
 

 

Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-

Adh-ha Năm 1435 H - 2014 
] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية [  

 
 

 

Biên soạn 

Abu Hisaan Ibnu Ysa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 - 1435 



 

 

 م 4153 - ـه5341خطبة عيد األضىح املبارك اعم 

 « باللغة الفيتنامية» 

 
 

 
  :مجع وترتيب

 أبو حسان حممد زين بن عيىس
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2014 - 1435 

 

 



Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Dha-ha Năm 1435 H - 2014 
 

3 

 

Phần thứ nhất 

، اهللُ  ْكَبََبُ
َ
، اهلُل أ ْكَبََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
 اهلُل أ

، ْكََبُ
َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل ، اهللُ  إِلا  إِلََٰبهَ  لَ  أ ْكََبُ

َ
َواهلُل أ

ِ اْْلَْمدُ  ، َوّلِِلا ْكََبُ
َ
، وََعَبَدَد َمَبْن . أ ما الُْقَرى ِمْن إِنَْسَبان،

ُ
ْكََبُ َعَدَد َمْن قََصَد أ

َ
اهلُل أ

ََ بَِاَرفََبا ، َطاَف بِابَليِْت  ْكَبََبُ َعَبَدَد َمَبْن َوَبَب
َ
َبَكََنَن، اهلُل أ ْْ وََخَضَع لَِربَِّبِه َوا

ََ بِالَْمْشَاِر اْْلََراِم َطابِلاً لِلَْاْفَبِو  لَْطاِن وََعَدَد َمْن َوَب ي الَْاْظَمِة َوالسا َخاِضااً ِِلِ
ِ ِِف َهَذا اْلَ  ْكََبُ َعَدَد َما ُذبَِح ّلِِلا

َ
فََباَ  َوالُغْفَغاِن، اهلُل أ

َ
، وََعَدَد َما أ ْوِم ِمْن قُْرَبان،

ْكََبُ 
َ
ْكََبُ اهلُل أ

َ
َواهلُل  اهللُ  إِلا  إِلََبَٰبهَ  لَ  الَْمْوََل الَْكِريُْم ِمْن الَْكَرِم َواإلِْحَساِن، اهلُل أ

ِ اْْلَْمدُ  ْكََبُ َوّلِِلا
َ
ْكََبُ اهلُل أ

َ
ْعيََبادِ . أ

َ
ِ ُمِايُْد اْْلَُمِع َواأل ، َوُمِبيَْبُد اْلُُمَبْوِ  اْْلَْمُد ّلِِلا

ْن 
َ
َُ الِْمَااَد، َونَْشَهُد أ ْجنَاِد، َجاِمِع انلااِس ِلَْوم، َل َريَْب ِفيِْه، إِنا اهلَل َل ُُيِْل

َ
َواأل
َبُ  اهللُ  إِلا  إِلََٰبهَ  لَ  يَْ  َُهُ، َهَهاَدً  رَرُْجو بَِها انلاَااَ  وَْوَم اَّانَاِد، َورَُممِّ   وَْحَدُ  َل َِرِ

ِ  وََخالََصُة  ُْ فَْضُ  الرُّ
َ
داً َعبُْدُ  أ نا حُمَما

َ
، َونَْشَهُد أ َااد، ْْ  بِرٍّ َوإِ

بَِها ِمَن الَْكِريِْم ُُكُّ
ََ وََبْوِم  َ لَُهَبْم بِِْْحَسَبان، إِ َْ ابِِه َواَّاَبابِِا ََ ْصَب

َ
الِْابَاِد، َصَّلا اهلُل َعلَيِْه ولَََعَ آُِهِ َوأ

لاَم تَْسِليْ  َْ  .ماً َكِثْْياً اَّانَاِد َو
Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, 

Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah 

thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ 

đại, Allah thật vĩ đại, không có Thượng Đế nào xứng đáng 

được thờ phụng mà chỉ có Allah và Allah thật vĩ đại, Allah 

thật vĩ đại và tất cả mọi lời ca ngợi và tán dương là của 

Allah. Allah thật vĩ đại có biết bao người hướng lòng mình 
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về Makkah, Allah thật vĩ đại có biết bao người Tâuwaf xung 

quanh ngôi đền Ka'bah với lòng sùng kính và khiêm nhường 

trước Thượng Đế họ, Allah thật vĩ đại có biết bao người 

đứng trên A’rafah kính cẩn trước Đấng Hùng Mạnh và Uy 

Quyền, có biết bao người đứng trên Al-Ma'shar Al-Haram 

cầu xin sự rộng lượng và tha thứ, Allah thật vĩ đại có biết 

bao con vật được giết tế Qurbaan vì Allah trong ngày hôm 

nay, có biết bao sự rộng lượng và tốt lành mà Đấng Rất Mực 

Độ Lượng đã trúc xuống, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, 

không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 

có Allah, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại và tất cả mọi lời 

ca ngợi và tán dương là của Allah. Tạ ơn Allah Đấng ban 

cho sự tập hợp và đại lễ tết này trở lại, Đấng sẽ tập hợp tất cả 

nhân loại vào ngày phán xứ đó là sự thật không gì phải nghi 

ngờ, quả thật Ngài rất uy tín không bao giờ thất hứa. Chúng 

tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được 

thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có đối tác hay 

cộng tác cùng Ngài, với lời tuyên thệ này hy vọng được cứu 

rỗi vào ngày công lý và xin chấp nhận Muhammad là bề tôi 

của Ngài, là vị Rosul hoàn thiện nhất và là tinh hoa của con 

người. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người, 

cho dòng dõi cùng tất cả bằng hữu của Người và cho những 

ai noi theo họ với mọi điều tốt đẹp cho đến ngày công lý. 

Amma ba'd: 

Hằng năm cứ vào tháng ngày mồng 10 tháng Zul 

Hijjah theo lịch Hijri thì cộng đồng Islam trên toàn thế giới 

nói chung và cộng đồng Islam ở Việt Nam nói riêng đều tất 

bật giết tế súc vật làm Qurbaan và mỗi tín đồ Muslim đều 

hớn hở chia cho nhau số thịt từ những con vật Qurbaan đó. 

Vậy, nguồn gốc việc giết Qurbaan này từ đâu, ra sao và như 

thế nào?  
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Thân hữu Muslim, có một sự kiện vĩ đại từ kể từ khi 

trời đất được tạo dựng cho đến ngày tận thế không có sự 

kiện nào có thể so sánh ngang bằng với câu chuyện này. Đây 

là câu chuyện mà không một nhà sử học nào và cũng không 

một nhà văn học nào ghi chép trong sách của họ mà tác giả 

của câu chuyện này chính là Đấng đã tạo lập ra trời đất 

Allah Đấng Hùng Mạnh và Tối Cao. Câu chuyện nói về tình 

thương vĩ đại của một bề tôi, của một nô lệ đối với Chủ 

Nhân Allah và Người sẵn sàng thi hành mọi sắc lệnh được 

giao phó không tí lưỡng lự, không tí đắng đo, và câu chuyện 

như sau: 

Khi Nabi Ibrahim  ở độ tuổi rất già 120 tuổi (có 

đường truyền cho là 86) nhưng vẫn không có lấy mụm con. 

Tuy nhiên Nabi Ibrahim  vẫn không thất vọng về lòng 

nhân từ của Allah, Người giơ đôi tay mà cầu xin rằng: 

يَ ﴿ َّٰلِّحِّ ِّ َهۡب ِلِّ مَِّن ٱلص   011: الصافات  ﴾ ١٠٠ َرب 

Lạy Thượng Đế bề tôi, xin hãy ban bề tôi đứa con Soleh 

(đức hạnh ngoan đạo). Al-Saffaat: 100 (chương 37), Allah 

liền chấp nhận mà đáp: 

ُِّغَلٍَّٰم َحلِّيٖم ﴿ َنَُّٰه ب ۡ  101: الصافات  ﴾ ١٠١فَبََّش 

Thế là TA ban cho Y một tin mừng về đứa con trai biết 

chịu đựng. Al-Saffaat: 100 (chương 37). Với tin mừng đó 

làm cho Nabi Ibrahim  mừng gỡ khôn tả xiết, bởi đã bấy 

lâu nay Người chờ đợi cơ hội được làm cha, chờ đợi cơ hội 

thấy mặt con. Nổi lòng chờ đợi của Nabi Ibrahim  sau 

chín tháng mười ngày cũng trôi qua, vợ Người bà Hajar hạ 

sinh một đứa con trai bụ bẩm, khô ngô và đặt tên là Isma-i’l 
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. Nỗi vui mừng khôn sao tả xiết và tất nhiên tình thương 

Nabi Ibrahim  dành con là tất cả và tình thương đó lớn 

dần trong tim người cha già Ibrahim theo sự khôn lớn của 

Isma-i’l . Cho đến khi Allah thấy được tình thương của 

Nabi Ibrahim  dành cho con trai Người là tất cả, chiếm 

đầy cả con tim Người, lập tức, Allah giáng xuống bài thi thử 

thách khó vô cùng như Allah phán: ۡعَ ﴿ ا بَلََغ َمَعُه ٱلس   Đến   ﴾فَلَم 

khi (Isma-i’l) đến độ tuổi biết đi. đây là độ tuổi mà mỗi 

đứa trẻ đều được cha mẹ yêu thương nhất trong đời đặc biệt 

là đối với những cha mẹ hiếm muộn con cái. Nhưng nỗi vui 

mừng chưa được thỏa mãn thì vào ngày mồng 8 và ngày 

mồng 9 tháng Zul Hijjah (tháng 12 lịch Islam) thì Nabi 

Ibrahim  nằm mộng liên tiếp trong hai ngày này rằng 

mình cắt cổ con trai mình, thế là Nabi Ibrahim  mang giấc 

mộng kể cho con trai bé nhỏ nghe, như Allah kể: 

ۡذََبَُك فَٱنُظۡر َماَذا تََرىَّٰ  ﴿
َ
ٓ أ ّن ِّ

َ
َرىَّٰ ِفِّ ٱلَۡمَنامِّ أ

َ
ٓ أ َُّٰبََن  إِّّن ِّ  ﴾قَاَل َي

(Ibrahim) bảo con: “Này con yêu, quả thật cha đã thấy 

trong mộng rằng cha cắt cổ con (để giết tế), thế con nghĩ 

sao ?” đây là một thử thách khó vô cùng, với tình cảm dành 

cho con của một người cha già hiếm muộn, khi vừa có con ở 

độ tuổi đáng thương biết đi biết nói thì lại nhận được sắc 

lệnh phải cắt cổ con giết tế cho Allah, bởi giấc mộng của 

giới Nabi  chính là lời thiên khải từ Thượng Đế Allah. 

Ôi giá như Allah bảo giết chết con trai Isma-i’l  

sẽ dễ dàng thực hiện hơn đối với Ibrahim , bởi lệnh giết 

chết có thể dùng nhiều cách như dùng thuốc độc trộn trong 

thức ăn, thức uống hoặc ném từ trên cao xuống hoặc mướn 

ai đó thay mình giết con nhưng Allah lại bảo chính Ngươi 
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Ibrahim hãy tự tay mình cắt cổ con trai Isma-i’l. Nghe được 

lời trình bày của cha già, đứa con Soleh còn rất nhỏ liền đáp 

lời, như Allah kể: 

ۡۡ َملا تُل﴿ بَتِّ ٱۡفَعل
َ
أ ِّ َن قَاَل َيَٰٓ َّٰلنِّ ُ مِّلَن ٱلص   ُ لآَ  ٱ ََ ٓ إِّ   ّنِّ ُُ ِِّ ََ ُۖ َسل   ﴾١٠٢ۡؤَمُر

 011: الصافات
(Isma-i’l) đáp: “Thưa cha yêu! Cha hãy thi hành theo 

những gì cha được lệnh đi. Insha Allah, chắc chắn cha sẽ 

thấy con là người biết kiên nhẫn chịu đựng.” Al-Saffaat: 

102 (chương 37). 

Đến ngày mồng 10 (tức ngày đại lễ E’id Al-Adh-ha 

của cộng đồng Islam chúng ta ngày nay) hai cha con Nabi 

Ibrahim  và Nabi Isma-i’l  thi hành sắc lệnh của Allah. 

Nabi Ibrahim  đã dắt con trai đến Mina tại trụ đá A’qabah 

(trụ lớn) để cắt cổ thì Isma-i’l  dặn cha: “Này cha yêu, 

cha hãy trói con lại cho thật trật để con khỏi giẫy giụa. Này 

cha yêu, cha hãy lấy áo che con lại để máu của con đừng 

văng dính người cha rồi làm cho mẹ phải khóc vì con. Này 

cha yêu, khi cắt cổ con cha hãy úp mặt con xuống đất để cha 

khỏi thấy vẻ đau đớn trên gương mặt con rồi cha đau lòng 

mà không thực hiện được sắc lệnh của Allah. Này cha yêu, 

hãy mài dao cho thật bén và hãy cắt cho thật nhanh để con 

chết được nhẹ nhàng hơn, bởi cái chết là cơn đau, là cơn say 

xỉn. Này cha yêu, khi cha trở về gặp mẹ cha hãy nói với mẹ 

con gởi đến mẹ lời Salam.” 

بِّيِّ ﴿ َِ ِّۡل ۡسلََما َوتَل ُهۥ ل
َ
آ أ  103: الصافات﴾ ١٠٣فَلَم 

Thế là hai cha con lập tức thi hành sắc lệnh (của Thượng 

Đế), và khi (Ibrahim) cắt cổ (Isma-i’l) thì úp mặt Y xuống 

đất. Al-Saffaat: 103 (chương 37). Nhưng khi Nabi Ibrahim 
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 định cắt cổ con trai Isma-i’l  thì Shaytaan xuất hiện 

quấy rối thì Nabi Ibrahim  liền lấy đá ném nó và Người dời 

đến vị trí của trụ đá Wusta (trụ trung). Tại đây cũng vậy khi 

định cắt cổ con trai Isma-i’l  thì Shaytaan xuất hiện quấy rối 

thì Nabi Ibrahim  liền lấy đá ném nó và Người dời đến vị trí 

của trụ đá Shughra (trụ nhỏ). Tại đây, Shaytaan cũng xuất hiện 

quấy rối và hắn cũng bị Nabi Ibrahim  ném đá nhưng Người 

không dời đi chổ khác mà liền cắt cổ không tí do dự. Ngay lúc 

này chuyện lạ xuất hiện đó là khi cây dao kề vào cổ Nabi Isma-

i’l  thì lại bị dính chặt một chổ không tài nào cắt cổ được và 

Nabi Ibrahim  lấy ra rồi kê vào cổ lần thứ hai, rồi lần thứ ba 

tất cả đều như lần trước không cắt cổ được. (có đường truyền 

ghi là khi cắt cổ thì con dao tự động xoay lại bề lưng, lúc đó 

Isma-i’l  bảo cha hãy đâm vào cổ mình nhưng khi Nabi 

Ibrahim  đâm vẫn không đâm thủng. Có đường truyền khác 

thì ghi Nabi Ibrahim  cố kéo dao mãi trên cổ con trai Isma-

i’l  nhưng lại không đứt thì Isma-i’l  bảo cha: “Hỡi cha 

yêu, cha hãy mạnh tay hơn nữa, hãy mạnh tay hơn nữa, đây là 

sắc lệnh của Allah). Bổng lúc đó có tiếng réo gọi từ cao vọng 

xuống:     

َّٰهِّيُم ﴿ إِّبَۡر   َيَٰٓ
َ
يَۡنَُّٰه أ َُ ۡقَت ٱلر   ١٠٤َوَنَّٰ  ُ ُۡ َص لََِّي قَ َِّك َجۡليِّٱ ٱلُۡمۡحسِّ َّٰل ٓ  إِّن ا َكلَ  ۡ يَا

 105 - 011: الصافات ﴾١٠٥

Và TA (Allah) đã gọi Y: “Này hỡi Ibrahim! * Quả là 

Ngươi đã tin giấc mộng đó là sự thật. Như thế đấy TA đã 

dùng ban thưởng cho những người đức hạnh.” Al-

Saffaat: 104 - 105 (chương 37). Lập tức Nabi Ibrahim  

ngẩn đầu lên trời thì thấy một con cừu đang được đưa xuống, 

như Allah kể: 
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يٖم ﴿ بٍۡح َعظِّ ِّذِّ يَۡنَُّٰه ب َُ  011: الصافات  ﴾١٠٧َوفَ

Và TA đã chuộc mạng của Y (Isma-i’l) bằng con vật tế 

to lớn. Al-Saffaat: 107 (chương 37). Và Nabi Ibrahim  

đã cắt cổ con cừu đó thay mạng cho con trai Người. 

Hai cha con Nabi Ibrahim  và Nabi Isma-i’l  

đã vượt qua được cuộc thử thách gian nan, cuộc thử thách 

chắn rằng trên đời này không có người có thể vượt qua được, 

﴿ ۡ ُؤاْ ٱل  106: الصافات  ﴾١٠٦ُمبُِّي إِّ   َهََّٰذا لَُهَو ٱۡۡلََلَٰٓ

Chắc chắn rằng đây là sự thử thách rất rõ ràng dành 

cho Ngươi. Al-Saffaat: 106 (chương 37). 

Có sử ghi rằng Allah đã dùng con cừu mà Habeel 

con trai của thủy tổ Adam  cúng tế ngày xưa thay mạng 

cho Nabi Isma-i’l .  

Thân hữu Muslim, chúng ta đã nghe rõ câu chuyện 

giết tế lịch sử này, vậy Allah muốn giết chết Isma-i’l  thật 

sao mà lại ra lệnh Ibrahim  như thế ? 

Câu trả lời là Allah không hề muốn cắt cổ Nabi 

Isma-i’l  mà Ngài muốn cắt cổ tình thương dành cho 

Isma-i’l  nằm trong tim của Nabi Ibrahim  và để xem 

Nabi Ibrahim  xem trọng việc nào hơn tình thương dành 

cho con hay sắc lệnh của Allah. Còn chúng ta tín đồ Muslim 

bao giờ tự mình cắt cổ tội lỗi của chúng ta bằng con dao sám 

hối quay về với Allah, bằng con dao cầu xin sự tha thứ nơi 

Allah, để tẩy sạch con tim chúng ta trở nên tinh khiết hoàn 

toàn, rồi châm đầy vào đó tình thương dành cho Allah không 

tí lẫn lộn sở thích bản thân, không tí lẫn lộn sự đam mê dục 
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vọng, không tí lẫn lộn lòng đam mê trần gian. Đây là bức 

thông điệp gởi đến toàn thể tín đồ Muslim nam và nữ, dành 

cho tất cả U’lama, dành cho tất cả những ai đã và đang trao 

dồi kiến thức Islam hãy tự mình cắt cổ lòng đam mê danh 

vọng, cắt cổ bản tính khoe khoan, cắt cổ bản tính Nifaaq 

(ngụy tạo), cắt cổ lòng đam mê tiền bạc và cắt cổ tất cả niềm 

đam mê ngoài Allah đang tồn tại trong con tim của chúng ta. 

Có thế chúng ta mới trở thành tín đồ Muslim hoàn toàn 

thuần phục trước sắc lệnh của Allah. 

اُكْم بَِمَبا ِفيَْبِه بَارََك اهلُل ِِل َولَُكْم ِِف الُْقْرآِن الَْاِظيِْم، َوَنَفَاِِن َوإِوَ 
َبَكَْغِفُر اهلَل ِِل َولَُكَبْم َوِلَنفاَبِة  ْْ

َ
قُْوُل قَْوِِل َهَذا َوأ

َ
ْكِر اْْلَِكيِْم، أ ِمَن اآلوَاِ  َواِلِّ

َكَْغِفُروُ  إِراُه ُهَو الَْغُفوُر الراِحيْمُ  ْْ  َذرْب، فَا
َ ِمْن ُُكِّ َْ  .الُْمْسِلِم

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh 

Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài nâng cao 

địa vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời tán 

dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin Allah 

tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người 

Muslim. Cho nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật 

Ngài là Đấng vô cùng độ lượng vô cùng khoan dung. 
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Phần thứ hai 

، اهلُل  ْكَبََبُ
َ
، اهلُل أ ْكَبََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
اهلُل أ

كْ 
َ
،أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
، اهلُل أ ِ اْْلَْمَبدُ  اهللُ  إِلا  إِلََٰبهَ  لَ  ََبُ ، َوّلِِلا ْكَبََبُ

َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
. َواهلُل أ

داً  ي َبَاَث رَِبياُه حُمَما ِ ِ اِلا َبًة  اْْلَْمُد ّلِِلا ، وَُحاا ََ ِل ِِ ، قُْدَوً  لِلَاَبا ََ رَْْحًَة لِلَْاالَِم
مْجَ 
َ
ْنَقَبَذ اهلُل بَِبِه ِمَبَن الَْهِلَكَبِة لََعَ الِْابَاِد أ

َ
، َبَاثَُه بِِدوِن الُْهَبَدى َوالراْْحََبِة فَق ََ ِا

ْن 
َ
ْهَهُد أ
َ
اَللَِة، َوأ َب اهللُ  إِلا  إِلََٰبهَ  لَ وََهَدى بِِه ِمَن الضا ََ وَْعَبَدُ  َورََ َ ْزََب

َ
 وَْحَبَدُ  أ

نا حُمَ 
َ
ْهَهُد أ
َ
اَب وَْحَدُ ، َوأ ََ ْح

َ
َم أ ََ َبوُُهُ َصَبَّلا اهلُل َعلَيَْبِه َعبَْدُ  وََه ُْ داً َعبُْدُ  َوَر ما

لاَم تَْسِليماً َكِثْْياً  َْ وِن َو ََ وَوِم ادلِّ ابِِه َوَمْن تَِبَاُهْم بِِْْحَسان، إِ ََ ْص
َ
  .ولَََعَ آُِهِ َوأ

Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, 

Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah 

thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, không có 

Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah 

và Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại và tất cả mọi lời ca 

ngợi và tán dương là của Allah. Tạ ơn Allah Đấng đã cử 

phái Nabi Muhammad  mang đến niềm hạnh phúc cho 

nhân loại, làm tấm gương mẫu mực và là bằng chứng cho 

toàn thể con người. Allah mặc khải cho Người một tôn giáo 

chân lý và hạnh phúc, với tôn giáo này Allah dùng cứu vớt 

con người thoát khỏi mọi diệt vong và hướng dẫn con người 

thoát khỏi mọi lầm lạc u tối. Tôi xin tuyên thệ không có 

Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah 

duy nhất. Lời giao ước của Allah giúp đỡ bầy tôi của Ngài là 

sự thật và duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống đối) và 

xin chứng nhận Muhammad là nô lệ và là Rosul của Ngài, 

cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người cùng 
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dòng tộc và tất cả bằng hữu của Người lẫn những ai noi theo 

họ cho đến ngày tận thế. Amma Ba'd: 

Thân hữu Muslim, qua việc giết tế Qurbaan giúp 

người Muslim tưởng nhớ hai vị Nabi của Allah, Ibrahim  

và Isma-i’l , là cơ hội giúp tín đồ Muslim thấy được cách 

ứng xử của hai vị Nabi gương mẫu đứng trước sắc lệnh của 

Allah, để mỗi tín đồ Muslim dù nam hay nữ lấy đó mà bắt 

chước làm theo, lấy đó làm cơ hội hành đạo kính dâng 

Thượng Đế, lấy đó làm hãnh diện khi là tín đồ của những vị 

Nabi ngao đạo như thế, và để tín đồ Muslim có nêu cao biểu 

hiệu tôn giáo, bởi Allah sẽ không tôn vinh tôn giáo Islam 

cho đến khi mỗi tín đồ Muslim biết tự tôn vinh biểu hiệu của 

tôn giáo mình.  

Việc giết tế Qurbaan là sự cắt cổ lạc đà, bò, cừu 

(trừu) hoặc dê trong ngày đại lễ E’id Al-Adh-ha và những 

ngày Tashreeq bằng định tâm kính dâng lên Allah. 

ۡعَطۡيَنََّٰك ٱۡلَكۡوثََر ﴿
َ
َِّك َوٱۡۡنَۡر  ١إِّن آ أ َِّرب  ِّ ل

 ۡ  1 - 0: الكوثر  ﴾٢فََص

Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) một 

con sông nơi thiên đàng * Bởi thế, hãy chỉ vì Thượng Đế 

Ngươi (Muhammad) mà dâng lễ Salah và giết tế. Al-

Kawthar: 1 - 2 (chương 108), Allah phán ở chương khác: 

َعَٰٓ ﴿ ََ ِّن  َ  َجَعلَۡنََّٰها لَُكم م  ُۡ ُۖ َوٱۡۡلُ ِّ لَُكۡم فِّيَها َخۡيۡ  ُ  36: الحج ﴾ ئِّرِّ ٱ

Và những con Al-Budn (lạc đà và bò) mà TA đã ban cấp 

cho các người giết tế là một trong những biểu hiệu của 

Allah, qua việc giết tế đó các người sẽ tìm được điều tốt 

đẹp. Al-Haj: 36 (chương 22), Allah phán ở câu Kinh tiếp 

theo: 
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ن َيَناُُلُ ٱتل ۡقَوىَّٰ مِّنُكۡم  ﴿ َ ُُلُوُمَها َوََل دَِّمآؤَُها َوَلَّٰكِّ  ُ  37: الحج ﴾ لَن َيَناَل ٱ

Không phải thịt cũng không phải máu của vật giết tế 

đến với TA mà đến với TA là lòng kính sợ của các 

người. Al-Haj: 37 (chương 22). 

Một số U’lama cho rằng giết tế Qurbaan là Waajib 

(bắt buộc), và là hành động Haram đối với ai có khả năng 

giết tế mà không giết tế. Nhưng ý kiến đúng nhất là ý kiến 

của Jamhoor (đại đa số U’lama) rằng giết tế Qurbaan là 

Sunnah Mu-akkadah (tức Sunnah này gần như Waajib) và sẽ 

là Makrooh (không nên) đối với ai không giết tế trong khi có 

khả năng giết Qurbaan. 

Đạo hữu Muslim, những ai được Allah ban cho sự 

rộng rải về tiền bạc thì đừng tự cấm mình hưởng ân phước vĩ 

đại này, đừng để mình đánh mất cơ hội vàng một năm chỉ có 

một lần. Mỗi tín đồ hãy biết rằng tài sản thật sự của mỗi 

người chính là những gì anh ta đã sử dụng, đã gởi đi trước, 

còn những gì bên cạnh anh ta chẳng phải là tài sản của anh ta 

mà chính là của người thừa kế sau anh ta nhưng anh ta sẽ 

phải bị Allah tra khảo hết tất cả số tài sản mà anh đã sở hữu 

trong cuộc sống. Cho nên, mỗi tín độ hãy tự sử dụng cho bản 

thân mình những gì tốt đẹp thì chắc chắn sẽ gặp được tất cả 

ở nơi Allah, 

﴿ ُ  ُ ُِّۖ َوٱ  ُ َُُم ٱۡلُفَقَرآُ  إَِِّل ٱ ن
َ
َها ٱنل اُس أ ي 

َ
أ ُُ َيَٰٓ   ١٥ ُهَو ٱۡلَغَنِّ  ٱُۡلَمِّي

ۡ
إِّ  يََشأ

 ُٖ ي ُِّ َۡلٖق َج تِّ ِبِّ
ۡ
َِّعيِّ يٖ  ١٦يُۡذهِّۡبُكۡم َوَ أ ِّ ب  ُ  ٱ

َِّك لََعَ َّٰل  01 - 01 :فاطر ﴾١٧َوَما َذ

Hỡi con ngươi, tất cả các ngươi chỉ là những kẻ nghèo khổ 

so với Allah, bởi Allah là Đấng Giàu Có, Đấng đáng được 

ca tụng * Nếu muốn, Ngài sẽ hủy diệt hết tất cả các người 
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và lặp lại sự tạo hóa mới * Và việc đó chẳng có gì nặng 

nhọc với Allah cả. Faa-tir: 15 – 17 (chương 35). 

Hỡi tín hữu Muslim nào được Allah ban cho sự rộng 

rãi về tiền bạc, hãy tự hứa với Allah rằng năm nay đây mình 

sẽ giết tế Qurbaan kính dâng lên Đấng Chủ Tể của toàn vủ 

trụ & muôn loài và làm vui mừng những người nghèo khổ 

qua việc phân phát thịt. Nếu như năm ngoái các bạn giết tế 

một con dê hoặc một con bò thì năm nay hãy tự hứa sẽ giết 

tế gấp đôi hai con dê hoặc hai con bò, hãy rộng lượng đi 

Allah sẽ rộng lượng lại với các bạn, hãy bố thí đi đừng sợ 

hãi mất phần trước Đấng có vương quyền là bảy tầng trời và 

đất. 

Ý nghĩa của việc giết tế Qurbaan: Đây là biểu hiệu 

Allah đã cho phép cộng đồng Islam giết tế Qurbaan nhằm 

tạo niềm vui cho người nghèo Muslim qua việc giết thịt phân 

phát cho họ trong dịp đại lễ E’id Al-Adh-ha và nhằm ôn lại 

sự giết tế duy nhất trong thế giới loài người của hai cha con 

Nabi Ibrahim  và Nabi Isma-i’l . 

Nói về ân phước của việc giết tế Qurbaan thì khi 

được hỏi về ân phước dành cho người giết tế Qurbaan thì 

Nabi  đáp: ((  بُِكَب ِّ َهَبْاَر ، َحَسَبنَة))  “Cứ mỗi sợi lông được 

một ân phước.” Mọi người ngạc nhiên hỏi: Mỗi sợi lông 

con vật hả, thưa Rasul ? Người đáp: 

وِف َحَسنَة  بُِك ِّ َهاْ ))   ((؟ َر ، ِمْن الصُّ

“Cứ mỗi sợ lông của con vật giết tế là được hưởng một 

ân phước.” Hadith do Ahmad, Ibnu Majah và Al-Haakim 

ghi. 
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Có Hadith do A’-ishah  dẫn lời Rasul  rằng: 

رِ  وَْومَ  آَدمَ  اْبنُ  َعِمَ   َما)) َْ َحبا  َعَمالً  انلا
َ
ََ  أ ِ ا إِ َا  ّلِلا  َوإِراهُ  َدم،  ِهَراقَةِ  ِمنْ  وََج ا  َع

ِت 
ْ
ْظالَفَِها بُِقُرورَِها الِْقيَاَمةِ  وَْومَ  َلَق

َ
ْهَاارَِها َوأ

َ
مَ  َوإِنا  َوأ ِ  ِمنَ  َلََقعُ  ادلا َا  اّلِلا  وََج ا  َع

نْ  َببَْ   بَِمَنن، 
َ
رِْ   لََعَ  َيَقعَ  أ

َ
 ((َنْفساً  بَِها فَِطيبُوا األ

“Không việc làm nào của con cháu Adam trong ngày giết 

tế (tức trong ngày E’id Al-Adh-ha) được Allah yêu thích 

bằng việc làm cho máu tuôn tràn (tức cắt cổ súc vật làm 

Qurbaan). Quả thật, vào ngày tận thế con súc vật đó sẽ 

được mang ra trình diện với đầy đủ sừng, đầy đủ móng 

và đầy đủ lông và quả thật máu của con vật sẽ rơi vào vị 

trí Allah chấp nhận (sự giết tế đó) trước khi nó rơi xuống 

đất. Thế nên, các ngươi hãy giết tế Qurbaan bằng tâm 

trạng hài lòng.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi. 

 Các điều khoản bắt buộc khi giết tế Qurbaan: 

 Thứ nhất: Phải là súc vật thuộc ba loài lạc 

đà, bò và cừu (trừu) hoặc dê. 

 Thứ hai: Phải là súc vật nằm trong độ tuổi 

được Nabi  qui định như lạc đà đã tròn 5 năm tuổi bước vào 

tuổi thứ sáu; bò đã tròn 2 năm tuổi bước vào tuổi thứ 3; dê đã 

tròn 1 năm tuổi và bước vào tuổi thứ hai; và cừu (trừu) đã tròn 

6 tháng tuổi và bước vào tháng tuổi thứ bảy. 

 Thứ ba: Không được phép giết súc vật gầy 

còm, bệnh hoạn, bị què, bị tật nguyền, bị đuôi mắt, bị mù mắt, 

bị gãy răng, bị gãy sừng, bị cụt lỗ tai, súc vật quá già không 

còn thịt. 
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Một con lạc đà hay một con bò làm được cho bảy 

người và một con dê hoặc con cừu (trừu) thì làm cho một 

người và gia đình.  

Thời gian được phép giết tế Qurbaan là từ sau lễ Salah 

đại lễ E’id Al-Adh-ha đến mặt trời lặn ngày 13 của những ngày 

Tashreeq (tức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Zul Hijjah (tháng 

12 theo lịch Islam)) như được nhắc qua hai Hadith do Al-Barra 

bin A’zib  dẫn lời Rasul : 

َل  إِنا )) وا
َ
  َما أ

ُ
َر، رَرِْجعَ  ُثما  ،رَُصّلِّ  َهَذا نَاوَْومَ بِِه  َنبَْدأ ََ  َفَقدْ  َذلَِ   َاَ  فَ  َفَمنْ  َفنَنْ

َصاَب 
َ
ناَكَنَا، أ اَل ِ  َببَْ   ََنَرَ  َوَمنْ  ُْ َمهُ  َْلْم   ُهوَ  فَِْناَما الصا   قَدا

َ
 النُّْسِ   ِمنَ  لَيَْس  ْهِلِه،أِل

ء،  ِف   ((ََشْ
“Quả thật, việc làm đầu tiên chúng ta làm trong ngày 

(E’id) này là hành lễ Salah, xong trở về giết Qurbaan. Ai 

đã làm đúng như thế là đã làm đúng Sunnah của Ta, còn ai 

giết tế trước lễ Salah thì đó chỉ là thịt để cho gia đình y ăn 

mà thôi chứ không liên quan gì đến thịt Qurbaan.” Hadith 

do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Nabi  nói ở Hadith khác:   ُُكُّ ))
َ
  ((ح  بْ ذَ  ِق يْ ْشِ تا ال امِ وا أ

“Những ngày Tashreeq là giết tế Qurbaan.” Tham khảo 

quyển Al-Silsilah Al-Soheehah số 2467. 

Trong những ngày Tashreeq này và hai ngày đại lễ 

E’id Al-Fit-r và đại lễ E’id Al-Adh-ha cấm nhịn chay, bởi đây 

là những ngày tết vui vẻ, tết ăn uống của cộng đồng Islam như 

Nabi  đã nói:  

واامُ ))
َ
ِ  أ ْك ، َوُِرْب، وَِذْكر، ّلِِلا

َ
وااُم أ
َ
يِق أ   ((التاْشِ
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“Những ngày Tashreeq là những ngày ăn uống và tụng 

niệm, tán dương Allah.” Hadith do Muslim ghi. 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an và 

phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của Allah 

phán truyền: 

ِّيلَن َ اَمُنلواْ َصلل واْ َعلَۡيلهِّ ﴿ َهلا ٱذ  ي 
َ
أ ِّ  َيَٰٓ ََُهۥ يَُصل وَ  لََعَ ٱنل بِّ  َ َوَمَلَٰٓئَِّك  ُ إِّ   ٱ

ُِّمواْ تَۡسلِّيًما   56: األحزاب ﴾٥٦َوَسل 

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an 

và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu 

xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. Al-

Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói: 

ا َواِحَدً  َصَّلا ا)) ا هللُ َمْن َصَّلا لََعَ  (( َعلَيِْه َعْشً
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 

cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 

 مَ َبإِبَْراِهي ىَبَعلَ  لايَْت َبَص  اَبَكمَ  ،د، َبحُمَما  آلِ  ىَبوََعلَ  د، َبحُمَما  ىَبَعلَ   ِّ َبَص  ما َباللاهُ 
ي إِراَ   ،مَ َبإِبَْراِهي آلِ  ىَبوََعلَ  ي د  َبَْحِ هُ  .د  َبََمِ

 آلِ  ىَبوََعلَ  د، َبحُمَما  ىَبَعلَ  بَارِكْ  ما َباللا
ي ِميد  َبحَ  إِراَ   ،مَ َبإِبَْراِهي آلِ  ىَبوََعلَ  مَ َبإِبَْراِهي ىَبَعلَ  بَاَرْكَت  اَبَكمَ  ،د، َبحُمَما   د  َبََمِ

Lạy Allah, cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho Nabi 

Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho 

Nabi Ibrahim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng 

Tối Cao và Rộng Lượng. 
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ََآٱ  ۞إِّ   ٱ﴿ :ِعبَاَد اهللِ  لِّ َوٱۡۡلِّۡحَسَّٰنِّ ِإَوي ُۡ ِّٱۡلَع ُمُر ب
ۡ
َ يَأ  ذِّٱ ٱۡلُقۡرََبَّٰ َوَ ۡنََهَّٰ َعنِّ  ُ 

ِۚ يَعُِّظُكۡم لَعَ  ُرو َ ٱۡلَفۡحَشآ ِّ َوٱلُۡمنَكرِّ َوٱۡۡلَۡغِّ وفَُبوا ٠1: النحل  ﴾٩٠ ل ُكۡم تََذك 
َ
، َوأ

ْيَماَن َبْاَبَد تَوِكيَبِدَها َوقََبْد َجَالَْبَكُُم اهلَل 
َ
بَِاْهِد اهلِل إَِذا اَعَهْدُتْم َوَل َتنُْقُضوا األ

َعلَيُْكْم َكِفَبياًْل إِنا اهلَل َيْالََبُم َمَبا َتْفَالَُبوَن، َواْذُكَبُرْوا اهلَل الَْاِظَبيَْم اْْلَِليَْبَ  
ْكَبََبُ َواهلُل َيْالََبُم َمَبا وَذْ 

َ
ْكَبُر اهلِل أ َِْدُكْم َوَِلِ ُكْرُكْم َواْهَبُكُروُ  لََعَ رَِاِمَبِه وََب

 .تَْصنَُاونَ 
Hỡi tín hữu Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh thi hành nền 

công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) bà con ruột thịt, 

đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội lỗi và bất công. Ngài 

dạy bảo các người như thế để may ra các người lưu nhớ 

(đến phúc và tội) Al-Nahl: 90. Hãy thực hiện mọi giao kèo 

mà mọi người đã cam kết với Allah, cũng chớ hủy bỏ lời thề 

sau khi đã khẳng định trong khi Allah đã ban cho mọi người 

quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu mọi điều các người 

làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Cao Quí đi sẽ 

được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn Allah với những hồng 

ân đã ban tặng sẽ được Ngài thêm cho và lời tưởng nhớ Allah 

thật vĩ đại Allah am tường mọi hành động của các người. 


