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ٻ  ٻ  ٻٱ         
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

Lời mở đầu 

نُوحَب  َر لَُهمح اَّلُّ فه َغح َات، ِله َْيح مه اْلح هه بهَمَوا سه بَاده هي َمنذ لََعَ عه ه اَّلذ ُد لِله َمح َل لَُهمح ، احَلح زه
َوََيح

بَات،  َط وَ الهه
َ
َها فَأ تهنَامه غح َق َمنح َشاَء ِله َرُه  اَعهُ فذ مح

َ
َضاَع أ

َ
َواتذَقاُه، َخَذَل َمنح َشاَء فَأ

 .وََعَصاهُ 

 
َ
َُدُه َوأ ْحح

َ
َمَل ََلَا الد أ كح

َ
ُكُرُه، أ َن، شح يحناً،  يح ََلَم ده هسح

َ ََلَا اْلح َمَة، رَِضه َتمذ َعلَيحنَا اَلدعح
َ
َوأ

يَامه بهَها هلحقه َق ل ََة، َوَوفذ احله َماَل الصذ عح
َ َع ََلَا اْلح رَ َوََشَ جح

َ  .، َوَرتذَب َعلَيحَها اْلح

 
َ
َهدُ َوأ نح َِل  شح

َ
هَ أ ـٰ ًدا َعبحُدهُ َورَُسوَُلُ  هللُ إهِلذ ا إهلَ نذ حُمَمذ

َ
َهُد أ شح

َ
يَك ََلُ َوأ َدُه َِل ََشه  وَحح

 ، ُمُه َعلَيحهه يحنه َصلََواُت اهلُل وََسَلذ مه الد َحابههه َوَمنح تَبهَعُهمح إهىَل يَوح صح
َ
ه َوأ ا ...  ولَََعَ آَله مذ

َ
أ

 َبعحدُ 
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng 

đã ban ân huệ cho các bề tôi của Ngài những mùa tốt lành và 

hồng phúc để Ngài tha thứ tội lỗi cho họ, ban cho họ những 

món quà; để Ngài phù hộ những ai muốn tận dụng cơ hội 

những ngày đó cho việc tuân lệnh Ngài và kính sợ Ngài; và để 
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Ngài hạ thấp những ai muốn đánh mất mệnh lệnh của Ngài và 

muốn bất tuân Ngài. 

Tôi ca ngợi và tán dương Ngài, tôi tạ ơn Ngài đã hoàn 

chỉnh tôn giáo cho chúng ta, đã hoàn thiện ân huệ cho chúng 

ta, đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho chúng ta, đã qui định 

cho chúng ta những việc làm ngoan đạo, đã phù hộ cho chúng 

ta thực hiện chúng và đã sắp đặt phân ân phước cho những việc 

làm đó. 

Tôi chứng nhân không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah, Ngài là Đấng Duy Nhất không có đối tác 

đồng đẳng, và tôi chứng nhận rằng Muhammad là người bề tôi 

và là vị Thiên sứ của Ngài, cầu xin Allah ban bằng an và phúc 

lành cho Người, cho gia quyến của Người, các bạn đạo của 

Người cùng tất cả những ai đi theo họ cho đến Ngày Tận Thế. 

Bức thông điệp này bao gồm một loạt các giáo luật và 

nghi thức liên quan đến mười ngày Zdul-Hijjah và những ngày 

Tashreeq được trình bày một cách ngắn gọn. Tôi có biên soạn 

lời giải thích cho các Hadith mà tôi đã tập hợp trong chủ đề 

này. Tôi viết dựa theo phương pháp mà tôi đã từng áp dụng 

cho cuốn sách “Các Hadith về nhịn chay” và ý tôi cho điều đó 

là muốn trong tay người Imam Masjid sẽ có một cuốn sách phù 

hợp để đọc trong dịp mười ngày Zdul-Hijjah sau giờ Salah Asr 

– giống như thói quen của các vị Imam của chúng ta – ngoại 

trừ đọc sau Azaan I’sha thì có cuốn sách “Các buổi học về 

mười ngày Zdul-Hijjah” và những cuốn sách khác được biên 

soạn về đề tài này. 
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Tôi hy vọng Imam Masjid bắt đầu đọc nó hai ngày trước 

khi vào mười ngày Zdul-Hijjah để chuẩn bị cho bài thuyết 

giảng của mình không bị phá vỡ các thứ tự của Hadith. 

Và tôi có biên soạn thêm ở phần cuối một bức thông 

điệp nhỏ về các Hadith nói về tháng của Allah – Muharram 

cũng theo lối trình bày đã nói, tuy nhiên, bức thông điệp đặc 

biệt tập trung hơn vào các Hadith nói về nhịn chay ngày 

A’shura’ và những giáo luật liên quan. 

Tôi cầu xin Allah biến bức thông điệp này thành một 

việc làm thành tâm vì sắc diện của Ngài, một điều làm tôi được 

đến gần với Thiên Đàng hạnh phúc của Ngài, và cầu xin Ngài 

phù hộ cho bức thông điệp này mang lại điều hữu ích và tốt 

đẹp cho những đã viết, đọc và nghe nó, quả thật Ngài luôn ở rất 

gần và luôn đáp lại lời cầu xin của bầy tôi. 

َعه  مجح
َ
بههه أ ه وََصحح ٍد ولَََعَ آَله َ َصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ  .يح

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả các 

bạn đạo của Người. 

Tác giả 

Abdullah bin Saleh Al-Fawzaan 

16/12/1423 Hijri 
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Ân phúc và việc làm ngoan đạo trong mười 

ngày Zdul-Hijjah 

 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

يذامه  فه  الحَعَمُل  َما »
َ
ه  أ فحَضَل  الحَعرشح

َ
نَ  أ هه  فه  الحَعَمله  مه َهادُ  َوِلَ  قَالُوا.  « َهذه ه

 َوِلَ  » قَاَل  اْلح
َهادُ  ه

رُ  َخَرجَ  رَُجل   إهِلذ  ، اْلح هه  ُُيَاطه ه  بهنَفحسه ءٍ  عح يَرحجه  فَلَمح  َوَماَله هََشح ي وأبو رواه ابلخار « ب
 .داود والرتمذي وابن ماجه وأْحد

“Không có việc làm nào tốt đẹp hơn việc làm trong những 

mười ngày này”. Các Sahabah nói: Ngay cả việc Jihaad ư?. 

Người  nói: “Ngay cả việc Jihaad, trừ phi một người ra đi 

dâng cả tính mạng và tài sản cho Jihaad và không mang gì 

trở về cả” (Al-Bukhari, Abu Dawood, Tirmizhi, Ibnu Ma-jah 

và Ahmad)(1).  

Hadith này là bằng chứng nói lên ân phúc của mười 

ngày Zdul-Hijjah hơn những ngày khác trong năm, bởi Thiên 

sứ của Allah  đã chứng nhận và khẳng định mười ngày đó là 

tốt nhất và ân phúc nhất trong những ngày của cõi trần gian và 

bởi vì Người  đã khuyến khích và thúc giục các tín đồ làm 

việc ngoan đạo và thiện tốt trong những ngày đó. 

Hadith cũng là bằng chứng cho thấy tất cả các việc làm 

ngoan đạo và thiện tốt trong những ngày đó được Allah yêu 

                                                           
(1)

 Albukhari (2/457), Abu Dawood (7/103), Tirmizhi (3/463), Ibn Ma-jah 

(1/550) và Ahmad (3/298); và lời Hadith là của Tirmizhi. 
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thích hơn so với những ngày khác và nó mang lại nhiều ân 

phước và công đức cho người bề tôi, và Hadith cho thấy ân 

phước của tất cả mọi việc làm ngoan đạo và thiện tốt trong 

mười ngày đó được nhân lên rất nhiều không ngoại trừ bất cứ 

một việc làm thiện tốt nào. 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:  

نح  َما » َملُهُ مه ٍ َيعح نح َخْيح راً مه جح
َ
َظُم أ عح

َ
نحَد اهلله َعزذ وََجلذ َوأ زحََك عه

َ
ه عُ  فه  َعَمٍل أ   رشح

َح  ضح
َ يحَل .  «اْلح َهادُ  َوِلَ  :قه ه

ح  اْلح َهادُ  َوِلَ  » قَاَل  َسبهيحله اهلله   يفه ه
ح َسبهيحله اهلله  اْلح  إهِلذ  ، يفه

رُ  َخَرجَ  رَُجل   هه  ُُيَاطه سه ه  بهنَفح عح  فَلَمح  َوَماَله ءٍ  يَرحجه هََشح  .الاريم بإسناد حسنرواه  « ب
“Đối với Allah, không có việc làm nào tốt đẹp hơn và mang 

lại ân phước to lớn hơn những việc làm trong những mười 

ngày Al-Adha (mười ngày Zdul-Hijjah)”. Có lời hỏi: Ngay 

cả việc Jihaad cho con đường chính nghĩa của Allah ư?. Người 

 nói: “Ngay cả việc Jihaad cho con đường chính nghĩa của 

Allah, trừ phi một người ra đi dâng cả tính mạng và tài sản 

cho Jihaad và không mang gì trở về cả” (Adda-rami ghi lại 

với đường dẫn khá tốt)(2). 

Quả thật, việc gặp được mười ngày Zdul-Hijjah là một 

ân huệ to lớn từ Allah Tối Cao và Ân Phúc cho người bề tôi 

của Ngài bởi vì đó là mùa trong các mùa tuân lệnh và thờ 

phượng mà Allah muốn phù hộ cho người bề tôi gặt hái được 

ân phước và tận dụng cơ hội tìm kiếm công đức. Bởi thế, người 

Muslim phải quí trọng ân huệ này và nắm lấy cơ hội để thu 

lượm ân phước và công đức, hãy biết nắm bắt thời gian của nó, 

                                                           
(2)

 Sunan Adda-rami (1/398), xem “Irwaa Al-ghaleel” (3/398). 
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hãy thể hiện cho mười ngày này sự khác biệt hơn những ngày 

khác, hãy năng tuân lệnh Allah nhiều hơn, hãy làm nhiều việc 

thiện tốt hơn. Và đó là điều mà các bậc tiền bối Salaf của cộng 

đồng tín đồ này đã luôn duy trì như Abu Uthman Annahdi  

đã nói: (Họ thường tôn vinh ba cái mười: mười ngày cuối của 

tháng Ramadan, mười ngày đầu của tháng Zdul-Hijjah và mười 

ngày đầu của tháng Muharram)(3). 

Trong mười ngày này, có thể làm nhiều việc làm ngoan 

đạo và tuân lệnh Allah, tiêu biểu: 

 Năng nhiều lễ nguyện Salah khuyến khích, làm 

Sadaqah, thể hiện sự hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn, hàn gắn 

tình máu mủ ruột thịt, chân thành sám hối, ... 

 Nhiều tụng niệm Allah, Takbir, Tahmeed, Tahleel, .. 

và đọc Kinh sách của Ngài (Qur’an). 

 Nhịn chay, quả thật nhịn chay chín ngày đầu của tháng 

Zdul-Hijjah mặc dù không có bằng chứng khẳng định cụ thể 

trong mười ngày này, tuy nhiên, nhịn chay là việc làm ngoan 

đạo tốt nhất mà Thiên sứ của Allah  đã khuyến khích và thúc 

giúc các tín đồ thực hiện, cho nên nhịn chay trong chín ngày 

này là điều khuyến khích làm dựa theo ý nghĩa chung chung 

của các bằng chứng giáo lý. 

 Đi hành hương Hajj và Umrah, cả hai đều là những 

việc làm trong các việc làm ngoan đạo tốt nhất. (Nội dung chi 

tiết sẽ được trình bày Insha-Allah). 

                                                           
(3)

 Ta-if Al-Ma’rif trang 39, và Abu Uthman Annahdi được Al-Hafjzh nói về 

tiểu sử của ông trong Tahzdeeb Attahzdeeb (6/249) và ông đã qua đời vào 

cuối thế kỷ đầu. 
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 Cố gắng thực hiện Qurbaan và đừng lơ là việc làm này 

bởi vì ân phược mà Allah ban cho việc làm này rất to lớn. 

Lạy Allah, xin Ngài đánh thức bầy tôi từ giấc ngủ xao 

lãng, xin Ngài hãy phù hộ bầy tôi đón nhận những ngày đó một 

cách tốt đẹp trước khi chúng ra đi, xin Ngài hãy phù hộ bầy tôi 

gặt hái được nhiều ân phước trong những ngày đó, xin Ngài 

hãy phù hộ bầy tôi luôn biết quan tâm và nghĩ đến những mùa 

ân phước tốt lành. 

ٍد   ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 

 

 

 

 

 

 

 

Những điều cần tránh trong mười ngày Zdul-

Hijjah đối với ai muốn làm Qurbaan 

 

 

Bà Ummu Salmah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  
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تُمح  إهَذا » يح
َ
ََلَل  َرأ ةه  ذهى هه هجذ َرادَ  احلح

َ
َحُدُكمح  َوأ

َ
نح  أ

َ
َ  أ كح  يَُضحد  هه َشعحره  َعنح  فَلحيُمحسه

َفارههه  ظح
َ
َ  َوأ َوايَةٍ  « َحَّتذ يَُضّحد ح ره تههه َشيحئاً  »: َوِفه َ رههه َوبرَشح نح َشعح أخرجه  «فَََل َيَمسذ مه

 .مسلم
“Khi nào các ngươi nhìn thấy trăng lưỡi liềm của tháng 

Zdul-Hijjah và ai đó trong các ngươi muốn làm Qurbaan 

thì y hãy giữ tóc (và lông trên cơ thể) và móng tay (chân) 

lại cho đến khi giết con vật Qurbaan xong”, còn trong một 

lời dẫn khác: “... các ngươi chớ đừng chạm vào bất cứ sợi 

tóc nào cũng như (sợi lông nào) trên cơ thể ...” 

(Muslim:1977). 

Hadith là bằng chứng rằng khi vào mười ngày của Zdul-

Hijjah, người nào muốn làm Qurbaan thì y không được bứt, 

nhổ lông, tóc cũng như không được cắt móng tay (chân) cho 

đến khi đã giết con vật Qurbaan xong. Nếu trường hợp ai đó 

làm Qurbaan nhiều hơn một con thì y được phép bình thường 

trở lại sau khi đã giết con Qurbaan đầu tiên. 

Câu nói đúng nhất và hợp lý nhất trong hai câu nói của 

giới học giả về vấn đề này là giáo luật nghiêm cấm bởi vì trong 

Hadith cho thấy Thiên sứ của Allah  nói “chớ đừng” tức 

không cho phép. Bởi thế, người nào cố tình bứt, nhổ bất cứ một 

sợ lông, tóc hay cắt móng tay (chân) thì y phải sám hối với 

Allah và xin Ngài tha thứ, nhưng không phải chịu bất cứ hình 

phạt nào trong trường hợp này, các học giả đều đồng thuận về 

điểm này, và điều đó cũng không ảnh hưởng đến bản chất của 

việc làm Qurbaan cũng như con vật Qurbaan. 

Và điều cấm kỵ này chỉ dành riêng cho những chủ thể 

làm Qurbaan bởi lời của Thiên sứ  là “ai đó trong các ngươi 
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muốn làm Qurbaan” cho nên không bao hàm chung cho vợ 

và con cái nếu như người đó muốn họ cùng tham gia chia sẻ 

Qurbaan của với y trong công đức và ân phước. 

Người nào không có ý định làm Qurbaan thì y cứ bứt 

nhổ lông tóc hay cắt móng tay (chân) bình thường nếu cần rồi 

khi nào đã vào trong mười ngày Zdul-Hijjah thì y lại muốn làm 

Qurbaan thì y phải bắt đầu cấm kỵ những điều đó tại thời điểm 

y định tâm. 

Và trong thời gian cấm kỵ nếu thật sự cần thiết phải lấy 

bỏ phần lông tóc, móng tay (chân) vì lý do nếu giữ lại sẽ gây 

hại đến cơ thể chẳng hạn như móng tay (chân) bị gãy hoặc chỗ 

lông hoặc tóc bị thương thì việc lấy bỏ đó không vấn đề gì, bởi 

vì chủ thể làm Qurbaan không có sự cấm kỵ hơn người 

Muhrim (đang trong tình trạng Ihram khi thực hiện Hajj) trong 

khi người Muhrim được phép cạo đầu nếu như bị bệnh hoặc bị 

thương tổn trên đầu; tuy nhiên, người Muhrim phải chịu phạt 

Fidyah (tức phải giết một con cừu cho sự vi phạm đó) còn 

người làm Qurbaan thì không cần phải Fidyah. 

Và người phụ nữ không được ủy thác cho một ai đó làm 

Qurbaan cho cô ta để cô ta có thể tự do thoải mái bứt, nhỗ lông 

tóc hay cắt móng tay (chân) của mình – giống như một số chị 

em phụ nữ đã hiểu sai về điều này – bởi vì giới luật chỉ liên 

quan đến chính bản thân người chủ thể làm Qurbaan cho dù 

người đó có ủy thác hay không ủy thác cho ai khác; còn người 

được ủy thác giết Qurbaan không liên quan đến điều cấm kỵ 

này. 

Người đàn ông và phụ nữ được phép tắm gội bình 

thường trong những mười ngày Zdul-Hijjah bởi vì Nabi  chỉ 
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cấm bứt, nhổ và lấy bỏ lông, tóc hay móng tay (chân) một cách 

có chủ ý thôi, cũng giống như người Muhrim vẫn được phép 

tắm gội bình thường. 

Ai định tâm làm Qurbaan rồi sau đó quyết định đi làm 

Hajj thì y không được lấy bỏ bất cứ sợ tóc, lông nào hay cắt 

móng tay (chân) lúc Ihram bởi vì đó chỉ là điều Sunnah khi 

cần, do đó phải nên bỏ; tuy nhiên, nếu y cắt ngắn tóc một cách 

có chủ ý sau khi thực hiện xong Umrah thì đó là một nghi thức 

của Umrah theo câu nói đúng nhất của các học giả, tương tự 

sau khi đã ném trụ Jamarat Aqabah vào ngày Eid. 

Lạy Allah, xin Ngài phù hộ bầy tôi hoàn thành tốt các 

việc làm thờ phượng Ngài, xin Ngày thương xót bầy tôi và tha 

thứ tội lỗi cho bầy tôi, xin Ngài đừng ngăn cấm tình yêu và sự 

thương xót của Ngài đối với bầy tôi vì tội lỗi của bầy tôi, xin 

Ngài đừng bỏ mặc bầy tôi vì những sai sót của bầy tôi, xin 

Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi và cho 

tất cả những anh em đồng đạo Muslim. 

ٍد   ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Hãy tranh thủ thực hiện bổn phận hành hương 

Hajj 

 

Ông Abdullah bin Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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«  َ ََلمُ  بُنه نح  َشَهاَدةه  ََخحٍس  لََعَ  اْلهسح
َ
نذ  اهللُ  إهِلذ  إهََلَ  ِلَ  أ

َ
ًدا َوأ  َوإهقَامه  ، اهلله  رَُسوُل  حُمَمذ

ََلةه  ََكةه  َوإهيتَاءه  ، الصذ َجد  ، الزذ مه  ، َواحلح ومسلم رقم  8رقم  خاريرواه ابل « َرَمَضانَ  وََصوح
61. 

“Islam được dựng trên năm trụ cột: sự chứng nhận không 

có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và 

Muhammad là Thiên sứ của Allah, dâng lễ nguyện Salah, 

xuất Zakah, đi hành hương Hajj và nhịn chay Ramadan.” 

(Albukhari: 8, Muslim: 16). 

Hadith này là bằng chứng giáo lý bắt buộc phải đi hành 

hương Hajj, và Hajj là trụ cột trong các trụ cột của Islam đối 

với người nào có khả năng và điều kiện. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

َبوَ  ﴿ َإَل  اع  ت ط  َنَٱسب َٱۡلب يبَتَم  َٱنلهاَسََحجُّ ََلَع   بَيٗلاَّلَِله َٱهََس  َإ ن ََه ر    ََو م نَف  ّلِله َغ َِنٌّ
َٰل َميَ  َنَٱلبع   [79: سورة آل عمران]         ﴾ ع 

Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải đi 

hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah khi có 

điều kiện, và kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì quả thật 

Allah là Đấng Giàu Có nhất trong toàn vũ trụ (Chương 3 - 

Ali-‘Imran, câu 97). 

Một trong các hồng phúc và sự thương xót của Allah là 

Ngài dễ dàng với bầy tôi của Ngài khi Ngài chỉ bắt buộc mỗi 

người bề tôi của Ngài thực hiện một lần trong đời. Thiên sứ 

của Allah  nói: 
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َجُّ  » ةً  احلح أخرجه أصحاب السنن إِل الرتمذي وإسناد  «  َتَطوُّع   َفُهوَ  َزادَ  َفَمنح  َمرذ
 .صحيح

“Đi hành hương chỉ có một lần, bởi thế, người nào làm 

thêm thì đó là việc làm tự nguyện (được ban ân phước chứ 

không bắt buộc)” (Abu Dawood, Annasa-i, Ibnu Ma-jah và 

Ahmad ghi lại với đường dẫn truyền Sahih)(4). 

Người Muslim có bổn phận phải chủ động thực hiện 

nghĩa vụ hành hương Hajj nếu đã có khả năng và đủ điều kiện 

và không có sự trở ngại, bởi quả thật con người không biết 

được điều gì sẽ cản trở y sau đó. 

Ibnu Abbas  thuật lại từ Al-Fudhail hoặc ngược lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

لُواَتعَ  » َجد  إهىَل  جذ يَضةَ  َيعحنه  - احلح َحَدُكمح  فَإهنذ  - الحَفره
َ
رهى ِلَ  أ

 « ََلُ  َيعحرهُض  َما يَدح
 .أخرجه أْحد

“Các ngươi hãy sớm đi hanh hương Hajj – tức hành hương 

Hajj bắt buộc – bởi vì quả thật không ai trong các ngươi 

biết được điều gì sẽ cản trở y” (Ahmad ghi lại)(5). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

                                                           
(4)

 Abu Dawood (1721), Annasa-i (5/111), Ibnu Ma-jah (2886) và Ahmad 

(5/331), Hadith được thuật lại bởi Ibnu Abbas , và đây là Hadith Sahih, gốc 

của nó là trong Muslim (1337) qua lời thuật của Abu Huroiroh . 
(5)

 Ahmad (1/314), Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt trong “Irwaa 

Alghaleel” (4/168), xem: Adhwa’ Al-Bayaan (5/115). 
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ة َ ﴿ رَ   غب َم  َٰ َإََل  ْ ارَُعٓوا ََو س  ا َع  بُضه  نهٍة َو ج  ب َُكمب َنَره َعدَهم 
ُ
ۡرُضَأ

َو ٱۡلب  َُٰت َٰو  م  َٱلسه تب
َ  [311: سورة آل عمران] ﴾١٣٣َلَلبُمتهقَي 

Và các ngươi hãy nhanh chân đến với sự Tha thứ nơi 

Thượng Đế của các ngươi và hãy nhanh chân đến Thiên 

Đàng nơi mà khoảng rộng của nó bao la bằng trời đất, 

được chuẩn bị cho những người ngoan đạo. (Chương 3 – Ali-

Imran, câu 133). 

ََٰتَ  ﴿ ت بَُقواَْٱۡلب يبر   [341: ابلقرة سورة] ﴾ إ ٱسب
Các ngươi hãy thi đua nhau làm điều thiện tốt và ngoan 

đạo. (Chương 2 – Albaqarah, câu 148). 

Do đó, mỗi người Muslim nam và Muslim nữ phải nên 

sớm thực hiện nghĩa vụ trụ cột thiêng liêng này khi nào có khả 

năng và điều kiện, chớ đừng trì hoàn và trễ nải. Những người 

cha, những người bảo hộ nên quan tâm con cái và cấp dưới của 

mình về vấn đề này bởi lời di huấn với ý nghĩa chung chung 

của Thiên sứ : 

ئُول  مَ  َوُُكُُّكمح  ، َراٍع  ُُكُُّكمح  » يذتههه  َعنح  سح  .متفق عليه « َرعه
“Tất cả các người đều có trách nhiệm trông coi lẫn nhau, 

tất cả các người đều phải có trách nhiệm đối với người dưới 

quyền của các ngươi” (Albukhari: 853, Muslim: 1829). 

Và nên nhấn mạnh điều này đối với con gái trước khi gả 

chồng bởi vì đi hành hương Hajj trước khi lấy chồng sẽ dễ 

dàng và đơn giản hơn, trái với sau khi lấy chồng vì cô ta phải 

mang thai, cho con bú, chăm sóc con cái ... 
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Người chồng không có quyền ngăn cản hay cấm đoán vợ 

của mình thực hiện Hajj, bởi vì đó là nghĩa vụ bắt buộc. Người 

chồng nên hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho vợ của 

mình trong việc thực hiện Hajj nếu anh ta có khả năng, đặc biệt 

là đối cặp vợ chồng mới cưới. Người chồng hãy đi cùng với vợ 

của mình hoặc cho phép cô ta đi cùng với cha hoặc anh em trai 

của cô ta hoặc những ai thuộc Mahram của cô ta, và anh ta ở 

lại giúp cô ta trông coi chăm sóc con cái và quán xuyến nhà 

cửa, rồi anh ta sẽ được ban cho ân phước về việc làm đó. 

Lạy Allah, xin Ngài đánh thức bầy tôi từ trong giấc ngủ 

xao lãng, xin Ngài phù hộ bầy tôi luôn biết nắm bắt cơ hội của 

thời gian, xin Ngài phù hộ bầy tôi luôn hướng đến những việc 

làm ngoan đạo và biết tránh xa những điều tội lỗi và trái lệnh 

Ngài, xin Ngài phù hộ bầy tôi luôn biết tận dụng toàn cơ thể 

trong việc thờ phượng Ngài, xin Ngài hãy làm cho bầy tôi 

thành những người được hướng dẫn không phải là những 

người lầm đường lạc lối. 

ٍد   ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Ân phúc của Hajj và những điều mà người đi 

Hajj cần biết 

 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ 

của Allah  nói: 

هه » مد
ُ
تح أ مه َوَلَ بههه َكيَوح نح ُذنُوح ُسقح رََجَع مه فُثح َولَمح َيفح   «َمنح َحجذ فَلَمح يَرح
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“Ai làm Hajj mà không dâm dục, không làm điều tội lỗi thì 

sẽ trở lại y như thuở mới lọt lòng mẹ”  

Còn trong một lời dẫn khác: 

هه » مد
ُ
تح أ مه َوَلَ بههه َكيَوح نح ُذنُوح ُسقح رََجَع مه فُثح َولَمح َيفح َيحَت فَلَمح يَرح ََت هَذا ابلح

َ
 «َمنح أ

 (متفق عليه)
“Ai đến ngôi nhà này (Đền Ka’bah) mà không dâm dục, 

không làm điều tội lỗi thì sẽ trở lại y như thuở mới lọt lòng 

mẹ” (Albukhari: 1449, Muslim: 1350). 

Hadith này là bằng chứng nói lên ân phúc của Hajj cũng 

như phần thưởng vĩ đại của nó ở nơi Allah, Đấng Tối Cao, 

rằng người đi hành hương Hajj khi trở về từ cuộc hành hương 

sẽ được tẩy xóa hết mọi tội lỗi, y trở nên tinh khiết và trong 

sạch khỏi mọi vết bẩn của tội lỗi, y tinh khiết và trong sạch 

giống như ngày y mới lọt lòng mẹ, nhưng y cần phải khẳng 

định hai điều: 

Thứ nhất: lời nói của Người  “Không dâm dục” có 

nghĩa là nhắc đến những điều liên quan đến tình dục hay có 

hành vi liên quan đến tình dục. 

Thứ hai: “không làm điều tội lỗi” tức ra ngoài phạm vị 

tuân lệnh Allah với những điều trái lệnh Ngài, trong đó có 

những điều bị cấm trong tình trạng Ihram. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

﴿ َ َإ ل  َٱۡلب جه َفَيَهنه م نَإ   ض  َِّۗف   ج َ
ََِفَٱۡلب ال  ََجد  َل  َو  َإُُسوق  َل  َو  سورة ] ﴾ ر إ ث 

 [379: ابلقرة
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Bởi thế, ai thực hiện nghĩa vụ Hajj trong những tháng đó 

thì không được dâm dục, không được làm điều tội lỗi, 

không được cãi vã gây chuyện trong thời gian thực hiện 

Hajj. (Chương 2 – Albaqarah, câu 197). 

Ý nghĩa câu Kinh này là ai trong thời gian làm Hajj thì 

phải thực hiện theo lễ nghĩa và nghi thức được Allah qui định, 

phải tránh xa những gì làm hư Hajj, chớ có lời lẽ và hành vi 

dâm dục, chớ làm điều trái lệnh Allah, chớ tranh luận dẫn đến 

cãi vã và xung đột một cách vô nghĩa, mà hãy kính sợ Allah và 

bận rộn với sự tụng niệm và cầu xin Ngài. 

Bởi thế, những người hành hương Hajj đến ngôi nhà của 

Allah Al-Haram phải cố gắng khẳng định các nguyên nhân 

được tha thứ như Allah đã hứa. Đó là sự ngay chính trong việc 

tuân lệnh Allah. Những người hành hương Hajj hãy giữ gìn 

cuộc hành hương của họ, hãy cẩn thận mà tránh xa giới cấm 

của Allah trong Hajj từ sự dâm dục, tội lỗi, cãi vã và xung đột 

vô ích; họ phải cảnh giác tất cả những tội lỗi và những điều trái 

lệnh mà đa số người trong thời đại của chúng ta ngày nay 

thường lơ là và không quan tâm. Dĩ nhiên, điều tội lỗi và trái 

lệnh đó bị cấm đoán trong tất cả mọi thời gian, mọi lúc mọi nơi 

và mọi tình huống, tuy nhiên nó được đặc biệt hóa trong thời 

gian làm Hajj mục đích để nói lên sự thiêng liêng của thời gian 

và địa điểm mà Allah đã qui định. Quả thật, người thực hiện 

Hajj trước tiên bị nghiêm cấm trong bộ Ihram rồi sau đó sự 

nghiêm cấm lại tăng lên khi vào tới khu vực Haram, sau đó sự 

nghiêm cấm lại tăng thêm bởi các nghi thức của Hajj cho nên 

bắt buộc y phải hoàn thiện tốt nhất bản chất và tình trạng của y. 

Bắt buộc người quyết định đi hành hương Hajj phải hiểu 

biết về các giáo luật và cách thức thực hiện Hajj. Y phải biết 
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cách thức làm Ihram, cách thức Tawaf, cách thức Sa’i và 

những nghi thức khác của Hajj, bởi lẽ điều kiện để cuộc hành 

hương Hajj được chấp nhận là ngoài việc phải thành tâm đối 

với Allah thì còn phải thực hiện đúng theo những gì mà Ngài 

đã qui định trong Kinh sách của Ngài hoặc qua chiếc lưỡi của 

vị Nabi của Ngài . Người có đức tin phải thờ phượng 

Thượng Đế của y bằng sự hiểu biết và khẳng định rằng y đã 

tuân thủ và làm theo Thiên sứ của Allah . Quả thật, Nabi 

Muhammad  nói: 

ُخُذوا »
ح
َأ َكُكمح  ِله  .(3979)أخرجه مسلم  « َمنَاسه

“Các ngươi hãy học lấy các nghi thức Hajj” (Muslim: 1297). 

Cách để học lấy các nghi thức là hỏi những người hiểu 

biết về cách thức thực hiện Hajj hoặc đọc từ các cuốn sách 

hướng dẫn – đối với người biết đọc và có thể hiểu – hoặc có 

thể đồng hành cùng với các sinh viên giáo lý. 

Có không ít người làm sai trong việc thực hiện biểu hiệu 

thiêng liêng này chằng hạn như sai trong cung cách mặc Ihram, 

cung cách Tawaf hoặc Sa’i hoặc những nghi thức khác bởi các 

nguyên do: 

- Thiếu hiểu biết về giáo luật làm Hajj 

- Không hỏi những người hiểu biết đáng tin cậy về kiến 

thức và sự ngoan đạo. 

- Hỏi những người không phải học giả 

- Bắt chước theo nhau một cách thiếu hiểu biết 
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Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ bầy tôi với những gì 

Ngài hài lòng, xin Ngài giúp bầy tôi tránh xa việc bất tuân 

Ngài, xin Ngài hãy làm bầy tôi thành những người thuộc 

những những bề tôi ngoan đạo của Ngài, thuộc nhóm bề tôi 

thành đạt của Ngài, xin Ngài hãy xí xóa và khoan dung với bầy 

tôi, xin Ngài tha thứ tội lội của bầy tôi và của cha mẹ bầy tôi. 

ٍد   ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 

 

 

 

 

 

 

Ân phúc của cuộc hành hương Hajj được chấp 

nhận và hình ảnh của nó 

 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 
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َرةُ  » َرةه  إهىَل  الحُعمح اَرة   الحُعمح هَما َكفذ َجُّ  ، بَيحنَُهَما ل ُورُ  َواحلح حَمْبح َنذةُ  إهِلذ  َجَزاء   ََلُ  لَيحَس  ال  « اْلح
 .3147: ومسلم 3811: رواه ابلخاري

“Giữa lần Umrah này đến lần Umrah kia là sự bôi xóa tội 

lỗi, và cuộc hành hương Hajj được chấp nhận thì phần 

thưởng không gì hơn là Thiên Đàng” (Albukhari: 1683, 

Muslim: 1349). 

Hadith là bằng chứng về ân phúc của cuộc hành hương 

Hajj được chấp nhận và phần thưởng vĩ đại dành cho nó ở nơi 

Allah Tối Cao và Ân Phúc, và người có được cuộc hành hương 

đó là người chiến thắng đạt được sự hài lòng của Allah và 

Thiên Đàng của Ngài. 

Trong một Hadith khác: 

به  َعنح 
َ
نذ  ُهَريحَرةَ  أ

َ
ىُّ  ُسئهَل  - وسلم عليه اهلل صَّل -اهلله  رَُسوَل  أ

َ
 الحَعَمله  أ

فحَضُل 
َ
ه  اهلله به  إهيَمان   » َفَقاَل  أ يَل .  « َورَُسوَله َهادُ  » قَاَل  َماَذا ُثمذ  قه ه

.  « اهلله  َسبهيله  فه  اْلح
يَل  ُور   َحج   » قَاَل  َماَذا ُثمذ  قه  .متفق عليه « َمْبح

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng: Thiên sứ của Allah 

 khi được hỏi việc làm nào tốt nhất thì Người nói: “Đức tin 

nơi Allah và Thiên sứ của Ngài”. Họ lại hỏi kế đến là việc 

làm nào thì Người  nói: “Chiến đấu cho con đường chính 

nghĩa của Allah”. Họ lại họi kế đến là việc làm nào nữa thì 

Người  nói: “Cuộc hành hương được chấp nhận”. 

(Albukhari: 16, 1447, Muslim: 83) 

Cuộc hành hương được chấp nhận có những bản chất 

như sau: 
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Thứ nhất: Chi phí cho chuyến đi từ đồng tiền Halal. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

بَُل  ِلَ  َطيدب   اهللَ  إهنذ  »  .(6161) أخرجه مسلم « ... َطيدبًا إهِلذ  َيقح
“Quả thật, Allah là Đấng Tốt Lành, Ngài chỉ chấp nhận 

điều tốt lành ...” (Muslim: 1015). 

Thứ hai: Thành tâm thực hiện vì Allah Tối Cao và tuân 

thủ đúng cách chỉ dạy của Thiên sứ Muhammad . 

Thứ ba: Tránh xa những điều tội lỗi, những điều trái 

lệnh Allah, những điều Bid’ah và những điều trái với giáo luật. 

Thứ tư: Phẩm chất đạo đức tốt, cư xử và hành động nhẹ 

nhàng và ôn hòa với mọi người, điềm đạm và từ tốn trong lúc 

di chuyển cũng như lúc dừng chân, nói chung có phóng thái và 

tính cách đẹp trong mọi tình huống giống như phong thái của 

Thiên sứ  trong thời làm Hajj của Người. Ông Ibnu Abdil-

Bar  nói: (Cuộc hành hương Hajj được chấp nhận là cuộc 

hành hương không có sự Riya’ và Sum’ah(6) không dâm dục, 

không làm điều tội lỗi, và được thực hiện bằng tiền Halal) 

(Attamheed: 22/39). 

Và một trong những điều làm nên giá trị của Hajj mà 

người thực hiện cần khẳng định là tôn vinh các biểu hiệu của 

Allah, cảm nhận ân phúc và giá trị của các nghi thức, thực  

hiện các nghi thức bằng sự tôn vinh, yêu thương và hạ mình 

                                                           
(6)

 Riya’ và Sum’ah: không  hoàn toàn thành tâm hướng về Allah, việc thực 

hiện hành hương Hajj không hoàn toàn vì sự hài lòng của Allah mà còn vì 

những mục đích khác: để được tiếng tăm, để được người đời khen ngợi và 

kính nể, ... 
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phủ phục trước Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Và 

một trong những dấu hiệu cho thấy điều đó là người thực hiện 

Hajj thực hiện các nghi thức Hajj một cách nghiêm trang, trịnh 

trọng và từ tốn, các hành động thể xác từ lời nói đến cử chỉ 

luôn được thể hiện chuẩn mực cùng với cảm xúc của trái tim, y 

không vội vã, không hấp tấp, mọi động tác, mọi nghi thức đều 

được thực hiện trong sự kiên nhẫn và được hoàn tất trong 

phong thái tốt đẹp nhất. Người thực hiện Hajj như thế là người 

gần kề với sự chấp nhận nơi Allah và sẽ đạt được ân phước lớn 

nhất. 

Quả thật, Allah Tối Cao đã khuyến khích các bề tôi của 

Ngài tôn vinh các biểu hiệu của Ngài, quan tâm và giữ gìn giới 

cấm của Ngài, Ngài phán: 

رَ ﴿ يب َخ  ُهو  ََف  ََٰتَٱّلِله َُحُ م  مب َ نَُيع ظ  و م  ََۖ َٰلَك  ََُذ  َّله ِۗۦَّع ۥََعند  َهَ ب   [13: سورة احلج] ﴾ ر 
Đó là việc thi hành Hajj. Và ai tôn trọng những giới cấm 

của Allah thì là điều tốt cho y đối với Thượng Đế của y. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 30). 

و ىَٱذَ  ﴿ اََمنَت قب ه  ََإ نَنه َٱّلِله َٰٓئَ   ع  َش  مب َ نَُيع ظ  و م  ََۖ : سورة احلج] ﴾ ٣٢لبُقلُوَبََٰٰلَك 
19] 

Đấy, và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có lòng 

kính sợ Ngài. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 32). 

Ý nghĩa giới cấm của Allah: tất cả những gì Ngài 

nghiêm cấm trong thờ phượng cũng như trong tất cả mọi mặt 

của đời sống ... 
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Các biểu hiệu của Allah: những điều biểu hiện tôn giáo 

của Ngài, và tất cả những nghi thức của Hajj đều là những biểu 

hiệu của Allah. Ngài phán: 

﴿ َََۖ آئَ ََٱّلِله ع  ة ََمنَش  و  م  ب
ب اَو ٱل ر  َٱلصه  [351: سورة ابلقرة] ﴾ إ ََه

Quả thật đồi Safa và đồi Marwah là những biểu hiệu của 

Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 158). 

Anh em đồng đạo Muslim hãy suy ngẫm về điều đó, quả 

thật, Allah Tối Cao đã đặt việc tôn vinh các biểu hiệu của Ngài 

là trụ cột của lòng Taqwa (kính sợ Allah và ngoan đạo) và là 

điều kiện trong thờ phượng; và Ngài đặt việc tôn trọng giới 

cấm của Ngài là con đường giúp người bề tôi tiến đến với phần 

ân thưởng nơi Ngài. 

Và ai nhìn vào cuộc hành hương Hajj của Nabi  thì sẽ 

thấy được sự tôn vinh của Người đối với những biểu hiệu của 

Allah thế nào, từ lời nói, cử chỉ, động tác của cơ thể Người, tất 

cả đều nói lên ý nghĩa đó của Người .(7) 

Lạy Allah, xin Ngài phù hộ cho bầy tôi thành những 

người ngoan đạo, những người luôn thành tâm hướng về sắc 

diện của Ngài, xin Ngài phù hộ bầy tôi đạt được điều Ngài yêu 

thương và hài lòng, xin Ngài triệu tập bầy tôi cùng chung với 

nhóm người kính sợ Ngài, xin Ngài nhập bầy tôi cùng với 

những người bề tôi ngoan đạo của Ngài, xin tha thứ tội lỗi cho 

bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi và cho tất cả những người 

Muslim. 

                                                           
(7)

 Xem : “Cung cách của Nabi  trong Hajj” – biên soạn: Faisal bin Ali Al-

Biada-ni. 
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ٍد   ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qurbaan – Ân phúc của Qurbaan 

 

Ông Anas bin Malik  nói: 

ُّ  َضحذ  » ه  - وسلم عليه اهلل صَّل - اَلذبه ه  بهَكبحَشيح لََحيح مح
َ
قحَرنَيه  أ

َ
رواه  «أ

 (.3799)ومسلم رقم ( 5911)ابلخاري رقم 
“Thiên sứ của Allah  đã làm Qurbaan với hai con cừu 

màu trắng đen có sừng” (Albukhari: 5233, Muslim: 1977). 

Ông Abdullah bin Umar  nói: 
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قَامَ  »
َ
ينَةه بها -وسلم عليه اهلل صَّل- اهلله  رَُسوُل  أ حَمده َ  ل نهيَ  َعرشح أخرجه  « يَُضحد  سه

 .، وسنده حسن(حتفة 1/61)والرتمذي ( الفتح 61/11)أْحد 
“Thiên sứ của Allah  định cư ở Madinah mười năm đều 

làm Qurbaan” (Ahmad: Al-Fath 13/65, Tirmizhi: Tuhfah 5/96, 

và Hadith có đường dẫn truyền khá tốt). 

Trong hai Hadith trên đều là bằng chứngc cho thấy rằng 

Qurbaan được khuyến khích thực hiện, bởi lẽ khi Thiên sứ của 

Allah  làm một điều gì đó mang tính thờ phượng và tìm ân 

phước nhưng không qui định cụ thể việc làm đó thì ấy là việc 

làm mang tính khuyến khích đối với cộng đồng tín đồ của 

Người, dựa trên quan điểm đúng nhất trong các quan điểm của 

giới học giả. 

Giới học giả có sự bất đồng quan điểm về vấn đề: 

Qurbaan là nghĩa vụ bắt buộc hay chỉ là việc làm Sunnah 

Muakkadah (việc làm mà Nabi  không bỏ quả). Tuy nhiên, 

tốt nhất là người Muslim không nên bỏ việc làm Qurbaan khi 

có khả năng thực hiện, trường hợp không có khả năng thì việc 

Qurbaan không được yêu cầu; và người nào mắc nợ thì y phải 

thanh toán nợ trước tiên rồi mới tính đến việc Qurbaan. 

Trường hợp mượn tiền để mua Qurbaan, nếu như một 

người có hy vọng trả khoản nợ chẳng hạn như người làm việc 

có lương hàng tháng hoặc những người kinh doanh có thu nhập 

ổn định thì người đó được phép mượn và làm Qurbaan, nhưng 

nếu như người không có hy vọng trả nợ thì y không được 

mượn nợ để làm Qurbaan. 

Người Muslim được phép làm Qurbaan cho bản thân và 

cho vợ con của y, y được phép chia sẻ với họ trong ân phước 
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của con vật Qurbaan, bởi vì Thiên sứ của Allah  đã từng làm 

Qurbaan cho bản thân Người và gia đình của Người. 

Và trong việc làm Qurbaan có ý nghĩa làm sống lại  

đường lối của cha chúng ta, Nabi Ibrahim , mang mục đích 

phân phát lộc ăn cho những người nghèo trong ngày Eid và 

biếu tặng lộc ăn cho bà con và hàng xóm. 

Việc giết Qurbaan tốt hơn việc lấy giá trị của nó mang đi 

bố thí, bởi vì trong việc giết Qurbaan mang ý nghĩa tôn vinh 

Allah khi chúng ta giết con vật để hiến dâng lên Ngài, để thể 

hiện các biểu hiệu tôn giáo của Ngài, và để thể hiện tình đồng 

đạo trong mối quan hệ yêu thương và tương trợ lẫn nhau. 

Và nếu ý nghĩa của việc Qurbaan là giết tế để đến được 

gần Allah, Đấng Tối Cao thì người bề tôi nên giết con vật 

Qurbaan tại nhà của y, y và gia đình nên ăn một phần thịt của 

nó, và đem cho và biếu tặng phần còn lại. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

َإ ُُكُواََْمنبهَ  ﴿ قَي  َٱلبر  عَُمواَْٱۡلب آئَس  طب
 
أ  [88: احلج سورة] ﴾ ٢٨اَو 

Do đó, hãy ăn thịt của chúng (những con vật Qurbaan) và 

phân phát cho những người nghèo đói. (Chương 22 – Al-

Hajj, câu 28). 

Và tôi thấy không nên gởi Qurbaan đến những quốc gia 

có người dân nghèo bằng cách chúng ta gởi tiền để giết 

Qurbaan bởi hai điều sau: 

Thứ nhất: Qurbaan là biểu hiệu trong các biểu hiệu của 

tôn giáo liên quan đến con người, việc giết con vật Qurbaan tại 
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nhà là sẽ tạo sức sống cho biểu hiệu và tạo niềm vui cho con 

cái và gia đình, còn gởi đi thì sẽ mất điều đó. 

Thứ hai: Người có khả năng có thể gởi đến các quốc gia 

đó tiền, thức ăn, quần áo hoặc những hỗ trợ khác, điều đó có 

thể hữu ích và có ý nghĩa hơn thịt Qurbaan. 

Lạy Allah, bầy tôi luôn hy vọng và khao khát lòng nhân 

từ nơi Ngài, xin Ngài đừng gây khó khăn cho bản thân bầy tôi, 

xin Ngài cải thiện và ban điều tốt lành cho tất cả mọi vụ việc 

của bầy tôi, quả thật không có Thượng Đế đích thực nào khác 

ngoài Ngài, Ngài là Thượng Đế Duy Nhất không có đối tác 

ngang vai; lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, cho 

cha mẹ của bầy tôi và cho tất cả những anh em đồng đạo người 

Muslim. 

ٍد   ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Đề cập đến một số giáo luật về Qurbaan 

 

Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ََبُوا ِلَ  » نذةً  إهِلذ  تَذح نح  إهِلذ  ُمسه
َ
ََبُوا َعلَيحُكمح  َيعحُسَ  أ نَ  َجَذَعةً  َفتَذح نه  مه

ح
أ أخرجه  « الضذ

 (.3781)مسلم 
“Các ngươi chớ giết Qurbaan trừ phi con vật đó đã là 

Musinnah, trường hợp có sự khó khăn thì các người hãy 

giết Qurbaan con cừu Jiz’ah” (Muslim: 1963). 
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Hadith là bằng chứng chỉ ra các điều kiện làm nên giá trị 

cho việc Qurbaan là độ tuổi của con vật được chọn làm 

Qurbaan bởi Nabi  nói: “Các ngươi chớ giết Qurbaan trừ 

phi con vật đó đã là Musinnah”. Và Musinnah có nghĩa có độ 

tuổi đủ lớn, đối với lạc đà thì phải được 5 năm tuổi trở lên, bò 

thì phải 2 năm tuổi trở lên còn dê thì phải 1 năm tuổi trở lên. 

Và trong Hadith, Nabi  cũng đã loại trừ cừu, đối với 

cừu thì chỉ cần là ở tuổi Jiz’ah là được, đó là từ 6 tháng tuổi trở 

lên. Và theo lời của Hadith thì cho thấy chỉ được phép làm 

Qurbaan đối với cừu 6 tháng tuổi trở lên là khi nào có sự khó 

khăn tức không tìm thấy con vật nào khác ngoài con cừu 6 

tháng tuổi hoặc chỉ có khả năng mua con cừu 6 tháng tuổi thôi. 

Tuy nhiên, đại đa số học giả thì nói rằng được phép làm 

Qurbaan đối với cừu 6 tháng tuổi không phải kèm theo bất kỳ 

điều kiện nào, bằng chứng cho câu nói của họ là các Hadith 

khác đã nói được phép làm Qurbaan đối với cừu 6 tháng tuổi. 

Và khi một người mua con vật nếu chưa xác định là để 

làm Qurbaan thì y chỉ cần định tâm vào lúc giết Qurbaan trong 

ngày Eid hay trước đó, còn đối với ai mua con vật với định tâm 

làm Qurbaan thì đây là điểm bất đồng quan điểm của các vị 

học giả. 

Và khi một người đã xác định con vật làm Qurbaan thì 

phải tuân theo các qui định dưới đây: 

1- Y không được bán, biếu tặng con vật đó, cũng không 

được thay đổi trừ phi đổi với con khác tốt hơn; và nếu như y 

chết thì người khác sẽ giết con vật đó thay y, và những người 

hưởng quyền thừa kế từ y sẽ thay y ăn, biếu tặng và phân phát 

cho người nghèo. 
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2- Trường hợp con vật có khiếm khuyết chẳng hạn như bị 

què một chân, nếu là do lỗi không quan tâm và bất cẩn thì y 

phải đi đổi lại con khác lành lặn hơn, còn nếu như do lỗi bất 

cẩn và lơ là từ y thì y con vật có giá trị khi giết. 

3- Nếu như con vật chạy mất hoặc bị trộm, nếu là do lỗi 

bất cẩn và lơ là của y thì y phải thay thế một con khác, còn nếu 

không phải do lỗi bất cẩn và lơ là của y thì y không phải chịu 

bất cứ điều gì; và khi nào tìm thấy con vật thì giết nó cho dù 

thời gian đã hết. 

4- Không được phép bán bất cứ thứ gì từ con vật Qurbaan 

đó, riêng đối với những gì được biếu tặng hay được Sadaqah từ 

thịt của con vật Qurbaan thì người được biếu và được Sadaqah 

được quyền cho, bán tùy ý, tuy nhiên không được bán cho 

người đã biếu và Sadaqah cho y. 

Lạy Allah, bầy tôi cầu xin mọi điều tốt lành, những gì bề 

tối biết và những gì bầy tôi không biết, bầy tôi cầu xin Ngài 

che chở bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu, những điều xấu mà 

bầy tôi biết và những điều xấu mà bầy tôi không biết, xin Ngài 

phù hộ bầy tôi tránh xa những bản chất và tính khí xấu cũng 

như những việc làm không tốt đẹp; lạy Allah, xin Ngài tha thứ 

tội lỗi cho bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi và cho tất cả những 

anh em đồng đạo Muslim. 

ٍد   ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Những khiếm khuyết làm mất giá trị con vật 

Qurbaan 

 

Ông Al-Barra’ bin A’zib  thuật lại: Thiên sứ của Allah 

 đứng dậy trong đám chúng tôi, nói:  

َبع   » رح
َ
َضاحه  فه  ََتُوزُ  ِلَ  أ

َ
َراءُ  اْل يَضةُ  َعَورَُها َبيد   الحَعوح حَمره  َوالحَعرحَجاءُ  َمَرُضَها َبيد   َوال

ْيُ  َظلحُعَها َبيد    (5/13) والرتمذي (9/535) رواه أبو داود « َتنحَق  ِلَ  الذَّته  َوالحَكسه
 .حديث حسن صحيح: وغْيهم، وقال الرتمذي (9/934) والنسايئ

“Bốn khiếm khuyết không có giá trị cho con vật Qurbaan: 

đui một con mắt với đặc điểm rõ ràng, bệnh với căn bệnh 

rõ ràng, què chân một cách rõ ràng và gầy còm” (Abu 

Dawood: 7/505, Tirmizhi: 5/81, Annasa-i: 7/214 và những vị 

học giả khác; Tirmizhi nói: đây là Hadith Sahih). 
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Hadith là bằng chứng nói rằng bốn khuyết tật này là 

những yếu tố cản trở giá trị của con vật Qurbaan, và bốn khiếm 

khuyết này cũng bao hàm cho những khiếm khuyết khác có 

mức độ tương đồng hoặc nặng (lớn) hơn. 

Khiếm khuyết thứ nhất: Đui một mắt với đặc điểm rõ 

ràng có nghĩa là mất hoàn toàn một con mắt, dựa theo lý này 

thì nếu như con vật mà mắt của nó bị hư không nhìn thấy 

nhưng con mắt không bị mất đi thì vẫn có giá trị cho Qurbaan 

bởi vì sự đui mắt của nó chưa rõ ràng. Và dĩ nhiên nếu con vật 

mù cả hai mắt thì nó mất đi giá trị Qurbaan bởi vì mù cả hai 

còn nặng hơn đui một bên mắt. 

Khiếm khuyết thứ hai: bệnh với căn bệnh rõ ràng có 

nghĩa là cơ thể con vật có những dấu hiệu rõ ràng của căn 

bệnh, các dấu hiệu bệnh thể hiện rõ trên cơ thể của nó chẳng 

hạn như trên lưng của nó toàn ghẻ lở và ghẻ lở sẽ làm ảnh 

hưởng đến thịt và mở của nó. 

Khiếm khuyết thứ ba: què chân một cách rõ ràng có 

nghĩa là một trong bốn chân của con vật bi hư, đi khập khiễng, 

bước đi rất khó khăn trông giống như muốn gãy. Và dĩ nhiên 

nếu con vật bị đứt lìa một trong tứ chi của nó thì càng không có 

giá trị cho Qurbaan vì như thế còn nặng hơn cả bị què và bởi vì 

như thế là con vật không lành lặn. 

Khiếm khuyết thứ tư: gầy còm tức gầy yếu quá mức, có 

nghĩa là nếu con vật chỉ hơi gầy thì không sao, giống như nếu 

con vật bị thương nhẹ ở con mắt của nó hoặc sự què chân của 

nó không đáng kể vẫn có thể di chuyển bình thường thì vẫn có 

giá trị cho Qurbaan. 
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Quả thật, Hadith trên là bằng chứng cho chúng ta hiểu 

rằng nếu có những khiếm khuyết khác ngoài bốn khiếm khuyết 

này hoặc ngoài những khiếm khuyết tương đồng với bốn 

khiếm khuyết đó thì không trở ngại cho Qurbaan của con vật. 

Bởi lẽ, Hadith là lời trình bày và giới hạn phạm vi, nếu như có 

những khiếm khuyết khác ngoài bốn khiếm khuyết này làm cản 

trở giá trị Qurbaan của con vật thì chắc chắn Thiên sứ của 

Allah  đã trình bày và liệt kê ra, vì việc trì hoãn sự trình bày 

và giải thích khỏi thời điểm cần thiết là không được phép đối 

với sứ mạng của Người. 

Con vật bị rách tai, gãy sừng cũng như những khuyết 

điểm không đáng kể khác không làm ảnh hướng đến giá trị 

Qurbaan của con vật. 

Không được phép làm Qurbaan với giống cừu được nuôi 

để lấy mỡ sau khi đã cắt bỏ phần lớp mỡ của nó bởi vì như thế 

con vật sẽ không được coi là lành lặn. 

Lạy Allah, xin Ngài phù hộ cho bầy tôi tránh khỏi những 

nguyên nhân làm trái với mệnh lệnh và giáo luật của Ngài, xin 

Ngài phù hộ cho bầy tôi luôn khẳng định được đức tin mà Ngài 

hài lòng, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, những tội lỗi đã 

qua và những tội lỗi sẽ làm, những tội lỗi bầy tôi biết cũng 

những tội lỗi mà bầy tôi không hay biết, và Ngài là Đấng biết 

rõ và am tường mọi thứ hơn bầy tôi. 

ٍد  وََصَّلذ اهللُ        ...وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Một số vấn đề liên quan đến Qurbaan 

 

Ông Anas bin Malik  nói: 

ُّ  َضحذ  » ه  - وسلم عليه اهلل صَّل - اَلذبه ه  بهَكبحَشيح لََحيح مح
َ
قحَرنَيه  أ

َ
 أ

هه  َذََبَُهَما َ  وََسّمذ  بهيَده لَهُ  َووََضعَ  َوَكْبذ َما لََعَ  رهجح هه َفاحه ( 5911)رواه ابلخاري رقم  « صه
 (.3799)ومسلم رقم 

“Thiên sứ của Allah  đã làm Qurbaan với hai con cừu 

màu trắng đen có sừng, Người đã tự tay cắt cổ chúng, 

Người nhân danh Allah, Takbir rồi đặt chân của Người lên 

hông của chúng” (Albukhari: 5233, Muslim: 1977). 

Hadith là bằng chứng cho một số vấn đề liên quan đến 

Qurbaan, các vấn đề quan trọng tiêu biểu: 

1- Theo giáo luật thì Qurbaan được phép chia sẽ với 

những người còn sống bởi vì Thiên sứ của Allah  và các vị 

Sahabah  từng làm Qurbaan cho bản thân họ và cho cả người 
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thân trong gia đình của họ. Trường hợp làm Qurbaan chỉ dành 

riêng cho những người đã chết thôi giống như một số người 

ngày nay đang làm là việc làm không có cơ sở giáo lý trừ phi 

đó là thực hiện theo lời di chúc của người chết. Và theo 

Sunnah, một người làm Qurbaan cho bản thân và cho những 

người trong gia đình, và người chết có thể chia sẻ cùng với y 

trong ân phước của Qurbaan đó, bởi hồng phúc của Allah rất 

bao la. 

2- Những con vật làm Qurbaan là những con đực tốt hơn 

những con cái bởi vì Thiên sứ của Allah  đã làm Qurbaan hai 

con cừu đực và bởi vì thịt của nó ngon hơn, tuy nhiên tất cả các 

học giả đều đồng thuận rằng con cái vẫn có giá trị trong 

Qurbaan. 

3- Khuyến khích chọn những con có sừng làm Qurbaan, 

tức chọn những con có sừng làm Qurbaan tốt hơn những con 

không có sừng, mặc dù vẫn có thể làm Qurbaan với những con 

không có sừng, các học giả không có bất đồng quan điểm trong 

vấn đề này. 

4- Giáo luật khuyến khích cho con vật Qurbaan có màu 

sắc đẹp và đặc điểm tốt, và con tốt nhất là con có màu lan đen 

trắng hoặc màu trắng của nó nhiều hơn đen. Đây cũng là cách 

để tôn vinh những biểu hiệu của Allah Tối Cao. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََٰٓذَ  ﴿ ع  َش  مب َ نَُيع ظ  و م  ََۖ و ىَٱلبُقلُوَبََٰٰلَك  اََمنَت قب ه  ََإ نَنه َٱّلِله : سورة احلج] ﴾ ٣٢ئَ  
19] 
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Đấy, và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có lòng 

kính sợ Ngài. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 32). 

﴿ ََۖ ر يب خ  َا َفَيه  ََل ُكمب ئَ ََٱّلِله َٰٓ ع  َنَش  ل ُكمَم  َا َٰه  لبن  ع  َج  ُدب َ   [11: سورة احلج]  ﴾  و ٱۡلب
Và những con súc vật (lạc đà, bò, cừu, dê) mà TA ban cấp 

cho các ngươi làm vật tế là một trong những biểu hiệu của 

Allah ban cho các ngươi và nơi chúng có nhiều phúc lộc tốt 

lành (Chương 22 – Al-Hajj, câu 36). 

Cho nên, việc tôn vinh những con gia súc cũng là một 

trong những biểu hiện sự tôn vinh các biểu hiệu của Allah. 

Ibnu Abbas  nói về ba tiêu chuẩn cho con vật Qurbaan: (làm 

cho con vật tròn béo, đẹp và trang trọng) (Albukhari: 5233, 

Muslim: 1966). 

5-  Khuyến khích người làm Qurbaan tự tay giết con vật 

Qurbaan nếu y là người thạo việc bởi vì việc giết Qurbaan 

cũng làm một hành vi tìm sự hài lòng nơi Allah. Albukhari nói: 

(Abu Musa ra lệnh bảo các con gái của ông tự cắt cổ con vật 

Qurbaan) (Fathu Al-Bari: 10/19). Còn nếu như người làm 

Qurbaan không thạo việc cắt cổ con vật thì hãy ủy thác việc 

này cho người Muslim nào thạo việc bởi vì Thiên sứ của Allah 

 từng ủy thác cho Ali  giết con vật Qurbaan thay Người 

trong lần hành hương Hajj chi tay. 

6- Ai muốn làm nhiều Qurbaan thì tốt nhất nên giết con 

vật Qurbaan vào ngày Eid, và được phép chia đều trong những 

ngày Nahr, vì trong sự việc đó mang lại lợi ích cho những 

người nghèo, và việc giết Qurbaan có thể được kéo dài đến tận 

cuối ngày 13 dựa theo câu nói đúng nhất từ hai câu nói của giới 

học giả. 
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7- Giáo lý qui định nhân danh Allah và Takbir khi giết 

Qurbaan, nói: (Bismiillah, Wollo-hu-akbar), Bismillah là bắt 

buộc còn Wollo-hu-akbar là khuyến khích; và không khuyến 

khích đọc thêm bất cứ một lời nào khác vì không có cơ sở giáo 

lý, ngoại trừ lời Du-a xin được chấp nhận; và cũng không được 

Salawat cho Nabi  trong thời điểm này vì không phù hợp. 

Bắt buộc phải nhân danh Allah (Bismillah) lúc cắt cổ 

con vật Qurbaan. Nếu khoảng thời gian khi nhân danh Allah 

với việc đặt dao vào cổ con vật để giết khá lâu thì phải nhân 

danh lại trừ phi khoảng thời gian không đáng kể chẳng hạn đã 

đặt con vật vào tư thế chuẩn bị giết và đi lấy dao. Yêu cầu phải 

nhân danh trên con vật muốn Qurbaan, nếu đã nhân danh trên 

một con cừu này rồi thả ra để đến với con cừu khác thì phải 

Bismillah lại, riêng trường hợp thay đổi dụng cụ giết thì không 

ảnh hưởng gì đến Bismillah. 

Lạy Allah, xin Ngài chấp nhận việc làm ngoan của bầy 

tôi, xin Ngài xí xóa cho những sai sót của bầy tôi. Lạy Allah, 

bầy tôi cầu xin Ngài kiến thức hữu ích, việc làm được chấp 

nhận và bổng lộc tốt lành. Lạy Allah, xin Ngài đáp lại lời cầu 

xin của bầy tôi, xin Ngài khẳng định niềm hy vọng của bầy tôi, 

xin Ngài hãy tha thứ cho bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi và 

cho tất cả những người đồng đạo Muslim. 

ٍد وََصَّلذ ا       ...هلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Ân phúc nhịn chay ngày A’rafah 

 

Ông Abu Qata-dah Al-Ansari  thuật lại rằng khi Thiên 

sứ của Allah  được hỏi về nhịn chay ngày A’rafah thì Người 

nói: 

رَ  » نَةَ  يَُكفد يَةَ  السذ حَماضه َقابهلَةَ  ال
نََة الح  3389رواه مسلم رقم  « َو السذ

“Allah xóa tội của năm đã qua và năm tới” (Muslim: 1162). 

Hadith là bằng chứng nói lên ân phúc của nhịn chay 

ngày A’rafah rằng Allah sẽ bôi xóa tội lỗi của hai năm. 

Nhịn chay ngày A’rafah chỉ khuyến khích đối với những 

người không đi hành hương Hajj, còn những ai đi hành hương 

Hajj thì không có sự khuyến khích này, ngược lại họ phải ăn 

uống để làm theo cung cách của Nabi . 

Bởi thế, người không đi hành hương Hajj phải nên cố 

gắng nhịn chay ngày thiêng liêng này để nắm bắt phần ân 

thưởng to lớn của nó. Và khi ngày A’rafah trùng vào ngày thứ 

sáu thì vẫn nhịn chay bình thường bởi vì nguồn Hadith nghiêm 

cấm nhịn chay vào ngày thứ sáu là nghiêm cấm sự cụ thể hóa 

vào ngày thứ sáu tức một người không nhịn chay mà chỉ nhịn 

chay vào ngày thứ sáu và cho rằng nhịn chay như thế là mang 
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lại ân phước thì đấy là nhịn chay bị nghiêm cấm, riêng ngày 

A’rafah nhằm vào ngày thứ sáu thì việc nhịn chay vào ngày 

hôm đó không mang ý nghĩa là nhịn chay cho ngày thứ sáu mà 

là nhịn chay cho ngày A’rafah. 

Những tội lội được xóa tội bởi sự nhịn chay ngày 

A’rafah là những tội lỗi nhỏ, riêng những tội lỗi lớn như Zina, 

Riba’, dùng bù ngải và phép thuật, ... thì không được xóa tội 

chỉ bởi những việc làm ngoan đạo mà nó cần phải có sự sám 

hối hoặc phải chịu mức hình phạt đối với tội nào được qui định 

mức hình phạt. Đây là quan điểm của đại đa số học giả. 

Và người Muslim cũng phải nên cố gắng tận dụng ân 

phúc của ngày này mà Du-a thật nhiều và hy vọng sự đáp lại 

của Allah, bởi quả thật lời Du-a của người nhịn chay sẽ được 

Allah chấp nhận, nhưng nếu Du-a vào lúc trước khi xả chay thì 

sự được Allah chấp nhận và đáp lại càng có hy vọng nhiều 

hơn. 

Hãy biết rằng giáo lý qui định nên Takbir từ lúc sau 

Salah Fajar của ngày A’rafah cho đến cuối những ngày 

Tashreeq. Lời Takbir đó là: 

َمحدُ  » ه احلح ، َولِله َْبُ كح
َ
، اهلُل أ َْبُ كح

َ
،  َِل هلإَ إهِلذ اهلُل َواهلُل أ َْبُ كح

َ
، اهلُل أ َْبُ كح

َ
 « اهلُل أ

“Ollo-hu-akbar, ollo-hu-akbar, la-ila-ha-illo-h, ollo-hu-akbar,  

ollo-hu-akbar,  wa lilla-hilhamdu”. 

“Allah vĩ đại, Allah vĩ đại,  không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah, Allah vĩ đại, Allah vĩ đại, và mọi lời ca ngợi 

và tán dương kính dâng lên Allah”. 
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(Có lời hỏi Imam Ahmad: Dựa vào Hadith nào để nói 

rằng giáo lý qui định Takbir từ Salah Fajar của ngày A’rafah  

cho đến cuối những ngày Tashreeq? Ông nói: Dựa theo Ijma’: 

Umar, Ali, Ibnu Abbas, và Ibnu Mas’ud, cầu xin Allah hài lòng 

về họ)(8). 

Ông Abdullah bin Umar  thuật lại: 

نَا » نح  -وسلم عليه اهلل صَّل- اهلله  رَُسوله  َمعَ  َغَدوح ًن  مه نذا َعَرفَاٍت  إهىَل  مه حُملَبد  مه  ال
نذا ُ  َومه حُمَكْبد  .6881رواه مسلم رقم  « ال

“Chúng tôi ra đi cùng với Thiên sứ của Allah  vào buổi 

sáng từ Mina đến Arafaat, trong chúng tôi có người nói lời 

Talbiyah và có người thì nói lời Takbir” (Muslim). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: (Câu nói đúng nhất 

về Takbir là lời nói của đa số học giả Salaf, những học giả 

thông hiểu giáo lý thực hành thuộc các vị Sahabah và các vị 

Imam lớn rằng Takbir từ Fajar của ngày A’rafah cho đến tận 

cuối ngày của những ngày Tashreeq vào sau mỗi lễ nguyện 

Salah). (Bộ Fata-wa tổng hợp: 24/220-222). 

Lạy Allah, bầy tôi luôn mong mỏi và khao khát lòng 

nhân từ và sự thương xót ở nơi Ngài, xin Ngài đừng bỏ mặc 

bầy tôi dù chỉ là trong nháy mắt, xin Ngài cải thiện tất cả mọi 

vụ việc của bầy tôi, không có Thượng Đế đích thực nào khác 

ngoài Ngài, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, cho cha mẹ của 

bầy tôi và tất cả những người đồng đạo Muslim. 

                                                           
(8)

 Mughni (3/289), Almajmu’a của Nawawi (5/35), Irwa’ Alghaleel (3/125). 
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ٍد        ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Những biểu hiệu của ngày Eid 

 

Ông Abdullah bin Qurt  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َظمَ  إهنذ  » عح
َ
يذامه  أ

َ
نحدَ  اْل مُ  اىَل َوَتعَ  َتبَارَكَ  اهلله  عه ره  يَوح رواه أبو داود  « الحَقرد  يَوحمُ  ُثمذ  اَلذحح

 .بإسناد جيد
“Quả thật, ngày thiêng liêng nhất đối với Allah Tối Cao và 

Ân Phúc là ngày Nahr, kế đến là ngày Al-Qar (ngày trụ 

lại)” (Abu Dawood ghi lại với đường dẫn truyền khá tốt)(9). 

Hadith là bằng chứng nói về ân phúc của ngày Nahr rằng 

đó là ngày thiêng liêng nhất đối với Allah và nó được gọi ngày 

đại Hajj, như Thiên sứ của Allah  đã nói: 

                                                           
)9(

 Abu Dawood: 5/184 với đường dẫn khá tốt như Sheikh Albani đã nói 

trong Takhreej Al-Mishkaah: 2/81; còn ngày Al-Qar là ngày sau ngày Nahr 

tức ngày mười một của Zdul-Hajj bởi vì ngày hôm đó mọi người vẫn còn trụ 

ở Mina. 
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مُ  » َجد  يَوح َْبه  احلح
كح

َ
مُ  اْل ره  يَوح  .أخرجه أبو داود بسند صحيح  « اَلذحح

“Ngày đại Hajj là ngày Nahr” (Abu Dawood ghi lại với 

đường dẫn truyền Sahih)(10). 

Ông Uqbah bin A’mir  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói: 

مُ  » مُ  َعَرفَةَ  يَوح ره  َوَيوح يذامُ  اَلذحح
َ
يقه  َوأ ه يُدنَا التذرشح َل  عه هح

َ
ََلمه  أ َ  اْلهسح يذامُ  َوهه

َ
ٍل  أ كح

َ
 أ

 .بن ماجه بإسناد صحيحأخرجه أصحاب السنن إِل ا « َوَُشحٍب 
“Ngày A’rafah, ngày Nahr và những ngày Tashreeq là 

những ngày tết của chúng ta, những tín đồ của Islam, và đo 

là những ngày để ăn và uống” (Abu Dawood: 2419, Tirmizhi: 

773, Annasa-i: 5/252, Ahmad: 28/605, với đường dẫn truyền 

Sahih). 

Ngày lễ Eid Nahr tốt hơn ngày Eid Al-Fitri bởi vì trong 

ngày Eid Nahr có lễ nguyện Salah và giết Qurbaan và trong 

ngày Eid Nahr có lễ nguyện Salah và có việc làm Sadaqah, và 

sự giết tế Qurbaan tốt hơn cả việc làm Sadaqah, hơn nữa ngày 

Nahr tập hợp sự thiêng liêng về không gian cả thời gian. 

Những việc nên làm trong ngày đó: 

 Đi dâng lễ nguyện Salah Eid trong thân trạng tốt nhất, 

hãy làm đẹp thân thể theo sự cho phép của giáo luật, hãy giữ sự 

đẹp đẽ và cơ thể thanh sạch cho đến khi giết Qurbaan. Hãy nến 

đến chỗ dâng lễ nguyện Salah Eid sớm để có thể đứng gần 

                                                           
(10)

 Abu Dawood: 5/420, Ibnu Ma-jah: 2/1016,  Albukhari ghi lại theo 

phương pháp ghi chú (8/320), xem Irwa Alghaleel: 4/300. 
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Imam và có thể hưởng được ân phước của việc chờ lễ nguyện 

Salah. 

 Theo Sunnah, khuyến khích Takbir trong lúc trên 

đường đến chỗ dâng lễ nguyện Salah, khuyến khích Takbir cho 

tới khi Imam đến, và khi Imam thuyết giảng thì không Takbir 

nhưng khi Imam Takbir thì Takbir cùng với Imam. 

 Khuyến khích đi và về trên con đường khác nhau, có 

nghĩa là đi lối này về lối khác. Ông Jabir bin Abdullah  thuật 

lại rằng vào ngày Eid, Nabi  thường đi và về trên hai đường 

khác nhau. (Albukhari ghi lại trong Fath: 2/472). 

 Theo Sunnah, vào ngày Eid Al-Adha khuyến khích 

không ăn gì cho đến khi đã xong lễ nguyện Salah Eid, như 

Abdullah bin Buraidah thuật lại từ cha của ông rằng: vào ngày 

Eid Al-Fitri Thiên sứ của Allah  không đi Salah cho đến khi 

đã ăn một chút gì đó còn vào ngày Eid Al-Adha thì Người 

không ăn gì cho tới khi đã xong lễ nguyện Salah. (Tirmizhi ghi 

lại)(11). 

 Lễ nguyện Salah Eid là Sunnah Muakkadah nên người 

Muslim phải cố gắng duy trì nó, phải nên khuyến khích con cái 

tham gia buổi lễ nguyện, ngay cả trẻ con, nhằm thể hiện các 

                                                           
(11)

 Tirmizhi: 3/98, Ibnu Ma-jah: 1/292, Ahmad: 28/87  từ đường dẫn 

Thauwaab bin Utbah – Abdullah bin Buraidah – Buraidah,  đường dẫn truyền 

khá tốt, Thauwaab bin Utbah có lời phê bình về ông nhưng ông được Ibn 

Mu’ayyin xác nhận là đáng tin. Abu Dawood nói: Không vấn đề gì về ông ta 

và Hadith này khá tốt; Hadith này đượ Al-Hakim xác nhận là Sahih: 1/294, 

Azdzdahabi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah và Ibnu Al-Qittaan đều đồng 

thuận với Al-Hakim. 
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biểu hiệu của Islam; và một số học giả đã cho rằng lễ nguyện 

Salah là nghĩa vụ bắt buộc. 

 Sau lễ nguyện Salah và sau phần thuyết giảng của 

Imam thì người làm Qur’an hãy tự tay giết con vật Qurbaan 

bằng giết tốt nhất, y hãy lấy thịt để ăn một phần, biếu tặng 

người thân và láng giềng một phần, và một phần thì phân phát 

cho người nghèo. Được phép dự trữ thịt Qurbaan, còn Hadith 

cấm dự trữ thịt Qurbaan cũng như cấm ăn thịt Qurbaan sau ba 

ngày là Hadith đã được bôi xóa bởi những Hadith khác, theo 

quan điểm của đại đa số học giả; một số học giả thấy rằng 

Hadith đó không bị bôi xóa mà khi nào thấy có người cần thì 

cấm dự trữ. 

Không được phép xem thường hoặc đem bỏ thịt 

Qurbaan, trái lại, một trong những biểu hiện sự hoàn hảo của 

lòng tạ ơn là tận dụng tối đa và hãy đem cho những ai cần cho 

dù điều đó có tốn công thế nào. 

 Không vấn đề gì trong việc chúc tụng nhau ngày Eid, 

phải nên đi thăm viếng cha mẹ và bà con trong ngày Eid, nên 

ưu tiên việc đi thăm viếng họ rồi mới đến lượt viếng thăm 

những anh em đồng đạo. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho bản thân của bầy tôi 

lòng Taqwa, hãy thanh lọc tâm hồn và bản thân bầy tôi bởi vì 

Ngài là Đấng thanh lọc tốt nhất. Lạy Allah, xin Ngài hãy phù 

hộ cho bầy tôi có kết cuộc tốt đẹp nhất, và xin Ngài hãy phù hộ 

bầy tôi điều tốt đẹp nhất ở trên trần gian này và giúp bầy tôi 

tránh khỏi Hỏa Ngục ở Đời Sau, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi 

của bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi và cho những người đồng 

đạo Muslim. 
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ٍد وََصَّلذ اهلُل وَسَ        ...لذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 

 

 

 

 

Ân phúc của những ngày Tashreeq 

 

Ông Nubaishah Alhazli  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ٍل  » كح
َ
يذامُ أ

َ
يحقه أ ه يذامُ التذرشح

َ
َوايَةٍ  « َوَُشحٍب  أ ح ره ه َعزذ وََجلذ  »: َوِفه ر لِله خرجه مسلم « وَذهكح

َ
 أ

 .6616رقم 
“Những ngày Tashreeq là những ngày ăn và uống” và trong 

một lời dẫn khác: “là những ngày để tụng niệm Allah Tối 

Cao và Ân Phúc” (Muslim: 1141). 

Hadith là bằng chứng nói về ân phúc của những ngày 

Tashreeq, đó là ngày 11, 12, 13.  

Đây là những ngày ân phúc đã được ấn định như trong 

lời phán của Allah: 

يهامَ  ﴿
 
ََِفَٓأ َ َو ٱذبُكُ واَْٱّلِله  َٰت  ُدود  عب  [811: سورة ابلقرة] ﴾َمه
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Và hãy tụng niệm và tán dương Allah vào những ngày (ở 

Mina) được ấn định. (Chương 2 – Albaqarah, câu 203). 

Quả thật, Hadith trên chỉ ra hai điều: 

Thứ nhất: Những ngày Tashreeq là những ngày ăn và 

uống, những ngày biểu hiện niềm vui và sự hân hoan, biểu hiện 

sự rộng rãi và hào phóng với vợ con; những ngày để cơ thể 

được nghỉ ngơi, tinh thần được khây khỏa không còn bận tâm 

đến những điều cấm, không còn bận rộn với việc tuân lệnh 

Allah. Thiên sứ của Allah  nói: 

مُ  » مُ  َعَرفَةَ  يَوح ره  َوَيوح يذامُ  اَلذحح
َ
يقه  َوأ ه يُدنَا التذرشح َل  عه هح

َ
ََلمه  أ َ  اْلهسح   َوهه

َ
ٍل  يذامُ أ كح

َ
 أ

 .أخرجه أصحاب السنن إِل ابن ماجه بإسناد صحيح « َوَُشحٍب 
“Ngày A’rafah, ngày Nahr và những ngày Tashreeq là 

những ngày tết của chúng ta, những tín đồ của Islam, và đó 

là những ngày để ăn và uống” (Abu Dawood: 2419, Tirmizhi: 

773, Annasa-i: 5/252, Ahmad: 28/605, với đường dẫn truyền 

Sahih). 

Không có sự ngăn cấm trong việc hào phóng và rộng rãi 

về thức ăn và đồ uống trong những ngày này đặc biệt là đối với 

thịt, bởi vì Thiên sứ của Allah  đã mô tả những ngày này là 

những ngày ăn và uống và dĩ nhiên không được phung phí 

hoặc xem thường ân huệ của Allah Tối Cao và Ân Phúc. 

Thứ hai: Những ngày này là những ngày để tưởng nhớ 

Allah Tối Cao bằng cách Takbir sau mỗi lễ nguyện Salah và 

vào tất cả mỗi giờ. Và người Muslim dĩ nhiên phải luôn tưởng 

nhớ đến Allah thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, niệm danh 

Allah trước khi ăn và uống, tạ ơn Ngài sau khi ăn và uống bằng 
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cách nói Alhamdulillah, và điều này nên được nhấn mạnh hơn 

nữa trong những ngày này. 

Do đó, người Muslim phải hết sức lưu tầm đừng để bản 

thân mình quên lãng Allah. Người Muslim nên tận dụng các 

thời gian ân phúc của cuộc đời vào việc tuân lệnh Allah, làm 

việc thiện, chớ đừng đánh mất nó bởi sự vui chơi và thú tiêu 

khiển giống như nhiều người trong thời đại của chúng ta ngày 

nay, họ thường thức khuya để vui chơi vô ích để rồi bỏ lỡ các 

lễ nguyện Salah và thực hiên không đúng giờ giấc, họ giết thời 

gian và dùng ân huệ của Allah để làm điều trái lệnh Ngài. 

Hãy biết rằng không được phép nhịn chay trong những 

ngày Tashreeq, dù những ngày Tashreeq nhằm vào ngày y 

thường nhịn chay Sunnah như ngày thứ năm, ba ngày mỗi 

tháng (ngày 13) thì cũng không được phép nhịn chay, trừ phi 

người làm Hajj Tamatu’a nhưng không có khả năng giết tế 

Hady thì được phép nhịn chay. Ông Ibnu Umar  và bà 

A’ishah  nói: 

صح يُ  لَمح  » يذامه  فه  رَخذ
َ
يقه  أ ه نح  التذرشح

َ
نَ  أ هَمنح  إهِلذ  ، يَُصمح ده  لَمح  ل ىَ  ََيه حَهدح  رواه ابلخاري « ال

 .6861رقم   
“Không được phép nhịn chay trong những ngày Tashreeq 

trừ những ai không tìm thấy Hady” (Albukhari: 1894). 

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho cuộc sống của bầy tôi 

và cõi Đời Sau của bầy tôi điều tốt lành, xin Ngài làm các việc 

làm của bầy tôi gặt hái được những thành quả tốt lành, xin 

Ngài hãy làm cho những ngày mà bầy tôi gặp được nhiều điều 

tốt lành, xin Ngài hãy phù hộ bầy tôi đến với những gì Ngài hài 

lòng. 
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ٍد        ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 

 

 

Bài học qua sự trôi đi của những chuỗi ngày và 

năm tháng 

 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

َٰت ََِفََإ َََه ﴿ ارََٓأَلي  بَلَو ٱنلهه  ََٰفَٱله تَل  ۡرَضَو ٱخب
ََٰتَو ٱۡلب  َٰو  م  لبَقَٱلسه ََخ 

ُ
َ ََٰ َۡل   ٰ لب

ْو َيَٱۡلب 
 (190: سورة آل عمران ) ﴾ ١٩٠

Quả thật, trong sự tạo hóa các tầng trời và trái đất và sự 

luân chuyển ngày đêm là những dấu hiệu (nhận biết Allah) 

cho những người hiểu biết. (Chương 3 – Ali – ‘Imran, câu 

190). 

َٰت َ ﴿ ۡرَضَٓأَلي 
ََٰتَو ٱۡلب  َٰو  م  ََِفَٱلسه ُ َٱّلِله ل ق  خ  َا ارََو م  بَلَو ٱنلهه  ََٰفَٱله تَل  ََِفَٱخب مَ َإ ََه وب َل َق 

َ تهُقو َ   [1 :يونسسورة ] ﴾ ٦ي 
Quả thật, trong sự luân chuyển ngày đêm và những gì 

được Allah tạo hóa trong các tầng trời và trái đất là những 

dấu hiệu (nhận biết Allah) cho những người biết kính sợ 

(Allah). (Chương 10 – Yunus, câu 6). 
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َل عَۡبب ةَٗ ﴿ َٰلَك  ََِفَذ  إ ََه َا ار  َو ٱنلهه  بل  َٱله ُ ل َُ َٱّلِله َٰ َََُيق  ببص 
ْو َيَٱۡلب 

ُ
َ  [11 :نورسورة ] ﴾ ٤٤ۡل 

Allah lật trở ban đêm và ban ngày nối tiếp nhau. Quả thật 

trong sự việc đó là một bài học cho những người có cái nhìn 

thấu đáo và thông suốt. (Chương 24 – Annur, câu 44). 

Trong các câu Kinh thiêng liêng này, Allah Tối Cao và 

Ân Phúc về những dấu hiệu của Ngài trong vũ trụ cho thấy 

quyền năng siêu việt và kiến thức hoàn hảo tuyệt đối của Ngài, 

cho thấy sự anh minh và lòng thương xót bao la của Ngài. Và 

một trong những dấu hiệu đó là sự luân chuyển ban đêm và ban 

ngày nối tiếp nhau, sự khác nhau về độ dài ngắn của đêm và 

ngày, cái nóng, cái lạnh và cái ấm áp của thời tiết, tất cả đều 

mang lại ý nghĩa to lớn cho tất cả sự tồn tại trên trái đất, tất cả 

đều là từ ân huệ và lòng nhân từ của Allah ban cho các tạo vật 

của Ngài, và tất cả những ân huệ này, những hồng phúc này chỉ 

được ý thức và nhận biết bởi những người hiểu biết, những 

người có khối óc và trí tuệ sáng suốt và lành mạnh. Chỉ có 

những người có khối óc sáng suốt, trí tuệ lành lặn mới nhận 

thức được ý nghĩa và giá trị của Allah trong việc tạo ban đêm, 

ban ngày, mặt trời, mặt trăng; chỉ có họ mới hiểu được giá trị 

và ý nghĩa của năm tháng nối tiếp nhau, của dòng luân chuyển 

ngày đêm liên tiếp nhau. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc tạo ra ban đêm và ban 

ngày làm kho lưu trữ cho các việc làm, là các giai đoạn cho 

tuổi đời, khi cái này đi qua thì cái kia lại đến, để những ai quan 

tâm gặt hái điều thiện tốt, để những con tim tin tưởng năng 

tuân lệnh và thờ phượng Allah. Bởi thế, người nào lỡ mất đi 

ban đêm thì có thể tìm thấy ân phúc của ban ngày, và người lỡ 
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mất đi ban ngày thì có thể tìm thấy ân phúc của ban đêm. Allah 

phán: 

ةَٗ ﴿ ََخلبر  ار  َو ٱنلهه  بل  َٱله ع ل  َيَج  َٱَّله اد ََو ُهو  ر 
 
َأ نب اد َُشُكورَٗل َم  ر 

 
َأ وب
 
َأ كه    ََي ذه

 
 ﴾٦٢اَأ

 [89: سورة الفرقان]
Và Ngài (Allah) là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày 

nối đuôi nhau luân chuyển để cho ai muốn tụng niệm 

(Allah) và tạ ơn Ngài. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 62). 

Người có đức tin nên rút ra bài học từ sự trôi đi của 

chuỗi thời gian ngày đêm, bởi quả thật, ban đêm và ban ngày là 

những trang thời gian mới liên tục, nó làm khoảng cách gần lại, 

nó cuộn tròn tuổi đời, nó làm lão hóa tuổi thanh xuân, nó hủy 

diệt tuổi giả, và cứ mỗi ngày trôi đi qua một người là mỗi ngày 

y đang rời xa thế gian và đến gần với Đời Sau. 

Bởi thế, người hạnh phúc là người luôn biết kiểm điểm 

lại bản thân mình, biết tiêu xài đúng mực thời gian của y, biết 

tận dụng thời giờ của y vào những điều hữu ích trong đạo cũng 

như trong đời, và ai xao lãng bản thân là người đó đang hoang 

phí thời gian của mình. Cầu xin Allah phù hộ va che chở chúng 

ta khỏi sự xao lãng và trải qua những chuỗi ngày một cách vô 

ích. 

Và chúng ta đang ở trong những ngày này, những ngày 

mà chúng phải nói lời chia tay với năm qua và chào đón năm 

mới sắp đến. Bởi thế, chúng ta phải kiểm điểm bản thân chúng 

ta, ai trong chúng ta đã lơ là và xao lãng một điều gì đó từ các 

nghĩa vụ bắt buộc thì người ấy phải quay về sám hối với Allah 

và cô gắng bù lại những gì đã mất, và nếu y đã làm một điều gì 
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đó bất công với chính bản thân bởi những điều tội lỗi mà Allah 

và Thiên sứ của Ngài nghiêm cấm thì hãy biết nhanh chống 

sửa đổi trước khi thời hạn trên thế gian chấm dứt .. còn ai được 

Allah phù hộ đi trên con đường ngay chính thì y hãy tạ ơn 

Allah và hãy cầu xin Ngài vững bước trên con đường ngay 

chính đó cho tới khi lìa trần. 

Và sự kiểm điểm này không phải chỉ nhằm vào những 

ngày này không thôi mà nó được yêu cầu trong tất cả thời giờ 

của chúng ta, chúng ta phải kiểm điểm lại bản thân mỗi phút 

mỗi giây. Người nào luôn biết kiểm điểm bản thân mình vào 

mọi lúc thì y sẽ luôn vững bước trên con đường ngay chính, y 

sẽ luôn cải thiện việc làm và hành vi của y; còn người nào xao 

lãng điều đó thì y sẽ gặp phải điều xấu trong tất cả hoàn cảnh 

của y và các việc làm cũng như hành vi của y sẽ trở nên tồi tệ 

và bị hủy hoại mà y không hề hay biết. 

Và một trong những điều đáng tiếc là có nhiều người khi 

vào đầu năm thì họ thường chuẩn bị cho bản thân những điều 

mới tốt đẹp, họ định tâm và quyết cải thiện thân trạng của 

mình, nhưng rồi dần dần, ngày qua ngày, tháng qua tháng, họ 

trải qua một năm chẳng thay đổi được thân trạng của họ, họ 

không tích thêm được nhiều điều tốt lành, họ cũng không sám 

hối những điều tội lỗi đã làm; đây là dấu hiệu của sự tồi tệ và 

thua thiệt. 

Lạy Allah, xin Ngài ban cho bầy tôi có những việc làm 

tốt đẹp và có được kết cuộc tốt đẹp, xin Ngài ban điều tốt lành 

cho bầy tôi trên thế gian và ở cõi Đời Sau, xin Ngài phù hộ bầy 

tôi những điều tốt lành trong những ngày ân phúc mà bầy tôi 

gặp được.  
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Lạy Allah, xin Ngài hãy tiếp sức cho những người 

Muslim trong sự tuân lệnh và thờ phượng Ngài, xin Ngài đừng 

bỏ mặc họ trong sự bất tuân và trái lệnh Ngài. 

Lạy Allah, xin Ngài làm cho năm vừa qua của bầy tôi và 

năm sắp tới thành năm của sự an lành và vinh quang của Islam, 

xin Ngài hãy phù hộ và trợ giúp Islam và những người Muslim, 

xin Ngài ban cho bầy tôi ân huệ của Ngài, xin Ngài phù hộ bầy 

tôi luôn biết tạ ơn Ngài.  

ٍد        ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Đừng quá bận tâm đến vật chất của trần 

gian 

 

َخذَ  قَاَل  - عنهما اهلل رىض - ُعَمرَ  بحنه  اهلله  َعبحده  َعنح 
َ
 صَّل - اهلله  رَُسوُل  أ

به  - وسلم عليه اهلل نحيَا فه  ُكنح  » َفَقاَل  بهَمنحكه نذَك  الُّ
َ
يب   َكأ وح  ، َغره

َ
 « َسبهيٍل  ََعبهرُ  أ

  إهَذا َيُقوُل  ُعَمرَ  ابحنُ  َوََكنَ . 
َ
َسيحَت أ ره  فََلَ  مح حتَظه بَاحَ  تَن َت  َوإهَذا ، الصذ بَحح صح

َ
ره  فََلَ  أ حتَظه  تَن

حَمَساءَ  نح  وَُخذح  ، ال تهَك  مه حذ َك  صه هَمَرضه نح  ، ل تهَك  َحيَاتهَك  َومه هَموح أخرجه ابلخاري رقم . ل
1161. 

Ông Ibnu Umar  thuật lại: Thiên sứ của Allah  cầm 

vai tôi và nói: “Ngươi hãy ở trên thế gian này giống như là 

một người khách lạ hoặc như là một kẻ qua đường”. Ông 

Ibnu Umar  thường nói: “Khi ngươi đang ở buổi chiều thì 

chớ chờ đợi đến sáng, và khi ngươi đang ở buổi sáng thì chớ 

chờ đợi đến chiều, hãy tận dụng sức khỏe của ngươi trước khi 

nó bệnh, cuộc sống của ngươi trước cái chết của ngươi” 

(Albukhari: 6416). 

Hadith là bằng chứng cho thấy rằng chúng ta phải nên 

tận dụng thời gian, khuyến khích không quá bận tâm đến vật 

chất của trần gian, đặt sự sám hối lên hàng đầu và nên luôn 

chuẩn bị và sẵn sàng cho cái chết. Hadith này là lời nhắc nhở 
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chúng ta luôn nghĩ đến cuộc sống Đời Sau và không quá quan 

tâm đến cuộc sống trần gian, bởi vì cuộc sồng trần gian rồi sẽ 

bị tiêu vong cho dù tuổi đời của con người có thọ như thế nào, 

và bởi vì trần gian là cõi không có sự trường tồn, và tất cả mỗi 

linh hồn đều phải mếm cái chết. Đây là sự thật hiển nhiên mà 

con người chúng ta chứng kiên mỗi ngày đêm, chúng ta cảm 

nhận được mỗi phút mỗi giây. Tuy nhiên, con người lại không 

biết bao giờ tuổi đời của mình chấm dứt và cái chết sẽ đến nên 

họ phải luôn ở trong tư thế chuẩn bị và sẵn sàng cho cuộc hành 

trình đó, nên họ phải sống trên cõi đời trần gian này như một 

kẻ lữ khách qua đường, chứ y không nên quá quan tâm đến nó 

và lấy nó làm quê hương, làm ngôi nhà định cư mãi mãi; họ 

nên sống trên thế gian như một người xa lạ, không phải là 

người dân của nó mà chỉ là những vị khách vãng lai đến rồi đi, 

cõi trần gian chỉ là nơi dừng chân trong chốc lát, là một chuyến 

đi đường xa để thu thập cho mình mục đích và ý nghĩa của 

cuộc sống. 

Quả thật, vị Sahabah cao quý Abdullah bin Umar  đã 

thông suốt và thấu hiếu được lời dặn dò của Thiên sứ  nên 

ông đã rút ra được ba điều: 

Điều thứ nhất: “Khi ngươi đang ở buổi chiều thì chớ chờ 

đợi đến sáng, và khi người đang ở buổi sáng thì chớ chờ đợi 

đến chiều” có nghĩa là người có đức tin nên sống không qua 

bận tâm đến cuộc sống trần gian, y ở buổi sáng thì đừng trông 

chờ buổi chiều và khi ở buổi chiều thì đừng trông mong đến 

sáng mà hãy luôn nghĩ rằng tuổi đời của mình sẽ chấm dứt 

trước đó. 

Điều thứ hai: “hãy tận dụng sức khỏe của ngươi trước 

khi nó bệnh” có nghĩa là người có đức tin nên biết tận dụng các 
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thời gian lúc y còn khỏe mạnh và cơ thể y còn lành lặn mà làm 

nhiều điều thiện tốt cũng như năng tuân lệnh Allah trước khi 

ngã bệnh, già yếu không còn khả năng tuân lệnh Allah và làm 

việc thiện nữa. 

Điều thứ ba: “và tận dụng cuộc sống của ngươi trước cái 

chết của ngươi” có nghĩa là người có đức tin nên tận dụng lúc 

mình còn sống trên thế gian mà mau mau hành thiện và thờ 

phượng Allah, chớ đừng xao lãng cho đến khi cái chết đến gần 

kề rồi lúc đó mới bắt đầu. 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ُة َوالحَفَراُغ »  حذ َن اَلذاسه ، الصد َما َكثهْي  مه يهه بُون  فه َمتَانه َمغح أخرجه احلاكم   «نهعح
 .وصححه

“Hai ân huệ mà đa số nhân loại dùng không đúng: sức khỏe 

và sự nhàn rỗi” (Hakim ghi lại và ông nói Hadith Sahih)(12). 

Bởi thế, khi chúng ta đón chào năm mới thì chúng ta 

phải tận dụng mọi thời gian của nó để làm nhiều việc thiện 

trước khi chúng ta bận rộn, ngã bệnh hoặc chết. 

Lạy Allah, xin Ngài đánh thức trái tim của bầy tôi trong 

giấc ngủ say chốn cõi trần, xin Ngài nhắc nhở bầy tôi khi cuộc 

hành trình giã từ sắp đến, xin Ngài hãy làm vững đức tin trong 

trái tim của bầy tôi, xin Ngài phụ hộ bầy tôi tích được nhiều ân 

                                                           
(12)

 Almustasrik: 4/306, tiêu chuẩn chính xác của nó đựa theo các điều kiện 

của hai Sheikh Albukhari và Muslim, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih 

trong “Iqtidha Al’ilm wa Al’aml” trang 100. 
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phước và công đức qua các việc làm ngoan đạo và thiện tốt, 

xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi 

cùng tất cả những người Muslim đồng đạo. 

ٍد        ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Ân phúc tháng của Allah – Muharram 

 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  

فحَضُل  »
َ
يَامه  أ رُ  َرَمَضانَ  َبعحدَ  الصد مُ  اهلله  َشهح حُمَحرذ فحَضُل  ال

َ
ََلةه  َوأ يَضةه الح  َبعحدَ  الصذ  َفره

 .رواه مسلم « اللذيحله  َصََلةُ 
“Nhịn chay tốt nhất sau Ramadan là tháng của Allah 

Muharram, và lễ nguyện Salah tốt nhất sau lễ nguyện 

Salah Fardu là lễ nguyện Salah ban đêm” (Muslim: 1163). 

Hadith là bằng chứng nói lên ân phúc của nhịn chay 

trong tháng của Allah - Muharram, và nhịn chay trong tháng 

này tốt hơn nhịn chay vào những ngày khác ngoại trừ tháng 

Ramadan.  

Tháng của Allah – Muharram là tháng mà năm Hijri bắt 

đầu cũng như nó được thống nhất trong thời Khalifah Umar bin 

Al-Khattab , và nó là một trong các tháng linh thiêng mà 

Allah đã nói trong Kinh sách của Ngài, Ngài phán: 

هب َٗ ﴿ َش  َش   ن اَع  ََٱثب َٱّلِله ُهورَََعند  ٱلشُّ ةَ  ََعده ََٰ َٱإ ََه ََٰتَاََِفَكَت  َٰو  م  َٱلسه ل ق  ََي وبم َخ  ّلِله
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اَ ٌةَُحُ مر ب ع  رب
 
َٓأ ا ََمنبه  ۡرض 

َيُنَ و ٱۡلب  َٱل  َٰلَك  َذ  َْفَيَهنه لَُموا َت ظب َإ ل  َُما ي  َٱلبق  ا ُكمب نُرس 
 
 ﴾أ

َ [11: سورة اِلوبة]
Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đã qui định 

trong sổ sách của Ngài kể từ ngày tạo thiên lập địa là mười 

hai tháng, trong đó có bốn tháng linh thiêng. Đó là tôn giáo 

đúng đắn. Do đó, các ngươi chớ đừng bất công với bản 

thân các ngươi trong những tháng. (Chương 9 – Attawbah, 

câu 36). 

Ông Abu Bakrah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  
nói:  

نَةُ  » ًرا َعرَشَ  اثحنَا السذ نحَها ، َشهح َبَعة   مه رح
َ
َ  ثَََلثَة   ، ُحُرم   أ َدةه  ُذو ات  ُمتََواِله  وَُذو الحَقعح

ةه  هجذ مُ  احلح حُمَحرذ هى ُمَضَ  َورََجُب  ، َوال َ  اَّلذ بَانَ  مُجَاَدى َبيح  .متفق عليه « وََشعح
“Một năm có mười hai tháng, trong đó có bốn tháng linh 

thiêng, ba tháng liền nhau: Zdul-Qa’dah, Zdul-Hijjah, 

Muharram và tháng Rajab nằm giữa tháng Juma-da và 

Sha’ban” (Albukhari: 3662, Muslim: 1679). 

Quả thật, Allah gán tháng này là tháng của Ngài mang ý 

nghĩa đó là tháng được Ngài chọn làm tháng linh thiêng để 

những bề tồi của Ngài phải tôn vinh nó, bởi vì Allah là Đấng 

Tối Cao và Ân Phúc nên Ngài không gán bất cứ điều gì cho 

Ngài ngoại trừ điều đó được Ngài coi trọng một cách đặc biệt 

chẳng hạn như ngôi nhà của Allah, Thiên sứ của Allah, .. và 

tháng này được gọi là tháng Muharram có nghĩa là tháng cấm 

kỵ .. bởi vì những người Ả Rập xưa kia có truyền thống cấm kỵ 

một năm và mở tự do một năm.  
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Lời phán của Allah: Do đó, các ngươi chớ đừng bất 

công với bản thân các ngươi trong những tháng đó. 

(Chương 9 – Attawbah, câu 36) có nghĩa là trong những tháng 

linh thiêng này, bởi đó là những tháng mà Allah sẽ bắt tội nặng 

hơn trong những tháng khác. Qata-dah nói: (Quả thật sự bất 

công trong những tháng linh thiêng tội nặng hơn sự bất công 

trong những tháng khác, mặc dù sự bất công trong mọi trường 

hợp đều là trọng tội nhưng Allah muốn làm cho nó trọng đại 

hơn thế nào tùy ý Ngài) (Tafseer Ibnu Kathir: 4/89 – 90). 

Quả thật, Allah đã đặt những tháng trăng lưỡi liềm này 

thành các mốc thời gian cho nhân loại bởi vì các tháng đó là 

những dấu hiệu mà bất kỳ con người nào cũng có thể cảm nhận 

được đầu và cuối tháng. Và một trong những điều đáng tiếc là 

có rất nhiều người đã bỏ lịch Hijri để dùng lịch tây của người 

Thiên Chúa giáo không theo các qui định của Islam. 

Đó là bằng chứng cho thấy sự yếu hèn, thất bại và bắt 

chước những người không phải Muslim, và một trong những 

điều sai trong vấn đề này: người Muslim chói buộc các vụ việc 

của họ với lịch của Thiên Chúa giáo, họ tự rời xa lịch Hijri của 

họ, cái mà nó liên kết họ với vị Thiên sứ cao quý của họ cũng 

như liên kết họ với các biểu hiệu của tôn giáo họ và sự thờ 

phượng của họ. Cầu xin Allah phù hộ và dẫn dắt! 

 Và Hadith cũng là bằng chứng cho thấy ân phúc của 

việc nhịn chay tự nguyện trong tháng này – tháng của Allah, 

Muharram – mang lại ân phước tốt hơn tất cả những nhịn chay 

trong những tháng khác ngoài Ramadan.  Dựa theo lời của 

Hadith thì tháng Muharram là tháng nhịn chay tốt nhất sau 

Ramadan, còn nếu so sánh việc nhịn chay giữa các ngày với 

nhau thì nhịn chay ngày A’rafah và nhịn chay sáu ngày 



Các Hadith về 10 ngày Zdul-Hijjah, những ngày Tashreeq và các 

Hadith về tháng Muharram . . . 
 

66 

Shauwal tốt hơn những ngày khác. 

Và dựa theo lời của Hadith thì thấy rằng ý nói của Nabi 

là nhịn chay toàn tháng Muharram, tuy nhiên, một số học giả 

thì lại thấy rằng nên nhịn chay nhiều ngày trong tháng 

Muharram chứ không nhịn nguyên tháng bởi câu nói của bà 

A’ishah :  

يحُت  َما »
َ
َمَل  - وسلم يهعل اهلل صَّل - اهلله  رَُسوَل  َرأ تَكح يَامَ  اسح رٍ  صه  ، َرَمَضانَ  إهِلذ  َشهح

تُهُ  َوَما يح
َ
كحَثَ  َرأ

َ
يَاًما أ نحهُ  صه بَانَ  فه  مه  .671، 6611رواه مسلم رقم  « َشعح

“Tôi chưa từng thấy Thiên sứ của Allah nhịn chay nguyên 

tháng ngoài tháng Ramadan, và tôi cũng chưa từng thấy 

Người nhịn chay trong tháng nào nhiều hơn Sha’baan” 

(Muslim: 1156, 175). 

Lạy Allah, xin Ngài đánh thức bầy tôi từ trong giấc ngủ 

xao lãng, xin Ngài hãy phù hộ bầy tôi luôn biết chuẩn bị tốt 

cho ngày giã từ, xin Ngài phù hộ bầy tôi luôn biết nắm bắt và 

tận dụng thời gian trong việc tuân lệnh Ngài và làm việc thiện, 

xin Ngài phù hộ bầy tôi luôn biết làm việc tốt và ngoan đạo, 

xin Ngài phù hộ bầy tôi dễ dàng từ bỏ điều tội lỗi và trái lệnh 

Ngài. 

ٍد        ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Lịch sử ngày A’shura’  

 

هَشةَ  َعنح  مُ  ََكنَ  »:  قَالَتح  – عنها اهلل رىض - ََعئ  تَُصوُمهُ  ََعُشوَراءَ  يَوح
حش   لهيذةه  فه  قَُري َاهه ا ، يَُصوُمهُ  - وسلم عليه اهلل صَّل - اهلله  رَُسوُل  َوََكنَ  ، اْلح مَ  فَلَمذ  قَده

ينَةَ  حَمده َمرَ  ، َصاَمهُ  ال
َ
هه  َوأ يَامه ا ، بهصه مَ  تََركَ  َرَمَضانُ  فُرهَض  فَلَمذ  َشاءَ  َفَمنح  ، ََعُشوَراءَ  يَوح

 .6681، ومسلم رقم  8118رواه ابلخاري رقم  « تََرَكهُ  َشاءَ  َوَمنح  ، َصاَمهُ 

Bà A’ishah  nói: “Ngày A’shura’ là ngày mà những 

người Quraish thường nhịn chay trong thời Jahiliyah (thời tiền 

Islam), và Thiên sứ của Allah  đã từng nhịn chay ngày này. 

Khi Người đến Madinah, Người nhịn chay vào ngày này và đã 

ra lệnh bảo các vị Sahabah nhịn chay. Rồi khi nhịn chay 

Ramadan được sắc lệnh xuống thì người bỏ ngày A’shura’. Bởi 

thế, ai muốn nhịn thì cứ nhịn còn ai không muốn thì thôi” 

(Albukhari: 2002, Muslim: 1125). 

Hadith là bằng chứng cho thấy rằng những người trong 

thời Jahiliyah đã từng biết đến ngày A’shura’, đây là ngày rất 

quen thuộc đối với họ, họ thường nhịn chay vào ngày này và 

Thiên sứ của Allah  cũng nhịn chay vào ngày này, và Người 

vẫn duy trì sự nhịn chay này trước cuộc dời cư đến Madinah 

nhưng Người không ra lệnh cho mọi người nhịn chay. Điều 

này cho thấy ngày A’shura’ là ngày hết sức trọng đại và thiêng 

liêng đối với người Ả Rập trong thời Jahiliyah trước khi Nabi 

 nhận lãnh sự mạng Thiên sứ. Và đó cũng là ngày mà họ phủ 
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trùm ngôi đền Ka’bah như trong Hadith được ghi lại: 

هشَ  َعنح  نح  َقبحَل  ََعُشوَراءَ  يَُصوُمونَ  ََكنُوا قَالَتح  - عنها اهلل رىض - ةَ ََعئ
َ
 أ

َرَض  ًما َوََكنَ  ، َرَمَضانُ  ُيفح رَتُ  يَوح بَةُ  فهيهه  تُسح ا ، الحَكعح  رَُسوُل  قَاَل  َرَمَضانَ  اهللُ  فََرَض  فَلَمذ
نح  َشاءَ  َمنح  » - وسلم عليه اهلل صَّل - اهلله 

َ
هُ  يَُصوَمهُ  أ نح  َشاءَ  َوَمنح  ، فَلحيَُصمح

َ
َُكهُ  أ  َيرتح

هُ  كح ُ  .6618رواه ابلخاري رقم  « فَلحيَرتح

Bà A’ishah  nói: Họ thường nhịn chay ngày A’shura’ 

trước khi nhịn chay Ramadan được sắc lệnh, và đó là ngày mà 

ngôi đền Ka’bah được phủ trùm lại. Bởi thế, khi Allah sắc lệnh 

nhịn chay Ramadan thì Người  bảo: “Ai muốn thì hãy nhịn 

nó (ngày A’shura’) còn ai muốn bỏ thì cứ bỏ” (Albukhari: 

1952). 

Học giả Al-Qurtubi nói: (Hadith của bà A’ishah  cho 

thấy rằng nhịn chay vào ngày này là việc làm quen thuộc của 

họ, có thể họ lấy việc nhịn chay này từ giáo lý của Nabi 

Ibrahim và Nabi Isma’il, bởi lẽ họ thường lấy từ giáo lý của hai 

người họ rất nhiều nghi thức thờ phượng chẳng hạn như họ đã 

lấy rất nhiều trong các giáo luật hành hương Hajj, ...) (Al-

Mufham: 3/190). 

Và điều đúc kết được từ tất cả các Hadith đã nêu là nhịn 

chay ngày A’shura’ là nghĩa vụ bắt buộc trong buổi đầu sau khi 

cuộc Hijrah của Nabi  đến Madinah, theo quan điểm đúng 

nhất trong hai quan điểm của giới học giả, bởi vì đã có lệnh từ 

Thiên sứ như trong Hadith được ghi lại: 

َوعه  بحنه  َمةَ َسلَ  َعنح  كح
َ
َمرَ  قَاَل  - عنه اهلل رىض - اْل

َ
ُّ  أ  عليه اهلل صَّل - اَلذبه
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نح  رَُجَلً  - وسلم لَمَ  مه سح
َ
نح  أ

َ
ذدنح  أ

َ
نذ  » اَلذاسه  فه  أ

َ
َكَل  ََكنَ  َمنح  أ

َ
يذةَ  فَلحيَُصمح  أ هه  بَقه مه  ، يَوح

َكَل  يَُكنح  لَمح  َوَمنح 
َ
مَ  فَإهنذ  ، فَلحيَُصمح  أ َوح مُ  اِلح  9339رواه ابلخاري رقم  « ََعُشوَراءَ  يَوح

 .3313ومسلم رقم 
Ông Salamah bin Al-Akwa’  thuật lại: Thiên sứ của 

Allah  ra lệnh cho một người đàn ông mới vào Islam hô gọi 

thông báo với mọi người: “Ai đã ăn thì hãy nhịn chay phần 

thời gian còn lại trong ngày, và ai chưa ăn thì hãy nhịn chay, 

bởi quả thật ngày hôm nay là ngày A’shura’.” (Albukhari: 

2007, Muslim: 1130). 

Và khi nhịn chay Ramadan được sắc lệnh trong năm thứ 

hai Hijri thì tính chất bắt buộc của nhịn chay A’shura’ bị xóa 

bỏ mà chỉ còn mang tính chất khuyến khích, và mệnh lệnh bảo 

nhịn chay ngày A’shura’ chỉ rơi vào một năm duy nhất, đó là 

năm thứ hai Hijri khi mà Người  sắc lệnh nhịn chay A’shurar 

vào đầu năm thì sau đó nhịn chay Ramadan được sắc lệnh vào 

khoảng giữa năm đó. Sau đó, vào năm cuối đời của Thiên sứ  

- trong năm thứ 10 hijri – Người đã định không nhịn chay ngày 

A’shura’ riêng lẻ mà Người muốn nhịn chay cùng với một 

ngày trước nó hoặc cùng với một ngày sau nó – sẽ được nói chi 

tiết ở phần tiếp sau đây, Insha-Alah -, và hình thức nhịn chay 

này là để làm khác với những người dân Kinh sách trong cách 

nhịn chay của họ. 

Lạy Allah, Đấng mà điều tội lỗi của người bề tôi không 

gây hại đến Ngài và sự tuân lệnh của người bề tôi cũng không 

mang lại lợi ích gì cho Ngài, xin Ngài hãy phù hộ bầy tôi luôn 

biết quay đầu sám hối với Ngài, xin Ngài hãy đánh thức bầy tôi 

từ trong giấc ngủ xao lãng, xin Ngài nhắc nhở bầy tôi biết quí 
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trọng và nắm bắt thời gian. Lạy Allah, xin Ngài phù hộ bầy tôi 

thành những người luôn biết phó thác cho Ngài, xin Ngài 

thương xót và phù hộ bầy tôi trong mọi vụ việc của bầy tôi. 

ٍد        ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến khích nhịn chay ngày A’shura’ 
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Ông Abu Qata- dah  thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah  được hỏi về nhịn chay ngày A’shura’ thì 

người nói: 

رَ  » نَةَ  يَُكفد يَةَ  السذ حَماضه  « ال

“Allah bôi xóa tội lỗi của năm vừa qua” 

Và trong một lời dẫn khác thì Thiên sứ của Allah  nói: 

يَامُ ...  » مه  وَصه   ََعُشوَراءَ  يَوح
َ
ُب أ تَسه نح  اهلله  لََعَ  حح

َ
رَ  أ نَةَ  يَُكفد رواه  « َقبحلَهُ  الذَّته  السذ

 .667، 661، 6618مسلم رقم 
“ ... và nhịn chay ngày A’shura’, Ta mong rằng Allah sẽ bôi 

xóa tội lỗi của năm trước nó (năm vừa qua)” (Muslim: 1162, 

196, 197). 

Hadith là bằng chứng nói lên ân phúc của nhịn chay 

ngày A’shura’, đó là ngày mồng mười của tháng Muharram – 

tháng của Allah. 

Có một Hadith ghi lại rằng ông Ibnu Abbas  được hỏi 

về nhịn chay ngày A’shura’ thì ông nói:  

نذ  َعلهمحُت  َما »
َ
مً  َصامَ  -وسلم عليه اهلل صَّل- اهلله  رَُسوَل  أ لُُب  ايَوح لَهُ  َيطح  لََعَ  فَضح

يذامه 
َ
مَ  َهَذا إهِلذ  اْل َوح ًرا َوِلَ  اِلح رَ  َهَذا إهِلذ  َشهح هح رواه ابلخاري رقم  « َرَمَضانَ  َيعحنه  الشذ

 .6618، ومسلم رقم 8117
“Tôi chưa từng biết rằng Thiên sứ của Allah  nhịn chay một 

ngày nào mà Người mong đợi ân phúc của nó nhiều hơn những 

ngày này, và không tháng nào hơn tháng này, tức tháng 
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Ramadan” (Albukhari: 2007, Muslim: 1132). 

Bởi thế, người Muslim nên nhịn chay ngày này, và nên 

thúc giục kêu gọi những thành viên trong gia đình của mình 

nhịn chay ngày này để nắm bắt ân phúc của nó và để làm theo 

đường lối của Thiên sứ . 

Ông Jabir bin Samurah  nói: 

ُمُرنَا -وسلم عليه اهلل صَّل- اهلله  رَُسوُل  ََكنَ  »
ح
يَامه  يَأ مه  بهصه  َعلَيحهه  َوََيُثُّنَا ََعُشوَراءَ  يَوح

نحَدهُ  َوَيتََعاَهُدنَا ا عه ُمرح  لَمح  َرَمَضانُ  فُرهَض  فَلَمذ
ح
نَا َولَمح  َينحَهنَا َولَمح  نَايَأ نحَدهُ  َيتََعاَهدح  « عه

 .6688رواه مسلم رقم 
“Thiên sứ của Allah  đã từng ra lệnh cho chúng tôi nhịn chay 

ngày A’shura’ và Người khuyến khích chúng tôi điều này 

nhưng khi nhịn chay Ramadan được sắc lệnh thì Người không 

ra lệnh cho chúng tôi nữa, tuy nhiên Người không cấm chúng 

tôi và cũng không hứa hẹn gì với chúng tôi” (Muslim: 1128). 

Đối với Allah, nhịn chay là việc làm tốt nhất trong các 

viêc làm ngoan đạo. Và một trong những lợi ích của việc nhịn 

chay tự nguyện thì việc được Allah ban cho nhiều ân phước thì 

nó còn được Ngài dùng để bù đắp lại những nhịn chay Fardhu 

đã thiếu sót. Điều này giống như Thiên sứ của Allah  của đã 

nói về việc dâng lễ nguyện Salah: 

َل  إهنذ  » وذ
َ
يَاَمةه  يَوحمَ  بههه  اَلذاُس  َُيَاَسُب  َما أ نح  الحقه مُ  مه ههه َمال عح

َ
ََلةُ  أ  َربُّنَا َيُقوُل  قَاَل  الصذ

هَمََلئهَكتههه  وََعزذ  َجلذ  لَمُ  وَُهوَ  ل عح
َ
ى َصََلةه  فه  انحُظُروا أ َها َعبحده َتمذ

َ
مح  أ

َ
 فَإهنح  َنَقَصَها أ

ةً  ََكنَتح  ةً  ََلُ  ُكتهبَتح  تَامذ نحَها انحتََقَص  ََكنَ  َوإهنح  تَامذ ى لح هَ  انحُظُروا قَاَل  َشيحئًا مه نح  لهَعبحده  مه
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ٍع  وا قَاَل  َتَطوُّع   ََلُ  ََكنَ  فَإهنح  َتَطوُّ تهمُّ
َ
ى أ يَضتَهُ  لهَعبحده نح  فَره هه  مه َماُل  تُؤحَخذُ  ثُمذ  َتَطوُّعه عح

َ
 اْل

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأْحد « َذاُكمح  لََعَ 
“Quả thật, việc đầu tiên mà nhân loại được mang ra xét xử 

vào Ngày Phán Xét là lễ nguyện Salah. Allah phán với các 

vị Thiên Thần của Ngài trong khi Ngài biết rõ tất cả: Các 

ngươi hãy xem lễ nguyện Salah của người bề tôi của TA đã 

đầy đủ và hoàn chỉnh hay còn thiếu sót, nếu đã đầy đủ và 

hoàn chỉnh thì hãy ghi cho y là hoàn chỉnh đầy đủ, còn nếu 

có thiếu sót thì các ngươi hãy xem người bề tôi của TA có 

việc làm tự nguyện nào không, nếu có thì các ngươi hãy bổ 

sung vào rồi hãy ghi nhận” (Abu Dawood, Tirmizhi, Annasa-

i, và Ahmad). 

Nhịn chay tự nguyện còn đưa người Muslim càng ngày 

càng đến gần với Allah hơn và sẽ làm cho Ngài yêu thương y 

nhiều hơn như trong một Hadith Qudsi, Nabi  nói: 

ى إهىَلذ  َتَقرذَب  َوَما » ءٍ  َعبحده هََشح َحبذ  ب
َ
ا إهىَلذ  أ مذ ُت  مه رَتَضح ى يََزاُل  َوَما ، َعلَيحهه  افح  َعبحده

بذهُ  َحَّتذ  َوافهله بهاَلذ  إهىَلذ  َيتََقرذُب  حه
ُ
 .9539رواه ابلخاري رقم   « أ

“Không việc làm nào mà người bề tôi của TA làm khiến TA 

yêu thương hơn việc làm Fardhu, và người bề tôi của TA 

vẫn cứ làm nhiều điều tự nguyện cho đến khi TA yêu 

thương y .. ” (Albukhari: 2502). 

Hãy biết rằng tất cả các Hadith nói về sự bôi xóa tội lỗi 

của những việc làm ngoan đạo như Wudu’, nhịn chay 

Ramadan, nhịn chay ngày A’rafah, ngày A’shura’ và những 

việc làm ngoan đạo khác thì đều mang ý nghĩa bôi xóa những 
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tội lỗi nhỏ. 

Cũng chính vì lẽ này mà đại đa số học giả đều thấy rằng 

các đại trọng tội như Zina, Riba, dùng ma thuật và bùa ngải, ... 

không được bôi xóa bởi những việc làm ngoan đạo mà còn 

phải cần có sự sám hối và chịu phạt theo mức phạt được qui 

định cho các tội tương ứng. 

Do đó, người Muslim phải mau mau sám hối và cầu xin 

Allah tha thứ tội lỗi trong những ngày ân phúc này, hy vọng 

rằng Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho y và chấp nhận việc làm của y 

và dĩ nhiên việc ăn năn sám hối là điều cần phải thể hiện mọi 

lúc. 

Lạy Allah, xin Ngài cải thiện trái tim của bầy tôi, xin 

Ngài hãy che đậy điều xấu của bầy tôi ở thế gian và cõi Đời 

Sau. Lạy Allah, xin Ngài trang hoàng đức tin Iman trong trái 

tim của bầy tôi, xin Ngài hãy làm cho bầy tôi thu ghét sự vô 

đức tin và hành vi tội lỗi, và xin Ngài phù hộ bầy tôi là những 

người chính trực. 

ٍد        ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 

 

 

Ý nghĩa của nhịn chay ngày A’shura’ 
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مَ  قَاَل  - عنهما اهلل رىض - َعبذاٍس  ابحنه  َعنه   عليه اهلل صَّل- اهلله  رَُسوُل  قَده
ينَةَ  -وسلم حَمده َُهودَ  فَوََجدَ  ال مَ  يَُصوُمونَ  اِلح هَك  َعنح  فَُسئهلُوا ََعُشوَراءَ  يَوح  َهَذا َفَقالُوا َذل
مُ  َوح هى اِلح َهرَ  اَّلذ ظح

َ
ائهيَل  َوَبنه  ُموَس  فهيهه  اهللُ  أ َ نُ  فهرحَعوحنَ  لََعَ  إهْسح  نَُصوُمهُ  َفنَحح

يًما ُّ  َفَقاَل . ََلُ  َتعحظه َل  ََنحنُ  » -وسلم عليه اهلل صَّل- اَلذبه وح
َ
نحُكمح  بهُموَس  أ َمرَ  مه

َ
 فَأ

هه  مه راً، : أخرجه ابلخاري ومسلم، وِف رواية ملسلم « بهَصوح فََصاَمُه ُموحَس ُشكح
ُمُه  ُن نَُصوح  ...َفنَحح

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

đến Madinah, Người thấy những người Do thái nhịn chay ngày 

A’shura’ nên Người đã hỏi họ thì họ trả lời: Đây là ngày mà 

Allah giải cứu Nabi Musa và bộ tộc Israel thoát khỏi sự đuổi 

giết của Fir’aun, cho nên chúng tôi nhịn chay ngày này để tôn 

vinh nó. Thế là Thiên sứ của Allah nói: “Vậy, chúng tôi cần 

phải tiên phong hơn các người đối với Musa  và Người 

đã ra lệnh cho mọi người nhịn chay ngày đó” (Bukhari: 

2004, Muslim: 1130). Còn trong một lời dẫn khác của Muslim: 

(... nên Nabi Musa  đã nhịn chay để tạ ơn Allah, và chúng 

tôi nhịn chay để noi gương Người ...). 

Trong Hadith, có nói rõ về ý nghĩa thiêng liêng của việc 

nhịn chay ngày A’shura’, đó là để tôn vinh ngày này và để tri 

ân Allah đã giải thoát cho Nabi Musa  và bộ tộc Israel và đã 

nhấn chìm Fir’aun cùng đòng bọn của hắn. Cũng chình vì điều 

này mà Nabi Musa  đã nhịn chay ngày đó để tạ ơn Allah và 

những người Do thái đã nhịn chay để noi gương Nabi Musa 

. Và cộng đồng tín đồ của Muhammad đáng noi gương của 

Nabi Musa  hơn cả những người Do thái, nếu Nabi Musa 

 đã nhịn chay ngày này để tạ ơn Allah thì chúng ta nhịn 
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chay ngày này để noi gương Người, cũng chính vì vậy mà Nabi 

 đã nói: “Vậy, chúng tôi cần phải tiên phong hơn các 

người đối với Musa ”.  

Quả thật, chúng ta đồng thuận với họ trong nền tảng của 

tôn giáo, chúng ta tin vào Kinh Sách được ban xuống cho Nabi 

Musa  nhưng chúng ta không tương đồng với họ trong việc 

thay đổi và bóp méo Kinh sách. 

Ông Abu Musa  nói: Ngày A’shura’ là ngày mà người 

Do thái tôn vinh, họ lấy ngày đó làm ngày Eid nên Thiên sứ 

của Allah  nói: 

نحتُمح  »
َ
ُموحا أ  .أخرجه ابلخاري ومسلم « ُصوح

“Các ngươi hãy nhịn chay” (Albukhari, Muslim). 

Còn trong lời dẫn của Muslim thì ghi rằng người dân xứ 

Khaibar (Madinah) nhịn chay vào ngày A’shura’, họ lấy ngày 

đó làm Eid, họ mặc quần áo và nữ trang cho phụ nữ của họ. 

Thế là Thiên sứ của Allah  nói:  

نحتُمح فَ  »
َ
ُموحا أ  .أخرجه ابلخاري ومسلم « ُصوح

“Các ngươi hãy nhịn chay” (Albukhari, Muslim). 

Và nhìn vào Hadith, nó cho thấy ý nghĩa nhịn chay của 

chúng ta hoàn toàn khác với người Do thái vì chúng ta không 

lấy ngày đó làm ngày Eid mà chúng ta chỉ giới hạn trong sự 

nhịn chay bởi vì ngày Eid thì không được phép nhịn chay, và 

một trong những điều không giống với người Do thái là chúng 

ta nhịn chay ngày A’shura’ cùng với một ngày trước nó hoặc 

một ngày sau nó. 
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Có một nhóm người làm giống những người Do thái khi 

họ lấy ngày A’shura’ làm mùa lễ tết của họ, họ làm tiệc ăn 

mừng, đó là việc làm thiếu hiểu biết, là những việc làm Bid’ah 

không tốt đẹp. 

Còn một nhóm người khác thì lấy ngày A’shura là ngày 

đau buồn thương tiếc, họ than khóc và tự hành xác với ý nghĩa 

tưởng niệm cái chết của Al-Hosain con trai của Ali, đây là việc 

lệch lạc, việc làm sai trái không đúng theo giáo lý và ý nghĩa 

đích thực của tôn giáo Islam. 

Quả thật, Allah đã hướng dẫn những người của nhóm 

phái Sunnah và Jama’ah noi gương theo vị Nabi của họ trong 

việc nhịn chay nhưng không hề làm giống những người Do 

thái, họ luôn tránh xa những việc làm Bid’ah, những việc làm 

lệch lạc. 

Lạy Allah, xin Ngài phù hộ bầy tôi thông hiểu giáo lý và 

ý nghĩa đúng mức của tôn giáo, xin Ngài phù hộ bầy tôi hành 

động và đi đúng trên con đường ngày chính, xin Ngài phù hộ 

bầy tôi trong sự dễ dàng và tránh xa bầy tôi khỏi những điều 

khó khăn và phức tạp, xin Ngài tha thứ tội lỗi  cho bầy tôi, cho 

cha mẹ của bầy tôi và cho tất cả các anh em đông đạo Muslim. 

ٍد        ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 
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Khuyến khích nhịn chay ngày mồng chín cùng 

với ngày mồng mười 

 

’ Một Hadith ghi lại: 
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يَ  َيُقوُل  - عنهما اهلل رىض - َعبذاٍس  بحنَ  اهلله  َعبحدَ  َعنه   اهلله  رَُسوُل  َصامَ  حه
مَ  -وسلم عليه اهلل صَّل- َمرَ  ََعُشوَراءَ  يَوح

َ
هه  َوأ يَامه م   إهنذهُ  اهلله  رَُسوَل  يَا قَالُوا بهصه  يَوح

ُمهُ  َُهودُ  ُتَعظد  ََكنَ  فَإهَذا » -وسلم عليه اهلل صَّل- اهلله  وُل رَسُ  َفَقاَل . َواَلذَصارَى اِلح
بهُل  الحَعامُ  حُمقح نَا -اهلُل  َشاءَ  إهنح  - ال َوحمَ  ُصمح عَ  اِلح ته  فَلَمح  قَاَل . « اِلذاسه

ح
بهُل  الحَعامُ  يَأ حُمقح  ال

َ  َحَّتذ  ح  »: أخرجه مسلم، َوِف رواية َل -وسلم عليه اهلل صَّل- اهلله  رَُسوُل  تُُوّفد لَِئه
يح  َع بَقه َمنذ اِلذاسه ُصوح

َ
 .«ُت إهىَل قَابهل َْل

Ông Abdullah bin Abbas  thuật lại: Khi Thiên sứ của 

Allah  nhịn chay ngày A’shura’ và ra lệnh bảo mọi người 

nhịn chay thì họ nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật, đó là 

ngày mà người Do thái và Thiên Chúa giáo đã tôn vinh. Thế là 

Thiên sứ của Allah  nói: “Nếu năm tới – Insha-Allah – 

chúng ta sẽ nhịn chay cả ngày mồng chín”. Nhưng năm tới 

chưa kịp đến thì Thiên sứ của Allah  đã qua đời. Còn trong 

một lời dẫn khác cũng do Muslim ghi lại: Thiên sứ của Allah 

 nói: “Nếu Ta còn sống đến năm tới thì chắc chắn Ta sẽ 

nhịn chay cả ngày mồng chín” (Muslim: 1134). 

Hadith là bằng chứng cho thấy người nào muốn nhịn 

chay ngày A’shura’ thì theo Sunnah khuyến khích nhịn cả ngày 

mồng chín trước nó mặc dù Thiên sứ của Allah  chưa từng 

nhịn nhưng bởi vì Người  đã định tâm nhịn chay ngày đó. Ý 

nghĩa của việc làm này là để làm khác với những người dân 

Kinh sách bởi vì họ chỉ nhịn chay vào ngày mồng mười, cũng 

chính vì vậy mà Ibnu Abbas  đã nói: “Các người hãy nhịn 
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chay ngày chín và ngày mười để làm khác với người Do 

thái”(13). 

Đây là bằng chứng rõ rệt rằng người Muslim không 

được phép làm giống những người ngoại đạo, và trong sự việc 

ngăn cấm này mang nhiều ý nghĩa: không tạo cơ hội cho trái 

tim chúng ta yêu thương họ, khẳng định ý nghĩa chúng ta 

không liên can đến họ, thể hiện sự không yêu thích họ vì Allah, 

và thể hiện sự độc lập vượt trội của Islam. 

Quả thật, giới học giả nói rằng nhịn chay tốt nhất cho 

việc nhịn chay A’shura’ là nhịn chay ba ngày: ngày mồng chín, 

mồng mười và mười một. Bằng chứng cho điều này là lời nói 

của Ibnu Abbas : “Các người hãy làm khác với người Do 

thái, các người hãy nhịn chay trước đó một ngày và sau đó một 

ngày”(14). Tuy nhiên, Hadith này yếu không được coi là bằng 

chứng giáo lý đủ hiệu lực, nhưng chúng ta có thể nói việc nhịn 

chay ba ngày sẽ mang lại thêm ân phước bởi vì nó nằm trong 

tháng Muharram và có Hadith xác thực khuyến khích nhịn 

chay trong tháng linh thiêng này, hoặc chúng ta có thể nói việc 

nhịn chay ba ngày để được ân phúc của việc nhịn chay ba ngày 

mỗi tháng như Imam Ahmad  đã nói: (Ai muốn nhịn chay 

ngày A’shura’ thì hãy nhịn ngày mồng chín và ngày mồng 

mười trừ phi muốn làm giống việc làm mỗi tháng thì hãy nhịn 

chay ba cả ba ngày, Ibnu Sireen đã nói như thế) (Al-Mughni: 

4/441, Iqtidha Assiraat Al-Mustaqeem: 1/419). 

                                                           
(13)

 Abdu Arrazzaaq (4/287), Attaha-wi (2/78), Albayhaqi (4/278) qua lời 

thuật của Ibnu Jareej – A’taa – Ibnu Abbas; đường dẫn truyền Sahih. 
(14)

 Albayhaqi (4/287). 
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Cách thức nhịn chay thứ hai là chúng ta nhịn hai ngày: 

ngày mồng chín và ngày mồng mười, cách này được nhiều 

Hadith nói nhiều nhất như đã được trình bày. 

Cách thứ nhịn chay A’shura’ thứ ba là chúng ta nhịn 

chay ngày mồng chín cùng với mồng mười hoặc nhịn mồng 

mười cùng với ngày mười một, dựa theo Hadith mà Ibnu 

Abbas  nói: “Các người hãy nhịn chay ngày A’shura, các 

người hãy làm khác với người Do thái, hãy nhịn chay trước nó 

một ngày và sau nó một ngày”. 

Cách thức nhịn chay A’shura thứ tư là nhịn một ngày 

mồng mười duy nhất. Một số học giả không thích cách thức 

này bởi vì nó giống với người dân Kinh sách, và đây chính là 

quan điểm của Ibnu Abbas  và cũng là quan điểm của trường 

phái của Imam Ahmad và một số học giả của Hanafi. Còn 

những học giả khác thì không coi đó là điều không được 

khuyến khích bởi vì đó là một trong những ngày ân phúc nên 

theo Sunnah thì khuyến khích nhịn chay. Tuy nhiên, câu nói 

đúng nhất là không khuyến khích nhịn chay riêng lẻ một ngày 

mồng mười duy nhất nhưng không có nghĩa là người nhịn chay 

như thế mất hết ân phước. 

Lạy Allah, xin Ngài phù hộ bầy tôi những gì Ngài hài 

lòng, xin Ngài giữ khoảng cách xa giữa bầy tôi với những điều 

tội lỗi, xin Ngài làm cho bầy tôi thành những người thuộc 

nhóm những người ngoan đạo, nhóm người thành đạt, xin Ngài 

hãy xí xóa và tha thứ cho bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi và 

cho tất cả những người Muslim đồng đạo. 

ٍد          ...وََصَّلذ اهلُل وََسلذَم لََعَ نَبهيدنَا حُمَمذ
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Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad ... 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 


