
 

 

 

Phần Thưởng Dành Cho Cuộc 
Hành Hương Hajj Được Chấp 

Nhận 
[ Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية ]  

 
 
 
 

 
Sheikh / Tiến sĩ Usa-mah bin Abdullah Khiyyat 

 
 

 
 

Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim 
 

Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 
 

 
 
 
 
 

2012 - 1433 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ء لحمل املربور
 «مباللغةمللفيتناميةم»

 
 
 
 
 

ممخياطمبنمعبدملهللالفييلةملليي مللكتورمأسامة
 

 

 

 
مأبومز�تونمعثمانمإبملهيمم:رمجة

 

مأبومساانمممدمز�نمبنمعىسممملءعة:
م

 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận!!! 
 

3 

$  #  "       ! 

Nhân Danh Allah 
Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

Đây là bài thuyết giảng Jumu’ah do Sheikh Usa-mah 
bin Abdullah Khiyyat – cầu xin Allah phù hộ và che chở cho 
ông – thuyết giảng vào ngày 21 /11/ 1431 Hijri tức năm 
2010 với nhan đề “Phần thưởng dành cho cuộc hành 
hương được chấp nhận”. Trong bài thuyết giảng này, 
Sheikh đã trình bày những giá trị của cuộc hành hương Hajj 
trong giáo luật Islam, qua đó, ông khuyên răn những người 
đi thực hiện Hajj cố gắng giữ bản thân mình tránh xa những 
điều làm mất đi ân phước của Hajj cũng như làm mất đi giá 
trị của nó. Và ông cũng khuyên người bề tôi phải luôn thành 
tâm vì Allah và luôn tuân thủ và noi theo Sunnah của Thiên 
sứ của Ngài . 

Khutbah thứ đầu 
ْحَُدُهم-مُسبَْحانَُهم-مَءَعَلم

َ
ِ، مأ ََمل
ْ
مل  مبَىْت،ه، ه،مَساب ،ِ بَا مع، ْرمفََمَعمَ َ ،

ب
مل  ، ،َ َْمُدم

ْ
لَ 

ِ، م َال مللاب لر،
َِ َنبَةم
ْ
ْور،م:ملََ
َمْبُ
ْ
ملل َا 
ْ
مَََولَامل 

َ
ممْشَهدُمَوأ

َ
ْنمال
َ
هَمأ ـٰ ملإ،لَ

ب
مهللاُممإ،ال

َ
موَْسَدُهمال

نبم
َ
ْشَهُدمأ
َ
ُمَوأ
َ
�َ مَ ،

ِ،يبنَاَِ
ًدلمَ�بْدُممَسي َدنَامَونَ ُمملهللا،ممُمَمب

ُ
مَسي ُدم ممَورَُسوَ مللمبْحَة، ل نَ ،

م ئ،َمة،
َ ْ
ملأل ،موََصْحب،ه، ،َ مه دو موََ َ ،َ مُمَمب مَورَُسْول

ََ مَ�بْد، ْممَ َ
موََسل  ِ، ملومَصل  نَا

َ ْ
لأل

ِ،م. ْعَال
َ ْ
ملأل بَْملر،

َ ْ
 لأل
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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng đã sắc lệnh cho những bề tôi của Ngài nghĩa vụ đến 
hành hương Hajj tại ngôi đền Ka’bah – Al-Haram. Tôi xin ca 
ngợi và tạ ơn Ngài -  Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc -  đã 
ban phần thưởng vĩ đại cho cuộc hành hương Hajj được chấp 
nhận: Thiên Đàng nơi cõi Bằng an và Vĩnh hằng. 

Tôi xin chứng nhận không có Đấng thờ phượng nào 
đích thực đáng được tồn thời ngoài Allah, Thượng Đế duy 
nhất không có đối tác ngang hàng; và tôi xin chứng nhận 
Nabi của chúng ta Muhammad là người bề tôi của Allah và 
là vị Thiên sứ của Ngài, Người là vị Nabi nhân từ, một vị thủ 
lĩnh đầy lòng thương xót.  

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự bằng an và 
phúc lành cho người bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài 
Muhammad, và cho gia quyến cùng với những vị bạn đạo 
của Người cũng như tất cả những vị Imam ngoan đạo và 
thông thái. 

Này hỡi những người bề tôi của Allah! Hãy kính sợ 
Allah và luôn thành tâm trong mọi hành động của mình vì 
Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc. 

Hỡi những đồng đạo Muslim thân hữu! 

Việc vào Thiên Đàng, nơi của sự sung sướng và 
niềm hạnh phúc bất tận và vĩnh hằng, được ngắm nhìn dung 
nhan tuyệt mỹ và phúc hậu của Thượng Đế, là một phần 
thưởng vĩ đại từ nơi Allah dành cho những ai có đức tin và 
làm việc thiện tốt với niềm hy vọng mong mỏi được trở về 
với Allah trong sự tốt lành và bằng an. 
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Và một trong những việc làm mang lại ân phước to 
lớn nhất cũng như có giá trị nhất, đó là cuộc hành hương 
Hajj được chấp nhận. Nabi của Allah  nói về ân phước 
của việc làm Hajj như sau: 

،َمامبَىْنَُهَمام اَرٌةمل ُعْمَمة،مَكفب
ْ
ملل
َ
ُعْمَمُةمإَ،
ْ
َنبُةم» «ملل

ْ
ملَ
ب
ُمَءَ لٌحمإ،ال

َ
َمْبُوُرملَىَْلمَ

ْ
ملل َال
ْ
ممَول 

م(متفقمعليه)

“Allah sẽ xóa tội của thời gian từ lần Umrah này đến lần 
Umrah khác, và cuộc hành hương Hajj được chấp nhận 
thì phần thưởng không gì hơn là Thiên Đàng” (Albukhari, 
Muslim). 

Và đó là phần thưởng vĩ đại dành cho những người 
hiểu biết, những người có lòng khao khát và niềm tin kiên 
định, và họ luôn tìm hiểu sự thật về cuộc hành hương được 
chấp nhận để cố gắng thực hiện thật tốt và đúng mức qui 
định với niềm hy vọng nhận được phần thưởng đã được hứa 
hẹn. 

Hỡi những bề tôi của Allah! 

Quả thật, cuộc hành hương Hajj được chấp nhận là 
cuộc hành hương không bị dính vào một điều tội lỗi nào, và 
đó là điều được yêu cầu ở mỗi tín đồ Muslim trong việc đạt 
được sự hoàn thiện của mỗi việc làm. Và kết quả đó, thành 
tựu đó sẽ không có được trừ phi người bề tôi thực hiện Hajj 
phải thực sự thành tâm vì Allah và thực sự phải noi theo 
đúng với đường lối của Nabi  trong cung cách thực hiện. 

Và điều đó có nghĩa là người thực hiện Hajj phải 
luôn gắn liền con tim mình với Thượng Đế của y, chỉ một 
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mình Ngài duy nhất, y sẽ luôn kiên định một niềm tin rằng 
mọi sự việc, mọi điều đều do bàn tay của Ngài định đoạt và 
điều hành: Ngài là Đấng ban cho và ngăn cấm, là Đấng ban 
điều lành và gây điều dữ, Đấng làm cho sống và làm cho 
chết, và những ai (vật) khác Ngài không có quyền năng ban 
điều lành và gây điều dữ cho ai ngay cả cho chính bản thân, 
không ai có thể làm cho sống và làm cho chết mà chỉ có 
Allah duy nhất. 

Allah, Đấng Tối cao phán: 

رِي ﴿  ۡ�َ ٞ ۡمَس َوٱۡلَقَمَرۖ ُ�ّ َّ َر ٱش ّّ ِ  َوَخ ۡ ّۡ ُلُِ� ٱََّر َ� ِٱ ٱ ُِ َ  ِٱ ٱََّر �ِ َو ۡ ّۡ ُُُلُِ� ٱ
َُن تَۡدُعَُن ِمن ُدونِهِۦ َم   ِ َّ ُُ  َوٱ ۡۡ ُ ٱشُۡم ََ  ۡۡ ُُ �ّ �َ ُ ُّ ُۡ ٱ ُُ ِ �ل َ َل ��ّ َّ َ ّ  م�

َ
َِ

ُۡ َخِمُعُاْ َم  ١َ�ۡمُِۡكَُن ِمن قِۡطِمٍ�  َ ۡۡ َوش َمُعُاْ ُدَ�َٓءُ� ّۡ َ � �َ ۡۡ ُُه  إِن تَۡدُع
َُ ِمۡثُ  َخبِ�ّ  ۡۡ  َوَ� ُُنَّبُِئ ُُ ِ ك ُفُروَن �ِِ�ۡ ُۡ َ �َمةِ ُ َم ٱۡلقَِ� ُۡ َِ ۖ َو ۡۡ ُُ  ٱۡخَتَج بُُاْ لَ

م]14م،13سورةمفاطم:م[ ﴾١

Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào 
ban đêm; và Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng (theo 
định luật của Ngài), mỗi thứ đều di chuyển (theo quĩ đạo 
của nó) đến một thời hạn ấn định. Allah, Thượng Đế của 
các ngươi là thế. Ngài nắm quyền thống trị (mọi vạn vật). 
Còn những kẻ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài, 
chúng không thể kiểm soát được điều gì, ngay cả chỉ là 
một lớp vỏ hạt chà là. Nếu các ngươi cầu nguyện chúng 
thì chúng sẽ không nghe được lời cầu nguyện của các 
ngươi và nếu chúng có nghe thấy đi chăng nữa thì chúng 
vẫn không thể đáp lại lời cầu nguyện của các ngươi; và 
vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ phủ nhận việc các ngươi 
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tôn thờ chúng. Và không ai có thể báo cho Ngươi 
(Muhammad) biết sự thật giống như Đấng Am tường 
(Allah). (Chương 35 – Fatir, câu 13, 14). 

Do đó, ai có một hành động thờ phượng nào đó đến 
ai (vật) khác ngoài Allah hoặc hướng đến một ai khác trong 
bất cứ hình thức thờ phượng nào đó thì y đã rơi vào tội Shirk 
(tổ hợp với Allah một đối tác ngang vai trong thờ phượng), 
mọi việc làm ngoan đạo của y sẽ trở nên vô nghĩa, không giá 
trị nơi Allah. Bởi Allah sẽ xem xét lại tất cả mọi hành động, 
Ngài phán: 

�ُه  َعِمُُۡاْ ِمۡن َ�َم ّ َوقَِدۡمَن ٓ إَِ�� َم  ﴿  �َ ۡۡ سورةم[ ﴾ ٢ّمنُثًُ�ا  َهَب ٓء�  فََجَع
م]23للفمقان:م

Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và 
sẽ làm cho nó thành tro bay tứ tán. (Chương 25 – Al-
Furqan, câu 23). 

Và quả thật, có nơi nào linh thiêng hơn và thời điểm 
nào ân phúc hơn thời gian làm Hajj tại ngồi đền của Allah  
cho việc niệm danh của Allah, và cho việc thể hiện giáo lý 
Tawhid hướng về Allah!  

Và trong các nghi thức Hajj, là cơ hội để người bề 
tôi biểu hiện sự noi gương theo Sunnah của Thiên sứ , là 
cơ hội để người bề tôi đi theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của 
Người . Đó là điều quan trọng cho tất cả những ai muốn 
tuân lệnh Allah, bởi Ngài đã phán: 

﴿   ْ ۡۡ َ�ۡنُه فَٱنَتُرُا ُُ � ُذوهُ َوَم  َ�َرٮ ُّ ُۡ ٱشّرُخُُل فَ ُُ � م]م7سورةمل شم:م[ ﴾  َوَم ٓ َءاتَٮ
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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). 

﴿   ْ ُهُ َ�ۡرَتُدوا م]54سورةمللور:م[ ﴾ �ن تُِطيُع

Và nếu các ngươi vâng lời Y (Muhammad) thì các ngươi 
sẽ được hướng dẫn. (Chương 24 – Annur, câu 54). 

Người thực hiện Hajj nếu luôn đi theo đường lối của 
Thiên sứ  thì chắc chắn y sẽ yên tâm và kiên định rằng 
mình đã hoàn tất cuộc hành hường một cách đúng đắn và 
hoàn hảo, bởi lẽ Nabi  đã hướng dẫn cộng đồng tín đồ của 
Người cách thức hành hương Hajj rất rõ ràng trong lần hành 
hương cuối cùng của Người, Người đã hướng dẫn toàn bộ 
cung cách hành hương Hajj một cách chi tiết và cụ thể, 
Người đã không hề bỏ sót một điều gì, và Người đã nói: 

َكُ�ْممم« مَمنَاس، ْ  ِ ْولمَ� ُُ مرولهممالم.م»ُخ

“Các người hãy làm theo cách thức thực hiện Hajj của ta” 
(Muslim). 

Và cung cách Hajj của Nabi  đã được ghi nhận 
toàn bộ trong bộ Muslim và những bộ Sahih khác qua lời 
thuật của Jabir bin Abdullah Al-Ansar . 

Và với sự noi gương theo đường lối của Người , 
sẽ nhắc nhở người thực hiện Hajj khỏi rơi vào những điều 
không đúng hoặc những điều làm giảm mất đi ân phước. Và 
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một trong những điều mà người thực hiện Hajj cần lưu ý đó 
lời di huấn của Nabi , Người đã nhắc nhở rằng: 

ه،م« م 
ُ
مأ ْْ َ
َ
مَول ،ِ مَكيَْو ْنمُننُْوه،ه، ْ مَولَْممَفْفُاْقمرََءَ مم،

مفَلَْممرَْمفُ مم(متفقمعليه)»َمْنمَساب

“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). 

Dâm dục ở đây ý nói ngắm nhìn phụ nữ hoặc có lời 
lẽ chọc ghẹo đùa cợt với họ, còn điều tội lỗi là tất cả những 
hành động bị cấm đoán trong Islam như nói dối, nói xấu sau 
lưng người khác, chửi rủa, tranh luận quá mức gây cãi vã, 
hoặc la hét gây phiền nhiễu đến mọi người xung quanh, … 

Và một khi người làm Hajj thực hiện đầy đủ trọn 
vẹn hết các bước của Hajj, mỗi nghi thức của nó đều được y 
thực hiện vào đúng địa điểm và thời gian theo qui định một 
cách hoàn chỉnh, rồi trong suốt thời gian đó y luôn giữ bản 
thân mình luôn tinh khiết khỏi những vết bẩn của sự dâm 
dục, những hành vi sàm bậy và tội lỗi, y đã tận dùng những 
thời gian của chuyến hành hương Hajj vào những việc làm 
ngoan đạo và phụng mệnh: đọc xướng Qur’an, Zikir (tụng 
niệm), dâng lễ nguyện Salah Sunnah, Tawaf ngôi đền 
Ka’bah, giúp đỡ mọi người khi cần thiết và bố thí cho những 
anh em đồng đạo có điều kiện kém hơn mình như có một 
Hadith được Alhakim ghi lại trong “Mustadriq” với đường 
dẫn truyền Sahih rằng bà A’ishah thuật lại: Nabi đã nói với 
bà tại nội phòng của bà: 

م « مَوَ�ْفَقت، ، منََصب، ، ْدر،
مقَ مَ َ ْءم،

َ ْ
َنملأل مم، ملَ ، »م إ،نب

“Quả thật nàng sẽ được ân phước qua sự vất vả và bố thí 
của nàng”. 
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Thì chắc chắn y sẽ trở về lại quê hương của y trong 
một thể trạng tốt đẹp vì y đã trở thành một người tinh khiết. 
Và sau khi trở về từ Hajj, y luôn là người gương mẫu trong 
thờ phượng cũng như trong phẩm chất đạo đức, và theo đa 
số giới học giả Ulama thì đó chính là dấu hiệu của cuộc hành 
hương được chấp nhận. 

Hỡi những bề tôi có đức tin! 

Hãy kính sợ Allah, và hãy gắng sức duy trì và gìn 
giữ cuộc hành hương Hajj đã được chấp nhận bằng cách tuân 
thủ và phục tùng mệnh lệnh của Allah, bởi vì đó là quĩ đạo 
của việc làm được chấp nhận. Quí đồng đạo hãy noi theo 
đường lối và sự chỉ dẫn của Thiên sứ của Allah , hãy luôn 
lấy lời nói của Người đặt lên trên mọi lời nói của bất cứ ai 
khác ngoài Người, hãy tìm kiếm nguồn thiên lộc từ con 
đường tốt lành, hãy cảnh giác với Riya (sự phô trương để 
được tiếng tâm), tự cao, kiêu căng và ngạo mạn, hãy tránh xa 
những điều dâm dục, sàm bậy và tội lỗi, hãy tránh xa những 
gì làm mất đi giá trị của Hajj hoặc làm giảm đi ân phước của 
nó. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

K J I H G ﴿  ٞۡشُرر
َ

�� أ َ ۡۡ ّ� فََ� ٱ َ ۡۡ ۚٞ  َيَمن فََرَ  يِيِرّن ٱ � َٰ  ّمۡعُُۡ
ۗ َوَم  َ�ۡفَعُُۡاْ ِمۡن َخۡ�ّ  ِ�ّ َ ۡۡ َُق َوَ� ِ َداَل ِٱ ٱ ُّ ّوُدواْ  َ�ۡعَۡۡمُه ٱَ�فََث َوَ� فُ ََ َ ۗ َوت ُ ُّ

�ِب  ۡلَ�
َ َۡ ْوِ� ٱ

ُ
أ ٰ ََ ۖ َوٱّ�ُقُِن  �ۖ َُ ادِ ٱّقۡق َّ م]197سورةمللقمة:م[ ﴾ ١فَ ِّن َخۡ�َ ٱش

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 
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làm điều sàm bậy, tội lỗi và chớ cãi vã trong thời gian 
làm Hajj. Và những việc thiện tốt mà các ngươi làm 
Allah đều biết rõ, và các ngươi hãy mang theo lương 
thực trong thời giàn xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất 
là lòng kính sợ Allah. Do đó, hãy kính sợ TA hỡi những 
người hiểu biết! (Chương 2 – Albaqarah, câu 197). 

م ،ْ َنملآلرَا مم، يْه، مَو�،رَاُ�ْممب،َمام�، ،ِ يْم، مَوَ�َفَع َعظ،
ْ
ملل ُقْمهن،

ْ
ملل مَولَُ�ْممف، ،ِ ملُهللام ََ باَر

م َ�ْ ُمْال،م،
ْ
ملل فبة، ََ مَولَُ�ْممَول، ،ِ ُمملَهللام ْستَْغف،

َ
قُْوُممَمامَْْاَمُعْوَن مَوأ

َ
يْم، مأ َك،
ْ
مل  م،
ْ
ك َول  

يْمُم. َغُفوُرمللمبس،
ْ
ُموُهمإ،نبُهمُهَوملل مفَاْستَْغف، مَننْ و

 ُّ ْنم  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 
đồng đạo qua những răn dạy và hướng dẫn quí giá từ các Lời 
mặc khải của Qur’an. 

Tôi nói những lời mà các đồng đạo đang nghe, 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 

ُمُهم يْنُُهمَو�َْاتَْغف، َْمُدُهمَو�َْاتَع،
َ
مل َْمُدمهللا،م� ْنم إ،نب نَامَوم، ْ�ُفا،

َ
مأ ْور، ُ
ُِ ْنم مَوَ�ُعوُْنمب،اهللا،مم،

َام ْ�َمال،
َ
مأ ،ْ َا ُم َسىَ 

َ
مَ لب ملُهللامفََالمُمي، ُم. مَمْنمَفْهد،

َ
َرمَ ،ِ  مَومَمْنمرُْيل،ْلمفََالمَها

ممْشَهدُمأَموَم
َ
ْنمال
َ
هَمأ ـٰ ملإ،لَ

ب
ُمهللاُممإ،ال

ُ
ًدلمَ�بُْدُهمَورَُسوَ مُمَمب نب

َ
ْشَهُدمأ
َ
ُمَوأ
َ
�َ مَ ،

َِ م
َ
.مموَْسَدُهمال

،موََصْحب،ه،م.م ،َ مه دو موََ َ ،َ مُمَمب مَورَُسْول
ََ مَ�بْد، ْممَ َ

موََسل  لومَصل 
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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 
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 bề tôi của Allah! 

Quả thật chuyến hành trình xa là những gian truân 
và nhọc nhằn. Thiên sứ của Allah  đã miêu tả sự gian 
truân khổ cực đó như sau, Người nói: 

لبَُهمَونَْوَمُهم» َ َِ َسَدُ�ْممَطَعاَمُهمَو
َ
م مَفْمنَُ مأ لا،

َُ َع
ْ
َنملل َعٌةمم، ْْ َفُممق، مرولهم«مللاب
للخاررمومالم.م

“Chuyến hành trình xa là một phần của sự đày đọa, nó 
ngăn cản thức ăn của các ngươi, thức uống của các ngươi 
và giấc ngủ của các ngươi” (Albukhari, Muslim). 

Tức chuyến hành trình làm cho mất ăn mất ngủ và 
mệt mỏi. 
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Tương tự, việc xa cách và biệt ly cũng là sự gian 
truân, gian truân của sự nhớ nhung khi phải xa cách con cái 
và người thân thuộc cũng như xứ sở quê hương, gian truần vì 
phải lo toan tiền bạc cùng với những khó khăn khác. 

Tuy nhiên, những gian truân đó đã nói lên tấm lòng 
đích thực yêu thương Allah của những người đã không màng 
khó khăn, gian khổ để được đến hành hương tại ngôi đền 
thiêng liêng của Allah tại Makkah. Những người đó đích 
thực là những người có đức tin mạnh mẽ và kiên định. 

Bởi thế, trong thời gian hành hương Hajj, họ luôn cố 
gắng giữ ban thân mình tránh những điều sàm bậy và tội lỗi, 
luôn thể hiện một phẩm chất và đức tính tốt đẹp, luôn chi 
dùng thức ăn, thức uống, quần áo Halal, thành tâm thực hiện 
trọn vẹn các nghi thức của Hajj theo đúng đường lối của 
Thiên sứ  thì dĩ nhiên họ đáng nhận được phần thưởng vĩ 
đại mà Nabi  đã nói: 

ه،م« م 
ُ
مأ ْْ َ
َ
مَول ،ِ مَكيَْو ْنمُننُْوه،ه، ْ مَولَْممَفْفُاْقمرََءَ مم،

مفَلَْممرَْمفُ مم(متفقمعليه)»َمْنمَساب

“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). 

Quả thật, đây là phần thương vô cùng to lớn, một sự 
thành công vĩ đại ở nơi Allah. 

Do đó, quí đồng đạo hãy nỗ lực thực hiện để đạt 
được sự thành công như Allah đã hứa hẹn với những người 
ngoan đạo. 
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Hãy luôn luôn tưởng nhớ đến Allah bằng sự tụng 
niệm, bằng lễ nguyện Salah và bằng những việc làm ngoan 
đạo. 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Hãy tưởng nhớ đến Allah và đừng quên Salawat cho 
Thiên sứ của Allah , bởi Allah đã phán bảo rằng: 

ُاْ َعَۡۡيهِ  ﴿ �ۡ ََ َُن َءاَمُنُاْ  ِ َّ َر  ٱ ��
َ

ُ ٰ ََ   ِ ّ ِۚ َُن َ�َ ٱَّ �ۡ هَِكَتُهل َُُن ٰ ََ َ َوَم ُّ إِّن ٱ
ِۡيًم   ّۡ َ ُِمُاْ � ّۡ م]56سورةملألس لا:م[م﴾  ٥َوَخ

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). 

م دو مَولرَْعملومَ�ْنمُخلََفائ،ه، ،َ مُمَمب مَورَُسْول ََ مَعَمuمَ�بْد، َْ َممَوَهار،
موََسل  لومَصل 

ْ�َ م َباب،ع، مَول َحابَة،
مللصب مب،ْ�مو مَوُ�َمم مَوُ�ثَْمان مَوَ،و مَوَ�ْنمَسائ،م، ْ ،�

َ
ْرَهَعة،م:مأ
َ
لأل
َّ ٍن َوَمْنم ْۡ �ِ ِْح رْن،مَ�َبَعُر

ملل  ،ِ مرَْو ََ َ مَو�،ْسَاان،َ مرَاممإ، مَوَ�َمم،
ََ
امَمَعُهْممب،َعْفو،

 مَوَ�نب
َزمَوَ�َفا. َاوب

َ
مَمْنمَ ُ ُْ  َخ

م ع، ب
َ
ْ�َ ملومأ ُمْال،م،

ْ
مَولل ،ِ ،ْسَال

ْ
ملْ ع، ب
َ
ْ�َ ملومأ ُمْال،م،

ْ
مَولل ،ِ ،ْسَال

ْ
ملْ ع، ب
َ
لومأ

رْن، موََسائ،ممللْغاةم
ْعَدلَحملل 

َ
ْممأ َِم  ْفَن مَو مَسْوَزَةملل  ْ�َ ممَولْسم، ُمْال،م،

ْ
مَولل ،ِ ،ْسَال

ْ
لْ

َ�ُهْم م َِ ْدمُصُفْوَ�ُهْم مَوأْصل،ْحمقَا ْ�َ مَووَس  مللُمْال،م، لُوْا،
مقُ َ�ََْ م ْْ ل 

َ
ْفَن مَول د، وللُمْفا،

ْ�َم.م مللَعالَم، مرَامرَاب مل َق  َولْجَْ مَت،َمتَُهْممَ َ



Phần thưởng dành cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận!!! 
 

15 

م ََ ،ِ بَا َمم-موَع،
موََسلب ملُهللامَعلَيْه، ّب م-مَص دو ِ،ي َ مُمَمب

ْفنََ مَو�،تَابَ موَُسنبَةمنَ ،ِ م لوملنُْ ْ
ْ�َم.م ،� ،ِ ا ْفَنمللصب د، اه، ََ ُم

ْ
ملل ن،ْ�َ م، ْْ ُم

ْ
لل

م ب ،ِ مإ،َماَمنَامَوَو
َق 
ْ
ْدمب،ا 
ر 
َ
نَا مَول ُمْور،

ُ
ة،مأ
َ
ت،نَامَوو،ال

ئ،مب
َ
ْصل،ْحمأ
َ
ْوَطان،نَا مَوأ

َ
مأ ْ نبامف، لومهم،

َعح،م.م يَْ مللل مَورَْمَيمرَامَسم، ، ل
ُ
،َمامّ ْقُهمل ََة مَوَو�  ا ، انََةمللصب َْ ،

ْ
ُملل
َ
ْْمَ نَا موََهي  ْمم،

َ
أ

م يْه، مَمام�، ََ  مَو�،
َ�ْ ُمْال،م،

ْ
مَولل ،ِ ،ْسَال

ْ
ملْ ُ ُْ مَخ يْه، مَمام�، ََ مَو�،ْخَولنَُهمإ، َيْه، ْقُهمَونَائِ،

لومَو� 
ِ،م.م َعا م،
ْ
ملل ،ِ ُ مرَْو َممْء،

ْ
ملل ْه،
َ
ِ، مرَامَمْنمإ،ل ََال

ْ
مَولل ،ِ بَا ع،

ْ
َصَالُ ملل

َمة،م.م خ،
ْ
ملآل لا،
َُ ْ�يَاموََع مللل ْ ر، ْنمخ، ْمنَامم، ء،

َ
مُت َها مَوأ ُمُور،

ُ ْ
ْنمَعق،بَتَنَامَفْملأل ْسا،

َ
لومأ

يَْهام م�، ْ ت،
ْ�يَانَامللب ُِ َام

َ
ْصل،ْحمل

َ
نَا مَوأ ْمم،

َ
ْصَمُةمأ ْرمُهَومع، ،

ب
رْ َنَامل  ،ِ َام

َ
ْصل،ْحمل

َ
لومأ

م  ُّ م ْ َامف،
ب
ًةمل َِ َ�ا َيَاَةمز،

ْ
مل  نَا مَولْءَعل،

ُِ َْهامَمَعا
َ
مإ،ل ْ ت،
َمَ�نَامللب َامهخ،

َ
ْصل،ْحمل

َ
َمَعاُشنَا مَوأ

وم.م َِ م  ُّ ْنم َامم،
ب
مَرلَسًةمل َْ َمْو

ْ
و مَولل
ُْ َخ

َْعلَُ م
َ
ْ�َ ملومإ،نبام� َعالَم،

ْ
ملل ْعَدلئ،نَامرَامرَاب

َ
ْعَدلئ،َ مَوأ

َ
مأ ْور،
ُ ْم�َ َْعلَُ مف،

َ
لومإ،نبام�

نَامب،َمام ْعَدلح،
َ
مَوأ ََ ْعَدلح،

َ
نَامأ ف،
ْ
ْ�َ مملوملك َعالَم،

ْ
ملل ْعَدلئ،نَامرَامرَاب

َ
ْعَدلئ،َ مَوأ

َ
مأ ْور،
ُ ْم�َ ف،

نَام ف،
ْ
م ملوملك َ�ْ َعالَم،

ْ
ملل مرَامرَاب ََ َْ نَامب،َمامش، ْعَدلح،

َ
مَوأ ََ ْعَدلح،

َ
نَامأ ف،
ْ
ََ ملوملك َْ ش،

ْ�َم.م َعالَم،
ْ
ملل مرَامرَاب ََ َْ نَامب،َمامش، ْعَدلح،

َ
مَوأ ََ ْعَدلح،

َ
أ

يَْ م اَحة،من،ْقَمت،َ  موََج، ََ يَت،َ  مَوفُ مَع�، م، َول
َ
من،ْعَمت،َ  مَوّ ْنمَزَولم، امَ�ُعوُْنمب،َ مم،

لومإ،نب
َ م.م ،ْ َسْخ

مَمَمَضانَا مَولرَْسْممَمْورَانَا.م ،ْ لوملْش
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َها.م
َ
لَهامَوَمْوال مَول، ََ نْ

َ
َها مأ مَمْنمَزهب ُ ُْ مَخ ََ نْ

َ
َهامأ مُ�ُفوَْسنَامَ�ْقَولَها مَوَز�  ،ْ لومه

ْ�َم.م َعالَم،
ْ
ملل ْوًرلمرَامرَاب امَمْبُ  َ ُهمَس

ْ
نَامَولْءَعل َب نبامَس لومَ�َقببْلمم،

َُكَُ�نّ ﴿م ََ َن   ۡ ََ َ  َوتَۡر ََ فِۡر  ۡۡ �َ ۡۡ َن  �ن ّل َّ نُف
َ

َن  َلَۡۡمَن ٓ أ ّّ َِن  َ� ِ�ِ�   ﴾ ٢ِمَن ٱۡلَ�
م]23سورةمملألعملف:م[

َنة� ﴿ َّ ۡ�َي  َح �ُ َن ٓ َءاتَِن  ِٱ ٱ ّّ َنة�  َ� َّ ََ ٱَّ �ِ َوِ� ٱ�ِخَرةِ َح :مللقمةم[﴾ َوقَِن  َعَذا
.م]201

م ّب ْ�َ ملهللاُموََص ْجَع،
َ
مأ ،موََصْحب،ه، ،َ مه موََ َ ِ،ي نَامُمَْمدو

منَ ، ،َ ه،مَورَُسْو مَ�بْد، َممَ َ
موََسلب

ْ�َم.م َعالَم،
ْ
ملل مرَا  ، ،َ َْمُدم

ْ
َول 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban bằng an và phúc lành cho 
vị bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài Muhammad. Lạy 
Thượng Đế, xin Ngài hãy hài lòng với bốn vị Khalif của 
Người: Abu Bakr, Umar, Uthman, và Ali, cùng với tất cả gia 
quyến của Người, các Sahabah của Người, những người 
Tabieen và những ai theo họ trên con đường tốt đẹp cho đến 
Ngày Tận thế. Và với sự rộng lượng và sự nhân từ của Ngài 
xin Ngài hãy tha thứ cho chúng con. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy củng cố Islam và làm vững 
mạnh những người Muslim, Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy 
củng cố Islam và làm vững mạnh những người Muslim, Lạy 
Thượng Đế, xin Ngài hãy củng cố Islam và làm vững mạnh 
những người Muslim, xin Ngài bảo vệ tôn giáo của họ, xin 
Ngài hãy hủy diệt những kẻ thù của tôn giáo Islam cùng với 
những gian ác, xin Ngài hãy gắn bó trái tim của những người 
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Muslim, xin Ngài hãy thống nhất họ và cải thiện những vị 
cầm đầu trong bọn họ, xin Ngài hãy đoàn kết họ lại trong 
điều chân lý của Ngài, ôi hỡi Đấng Chủ Tể của muôn loài! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy phù hộ cho tôn giáo của Ngài, 
Kinh sách của Ngài, và Sunnah của vị Nabi của Ngài 
Muhammad  cùng với những người bề tôi của Ngài, 
những người có đức tin, những người chiến đấu cho con 
đường chính nghĩa của Ngài, những người trung thực trong 
tôn giáo. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự bằng an cho quê 
hương và xứ sở của chúng con, xin Ngài cải thiện những vị 
Imam của chúng con và những vị lãnh đạo của chúng con, 
xin Ngài giúp đỡ các vị Imam của chúng con, các vị lãnh 
đạo của chúng con luôn đi trên điều chân lý, xin Ngài cải 
thiện mọi hành động và việc làm của họ với những gì Ngài 
yêu thích và hài lòng, ôi hỡi Đấng Hằng Nghe lời cầu xin! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy phụ hồ những điều tốt lành 
cho tôn giáo Islam và những tín đồ Muslim, xin Ngài cải 
thiện mọi hành động của người bề tôi, ôi hỡi Đấng mà tất cả 
mọi người bề tôi phải trở về với Ngài vào Ngày đã được 
hứa! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban kết quả của mọi sự việc luôn 
là điều tốt đẹp nhất, xin Ngài ban ân phước cho chúng con ở 
trên Đời này và cứu chúng thoát khỏi sự trừng phạt của Đời 
Sau. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài cải thiện tôn giáo của chúng con, 
tôn giáo mà nó là kim chỉ đạo cho mọi vụ việc của chúng; 
xin Ngài cải thiện thế giới trần tục của chúng con, thế giới 
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mà chúng con đang sống; xin Ngài cải thiện cho chúng con 
những gì ở cõi Đời Sau, nơi mà chúng con sẽ phải quay trở 
về; xin Ngài ban mọi điều tốt lành cho đời sống của chúng 
con trên thế gian này, xin Ngài làm cho cái chết là sự nghỉ 
ngơi của chúng con tránh khỏi những điều xấu. 

Lạy Thượng Đế, quả thật chúng con để Ngài trông cậy nơi 
Ngài trong việc chống lại kẻ thù của Ngài và kẻ thù của 
chúng con, ôi Đấng Chủ Tể của muôn loài! Lạy Thượng Đế, 
quả thật chúng con để Ngài trông cậy nơi Ngài trong việc 
chống lại kẻ thù của Ngài và kẻ thù của chúng con, ôi Đấng 
Chủ Tể của muôn loài!  

Lạy Thượng Đế, quả thật chúng con cầu xin Ngài che chở 
chúng con khỏi sự mất đi ân huệ và hồng phúc của Ngài, xin 
Ngài che chở chúng con khỏi sự mất đi sự khoan dung và tha 
thứ nơi Ngài, xin Ngài che chở chúng con khỏi sự giận dữ và 
phẫn nộ của Ngài. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài làm khỏe mạnh những người đang 
bị bệnh, xin Ngài hãy thương xót những anh em đồng đạo đã 
chết của chúng con. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban cho tâm hồn chúng con luôn 
kính sợ Ngài, xin Ngài hãy thanh lọc tâm hồn của chúng con 
bởi Ngài là Đấng thanh lọc tốt nhất, Ngài là Đấng chủ nhận 
của tâm hôn chúng con và là Đấng bảo hộ nó. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài chấp nhận cuộc hành hương Hajj 
của chúng con, xin Ngài hãy làm cho nó thành một cuộc 
hành hương Hajj được chấp nhận nơi Ngài, ôi Đấng Chủ Tể 
của muôn loài!  
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Lạy Thượng Đế của chúng con, quả thật chúng con đã 
tự bất công với chính bản thân chúng con, nếu không 
được Ngài tha thứ và đoái thương chúng con thì chắc 
chắn chúng con đã trở thành những kẻ thua thiệt. 
(Chương 7 – Al-‘Araf, câu 23). 

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài ban cho chúng 
con những gì tốt đẹp trên thế gian và ở cõi Đời Sau và xin 
Ngài hãy cứu chúng con khỏi hình phạt nơi Hỏa ngục. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 201). 

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho người bề tôi của 
Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, Nabi của chúng ta Muhammad, 
cho gia quyến của Người cùng tất cả các vị bạn đạo của 
Người. Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng Chủ tể của muôn loài. 

 

   

 
 


