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Khutbah Thứ Nhất 

ا    

َناَدِةالَِدْناَشَكَر،ا ِّ ذنَ ابِال
َ
رو واَحدَْ اتَذ ْشكو

َ
َرَر،اَحب

َ
ْ لكاَمِثْ�لكاَمَدااب َْ ا اِ ِ لجَْد و

ا ْشَه و
َ
اَحب

َ
ْ اال

َ
هَاب ـٰ الهللاواإِعَ

ن
َكابِِهاَحَ�َفَر،ااإِال ْشَ

َ
اَمْناب ََ ِ واَحلَْ اَمِرَ اَذل

َ
اَ ََ نْ اَشْ

َ
احَْثَ  واال

،ا َشِ
ْْ َد

ْ
الل ِِ ا عو

فن ََ دو
ْ
الل افِعو َن ،الل ََِشِ

ْ
الع يّ و َُ و،ا

و
َ ْ ُو بْ و واَحَل َُ َدن لكا امو  ن

َ
اب ْشَه و

َ
َحب

اَيلَيِْها الهللاو َن ََ ِْْن،ا ّّ ِِِهاَْْ َاال َااَشَفاَي
َ
ْ اَانَال

َ
اب َْ اَحعَ�و َِ ا-ا

َ
الَهللا-اَاَرال لو

َ
ذ ُْ

َ
َحب

ا َْ الَهو َنابِِرْ�َ اَحل َْ ْعَرالِِه
َ
اَحب َْ دَْ للِِه

َ
اب ِِ ا َْ ََِ ِابِِه َْ ابِِهاَحَمِنال َْ َْ اَحبَ ِ َِ اِ حََآَ

ااَ�ْر وا: من
َ
ِْْن،اب ّّ اَْْ ِاال

َ
اإِل ابِسِْثَاا ى

Alhamdulillah, xin muôn vàn tạ ơn Allah bằng mọi 
cách mà Ngài đã ra lệnh và Ngài đã phán ai biết tạ ơn chắc 
chắc sẽ được gia tăng thêm ân phước. Tôi xin tuyên thệ 
không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại 
trừ Allah duy nhất không có đối tác cùng Ngài, cho dù có bị 
nhóm Đa Thần và nhóm người phủ nhận Allah ranh ghét, và 
tôi xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Rasul của Allah, 
Người là vị lãnh đạo của loài người, là người được quyền 
biện hộ ân xá vào ngày phán xét. Tôi tha thiết cầu xin Allah 
ban cho tôi cùng tất cả quí đạo hữu Muslim được hưởng lời 
biện minh đó của Người. Cầu xin bình an và phúc lành của 
Allah cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi của người, cho tất 
cả bằng hữu của Người và cho tất cả những ai noi theo tấm 
gương cao quí của Người từ lời nói đến hành động cho đến 
ngày tận thế được thiết lập, Amma Ba’d: 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, tôi khuyên bản thân 
tôi cùng tất cả quí đạo hữu có mặt trong Masjid hãy hết lòng 
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kính sợ Allah, hãy biết rằng Allah luôn thấu hiểu từng chi 
tiết chúng ta làm và cả tất cả suy nghĩ thầm lặng được giấu 
kín bên trong, hãy biết rằng hai thiên thần bên phải và bên 
trái không bỏ xót bất cứ việc làm gì dù lớn hay nhỏ của con 
người, kể cả lời nói đùa thốt ra khỏi cửa miệng y cũng bị ghi 
chép đầy đủ, chi tiết: 

َماِل قَعِيٞد ﴿ َّ ٱلُۡمَتلَّقَِياِن َعِن ٱۡ�َِمِ� وََعِن ٱلّشِ َتلَ ََ  ۡۡ ِ ِ١ َّ ل  ِِ ۡۡ ِِن قَ  ُُ ا ََۡلِِ ِّ  
َۡهِ َر�ِيٌب َعتِيٞد  اا18 - 17ق:  ﴾ا١َ�َ

Khi hai vị (Thiên Thần) Thu Nhận (ghi hành động), một 
vị ngồi bên phải và một vị ngồi bên trái * Không một lời 
nào y thốt ra mà vị Canh Gác (thiên thần) bên cạnh lại 
không sẵn sàng (ghi xuống). Qaaf: câu 17 - 18 (Chương 
50). 

Hãy biết rằng các nhân chứng đứng ra chống đối 
chúng ta vào ngày đứng trước Allah Đấng Công Minh lại 
chính là làng da, cặp mắt, đôi lỗ tai, đôi chân, đôi bàn tay 
của chúng ta, chúng sẽ được Allah cho nói chuyện còn cái 
miệng thì bị khóa không cho lên tiếng. Bởi trên trần này 
chúng ta cứ tưởng rằng khi ở một mình không ai bên cạnh 
thì chúng ta không ngần ngại gây nên tội lội với Allah, trong 
khi đó chúng ta dùng cặp mắt để nhìn, dùng đôi lổ tai chúng 
ta để nghe, dùng đôi bàn tay và đôi bàn chân của chúng ta để 
hành động... thì tất cả chúng sẽ là nhân chứng phản diện hữu 
hiệu nhất chứng minh tội lỗi mà chúng ta đã từ phạm ở trần 
gian này.  

Cộng thêm khi đang gây nên tội lỗi chúng ta cứ tưởng 
rằng Allah không hề nghe thấu, không nhìn thấy các hành 
động xấu xa đó của chúng ta . . . , Ôi thật đáng thương thay 
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cho một suy nghĩ sai lầm này của chúng ta, do suy nghĩ sai 
lầm đó mà ngày sau phải bị tốn vào lửa ngọn bừng bừng 
cháy: 

﴿ ََ بَۡ�ٰرُُ�ۡم َو
َ
� ٓ ََ ن �َۡشَهَد َعلَۡيُ�ۡم َسۡمُعُ�ۡم َو

َ
وَن أ ا ُكنُتۡم �َۡستَِ�ُ َِ َو

ِّما َ�ۡعَملَُۡن  ّّ   �ٗ ۡعلَُم َكِِ ََ  ََ  َ ّّ ّن ٱ
َ
َنمُتۡم أ ََ ُُُ�ۡم َوَ�ِٰ�ن  لُۡ  َوَ�ٰلُِ�ۡم ٢ُُ

َِن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن  ِّ ۡصَبۡحُتم 
َ
ٮُٰ�ۡم فَأ َُ ۡر

َ
َنمُتم بَِرّ�ُِ�ۡم أ ََ ِي  َّ ن�ُ�ُم ٱ  فَإِن ٢ََ

َِن ٱلُۡمۡعَتبَِ�  ِّ ۡ�  لُّهۡمۖ �ن �َۡسَتۡعتُِبۡاْ َ�َما ُهم  ِۡ َِ واْ فََّّاُر  ُ ُِ  - 22فصلت: ﴾ا٢ََۡ�

ا24
(Các lớp da đáp:) “. . . Các người không chịu tìm cách 
che giấu mình của các người bởi vì đôi tai, cặp mắt, và các 
làn da của các người có thể làm chứng chống lại các 
người; nhưng các người đã nghĩ rằng Allah không mấy 
biết về những điều mà các người đã từng làm * Và ý nghĩ 
đó của các người về Thượng Đế đã tiêu diệt các người. Do 
đó, các người là những kẻ hoàn toàn thất bại.” *Nhưng 
nếu chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì Hỏa ngục vẫn là 
chỗ ngụ của chúng. Và nếu chúng có cố cầu xin, có diện 
ra (trăm ngàn lý do để được trở lại trần gian làm lại 
người có Muslim tin tưởng) thì bọn chúng cũng không 
được cơ hội quay về đâu. Fussilat: 22 - 24 (Chương 41). 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, con người chúng ta 
không ngừng gây nên tội lỗi với Đấng Tạo Hóa Allah nhưng 
do Allah rất mực độ lượng, rất mực khoang dung, Ngài sẵn 
sàn tha thứ cho những ai biết hối cải và quay lại sám hối cầu 
xin Ngài tha thứ. Allah Đấng Nhân Từ luôn tạo cơ hội cho 
người Muslim chuộc lỗi và làm lại từ đầu, Ngài cho họ hết 
cơ hội này đến cơ hội khác, trong năm không biết bao là cơ 
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hội quí. Chẳng phải hai tháng trước đây chúng ta đã chia tay 
tháng Ramadan hồng phúc, trong tháng đó có biết bao tội lỗi 
của người sám hối đã được Allah xóa sạch... thì nay cơ hội 
vàng đó lại tái diễn. Đúng vậy, chúng ta đang ở trong những 
ngày đầu của tháng Zul Hijjah (tháng 12 lịch Islam), đây 
cũng là cơ hội quí báu để chúng ta là hành đạo để xóa đi tội 
lỗi trước kia 

َ ٱلّسّ�ِ َٔاِت� ﴿ ۡۡ هِ ۡۡ َُ ِِ ٰ ََ ََس ۡۡ  114هود:   ﴾ِِّن ٱ

Quả thật, những việc thiện sẽ xóa sạch những tội lỗi đã 
phạm trước đó. Hud: 114 (chương 11). 

Vả lại việc ấn định thời gian cho rằng ngày này tốt, 
tháng này tốt là không do con người quyết định mà là do 
Đấng Tạo Hóa Allah duy nhất lựa chọn theo ý định của 
Ngài, 

ّما ﴿ ََ  ٰ ََ ٰ ََ ِ َوََ ّّ َٰن ٱ َٰ س ُسۡب َُۚ َٗ ِ ِۡ ا َنَن لَُهُم ٱ َِ م  ا �ََشآُ  َوَ�ۡتَتاُر َِ ۡلُُ   َۡ َوَر��َ  
 )68: لعقصص(سورة  ﴾٦�ُۡ�ُِ�َۡن 

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn tạo hóa 
và chọn lựa bất cứ gì Ngài muốn. (Tất cả tạo vật trong đó 
có con con người) chúng không có quyền lựa chọn (trong 
quyến định của Ngài). Vinh quang và tối cao thay Allah 
Ngài vượt hẳn so với những gì con người gán ghép cho 
Ngài. Al-Qasas: 68 (Chương 28). 

Đúng vậy, mười ngày đầu tháng Zul Hijjah là những 
ngày đã được Allah ấn định và ban cho chúng có giá trị rất 
to lớn, Ngài biến chúng thành cơ hội vàng dành cho những 
ai biết tận dụng để tích lũy thêm việc hành đạo đức hạnh.  
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Trong Qur’an và Sunnah đã nói rất rõ về ân phước 
của mười ngày quí báu này như như sau, Allah phán: 

َّا�ٖ ﴿
َ
� ٓ ِِ  ِ ّّ ُكُرواْ ٱۡسَم ٱ ۡۡ ِ  َوَ� ۡعلَُۡ�ٰ ِّ ا۲۸الحج:  ﴾ا 

Và để họ tụng niệm tên Allah trong số ngày ấn định. 
Al-Haj: 27 – 28 (chương 22). 

Ông Ibnu A’bbaas  nói: “Những ngày đã ấn định 
là mười ngày đầu tháng Zul Hijjah.” 

Có Hadith ông Ibnu A’bbaas  thuật lại lời Nabi : 

اَهِذ ِا(( ِِ فَْلَ اِمنَْهاا
َ
اب ْنااى

َ
اي ِِ ا

َرَد و
ْ
َرْشِاَماالع

ْ
اا))الع

“Không có việc hành đạo nào tốt đẹp cho bằng được 
hành đạo trong mười ngày này (tức mười ngày tháng Zul 
Hijjah).” Mọi người hỏi: Kể cả thánh chiến hả, thưa Rasul? 
Người đáp:  

ءىا(( ْعاَِِشْ ِِ اَْْر َْ
افَلَ ِ َِ ابِنَْفِاِهاَحَما َاِررو َو اَرَرَ ا ِو خ اَل

ن
اإِال َهادو ِ

ْ
 ))َحَالاله

“Và kể cả thánh chiến chỉ ngoại trừ ai đó bước ra khỏi 
nhà bị đe dọa về bản thân và tiền tài rồi sau đó không gì 
trở về cả.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

Còn Hadith do ông Ibnu U’mar  thuật lại lời Nabi 
:  

،ا(( َرْشِ
ْ
ْناِاالع

َ
اِمْناي اِعيِهنن َرَد و

ْ
ِْهالع

َ
اإِه َثبي

َ
اِينَْ الِهللا،اَحالاب َو َع ُْ ابَ ْنااى

َ
َمااِمْناي

َنْهِليَ ا َنْكِبَ�،اَحل ِِيَو،اَحل ْا
العتن ِ�وحلاِعيِهنن

ْ
ا
َ
 ))فَذ

“Không ngày nào vĩ đại nhất đối với Allah và được Ngài 
yêu thương nhất cũng không có việc hành đạo nào tốt 
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đẹp cho bằng được hành đạo trong mười ngày này (tức 
mười ngày tháng Zul Hijjah). Cho nên, hãy tán dương ca 
tụng Allah cho thật nhiều với những lời: Sub ha nol loh, 
Allahu Akbar  và La i la ha il lol loh.” Hadith do Al-
Tabaraany ghi lại trong quyển Al-Mu’jam Al-Kabeer. 

Trước kia, ông Sa-i'd bin Jubair – người ghi lại 
Hadith của ông Ibnu A’bbaas  ở trên – nói: “Khi bước vào 
mười ngày đó ông Ibnu A’bbaas  rất năng nổ hành đạo 
cho đến khi không còn sức nữa.” Hadith do Al-Darimy ghi 
lại với đường truyền tốt. 

Ông Ibnu Hajar nói trong quyền Al-Fath: “Lý do làm 
mười ngày đầu trong tháng Zul Hijjah trội hơn, có giá trị 
hơn những ngày khác là vì trong những ngày này hội tụ 
những viêc hành đạo trọng đại như lễ Salah, nhịn chay, bố 
thí tình nguyện và thi hành Haj còn trong những ngày khác 
thì không.” 

Giới U’lama nói: “Mười ngày đầu tháng Zul Hijjah 
là những ngày tốt đẹp nhất trong năm và mươi đêm tốt đẹp 
nhất trong năm là mươi đêm cuối của tháng Ramadan.” 

 

 Trong những ngày này khuyến khích 
chúng ta làm thật nhiều những việc làm sau đây: 
 Hành lễ Salah thật nhiều:  

Nên hoàn thành Salah ngày đêm năm lần thật chu 
toàn và hành lễ thêm những Salah Sunnah khác như Salah 
Al-Rawaatib, Salah Al-Dhuha, Salah Al-Witr dù chỉ là một 
Rak-at..., vì đây là những ngày hành đạo hoàn hảo nhất như 
ông Thawbaan  đã nghe Nabi  nói như sau: 
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ابَِهاا(( الهللاو ََ اَلَعَر
ن
ْةَ ةكاإِال َُ ا اِ ِ اَالاََْاةو و ََ افَسِّن ةو ِداِ ِ ِةاللاي ابَِ�ْ�َ ََ َيلَيْ

ابَِهااَرِطيئَةكا ََ نْ َُ ا َن احََث ةك َِ ا))َدَل

“Anh hãy quì lạy Allah cho thật nhiều, vì không một cái 
lạy nào của anh mà không được Allah nâng lên một cấp 
và xóa đi cho anh một tội.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 
 Nhịn chay: 

Việc nhịn chay được khuyến khích trong mười ngày 
vĩ đại này, bởi có Hadith Nabi  đã nói:  

ااَااَمنْا(( ااََ ِِيِ ااِفااَْْ مك َههواالهللاوااَ�رن َاالهللاِااَُ ِْ بِْر�َااللنالِااَيِنااَح ااَُ  ))َرِرنفك

“Ai nhịn chay một ngày vì con đường chính nghĩa của 
Alalh, y sẽ được Ngài kéo mặt y ra xa khỏi hỏa ngục với 
khoảng cách bảy mươi năm.” Hadith do Al-Bukhary ghi ở 
trang (548), số (2840) và Muslim ghi ở trang (445), số 
(1153). 

Một trong số phu nhân của Nabi  kể:  “Trước kia, 
Rasul  nhịn chay chín ngày trong tháng Zul Hijjah.” 
Hadith do Ahmad, Abu Dawud và Al-Nasa-y ghi lại. 

Imam Al-Nawawy nói về sự nhịn chay trong mười 
ngày này: “Đây là điều mà người Muslim nên cố gắng thi 
hành cho bằng được.” 

 

 Thường xuyên tụng niệm tán dương Allah: 

Bởi việc tụng niệm là liều thuốc an thần của con tim, 
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َمِِن� ٱۡلُقلُُۡب ﴿ ۡۡ �َ ِ ّّ ۡ�رِ ٱ ِۡ ِ  ب
ََ ِم �َ ّّ ۡ�رِ ٱ ِۡ ِ َمِِن� قُلُُۡ�ُهم ب ۡۡ ُنۡاْ َوَ� َِ ََِن َ ا َّ  ﴾٢ٱ

 ۲۸الرعد: 
Những người có đức tin (vào Allah thật sự) và con tim 
họ sẽ bình thản bởi sự tụng niệm Allah. Chẳng phải, sự 
tụng niệm Allah sẽ làm cho con tim bình thản hay sao ? 
Al-Ra’d: 28 (chương 13). 

Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng: 

ااهللاوالاَ�قو لوا((
َ
َّاا:َاَرال

َ
نّااِينْ َااب بِْ ياََ َّاا،ِبااَُ

َ
ااَذَمَرِ�اافَسِ ْاا،َذَمَرِ�ااإَِذلاَمَرهوااَحب اِِ

ااَذَمْرتوهوااَ�ْفِاهِا ااَذَمَرِ�ااَح�ِ ْاا،َ�ْفِسااِِ ااَذَمْرتوهوااَرإلىااِِ َْااَرْ�ىااَرَإلىااِِ  ))ِمنْهو

“Allah phán: Bầy tôi của TA có nhiều quan niệm về TA, 
ai quan niệm tốt thì được tốt còn ai quan niệm xấu thì 
được xấu. TA sẽ ở cùng với người nào tụng niệm TA, khi 
y tụng niệm TA trong thanh tâm, TA sẽ nhớ y trong 
thanh tâm. Khi y khoe TA với mọi người, TA sẽ khoe y 
với các Thiên Thần tốt hơn họ.” Hadith do Al-Bukhary 
9/147 (7405) và Muslim 8/62 (2 & 2675) ghi lại.  

Việc tụng niệm này rất dễ làm và có thể làm mọi lúc 
mọi nơi chúng ta ở, bởi Nabi  đã nói:  

َنْهِليَ ا(( َنْكِبَ�،اَحل ِِيَو،اَحل ْا
العتن ِ�وحلاِعيِهنن

ْ
ا
َ
ا))فَذ

“Cho nên, hãy tán dương ca tụng Allah cho thật nhiều 
với những lời: Sub ha nol loh, Allahu Akbar và La i la ha 
il lol loh.” Hadith do Al-Tabarany ghi lại trong quyển Al-
Mu’jam Al-Kabeer. 

Imam Al-Bukhary nói: “Xưa kia, ông Ibnu U’mar và 
ông Abu Hurairah  đi ra chợ nói Takbeer trong mười ngày 
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đầu tháng Zul Hijjah làm cho mọi người bắt chước theo hai 
người họ.” 

Nên thường xuyên nói câu sau trong những này quí 
báu này: 

، َبو
ْ
ا
َ
اب ،الهللاو َبو

ْ
ا
َ
اب هَااالَا لهللاو ـٰ ااإِعَ

ن
َْد واالهللاوااإِال

ْ
اَحِهللالج َبو

ْ
ا
َ
اب ،الهللاو َبو

ْ
ا
َ
اب َحلهللاو ا

Ol lo hu ak bar, Ol lo hu ak bar, la i la ha il lol loh, wol lo hu 
ak bar, Ol lo hu ak bar, wa lil la hil hâmđ 

Ý nghĩa: Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, không 
có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có 
Allah, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại và tất cả mọi lời ca 
ngợi và tán dương là của Allah. 

 

 Nhịn chay vào ngày A’rafah:  

Nhằm tạo cơ hội cho những người không có khả 
năng đi hành hương Haj nên Allah đã cho phép và khuyến 
khích những người ở nhà nhịn chay vào ngày A’rafah vĩ đại 
này để cùng hưởng ân phước với các đồng đạo đang ở trên 
đỉnh núi A’rafah. Khi được hỏi về ân phước ngày A’rafah vĩ 
đại thì Rasul   nói: 

يَااوا(( ااَْْ اِااَِ ِّ َةاإِ
ااَيَرفَ ْثتَِابو

َ
ااب  ْاالهللاِااَآَ

َ
نَةَااْوَ�ّفرَااب نَةَااَ�ْرَ  واالعنِتااللان اَحللان

بْلَهواالعنِتا ا))ََ

“Nhịn chay vào ngày A’rafah, Ta tin rằng Allah sẽ xóa 
sạch tội lỗi của năm vừa qua và cả năm tới.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 
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Có Hadith khác Rasul  nói: 

َ�َااَْْ اىااِمنْااَما((
ْ
ا
َ
 ْااِمنْااب

َ
َِِقااب ْر اِعيهِاا�و لالهللاو بْ ك اَح�ِّنهوااَيَرفَةَااَْْ اِااِمنْااللنالِااِمنَااَُ

َْ ّو 
َ
َنااه بَاِ�ااُو َواا�و َدَالئَِ�ةَاابِِه

ْ
ا:الل َللدَااَمااَعيَقو لو

َ
 ))َهؤوالَءِااب

“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 người với Thiên Thần mà phán: “Đám người 
này cần gì đây ?”” Hadith do Muslim ghi ở trang (533), số 
(1348). 

 
 

Khutbah Thứ Hai 
 

َرالَِدْ�َا
ْ
الع ِّ اَل اِ ِ َْد و

ْ
ِنِقَ�،ا،لَج دو

ْ
الِل َرادِبَةو

ْ
ااَحلع اَآَ َالاو َالةواَحللان َحللصن

ِقِه،
ْ
ْفَ تِِهاِمْناَرل ََ احَْثِيِه،اَح ِميِنِهاَآَ

َ
اَحب ِ َِ ُو  بِْ  ِاَحَل ِِيّنَاَُ

يِّ َّااَّ َُ ااَح�َِماِمنَااَح
َدن ىا امو

َ
اب بِْ الِهللا،احََآَ َُ وَاابِْنا اَْْ ِاابِهِالَْ

َ
َ ل ِاإِل ،اَحلْهََِ ِابِهو ِِيلَهو َُ ا

ََ لَ َُ ،اَحَمْنا
ا من
َ
ِْْن،اب ّّ ااَ�ْر وا:ال

Mọi lời ca ngợi, tạ ơn đều kính dâng Allah Đấng 
chúa tể của vủ trụ và chắc chắn kết quả tốt đẹp sẽ thuộc về 
nhóm người biết kính sợ. Cầu xin Ngài ban bình an và phúc 
lành đến cho bề tôi, cho Rasul xuất sắc về sứ mạng, vị tốt 
đẹp nhất trong nhân loại, vị Nabi, vị Imam, vị dẫn đầu của 
chúng ta Muhammad con trai ông Abdullah, cho tất cả bằng 
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hữu của Người, cho những ai bước trên đường lối của 
Người, bám theo chỉ đạo của Người cho đến ngày tận thế. 
Và sau nữa: 

Trong số những việc hành đạo nên làm trong mười 
ngày này là: 

 Bố thí:  

Chúng ta hãy lắng nghe đây Allah phán về phần 
thưởng dành cho người bố thí tự nguyện bằng đồng tiền kiến 
được bằng con đường chân chính: 

ِِ َوٱَّّهارِ ِ�ّ� ﴿ ٰلَُهم بَِّ�ۡ َٰ ِۡ ََِن َُنُِِقَۡن أَ َّ ُرُهۡم ِعنَد ٱ ُۡ َ
َرّ�ِِهۡم ا وََعَ��َِية� فَلَُهۡم أ

ََ ُهۡم َ�َۡزنَُۡن  ٌۡۡف َعلَۡيِهۡم َو ََ َخ  ]274:اللقرةا[﴾٢َو

Những ai chi dùng tài sản của họ (vào việc từ thiện) cả 
đêm lẫn ngày một cách kín đáo hay công khai, sẽ được 
nhận phần thưởng nơi Thượng Đế của họ và họ sẽ không 
phải lo sợ và buồn phiền. Al-Baqarah: 274 (chương 2). 

Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng: 

اِمْناَمالىا((
َ دَةخ ََ  ))َمااَ�َقَصْتا

“Tài sản bố thí sẽ chẳng bị hau mòn (dù ở trần gian hay 
ngày sau).” Hadith do Muslim 8/21 (69 & 2588) ghi lại. 

Ông Mu-a’z  dẫn lời Nabi  đáp: 

َِطيئَةَا((
ْ
الل ُو ااوْطِف َ دَةو اللنالَاَحللصن َداءو

ْ
الل ُو ْطِف اا))اَمَداا�و

“Sự bố thí xóa đi tội lỗi giống như nước dập tắt lửa vậy.” 
Hadith do Ibnu Maajah (3973) và Al-Tirmizhi (2616) ghi lại. 



Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah & Những Việc Nên Làm 
 

14 

 Giết tế Qurbaan: 

Mười ngày tháng Zul Hijjah là cơ hội dành cho 
những người có tiền dư dả hưởng ân phước cùng với các đạo 
hữu Muslim đang hành hương Haj bằng cách giết tế súc vật 
(Qurbaan) bởi ân phước của việc làm này là rất lớn như Nabi 
 có nói:  

ّا(( ِِ َِد رِاَمااَيِدَ ا ْْ الِهللاِمْناإِْهَرلقِااَْْ َااللن
َ
اإِل َثبن

َ
ّّا ِااب ِتاَْْ َااَماءِاال

ْ
َذ
َ
اإِ�نَهااَ

ْ اَ�َقَعا
َ
بَْ اب ََ ا اِمَنالِهللابَِدَك ى ََقعو

َ
َااه ّن ال الَفَِهااَح�ِ ن َْ ْشَرالَِهااَحبَ

َ
حَِّهااَحب رو ِقيَاَمِةابِقو

ْ
لع

ا لِْضافَِطيبو لابَِهااَ�ْفاك
َ
 ))ِمَنالأل

“Việc làm của con cháu Adam trong ngày Nahr không có 
gì yêu thích hơn đối với Allah chính là giết tế. Quả thật, 
vào ngày Phán xét Alqiya-mah, những con vật được giết 
tế sẽ trình diện trước Allah với những cái sừng của 
chúng, những bộ lông của chúng cùng với những chiếc 
móng guốc của chúng. Và quả thật, máu của con vật 
được giết tế sẽ rơi xuống ở nơi Allah trước khi nó rơi 
xuống đất. Do đó, hãy giết tế một cách tốt đẹp nhất.” 
Hadith do Al-Tirmizy và Ibnu Maajah ghi lại. Có Hadith 
khác Nabi  nói: 

ّ اَشَرَرةىاَثَانَةخا(( يَِةالَِصاِثِبَهاابِ�و ِْ ْْ  ))ِفالألو

“Và quả thật, người giết tế con vật Qurban sẽ được ban 
ân phước theo từng sợi lông của nó” (Hadith do Tirmizhi 
ghi lại). Allah-Akbar! Có nghĩa là con vật Qurban có bao 
nhiêu sợi lông là người giết tế nó được ban bấy nhiêu ân 
phước. 
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Trong một Hadith khác do Tabra-ni, Hakim và 
Bayhaqi ghi lại, rằng Nabi  có nói: 

ِلادِْطَرةىاِمَناَدِرَها(( حن
َ
يَِةاِينَْ اب ِْ ْْ َ الَِصاِثِبالألْ ْغَفرو ا))�و

“Người giết tế con vật Qurban sẽ được tha thứ tội lỗi 
ngay giọt máu đầu tiên của nó.”  

Hãy biết rằng việc giết tế Qurbaan này không mang 
lại lợi ích gì cho Allah, ngược lại lợi ích đó đều do bản thân 
chúng ta hưởng chỉ đến được với Allah một điều duy nhất đó 
chính là lòng kính sợ của chúng ta đối với Ngài, 

ِِنُ�ۡمس َكَ�ٰلَِ  ﴿   ٰ َۡ َّۡق ُ ٱ ُُ َنا ََ َُُها َوَ�ِٰ�ن  ٓ ا َِ ُِ ََ َها َو ُّ ُۡ ُۡ  َ ّّ َناَل ٱ ََ لَن 
ِ ٱلُۡمۡحِسمَِ�  ا َهَدٮُٰ�ۡمم َو�َّ�ِ َِ  ٰ َ�َ َ ّّ واْ ٱ ُ ِ ُّ ََ ُ َِ  ۳۷الحج:  ﴾ا٣َسّتَرَها لَُ�ۡم 

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. 
Như thế đó, TA đã chế phục những súc vật đó cho các 
người sử dụng chúng để các người có dịp tán dương sự vĩ 
đại của Allah về việc Ngài đã hướng dẫn các người và 
hãy báo tin mừng cho những người đức độ. Al-Haj: 37 
(chương 22). 

 

 Súc vật giết tế Qurbaan chỉ gồm những loại sau 
đây: 

 Làc đà phải được năm năm tuổi. 
 Bò phải được hai năm tuổi. 
 Dê phải được một năm tuổi. 
 Trừu hay cừu phải được sáu tháng tuổi. 
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Mỗi con lạc đà và mỗi con bò làm được cho bảy 
người và mỗi người có thể định tâm làm cho bản thân mình 
và cả gia đình. 

Còn mỗi con dê hoặc trừu hay cừu chỉ làm được cho 
một người nhưng vẫn có thể định tâm làm cho bản thân cùng 
gia đình. 

Bằng chứng là sau khi Rasul  nói xong thuyết 
giảng ngày tết E’id Al-Adh-ha Người bước xuống bụt giảng 
và ra lệnh mang một con cừu đến và Người nói lúc cắt cổ 
con cừu: 

َبوااَحلهللاواالهللاِاا�((
ْ
ا
َ
ااَهَذلاب ِّ نْااَُ دن َُ َْااَح َ ِتااِمنْااْوَلوّاال من

و
 ))ب

“Nhân danh Allah và Allah vĩ đại nhất. Đây là vật tế 
Qurbaan của bề tôi và của tất cả những ai không (có cơ 
hội giết Qurbaan) trong cộng đồng của bề tôi.” Hadith do 
Ahmad, Al-Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi lại. 

 

 Điều kiện súc vật giết tế Qurbaan: 

Một con vật giết tế Qurbaan phải lành lặn, mập mạp 
đẹp về ngoại hình, không được chọn con vật bị mù, bị bệnh, 
bị tật nguyền, bị ốm gầy còm, bởi Nabi  đã cấm:  

ِِئوا((
ْ اَالاتو ََعخ ْل

َ
ّااب ِِ ا َْ

َ
الأل اَيَ لوَها:ِِ َّ�و اللْ َرْ َللءو

ْ
َهاا،الع ْو اَرَر َّ�و اللْ َدِرنَلةو

ْ
اَحلل

َها رو
ْ
ل ََ ا َّ�و اللْ اءو َِ َرْر

ْ
اَالااونِْقا،َحلع ِِ

العن َرْةَفاءو
ْ
))اااَحلع

“Súc vật không được giết tế khi bị một trong bốn điều: bị 
một mắt thật rõ ràng, bị bệnh thật rõ ràng, bị què thật rõ 
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ràng và gầy gòm không có mỡ.” Hadith do Al-Tirmizy ghi 
lại. 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, hỡi những người 
thừa của dư tiền còn chờ đợi gì nữa mà không chụp lấy liền 
cơ hội quí báu này mà giết tế Qurbaan kính dâng lên Alalh 
để hưởng được ân phước mà Allah và Nabi  đã hứa, kẻo 
không còn gặp lại nó vào năm tới bởi không một ai biết được 
chuyện gì sẽ xảy ra với y vào thời gian tới đây. 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của 
Allah phán truyền: 

ُنۡاْ َصل�ۡاْ َعلَۡيهِ ﴿ َِ ََِن َ ا َّ َها ٱ �َ َُ س َ�� ِ ّ ِۚ َتُهل ََُ�ل�َۡن َ�َ ٱّّ ََ ِ ِ � ََ َِ َ َو ّّ ِِّن ٱ
 ٥٦األحزاب:  ﴾٥َوَسّلُِمۡاْ �َۡسلِيًما 

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy 
cầu xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. 
Al-Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói: 

ال(( َن ََ اَحلِثَ ةكا ن َ ََ ا َن ََ لهللاواَمْنا ا))ااَيلَيِْهاَيْشك
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

ِٰن �ََتإٓي ِۡي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ َعنِ إِِّن ٱ﴿ ِيبَاَدالهللاِا: ََ ۡۡ ِ
ۡۡ ُر بَِۡلَعۡدِل َوٱ ُّ َ ََأۡ ّّ 

ّكُرونَ  َۡ � ََعُِ�ُ�ۡم لََعّلُ�ۡم ََ ِ ِۡ َ َۡ رِ َوٱ
ََ ۡحَشآ ِ َوٱلُۡمن َِ حفو لا۹۰النحل:  ﴾٩ ٱۡل

َ
،اَحب
الَهللا َو ِو

ْ
َرل َِ ْ�َداَ اَ�ْرَ اتَ ِ�يِ َهااَحدَْ ا

َ
لو لالأل اَحَالاَانْقو َْ بَِرْهِ الِهللاإَِذلاَعَهْ او
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َِليَْ ا
ْ
اله ََ َرِعيْ

ْ
ْحلالَهللالع رو اَمااَاْفَرلو َ ،اَحلْذمو َو الَهللاَ�ْرلَ اَمِفيْالكاإِ ن َْ َيلَيْ�و

اَماا َو اَ�ْرلَ اَحلهللاو َبو
ْ
ا
َ
الِهللاب رو

ْ
م ِ

َ
اَحَ َْ ِِْدمو اَِّرِدِهاَْ ح واَآَ رو اَحلْشكو َْ ْرمو َْْذمو

تَْصنَرو  َا.ا

Hỡi anh chị em Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh thi hành 
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) Al-Nahl: 90. Hãy thực 
hiện mọi giao kèo mà mọi người đã cam kết với Allah, cũng 
chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã khẳng định trong khi Allah đã 
ban cho mọi người quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu 
mọi điều các người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, 
Đấng Cao Quí đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn 
Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài thêm cho 
và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am tường mọi hành 
động của các người. 

 


