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نِ  الّرِحيْمِ  ْْ  هللا اِا الّر

Nhân danh Allah,  

Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

 ِ ّ ِِ نْدد  
ْ ْن ن  ا م  عن و  ونالّسمن من َّ ال نّدـٍد بْـِ   ون ، ن بنِيينننـا م  ّ عنْددن ِّ

 بن
ن
َ  ْ من

بِْد اِا  �نْدد  �ن  :ن ون

Mọi lời ca ngợi và tán dương điều kính dâng Allah, 
cầu Ngài ban bình an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng, vị 
Nabi của chúng tôi Muhammad bin Abdullah , Wa Ba'd: 

A’rafah là ngày vĩ đại có giá trị rất lớn đối với tôn 
giáo Islam và tín đồ Muslim, đây là ngày mà lời cầu xin 
được đáp lại, là ngày mà Allah lấy những người đứng trên 
vùng đất núi A’rafah mà khoe họ với tất cả Thiên Thần trên 
trời, là ngày mà Allah xem trọng sắc lệnh của Ngài, là ngày 
có giá trị hơn tất cả các ngày trong năm, là ngày mà Allah đã 
ban cho tôn giáo Islam đầy đủ hồng phúc và hoàn thiện bộ 
giáo luật Islam, là ngày mà tội lỗi của giáo dân được tha thứ 
và được phóng thích khỏi hỏa ngục. 

Các đồng đạo đang hành hương Haj, lát nữa đây quí 
đạo hữu sẽ thấu nhận được giá trị vĩ đại của ngày này đối với 
Allah và sự chỉ đạo của Rasul  dành cho ngày vĩ đại này 
như thế nào ? 

Thành khẩn cầu xin Allah phóng thích tất cả cộng 
động Muslim thoát khỏi hỏa trong ngày vĩ đại này. 
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 Giá trị ngày A’rafah: 
 A’rafah là ngày mà bộ giáo luật 

Islam được hoàn thiện và cộng đồng Muslim được ban cho 
đầy đủ mọi hồng phúc từ Allah. Được ghi nhận trong hai bộ 
Saheeh Al-Bukhary và Muslim, từ ông U’mar bin Al-
Khattaab  rằng có một người đàn ông Do Thái giáo đến 
nói: Thưa thủ lĩnh, có một câu Kinh trong Kinh Sách của quí 
thủ lĩnh, nếu câu Kinh đó được mặc khải cho chúng tôi cộng 
đồng người Do Thái giáo là chúng tôi đã chọn lấy ngày đó là 
ngày tết rồi. U’mar  hỏi: Câu Kinh nào? Y đáp:  

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

ۚ ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِينٗ   ٣: المائدة ﴾ا

Ngày hôm nay, TA đã hoàn tất cho các ngươi tôn giáo của 
các ngươi và TA đã hoàn thành trọn vẹn cho các ngươi ân 
huệ của TA và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho 
các ngươi. Ma-idah: 3 (Chương 5). Nghe xong U’mar  nói: 
“Ta biết rõ đó là ngày nào và tại đâu, lúc câu Kinh được mặc 
khải Rasul  đang đứng tại vùng núi A’rafah vào ngày thứ 
sáu.” 

 

 Rasul  có nói: 

فنةن  ينْوم  (( رن ننْوم   عن َّْحرِ  ون يّام   ا
ن
نِق  ونَ بنا التّْشِ ْهلن  ِ�يد 

ن
ِ�ن  اإلِْسـمنمِ  ب يّـام   ون

ن
ـٍل  َ

ْ
�
ن
 ب

ٍْب   ))ونش 

“Ngày A’rafah, ngày Al-Nahr (đại lễ E’id Al-Adhha) và 
những ngày Al-Tashreeq là các ngày tết của tôn giáo 
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Islam chúng ta, đó là những ngày ăn uống.” Hadith do 
nhóm Sunnan ghi lại. Từ ông U’mar bin Al-Khattaab  nói: 
“Câu Kinh Ngày hôm nay, TA đã hoàn tất... được mặc 
khải xuống ngày thứ sáu và cũng là ngày A’rafah, cả hai đều 
là ngày tết E’id của chúng ta, xin muôn vàn tạ ơn Allah.” 

 

 Đó là ngày mà Đấng Vĩ Đại Allah 
đã lấy ra thề và Ngài không dùng nó để thề ngoại trừ là do 
nó vĩ đại và long trọng, Allah thề rằng: 

 ٣: بروجال ﴾٣َوَشاهِٖد َوَمۡشُهوٖ� ﴿

TA (Allah) thề bởi ngày Shaahid và ngày Mash-hood. Al-
Burooj: 3 (chương 85). Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  
rằng: 

نْوم  ((
ْ
ود   ال وْع  دن

ْ
ةِ  ينْوم   :ال ِقينامن

ْ
نْوم   نال

ْ
ود   ونال ْشه  دن

ْ
فنةن  ينْوم   :ال رن  ينْوم   :ونالّشاِهد   نعن

ةِ  دن  د 
ْ
 ))ال

“Ngày Al-Maw-u’d là ngày tận thế, ngày Mash-hood là 
ngày A’rafah và ngày Shaahid là ngày thứ sáu.” Hadith do 
Al-Tirmizhi ghi lạ và được Al-Albaany xác nhận là Hadith 
Hasan. 

Trong câu Kinh: 

 ٣ :الفجر ﴾٣َوٱلّشۡفِع َوٱلَۡوتۡرِ ﴿

Thề bởi ngày chẳn và ngày lẻ. Al-Fajr: 3 (chương 89). Con 
trai ông A’bbaas  nói: “Ngày chẳn là ngày tết Al-Adh-ha và 
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ngày lẽ là ngày A’rafah.” Đây cũng là câu nói của I’kramah và 
Al-Dhihaaq. 

 

 Nhịn chay vào ngày A’rafah được 
xóa đi tội lỗi của hai năm, như được ghi lại từ ông Abu 
Qataadah  rằng có người hỏi Rasul  về ân phước việc 
nhịn chay vào ngày A’rafah thì Người nói:  

  ةن نن السّ  ر  فن �ن ي  ((
ْ
  ةن نن السّ ون  ةن ين اِض دن ال

ْ
 ابِ قن ال

 ))ةن لن

“Sẽ xóa đi tội lỗi của năm qua và năm tới.” Hadith do 
Muslim ghi lại. Việc nhịn chay này chỉ khuyến khích những 
ai không tham gia hành hương Haj còn những ai hành hương 
thì theo Sunnah là Rasul  không nhịn, vả lại còn được ghi 
nhận rằng Rasul  cấm nhịn chay vào ngày A’rafah đối với 
những ai đứng trên A’rafah. 

 

 Đây chính là ngày mà Allah đã lập 
lời giao ước với con cháu Adam (tức loài người), như được 
ghi từ con trai ông A’bbaas  dẫn lời Rasul  rằng: 

ذن اان  ِِ ّ (( خن
ن
ِديثناقن  ب

ْ
ْهرِ  ِم ْ  ال من  ظن ا ن  آدن ْدِ�  - بِننْددن فنةن  �ن رن جن  - عن ْخرن

ن
ِبهِ  ِم ْ  فنأ

ْ
ل  ص 

 ّ ّنةٍ  ُ  ّن ا ر  هن
ن
ّنب مْ  رن نه  ننثن يْهِ  عنْ�ن  َن ّن  يندن ّّ مْ  ُ مّ  لن ه  ّدن  :قنالن  قِبنمً  َن

“Quả thật, Allah đã lập lời giao ước với con cháu Adam 
chính vào ngày A’rafah, Ngài đã nhân số lượng con 
người lên nhiều hơn và phân bố họ rải rác khắp nơi, sau 
đó Ngài trực tiếp nói chuyện với chúng rằng: 
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لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ ﴿
َ
� ۚٓ ّنـا َ�ـۡن َ�ٰـَذا  قَالُواْ بََ�ٰ َشِهۡدنَا ُُ َٰمـ ِ نِنّـا  َٰ � َ�ُ�ولُواْ يَۡوَم ٱۡل�ِ

َ
أ

َّـ ٗ  ١َ�ٰفِلَِ�  ُُّرِ ـۡـُ  َوُنّنـا  ـِـن َب َ  َاابَآُننَا  َ َۡ
َ
ۡو َ�ُ�ولُٓواْ نِّمَمآ أ

َ
ِـۢن َ�ۡعـِدهِۡمۖ  أ ـّ

َ�ُتۡهلُِكَنا 
َ
ـِۡطلُوَ� أ  ١٧٣ - ١٧٢ :افاألعر ﴾١بَِما َ�َعَ  ٱلُۡم

“Phải chăng TA là Thượng Đế của các ngươi ?” Tất cả 
họ cùng đáp: “Dạ đúng vậy, đám bầy tôi xin xác nhận 
Ngài là Thượng Đế của bầy tôi.” TA khẳng định thế để 
các người khỏi phải viện lý do rằng: “Chúng tôi đã không 
biết đến điều này.” * Hoặc các ngươi lại nói: “Chính cha 
mẹ của chúng tôi chủ trương việc thờ phụng nhiều thần 
linh trước đây, chúng tôi chỉ là hậu duệ của họ, (chúng tôi 
không hay biết gì). Phải chăng Ngài sẽ tiêu diệt chúng tôi 
vì điều (tội lỗi) mà những kẻ theo ngụy giáo đã làm ?” Al-
A'raaf: 172 - 173 (chương 7).” Hadith do Ahmad ghi lại và 
được Al-Albaany xác thực là Hadith Saheeh. “Thật vĩ đại 
làm sao cho ngày trọng đại này và cuộc giao ước này.” 

 

 A’rafah là ngày tội lỗi được tha thứ, 
con người được phóng thích khỏi hỏa ngục và những người 
ở A’rafah được Allah tuyên dương, như được ghi nhận trong 
bộ Saheeh Muslim từ bà A’-ishah  dẫn lời Rasul  rằng: 

ا(( ن  ينْومٍ  ِم ْ  من ثن
ْ
�
ن
 ْ  ِم ْ  ب

ن
ْدِتقن  ب يهِ  �  َِ بًْدا اا   ِّ  ِم ن  �ن َّا فنةن  ينْومِ  ِم ْ  ا رن ِِبّه   عن نْدب و ون

ن
 ل

ةن  بِِهم   بناِ� �   ُ مّ  دنمنئِ�ن
ْ
ول   ال ينق  ا :َن ّنادن  من

ن
َنءِ  ب ؤ   ))هن

“Không có ngày nào mà Allah lại phóng thích con người ra 
khỏi hỏa ngục nhiều bằng ngày A’rafah. Vào ngày A’rafah 
này Allah sẽ giáng xuống tầng trời hạ giới mà khoe mọi 
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người (đang đứng trên A’rafah) với Thiên Thần trên trời 
rằng: “Đám người này cần gì đây ?”” Hadith do Muslim ghi 
ở trang (533), số (1348). 

Con trai ông U’mar  dẫn lời Rasul :  

َّ  اان  ِِ ّ (( ّل  عن َن بناِ�  ون تنه   �  منئِ�ن ِشّيةن  من فنةن  عن رن ْهِل  عن
ن
فنةن  بِأ رن ول   عن ينق  واا�ْ  :َن ـر   ظ 

 
ن
تنْوِ�  ِعبناِدى ِِل

ن
ْدثاً  ب ْباً  ش   ُ(( 

“Vào ngày A’rafah Allah giáng xuống tầng trời hạ giới vào 
buổi chiều mà khoe với thiên thần những người đang đứng 
ở A’rafah, Ngài bảo (với Thiên Thần): “Các ngươi hãy nhìn 
vào đám bầy tôi TA, bọn chúng tìm đến TA từ những nơi xa 
thẩm nên đầu tóc rối xù và thân thể mệt nhòa.”” Hadith do 
Ahmad ghi lại và được Al-Albaany xác thực là Hadith Saheeh. 

 Là người đi làm Haj thì cần phải cố gắng bằng khả 
năng có thể để đạt được cơ hội thoát khỏi được tha thứ tội lỗi 
và thoát khỏi hỏa ngục và để được thế cần phải: 

 Tránh tối thiểu mọi hành động Haram trong ngày 
hôm đó, như ông Abdullah bin A’bbaas  kể: Al-Fadhl bin 
A’bbaas đã ngồi cùng vật cưỡi với Rasul  tại vùng núi 
A’rafah, chàng thanh niên trẻ này bắt đầu nhìn vào những phụ 
nữ xung quanh. Thấy vậy Rasul  kéo mặt cậu ta xoay về 
hướng khác nhưng không lâu sau thì cậu thanh niên đang độ 
tuổi dậy thì lại tiếp tục nhìn vào phụ nữ, Rasul  mới nói với 
cậu ta: 

ِخ  اْع ن ((
ن
ا ِِ ّ  ب ذن لنكن  من ْ  ينْومٌ  هن ه   َِيهِ  من ْددن �ن  سن ،  ون ن ابنه   صن لِسن ِفرن  ون    غ 

ن
 ))ل
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“Này cháu, quả thật trong ngày hôm nay đây ai kiềm chế 
được sự nghe, sự nhìn và lời ăn tiếng nói thì y sẽ được tha 
thứ tội lỗi.” Hadith do Ahmad ghi lại. 

 Tụng niệm tán dương thật nhiều những câu La i la 
ha il lol loh, Allahu Akbar, Sub ha nol loh trong ngày này, như 
ông Abdullah bin U’mar  kể: “Chúng tôi đã ở cùng với 
Rasul  tại A’rafah từ sáng trong chúng tôi có người tụng 
niệm Allahu Akbar, có người tụng niệm La i la ha il lol lah...” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

 Cầu xin thật nhiều được tha thứ và được phóng 
thích thoát khỏi hỏa ngục, mong rằng lời cầu xin được đáp lại, 
như Nabi  đã từng nói: 

))  �ْ ءِ  خن عن ّا ء   ا فنةن  ينْومِ  د عن رن ْ�   عن ا ونخن ت   من
ْ
بنا ق ل

ن
َِّيياو ن  ب ا بِْ�  ِم ْ  ون هن َن  �ن ـٰ  اا   ِِلن

ّ
َِِ

  ، ٍء قنِديْرٌ  ونْحدن ْ ِ  شن
 ُ ن  ون عن  ْدد  ونه 

ْ
  اْ

ن
ل ك  ون

ْ
ل د 
ْ
  ال
ن
 ن ل

ن
نْكن ل ِ

 ))َن شن
“Lời cầu xin tốt đẹp nhất là lời cầu xin vào ngày A’rafah. 
Lời cầu xin tốt đẹp mà Ta và các vị Nabi trước Ta thường 
cầu xin là câu: 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 
shay in qa deer.”(

0F

1) Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại và được Al-
Albaany xác thực là Hadith Hasan. 

Vào ngày A’rafah vĩ đại này thì hãy cầu xin cho thật 
nhiều cho bản thân, cho cha mẹ, cho gia đình, cho vợ con, cho 
cộng đồng Muslim, nhưng nhớ không cầu xin gây hại người rồi 

                                                           
(1) Ý nghĩa: Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có 

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.  
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hại mình, không chán nản trong lời cầu xin mà cố gắng nài nỉ, 
khẩn cầu, thành khẩn van xin, bởi đây là ngày cầu xin. 

 Quí đạo hữu hành hương Haj, hãy xóa đi các 
chướng ngại vật cấm cản lời cầu xin đến với Allah đó là sám 
hối chân thành các tội lỗi đã làm trước như Zina, uống rượu, 
nói xấu người khác, nói dối . . . làm sao Allah tha thứ cho các 
bạn trong khi hàng gào tội lỗi bao quanh các bạn ? Bạn muốn 
được Allah tha thứ nhưng bạn lại ngang nhiên gây tội lỗi trước 
mặt Ngài, trong vương quyền của Ngài và bằng chính bổng lộc 
mà Ngài đã ban tặng, thế là làm sao các bạn được tha thứ ? 

 Cung cách cầu xin vào ngày A’rafah vĩ đại này 
là tại A’rafah các bạn đứng hướng mặt về Qiblah, đứng kính 
cẩn, giơ đôi bàn tay lên ngang ngực, cầu xin Allah bằng tâm 
trạng khúm núm và tin tưởng rằng lời cầu xin của mình sẽ 
được đáp lại và trước tiên là sám hối thật lòng mọi tội lỗi đã 
phạm. 

 

 Sunnah của Rasul  trong ngày A’rafah. 
Sheikh Ibnu Al-Qaiyim  nói: Khi mặt trời của 

ngày mồng 9 mọc lên Rasul  cùng tập thể Sahabah rời 
Mina hướng đến A’rafah. Trong số Sahabah có người hô lớn 
câu Talbiyah(2) và có người thì hô to Allahu Akbar, Nabi  

                                                           

(2) Talbiyah là câu:  

ّيْكن ((
ن
مّ  َ ّيْكن  اللّه 

ن
ّيْكن  نَ

ن
نكن  َن  َ ِ

ّيْكن  لنكن  شن
ن
نْددن  ِِ ّ  نَ

ْ
ةن  اْ َنْددن ا نكن  ون كن  ل

ْ
ل د 
ْ
ال نكن  َن  ون ِ

 شن
 ))لنكن 
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nghe thấy hết tất cả mà không hề cấm một ai trong số họ. 
Khi mọi người đến được Namirah gần A’rafah thì tạm dừng 
tại đây cho đến mặt trời đã nghiêng bóng thì Rasul  cưỡi 
lạc đà đến giữa thung lũng A’rafah mà thuyết giảng trước 
mọi người trong khi Người vẫn ngồi trên lưng lạc đà, Người 
khẳng định lại các nền tảng rường cột của Islam, Người hủy 
bỏ mọi giáo điều của Đa Thần và thời tiền Islam đã qui định, 
Người chấp nhận mọi giáo điều cấm mà tất cả bộ lạc đã 
thống nhất cấm. Bài thuyết giảng này chỉ có một phần chứ 
không phải là hai phần như bài thuyết giảng thứ sáu. Sau khi 
xong thuyết giảng Rasul  ra lệnh Bilaal cất lời Azaan, rồi 
đến Iqaamah, Rasul  đã dẫn lễ Salah Al-Zhuhr hai Rak-at, 
chào Salam xong Người liền đứng dậy bảo Iqaamah lần hai 
và tiếp tục hành lễ Salah Al-A’sr bằng hai Rak-at, cả hai lễ 
Salah này đều đọc thầm. Lúc đó thị dân Makkah cũng hành 
lễ rút ngắn và gom chung lại cùng lúc chứ Rasul  không ra 
lệnh cho họ phải hành lễ đầy đủ và cũng không theo giờ giấc 
từng buổi Salah. Sau khi kết thúc Salah, Rasul  tiếp tục leo 
lên lạc đà mà cưỡi đến gần bóng mát của tảng đá, lúc này 
Người vẫn ngồi trên lạc đà, mặt hướng về Qiblah trước sự 
chứng kiến của tất cả Sahabah, Người giơ đôi tay lên ngang 
ngực mà cầu xin bằng lòng thành tâm, kính sợ và khúm núm 
cho đến mặt trời lặn hẳn, đến lúc này Rasul  ra lệnh mọi 
người rời thung lũng và bảo rằng:  

ا  ة  فن رن عن ا ون نن ا ه  هن  ت  فْ �ن ون ((  ))ٌف قِ وْ ا من هن َ 

                                                                                                            
Ý nghĩa: (Thưa Thượng Đế 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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“Ta thì đứng chổ này đây và tất cả A’rafah đều là chổ để 
đứng.” Rasul  muốn loan truyền đến tất cả tín đồ Muslim 
rằng hãy lấy đây là biểu hiệu hành lễ Haj và đây cũng là sự 
thừa kế của ông tổ Ibrahim . Sau đó có một nhóm người 
đến từ Najd hỏi về nghi thức Haj, Người đáp: 

ُا (( ن
ْ
فنة   اْ رن اءن  من ْ  عن بْلن  َن ن  �ن ـه  ُا ٍْع منّم حن ْلنِة جن

ن
ِِ ِمْ  ل بْ َا ِو ال

من يّـام  صن
ن
 ِمـً�  َ

دن ْ  ثنمنثنةٌ  لن  َن ُّ ْ�ِ  ِف  مندن ُْمن  فنمن  ينْومن لنيْهِ  ِِ من ْ  عن ّخرن  ون
ن
ُْمن  فنمن  تنأ لنيْهِ  ِِ  ))عن

“Đứng A’rafah là nghi thức chính của Haj, ai đến trước 
giờ Salah Al-Fajr của ngày đại lễ E’id là Haj của y đã 
hoàn hảo, số ngày ở Mina là ba ngày nhưng ai vội vã rời 
khỏi vào ngày thứ hai thì không tội lỗi gì và ai tiếp tục ở 
lại đủ ba ngày thì cũng không bị tội lỗi gì.” Và Rasul  
báo cho giáo dân biết rằng lời cầu xin tốt đẹp nhất là lời cầu 
xin tại A’rafah. 

Đến khi xác định được mặt trời đã lặn hoàn toàn vào 
chân trời tây thì Rasul  cho Usaamah bin Zaid lên ngồi sau 
lưng Người và từ từ rời khỏi A’rafah, vừa đi Rasul  vừa 
bảo: 

 ين ((
ن
َّ هن �ا ا َ    ّ إِ ن فن ةن نن يْ كِ السّ  م  �  يْ لن ن عن اس  ا ا

ْ
ِ بِ  سن ىْ لن  ِبّ ال

ْ
 ))اِع ضن يْ اإل

“Này hỡi mọi người, mọi người hãy từ từ mà đi đừng 
chen lấn, quả thật việc ngoan đạo không thể hiện bằng 
việc xô đẩy nhau để đi nhanh.” 

Suốt trên đường đi Rasul  luôn miệng đọc 
Talbiyah, đến khi đi được khoảng giữa đường đi thì Rasul  
dừng lại đi tiểu và lấy được Wudu rất nhanh lẹ, thấy vậy 
Usaamah hỏi: hành lễ Salah hả Rasul ? Người đáp: “Lễ 
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Salah – hoặc nơi hành lễ - ở phía trước kìa.” Rồi tiếp tục 
lên đường cho đến đặt chân xuống Muzdalifah thì người lại 
lấy nước Wudu để hành lễ Salah và ra lệnh cho cất lời 
Azaan, xong thì Iqaamah và Rasul  dẫn hành lễ Salah Al-
Maghrib 3 Rak-at trước khi đặt hành lý xuống lạc đà. Xong 
lễ Salah Người lấy hành lý xuống từ lạc đà hoàn tất thì tiếp 
tục ra lệnh Iqaamah để hành lễ Salah Al-Isha 2 Rak-at, chứ 
không có cất Azaan lần nữa, và giữa khoảng hai lễ Salah này 
Rasul  không hề hành lễ bất cứ Salah gì, xong Salah là 
Người đi ngủ cho đến sáng mà không hành lễ Salah Qiyaam 
trong đêm đó. Và được truyền đúng là cả hai đêm đại lễ E’id 
Rasul  cũng không hành lễ Salah Qiyaam. 

 

 Tâm trạng người xưa trong ngày này:  

Giới tiền nhân ngoan đạo đức hạnh xưa tỏ ra rất 
nhiều tâm trạng trong ngày quan trọng này: 

 Trong họ có người mang tâm trạng sợ hãi và hổ 
thẹn như Mutarraf bin Abdullah và Bakr Al-Muzni đứng ở 
A’rafaf, một trong hai người họ cầu xin: “Lạy Allah, xin 
Ngài đừng từ chối lời cầu xin của mọi người ở A’rafah chỉ vì 
có mặt bề tôi.” Còn người khác thì nói: “Lạy Allah, xin đừng 
chỉ vì bề tôi mà làm cho địa danh này mất đi sự cao quí và 
mọi người mất đi lòng kỳ vọng vào Ngài.” 

 Trong họ có người tỏ ra đắc ý: ông Abdullah bin 
Mubaarak kể: tôi đến gặp ông Sufyaan Al-Thawri vào buổi 
chiều tại A’rafah lúc ông đang Ru’kua’ và hai hàng lệ tuôn 
trảo, xong ông quay lại tôi và tôi hỏi ông: trong hoàn cảnh 
hiện tại này ai là người tệ hại nhất ? ông đáp: “Là kẻ cứ 
tưởng rằng Allah đã tha thứ cho y.” 



Giá Trị Ngày A’rafah & Tâm Trạng Của Người Xưa Trong Ngày Này 
 

14 

 Mỗi tín đồ nằm giữa hai tâm trạng: 

Quí tín hữu làm Haj, một khi các bạn thấu hiểu được 
tâm trạng của giới tiền nhân xưa thì bắt buộc bạn phải mang 
tâm trạng giữa lòng kính sợ trung thực và sự kỳ vọng giống 
như tâm trạng của họ. 

 Lòng kính sợ trung thực là điều ngăn cản giữa 
một người với những điều nghiêm cấm của Allah, Đấng Tối 
Cao còn nếu như hơn mức đó thì nó trở nên kinh hãi đến 
mức chán nản và tuyệt vọng. 

 Lòng kỳ vọng là một tín đồ hành đạo bằng kiến 
thức và chỉ đạo đúng thực từ Allah và hy vọng được Ngài 
ban thưởng hoặc một khi phạm phải tội lỗi thì liền quay lại 
sám hối thật lòng với Allah và hy vọng được Ngài tha thứ. 
Allah phán: 

ِينَ ﴿ َّ ُنواْ َوٱ ـَ ِيَن َاا َّ ٰ�َِك يَۡرُجوَ� رَۡ�ََت  نِّ� ٱ ََ ْو
ُ
ِ أ ّّ َٰهُدواْ ِ  َسيِيِ  ٱ َٰ َهاَجُرواْ َو

ُ َ�ُفورٞ  ّّ ِۚ َوٱ ّّ  218: اَقرو ﴾ ٢ِحيٞم رّ  ٱ

Quả thật, những ai đã tin tưởng, đã di cư và đã thánh 
chiến vì chính đạo của Allah rằng họ đang kỳ vọng vào 
lòng thương xót của Allah trong khi Allah chính là Đấng 
Tha Thứ, Đấng Thương Xót. Al-Baqarah: 218 (chương 2). 
Cho nên, một tâm trạng đáng lẽ mà người làm Haj phải có 
trong lúc đứng tại địa danh vĩ đại quan trọng và hồng phúc này 
là kính sợ và kỳ vọng tức kính sợ hành phạt kinh khủng của 
Allah và kỳ vọng vào sự tha thứ và phần thưởng nơi Ngài. 
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Xin chúc mừng cho những ai đang đứng trên 
A’rafah. 

Chúc mừng cho bạn quí tín hữu làm Haj, rằng bạn đã 
được Allah ban vinh hạnh được cơ hội đứng tại A’rafah cùng 
với nhóm người đang cầu xin Allah bằng con tim, bằng nước 
mắt tuôn trào. Trong họ có biết bao là người mang tâm trạng sợ 
hãi và lo lắng, họ khao khát được ngắm nhìn Allah cộng thêm 
tâm trạng kỳ vọng tốt đẹp vào Allah bằng những gì Ngài hứa 
hẹn, họ thật lòng sám hối với Ngài, họ chạy nhanh tiến đến gõ 
cánh cửa của Allah, nên họ xứng đáng được cứu thoát khỏi hỏa 
ngục, họ xứng đáng được Allah rủ lòng thương và họ xứng 
đáng được Allah khoe họ với giới Thiên Thần trên trời. Vào 
ngày vĩ đại A’rafah Allah xuống tầng trời hạ giới mà phán bảo:  

 من ((
ن
 ؤ  هن  ادن ّن ا ب

ن
ِ وْ ص  و   دن نْ ا عِ نن دْ طن �ن  دْ قن ؟ لن ءِ َ ِْ  مْ هِ ل  ن ون ا   من رْ ا

ن
 اين هن بِ  مْ اه  طن �ْ ب

ِ ؤن س   ةن  مْ هِ ال
ن الرّ   )) ن ْْ

“Những người này muốn gì đây, quả thật, TA đã phá bỏ 
bức màn cấm cản từ khi họ đặt chân đến đây và TA sẽ ban 
cho họ đến câu hỏi cuối cùng mà họ cầu xin Đấng Độ 
Lượng TA.” 

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người. 
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