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Nhân Danh Allah
Đấng Rất Mực Độ Lượng
Đấng Rất Mực Khoan Dung
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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, bầy
tôi xin ca ngợi Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ, bầy tôi xin
Ngài tha thứ, bầy tôi xin sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin
Ngài che chở khỏi những điều xấu từ bản thân bầy tôi và
những điều xấu từ việc làm của bầy tôi. Ai được Allah hướng
dẫn thì sẽ không bao giờ bị lạc lối còn ai bị Ngài làm cho lạc
lối thì sẽ không tìm thấy sự hướng dẫn. Tôi xin chứng nhận
rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah,
Ngài là Đấng Duy nhất không có đối tác ngang vai, và tôi xin
chứng nhận rằng Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả
của Ngài, cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người,
cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người
cho đến Ngày Tận Thế.
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Này hỡi nhân loại, hãy kính sợ Allah, Đấng Tối Cao
bằng lòng Taqwa (sự kính sợ chân chính và đích thực), nếu các
người kính sợ Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn các người đến con
đường chỉ đạo và ngay chính, và Ngài sẽ cứu rỗi các người
khỏi sự trừng phạt vào Ngày Phán Xét.
Hỡi cộng đồng Islam, quả thật nền tảng của lòng
Taqwa là Tawhid Allah tức độc tôn hóa Ngài trong lời nói của
các người, việc làm và hành vi của các người. Bởi thế, các
người hãy thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến với Ngài để
đạt được sự thành công trên cõi đời này và Thiên Đàng hạnh
phúc ở Cõi Đời Sau.
Hỡi cộng đồng Islam, Allah đã cử phái Muhammad 
mang đến sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý, mang đến giáo lý
Tawhid tuyệt đối thần phục một mình Allah duy nhất. Người
đã kêu gọi cộng đồng Ả rập của Người, những người thờ đa
thần, đến với lời Tawhid (( – )ﻻ � إﻻ اﷲKhông có Thượng Đế

đích thực nào khác mà chỉ có một mình Allah duy nhất), Người
đã kêu gọi họ nói lời Tawhid đó bằng chiếc lưỡi của họ và tin
tưởng bằng con tim của họ, Người kêu gọi họ thần phục một
mình Allah tránh xa các bụt tượng, các thần linh hư cấu, những
con người được cho là thánh nhân và các loài vật được sùng
bái. Nhưng họ đã tự cao tự đại không chịu nói lời Tawhid vì họ
biết rằng lời Tawhid đó phủ nhận tất cả những gì họ đã và đang
thờ phượng khác ngoài Allah. Allah phán về lới nói của họ:

ْ� ّ َ َ ُوٓا
ُۡ ُ ٓ إ
ُ ۡ �َٓ  إ ه
َ ُ ۡ َ َۡ ُّ
�ِ َ� قَُولُونَ أَِنَا �ار٣ �ون
ِ ﴿ َّهم �َنواْ  ِذَا�ِيلَ لَهم ِ�َٰ َ إِ�َّ ٱ�َ �ستك
[٣٦ ،٣٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺼﺎﻓﺎت٣ ۢۡنُون
ِ َّ� الِهَتِنَا لِشَاعِ ٖر
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Quả thật chúng là những kẻ, khi được nhắc “Không có

Thượng Đế nào khác mà chỉ có Allah duy nhất” thì chúng
đã tỏ ra ngạo mạn; và chúng bảo: “Sao! Chúng tôi phải bỏ
các thần linh của chúng tôi chỉ vì một tên thi sĩ mất trí
(Muhammad) hay sao?”. (Chương 37 – Assafat, câu 35, 36).
Quả thật, Tawhid là kho tàng châu báu, là cái lõi của
tôn giao này, là nền tảng đầu tiên trong các nền tảng trụ cột của
Islam. Tawhid là mục đích Allah tạo hóa nhân loại và muôn
loài, Ngài phán:

َ َ
ُ ُ ۡ ّ َا خَلقۡتُ ٱ�ِّۡ وَٱ�ۡس
[٥٦ :  ﴾ ]ﺳﻮرة ﺬﻟار�ﺎت٥ ون
﴿م
ِ  إِ�َ ِ�َعبد
َن
�ِ

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat,
câu 56).
Và Tawhid là điều đầu tiên mà tất cả các vị Thiên sứ

của Allah, từ vị Thiên sứ đầu tiên Nuh  cho đến vị Thiên
sứ cuối cùng - Nabi Muhammmad  đứng lên kêu gọi và hoạt
động trong sứ mạng của họ, tất cả họ đều kêu gọi mọi người
đến với sự độc tôn hóa Allah và thành tâm hướng tôn giáo đến
Ngài một cách trọn vẹn. Quả thật, Allah đã phán cho chúng ta
biết điều đó:

َٓ
ن
ُ ُ ۡ َ ََ۠ ٓ ّ
َ ّهُۥ
إ
٢ ون
رَّسُولٍ إ
ِ﴿ َو َما أ ۡر َسا مِن �َبۡلِكَ م
ِ �َّ نُو�ِِٓ� َۡهِ �َن �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َ �نا فٱ�بد
ِ
[٢٥ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi
(Muhammad) mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y
truyền bá: Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA,
5
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bởi thế hãy thờ phượng một mình TA (Chương 21 – AlAnbiya, câu 25).
Và Ngài cũng cho chúng ta biết rằng Ngài cử phải tất
cả các vị Thiên sứ đến là chỉ vì tôn giáo này, Ngài phán:

أ
ِّ
ن
َ اْ ٱل�َٰ ُغ
ّ ُ� 
ّ
َنِ ٱ�ۡبُدواْ ٱ�ََّ وَٱجۡتَنِ بُو
ُ
﴾ۖ وت
 ً أُمَةٖ َّ ُس
ِ� ﴿َل َقَدۡ �َعَث َۡا

[٣٦ : ]ﻮرةاﻨﻟﺤﻞ

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị
sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và tránh
xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36).
Tôn giáo mà các vị Thiên sứ đã kêu gọi luôn dựa trên
cơ sở rằng Allah là Đấng Duy Nhất trong Rububiyah (sự tạo
hóa, điều hành và quản lý vũ trụ và mọi vạn vật), trong các
thuộc tính và tên gọi hoàn mỹ và siêu việt của Ngài, trong
Uluhiyah (Đấng Tối Cao đáng được thờ phượng), Ngài không
có đối tác ngang hàng để chia sẽ sự tạo hóa và quản lý mọi vạn
vật và cũng không có đối tác ngang hàng trong việc đáng được
thờ phượng, và không có bất cứ thứ gì có thể đem so với Ngài.
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật bắt buộc
người Muslim phải dành trọn cả sự sống của y cho con đường
độc tôn hóa Allah trong lời nói, hành động cũng như trong mọi
hoàn cảnh và tính huống. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ َ َ
ۡ
� �  وَ�ُسُ�  وَ� ۡي
َ َ َ ۡ ّ ََايَ وَم َمَا�ِ �َِ ّ ِ َر
﴾��ك ُ� ۖۥ
ِ ََِ﴿ ل إِنَّ ص
ِ
ِ � ١ �ب ٱل� ٰل ِم
[١٦٣ ، ١٦٢ :]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ
nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái
6
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chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của toàn
vũ trụ. Ngài là Đấng không có đối tác ngang hàng.
(Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 163).
Người Muslim phải độc tôn hóa Allah trong Ruku’a
(cúi mình), trong Sujud (cúi mọp đầu quì lạy), trong giết tế và
nguyện thề, trong niềm hy vọng và sợ hãi, trong cầu nguyện
khấn vái cầu xin sự phù hộ và che chở, và trong việc tìm kiếm
sự phúc lành và tránh điều dữ với sự nhận thức và tin rằng
Allah là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ:

َْ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ وا
َ ُ َۡ َ
َ ُ ۡ َ َ ّ َٱ
ُ
ۡ ون مِن ق
 إِن تدعوهم � �سمع١ �
م
ِط
ِك
ل
م
�
ا
م
ِۦ
ه
ِ
ن
و
د
ِن
م
ون
﴿ �َِين تدع
ِ
ٍ
ُۡ َ ُْ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ واْ َ ۡ َ َ ُ ا
[١٤ ،١٣ :د� ٓء�م ولو س ِمع ما ٱستجابو ل�مۖ ﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ
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. (Chương 35 – Fatir,
câu 13, 14).
Hỡi quí đạo hữu Muslim, quả thật, người có đức tin
thực sự là người luôn gìn giữ niềm tin Tawhid, y luôn gìn giữ
nó một cách trọn vẹn, không để cho nó bị ảnh hưởng bởi bất cứ
điều gì làm cho nó giảm sút hoặc làm cho nó bị nguy hại hoặc
làm giảm đi ân phước của nó, y luôn tránh xa và cự tuyệt điều
Shirk với Allah dưới mọi hình thức, vì y biết chắc chắn rằng
Shirk với Ngài chỉ có một kết cục duy nhất, đó là đi vào Hỏa
Ngục:
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ّ
َ
 ۡ﴿ ۥ مَن �ُ�ِۡك
َ ٱ�َّارُۖ وَمَا لِل�َٰلِم
َ قَدۡ ح
ُ رَّم ٱ َ�ُّ عَلَيۡهِ ٱ�َۡنَّةَ وَمَأۡ وَٮٰ ه
� م ِۡن
َ� َِّ�ب
ِ
ِٱ
َ َأ
[٧٢ : ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة٧ ٖنصار
Quả thật, người nào làm điều Shirk với Allah thì y sẽ bị
cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục. Và
những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72).
Và y cũng luôn tránh xa những gì mang tính trung gian
bởi vì y ý thực được rằng quả thật Allah, Đấng Tối Cao và
Toàn Năng không cần đến kẻ trung gian giữa Ngài và bề tôi
của Ngài, Ngài không cần bất kỳ ai can thiệp vào giữa Ngài và
các bầy tôi của Ngài, khi người bề tôi muốn điều gì thì y trực
tiếp liên hệ với Ngài bằng sự Du-a (cầu nguyện, khấn vái), y
chỉ cầu xin một mình Ngài duy nhất.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
ٗ َ ّ َ يَ�ُ ّ ك َۖ فَإ ن �َعَلۡتَ فَإ
ِنَك إِذا مّ َِن
ِ ُ �َ﴿ َ ت دۡعُ  مِن دُونِ ٱ�َِّ مَا �َ يَنفَعُكَ و
ََ َۡ َ ۡ ُ
ّ ُ ُ َ�  �َش
ّ
َ
َُ ّ
�� ف
َِ� َ ف
ٖ �ِ  �َُۥٓ إِ�َ هو ۖ �ن ي ِردك
ّٖ ِ  ن �َمۡسَسۡكَ ٱ�َ ب١ �ل�َٰل ِ ِم
َ
ّ
ُ َآدَ ل َِف ۡضلِهِۦ يُ ِص
ُ ٓءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَح
ّ
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ ِيم
يب بِهِۦ َمن �َش
ۚ
[١٠٧ ،١٠٦ :ﻳﻮ�ﺲ

Và chớ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không mang lại
lợi ích cũng chẳng gây hại được Ngươi; nếu làm thế thì
chắc chắn Ngươi sẽ là một kẻ sai phạm. Và nếu Allah làm
cho Ngươi (Muhammad) đau ốm thì chỉ có Ngài duy nhất
chữa lành nó; và nếu Ngài ban điều tốt nào cho Ngươi thì
không ai có thể ngăn lại ân phúc của Ngài được. Ngài ban
nó cho người Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Và Ngài
8
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là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. (Chương 10
– Yunus, câu 106, 107).
Người Muslim cũng không đến gần việc viếng thăm
các ngôi mộ để Du-a và đặt niềm hy vọng bởi vì y biết rõ rằng
những người trong mộ không thể nghe thấy được lời cầu xin
của y:

ُنۡ أَضَل
َ َ ُ َ َۡ ّ
ۡ
ُ
يب �ُۥٓ إ ِ ٰ� يَ ۡو ِم ٱلق َِ�ٰ َمةِ َوه ۡم
ج
ت
س
�
َ�  مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱ�َِّ مَن
ّ
﴿
ِ
ُ
َ
َ
ُ
[٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف٥ َعن د َ� ٓ� ِ ِه ۡم � ٰفِلون

Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah những
kẻ (thần linh ảo tưởng) sẽ không trả lời y được cho đến
Ngày Phục sinh và chính chúng (các thần lình ảo tưởng)
cũng không biết được việc người ta đang khấn vái chúng?
(Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 5).

َ

ُ َ ۡ ُ َ ُ َ ََٓ ۡ ُ ۡ َ َ ُ

َ َۡ َ

ُ

َ ُ َۡ

ّ َٱ

َ َ� ﴿
ُ ��م و� أنفسهم ي
َ ِين تدعون مِن دونِهِۦ � �ست ِطيعون ن
﴾ ١ ن�ون
[197 :]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف

Và những kẻ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài (Allah)
không có khả năng giúp đỡ các ngươi cũng không tự giúp
bản thân chúng được (Chương 7 – Al-A’raf, câu 197).
Hỡi quí đạo hữu Muslim, quả thật, người có đức tin
đích thực là người luôn trang hoàng cho niềm tin Tawhid của y
bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt như dâng lễ nguyện
Salah, bố thí Zakah, nhịn chay, hành hương Hajj, Du-a, đọc
Qur’an, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt như trung thực, giữ
chữ tín, thực hiện lời giao ước, tránh xa những điều ác, những
điều xấu bị nghiêm cấm cũng như tránh xa bản chất và tính
tình vô đạo đức. Và người có đức tin biết trang hoàng cho niềm
9
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tin Tawhid bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt sẽ có
những đặc điểm nổi bật hơn những người khác, tư tưởng của y,
quan niệm giáo lý của y và cách nhìn nhận sự việc của y luôn
an toàn. Tiêu biểu cho các đặc điểm nổi bật đó là:
 Tâm hồn và tinh thần của y luôn thanh thản và bằng
an, y biết chấp nhận những điều không hay xảy đến trên thế
gian và biết kiên nhẫn chịu đựng khi đối mặt với hoạn nạn và
tai ương, và y biết tri ân trong lúc phồn thịnh và yên lành.
 Y biết lo sợ cho kết cục của cuộc hành trình đến với
Allah cũng như việc gánh vác tôn giáo Islam và kêu gọi mọi
người đến với Alalh, y luôn cầu xin Allah phù hộ và luôn biết
kiên nhẫn và chịu đựng trên những điều được Allah định đoạt
và an bài.
 Y luôn mở rộng vòng tay trong việc giúp đỡ anh em
đồng đạo Muslim của mình, y nhiệt liệt hỗ trợ và ủng hộ họ
trong các việc làm thiện tốt và ngoan đạo, bởi vì y luôn ghi nhớ
lời phán dạy của Allah:

َ َ ِْ وَٱ ّ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َ ُوا
َ َ�َعَاوَنُو
َ ُۡۡ ۡ ۡ �
:ن ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة
اْ �َ ٱلۡ�ِّ �َقوىۖ و� �عاون
﴿
� ِ ٰ �ٱ�ث ِم َوٱلعد
ِ
[٢

Hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và Taqwa
(kính sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và gây
hận thù. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 2).
 Y cử xử và hành sự công bằng và có tấm lòng vị tha
dù đối với kẻ thù.
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ۡرِمَن ّ ُ ۡ َ َ َ  قَوۡ�ٍ  ََٰٓ  � َ  �َعۡدِلُو ْۚ ٱعۡدِلُو
ا
ّ�َ �
ٔ�﴿ َ�َ �َ َ�م ش

ّ
﴾ ۖاْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَ ۡق َو ٰى

[٨ : ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة
Và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó
khiến các ngươi hành động bất công. Các ngươi hãy công
bằng, điều đó gần với lòng ngay chính và kính sợ Allah.
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 8).
 Y nhìn cuộc sống trần gian này một cách lạc quan và y
luôn biết rõ nó chỉ là nơi để lao động gieo trồng cho cuộc sống
Đời Sau, nên y luôn chuẩn bị hành trang thật tốt cho cuộc sống
Đời Sau vì y luôn ghi nhớ lời phán của Allah:

ُ ّ دِ ٱ�َّقۡوَىٰۖ وَٱ
َ َ إ
ََۡ ۡ ُْ
: ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ ب
﴿ َوَّدُ واْ فَِنّ خَ�ۡ ٱلزَّا
ِ ٰ��َقنِ �َٰٓأو ِ� ٱ�ل
[١٩٧

Và các ngươi hãy mang theo lương thực trong thời gian xa
nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng kính sợ Allah.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 197).
Y luôn ý thức được rằng mọi việc làm của y sẽ chấm
dứt bởi cái chết và y cũng ý thức được rằng y phải luôn tiếp tục
sống, lao động và hành đạo cho đến khi y trở về trình diện
Allah như Ngài đã phán rằng:

َ َ ۡ َ ٰ ّ �ََ كَ ح
ُ ك ۡٱ�َق
[٩٩ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮ٩ �ِ
َ يأ�ِي
ّ�َ﴿ ٱ�ۡبُدۡ ر

Hãy thờ phượng Thượng Đế của ngươi cho đến khi sự
kiên định (cái chết) đến với ngươi. (Chương 15 – Al-Hijr,
câu 99).
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Bài thuyết giảng Arafah của Sheikh Abdul-Aziz Ali Ash-Sheikh . . .

 Y tin tưởng vào sự phù hộ và giúp đỡ của Allah đối
với những vị Wali của Ngài qua sự giành thắng lợi với kẻ thù
của họ hay bởi cái chết trong đức tin của họ, vì Allah đã phán:

َۡۡ ُ َُ َََۡ َۡ
ُ
َّا �ََن�ُُ رُسلَنَا وَٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ �ِ َي
﴾٥ وم ٱ�ش َ�ٰ ُد
 ٱ�َۡوٰة ِ ٱ�ُّ�يا و�وم �ق
﴿
[٥١ :]ﻮرة ﺎﻏﻓﺮ

Chắc chắn TA sẽ giúp các Sứ giả của TA và những ai có
đức tin ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân
chứng sẽ đứng ra làm chứng. (Chương 40 – Ghafir, câu 51).
 Y luôn đồng hành và ủng hộ các anh đồng đạo Muslim
của y, y hòa nhập vào tiếng nói chung với họ và cùng thống
nhất hàng ngũ và đội hình với họ.
 Y luôn đánh giá, nhận định và phán xét mọi sự việc
dựa theo Kinh sách của Allah (Qur’an) và Sunnah của Thiên sứ

, dù chuyện lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, y không bao giờ lấy ý

kiến và quan điểm riêng của mình đặt bên trên Qur’an và
Sunnah. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ّ َ ُ ّ �ََ َ َ َ�ّ َ َ ُ مِنُونَ ح
ُ َ ٓ ّْ َ َ ُ ا
َ ك ُِم
وك ِيمَا شَجَرَ بَي ن
ٰ
سهِ ۡم
�َ
ۡ﴿ ف� ور ِك � ي
ِ � أنف
ِ �دو
ِ � ََۡهُمۡ �ُم
َ َْ َ ٗ ِ ّ َ َ ۡ َ َ ُ َ لّ ُ وا
ۡ
ٗ
[٦٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٦ حرج مّمَا قضيت و�س ِم �سل ِيما

Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng chúng
sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử Ngươi
đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh chấp rồi chúng
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi
đã đưa ra và chúng hoàn toàn quy phục. (Chương 4 –
Annisa, câu 65).
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 Y luôn kiên định rằng mọi con đường đến với Allah
đều có những thử thách về tinh thần, thể xác, tài sản và con cái.
Cho nên y luôn kiên nhẫn và chịu đựng trước mọi tai họa và
những điều không may vì y biết rằng những tai họa đó, những
điều không may đó sẽ bôi xóa tội lỗi và nâng người bề tôi lên
tầng vị trên cao nơi Thiên Đàng.

َ
ّْ َ َ ا
َ
َِۡنَّة َ لَمَّا �َعۡلَم
ُ
َۡ
� َٰه ُدو مِن� ۡم َو َ� ۡعل َم
ٱ�َُّ ٱ�َِين
س ۡب ُت ۡم تدۡخُلُواْ ٱ� َ و
ِ ﴿ أم َح
ّ
َ �َٰ�ل
[١٤٢ : ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ �ن
ِِ

Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên Đàng
trong lúc Allah chưa thử thách để biết ai trong các ngươi là
người đã chiến đấu hăng sai và kiên cường nhẫn nại ư?
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 142).
 Y là người tốt và hữu ích cho xã hội.
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật giáo lý
Tawhid khi được thiết lập trong từng thành viên của tập thể thì
bắt buộc phải có một tác động tích cực đến cộng đồng này để
biến đổi cộng đồng Muslim thành một cộng đồng tinh khiết,
thuần túy, kiên cường và vững chắc trong việc bảo tồn và duy
trì bản sắc đích thực của Islam. Vì lẽ này, cộng đồng Islam cần
phải có nhiệm vụ gìn giữ và duy trì giáo lý này, phải đặt nó vào
cơ sở giáo dục qua các chương trình giảng dạy giúp con em
Muslim tăng cường mối liên hệ với Thượng Đế của họ, củng
cố đức tin và tôn giáo của họ. Tương tự, việc gìn giữ và duy trì
giáo lý Tawhid có thể bằng các phương tiện truyền thông để
truyền tải thông điệp về phẩm hạnh và đạo đức Islam nhằm
ngăn lại các quan điểm và suy nghĩ lệch lạc, thiếu chính xác.
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Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, nhu cầu lớn nhất
của con người là cần độc tôn hóa Allah, cần đến sự thờ phượng
một Thượng Đế duy nhất không có sự tổ hợp nào. Bởi lẽ trong
thời đại ngày nay, thời đại mà mọi thứ đều lấy cơ sở vật chất
làm tiêu chuẩn đo lường cho cuộc sống, thời đại mà con người
đã đạt đến sự phát triển và văn minh nhưng vẫn có những
người không tìm thấy sự hạnh phúc thực sự, bởi vì họ không
tin tưởng vào một mình Allah, họ chỉ biết dùng những lập luận
theo chủ nghĩa vật chất để phủ nhận đạo đức, phủ nhận tôn
giáo mà Allah đã ban xuống làm hệ thống luật pháp cho toàn
nhân loại. Và tôn giáo có thể thống nhất con người, có thể làm
con người hạnh phúc chính là tôn giáo mà Allah đã cử người
bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài  mang đến.

َ�َۡ ٓ أَرۡسَل
ّ آ
َ َ َ ّ َ �ۡ�
ّ ِّ فَ ٗة
ٗ ِاس �َش
ٗ �� َونَذ
ِ َ�ِير� َ�ٰ�ِنَ ّ أَ َ ٱ
ِ َلن
اس � َ� ۡعل ُمون
َكَٰ إِ�َّ ك
﴿ ما
[٢٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ٢

Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người
mang tin mừng và một người cảnh báo cho toàn nhân loại,
nhưng đa số nhân loại không hiểu biết (Chương 34 – Saba’,
câu 28).
Và nó chính là tôn giáo chân lý, không có tôn giáo
chân lý nào khác, Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
َ ۡ َ َِ
ُ
َ �ِ ٰ�
٨ �ن
ٱ� ۡس� ِٰم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة مِن ٱل
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِ
[85 :﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam
thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và vào Ngày
14
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Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua thiệt (Chương
3 – Ali ‘Imran, câu 85).
Và tôn giáo này sẽ được bảo tồn nguyên vẹn bởi sự
bảo vệ của Allah, Đấng Tối Cao, khỏi sự bóp méo và thay đổi.
Và một trong các đặc điểm của nó là xác nhận lại sứ mạng của
tất cả các vị Nabi, duy trì giáo lý đức tin của họ và khẳng định
các hệ thống giáo luật của họ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ٰ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َٰٓ�َِنَّا بِٱ�َِّ وَمَآ أُنزِلَ إِ�َۡن ا وَمَآ أُنزِلَ إ
ُ
َ �س
ۡ ِيل
�ٰ َق
إِب� ِ�ۧم �س�ع
َ
﴿ لوٓاْ ءَام
ۡ َ
ُ َُ َ
ُوبَ وٱ�َۡسبَاطِ وَمَآ أُو�َِ مُو�َٰ و َ عِي�َٰ و َ مَآ أُو�َِ ٱ�َّبِيُّونَ مِن رَّ�ّ ِ ِه ۡم � �فرّ ِق
�َ َو
َ ََۡ
َ َۡ
َ
[١٣٦ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ � أ َح ٖد مّ ِۡن ُه ۡم َو� ُن ُ�ۥ ُم ۡسل ُِمون
�

Các ngươi hãy nói: Chúng tôi tin nơi Allah và tin nơi
những gì được ban xuống cho chúng tôi cũng như những gì
được ban xuống cho Nabi Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Yacob
và các bộ lạc của Israel và những gì được ban xuống cho
Nabi Musa và Ysa cùng với những gì được ban xuống cho
các vị Nabi từ Thượng Đế của họ, chúng tôi không phân
biệt và kỳ thị một vị Nabi nào trong số họ và chúng tôi là
những người Muslim (thần phục Allah). (Chương 2 –
Albaqarah, câu 136).
Và một trong các đặc điểm khác nữa của tôn giáo này
là nó xóa bỏ sự phân biệt và kỳ thị chủng tộc, nó không phân
biệt màu da, tiếng nói, sắc tộc, hay bộ lạc mà tất cả nhân loại
đều như nhau, còn sự cao quí đối với Allah chỉ ở lòng Taqwa
(kính sợ Allah) như Ngài đã phán:
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َ ٓ َ ٗ ُ ُ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ ّّ َ َ ۡ َ ٰ ُ م
�َ ﴿
و�ا َو� َبا�ِل
�ُّهَا ٱ�َّاسُ إِنَا خلق��م ِن ذكرٖ وأن� وجعل��م شع
ٰۡقَٮ
َ ٌ َ َّ
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ ٞ�ِِيم خب
َارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَ�ۡرَمَ�ُمۡ عِندَ ٱ�َِّ �َ� �ُمۡۚ إِنَّ ٱ�َ عل
[١٣ : ﺤﻟﺠﺮات

Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa các
ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các
ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn
nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là
lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah là
Đấng Thông Lãm và Am Tường mọi sự việc. (Chương 49 –
Al-Hujurat, câu 13).
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, tôn giáo Islam là
tôn giáo kết hợp giữa cái đẹp và phát triện của đời sống trần
gian và sự tốt đẹp cho cuộc sống Đời Sau, tức phải cải thiện
cuộc sống trần gian và cuộc sống ở cõi Đời Sau không có sự
xung đột và mâu thuẫn giữa hai điều này.
Tôn giáo Islam là tôn giáo nâng cao giá trị và phẩm
hạnh của thể xác và tâm hồn, là tôn giáo của sự nhân từ, hành
thiện và khoan dung. Nabi
nhân từ như Allah đã phán:

 của chúng ta là một vị Nabi

ّ
َ ۡ َمَآ أَرۡسَلۡ�َٰكَ إِ�َ َر
َ � ٗة لّ ِۡل َ�ٰلَم
[١٠٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء١ �
﴿
ِ

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để
mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương 21 – AlAmbiya’, câu 107).

16

Bài thuyết giảng Arafah của Sheikh Abdul-Aziz Ali Ash-Sheikh . . .

Tôn giáo Islam là một tôn giáo công bằng và bình
đẳng, không chấp nhận sự bất công dưới mọi hình thức, Allah
phán:

َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َُۡ َّ ّ
[ ٩٠ : ٱ� ۡح� ِٰن ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ
ِ ﴿ ِنَ ٱَ يأمر بِٱلعد ِل و

Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính,
phải làm điều thiện tốt. (Chương 16 – Annaml, câu 90).
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật, một
trong những đức tin nơi Allah là tôn kính các vị Nabi của Ngài
và tin rằng họ là những vị được Ngài cử đến làm bằng chứng
cho nhân loại và muôn loài, Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ
َ ِ ّ�َ﴿ ُّ ُس ٗ�مُّ ب
�ن َو ُمننَ �َِ�َّ يَ�ُونَ لِلنَّاسِ �ََ ٱ�َِّ حُجَّ� �َعۡدَ ٱلرُّ ُس ِل� َو�ن
ِ
ٗ
ُّ
[١٦٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء١ �َ َع ِز�زًا َحكِيما

Các vị Sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là
những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do
khiếu nại với Allah sau khi các vị Sứ giả được phái đến. Và
Allah là Đấng Toàn Năng và vô cùng sáng suốt. (Chương 4
– Annisa, câu 16٥).
Và vị cao quí nhất, tốt đẹp nhất là Muhammad , quả
thật việc tôn kính và ủng hộ Người là một phần của đức tin
Iman:

﴾٩

ً�َ ُ َ زّ ُ ُ َ ُ َقّ ُ ُ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ۡ َ ٗ َ َ ي
ّ
﴿ ُِّؤۡمِنُو
ِ اْ بِٱ�َِ َو َر ُس
ِو� ِۦ و�ع ِروه وتو ِروهۚ و�سبِحوه ب�رة وأص
[9 :]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
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Để các ngươi có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài
và ủng hộ và tôn vinh Y, và để các ngươi tán dương Ngài
sáng chiều. (Chương 48 – Al-Fath, câu 9).

ُ َ
﴿ ٱ�َِّينَ ءَامَنُو
ّ
ُ َ َاْ بِهِۦ وَعَزَ ُروهُ َون
�وهُ َّبَعُواْ ٱ�ُّورَ ٱ�َِّيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم
ۡ ۡ
َ
[١٥٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف١ ٱل ُمفل ُِحون

Bởi thế, những ai tin tưởng nời Y, ủng hộ và giúp đỡ Y và
tuân theo ánh sáng đã được ban xuống cùng với Y thi họ là
những người sẽ thành đạt (Chương 7 – Al-A’raf, câu 157).
Không giống như những đám người chỉ biết châm
biếm và giễu cợt Người, họ chỉ biết sống theo thú tính, tâm trí
điên loạn, tư tưởng lệch lạc mặc dù họ cứ luôn tuyên bố rằng
họ sống theo khoa học và tiến bộ.
Hỡi quí đồng đạo thân hữu, một trong những điều thiết
yếu của đức tin nơi Allah là phải luôn lấy hệ thống giáo lý
Islam làm nền tảng giáo luật trong các chính sách đối nội, đối
ngoại, kinh tế và giáo dục, phải lấy nó điều chỉnh tất cả các
khía cạnh và mọi mặt của cuộc sống mọi lúc và mọi nơi. Đức
tin nơi Allah là không được nghịch lại với giáo luật của Ngài
cho dù giáo luật của Ngài có làm ảnh hướng đến quyền lợi của
bản thân, giáo luật của Ngài là điều chân lý không thay đổi bởi
quan điểm và tư tưởng của nhân loại, và một khi giáo luật của
Ngài đến thì tất cả mọi điều luật đều phải vô hiệu hóa:

ۡ ُ ُ َ َ ُ َ َ ۡ َ ّٓ ُ َ َ ُ ُ ُۥ
�ََ َ َ َ ُ ۡ َ�َ مُؤ ةٍ إِذَا ق
ُِ�ة
َ َ �ٱ
 ٱ�َ ورسو� أمرًا أن ي�ون لهم
َ
َۡمِن
ٖ﴿ وما �ن ل ِمؤ ِمن
ّ
ٗ �َقَدۡ ضَلَ َض َ� ٰٗ� مُّ ب
َمن �َعۡصِ ٱ�ََّ وَرَسُو�َُۥ
َ نۡ أَمۡرِهمۡۗ  و
 ﴾ ]ﺳﻮرة٣ ينا
ِ
ِ
[٣٦ :اﻷﺣﺰاب
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Và thật không đúng đối với một người có đức tin, nam và
nữ, rằng khi Allah và Sứ giả của Ngài quy định một điều gì
đó thì họ lại đòi quyền lựa chọn theo công việc của họ. Và
người nào bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì quả thật y
đã công khai lầm lạc. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 36).
Và điều tồi tệ và xấu xa nhất của nhân loại là họ luôn
cố gắng tìm cách soi mói và chỉ trích tôn giáo này bằng những
lập luận không đúng đắn, họ soi mói và chỉ trích phụ nữ Islam,
họ tìm cách lôi kéo và kêu gọi họ đến với sự tự do ngôn luận
và tự do tư tưởng, họ cho rằng tôn giáo này không đúng đắn và
không mang lại sự cải thiện cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ
này, họ phản đối các luật tử hình và các hình phạt của Islam,
họ cho rằng các mức hình phạt đó đã trái với quyền của con
người, họ bảo là phải tôn vinh và nâng cao địa vị của phụ nữ
khỏi sự thấp hèn bằng cách bình đẳng hóa hai giới, họ tuyên bố
rằng quốc gia Islam sẽ không thể khôn ngoan và tiến bộ khi áp
dụng giáo luật Islam vào sự phát triển của đất nước, và họ tự
cho phép bản thân họ chỉ trích và soi mói tôn giáo này bằng sự
suy luận và cho rằng đây là sự tinh tế, nhưng trên thực tế, rõ
ràng đây là sự nỗ lực nhằm mục đích vô hiệu hóa tôn giáo
Islam, một phần của chiến dịch mà kẻ thủ của tôn giáo Islam
áp dụng để chống phá Islam và các tín đồ Muslim, họ muốn
làm phai mờ bản chất của Islam và làm cho các tín đồ xa lánh
tôn giáo của mình.
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật, cộng
đồng Islam sẽ không phát triển và không được cải thiện trừ phi
họ biết đi theo những gì mà cộng đồng Islam trước kia đã đi.
Và cộng đồng Islam trước kia chính là cộng đồng các vị
Sahabah

 của Muhammad , họ là những người đã tin
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tưởng tôn giáo này, tin tưởng nơi vị Nabi cao quý , họ và
gia đình của họ luôn nỗ lực hoạt động và chấp hành theo
đường lối của Islam, và những người tốt đẹp và ân phúc nhất
trong số họ là Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali. Sau khi Nabi

 qua đời, họ đã dồn hết cả đời gánh vác sứ mạng truyền bá

cũng như toàn tâm toàn lực quan tâm đến tôn giáo này, họ là
những người đã lan truyền nền công lý của Allah, đấu tranh và
giúp đỡ cho những người bị đàn áp, họ đã truyền đạt lại tôn
giáo của Allah cho thế giới giúp nhân loại thoát khỏi sự lầm lạc
đến với sự bằng an, ổn định và yên bình.
Bởi thế, chúng ta phải yêu thương họ, hài lòng về họ,
không được nói xấu họ dưới mọi hình thức mà ngược lại phải
luôn ca ngợi và phổ biến sự tốt đẹp và ân phúc của họ.
Quả thật, các vị Sahabah của Nabi Muhammad là
những người tốt đẹp và cao quý nhất trong cồng động tín đồ
của Người, họ là những người mà chúng ta cần phải đi theo
giáo lý thuần túy của họ và đường lối của họ, bởi giáo lý cũng
như đường lối của họ đều được hiểu một cách đúng đắn từ

Kinh Qur’an của Allah và Sunnah của Thiên sứ . Kiến thức
tôn giáo của họ cũng như giá trị đạo đức của họ đều đến từ
Thiên sứ của Allah . Họ được giới học giả Islam gọi họ là

những người Salaf ngoan đạo. Và quả thật, Nabi  của chúng
ta đã chỉ đạo rằng chúng ta phải bám lấy Sunnah của Người và
Sunnah của các vị Khalif chính trực của Người khi nào chúng
ta có sự bất đồng quan điểm, Người  nói:
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َّْ َ ً َ ً َ َ َ ْ ُ ْ ُنَّﻰ َﺳُﻨ
ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ََّﺈ ﻧ
َ َ � ْﻢ َ� ْﻌﺪى ﻓَ َﺴ
ِﺔ
�ى اﺧﺘِﻼﻓﺎ ﻛﺜِ�ا �ﻌﻠﻴ�ﻢ ﺴ ِﺘ
» ِ ﻪ ﻣﻦ ﻳ ِﻌﺶ ِﻣﻨ
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ ِّﺨﻟُﻠَ َﻔﺎ ِء لْﻤَﻬْﺪِﻳ
ََّ ﻤَﺴ
َ ََّ ْ َ ﺎﻨﻟ
اﺟ ِﺬ َ� ِﻳَّﺎ� ْﻢ
ِ َّ� لﺮ
ِ اﺷ ِﺪﻳﻦ َ ﻜﻮا ﺑِﻬﺎ َﻋَﻀُﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻮ
ٌ َ َ َ َ ْ َّ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َُّ ُ َﺈ ن
َ َُْ
 اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،َو�ﺪﺛﺎتِ اﻷمﻮرِ ِ ُ �ﺪﺛ ٍﺔ ﺑِﺪﻋﺔ َ� ُ ﺑِﺪﻋ ٍﺔ ﺿﻼﻟﺔ « رواه أﺑﻮ داود

.أﻤﺣﺪ

“Ai trong các ngươi sống sau thời của Ta sẽ thấy nhiều sự
bất đồng không thống nhất với nhau. Bởi thế, các ngươi phải
bám trụ lấy Sunnah của Ta và Sunnah của các vị Khalif
chính trực sau thời của Ta, các ngươi hãy giữ chặt lấy nó,
các ngươi hãy cắn chặt bằng những chiếc răng hàm của các
ngươi, và các ngươi hãy tránh xa những điều đổi mới và cải
biên, bởi lẽ tất cả mọi điều đổi mới và cải biên đều là Bid’ah
và tất cả mọi điều Bid’ah đều lệch lạc.” (Abu Dawood, Ibnu
Ma-jah và Ahmad).
Do đó, trường phái Salaf không phải là tôn giáo mới
cũng như không phải là đường lối đươc đổi mới và cải cách mà
nó là trường phái dựa trên sự thông hiểu của các vị Sahabah về

Qur’an và Sunnah của Thiên sứ  cũng như dựa trên các việc
làm và hành động của họ được Allah hài lòng.

Hỡi cộng đồng Islam, quả thật, thế giới Islam đang
chứng kiến nhiều tai kiếp, biến cố và tệ nạn diễn ra cho cộng
đồng tín đồ Islam chúng ta, nào là sự dối trá và bịp bợm lẫn
nhau, nào là những bi kịch tương tàn sát hại lẫn nhau, nào là sự
phá hại tài sản và hủy hoại đất nước, và những điều này kêu
gọi đến với sự hối tiếc và đau buồn rất lớn cho thế giới Islam.
Do đó, các nhà lãnh đạo cũng như những nhà chức trách của
các dân tộc Islam phải có trách nhiệm tập hợp và hội tụ các anh
em đồng đạo Islam lại với nhau để có những cuộc đàm thoại,
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tìm hiểu và giải quyết các vấn đề tranh chấp và đưa những sự
bất đồng gây tranh cãi trở về với giáo luật thuần túy của Islam,
tránh sự xung đột đổ máu, không nên dùng vũ khí để giải quyết
rồi đe dọa đến đất nước và xứ sở chúng ta đang sống, và chúng
ta phải nên nhận thức rằng thật ra đó chính là âm mưu của kẻ
thù đang muốn tạo ra sóng gió gây bất ổn giữa các dân tộc
Islam. Vì vậy, chúng ta hãy cẩn thận và cảnh giác với những
mưu đồ của kẻ thù, chúng ta phải biết giải thoát cho cộng đồng
Islam khỏi những biến cố và tai ách mà kẻ thù đã cố tình gấy
bất ổn bằng cách đoàn kết lại với nhau, hợp tác và kết nối tình
hữu nghị giữa các anh em đồng đạo và luôn biết gắn bó và giúp
đỡ lẫn nhau giữa các cộng đồng Islam.
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, chúng ta có một
nền tảng trụ cột, đó là lời tuyên thệ “Không có Thượng Đế
đích thực nào khác mà chỉ có Allah duy nhất và
Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài”, để chúng ta gắn kết
trái tim của chúng ta lại với nhau thành một thể thống nhất.
Chúng ta hãy dùng câu tuyên thệ này xây dựng tình yêu thương
và hữu nghị, chúng ta hãy đặt các viên gạch chồng lên các viên
gạch để xây nên một trụ đài kiên cố giữa những người Muslim
trong việc trao đổi kinh nghiệm giữa họ về kinh tế, thương mại,
chính trị và các lĩnh vực khoa học nói chung cũng như những
gì cần được thông hiểu về các vấn đề quan trọng, các mối quan
tâm chung và những nỗ lực đang được thực hiện vì lợi ích của
chúng.
Hỡi những đồng đạo Muslim thân hữu, để đạt được
điều này, người Muslim cần có hai điều thiết yếu: Về vấn đề
chính trị thì những người lãnh đạo cũng như các nhà chức trách
cộng động Islam phải có hệ thống quản lý của riêng họ không
cần sự can thiệp của bên ngoài; và điều thứ hai là vấn đề kinh
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tế rằng cần phải gia tăng sản xuất và khai thác có sự chọn lọc
và kinh nghiệm, và phải biết sử dụng nguồn lao động và nguồn
trí tệ của dân tộc, đừng để họ phải di cư tìm đến một nơi khác
không phải là đất nước của Islam.
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, một trong những
điều giúp loại bỏ những thú vui sa đọa trác táng cũng như
những bản chất, những tính cách xấu và hành vi không lành
mạnh của các con em Muslim là chúng ta phải xây dựng một
nền giáo dục Islam vững chắc để giáo dục về đạo đức, nhân
cách của Islam, giúp họ tránh xa những điều xấu và trái đạo,
chúng ta phải cắt bỏ hết mọi con đường và phượng tiện dẫn
đến những tư tưởng biến chất và các hành vi phi đạo đức Islam
như thái quá trong cách ăn mặc và chưng diện, sự pha trộn giữa
hai giới, cho phép các kênh truyền hình trình chiếu các phim
ảnh khỏa thân, cho phép xuất bản các cuốn sách và tạp chí có
nội dung lôi kéo lớp trẻ đến với những điều hư hại và không
lành mạnh. Do đó, chúng ta phải cảnh báo cộng đồng về các
phương tiện tai hại này. Cầu xin Allah làm vững bước chúng
tra trên điều chân lý.
Hỡi cộng đồng Islam, điều cần thiết của con người là
sự thương xót và công lý của Islam, con người vào thời đại
này, mặc dù có tiến bộ về mặt khoa học và vật chất nhưng lại
tụt hậu về mặt tinh thần và đạo đức, họ mất đi tính công lý, mất
đi luân thường đạo lý, mất đi tấm lòng nhân từ và sự thương
xót. Bởi thế, họ phải cần đến sự nhân từ của Islam, một tôn
giáo yêu thương con người và loài vật, họ phải cần đến nền
công lý của Islam, một nền công lý không cho phép kẻ mạnh
hiếp đáp kẻ yếu, không cho phép gây hận thù một cách bất
công, không cho phép dùng tiền bạc điểu chỉnh chiếc cân công
lý.
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Hỡi đồng đạo Muslim thân hữu, chúng ta hãy tạ ơn
Allah, Đấng Tối Cao đã ban cho chúng ta Islam, đã hướng dẫn
chúng ta đến với niềm tin đúng đắn, hãy tạ ơn Ngài và tán
dương Ngài thật nhiều, hãy góp sức cùng với các nhà lãnh đạo
chung tay cải thiện xã hội và đất nước, hãy chung tay làm vững
mạnh nền kinh tế của chúng ta, hãy tránh xa những gì khiến
chúng ta lệch lạc khỏi điều chân lý.
Hỡi đồng đạo Muslim thân hữu, trong thời đại ngày
nay, trong giới những người Muslim, có lời kêu gọi đến với
một đất nước theo chủ nghĩa dân chủ bỏ đi các hệ thống giáo
luật của Islam. Lời kêu gọi này đã vạch ra nhiều điều trái với
tôn giáo Islam, và đây rõ ràng là sự kêu gọi đến với chủ nghĩa
tự do cá nhân, đây hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý Islam, trái
với Qur’an và Sunnah, bởi lẽ hệ thống giáo luật Islam đủ khả
năng đảm bảo quyền lợi của từng cá nhân, và không có gì nằm
ngoài phạm vị giáo luật của Islam. Bởi thế, chúng ta phải luôn
giữ gìn và duy trì tôn giáo của chúng ta, chúng ta không được
từ bỏ bất cứ điều chân lý nào từ những điều chân lý của Islam
cho dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

ۡ
� َٰ َ َ
َ َ ّ
َ
َ َ
َ َ
ِين � َ� ۡعل ُمون
َ�ّبِعۡهَا وَ� تَتّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱ
عَةٖ مِّنَ ٱ�َۡمرِ فَٱت
�ِ َ � ّ جَعَلۡ�َٰك
﴿
ّ
ٗۡ َ ّ
ُ ّ ��نَّ ٱل�َّٰلِمِ�َ �َعۡضُهُمۡ أَوۡ�َِآءُ �َعۡض ٖوَٱ
َ�
ٔ  ِ�َُمۡ لَن �ُغۡنُواْ عَنكَ مِنَ ٱ�َِ ش١
�
ّ
َ �ُِّ ٱلۡمُتَق
[ ١٩ ،١٨ :  ﴾ ]ﻮرة اﺠﻟﺎﺛﻴﺔ١ �ِ

Rồi TA đặt Ngươi (Muhammad) trên con đường luật pháp
của tôn giáo. Do đó, hãy tuân thủ nó và chớ đi theo những
ham muốn của những kẻ không biết gì. Quả thật, chúng
chẳng giúp đỡ được Ngươi thoát khỏi sự trừng phạt của
Allah. Và những kẻ làm điều sai quấy là bạn bè tán trợ lẫn
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nhau. Ngược lại, Allah là Đấng Bảo Hộ của những người
ngoan đạo và ngay chính. (Chương 45 – Al-Jathiyah, câu 18,
19).
Hỡi cộng đồng Islam, quả thật một trong những điều
tác hại đến cộng đồng Islam là sự lan truyền các vấn đề bùa
ngải, ma thuật và thuật chiêm tinh trong cộng đồng. Nó là
nguyên nhân gây ra sự bất đồng, xung đột trong gia đình và xã
hội. Những điều này chỉ làm hư hại đến cộng đồng, cắt đứt tình
thân tộc, làm con người mù mờ trong sự mê tín và lệch lạc, và
không phải nghi ngờ gì khi nói rằng việc học và dùng bùa ngải,
ma thuật là một việc làm vô đức tin và lầm lạc. Allah, Đấng
Tối Cao phán:

ِ
�َۡا �َفَرَ سُلَي
َ َّ�َٰنُ وَ�َٰ�ِنَّ ٱلشَّ�َٰطِ�َ �َفَرُواْ �ُعَلّ مُونَ ٱ
ۡ ٱلس
ّ اس
﴾ ِح َر
﴿
[١٠٢ :]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

Sulayman đã không phủ nhận đức tin mà chính những tên
Shaytan đã phủ nhận đức tin, chúng chỉ dạy nhân loại phép
thuật. (Chương 2 – Albaqarah, câu 102).
Nabi  đã di huấn bảo chúng ta hãy tránh xá bảy điều
hủy hoại, trong đó, Người đã nhắc đến Shirk và bùa ngả, phép
thuật. Bởi thế, chúng ta phải tránh xa nó ra.
Này hỡi bầy tôi của Allah, quả thật, các phương tiện
truyền thông trong thời buổi hiện nay là công cụ tốt nhất để
giáo dục người dân và cộng đồng nhưng đồng thời cũng luôn
tồn tại hai mặt tốt và xấu, tuy nhiên, chúng ta có thể áp dụng
truyền thông Islam và tách biệt nó với những các truyền thông
khác, đó là kêu gọi mọi người đến với Islam, cải thiện cộng
đồng và giải quyết các vấn đề khúc mắc của nó. Và những
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người làm việc này phải hết sức trung thực về những điều họ
nói và phát ngôn cũng như đưa ra các giải pháp thiết thực và
hiệu quả, mục đích giúp đỡ và ủng hộ những người tuyên
truyền, các vị học giả và những người hữu ích cho cộng đồng.
Hỡi những nhà chức trách, những nhà lãnh đạo Islam,
quả thật dân chúng là những vật ký thác được treo trên cổ của
quý ngài, Allah sẽ ban phúc cho quí ngài trong việc trông coi
và quan tâm đến họ, bởi thế, quý ngài hãy kính sợ Allah trong
việc trông coi và điều hành các vụ việc của họ, quí ngài hãy nỗ
lực hết sức trong việc cải thiện đời sống của họ, hãy công bằng
và liêm chính trong việc xử trí mọi vụ việc, và đó là nguyên
nhân làm cho các con tim xích lại gần nhau và giải quyết được
các vấn đề khúc mắc.
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật, quí đạo
hữu đã biết và đã đọc về những gì đã xảy ra ở các nước công
nghiệp phát triển từ những cuộc khủng hoảng kinh tế và tài
chính không có lối thoát. Và điều này, dĩ nhiên Allah là Đấng
biết rõ nhất nguyên nhân của tình trạng đó là do các hoạt động
giao dịch dưới thức Riba’ (cho vai lấy lãi) bởi vì Ngài đã thông
điệp cho chúng ta biết rằng Riba’ sẽ bôi xóa hết những ân phúc
như Ngài đã phán:

َ َ ّ
�ۡ﴿ مۡحَقُ ٱ�َُّ ٱلرِّ�َوٰاْ وَ�ُر
.[276 :ٰت ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� ِ �ِ ٱلصَد

Allah xóa bỏ (định chế) Riba’ (cho vay lấy lãi) và làm phát
đạt việc bố thí Sadaqah (Chương 2 – Albaqarah, câu 276).
Do đó, những người Muslim phải hết sức quan tâm đến
bản thân họ, phải tránh xa những hình thức kinh doanh mua
bán dưới dạng Riba’, có như vậy chúng ta mới được Allah ban
cho ân phúc.
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Hỡi những thanh niên Muslim, các bạn đang có được
sức mạnh về thể lực, có sự nhiệt quyết, có hiểu biết về các văn
hóa mới, và tràn đầy tinh thần và cảm xúc, thì các bạn hãy kính
sợ Allah mà sự dụng các ưu điểm đó trong việc phụng mệnh
Ngài, và để các bạn trở thành những con người cá tính riêng
biệt, những con người nhiệt quyết giữ lấy tôn giáo và tuyên
truyền cho mọi người, nhưng các bạn cũng phải cẩn thận đừng
bắt chước mọi người một cách mù quáng.
Hỡi các bậc cha mẹ, chúng ta đang sống trong bối cảnh
đầy dẫy những cám dỗ, và những cám dỗ đó đã khiến chúng ta
rời xa và lệch hướng khỏi tôn giáo của Allah, và phá hại phẩm
chất đạo đức và nhân cách Islam của lớp trẻ. Bởi thế, những
người học giả Islam, những bậc cha mẹ phải có trách nhiệm
trông coi và giáo dục con em hướng về văn hóa tôn giáo và
cảnh báo chúng về những điều xấu xa, tệ hại không mang ích
lợi gì.
Hỡi những người kêu gọi đến với Islam, hãy kính sợ
Allah cho bản thân mình và hãy biết rằng Allah đã ban sự cao
quí và vinh dự cho quí vị trong việc tuyên truyền và kêu gọi,
quí vị hãy tiếp nhận lời báo tin mừng từ lời phán của Allah:

ِ
َ َمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡ�ٗ مّ ّمَن َد َ� ٓ �َ ٱ�َِّ وَعَمِلَ �َٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّ� م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم
٣�
﴿
ِ
ِ
[٣٣ :﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ

Và ai tốt lời nói hơn một người mời gọi nhân loại đến với
Allah và làm việc thiện và nói rằng quả thật tôi là một
người Muslim. (Chương 41 – Fussilat, câu 33).
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ۡ
ۡ َ
َ
ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ ّ
ِ
َ
وف َو َ� ۡن َه ۡون َع ِن
ِ � َو َ�أ ُم ُرون بِٱل َم ۡع ُر
ِ �﴿ وَۡ�ُن مّن�ُمۡ أُمَة يدعون إِ� ٱ
ۡ ۡ ُ َ
َ
[١٠٤ : ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ لۡمُنكَرِ� وَأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
Và hãy để một tập thể từ các ngươi đứng lên đi mời gọi
thiên hạ đến với điều tốt và bảo họ làm điều thiện và cản họ
làm điều ác. Và những người đó là những người thành
đạt. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 104).
Quí đạo hữu hãy mời gọi đến với Allah bằng sự mời
gọi chân thành và trung thực, hãy mời gọi đến với Allah bằng
đường lối rõ ràng một cách công khai hay thầm kín, hãy noi
gương theo các vị Nabi, các vị Thiên sứ của Allah bởi vì họ đã
kêu gọi cộng đồng của họ bằng sự kêu gọi chân thành; tuy
nhiên, đa số nhân loại vẫn quay mặt với sự hướng dẫn và lòng
kính sợ Allah, quí đạo hãy lắng nghe những lời của các cộng
đồng đã trả lời với các vị Nabi của Allah, cộng đồng của Nabi
Hud  nói với Người:

تَن
َ َا �َِعۡبُدَ ٱ�َ َو ۡح َدهُۥ َونَ َذ َر َما َ� َن َ� ۡع ُب ُد َءابَا ٓ ُؤنَا َفأۡت َِنا ب َما تَع ُِدنَا ٓ إن ُك
َّ
نت
ۡ ﴿ َ جِئ
ِ
ِ
ّ
َ �ِنَ ٱل�َ ٰ ِد
[٧٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف٧ �ِ
Có phải ngươi đến yêu cầu bọn ta tôn thờ riêng một mình
Allah và bắt bọn ta từ bỏ những vị thần linh mà cha mẹ của
bọn ta đã thờ phụng ư? (Chương 7 – Al-A’raf, câu 70).
Cộng đồng của Nabi Saleh  nói với Người:

ّ
َََٓ َ َ َ ٗ
َ � نت
َ ﴿ َ� َٰ� ٰل ُِح قَ ۡد ُك
ِينا َم ۡر ُجوّ � � ۡبل �ٰذ�ۖ �� ۡن َهنَآ أَن �َّعۡبُدَ مَا �َعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا ��َ َنا
ُ َۡ َٓ ُ ۡ َ ّ ِ َ َ
[٦٢ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻫﻮد٦ �ب
ٖ ل ِ� شكّٖ ّمَا تدعونا إِ�هِ م ِر
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Này Saleh, quả thật ngươi đã sống cùng với bọn ta từ
trước đến giờ và người là niềm hy vọng của bọn ta. Nhưng
giờ người lại cấm bọn ta thờ phụng những đấng mà cha mẹ
bọn ta đã thờ phụng ư? Và bọn ta thật sự cảm thấy nghi
ngờ về điều mà ngươi kêu gọi bọn ta. (Chương 11 – Hud,
câu 62).
Cộng đồng của Nabi Lut  nói với Người:

ُ َ َْ ۡ وٓا
َ ّ َ ٞ َُ ۡ ُّ
: ﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟﻤﻞ٥ َطَهَ ُرون
� ﴿ أخرِ ُج َءال لوطٖ ِّن قَرۡ� َتِ�ُمۡۖ إِ�َهم �ناس
[٥٦

Hãy đuổi gia đình của Lut ra khỏi thành phố của quí vị!
Chúng là những người muốn giữ mình trong sạch.
(Chương 27 – Annaml, câu 56).
Còn người dân của Nabi Shu’aib  nói với Người:

َ ََ ّۡ
ص
َالُو
ّ
ُ ۡ َ� لَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ أَن
ٓ ِ � َك َا �َعۡبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن �َفعل
� أ ۡم َ� ٰ�ِ َا
ََ﴿ اْ �َٰشُعَيۡبُ أ
َ
َٓ�َ� 
ُ َلِيمُ ٱلرَش
ّ
[٨٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻫﻮد٨ ِيد
ۡ�ٰؤُاْۖ إِنَّكَ �َنتَ ٱ
Họ nói: “Này Shu’aib, phải chăng việc lễ nguyện Salah
của ngươi đã chỉ thị cho ngươi bắt bọn ta từ bỏ những thần
linh mà cha mẹ bọn ta đã thờ phụng ư? Hoặc phải chẳng
ngươi bắt bọn ta ngưng làm điều mà bọn ta muốn bằng tài
sản của bọn ta ư? Quả thật, ngươi là người chịu đựng và
biết điều” (Chương 11 – Hud, câu 87).
Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, đường lối và

phương pháp kêu gọi đến với Allah của Nabi Muhammad 
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rất minh bạch và rõ ràng, cộng đồng của Người đều biết điều
đó. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ّ
َ
ُ ُ
ُدۡ �َعۡلَم
ُ
إِنَّهُۥ �َحۡزُنُكَ ٱ�َِي َ�قولۖ فَإِ�َّه ۡم
﴿
َ
َ َ ۡ ّ
[٣٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم٣ ح ُدون
� َِ��َٰتِ ٱ

ّ
َ  ٱل�َٰلِم
َ َ�َ يُ�َذِّبُونَك
�
ّ َ وَ�ٰ�ِن
ِ

Quả thật, TA (Allah) biết lời họ nói ra làm cho Ngươi
(Muhammad) đau buồn. Bởi vì quả thật, họ không phủ
nhận Ngươi, nhưng những kẻ làm điều sai quấy mới cãi lại
các Lời Mặc Khải của Allah mà thôi. (Chương 6 – AlAn’am, câu 33).
Nabi Muhammad  đã kêu gọi mọi người đến với lời
Tawhid: “không có Thượng Đế địch nào khác ngoài Allah” để
hoàn toàn hướng tôn giáo đến với Allah một cách trọn vẹn,
Người kêu gọi đến với phẩm chất đạo đức hoàn thiện. Nhà vua
La Mã Hercules hỏi Abu Sufyan về sự kêu gọi của Nabi

Muhammad , ông nói: Y bảo các ngươi điều gì? Abu Sufyan
nói: Y bảo rằng các người hãy thờ phượng Allah và đừng tổ
hợp với Ngài một điều gì, các người hãy từ bỏ tất cả những
thần linh mà cha mẹ các người đã thờ phụng. Y bảo chúng tôi
phải dâng lễ nguyện Salah, phải bố thí Zakah, phải trung thực,
phải nhân từ và hàn gắn tình ruột thịt và thân tộc. Nhà Vua hỏi:
Y có nói dối không? Abu Sufyan nói: Y chưa từng nói dối.
Nabi Muhammad  chính là như thế.

Hỡi những người tuyên truyền và kêu gọi đến với
Islam, hãy tuyên truyền và kêu gọi theo đường lối và phương
châm rõ ràng trong mọi hoàn cảnh. Quí vị hãy cẩn thận với
những sự kêu gọi mà không biết mục đích của chúng là gì và
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mọi người không biết sự kêu gọi đó có ẩn ý gì. Sự kêu gọi
mang mục đích chính trị không phải là sự kêu gọi của tôn giáo
và lòng kính sợ Allah. Quả thật, sự kêu gọi đến với Islam cần
phải trung thực, minh bạch theo đúng đường lối được hướng
dẫn từ vị Nabi cuối cùng của Allah, vị Thiên sứ cuối cùng
được cử phái đến với nhân loại, Muhammad .

Này hỡi quí đạo hữu đang thực hiện Hajj tại vùng đất
linh thiêng của Allah! Hãy tạ ơn Allah vì đã ban cho quí đạo
hữu có thể đến được ngôi đền thiêng Ka’bah của Ngài, chính
Ngài đã phù hộ quí đạo hữu điều đó, chính Ngài đã đưa quí đạo
hữu đến vùng đất linh thiêng và ân phúc này. Giờ đây, quí đạo
hữu đang hiện diện tại Arafah để biểu hiện tinh thần Tawhid
rằng quí đạo hữu chỉ thờ phượng một mình Thượng Đế duy
nhất, chỉ đi theo một tôn giáo duy nhất, cùng nói một lời tuyên
thệ duy nhất: ““ – ”ﻻ � إﻻ اﷲKhông có Thượng Đế đích thực

nào khác ngoài Allah”, cùng noi theo một vị Nabi, đó là
Muhammad, và cùng thực hiện một nghi thức trụ cột vĩ đại của
tôn giáo.

Quí đạo hữu đang thể hiện tinh thần của một cộng
đồng duy nhất, của một tập thể cùng chung giáo lý và niềm tin
vào Islam; quí đạo hữu đang thể hiện tình anh em động đạo
trong đức tin Iman. Bởi thế, quí đạo hữu hãy bỏ qua sự riêng
biệt và phân ranh giữa các dân tộc, quốc gia và quốc kỳ mà hãy
là một tập thể thống nhất đang trong vùng đất linh thiêng của
Allah, hãy cùng nhau Takbir, tụng niệm và phủ phục Allah,
Đấng Tối Cao.
Hỡi quí đạo hữu hành hương Hajj, hãy cùng nhau làm
cho cuộc tập hợp này trở thành nguyên nhân kết nối những con
tim của quí đạo hữu lại với nhau, hãy làm cho nó trở thành
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nguyên nhân đoàn kết để quí đạo hữu cùng chung tay trong
việc duy trì và giữ gìn tôn giáo, cùng hợp sức chống lại sự xâm
hại và phá hoại của kẻ thù.
Hỡi quí đạo hữu hành hương Hajj, quả thật, quí đạo
hữu đã đến ngôi đền thiêng của Allah, quí đạo hữu đã nhìn
thấy sự yên bình, phồn thịnh và phúc lành được Allah ban cho.
Bởi thế, quí đạo hữu hãy tạ ơn Ngài về các ân huệ này, hãy cầu
xin Allah mọi điều tốt đẹp và hãy thực hiện những điều Ngài
yêu thích và hài lòng.
Hỡi cộng đồng Islam, quả thật Allah, Đấng Tối Cao đã
ban cho chúng ta hai nơi cao quý và linh thiêng: vùng đất Al-

Haram Makkah và Masjid của Thiên sứ  tại Madinah trong
đất nước ân phúc này.

Những nhà lãnh đạo, những nhà chức trách của đất
nước này đã nỗ lực hết sức trong việc tạo điều kiện thoái mái
cho những người hành hương. Từ khi đức vua Abdul-Aziz
đăng ngôi, ông đã thống nhất bán đảo này, ông đã lãnh đạo đất
nước và dân chúng một cách tốt đẹp, tất cả mọi người đều có
một sự quan tâm đặc biệt đến cuộc hành hương, tất cả những
việc làm mở rộng, phát triển công trình, nâng cao an ninh, giáo
dục, y tế, .. tất cả đều nhằm mục đích phục vụ cho hai thánh
đường Haram. Xin nói lời tri ân đến bộ trưởng và thứ trưởng
bộ nội vụ về những cống hiến lớn lao, xin gởi lời tri ân đến chủ
tịch khu vực này, Khalid Al-faysal, cũng là chủ tịch Ủy Ban
Trung ương, và cầu xin Allah ban ân phước và công đức cho
tất cả những ai đã có sự đóng góp vì con đường của Allah.
Hỡi quí đạo hữu hành hương đến ngôi đền thiêng của
Allah, quí đạo hữu đang ở trong ngày Arafah, một ngày thiêng
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liêng và ân phúc nhất trong tất cả các ngày của Allah, bởi thế,
quí đạo hữu hãy ca ngợi và tạ ơn Allah về những ân huệ này.
Ngày Arafah là ngày mà Allah đã hoàn tất tôn giáo,
hoàn thiện ân huệ của Ngài cho các bầy tôi của Ngài, Ngài
phán:

ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ � ۡم َو َ� ۡ� َم ۡم
يت ل� ُم
﴿ ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين
ِت عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َرض
َ ۡ
[٣ :ٱ� ۡس� َٰم د ِٗينا ۚ ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi
tôn giáo của các ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của TA
cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho
các ngươi (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3).
Ngày Arafah là ngày mà Allah giải phóng bầy tôi khỏi

nơi Hỏa Ngục, Nabi  nói:

ََ َ ْ ْ
ْ ﺜ
ْ » َﻣﺎ
ُ ﻣِﻦ أَ ْن ُ� ْﻌﺘ َﻖ
َ اﷲ ِ�ﻴﻪ َ�ﺒْ ًﺪا
َ َ ْﻣِﻦ ﻳَ ْﻮمٍ َ� ﺮ
ﻣِﻦ ﻟَّﺎرِ ﻣِﻦ ﻳَﻮمِ ﻋ َﺮﻓﺔ �ِ « رواه
ِ
ِ

.مﺴﻠﻢ

“Không có ngày nào mà Allah giải phóng người bề tôi khỏi
nơi Hỏa Ngục nhiều bằng ngày Arafah” (Muslim).
Quí đạo hữu hành hương hãy tạ ơn Allah thật nhiều,
hãy thực hiện những điều bắt buộc mà Ngài qui định, hãy Du-a
thật nhiều trong ngày thiêng liêng này bởi vì Nabi
huấn rằng:

 có di

َ َْ ْ َ ّ
َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُّﺎ َ ُﺎ
ُ َّﻻ َﻟَ إ
اﷲ
ِ » ﺧ� ﻋ ِء ﻋء ﻳﻮمِ ﻋﺮﻓﺔ وﺧ� ﻣﺎ ﻗﻠﺖ أﻧﺎ ﻨﻟَّبِﻴُﻮن ﻣِﻦ �ﺒ ِ� ِﻪ
ِّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َﻪ
ٌ ﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ
ْ َ ُ
.ﻳﺮ « واه اﻟﺮﺘﻣﺬي
ﺷ�ﻚ ﻟ ﻟ الﻤﻠﻚ ﻟ ﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻋ
ِ وﺣﺪه ﻻ
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“Du-a tốt nhất là Du-a vào ngày Arafah, và lời Du-a tốt nhất
mà Ta và các vị Nabi trước Ta đã nói là (La ila-ha-illo-h
wahdahu la shari-kalah lahul-mulku walahul-hamdu wa
huwa ala kulli shay-in qadir) – (Không có Thượng Đế đích
thực nào khác ngoài Allah, Ngài không có đối tác ngang vai,
mọi vương quyền, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, Ngài là
Đấng Toàn Năng trên mọi thứ)” (Tirmizhi).
Và ngày này, người nào giữ gìn đôi tai của y, cặp mắt
của y, và chiếc lưỡi của y khỏi những điều tội lỗi thì Allah sẽ
tha thứ cho y.
Và trong ngày này, Thượng Đế sẽ rời khỏi Ngai
Vương của Ngài và xuống tầng trời hạ giới và Ngài khoe với
các Thiên thần của Ngài: “Các ngươi hãy nhìn xem các bầy tôi
của TA, họ đến với TA bằng sự phủ phục và hạ mình, TA bắt
các ngươi làm chứng rằng quả thật TA đã tha thứ tội lỗi cho ho
(Hadith do Ahmad ghi lại).
Bởi thế, quí đạo hữu hành hương hãy đứng tại nơi
dừng chân Arafah này, hãy tụng niệm, cầu nguyện cho thật
nhiều, hãy dừng chân tại đây cho đến lúc mặt trời lặn, hãy dâng
lễ nguyện Salah Zhuhur và Asr theo hình thức Jam’u và Qasr;
và khi mặt trời đã lặn thì hãy di chuyển đến Muzdalifah để
dâng lễ nguyện Salah Maghrib và Isha’ và ngủ qua đêm ở đó.
Hỡi quí đạo hữu hành hương, hãy kính sợ Allah mà
thực hiện nghi thức Hajj theo đúng những gì Ngài ra lệnh:
dừng chân tại Arafah, ngủ qua đêm tại Muzdalifah, ném đá các
trụ Jamarat, cắt ngắn tóc hoặc cạo đầu, đi Tawaf ngôi đền
Ka’bah, Sa’i giữa hai đồi Safa và Marwah, ngủ lại tại Mina,
ném các trụ Jamarat vào ngày mồng mười một, mười hai, nếu
không vội thì nén lại thêm một ngày nữa đó là ngày mười ba.
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Hỡi quí đạo hữu hành hương, tôi tự khuyện bản thân
mình và khuyên quí đạo hữu rằng chúng ta hãy kính sợ Allah,
chúng ta hãy gìn giữ và duy trì năm lần lễ nguyện Salah bắt
buộc bởi chúng là trụ cột nền tảng của Islam, là trụ cột thứ hai
trong năm trụ cột nền tảng của Islam, chúng ta hãy thực hiện
chúng đùng giờ giấc qui định và chúng ta hãy biết rằng người
nào bỏ bê và xao lãng chúng e rằng sẽ không được Allah chấp
nhận các việc làm ngoan đạo khác của y.
Hỡi quí đạo hữu hành hương, hãy ăn năn sám hối với
Allah về tất cả mọi tội lỗi trong ngày này, dù cho tội lỗi của
chúng ta có nhiều đến mấy thì cũng đừng tuyện vọng nơi sự
nhân từ và lòng khoan dung của Ngài, bởi Ngài đã phán:

َ  أَ�َۡفُ اْ �ََٰٓ أ
َطُواْ مِن
ۡ َّ
رَّ�َۡةِ ٱ�َِّۚ إِنَّ ٱ�َ َ�غف ُِر
نفُسِهِمۡ �َ �َقۡن
﴿ َٰعِبَادِيَ ٱ�َِّينَ و
ُ ُ ٱلرَح
ّ ُّنُوبَ �َِيعًاۚ إِنَّ ُهۥ ُه َو ۡٱل َغ ُفو
[٥٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ٥ ِيم

Hãy nói: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho
tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức
Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội
lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan
dung. (Chương 39 – Azzumar, câu 53).

َ
ۦ وَ� عۡفُو
َ ُ َۡ
َ ّ َاْ عَنِ ٱلس
ّ
ات َو َ� ۡعل ُم َما �ف َعلون
َ ِ﴿ ُوَ ٱ�َِّي �َقۡبَلُ ٱ�َّوۡ�َةَ �َنۡ عِبَادِه
ِ ٔ�
ِ
[٢٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻮرى٢

Và Ngài (Allah) là Đấng chấp nhận sự sám hối của bầy tôi
của Ngài Ngài sẽ lượng thứ những điều tội lỗi của họ, và
Ngài biết rõ những điều các ngươi làm. (Chương 42 – AshShura, câu 25).
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Chúng ta hãy đáp lại mệnh lệnh của Allah, hãy sống
tốt theo tôn giáo của Ngài, hãy thực hiện những nghĩa vụ mà
Ngài đã qui định cho chúng ta, và hãy nhanh chân quay về sám
hối với Ngài may ra chúng ta sẽ được thành đạt.

 اﺤﻟُْﺴْ�  وَﺻِﻔَﺎﺗِﻚَ اﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ أَنْ ﺗُﻮَ�ِّ
َ ْ َ ُ َ ِﻻَّ َ ْ َ
َﻖ
َ
ا� أﻧﺖ اﷲ ﻻ � أﻧﺖ�َﺴْﺄَلُﻚَ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ
ُْ ْ َْ َ َ َ
ﺎﻋﺘِﻚ.
الﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� ِﻟﻄ
ْ ْ ُْْ َْ ْ
 وَالْﻤُﺴْﻠِﻤِ�َْ وَالْﻤُﺴْﻠِﻤَﺎت ،وَ� ﻟِّ ْ َ ْ َ ُ ُ
� ﻗﻠ ْﻮ�ِﻬِ ْﻢ
َﻒ�
� َوال ُﻤْﻣِﻨَﺎتِ
ا� ِاﻏ ِﻔﺮ لِﻠﻤﺆ ِﻣ ِﻨ
َأَﺻْﻠِﺢْ  ذَاتَ �َﻴْﻬُﻢْ ،وَاِﻧْﺮ ُ ْ ُ ْ َ ﻋَﺪُوِّك  وَﻋَﺪُوِّ ْ َﻫَﺪِّ ْ ُ ُ َ َ َ
ِﻫﻢ ﺳﺒﻞ الﺴﻼمِ ،
ِﻫﻢ
َ
ﺼﻫﻢ
ّ
ّ
اﻨﻟُ ْﻮر.
َأَﺧْﺮِﺟْﻬُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟﻈَُﺎتِ إِﻰﻟَ
ﺎ مَﺸْﻜُﻮْرًا وَذﻧْبَﻨَﺎ ﻣَﻐْﻔُﻮْرًا ﻳَﺎ أَرْﺣَﻢُ الﺮَّاﻤﺣ ْ َ
رًا وَﺳﻌْﻴَﻨَ
 اِﺟْﻌَﻞْ ﺣَﺠَّﻨَﺎ ﻣَﺮ ْ ُ
َ
ﺒ َ
� ،ﻳَﺎ
ِِ
َ َْ َ َْ
اﻷ ْ� َﺮﻣ ْ َ
�.
أ�ﺮم
ِ
ْ
 �
َ
ﺳَﺪِّدهُ
 الْﻤُﺴْﻠِﻤِ�ْ َ ﺒْﺪَ اﷲِ ﺑِﻦ �َﺒْﺪِ اﻟْﻌَﺰِ�ْﺰِ ﻟِﻞﻜُِّ ﺧَ�ٍْ ،ا� 
ﻨَﺎ إِﻣَﺎم
َ�ِّﻖْ إِﻣَﺎ َﻣ
َ
َ ْ
ُّ َ
َ
 وَأ َ
ِﺒُﻪ َوﺗ ْﺮ َﺿ ُﺎه،
اﻟْﻌَﺎ�ِﻴَﺔِ ووَ�ِّﻘْﻪُ لِﻤَﺎ ﺤﺗُ
ّﻼَﻣَﺔِ و
ّهُ ﺑِﺎلﺼُّﺤْﺒَﺔِ وَالﺴ
ﻣِﺪ
ِ
ِِ
ْ أَﻗْﻮَاﻪﻟ َوأ� َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﻞﻜُِّ
َ ْ � آﻣِﻨَّ َ
َ
  وَ�ِّﻖْ وَ� ِّ َ ْ َ َ
ﺎ � ْﻦ أ ْو َﻃﺎﻧِﻨَﺎ
�.
ﺎن ﺑِﻦ �ﺒْ ِﺪ اﻟ َﻌ ِﺰ�ْ ِﺰ
ِ �ﻬ ِﺪهِ ﺳﻠﻤ ِ
ﺧ ٍ
َأَﺻْﻠِﺢْ وِﻻَةَ أَمْﺮِﻧَﺎ وَوَ�ِّ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ
َْ َ َ
ﻖ ِ
ﺟﻴﻊ الﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� ِﻟﻄﺎﻋﺘِﻚ ،ا� َرْﻓِﻊِ اﺒﻟﻼء ﻋﻦِ
َ
َ
َ
ْ
َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳْ ٍﺮ.
ْﻣِ�َْ ،وَأَﻧْﺮﺼُْ ﻰﻠﻋََ ﻣَﻦْ �َﻰﻐَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ إِﻧَّﻚَ ﻰﻠﻋ
َ
ّ َ َ َُ َ ۡ َ ََ َۡ
� َع ۡل ِ َا غِ�ّٗ لِّ � َّ َ
﴿ َ� نَّا ٱغۡفِرۡ �َ ِ
ِين
ٱ�ي� ِٰن و�
ا وَ�ِخۡ�َٰنِنَا ٱ�َِين سبقونا ب ِ ِ
 قُلُو�ِن
إ
ّ
ِنَّكَ رَءُوف ٞرَح ٌ
ِيم ] ﴾ ١رة اﺤﻟﺮﺸ[١٠ :
َمنُواْ رَ�َّنَآ 
ٗ
ٗ
ۡ
﴿ َ� نَّآ ءَاتِنَا �ِ ٱ�ُّ� َيا َح َس َنة َو ِ� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َنة َقِنَا عَذَابَ ٱ�َّارِ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة.[٢٠١ :
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ۡ
ّ
َ َ
َ ّ ِنَ ٱ
َ يَأۡ ُم ُر بلۡعَدۡلِ وَٱ
ٰ َ � َو َ� ۡن
ٰ َ ِحۡ�َٰنِ �يتَآيِ ذِي ٱل ُق ۡر
� َع ِن
ۡ
�
﴿، ﷲ
ِ ِﻋﺒﺎد ا
ِ
ٕ
ِر
َ ّ ُ مۡ َ َ ّ�ُمۡ تَذَك
[ ٩٠ : ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ٩ َ ُرون
ۡفَحۡشَ آءِ وَٱلۡمُنك َ وَٱ�َۡ�ِۡ� يَعِظُ� لَعل
ْ َ
ُ
ُ ََ
وْهُ ﻰﻠﻋ � ُﻤ ْﻮمِ ِﻌَﻤِﻪِ ﻳَﺰِدْ�ُﻢْ وَﺬ ﻟِﻛ ُﺮ
ذْﻛُﺮُوا اﷲَ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢَ اﺠﻟَْﻠِﻴْﻞَ ﻳَﺬْﻛُﺮْ�ُﻢْ وَاِﺷْﻜُﺮ
َ ْ َ ُ َ ُ َ ﷲِ أَ� ﺮ
َ
ْ َ
.اﷲ �ﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﺗﺼﻨَ ُﻌ ْﻮن
ْﺒ و
Lạy Allah, Ngài là Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài
Ngài, với các tên gọi hoàn mỹ của Ngài cùng với các thuộc
tính tối cao của Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ những người
Muslim trong việc tuân lệnh và phủ phục Ngài.
Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho những người có đức tin
nam và nữ, những người Muslim nam và nữ, xin Ngài hãy gắn
kết trái tim của họ lại với nhau và xin Ngài cải thiện bản chất
của họ, xin Ngài giúp họ giành chiến thắng trước kẻ thù của
Ngài, kẻ thù của họ và những kẻ luôn tìm cách hủy hoại Islam,
xin Ngài hãy đưa họ ra khỏi nơi tâm tối đến với ánh sáng.
Lạy Allah, xin Ngài hãy làm cho cuộc hành hương của bầy tôi
được chấp nhận nơi Ngài, hãy làm cho cuộc sống của bầy tôi
luôn biết tạ ơn và tri ân Ngài, hãy làm cho tội lỗi của bầy tôi
được tha thứ nơi Ngài, ôi hỡi Đấng Nhân Từ, Đấng Thương
Xót nhất.
Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ cho vị Imam của bầy tôi, vị
Imam của những người Muslim, Abdullah bin Abdul-Aziz mọi
điều tốt đẹp. Xin Ngài hãy làm cho lời nói, hành động và suy
nghĩ của ông luôn đúng đắn và ngay chính, luôn là sự cải thiện
và phúc lợi cho cộng đồng Muslim, xin Ngài hãy phù hộ cho
ông với những điều Ngài yêu thương và hài lòng.
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Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ cho người phụ tá của ông,
Salman bin Abdul-Aziz mọi điều tốt đẹp, xin Ngài hãy phù hộ
cho lời nói và hành động của ông ấy luôn được đúng đắn và
ngay chỉnh.
Lạy Allah, xin Ngài hãy ban sự an ninh cho đất nước và xứ sở
của các bầy tôi, xin Ngài hãy cải thiện các vị lãnh đạo của bầy
tôi và xin Ngài hãy phù hộ cho tất cả những người Muslim
trong việc tuân lệnh Ngài.
Lạy Allah, xin Ngài xua tan những tại họa, những khốn khổ
của những người yếu đuối bị đàn áp và ức hiếp một cách bất
công, xin Ngài hãy giúp họ giành thắng lợi trước những kẻ gây
hại và áp bức họ, quả thật Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi
thứ.
Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi
và cho những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin
Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với những
người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng Nhân Từ và
Khoan Dung. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 10).
Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài ban cho bầy tôi
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).
Hỡi các bầy tôi của Allah, Quả thật, Allah ra lệnh phải
công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí
giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu
và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài
chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến
phúc và tội. (Chương 16 – Annaml, câu 90).
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Bởi thế, chúng ta hãy tưởng nhớ đến Allah thật nhiều thì Ngài
sẽ nhớ đến chúng ta, chúng ta hãy tạ ơn Ngài về tất cả mọi ân
huệ của Ngài thì Ngài sẽ gia tăng thêm ân huệ cho chúng ta, và
quả thật sự tụng niệm và tưởng nhớ đến Allah là điều vĩ đại
nhất, và Allah luôn am tường tất cả mọi điều chúng ta làm. !!!
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