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Hồng phúc của Hajj và mười ngày đầu của tháng Zhul-Hijjah



Nhân Danh Allah
Đấng Rất Mực Độ Lượng
Đấng Rất Mực Khoan Dung
Đây là bài Khutbah do Sheikh, tiến sĩ Abdul-Muhsin
Bin Muhammad Al-Qasim – cầu xin Allah phù hộ và che
chở cho ông – thuyết giảng vào ngày thứ sáu (28/11/1431 H)
với chủ đề: “Hồng phúc của Hajj và mười ngày đầu của
tháng Zhul-Hajjah”. Trong bài thuyết giảng này, ông đã nói
về việc hành hương Hajj đến ngôi nhà của Allah, Alharam,
và các hồng phúc của nó. Ông đã nêu ra giá trị và ân phúc
các việc làm của Hajj từ Qur’an và Sunnah (Sự giáo huấn

của Nabi Muhammad ), đồng thời khuyến khích các tín
đồ tận dụng cơ hội của những mười ngày đầu tháng ZhulHijjah bởi đó là những ngày hồng phúc nhất trong những
ngày của năm.
Khutbah đầu

ُ ْ
 َ�َﻌُﻮْذ،  و� َ ْﺴﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ ُه
ُ ُ
َ َُ ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦْ ﺮﺷ ْور  أَ ْ� ُﻔ ِﺴﻨ
َ ﷲ َ�ْ َﻤ ُﺪهُ َو� َ ْﺴﺘَ ِﻌﻴْﻨُ ُﻪ
ﺎ و ِﻣ ْﻦ
ِ نَّ اﺤﻟَﻤﺪ
ِ
ِ
�َﺌ  أ
ْ
ُ َ َ  َ ﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﻼَ ﻫَﺎدِي، ﻪﻟ
ُ َ َّﻦْ �َﻬﺪِ اﷲُ ﻓَﻼَ مُﻀِﻞ
. ﻪﻟ
، ﻤَﺎﻨﻟَﺎ
ِ ْ ِيَِّﺎت
 ﻪﻟ أَﺷْﻬَﺪُ أَنَّ �َُﻤ َ ا
ُ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إﻟَ ٰـ َﻪ ِﻻَّ ا
ُُ
ُ َ َﷲ ﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ﻚ
. �َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
ًّﺪ
ِ
َّﺤْﺒِﻪِ وَﺳَﻠ
ّ
ُ  ََّ� َﺻ
َ ََﺎ �َُﻤْﺪٍ و
.َﻢ
َ آﻪﻟِ وَﺻ
بِﻴِﻨ
َاﷲ َ ﻰﻠﻋََ ﻧ
ِ َﻠﻋ
ﻰ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
bầy tồi xin tạ ơn Ngài, bầy tôi xin Ngài phù hộ và tha thứ
cho bầy tôi. Bầy tôi xin Allah cứu rỗi bầy tôi thoát khỏi
3
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những điều xấu từ bản thân bầy tôi và hành vi của bầy tôi,
người nào được Allah hướng dẫn chắc chắn sẽ không bị lầm
lạc và người nào bị Ngài cho lầm lạc thì chắc chắn sẽ không
tìm được sự hướng dẫn. Và tôi chứng nhận không có
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ có Ngài là
Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và tôi
chứng nhận Muhammad  là người bề tôi và là vị Thiên sứ
của Allah.

Cầu xin Allah ban nhiều bằng an và phúc lành cho

Người , gia quyến của Người và các bạn đạo của Người.
Hỡi những người bề tôi của Allah!

Hãy kính sợ Allah với lẽ mà Ngài phải đáng được
kính sợ, và hãy nắm chặt sợi dây của Islam...
Hỡi những tín đồ Muslim!
Mùa tốt lành và ân phúc vẫn cứ tiếp tục xoay vòng
theo thời gian và không gian, một nơi thiêng liêng vẫn cứ
còn mãi hồng phúc và giá trị theo tháng ngày, những trái tim
của những tín đồ Muslim vẫn luôn hướng đến nó nhiều lần
trong ngày.

ۡ َۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ََّ
َ ۡ ج ِد
[١٤٤ :ٱ� َر ِام� ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿ فو ِل وجهك شطر ٱلمس

Do đó, hãy quay mặt của Ngươi (Muhammad) về hướng
Thánh đường Alharam! (Chương 2 – Albaqarah, câu
144).
Những đôi mắt đang tìm kiếm những ân phúc của
nơi đó qua các bài học và bài giảng mới. Allah, Đấng Tối
Cao phán:
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ّ �َ
ّ بَك
ّ َ ُّ أَوَ َل َ� ۡيت ض
َ َ َة ُم َبا َر ٗ� َو ُه ٗدى ّل ِۡل َ�ٰلَم
ّ ﴿ن
ِ َ لِلن
ِ �ِيه٩ �
ِ اس َِي
ٖ ِع
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٗ
ُ
ۡ
ّ
ُ
َ
َ
ُٰۢت
َ
َ  مَقام إب�ٰهَٰٞت
:ِيمۖ ومن دخلهۥ �ن َءامِناۗ ﴾ ]ﺳﻮرة  آل  ﻋﻤﺮان
ِ
�َِّا�َ �َي
[٩٧ ،٩٦

Quả thật, ngôi đền đầu tiên được chỉ định cho nhân loại
(để thờ phượng Allah) là cái tại Bakkah (Makkah), đó là
ân phúc và chỉ hướng cho toàn nhân loại. Nơi đó có
những Dấu hiệu rõ ràng: Chỗ đứng (Maqam) của
Ibrahim, và ai đi vào đó sẽ được an toàn. (Chương 3 –
Ali-Imran, câu 96, 97).
1T

1T

1T

ّ َ ۡ َ ُ ْ َ� ٰف  لَهُمۡ وَ� ذ ك
َ ُي ّ ّ ۡ ل
ّ
:ت ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺞ
َ﴿ ل ِيشهدوا َِع
ٍ ٰ ��ِ �ََا ٖ� َع و
ٓ َِ�َُۡرُواْ ٱسۡمَ ٱ
[٢٨

Để cho họ chứng kiến những lợi lộc được ban cấp cho
họ và để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày
ấn định (Chương 22 – Al-Hajj, câu 28).
1T

1T

1T

ّ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ٓ �ۡ ٗ َ ً َ َ ۡ ُ ّ
ٗ
ّ ُن
ۡ َ �
ٰ ُ� ﴿ َوَ لَمۡ �ُمَ� ِّن لَهم حرما ءامِن
ِن �ََّا
� ٖء ّرِ ۡزقا
ِ َ إ ِ�هِ �م�ٰت
َ ُ ََ ۡ َ ّ
َ َ
[٥٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة  اﻟﻘﺼﺺ٥ �ه ۡم � َ� ۡعل ُمون
�َ� َٰ�ِنَ أ

Há TA (Allah) đã không thiết lập cho chúng một thánh
địa an toàn, mà đủ loại hoa quả được mang đến cho nó
như là bổng lộc của TA hay sao? Nhưng đa số bọn chúng
khống biết. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 57).
1T

1T

1T

Các lữ khách hành hương đến viếng ngôi nhà cổ của
Allah vì mong muốn và hy vọng lời hứa của Allah, vì để
phục tùng Ngài trong việc thờ phượng, để hoàn thành bổn
phận trụ cột của tôn giáo, bởi lẽ ngôi nhà của Allah –
5
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Alharam – là ngôi nhà sẽ xóa sạch các tội lỗi và những sai
phạm. Nabi  nói với Amru bin Al-Ass lúc ông vào Islam:

ََ
َ َ َ َ
َ
َ
 �َﺒْﻠَﻪُ وَأنّ الْﻬِﺠ ْﺮَةَ �َﻬْﺪِمُ ﻣَﺎ ﺎﻛن �ﺒْﻠ َﻬﺎ
نَّ اﻹِﺳْﻼَمَ � ﻬْﺪِمُ ﻣَﺎ ﺎﻛَن
َ » ﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖَ أ
َّ اﺤﻟَْﺞ
ََُْ َ َ
.َّ�َﻬْﺪِمُ ﻣَﺎ ﺎﻛن �ﺒﻠﻪ « رواه مﺴﻠﻢ
و

“Chẳng lẽ ngươi không biết rằng Islam sẽ xóa hết những
gì trước nó, rằng Hijrah (cuộc đời cư rời bỏ Makkah để
đến Madinah) sẽ xóa hết những gì trước nó và rằng cuộc
hành hương Hajj sẽ xóa hết những gì trước nó.” (Muslim).
Trong ngôi nhà đó, có sự tẩy rửa mọi lỗi lầm và có
sự ban thưởng ân phước to lớn đó là được thưởng Thiên
Đàng hạnh phúc và vĩnh cữu. Nabi  nói:

َ

(وَﺪﻟ َتْ أُﻣِّ  ِﻪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

َ ِ�ُْﻮ
َ َ ْوَلﻢْ �َﻔْﺴُﻖ
ِ ﻛَﻴﻮْم
َ ْ»ْ ﺣَﺞَّ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺮْﻓُﺚ
ِرَﺟﻊ ﻣِﻦْ ذُﻧ ﻪ

“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).

ُ ََّﻨ
» ﻤ
ِ ّ الَْﺮﺒُْو رُ ﻟَيْﺲَ ﻪ َﻟُ ﺟَﺰَا ء
.ٌ إﻻَّ اﺠﻟْ ﺔ « رواه مﺴﻠﻢ

“Cuộc hành hương Hajj hoàn thành tốt đẹp khi được công
nhận thì phần ân thưởng không gì hơn là Thiên đàng”
(Muslim).
Trong cuộc hành hương Hajj mang lại lợi ích và các
bài học giá trị:
Biểu hiệu của cuộc hành hương Hajj là Tawhid (độc
tôn hóa) Allah trong việc thờ phượng. Mở đầu cho nghi thức
Hajj là lời Talbiyah trong đó chỉ rõ tinh thần Tawhid:
6
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َ ْ َ

ْ َ

Khi nói “ﻟَﻴﻚ
 ّ َﻴ ا� ﺒ
 ّ ” “Labbaykollo-humma

labbayka” – “Xin vâng lệnh Ngài, ôi Thượng Đế của chúng
con”. Đó là câu đáp lại cho mệnh lệnh của Allah, và mệnh
lệnh vĩ đại nhất đó là mệnh lệnh của Allah. Jabir
Nabi

 nói:

 đã định tâm vào Hajj bằng Tawhid. (Muslim). Còn
َ ْ َ

َ

َ

ّ
“ ”ﻴْﻚَ ﻻ  ﺮﺷَِ�ﻚَ لَﻚLabbayka la shari-ka laka
câu “ ﺒﻟَﻴﻚ

labbayka” – “Vâng lệnh Ngài, chúng con sẽ không làm
điều Shirk”. Đây là sự xác nhận cho tinh thần Tawhid rằng
sẽ không gán ghép cùng với Ngài một thần linh nào khác
(bởi lẽ không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Allah). Và đây cũng là giáo lý căn bản của tôn giáo Islam và
là yếu tố quan trọng để các việc làm có giá trị và được công
nhận nơi Allah.

َ َ َ ْ

Và câu ““ ”ِنَّ َْﻤْﺪَ وَاﻨ ﻟِّﻌ َﻤﺔ لﻚInnal-hamda wal-

ni’mata laka” - “quả thật, mọi sự ca ngợi và tán dương
cũng như mọi ân huệ và hồng phúc đều thuộc về Ngài” là
sự khẳng định ân huệ và hồng phúc của Allah và Ngài đáng
được mọi tạo vật ca ngợi và tán dương, và mọi hành động
thờ phượng chỉ được phép hướng về Ngài duy nhất. Và
người nào vâng lệnh Ngài đến hành hương tại ngôi nhà của
Allah – Alharam thì người đó coi như đã giao ước với
Thượng Đế của y rằng y chỉ tôn thờ Ngài duy nhất ở mọi lúc
và mọi nơi.
Và việc ăn mặc hai mảnh vải choàng vào người
trong cuộc hành hương thể hiện sự khiêm nhường, từ bỏ sự
tự cao tự đại, tất cả các bề tôi đều như nhau trước Allah, tất
cả đều nhỏ bé và thấp hèn trước Đấng Vĩ Đại và Toàn Năng.
7
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Và khi nhìn thấy ngôi đền Ka’bah thiêng liêng,
chúng ta sẽ chứng kiến các hành động thành tâm vì Allah,
hai vị Nabi cao quý của Ngài: vị Khaleel (vị Nabi được ân
sủng nhất) Nabi Ibrahim

 và con trai của Người Nabi

Isma-il  đã cùng dựng lên nền móng đầu tiên của ngôi
đền thiêng liêng, và họ đã cầu xin Allah chấp nhận việc làm
này của họ:

َ ۡ
َ ّ
َ َك أ
نت
َ� ُم َوَاعِدَ مِنَ ٱ�َۡيۡتِ �سۡ�َٰع ِيلُ رَ�َّن َا �َقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِن
ۧ ِ ٰ �َ ۡ﴿�ذ يَ ۡر�عُ إِب
ّ
ُ لسَ ِميعُ ۡٱل َعل
[127 :﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ ِيم

Và (hãy nhớ lại) khi Ibrahim và Isma-il xây móng của
Ngôi đền và cầu nguyện thưa: “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.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 124 – 132).
Và bắt buộc đối với người làm Hajj phải luôn thành
tâm trong việc thực hiện cuộc hành hương Hajj của mình
cũng như các việc làm khác, họ phải hướng về Allah một
cách trọn vẹn, chớ đừng hướng cái tâm của mình đến với
một ai hay một thứ gì khác ngoài Allah mà hãy tận tâm vì
Ngài, hãy tìm kiếm sự hài lòng của Ngài và hy vọng sự tha
thứ tội lỗi nơi Ngài. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َتِم ا ْ ٱ�َۡج
ّ
[١٩٦ :َّ وَٱلۡعُمۡرَة َ �َِ ِۚ ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
﴿ ُّو

Các ngươi hãy hoàn thành Hajj và Umrah vì Allah.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 196).

8
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Và nghi thức Tawaf (đi vòng quanh ngôi đền
Ka’bah) đã đưa trái tim của người bề tôi đến gần với Allah
trong ngôi nhà thanh bình của Ngài, và trên trái đất này
không có một nơi nào có thể gần với Allah hơn ngôi đền
Ka’bah thiêng liêng. Dó đó, Allah đã phán bảo:

ۡ ْ ُ ّ َ �َۡط
َ ۡ ِ ٱ�َ ۡي
[٢٩ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺞ٢ يق
ِ ﴿ ّوَفوا ب
ِ ِ ت ٱلعت

Và hãy để họ đi vòng quanh ngôi đền lâu đời. (Chương
22 – Al-Hajj, câu 29).
Và việc hôn cục đá đen biểu hiện sự tuân thủ nguyên
tắc và giáo luật được Allah qui định ngay cả khi ý nghĩa và
giá trị của các nguyên tắc, các giáo điều chưa được phơi bày.
Bởi lẽ đó mà Umar bin Khattab  đã nói với cục đá đen khi
ông hôn lên nó:

َ
َ ُ َ ُ ََْ �
َ
َُ ﺮﻀ
-ﷲ
ُ ﷲ  أَﻋْﻠﻢُ �َﻧَّﻚَﺣ ﺠَﺮٌ ﻻَ ﺗ
ِ ّ وَﻻَ �َﻨْﻔَﻊُ وَلَﻮْﻻَ �َِّ رأﻳﺖ رﺳﻮل  ا
ِ » َوا
ﻘَﺒِّﻠُﻚ
َ ْ
. َ ﻣَﺎ �َﺒَّﻠﺘُﻚ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
“Thề bởi Allah, quả thật ta biết rõ ngươi chỉ là một cục đá
vô tri vô giác, chẳng mang lại phúc lợi cũng chẳng gây

hại, nếu như ta không nhìn thấy Thiên sứ của Allah 
hôn lên ngươi thì chắc chắc ta sẽ không bao giờ hôn
ngươi.” (Albukhari, Muslim).

Và trong các nghi thức Hajj cho các tín đồ một bài
học về sự tuân thủ và noi theo đường lối của Thiên sứ
Người  nói:

ْ ُ َ

َ َ ّ �َ� » ﺬُُوْا

ْ
(ﺎﺳﻜ�ﻢ « )رواه مﺴﻠﻢ
ِ ِ ﻣﻨ
9
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“Các người hãy làm theo cách thức thực hiện Hajj của ta”
(Muslim).
Do đó, mỗi tín đồ Muslim phải noi theo đường lối
của Nabi, hãy tuân thủ theo mọi sự chỉ dạy và hướng dẫn của
Người, chớ đừng lơ là và hời hợt trước sự dạy bảo của
Người trong Hajj cũng như trong các việc làm khác. Bởi
Allah, Đấng Tối Cao đã phán bảo:

ْ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ�ٰ َ َ َ َ ُ َُ َ ٓ َ َ ٰ�ُ ُ ّسُ ُ َ ُذ
[ ٧ : ٱنت ُه ۚوا ﴾ ]رة اﺤﻟﺮﺸ
﴿ وما ءاتٮ م ٱرَ ول فخ وه وما �هٮ م �نه ف

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi thì
các ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn cấm
các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay (Chương
59 – Al-Hashr, câu 7).
Và ngày Arafah là một ngày ân phúc, đó là ngày hội
tụ và triệu tập các tín đồ từ khắp mọi miền trên thế giới tại
một nơi duy nhất, ngày của niềm hy vọng và kính sợ, ngày
của sự khiêm nhường và khúm núm trước Allah, đó là một
ngày thiêng liêng và trọng đại đối với toàn thể các tín đồ
Muslim. Sheikh Islam – Ibnu Taymiyah  - nói: “Những
người hành hương sống trong ngày Arafah với con tim đầy
đức tin Iman, tình yêu, ánh sáng và ân phúc, những điều mà
không thể dùng lời lẽ để diễn đạt hết về nó.”.
Và Du-a là một việc làm trọng đại cho mỗi người
Muslim, những tín đồ Muslim đi thực hiện Hajj hướng về
Thượng Đế của họ, họ khấn vái cầu nguyện mong mỏi sự
phù hộ và che chở của Ngài, họ cầu xin Ngài ban cho họ
nhiều phúc lành và tránh xa điều dữ, họ cầu xin và mong
mỏi nơi Ngài mà không nãn lòng, bởi họ luôn tin tưởng rằng
10
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Ngài sẽ đáp lại lời Du-a của họ. Và thời điểm Du-a tốt nhất
đó là Du-a vào ngày Arafah. Ibnu Abdul-Barr  nói: “Lời
Du-a trong ngày Arafah tất cả hầu như đều sẽ được đáp
lại”.
Lời nói tốt nhất trong các lời mà người thực hiện
Hajj nên nói vào ngày hôm đó là lời nói Taqwa với sự hiểu
biết ý nghĩa của nó và thực hiện theo đúng ý nghĩa của nó.
Nabi  nói:

َ
َ
َ
ُْ�ََ ﺧ
ﺪﻟُّﺎﻋَءِ دُﺎﻋَء
ُ
 إِﻻَّ اﷲ
َُ ﻳَﻮْمِ ﻋَﺮَﻓَﺔَ و ﻣَﺎ ﻗُﻠْﺖُ أَﻧَﺎ وَاﻨﻟَّبِﻴُّﻮن ِﻣ ْﻦ �ﺒْ ِ�  إِﻪﻟ
»
ُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ
َ ْ َ
ُ
َ
ُ
َ َْﻤْﺪُ وَﻫ
ﻮَ ﻰﻠﻋ َ ﻞﻛُِّ ﻰﺷءٍ ﻗ ِﺪﻳﺮٌ « رواه
َ  اﺤ ﻟ
َ ﺮﺷَِ�ﻚَ ﻪﻟَُ ﻪﻟ
.ﻟﺮﺘﻣﺬي

“Du-a tốt nhất là Du-a vào ngày Arafah, và lời nói tốt nhất
mà Ta và các vị Nabi trước Ta thường nói đó là (La ila ha
illollohu wahdahu la shari-ka lahu, lahul mulku wa lahul
hamdu wa huwa ala kulli shay-in qadir – Không có
Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, chỉ có một mình
Ngài duy nhất là Thượng Đế, không có đối tác cùng Ngài,
mọi vương quyền và sự ca ngợi tán dương đều thuộc về
Ngài, và Ngài là Đấng có quyền năng trên mọi thứ).”
(Tirmizhi).

ُ َّﻧ
ُ ﺜ ِﻣ ْﻦ  أَ ْن ُ � ْﻌﺘ َﻖ
َ َ ْ» َﺎ ﻣِﻦْ ﻳَﻮْمٍ أَ� ﺮ
 اﷲ ِﻪ �َﺒْﺪًا ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎرِ ﻣِﻦْ ﻳَﻮْمِ ﻋَﺮَﻓَﺔَ وَ� ِ ﻪ
ِ
َ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ
َُ
.ﺎ� ﺑِ ِﻬ ُﻢ ال َﻤﻼﺋِ�ﺔ �ﻴَﻘﻮل َﻣﺎ أ َراد ﻫ ُﺆﻻ ِء « رواه مﺴﻠﻢ
ِ َﺪْﻧُﻮ �ُﻢَّ �ﺒ

“Không có ngày nào có số lượng người bề tôi được Allah
cứu rỗi khỏi Hỏa ngục nhiều hơn ngày Arafah, và Ngày
11
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hôm đó, Ngài sẽ xuống rất gần rồi Ngài bảo một cách tự
hào với các vị Thiên thần của Ngài, Ngài nói: Những
người đó muốn gì?” (Muslim).
Ibnu Abdul-Barr  nói: “Hadith chỉ rằng tất cả họ
sẽ được tha thứ tội lỗi bởi vì Ngài không tự hào với những
người làm điều tội lỗi và nghịch đạo trừ phi sau khi họ đã
sám hối và được tha thứ.”
Và việc tất cả mọi người triệu tập tại Arafah nhằm
để nhắc nhở họ nhớ đến ngày “đại triệu tập” để Allah phán
xét va phân xử giữa các tạo vật của Ngài, và phân loại ai sẽ
được sống nơi Thiên Đàng hạnh phúc và vĩnh hằng và ai sẽ
phải bị đày vào Hỏa ngục đầy khổ ải.
Và trong các nghi thức Hajj, có việc giết tế súc vật,
đây là một hình thức thờ phượng mà những người Muslim
dùng nó để được đến gần Thượng Đế của họ. Allah, Đấng
Tối Cao phán:

هَا وَ�َ دِمَآؤ
ُ�ّ ۡ َ ٰ ِن
َ
ۡ ۚم ﴾ ]ﺳﻮرة
ُهَا وَ� َٰ�ِن �َن َا�ُُ ٱ�َقوى م
ُن �َنالَ ٱ�ََّ �ُُوم
﴿
[٣٧ :ﺤﻟﺞ

Không phải thịt của chúng hay máu chúng đến tận
Allah mà chính lòng ngay chính sợ Allah của các người
lên giáp Ngài. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 37).
Và Zikir (tụng niệm) là sự sống của con tim, sự tụng
niệm nhiều trong các nghi thức Hajj mang giá trị của tâm
hồn luôn hy vọng, biểu hiện sự thành tâm của mọi hành
động. Allah, Đấng Tối Cao phán:
12
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ْ
ۡ ّ
َ ُي ّ ّ ۡ ل
َ
:ت ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺞ
�َٰفِعَ لَهُمۡ و
�َ ﴿ ل ِيَش َه ُدوا
ٍ ٰ �ذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱ�َِّ �ِ �ََا ٖ� َع و
ٓ
[٢٨

Để cho họ chứng kiến những lợi lộc được ban cấp cho
họ và để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày
ấn định (Chương 22 – Al-Hajj, câu 28).
1T

1T

1T

:]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

ۡ َ َٰ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ
َ َع
َ ّ ٱذكُ ُروا ْ ٱ
َ ۡ ِند ٱل ۡ َم ۡش َعر
﴾ �ٱ� َر ِام
تف
ٖ �﴿ فإِذا أفضتم مِن عر
ِ

[١٩٨

Nhưng khi các ngươi vội vã rời Arafah thì hãy tụng
niệm và tán dương Allah tại ngôi đền linh thiêng,
(Chương 2 – Albaqarah, câu 198).

ۡ ّ
ابَآء
Z ۗ�َ�ُمۡ أَوۡ أَشَدَ ذِك ٗر
َ[ِذَا قَضَيۡتُم مَّ�َٰسِكَ�ُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱ�ََّ كَذِ�ۡرِ�ُمۡ ء
[٢٠٠ :]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

Do đó, khi nào các ngươi hoàn thành cuộc hành hương
Hajj của các ngươi thì các ngươi hãy vẫn tụng niệm và
tán dương Allah như cách các ngươi đã tướng nhớ cha
mẹ của các ngươi trước kia hoặc hãy nhiều hơn (Chương
2 – Albaqarah, câu 200).

َ ُ ۡ ّ

ّي

[٢٠٣ :ت ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
﴿
� ٖ ٰ �ٱذۡكُرُواْ ٱ�ََّ �ِ�ََا ٖ� َعدو
ٓ

Và hãy tụng niệm và tán dương Allah vào những ngày
(ở Mina) được ấn định. (Chương 2 – Albaqarah, câu 203).
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Bởi các nghi thức được qui định trong Hajj đều để
tụng niệm Allah, Đấng Tối Cao, như Nabi Muhammad
đã có nói:



ْ  ُ �َْ َ ْ َ لﺴَﻲ ْ ْ  الﺼَّﻔَﺎ وَالْﻤَﺮْوَةِ وَر
َ َاﺠﻟ َﻤﺎر  ﻹﻗ
ُ
ﺎﻣ ِﺔ
َ� ﻌ
ﺖ  و
ِ » َّﻤَﺎ ﺟُﻌِﻞَ اﻟﻄَّﻮَافُ ﺑِﺎﺒﻟﻴ
ِ ِ ِ ْ
ْ
 واه اﻟﺮﺘﻣﺬي.« ﷲ
ِ ِذﻛ ِﺮ ا

“Quả thật, việc Tawaf quanh ngôi đền Ka’bah và Sa-i giữa
đồi Safa và Marwah cũng như ném đá các trụ Jamarat là
chỉ để thiết lập sự tụng niệm và tưởng nhớ Allah.”
(Tirmizhi).
Người thực hiện chuyến hành hương Hajj có vị trí
gần với Allah nhất là người có sự tụng niệm nhiều nhất. Ibnu
Qayyim  nói: “Người tốt nhất trong các việc làm của
mình là người có Zikir (tụng niệm) nhiều nhất, người nhịn
chay tốt nhất là người có Zikir nhiều nhất trong thời gian
nhịn chay của mình, người Sadaqah (bố thí) tốt nhất là
người có Zikir nhiều nhất, và người tốt nhất trong cuộc hành
hương Hajj là người có Zikir nhiều nhất trong thời gian
Hajj”.
Và khi đã hoàn tất cuộc hành hương Hajj thì hãy nên
nhiều lời Istighfar (cầu xin Allah tha thứ) bởi nó là việc làm
cuối cùng của các việc làm. Và Istighfar sẽ đưa người bề tôi
từ việc làm thiếu sót đến sự hoàn thiện của việc làm, đưa
người bề tôi từ thấp đến cao của sự hoàn hảo, từ cái hoàn
thiện đến cái hoàn thiện hơn của mọi việc làm.
Và một trong những dấu hiệu của sự được Allah hài
lòng và chấp nhận: việc thiện tốt luôn theo gót việc thiện tốt,
14
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khi người thực hiện Hajj trở về lại xứ sở của mình, y sẽ là
một tấm gương về những việc làm thiện tốt, một tấm gương
của sự ngay chính và mẫu mực cũng như một tấm gướng
truyền dạy cái lẽ phải tốn giáo cho mọi người.

َ ّ ُ ٰ َ َ َ ٗ َ َ ُۡ َ ّ َ ۡ ت
ِ َّ� ﴿ َأ َذِّن �ِ ٱK J I H G
� ضام ِٖر
ِ �اس بِٱ� ِج ي� وك رِجا� و
ي
ْ
ۡ ّ
َ ّ َ ّ ُ � مِن
َ ِ�ۡيَأ
َ
�ٖ ذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱ�َِّ �ِ �ََّا
�َٰفِعَ لَهُمۡ و
�َ  ل ِيَش َه ُدوا٢ يق
ٓ
ِ
ٖ � ف ٍج ع ِم
َ ُّ ۡ ل
َ يمةِ ۡٱ�َنۡ َ� ٰ ِم فَ�ُُوا ْ م ِۡن َها َوأَ ۡطع ُِموا ْ ۡٱ�َآ� َس ۡٱل َفق
َ � َما َر َز َ� ُهم ّ ِم ۢن بَه
َٰ َ ت
�ِ
ٍ ٰ �َع و
�
ِ
ِ
[٢٨ ،٢٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﺤﻟﺞ٢

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. Để cho
họ chứng kiến những phúc lợi được ban cấp cho họ và để
họ tụng niệm đại danh của Allah trong các ngày được ấn
định và hãy nhân danh Allah trên những con thú nuôi
mà Ngài ban cấp cho họ (khi giết tế chúng). Do đó, hãy
ăn thịt của chúng (những con vật được giết tế) và phân
phát cho những người nghèo đói. (Chương 22 – Al-Hajj,
câu 27, 28).

ُ َ َ َ َََ ْ َْ
َ َ ْ ﺎ� ْﻢ ﺑ َﻤﺎ
َ
ْ ُْ
ُ ﺑﺎر َك
ـﺎت
 و�ﻔﻌ ِ�  و ِ�ﻳ،آن  اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ
ِ  اﷲ
ِ ِ
ِ  �ﻴ ِﻪ ِﻣﻦ اﻵﻳ
ِ
ِ  وَﻟَ�ُﻢْ ﻲﻓ  اﻟﻘﺮ
 أَﻗُﻮ،ِِ اﺤﻟَْﻜِﻴْﻢ
َ ْ َﻓَّﺔ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
َ
� ِﻣ ْﻦ
ْلُ ﻗَﻮْ�ِ  ﻫ
ّﻛْﺮ
ِ َﺬَا وَأَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﷲَ ﻲﻟِ وَﻟ�ُﻢْ وَﻟِﺎﻜ
ِِ
ْ
 ُِّ ذَﻧْﺐٍ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُوهُ إِﻧَّ ُﻪ ُﻫ َﻮ اﻟ َﻐُﻮر
.الﺮَّﺣﻴْ ُﻢ
ِ

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
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đồng đạo qua những răn dạy và hướng dẫn quí giá từ các Lời
mặc khải của Qur’an.
Tôi nói những lời này, và tôi cầu xin Allah tha thứ
tội lỗi cho tôi và cho tất cả các tín đồ Muslim, xin Ngài hãy
tha thứ cho họ bởi quả thật Ngài là Đấng hằng tha thứ và
Nhân từ.

Khutbah thứ hai
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ََ
ْ
َ َ َ ْ
َ َ َ ْ َ َْ
ُ ْ ْ َ
َ ﻋ إ ْﺣ َﺴﺎﻧِ ِﻪ
 َوأﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ ِإﻟ ٰـﻪ، ولﺸُّ ﻜ ُﺮ ُﻟ َﻋ  ﺗ ْﻮ ِ�ﻴْ ِﻘ ِﻪ َواﻣ ِﺘﻨَﺎﻧِ ِﻪ،
�
ِ ِ    اﻟ َﻤﺪ
ِ
 ﻪﻟ َ� ْﻌﻈﻴْ ًﻤﺎ لﺸﺄ ْﻧﻪ َﺷْﻬَﺪُ أَنَّ �َُﻤ َ ا
ُ ِﻻَّ ا
ُُ
ُ َ َﷲ ﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ﻚ
. �َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
ًّﺪ
ِِ ِِ
ِ
ََّ َ  وَﺻ ﺤْﺒِﻪِ وَﺳَﻠ
ُ  ََّ� َﺻ
َ
.َﻢ
َ ِّﻢَ ﻰﻠﻋَ ﻧ َ بِﻴِّﻨَﺎ �َُﻤْﺪٍ وَﻰﻠﻋ ِﻟ
اﷲ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah về sự
đối xử tốt đẹp của Ngài, tạ ơn Ngài về những hông phúc và
ân huệ mà Ngài ban cho, và tôi xin chứng nhận không có
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ có một mình
Ngài là Thượng Đế, không có đối tác ngang hàng cùng với
Ngài, và tôi xin chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là
vị Thiên sứ của Ngài. Cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc
lành cho vị Nabi của chúng con, cho gia quyến của Người
cùng tất cả các bạn đạo của Người.
Hỡi những đồng đạo Muslim!
Mười ngày đầu của tháng Zhul-Hijjah là những ngày
ân phúc và thiêng liêng, các việc làm trong những ngày ấy
mang lại nhiều hồng phúc, Nabi  nói:

َ
َ
َّﺎ ﻣِﻦْ �َﻳّﺎمٍ  اﻟْﻌَﻤَﻞُ  لﺼ
َ َّ َﻌْ� ِ �َﻳ.« َِﻟ  اﷲ ﻣ ْﻦ َﻫﺬه ﻷَﻳَّﺎم
ﺎم
»
ِ ِ
ِِ
ا ﺎ ِﻟ �ِﻴﻬَﺎ أَﺣﺐُّ إِﻰ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْﻌَﺮ
َ
َ
َ
َ ِ  ﻗﺎلﻮا ﻳَﺎ َر ُﺳﻮل ا.ﻟ ﺸ
ﻴﻞ
ِ ﻴﻞ ا
ِ ْﷲ ﻗﺎل » ﻻ اﺠﻟ
ِ ْﷲ ﻻ اﺠﻟ
ِ
ِ ِﻬَﺎدُ ﻰﻓ ﺳ ِب
ِ ِﻬَﺎدُ ﻰﻓ ﺳ ِب
َ
َ
َ
َ
ْ
.ﺎﻪﻟِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺮْﺟِﻊْ ﻣِﻦْ ذَلِﻚَ �ِﻰﺸءٍ « واه اﻟﺮﺘﻣﺬي
ﷲ َّ رَﺟُﻞٌ ﺧَﺮج
ِ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻪ وَﻣ
ِ ا
ِ

“Không có việc làm thiện tốt nào được thực hiện trong các
ngày mà Allah yêu thương bằng các việc làm thiện tốt
được thực hiện trong những ngày này” tức mười ngày đầu
của Zhul-Hijjah. Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah!
Ngay cả việc Jihad (ra trận chiến đấu) cho con đường chính
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nghĩa của Allah hay sao? Người  nói: “Ngay cả việc
Jihad trừ người đàn ông tự nguyện mang tính mạng và tài
sản của mình ra đi nhưng không mang trở về một điều gì”
(Tirmizhi).
Do đó, hãy nhiều và hãy thật nhiều Takbir, Tahmid
(Alhamdulillah), đọc Qur’an, gắn kết tình thân tộc và hữu
nghị, hiếu thảo với cha mẹ, Sadaqah, giúp đỡ người hoạn
nạn và lỡ bước, cũng như tất cả các việc làm thiện tốt khác.
Quả thật, các vị Sahabah  trước kia thường rất
thích thực hiện các Takbir Sunnah trước mọi người trong

mười ngày đầu của Zhul-Hijjah. Ibnu Umar  và Abu
Huroiroh vào những ngày này, họ thường đi ra ngoài chợ, họ
Takbir và mọi người cùng hô Takbir với họ (Albukhari).
Và sự tốt lành cứ tiếp diễn trong mười ngày đầu
Zhul-Hijjah bởi trong đó có ngày giết tế con vật Qurban vào
Ngày đại lễ Eid và vào ba ngày Tashreeq (11, 12, 13) sau đó.

Quả thật, Nabi  đã nhân danh Allah và Takbir cắt cổ hai
con cừu có sừng trong ngày hôm đó bằng chính tay của
Người. (Albukhari, Muslim).

Con vật Qurban tốt nhất là con vật có giá cao nhất,
và một con cừu có thể định tâm Qurban cho một người và
già đình của y, và người nào muốn giết tế con vật Qurban thì
y bị cấm bức nhổ lông tóc, cắt móng tay, móng chân trong
mười ngày đầu của Zhul-Hijjah cho đến khi giết tế con vật.
Và người nào vẫn còn ở xứ sở của mình vì không có
cơ hội đi hành hương Hajj thì giáo luật qui định cho họ một
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ngày nhịn chay Sunnah, đó là nhịn chay ngày Arafah (tức
ngày mồng chính Zhul-Hijjah). Nabi Muhammad  nói:

َ
 اﻟَّﻰ
ََ
َ َ َْ ُ َ
َ�َﺒْﻠَﻪُ و
الﺴَّﻨَﺔَ ِﺘ
ِﷲ �ﻔِّﺮَ الﺴَّﻨَﺔَاﻟَّﻰﺘ
ِ » ِﺻﻴﺎم  ﻳﻮمِ ﺮ َﻓﺔ أَﺣْتَﺴِﺐُ ﻰﻠﻋ  ا
ْ
.َ�ﻌ َﺪ ُه « رواه مﺴﻠﻢ

“Nhịn chay ngày Arafah sẽ được Allah xóa hết tội lỗi của
năm vừa qua và năm sắp tới” (Muslim).
Do đó, các đồng đạo hãy biết tận dụng cơ hội của
các mùa thờ phượng trước khi chúng ra đi, bởi cuộc sống là
cơ hội, là những ngày được giới hạn nhất định với tuổi đời
thật ngắn ngủi.
Quí đồng đạo thân hữu, chúng ta hãy biết rằng quả
thật Allah đã ra lệnh cho chúng ta Salawat (cầu xin bằng an
và phúc lành) cho vị Nabi của Ngài, Ngài phán:

َ ْ ُّل
َ
َ
َ�
ََّ وَمَ ٰٓ�ِك ت
َِه ُۥ يُصَلُّو َن �ََ ٱ�ّ�ِِّۚ �َٰٓ��ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ صَ وا َعل ۡيه
﴿
ْ
ّ
َ
ً ۡ ُ َ َ
(٥٦ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب٥ وسل ِموا �سل ِيما
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� � ْﻦ ُﺧﻠَ َﻔﺎﺋِ ِﻪ
اﺷ ِﺪﻳ ْ ِﻦ
ارض
  و، ٍﺎرك َﻋ  ﻧ ِبﻴْﻨَﺎ �َّ ﺪ
ِ الﺮ
ِ �ا� ﺻِّ وﺳ ﻢ و
َ
ْ
ُ
َ ْ
َ
َ
ُْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ ُْ
َ َ ّ ٍ َ
 و� ْﻦ،
َ و، و�ﺜ َﻤﺎن،ﺮ
 و�ﻤ، ٍ أ ِﺑ ﺑِ�ﺮ:ﺬﻟ� َﻦ ﻗ ُﻀ ْﻮا ﺑِﺤﻟ َِّ  َو�ِ ِﻪ ﻛﻧﻮا �ﻌ ِﺪلﻮن
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ْ ﻚ ﻳَﺎ أ� َﺮ ُم اﻷ� َﺮﻣ
.�
 و� ﺎ ﻣﻌﻬﻢ ِﺑﻮ ِدك و�ﺮ ِم،�َﺳﺎﺋِ ِﺮ لﺼَّ ﺤﺎﺑ ِﺔ أﺟ ِﻌ
ِ
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َ
ْ ْ َ
�َ ،وأََّ الﺮﺸِّ ْ َك َوال ْ ُﻤ ْﺸ� ْ َ
ﻼمِ َوال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ ْ َ
 ،و َد ْ
ِّﺮ أَ ْﻋ َﺪ َ
� َ
اء ﻟِّ ﻳ ْ ِﻦ،
ِﺰَّ اﻹﺳ
ا� أ
ِِ
ِِ
ِ
ْ
ْ
َ
ً 
َ
ْ
َ َ َ َ ً ُْ َ ّ
 ،و َﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼد ال ُﻤ ْﺴﻠﻤ ْ َ
�.
َواﺟ َﻌ ِﻞ ا� ﻫﺬ
اﺒﻟ� آ ِﻣﻨﺎ ﻣﻄﻤ ِﺌﻨﺎ َ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ْ َ ْ ُﺠَّ َ ْ َ ْ
ْ
ْ
ا� اﻏﻔ ْﺮ لﻠُْﺠَّ
ﺎج ﺑَي ِﺘﻚ ﺤﻟ َ َﺮامِ   ،ا� 
ﺎج َوال ُﻤ ُﻌﺘَ ِﻤ ِﺮ�ْ َﻦ  ،ا� اﺣﻔﻆ
ِ
ِ ِ
ْ َ ْ َ ُ ْ َُْ ْ َ َ َُْ ْ َ ْ ُ
ًا ،و َ� َﻤﻠَ ُﻬ ْﻢ ُﻣﺘَ َﻘَّﻼً ﻳَﺎ َرَّ  اﻟْ َﻌﺎل َﻤ ْ َ
ﻜ ْﻮر َ
�.
اﺟﻌﻞ ﺣَّﻬﻢ ﻣﺒورًا ،وﺳﻌﻴﻬﻢ مﺸ
ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ  ﻗﺮَّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
 ،و� ُﻌ ْﻮذ ﺑِﻚ ا�  ِﻣ َﻦ
ا� إَِّ ﺎ �ﺴﺄلﻚ ﺠﻟَّ ﺔ وﻣ ب إِﻟﻬﺎ ِﻣﻦ ﻗﻮلٍ أو �ﻤﻞٍ 
َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُﺮ ْ َ َ
ﻚ َﺷي ْ ﺎﺌً
ﻟَّ  َ َ ََّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ﺸك ﺑِ
ﺎر وﻣﺎ ﻗ ب إِﻟﻬﺎ ِﻣﻦ ﻗﻮلٍ أو �ﻤﻞٍ  ،ا� إَِّ ﺎ �ﻌﻮذ ﺑِﻚ أن ِ
ِ
 ،و� َ ْﺴﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ َك ل ِ َﻤﺎ َﻻ َ� ْﻌﻠَﻢُ.
َو َ�ْ ُﻦ َ� ْﻌﻠَﻢُ
َ
ِ
ْ
ََُْ ََ
َْ َْ
َ ْ َ
َ َُ َ ْ َ
ﻰﻠﻋ
ِّم � َﺸﻨﺎ وﺤﻟﻮﻣﻨ
ا�  ِإَّ ﺎ � ْﺴﺄلﻚ اﻟ ِﻔ ْﺮد ْو َس اﻷﻋ ِﻣ َﻦ ﺠﻟ ََّ  ِﺔ  ،ا� ﺣ
ﺎر.
ﻟَّ  ِ
ْ َ ََ ُ َ َ َ ْ َْ َ ََُ ْ َ َ ْ َ
َ ُْ
ﺟﻴْ َﻊ ِوﻻة  أم ْﻮ ِر
� و�ِّﻖ إِﻣﺎﻣﻨﺎ ِﻟﺪاك  ،واﺟﻌﻞ �ﻤﻠﻪ ِﻓ ِرﺿﺎ،
 و َوِّﻖ ِ
ْ َْ
َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ َ
ُْ ْ َْ َْ َ
اﻹﻛﺮامِ .
�ﺘﺎﺑِﻚ ،وﺗ ِ
الﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� ل ِﻠﻌﻤ ِﻞ ﺑِ ِ
ﻜﻴ ﺮﺷﻋﻚ ﻳﺎ ذ اﺠﻟﻼ ِل ِو ِ
َْ ْ َ
َ َُْ ُ َْ ْ َ ْ
ُْ ْ َ ََ ْ َ َ
اﻹﺣ َﺴ َ َ
ـﻦ اﻟﻔﺤﺸـﺎ ِء
﴿ ِنَّ  اﷲ ﻳﺄمﺮ ﺑِﺎﻟﻌﺪ ِل و
ِ
ﺎن و ِ�ﻳﺘﺎ ِء ِذي اﻟﻘـﺮ� و�ـﻨ� ﻋ ِ
َﻌَﻠَّ
َ ْ ُ ْ َ اﺒ َْﻲ ْ
ُ َ
ُ
ُ ُ
َﺬَﻛَّﺮون ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ[٩٠ :
ﻐ ﻳَ ِﻌﻈ� ْﻢ � ْﻢ
والﻤﻨﻜ ِﺮ ﻟ ِ
َ ْ
ْ ُ
َ
اﺷْﻜُﺮُوه َ
اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢَ اﺠﻟَْﻠِﻴْﻞَ ﻳﺬْﻛُﺮْ�ُﻢْ وَ
ُ
ﷲ
 ﻰﻠﻋَ
َواذﻛ ُﺮ ْوا
ِ
 ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻳَﺰِدْ�ُﻢْ وَﺬﻟﻛ ُﺮ ا ِ
َ� َ ُ َ ُ َ ْ َ
َ
َ ْ
اﷲ �ﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﺗﺼﻨَ ُﻌﻮن.
ْﺮﺒ و
Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban bằng an và phúc lành cho
Nabi của chúng con, Muhammad, và xin Ngài hài lòng với
các vị Khalif chính trực, những người đã lãnh đạo một cách
20

Hồng phúc của Hajj và mười ngày đầu của tháng Zhul-Hijjah

công bằng và liêm chính: Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali
cùng với các vị Sahabah của Người.
Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy củng cố Islam và những
người Muslim, xin Ngài hạ thấp sự đa thần và những kẻ tôn
thờ đa thần, xin Ngài hãy hủy diệt những kẻ thù của tôn giáo
Islam, và xin Ngài hãy phù hộ cho xứ sở này được an lành
và bình yên cũng như các nước Islam khác.
Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ cho các anh em đồng
đạo đi hành hương Hajj và Umrah; lạy Thượng Đế, xin Ngài
phù hộ và chẻ chở cho những người viếng thăm ngôi nhà của
Ngài, Alharam; lạy Thượng Đế, xin Ngài làm cho cuộc hành
hương Hajj của họ được chấp nhận nơi Ngài, và làm cho họ
thành những người biết tri ân Ngài, và các việc làm của họ
luôn được chấp nhận, ôi Thượng Đế của muôn loài!
Lạy Thượng Đế, chúng con cầu xin Ngài Thiên Đàng và
những gì từ lời nói và hành động có thể đến gần Thiên Đàng;
lạy Thượng Đế, chúng con cầu xin Ngài cứu rỗi chúng con
khỏi Hỏa ngục và những gì từ lời nói cũng như hành động
khiến chúng con đến gần Hỏa ngục; lạy Thượng Đế, chúng
con cầu xin Ngài giúp chúng con tránh khỏi hành vi Shirk
với Ngài mà chúng con biết và xin Ngài tha thứ cho chúng
con những hành vi mà chúng con không hay biết.
Lạy Thượng Đế, chúng con cầu xin Ngài thu nhận chúng còn
vào tầng Firdaws trên cao nơi Thiên Đàng của Ngài; lạy
Thượng Đế, xin Ngài hãy ngăn cản da, thịt của chúng con
đến với Hỏa ngục của Ngài.
Lạy Thượng Đế, xin Ngài hướng dẫn Imam của chúng con,
xin Ngài làm cho những việc làm của y luôn được Ngài hài
lòng, xin Ngài hướng dẫn và soi sáng tất cả những người
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lãnh đạo và quản lý những người Muslim luôn thực hiện
theo Kinh sách của Ngài và luôn phán xét theo giáo luật của
Ngài, ôi hỡi Đấng Toàn Năng, Đấng Quyền Uy.
Quả thật, Allah truyền lệnh thi hành công lý, phải làm
điều thiện và bố thí cho người ruột thịt, hãy ngăn cản
những điều đồi bại, tội lỗi, nghịch đạo và ác đức, Ngài
dạy bảo các ngươi mong rằng các ngươi biết lưu nhớ.
(Chương 16 – Annahl, câu 90).
Hãy tụng niệm Allah, Đấng Vĩ Đại, Tối Cao, rồi Ngài sẽ nhớ
đến các ngươi, hãy tạ ơn Ngài về những ân huệ và hồng
phúc của Ngài rồi Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi, và sự
tụng niệm Allah là điều lớn nhất và Allah luôn biết rõ những
gì các ngươi làm.!!!
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