ا ْاأ اات�

ْ
ْاَ�ااِ�أاغ�امل

�
اانُا�

ْ
ار�اق�افُامل

�
اأ ازِا ْامء،

ْ
ان�ايْال�اع�اال

ْ
امل ايْاغ�اا ا �

ْااَ�اَ�ا
�
اع�ات

ْ
امِان�ال اان�اا

ْ
اْ��اطِاا ِاق�امل ا،

�
ا ْام�اأ ُِاات� اإِااَ�اام ا�

خ
ااَ

�
ا ْاأ ات�

�
اأ ا ْا، اات�

ْ
ْاَ�ااِ�أاغ�امل

�
انُا�

ا
ْ
ار�اق�افُامل

�
ازِا ْامء،اأ

ْ
ان�ايْال�اع�اال

ْ
ايْاغ�ااامل ْااَ�اَ�اا �

�
اع�ات

ْ
اان�ااامِان�ال

ْ
اا،اْ��اطِاا ِاق�امل

�
ا ْام�اأ ُِاات� ا�اإِااَ�اام

خ
اَ

ا
�
ا ْاأ ات�

�
اأ ا ْا، اات�

ْ
ْاَ�ااِ�أاغ�امل

�
اانُا�

ْ
ار�اق�افُامل

�
اأ ازِا ْامء،

ْ
ان�ايْال�اع�اال

ْ
ايْاغ�ااامل ْااَ�اَ�اا �

�
اع�ات

ْ
اان�ااامِان�ال

ْ
ا،اْ��اطِاا ِاق�امل

ام�ا
�
ازِا ْاأ

ْ
ان�ايْال�اع�اال

ْ
ايْاغ�ااامل ْااَ�اَ�اا �

�
اع�ات

ْ
اان�ااامِان�ال

ْ
 ا.ْ��اطِاا ِاق�امل

�خن�اا﴿ ّْي�ااِفااآرِن�اار� َأ ن�ةااام ا� ِ�ااس� ةِااَ� ِخر�
ْ
ن�ةااامخ ا� دِن�ااس� ااَ� مب� ذ� ّخارِااع� :ااملقرة[  ﴾ام

ا.]٢٠١
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ار�ان�ا�خار�ااان�اح�الْاسُا اا اابأ
ْ
اي�امخا��ااةِازخاعِامل اا َ�ان�اوْافُاَِ ا �اال�اس�ا، اع� ااِ 

ْ
َ�اْ��الِاس�ارْامُامل ا ام �او�اعْاد�اارُاآخِا،

�
اأ انِاا

�ا
ْ
ااّبار�ااِ�ِاا ُامْامل

ْ
�اع�امل ا.ْ��امِاال

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự bằng an và 
phúc lành cho người bề tôi của Ngài và cũng là vị Thiên sứ 
của Ngài: Muhammad, vị với gương mặt đầy ánh hào quang. 
Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hài lòng với bốn vị Khalif 
chính trực: Abu Bakr, Umar, Uthman, và Ali, cùng với các 
vị Sahabah của vị Nabi của Ngài cũng những những ai đi 
theo họ cho trên những điều tốt đẹp cho đến Ngày Phán xét 
cuối cùng, và xin Ngài hãy ban sự bằng an và phúc lành cho 
chúng con bởi sự tha thứ và lòng khoan dung của Ngài, ôi 
Đấng có lòng thướng xót nhất! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy làm vững mạnh cho 
Islam và những tín đồ Muslim, Lạy Thượng Đế, xin Ngài 
hãy làm vững mạnh cho Islam và những tín đồ Muslim, Lạy 
Thượng Đế, xin Ngài hãy làm vững mạnh cho Islam và 
những tín đồ Muslim; lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hạ thấp 
sự đa thần và những kẻ tôn thờ đa thần; lạy Thượng Đế, xin 
Ngài hãy  phù hộ và ban thắng lợi cho tôn giáo của Ngài, 
Kính sách của Ngài, Sunnah của vị Nabi của Ngài và cho 
các bề tôi có đức tin của Ngài. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài giải tỏa những nỗi khổ và 
phiền muộn cho những người Muslim, xin Ngài cứu giúp họ 
tránh khỏi những tại họa và nạn kiếp, xin Ngài giải quyết nợ 
cho những người đang mắc nợ, xin Ngài hãy làm khỏi bệnh 
cho những bệnh nhân Muslim, xin Ngài hãy ban sự bằng an 
cho những người đi làm Hajj và những người đi đường xa, 
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dưới lòng thương xót của Ngài, ôi Đấng có lòng thương xót 
nhất! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự an toàn cho xứ 
sở và quê hương của chúng con, xin Ngài hãy cải thiện các 
vị Imam, các vị lãnh đạo các vụ việc của chúng con, xin 
Ngài hãy đặt trong hệ thống lãnh đạo và trông coi chúng con 
những người biết sợ Ngài và luôn tuân theo sự hài lòng của 
Ngài, ôi Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài! 

Lạy Thượng Đế, Ngài là Allah, không có Thượng 
Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng giàu có còn chúng 
con là những kẻ bần hàn và nghèo khó, xin Ngài hãy ban cho 
chúng con bổng lộc và hồng phúc và đừng bỏ mặc chúng 
con trong sự đói khổ và tuyệt vọng, Lạy Thượng Đế, Ngài là 
Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là 
Đấng giàu có còn chúng con là những kẻ bần hàn và nghèo 
khó, xin Ngài hãy ban cho chúng con bổng lộc và hồng phúc 
và đừng bỏ mặc chúng con trong sự đói khổ và tuyệt vọng, 
Lạy Thượng Đế, Ngài là Allah, không có Thượng Đế nào 
khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng giàu có còn chúng con là 
những kẻ bần hàn và nghèo khó, xin Ngài hãy ban cho chúng 
con bổng lộc và hồng phúc và đừng bỏ mặc chúng con trong 
sự đói khổ và tuyệt vọng, lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban 
cho chúng con bổng lộc và hồng phúc và đừng bỏ mặc 
chúng con trong sự đói khổ và tuyệt vọng! 

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài hãy 
ban cho chúng con điều tốt đẹp trên thế gian và điều tốt 
đẹp ở Đời Sau và xin Ngài hãy cứu rỗi chúng con thoát 
khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa ngục! (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 201). 



Những hồng phúc nơi Makkah thiêng liêng ... 
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Vinh quang tháy Thượng Đế của chúng con, Ngài là 
Thượng Đế Toàn Năng và Quyền Lực hơn những gì mà họ 
đã gán cho Ngài, cầu xin sự bằng an cho tất cả các vị Thiên 
sứ, và cuối lời xin nói lời tán dương và tạ ơn Allah, Đấng 
Chủ tể của toàn vũ trụ và muôn loài!!! 

   
 

 
 


