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َّ م َ َّ م
الر ِحي ِم
هلل الرْح ِن
ِ ِمْسِب ا
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,
Đấng Rất Mực Khoan Dung

Lời Mở Đầu

َّ َ َ َ م َّ َ م َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ م َ َ َّ م
 أما،ب َبعده
ِ ِ احلمد
ِ َ لِل وحده والصلة والسلم ىلع من ل

م
:َبعد

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng duy nhất, và
cầu xin bình an, phúc lành cho những ai sống sau Nabi,
Ammaa Ba’d:
Đây là quyển sách xác minh và trình bày các ẩn
khúc liên quan đến hành hương Hajj, U’mroh và thăm
viếng dựa theo Kinh Sách của Allah và Sunnah của
Thiên Sứ  ﷺcủa Ngài. Trước tiên, tôi viết nó vì bản
thân, song dành cho những tín hữu Muslim nào được
Allah cho cơ hội đọc nó.
Quyển sách đã được xuất bản lần đầu vào năm
1363 Hồi lịch dưới sự tài trợ của Quốc Vương Abdul
Aziz bin Abdur Rohmaan Al-Faisol - cầu xin Allah vinh
danh linh hồn ông và ban thưởng trọng hậu cho ông -.
Ngoài ra, tôi còn mở rộng việc xác minh do thấy
đó là cần thiết và cho xuất bản lại nhằm mang lại hữu ích
nhiều hơn cho cộng đồng, tôi đặt tên sách là “Xác Minh
Và Trình Bày Các Ẩn Khúc Liên Quan Đến Hajj,
U’mroh Và Thăm Viếng Dựa Theo Qur’an Và
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Sunnah”, và tôi thêm vào một vài chú ý quan trọng khác
nhằm gia tăng hữu ích cho quyển sách. Nay quyển sách
được tái xuất bản nhiều lần.
Bề tôi khẩn cầu Allah ban hữu ích cho quyển sách,
xin hãy biến nó thành việc làm thành tâm của bề tôi, xin
chấp nhận nó là lý do để bề tôi được thiên đàng vĩnh cửu,
rằng Ngài là Đấng mà bề tôi phó thác, phúc thay cho việc
phó thác đó, rằng không có chuyển động và quyền lực
nào phát huy ngoại trừ Allah Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại
muốn.
Tác giả
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz
Mufti (tổng thẩm phán) của Vương Quốc
Saudi Arabia
Tổng Hội U’lama cấp cao và Văn Phòng
nghiên cứu giáo lý và phúc đáp
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Nội Dung Quyển Sách
َّ م َ َّ م
الر ِحي ِم
هلل الرْح ِن
ِ ِمْسِب ا
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,
Đấng Rất Mực Khoan Dung

م
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َّ ا م َ م
َ مَ م
الصددلة
 و،  َوال َعاقِبَددة لِممت ِقدد، َ لِل َرب ال َعددال ِم
ددد
م
احل
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َّ َ
م َ م َّ م
م
َ َّ َ َ َ َ م
: أما َبعد، َ مج ِع
آِل َو َصح ِب ِه أ
و
ِ ِ وِل ممد َوىلع
ِ ِ السلم ىلع عب ِدهِ َو َرس
Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể
của vủ trụ và muôn loài, và rằng kết quả tốt đẹp sẽ
thuộc về nhóm người biết kính sợ. Cầu xin Ngài ban
bình an và phúc lành cho vị nô lệ và là Thiên Sứ của
Ngài Muhammad, cho gia quyến của Người và cho tất
cả bằng hữu của Người, Ammaa Ba’d:
Đây là bức thông điệp sơ lược về hành hương
Hajj bao gồm giá trị, văn hóa hành hương và những
kiến thức cần thiết hỗ trợ cho những ai có ý định thực
hiện bổn phận này. Song trình bày các vấn đề quan
trọng liên quan đến Hajj, U’mroh và thăm viếng dưới
hình thức sơ lược, bám sát Qur’an và Sunnah theo
phương châm khuyên bảo và nhắc nhở tín đồ Muslim
bởi sắc lệnh của Allah:
55 :﴾ اذلاريات٥٥

َ َ ٰ َ ۡ َ َ ذ ۡ َ َّ ذ
َ نف ُع ٱل ۡ ُم ۡؤمِّن
ِّني
﴿وذكِّر فإِّن ٱلِّكرى ت
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Và hãy nhắc nhở vì sự nhắc nhở sẽ mang lại điều
hữu ích cho những người có đức tin. Al-Zariyat: 55
(chương 51), và Allah phán:

ََ
ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ ٰ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ َ ُ َ ذ
َّ
َّ
ُ
﴿ِإَوذ أخذ ٱَّلل مِّيثق ٱلِّين أوتوا ٱلكِّتبَ تَيُِّنبۥل لَِّّنب ِّو و
ْ ََ ۡ َ ۡ
ُ َ َ ۡ َ
ۡ َ
َ َ
ُ ٓ
َت ۡوا بِّۥِّۦ ث َمن قَّ ِّيل ا فبِّس َ َم
تك ُت ُمون ُۥل ف َن َبذوهُ َو َرا َء ظ ُهورِّهِّم وٱش
َ َُ َۡ
187 :﴾ آل عمران١٨٧ يشَتون

Và hãy nhớ khi TA (Allah) đã lấy giao ước của
những kẻ được ban cho Kinh Sách: “Rằng phải
công bố cho thiên hạ (về sứ mạng của Muhammad),
tuyệt đối không được giấu che”. Tiếc thay chúng lại
quẳng lời giao ước ra sau lưng và bán nó đi với giá
rẻ mạc, thật tồi tệ thay cho việc đổi chác của
chúng. Ali I’mron: 187 (Chương 3), và Allah phán:

ََ ْ َُ ََ َ
لَع ۡٱل ذ
َ ۡ َّ َ ب
﴿وتع ونوا
ِِّّ

ٰ وٱتقو
2 :ىا﴾ املائدة

Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và
kính sợ Allah. Al-Maa-idah: 2 (chương 5).
Tương tự, vì Hadith Soheeh từ Thiên Sứ  ﷺđã
nói:

ُ َ
ُ ادل
ِّ {
}ين انلَّ ِصيحة

“Din (tức tôn giáo) là lời khuyên bảo.” Mọi người
hỏi: “Vì ai, thưa Thiên Sứ ?” Người đáp:

ْ ُ ْ َّ َ َ
َ
ُ
َّ
ْ َّ َ َ َ
ِ {لِلِ َولِكِتاب ِ ِه َول َِرس
}وِل ِ و ِِلئ ِم ِة المسلِ ِمني وَعمت ِ ِهم
ِ
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“Vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì Rasul của Ngài,
vì những Imam của người Muslim và vì toàn thể
cộng đồng.”(1) và theo Al-Tobaroni ghi từ Huzaifah 
rằng Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ْ ُ
ْ َ َْ ْ َ ْ ُْ َ ََْ َ ْ ْ ُْ َْ ْ ََْ َْ ْ َ
ني فليس ِمنهم َومن لم يم ِس َويصبِح
{من لم يهتم ب ِأم ِر المسلِ ِم
َ
َ
ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ْ ْ ُ ْ َّ َ ِ ْ ُ َ َ َ َ َّ
ني َوَعمتِ ِهم فليس مِنهم
كتاب ِ ِه ول ِرسوِل ِ و ِِلئ ِم ِة المسلِ ِم
ِ ِ اصحا ِلِلِ ول
ِ ن
}

“Ai không quan tâm đến chuyện của người Muslim
thì y không thuộc về họ và ai không sáng chiều
khuyên bảo vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì
Thiên Sứ của Ngài, vì lãnh đạo Muslim và vì giáo
dân Muslim thì y không thuộc về họ.”
Bề tôi khẩn cầu Allah ban hữu ích cho quyển
sách, xin hãy biến nó thành việc làm thành tâm của bề
tôi, xin chấp nhận nó là lý do để bề tôi được thiên đàng
vĩnh cửu, rằng Ngài là Đấng mà bề tôi phó thác, phúc
thay cho việc phó thác đó, rằng không có chuyển động
và quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah Đấng Tối
Cao, Đấng Vĩ Đại muốn.

(1) Hadith do Muslim ghi ở phần Iman số (55), Al-Nasaa-i ghi ở
phần giao ước số (4197), Abu Dawood ghi ở phần văn hóa số
(4944) và Ahmad ghi số (4/102).
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Chuyên mục
Về bằng chứng bắt buộc thực hiện Hajj và
U’mroh và phải tranh thủ thực hiện
Rằng Allah đã bắt buộc đám nô lệ của Ngài phải
thực hiện cuộc hành hương Hajj tại Ngôi Đền Ka’bah và
Ngài định nó thành một trong năm nền tảng của Islam,
Allah phán:

َ َ َّ َ
َ َ
ََ
ۡ لَع ٱنلَّ ِّو ح ُِّّج ۡٱۡلَ ۡيت َمن
ٱستَ َط ع إَِّلۡۥِّ َسَِّيل ا َو َمن فف َر
ِّ ﴿و َِّّلل
ِّ ِّ
َ ََِّٰن َعن ٱلۡ َع
َ َّ فَإ َّن ٱ
ٌّ َّلل َغ
97 :﴾ آل عمران٩٧ مني
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

Và việc đi hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi
đền (Ka'bah) là bổn phận đối với tín đồ Muslim nào
trong nhân loại hội tụ đủ khả năng phải tìm đến
đấy (hành hương). Còn ai phủ nhận việc hành
hương thì y là kẻ phản đạo, quả thật, Allah rất giàu
có không cần đến nhân loại. Ali I’mron: 97 (chương
3).
Và theo hai bộ Soheeh, từ Ibnu U’mar , rằng
Thiên Sứ  ﷺđã nói:

ُ ُ
َّ َ ُ َّ َ ُ َّ َ ٰ َ َ ْ َ َ َ َ
َْ ََ َُ ْ َ ُ
اهلل َوأن ُممدا َرسول
 شهادة ِ أن ل إِلـه إِل:اإلسلم لَع َخس
ِ {ب ِِن
َ
َ َّ
ْ ْ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
َ
َْ ت
ِ اهللِ َوإِق
}اْل َر ِام
ِ ام الصلة ِ َوإِيتاءِ الزَكة ِ َوصو ِم رمضان َوحج اْلَي

“Islam được xây dựng trên năm trụ cột, lời tuyên
thệ Laa i laa ha il lol loh và Muhammad là Rasul
của Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat, nhịn chay
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Ramadan và hành hương Hajj tại Ngôi Đền
Ka'bah.”(2)
Theo Sa-e’d ghi trong bộ Sunan từ U’mar bin AlKhottob  đã nói:

َ َ َ َ م َ َ م َ م َ م َ َ َ ا َ َ م َ م َ َ َ م م َّ َ م
ار فينظروا ك من كن
ِ {لقد هممت أن أبعث ِرجال إِل ه ِذهِ المص
َ
َ م
م
َ َ َ م َ َّ َ م م َ َ م
ال مز َية َما ه مم بِم مس ِم ِم َ َما ه مم
ل
ج
ي
م
ل
و
ة
د
ج
ِل
ِ
ِ ضبوا عمي ِهم
ِ
ِ
} َ بِم مس ِم ِم م

“Ta vốn có ý định cử những người đàn ông đi khảo sát
toàn lãnh thổ này, xem rằng những người thừa của
nhưng không đi hành hương Hajj bắt họ phải đóng thuế
thân, bởi họ không thuộc người Muslim, rằng họ không
thuộc người Muslim.” Và được ghi chép từ Aly  đã nói
rằng:

َ َ م َ َ َ َ َ مَ ا َ َ َ َ َ َ َ َ م َ م َ م
َ ت َيه مو ِديا أَ مو ََ م
}صا ِنيا
{من قدر ىلع احلج فتكه فل عمي ِه أن يمو

“Rằng ai có khả năng hành hương Hajj nhưng lại không
đi thì hãy mặc cho y chết là người Do Thái hoặc là người
Thiên Chúa.”
Và bắt buộc những ai có khả năng hành hương
Hajj phải tranh thủ thực hiện, bởi được truyền lại từ Ibnu
A’bbaas , rằng Thiên Sứ  ﷺđã nói:

ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ م
َ
َ ْ َّ ُ َ ْ َ ِّ َ م
 فإِن أحدكم ل يد ِري ما-  يع ِن الف ِريضة- اْلج
{تعجلوا إِل
َ ُ َْ
}ُيع ِرض ِل

(2) Hadith còn được Ahmad ghi số (2/93).
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“Các ngươi hãy tranh thủ hành hương Hajj – tức Hajj
bắt buộc – vì rằng không ai trong các ngươi biết được
chuyện gì sẽ xảy ra với mình.”(3)
Và bổn phận hành hương Hajj phải thực hiện
ngay khi đã đủ điều kiện và khả năng, bởi câu Kinh
Allah phán rất rõ:

َ َ َّ َ
َ َ
ََ
ۡ لَع ٱنلَّ ِّو ح ُِّّج ۡٱۡلَ ۡيت َمن
ٱستَ َط ع إَِّلۡۥِّ َسَِّيل ا َو َمن فف َر
ِّ ﴿و َِّّلل
ِّ
ِّ
َ ََِّٰن َعن ٱلۡ َع
َ َّ فَإ َّن ٱ
ٌّ َّلل َغ
97 :﴾ آل عمران٩٧ مني
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

Và việc đi hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi
đền (Ka'bah) là bổn phận đối với tín đồ Muslim nào
trong nhân loại hội tụ đủ khả năng phải tìm đến
đấy (hành hương). Còn ai phủ nhận việc hành
hương thì y là kẻ phản đạo, quả thật, Allah rất giàu
có không cần đến nhân loại. Ali I’mron: 97 (chương
3). Và vì Thiên Sứ  ﷺđã nói trong bài Khutbah:

ُّ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ َ
}{أيها انلاس قد فرض الِل عليكم اْلج فحجوا

“Này mọi người, rằng Allah đã sắc lệnh các ngươi
phải hành hương, các ngươi hãy hành hương đi.”(4)
Và được truyền lại nhiều Hadith bắt buộc phải
thực hiện U’mroh, trong số đó có câu trả lời của Thiên

(3) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức hành hương
số (1732), Ibnu Maajah ghi ở phần các nghi thức hành hương
số (2883), Ahmad ghi số (1/314) và Al-Daarimi ghi số (1784).
(4) Hadith do Muslim ghi ở phần Hajj số (1337), Al-Nasaa-i ghi ở
phần các nghi thức Hajj số (2619) và Ahmad ghi số (2/508).
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Sứ  ﷺkhi Jibril  hỏi Người về Islam, Người ﷺ
đáp:

َّ ُ ُ َ َّ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َّ َ ٰ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ
َالِلِ َو َأ ْن تُقيم
اإلسلم أن تشهد أن ل إِلـه إِل الِل وأن ُممدا رسول
ِ
ِ {
ْ
ُ ُ ْ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ ض
وء
الصلة وتؤ ِت الزَكة وَتج وتعت ِمر وتغت ِسل مِن اْلناب ِة وتتِم الو
َ َ َ َ ُ َ
}َوتصوم َرمضان

“Islam là anh phải tuyên thệ La i la ha il lol loh và
Muhammad ro su lul loh, hành lễ Salah, xuất
Zakat, hành hương Hajj và U’mroh, tắm Junub,
chỉnh chu Wudu và nhịn chay Ramadan.”(5) Hadith
do Ibnu Khuzaimah, Al-Daaruqotni ghi từ Hadith của
U’mar bin Al-Khottob , và Al-Daaruqotni nói:
“Đường truyền của Hadith này là rõ ràng Soheeh.”
Ngoài ra còn có Hadith của A’-ishah  đã hỏi:
“Thưa Thiên Sứ, có bắt buộc phụ nữ phải Jihaad
không ?” Người đáp:

َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
ُ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ ْ
}جهاد ل ق ِتال فِي ِه اْلج والعمرة
ِ {نعم علي ِهن

“Có, buộc các nàng phải Jihaad không giết chóc
trong nó, đó là Hajj và U’mroh.”(6)

(5) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Iman số (50), Muslim ghi ở
phần Iman số (10), Al-Nasaa-i ghi ở phần Iman số (4991), Ibnu
Maajah ghi ở phần mở đầu số (64) và Ahmad ghi số (2/426).
6
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Jihaad và lịch sử số (2720),
Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2628), Ibnu
Maajah ghi ở phần các nghi thức số (2901) và Ahmad ghi số
(6/165).
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Và Hajj và U’mroh chỉ bắt buộc một lần duy
nhất trong đời, bởi Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ
}اْلج م َّرة فمن زاد فه َو تط ُّوع
{

“Hajj chỉ một lần, ai làm thêm thì xem đó là tự
nguyện.”(7)
Bên cạnh đó khuyến khích thực hiện Hajj và
U’mroh càng nhiều càng tốt do được ghi chép trong hai
bộ Soheeh từ Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

َّ

َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ
ور ليس ِلُ ج َزاء إِل
{العمرة إِل العمرة ِ كفارة ل ِما بينهما واْلج المْب
ُ َّ َ ْ
}اْلنة

“Tội lỗi được xóa từ U’mroh này đến U’mroh tới, và
không có phần thưởng nào dành cho Hajj được chấp
nhận ngoài thiên đàng cả.”(8)

Chuyên mục
(7) Hadith do Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2620),
Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1721), Ibnu Maajah
ghi ở phần các nghi thức số (2886), Ahmad ghi số (1/29) và
Al-Daarimi ghi ở phần các nghi thức số (1788).
8
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1683) và Muslim
ghi ở phần Hajj số (1349), Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số
(933), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2622),
Ibnu Maajah ghi ở phần các nghi thức số (2888), Ahmad ghi
số (2/246), Maalik ghi ở phần Hajj số (776) và Al-Daarimi ghi
ở phần các nghi thức số (1795).
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Về bắt buộc phải sám hối và rời khỏi sự bất
công
Khuyến khích tín đồ Muslim nào có quyết định
hành hương Hajj hoặc U’mroh nhắn nhủ lại gia đình và
bạn bè lời kính sợ Allah bằng cách thực thi theo sắc lệnh
của Ngài và tránh xa mọi điều Ngài cấm.
Và nên viết lại khoản nợ thiếu người ta và người ta
thiếu là bao nhiêu, xong cho người làm chứng. Sau đó
hãy tranh thủ sám hối với Allah tất cả tội lỗi đã phạm
bằng lòng thành khẩn, bởi Allah phán:

َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُّ َ ً َ َّ َ ْ ٓ ُ ُ َ
:﴾ انلدور٣١ ﴿وتوبوا إَِّل ٱَّلل ِّ َجِّيع أيۥ ٱلمؤمِّنون لعَّكم تفَّ ِّحون
31

Và hãy quay về sám hối với Allah về tất cả mọi tội lỗi
đã phạm đi hỡi những người có đức tin, để may ra các
ngươi được chiến thắng. Al-Noor: 31 (chương 24).
Cách sám hối thật lòng là dừng và chấm dứt ngay
tội lỗi, hối hận với hành động sai quấy đó và khẳng định
với lòng sẽ không tái phạm, nếu có bất công với ai đó
giống như đánh đập hoặc chiếm đoạt tiền bạc hoặc xúc
phạm danh dự thì cần phải giải quyết đứt đoạn trước khi
xuất phát cuộc hành hương, bởi được truyền lại Soheeh
từ Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َ ََ َْ َُْ َ َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ
 قبل،خي ِه مِن مال أو عِرض فليتحل ِل اْلوم
ِ {من َكن عِنده مظلمة ِِل
ُ
َ
ْ َ ُْ َ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
خذ مِنه بِقد ِر
أ
ِح
ل
ا
ص
 إِن َكن ِل عمل،أن ل يكون دِينار ول دِرهم
ِ
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َ ُ َ
َ ِّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
َ
ََ َْ
حب ِ ِه فح ِمل
ِ ات صا
ِ  وإِن لم تكن ِل حسنات أ،مظلمت ِ ِه
ِ خذ مِن سيئ
َْ َ
}علي ِه
“Ai đã từng chiếm đoạt tài sản hoặc xúc phạm đến
danh dự của người anh em mình thì ngay hôm nay
hãy giải quyết cho xong, trước khi vàng và bạc không
còn giá trị nữa mà phải bồi thường bằng công đức
tương ứng với trọng lượng bất công của y, nếu không
có công đức để trả thì sẽ phải nhận lãnh tội lỗi thay
cho người mà y đã bất công.”(9)
Nên sử dụng đồng tiền Halal, sạch sẽ trong việc
hành hương Hajj và U’mroh, bởi được truyền chính xác
từ Thiên Sứ  ﷺrằng:

ِّ َ َّ ُ َ ْ َ َ
ِّ َ َ َّ
}{إِن اهلل طيب ل يقبل إِل طيبا

“Rằng Allah là Đấng Toiyib không bao giờ chấp nhận
ngoại trừ những điều tốt đẹp.”(10) và được AlTobaroni ghi từ Abu Huroiroh , rằng Thiên Sứ ﷺ
nói:

َْ
َ ِّ َ َ َ ًّ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ
َ ََ
َُ ْ َ َ
: فنادى، َو َوضع ِرجله ِف الغ ْر ِز،الرجل حاجا بنفقة طيبة
{إِذا خرج
َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ
َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
 زادك، ْلَّيك َوسعديك:ِ ناداهُ مناد م َِن السماء،ْلَّيك الله َّم ْلَّيك

(9) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần các bất công và sự phẩn nộ
số (2317) và Ahmad ghi số (2/435).
(10) Hadith do Muslim ghi ở phần Zakat số (1015), Al-Tirmizhi
ghi ở phần Tafsir Qur’an số (2989), Ahmad ghi số (2/328) và
Al-Daarimi ghi ở phần nô lệ số (2717).
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َ َ َ َُ َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ
َُْ َُْ
ُ ُّ َ َ
ُ ْ ك َم
 وإِذا خرج،ْبور غي مأزور
 وحج،حلتك حلل
ِ  ورا،حلل
ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
َ ْ َّ َ َّ ُ َّ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ
، ْليك اللهم ْليك: فنادى، فوضع ِرجله ِف الغر ِز،ِبِانلفق ِة اْلبِيثة
َُ َ َ
َ َََُ
َ َ ُ َ َ َْ ْ َ
َ ْ َ َ َ َّ
 زادك ح َرام َونفقتك، ل ْلَّيك َول سعديك:ِناداهُ مناد م َِن السماء
َ ُّ َ َ َ َ
ُ ْ ي َم
ُ ْ ك َغ
}ْبور
 وحج،حرام
“Khi người đàn ông hành hương Hajj bằng đồng tiền
sạch sẽ, lúc y xuất phát nói: “Xin tuân lệnh Ngài, lạy
Allah xin tuân lệnh Ngài” thì có lời gọi y từ trên trời:
“Sẵn sàng đây vì lương thực của ngươi là Halal,
chuyến đi của ngươi là Halal và Hajj của ngươi được
công nhận không bị lãng phí.” Còn khi y ra đi bằng
đồng tiền Harom, bẩn thiểu, lúc y xuất phát nói: “Xin
tuân lệnh Ngài, lạy Allah xin tuân lệnh Ngài” thì có lời
gọi y từ trên trời: “Không thấu đâu lời gọi của ngươi
vì thương thực của ngươi là Harom, tiền bạc của ngươi
cũng Harom và Hajj của Ngươi không được công
nhận.””
Người hành hương nên tuyệt đối không xin xỏ
người khác bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ
ُ َّ
} َومن يستغ ِن يغن ِ ِه الِل،{ َومن يستع ِفف ي ِعفه الِل

“Và ai không xin xỏ người khác sẽ được Allah phù hộ
y và ai hài lòng với gì mình có sẽ được Allah cho y
thỏa mãn.”(11) và Thiên Sứ  ﷺnói:
(11) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Zakat số (1361), Muslim
ghi ở phần Zakat số (1035), Al-Tirmizhi ghi ở phần hoàn cảnh
tận thế, nô lệ và sùng đạo số (2463), Al-Nasaa-i ghi ở phần
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ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ
{ل يزال الرجل يسأل انلاس حّت يأ ِت يوم ال ِقيام ِة ليس ِف وج ِه ِه
َ ُ َ ُْ
ْ
}مزعة ْلم
“Người đàn ông mãi xin xỏ thiên hạ đến nổi vào ngày
tận thế trên mặt y không còn miếng thịt nào.”(12) Vì
vậy, bắt buộc người hành hương phải định tâm việc hành
hương Hajj và U’mroh của mình là chỉ vì Allah duy nhất
và vì sự hưởng thụ vĩnh cửu ở ngày sau, tận dụng mọi
thời gian làm Allah hài lòng bằng lời nói và hành động
khôn ngoan tại các địa điểm hành hương thiêng liêng và
trừ khử tạp niệm vì lợi nhuận trần gian hoặc khoe khoan
để lấy làm hãnh diện, để lấy danh tiếng, nếu vậy thì đây
là sự định tâm thối tha nhất và là nguyên nhân xóa sạch
việc hành đạo, làm cho cuộc hành hương không được
công nhận giống như Allah phán:

َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ ُّ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ذ
َ ف إ ََلۡه ۡم أ َ ۡع َمََّٰ ُه ۡم ف
ِّۡيه َو ُهم
﴿من َكن يرِّيد ٱۡليوة ٱدلني وزِّيُته نو
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ
َ َ
َ َٰٓ َ ْ ُ
ُِّين لَ ۡي َ ل َ ُه ۡم ِف ٱٓأۡلخ َِّرة ِّ إ َّ ٱنلَّ ر ا
َ ك َّٱل
 أول ِّئ١٥ ُي ۡبخ ُسون
فِّيه
ِّ
ِّ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َّ
َ َ َو َحب َط َم َص َن ُعوا ْ ف
16 – 15 :﴾ هود١٦ طل م َكنوا يعمَّون
ِّ ٰ ِّيه َوب
ِّ
Ai muốn đời sống trần tục này với vẻ hào nhoáng
của nó thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của chúng
nơi đó và chúng sẽ không bị cắt giảm một tí nào nơi
Zakat số (2603), Abu Dawood ghi ở phần Zakat số (1676),
Ahmad ghi số (3/403) và Al-Daarimi ghi ở phần nô lệ số
(2750).
(12) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Zakat số (1405), Muslim
ghi ở phần Zakat số (1040), Al-Nasaa-i ghi ở phần Zakat số
(2585) và Ahmad ghi số (2/15).
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đó * Chúng là những kẻ không hưởng được gì ở đời
sau ngoài hỏa ngục. (Lúc đó chúng sẽ nhận thấy rằng)
công trình của chúng nơi trần gian sẽ tiêu tan, và
những việc làm mà chúng đã từng làm sẽ trở thành vô
nghĩa. Hud: 15 - 16 (chương 11), và Allah phán:

َّ يد ۡٱل َع جََّ َة َع
َيد ُث َّم َج َعَّۡن
ُ ِّيه َم ن َ َش ٓ ُء ل َِّمن نُّر
ُ ﴿ َّمن ََك َن يُر
َ جَّۡ َن َ َُلل ف
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ََ َ َ َ َ َ
َ
ۡ
َ َ ۡ ََ
ٰ اد ٱٓأۡلخِّرة وس
َع له
 ومن أر١٨ َُلل َج َه َّن َم يَ ۡصَّى ٰ َه َمذ ُموم َّم ۡد ُحورا
ُ ۡ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ۡ َ
19 - 18 :﴾ اإلرساء١٩ سعيه وهو مؤمِّن فأولئِّك َكن سعيهم مشكورا

Ai có tâm niệm hưởng thụ ngay trong đời sống trần
tục thì TA sẽ toại nguyện cho kẻ nào TA muốn, sau đó
TA quẳng y vào hỏa ngục đầy nhục nhã đau thương *
Và ai có tâm niệm hướng về ngày sau nên luôn nổ lực
hành đạo và hết lòng tin tưởng. Chắc chắn sự nổ lực
đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Al-Isro: 18 - 19
(chương 17).
Và được truyền lại Soheeh từ Thiên Sứ ﷺ,
Người thuật lại lời phán của Allah:

َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ
َْ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ِّ
يي
ِ {أنا أغن الُّشَك ِء ع ِن الُّشكِ من ع ِمل عمل أْشك م ِِع فِي ِه غ
ُ َ ْ َ ََُُْ
}تركته و ِْشكه

“TA rất giàu có không cần phải chia sớt, ai chia sớt
việc hành đạo vì TA cho kẻ khác thì TA bỏ mặc y và
việc chia sớt đó của y.”(13)
(13) Hadith do Muslim ghi ở phần giản dị và nô lệ số (2985), Ibnu
Maajah ghi ở phần giản dị số (4202) và Ahmad ghi số (2/301).
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Trong chuyến khi nên tìm kết bạn với những người
ngoan đạo, biết kính sợ, có kiến thức Islam và tránh xa
những người ăn chơi, hư đốn.
Trước khi hành hương nên học hỏi nghi thức hành
hương Hajj và U’mroh, tư vấn những vấn đề chưa hiểu rõ
có thế mới thờ phượng Allah bằng kiến thức. Đến khi an
tọa trên vật cưỡi hoặc xe hoặc máy bay hoặc bất cứ
phương tiện nào thì nên cầu xin như sau:

َ ُ
َ ُ
َ ُ
َّ ُ ْ َ
ۡ ـْب ﴿ ُس
ُ َ اهلل أ ْك
ُ َ اهلل أ ْك
ُ َ اهلل أ ْك
بب َ ٰ َن
،ـْب
،ـْب
،ِاْلمد ِلِل
،ِ{ِمْسِب اهلل
َ ٓ َّ
َ َ َ
َ َّٱلِّي َس َّخ َر َنلَ َهٰ َذا َو َم ُك َّن َ َُلل ُم ۡقرن
 ِإَون إ ِّ َٰل َر ذب ِّ َن ل ُمنقَّ ُِّبون١٣ ِّني
ِّ
ْ
ْ
َ ُ َ ْ َ َّ َّ ُ َّ
َّ ك ف ِـي َس َفـرنَا َهــ َذا ال
 َومِــ َن،ـْب َواتلَّقــ َوى
﴾ اللهـم إِنا نسـأل١٤
ِ
ِ
َ َْ َ َ َْ
َّ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ َّ ُ َّ
ـو عنـا
اط
و
،
ا
ذ
ـ
ـ
ه
ا
ن
ر
ـ
ـ
ف
س
ا
ـ
ـ
ن
ي
ل
ع
ن
ـو
ه
م
ـ
ه
الل
.
ض
العم ِل مـا تر
ِ
َ
َْ ْ
ْ
ُ َ َ َ َ َّ
َّ َ ْ َّ ُ َّ ُ َ ْ ُ
ُ الصـاح
.ـل
ه
اِل
ي
ـ
ِـ
ف
ـة
يف
ل
اْل
و
،
ر
ف
ـ
ـ
الس
ي
ـ
ف
ب
 اللهم أنت.بعـده
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
َْ َ ْ
ُ َ
َ ُ ُ َ ِّ َّ ُ َّ
ِ وســوء،ـر
ِ  وكآبـ ِة المنظ،اللهـم إِنـي أعـوذ بِك ِمـن وعثاءِ السـف ِر
َ َُْْ
َْْ
َْ
}ال َواِله ِل
ـ
م
ال
ي
ـ
ف
ب
ِ
ِ
ِ المنقل

“Bis mil lah, al ham du lil lah, Sub haa nal la zi sakh
kho ro la naa haa za wa maa kun naa la hu muq ri
n.i.n, wa in naa i la rab bi naa la mun qo li bun Ol lo
hum ma in naa nas a lu ka fi sa fa ri naa haa zal bir ro
wat taq wa, wa mi nal a’ ma li maa tar dho. Ol lo hum
ma haw win a’ lai naa sa fa ro naa haa za, wot wi a’n
naa bua’ dah. Ol lo hum ma an tos so hi bi fis sa far,
wal kho li fa tu fil ah li. Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi
min wa’ thaa is sa far, wa ka ã ba til man zor, wa su il
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mun qo la bi fil maa li wal ah li.”(14) Hadith do Muslim
ghi từ Ibnu U’mar .
Trong suốt chuyến hành hương nên duy trì việc
tụng niệm, cầu xin tha thứ, khấn vái và van nài Allah,
xướng đọc và tìm hiểu ý nghĩa Qur’an, bảo vệ các lễ
nguyện Salah cùng tập thể, tránh xa mọi lời nói tán gẫu
vô bổ, phù phiếm, hạn chế đùa giỡn, tuyệt đối không nói
xấu, nói dóc, nói càng, nói bừa, chế giễu mọi người trong
số tín đồ Muslim.
Nên cư xử tốt với mọi người đi cùng, giúp đỡ họ
với khả năng có thể và tuyệt đối không làm phiền hoặc
gây khó chịu tới mọi người, luôn thực thi sứ mạng kêu
gọi mọi người làm tốt và khuyên bảo mọi người bỏ điều
Harom theo cách không ngoan với khả năng có thể.
(14) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều
kính dâng Allah, Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ
đại nhất Vinh quang thay Allah, Đấng đã chinh phục vật
này cho bầy tôi sử dụng trong khi bầy tôi không có khả
năng chinh phục * Và chắc chắn bầy tôi sẽ trở về gặp
Thượng Đế của bầy tôi (vào ngày sau). Al-Zukhruf: 13 14 (chương 43). Lạy Allah, xin hãy ban cho chuyến đi này
đầy ý nghĩa và kính sợ (Ngài) và xin hãy ban cho bầy tôi thực
hiện được những việc làm Ngài hài lòng. Lạy Allah, xin hãy
làm cho chuyến đi này thật thanh thản, dễ dàng và ngắn lại.
Ngài là Đấng cận kề phù hộ bề tôi trong chuyến đi, là Đấng
giám hộ gia đình bề tôi ở quê nhà. Cầu xin hãy che chở cho bề
tôi tránh khỏi mọi khó khăn, mệt nhọc trong chuyến đi và
tránh xa mọi điều xấu xảy ra trong gia đình cũng như tài sản
khi trở về{ Hadith do Muslim ghi ở phần Hajj số (1342), AlTirmizhi ghi ở phần các lời mời gọi số (3447), Abu Dawood
ghi ở phần Jihaad số (2599), Ahmad ghi số (2/144) và AlDaarimi ghi ở phần xin phép số (2673).
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Chuyên mục
Về người hành hương Hajj cần làm gì khi
đến Miqot
Khi đến Miqot khuyến khích người hành hương
tắm và xịt dầu thơm lên cơ thể, bởi khi đến Miqot Thiên
Sứ  ﷺcởi hết quần áo trên người mà mặc đồ Ehrom
sau khi tắm như được ghi chép trong hai bộ Soheeh từ bà
A’-ishah  kể:
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َمَ َ م م َ َ ا َمَ َ م
م
َّ َ َ م َ ا
حلم ِه قبل أن
ِ ِ إلح َرا ِم ِه قبل أن ي ِرم و
ِِ الِل ﷺ
ِ {كنت أطيب رسول
َ َ مَم
}ت
ِ اْلي
ِيطوف ب
“Tôi là người sức dầu thơm cho Thiên Sứ  ﷺcủa Allah
trước khi Người Ehrom và sau khi Người Tahallul trước
khi Tawwaaf.”(15)
Và Thiên Sứ  ﷺđã ra lệnh A’-ishah  lúc đang
có kinh sau khi đã Ehrom U’mroh tắm rửa và Ehrom lại
Hajj, và Thiên Sứ  ﷺđã ra lệnh bà Asma bint A’mis
 sau khi đã hạ sinh tại Miqot Zul Hulaifah tắm rửa và
băng kín, xong Ehrom.(16) Qua đây cho thấy khi phụ nữ
đến Miqot trong lúc đang có kinh nguyệt hoặc ra máu
hậu sản thì phải tắm, xong Ehrom cùng mọi người và
thực hiện mọi nghi thức Hajj ngoại trừ việc Tawwaaf
giống như Thiên Sứ  ﷺra lệnh A’-ishah và Asma.
Ngoài ra còn khuyến khích người hành hương nên
tỉa ngắn râu mép, hớt móng tay, cạo lông nách và lông
phần kín bởi Thiên Sứ  ﷺđã ra lệnh phải thực hiện
(15) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1465), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1189), Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số (917),
Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2704), Abu
Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1745), Ahmad ghi số
(6/175), Maalik ghi ở phần Hajj số (727) và Al-Daarimi ghi ở
phần các nghi thức số (1802).
(16) Hadith do Muslim ghi ở phần Hajj số (1218), Al-Tirmizhi ghi
ở phần Hajj số (856), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj
số (2762), Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1905),
Ibnu Maajah ghi ở phần các nghi thức số (2913), Ahmad ghi số
(3/321), và Al-Daarimi ghi ở phần các nghi thức số (1850).
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điều này trong khoảng thời gian nhất định như được chép
trong hai bộ Soheeh từ Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

َ َْ ُ َْ َ
َّ ُّ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ْ
َْ ُ ْ ْ
،ِ وتقلِيم اِلظفار، َوقص الشارِ ِب،لستِحداد
ِ  وا،{ال ِفط َرة َخس اْل ِتان
َُْ
َ
}اط
ِ َونتف اآلب

“Việc làm tự nhiên gồm năm: Cắt da qui đầu, sử dụng
vật sắc cạo lông phần kín, tỉa râu mép, hớt móng tay
và nhổ lông nách.”(17) và theo Soheeh Muslim từ Anas
 kể:

ََم
َّ ا َ َ َ َ ا
َ َم َ َ م م
َم َ ََم
اإلب ِط وحم ِق العاَ ِة
ف
ت
ن
و
ار
ف
ظ
ال
يم
م
ق
ت
و
ب
ار
الش
{وقت نلا ِف قص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َم
َ َا
َ َ ل َن مت َك أَ مك
}ث ِم من أ مر َب ِع َ لممة
أن

“Đã qui định thời gian cho chúng ta phải tỉa râu mép,
hớt móng tay, nhổ lông nách, cạo lông sinh dục, không
được để quá bốn mươi ngày.”(18) và theo Al-Nasaa-i
ghi rằng:

(17) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần ăn mặc số (5552), Muslim
ghi ở phần tẩy rửa số (257), Al-Tirmizhi ghi ở phần văn hóa số
(2756), Al-Nasaa-i ghi ở phần trang trí số (5225), Abu Dawood
ghi ở phần trang điểm số (4198), Ibnu Maajah ghi ở phần tẩy
rửa và những điều khuyến khích số (292), Ahmad ghi số
(2/239) và Maalik ghi ở phần tập hợp số (1709).
(18) Hadith do Muslim ghi ở phần tẩy rửa số (258), Al-Tirmizhi
ghi ở phần văn hóa số (2759), Al-Nasaa-i ghi ở phần tẩy rửa số
(14), Abu Dawood ghi ở phần trang điểm số (4200), Ibnu
Maajah ghi ở phần tẩy rửa và các điều khuyến khích số (295),
Ahmad ghi số (3/122).
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َّ َ َ َ م
}هلل ﷺ
ِ { َوقت نلَا رسول ا
“Thiên Sứ  ﷺđã qui định thời gian cho chúng ta.”
Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi và lời
Hadith của Al-Nasaa-i.
Cấm cả nam lẫn nữ hớt hoặc cắt hoặc nhổ tóc.
Về râu cằm thì tuyệt đối không được cạo cứ mặc
nó mọc tự nhiên như được ghi trong hai bộ Soheeh từ
Ibnu U’mar  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

ُ ْ َ َ َ ِّ
َ َ َّ
َ { َخال ُِفوا ال ْ ُم ُّْشك
ُ  َو ِّف،ِني
}ارب
و
الش
وا
ف
ح
أ
و
،
َح
الل
وا
ر
ِ
ِ

“Các ngươi hãy làm khác người Đa Thần, hãy nuôi
râu cằm và tỉa râu mép.”(19) và theo Muslim ghi trong
bộ Soheeh của ông từ Abu Huroiroh  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

ُ ْ َ َ َ َ َّ
َ ُ َ ْ ُ َ َ ِّ
ُّ ُ
}ارب وأرخوا اللَح خال ِفوا المجوس
ِ {جزوا الشو

“Các ngươi hãy hớp râu mép, để mặc râu cằm để làm
khác người thờ lửa.”(20) Tiếc thay ngày nay có rất
nhiều tín đồ Muslim nghịch lại Sunnah, họ không ngần
ngại cạo nhẵn râu cằm và nuôi râu mép giống như người
ngoại đạo hoặc cạo nhẵn cả mặt giống như phụ nữ, đặc
biệt là những người tự cho mình có kiến thức Islam.
(19) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần ăn mặc số (5553), Muslim
ghi ở phần tẩy rửa số (259), Al-Tirmizhi ghi ở phần văn hóa số
(2764), Al-Nasaa-i ghi ở phần tẩy rửa số (12), Abu Dawood
ghi ở phần trang điểm số (4199) và Ahmad ghi số (2/118).
(20) Hadith do Muslim ghi ở phần tẩy rửa số (260) và Ahmad ghi
số (2/366).
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Khẩn cầu Allah hướng dẫn cộng đồng Islam luôn bám
lấy và làm theo Sunnah, kêu gọi mọi người đến với nó
cho dù có rất nhiều người không ưa thích. Xin phó thác
mọi việc cho Allah.
Sau đó, nam giới nên mặc hai mãnh vải trắng một
quấn bên dưới và mãnh còn lại khoác lên người và nên
mang dép khi Ehrom, bởi Thiên Sứ  ﷺnói:

َْ ََْ َ َ َ
ْ ُ ُ َ َ ْ ْ ُْ َ
}ني
ِ {وْلح ِرم أحدكم ِف إِزار و ِرداء ونعل

“Các ngươi nên Ehrom bằng xà rông (không may
dính), vải choàng lên người và dép.”(21)
Về phụ nữ thì được phép mặc bất cứ quần áo nào
thích nhưng phải tránh giống nam giới và cấm đeo mạng
che mặt và găng tay suốt thời gian Ehrom nhưng được
phép che mặt và đôi tay bằng thứ khác, bởi Thiên Sứ
 ﷺđã cấm phụ nữ lúc Ehrom đeo mạng che mặt và đeo
găng tay. Còn việc ai đó qui định phụ nữ chỉ được mặc
màu đen hoặc màu xanh lá lúc Ehrom là việc làm không
có nguồn gốc.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ thì người hành hương
mặc đồ Ehrom vào và định tâm trong lòng thể loại hành

(21) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1741), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1177), Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số (833),
Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2673), Abu
Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1823), Ibnu Maajah ghi
ở phần các nghi thức số (2929), Ahmad ghi số (2/34), Maalik
ghi ở phần Hajj số (716) và Al-Daarimi ghi ở phần các nghi
thức số (1798).
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hương mình muốn Hajj hoặc U’mroh, bởi Thiên Sứ ﷺ
nói:

َ َ
ْ ِّ ُ َ َّ َ َّ ِّ ُ َ ْ َ َ َّ
َ
}ات وإِنما ل ِك ام ِرئ ما نوى
ِ {إِنما اِلعمال بِانلي

“Thực ra mọi hành động đều bắt nguồn từ định tâm
và mỗi hành động của con người được thanh toán dựa
vào định tâm của y.”(22) và được phép thốt lời định tâm
này thành lời, nếu muốn U’mroh thì nói:

َ م َ م ا
َّْليك عم َرة

(Lab bai ka u’m roh)
Hoặc

َّ َ َ م
م ا
َّْليك المه َّم عم َرة
(Lab bai kol lo hum ma u’m roh)
Nếu muốn Hajj thì nói:

َ َ م
َّْليك َحجا

(Lab bai ka haj ja)
Hoặc

َّ َ َ م
َّْليك المه َّم َحجا
(22) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần khởi điểm của mặc khải số
(1) và Muslim ghi ở phần Al-Imaroh số (1907), Al-Tirmizhi
ghi ở phần giá trị của Jihaad số (1647), Al-Nasaa-i ghi ở phần
tẩy rửa số (75), Abu Dawood ghi ở phần li hôn số (2201), Ibnu
Maajah ghi ở phần giản dị số (4227) và Ahmad ghi số (1/43).
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(Lab bai kol lo hum ma haj ja)
Tốt nhất nên định tâm sau khi đã ngồi đàng hoàng
trên vật cưỡi, trên xe v.v.. bởi Thiên Sứ  ﷺchỉ định
tâm sau khi Người đã lên lưng con la và con la đã bước
được vài bước. Đây là ý kiến đúng nhất trong các câu nói
của U’lama.
Ngoài định tâm hành hương này ra không cho
phép định tâm bất cứ việc thờ phượng nào bằng lời cả,
bởi Thiên Sứ  ﷺchỉ định tâm bằng lời khi hành hương
mà thôi.
Khi hành lễ Salah, Tawwaaf hoặc bất cứ việc hành
đạo nào khác tuyệt đối không thốt ra lời định tâm, giống
như nói: “Tôi định tâm hành lễ Salah như vầy, như vầy”
cũng không được nói: “tôi định tâm Tawwaaf như thế
này” tất cả định tâm thốt thành lời là việc làm Bid-a’h, là
hành động xấu xa, nếu như việc định tâm bằng lời là tốt
đẹp chắc rằng Thiên Sứ  ﷺđã phơi bày cho cộng đồng
chúng ta biết bằng lời nói hoặc hành động của Người rồi
và giới ngoan đạo xưa cũng đã thực hiện trước chúng ta
rồi.
Một khi không được truyền lại từ Thiên Sứ ﷺ
cũng như không một vị Sohabah nào làm nó chứng tỏ
đây là việc làm Bid-a’h, trong khi đó Thiên Sứ  ﷺđã
nói:

َ َ َ َ ْ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ َ َ
}ور ُمدثاتها َوك ُمدثة بِدعة َوك بِدعة ضللة
ِ {وْش اِلم

“Còn điều tồi tệ nhất chính là việc cải biên, cải cách
trong tôn giáo, tất cả mọi cải biên, cải cách đó bị
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xem là Bid-a’h, tất cả điều Bid-a’h là con đường lạc
lối tối tăm.”(23) và Thiên Sứ  ﷺnói:

َُ ُْ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
}{من أحدث ِف أم ِرنا هذا ما ليس مِنه فهو رد

“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức
trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm
đó bị trả lại y.”(24) và Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َ َُ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
}{من ع ِمل عمل ليس علي ِه أمرنا فهو رد

“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc
làm đó của y bị trả lại.”(25)

(23) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần bám lấy Qur’an và Sunnah
số (6849) và Al-Daarimi ghi ở phần lời mở đầu số (207).
24
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần hòa giải số (2550) và
Muslim ghi ở phần giải quyết số (1718), Abu Dawood ghi ở
phần Sunnah số (4606), Ibnu Maajah ghi ở phần lời mở đầu số
(14) và Ahmad ghi số (6/270).
25
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần hòa giải số (2550) và
Muslim ghi ở phần giải quyết số (1718), Abu Dawood ghi ở
phần Sunnah số (4606), Ibnu Maajah ghi ở phần lời mở đầu số
(14) và Ahmad ghi số (6/270).
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Chuyên mục
Về địa điểm Miqot
Miqot gồm năm địa điểm:
Thứ nhất: Zul Hulaifah, địa điểm này ngày nay
còn gọi là Abyaar Aly dành cho thị dân Madinah.
Thứ hai: Al-Juhfah, đây là ngôi làng cổ và là
Miqot của thị dân Shaam. Ngày nay, ngôi làng này đã bị
tàn phá nên mọi người Ehrom tại Robagh.
Thứ ba: Qarnul Manaazil, là Miqot của thị dân
Najdi, ngày nay gọi là Al-Sail.
Thứ tư: Yalamlam, là Miqot của thị dân Yemen.
Thứ năm: Zaatu I’rq, là Miqot của thị dân I Rắc.
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Đây là các Miqot mà Thiên Sứ  ﷺđã ấn định
dành cho thị dân địa phương và cho tất cả những ai đi
ngang qua các Miqot này với ý định U’mroh hoặc Hajj
bắt buộc phải Ehrom tại các Miqot. Cấm tuyệt đối việc ai
đó muốn đến Makkah để U’mroh hoặc Hajj mà không
chịu Ehrom tại các Miqot này dù đi bằng đường bộ hay
đường biển hay đường hàng không, bởi Thiên Sứ  ﷺđã
qui định rằng:

َ َ َ ْ َّ َّ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َّ ُ
ْاْل َّج َأو
َ ْ اد
 مِمن أر،ي أهلِ ِهن
ِ {هن لهن ول ِمن أت علي ِهن مِن غ
َ ُْْ
}العم َرة

“Các địa điểm đó dành cho thị dân địa phương và cho
những ai đi ngang qua các địa điểm đó với ý định
Hajj hoặc U’mroh.”(26)
Qui định cho những ai hướng đến Makkah bằng
đường hàng không để U’mroh hoặc Hajj, chuẩn bị sẵn
như tắm rửa, hớt móng v.v.. trước khi lên máy bay, đến
khi gần đến Miqot thì thay đồ Ehrom hoặc có thể mặc
trước khi lên máy bay cũng không sao, nhưng phải đợi
gần đến Miqot mới định tâm thể loại hành hương mình
muốn, bởi Thiên Sứ  ﷺchỉ định tâm khi đến Miqot nên
bắt buộc tín đồ bắt chước theo tấm gương của Thiên Sứ
 ﷺtrong mọi vấn đề hành đạo, bởi Allah phán:

(26) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1452), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1181), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức
Hajj số (2654), Ahmad ghi số (1/238) và Al-Daarimi ghi o
phần các nghi thức số (1792).
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ُ َ َ َ ۡ َ َّ
َ َ َ ٌك ۡم ِف َر ُسول ٱ ََّّلل ِّ أ ُ ۡس َوة
﴿لقد َكن ل
ِّ
ِّ

21 :حسنة﴾ الحزاب

Chắc chắn trong các ngươi có vị Rasul của Allah,
Y là một gương đạo đức mẫu mực. Al-Ahzaab:
21(chương 33), và Thiên Sứ  ﷺnói trong lần Hajj
Wida:

ْ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ُ
}{خذوا عِن منا ِسككم

“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(27)
Còn những ai không có ý định hành hương giống
như tài xế, thương gia, người đưa thư .v.v.. thì không cần
phải Ehrom gì cả, ngoài trừ họ muốn hành hương bởi
Thiên Sứ  ﷺđã nói rõ trong Hadith được đề cặp ở trên:

َ َ َ ْ َّ َّ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َّ ُ
ْاْل َّج َأو
َ ْ اد
 مِمن أر،ي أهلِ ِهن
ِ {هن لهن ول ِمن أت علي ِهن مِن غ
ََُْْ
}العمرة

“Các địa điểm đó dành cho thị dân địa phương và cho
những ai đi ngang qua các địa điểm đó với ý định
Hajj hoặc U’mroh.”(28) Đây là ân điển mà Allah ban
cho đám nô lệ của Ngài, và để hổ trợ thêm vấn đề là vào
năm khải hoàn về Makkah Thiên Sứ  ﷺđã không có ý
(27) Hadith do Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số
(3062).
(28) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1452), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1181), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức
Hajj số (2654), Ahmad ghi số (1/238) và Al-Daarimi ghi o
phần các nghi thức số (1792).
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định Hajj hay U’mroh gì cả mà chỉ muốn thống nhất
Makkah và tẩy sạch nó khỏi việc thờ phượng Đa Thần.
Đối với những ai ở trong phạm vi Miqot giống như
ở Jeddah, ở Um Al-Salam v.v.. thì không cần phải đi đến
các địa danh Miqot khi muốn Hajj hoặc U’mroh, cứ
Ehrom tại nhà bởi nhà y là Miqot. Ngoại trừ, ai có ngôi
nhà khác ở ngoài Miqot thì y có quyền lựa chọn đến ngôi
nhà đó để được Ehrom tại Miqot hoặc Ehrom tại nhà
trong phạm vi Miqot, bởi Thiên Sứ  ﷺđã nói qua lời
thuật của Ibnu A’bbaas  khi nói về Miqot:

ْ َ ْ ُ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
ْ َ ُّ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َّ َ
{ َومن َكن د ْون ذل ِك فمهله مِن أهلِ ِه حّت أهل مكة ي ِهلون مِن
َ َّ َ
}مكة

“Và ai ở trong phạm vi Miqot thì Ehrom tại nhà y, kể
cả thị dân Makkah Ehrom tại Makkah.”(29)
Riêng những ai ở vùng đất Harom gồm Makkah,
Mina và Muzdalifh, khi muốn U’mroh thì phải ra khỏi
vùng đất này để Ehrom, bởi xưa kia khi bà A’-ishah 
xin phép Thiên Sứ  ﷺđược U’mroh thì Người ra lệnh
anh (em) trai của bà Abdur Rohmaan  hộ tống bà ra
vùng đất Halal (vùng đất ngoài vùng đất Harom) để
Ehrom. Điều này cho thấy rằng bắt buộc người sống
trong vùng đất Harom phải rời khỏi vùng đất này để

(29) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1452), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1181), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức
Hajj số (2654), Ahmad ghi số (1/238) và Al-Daarimi ghi o
phần các nghi thức số (1792).
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Ehrom khi muốn U’mroh, đây cũng là ý nghĩa của Hadith
của Ibnu A’bbaas :

َ َّ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َّ َ
}{حّت أهل مكة ي ِهلون مِن مكة

“kể cả thị dân Makkah Ehrom tại Makkah.” Nhưng
chỉ được Ehrom Hajj mà thôi, nếu như Ehrom U’mroh
được phép trong đất Harom là Thiên Sứ  ﷺđã không
bảo A’-ishah  ra vùng đất ngoài đâu. Đây cũng là ý
kiến của đại đa số U’lama, việc này rất phù hợp cho tín
đồ Mumin do thực thi theo hai Hadith.
Còn việc mọi người cứ ùn ùn đến Tan-i’n hoặc các
địa điểm khác để U’mroh sau khi Hajj là hành động
không phù hợp với giáo lý, tốt nhất là không làm, bởi
Thiên Sứ  ﷺvà Sohabah đã không U’mroh sau hành
hương Hajj của họ, riêng trường hợp của A’-ishah  là
tại bà không được thực hiện U’mroh riêng lẻ giống như
mọi người nên bà muốn thực hiện U’mroh lần nữa để
thay thế lầm U’mroh đã Ehrom cùng mọi người tại Miqot
và bà được Thiên Sứ  ﷺcho phép, thế là bà được hai
U’mroh, một cùng với Hajj và một U’mroh riêng lẻ. Đối
với phụ nữ nào có hoàn cảnh giống như bà A’-ishah 
thì được phép thực hiện giống như bà. Vả lại việc ùn ùn
U’mroh dẫn đến mặt tiêu cực là nguyên nhân làm ùn tắc,
tai nạn và đặc biệt là đi ngược lại chỉ đạo của Thiên Sứ
ﷺ.
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Chuyên mục
Về giáo lý việc đến Miqot ngoài các tháng
Hajj
Người đến Miqot vào hai thời điểm:
Thứ nhất: Đến Miqot ngoài các tháng Hajj như
Sha’baan (tháng 8), Ramadan (tháng 9) thì theo Sunnah
khuyến khích nên thực hiện U’mroh với định tâm trong
lòng và thốt thành lời:

َ م َ م ا
َّْليك عم َرة

(Lab bai ka u’m roh)
Hoặc

َّ َ َ م
م ا
َّْليك المه َّم عم َرة
(Lab bai kol lo hum ma u’m roh)
Xong luôn miệng duy trì và hô to Talbiyah:
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َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ َّ ُ َّ َ ْ َّ َ
 إِن اْلمد وانلعمة،ْشيك لك ْليك
ِ  ْليك ل،ْليك اللهم ْليك
َ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ
ْشيك لك
ِ لك والملك ل
(Lab bai kol lo hum ma lab baik, lab bai ka la sha ri ka la
ka lab baik, in nal ham da wan ne’ mata la ka wal mulk,
la sha ri ka lak)(30) hoặc tụng niệm cho đến khi vào
Makkah, khi vào Masjid nhìn thấy Ka’bah thì ngưng
Talbiyah, xong Tawwaaf bảy vòng, rồi hành lễ hai Rak-at
sau Maqom, rồi đến Sa-i’ từ Sofa đến Marwah, rồi hớt
tóc hoặc cạo đầu. Thế là bạn đã hoàn thành cuộc hành
hương U’mroh.
Thứ hai: Đến Miqot vào các tháng Hajj như
Shawwaal (tháng 10), Zul Qe’dah (tháng 11) và mười
ngày đầu của tháng Zul Hijjah (tháng 12).
Lúc này có quyền lựa chọn một trong ba loại hành
hương như chỉ Hajj hoặc chỉ U’mroh hoặc U’mroh và
Hajj chung, bởi xưa kia khi Thiên Sứ  ﷺđến Miqot
vào tháng Zul Qe’dah Người đã bảo Sohabah lựa chọn
một trong ba loại hành hương này. Theo Sunnah trong
lúc này ai không dắt theo súc vật giết tế thì nên Ehrom
U’mroh, xong làm giống hệt như trường hợp người đến
Miqot ngoài các tháng Hajj, bởi khi gần đến Makkah
(30) Ý nghĩa: Lạy Allah, bề tôi vâng lời Ngài, tuân lệnh Ngài
không tổ hợp Ngài với ai (hay bất vật gì). Quả thật, tất cả mọi
lời ca ngợi tán dương, hồng ân và uy quyền đều là của Ngài mà
không có đối tác. Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số
(1474), Muslim ghi ở phần Hajj số (1184), Abu Dawood ghi ở
phần các nghi thức số (1747), Ibnu Maajah ghi ở phần các nghi
thức số (3047) và Ahmad ghi số (2/120).
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Thiên Sứ  ﷺđã ra lệnh những Sohabah nào không dắt
theo súc vật giết tế chuyển Hajj thành U’mroh. Xong họ
Tawwaaf, Sa-i’, hớt tóc và trở lại hiện trạng bình thường,
còn những ai dắt theo súc vật thì không hớt tóc và phải
giử nguyên hiện trạng Ehrom cho đến ngày E’id mới
Tahallul.
Theo Sunnah khuyến khích những ai dắt theo súc
vật nên Ehrom U’mroh cùng Hajj bởi Thiên Sứ  ﷺđã
làm thế, nếu ai chỉ Ehrom Hajj thì cả hai loại hành hương
này phải duy trì hiện trạng Ehrom cho đến ngày E’id mới
xả.
Và những ai chỉ Ehrom Hajj hoặc U’mroh cùng
Hajj nhưng không có súc vật thì không nên duy trì hiện
trạng Ehrom, theo Sunnah trong trường hợp này là
chuyển thành U’mroh, rồi Tawwaaf, Sa-i’, hớt tóc, xong
trở lại hiện trạng bình thường giống như Thiên Sứ ﷺ
đã ra lệnh những ai không dắt theo súc vật trong số
Sohabah, ngoại trừ ai sợ không kịp Hajj do đến trể thì
không sao việc giử nguyên hiện trạng Ehrom. Wollohu
A’lam.
Trường hợp người hành hương sợ mình sẽ không
hoàn thành bổn phận Hajj do bệnh hoặc sợ bị kẻ thù v.v..
khuyến khích đặt điều kiện bằng câu:

َ
ََ َ ي م
ح ِِل َحيث َحبَ مست ِِن
َحبَ َس ِِن َحابِس فم
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(In ha ba sa ni haa bi sun fa ma hal li hai thu ha bas ta
ni)(31) bởi khi bà Dhu-baa-a’h bint Al-Zubair than:
“Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi muốn hành hương Hajj
nhưng sợ thân mình không chịu nổi.” Thiên Sứ  ﷺbảo:

َُ
َ ْ َ ِّ ُ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ِّ َ ُ َّ
} الله َّم ُم ِّل حيث حبست ِِن:وِل
ق
ِ {حّج واش
ِ َت ِط و

“Cô cứ hành hương và ra điều kiện mà nói: Fa ma hal
li hai thu ha bas ta ni.”(32)
Ý nghĩa việc đặt điều kiện này là khi người hành
hương gặp phải nguyên nhân nào đó không thể tiếp tục
hành hương như bệnh hoặc gặp kẻ thù v.v.. thì được phép
trở lại hiện trạng bình thường mà không bị gì cả.

(31) Ý nghĩa: Nếu bề tôi bị thế lực nào đó ngăn cản thì bề tôi sẽ
mặc áo lại bình thường ngay nơi bắt giữ bề tôi.
(32) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần hôn nhân số (4801),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1207), Al-Nasaa-i ghi ở phần các
nghi thức Hajj số (2768) và Ahmad ghi số (6/202).
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Chuyên mục
Về giáo lý Hajj của trẻ em có thay thế được
Hajj Islam
Trẻ em hành hương Hajj thì cuộc hành hương đó
được công nhận qua bằng chứng trong bộ Soheeh
Muslim từ Ibnu A’bbaas  kể: Có người phụ nữ đã giơ
cao đứa con mình lên mà hỏi Thiên Sứ ﷺ: “Đứa trẻ
này có được hành hương Hajj không ?” Người đáp:

ْ َ ََ ََْ
}ك أجر
ِ {نعم ول

“Có và nàng được ân phước.”(33)
Và theo hai bộ Soheeh ghi từ ông Al-Saa-ib bin
Yazid kể: “Tôi được dắt đi hành hương cùng Thiên Sứ
 ﷺlúc đó tôi chỉ mới bảy tuổi.”(34)
(33) Hadith do Muslim ghi ở phần Hajj số (1336), Al-Nasaa-i ghi
ở phần các nghi thức Hajj số (2648), Abu Dawood ghi ở phần
các nghi thức số (1736), Ahmad ghi số (1/219) và Maalik ghi
ở phần Hajj số (961).
(34) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1759), Al-Tirmizhi
ghi ở phần Hajj số (926) và Ahmad ghi số (3/449).
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Tuy nhiên Hajj này không thay thế được Hajj
Islam tức Hajj bắt buộc một lần trong đời khi có điều
kiện và khả năng.
Tương tự, đối với nô lệ nam và nữ khi được cơ hội
hành hương Hajj trong thời gian là nô lệ vẫn không thay
thế Hajj Islam, bởi được truyền lại từ Ibnu A’bbaas 
dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

ْ ُ َّ َ ُّ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُّ َ َ ي
ْ َ َ ُّ َ
 َوأيما عبد،اْلج حجة أخ َرى
{أيما ص ِب حج ثم بلغ اْل ِنث فعلي ِه
ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ِّ َ
َ
}حج ثم أعتِق فعلي ِه حجة أخرى

“Bất cứ trẻ em nào đã hành hương lúc nhỏ, sau khi
trưởng thành bắt buộc chúng phải hành hương lại.
Và bất cứ nô lệ nào đã hành hương, sau đó được
phóng thích bắt buộc phải hành hương lại.” Hadith do
Ibnu Abi Shibah và Al-Baihaqi ghi bằng đường truyền
Hasan.
Khi trẻ em chưa đến độ tuổi khôn ngoan thì người
bảo hộ chúng phải Ehrom thay chúng, bắt chúng phải ăn
mặc Ehrom bằng hai mãnh vải nếu là bé trai và mặc kín
đáo nếu là bé gái, bảo vệ chúng không cho vi phạm điều
cấm trong suốt thời gian Ehrom giống như người lớn và
lúc Tawwaaf phải giử cơ thể và đồ Ehrom chúng sạch,
bởi Tawwaaf giống Salah và sự sạch sẽ là điều kiện để
Tawwaaf được công nhận.
Khi trẻ em đến độ tuổi khôn ngoan cũng khuyến
khích là như người lớn khi đến Miqot như tắm, xịt dầu
thơm .v.v.. xong định tâm Ehrom theo chỉ dẫn của người
bảo hộ như cha hoặc mẹ hoặc bất cứ ai khác, người bảo
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hộ có nhiệm vụ hướng dẫn trẻ tuân thủ đúng mọi nghi
thức hành hương và giúp chúng thực hiện những nghi
thức mà chúng không thể tự làm như ném đá v.v.. ngoài
ra bắt buộc trẻ phải tự thực hiện các nghi thức khác như
đứng A’rofah, qua đêm tại Mina, Tawwaaf, Sa-i’. Nếu
chúng không đủ sức Tawwaaf và Sa-i’ thì người bảo hộ
bồng hoặc cõng chúng mà Tawwaaf và Sa-i’. Để tránh
mọi nghi vấn người cõng trẻ không nên Tawwaaf và Sai’ cùng lúc với mình, hãy Tawwaaf cho bản thân mình
trước, xong cõng chúng để Tawwaaf và Sa-i’ lần hai
nhằm xóa bỏ mọi nghi ngờ, thực hiện theo Hadith:

َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
}{دع ما ي ِريبك إِل ما ل ي ِريبك

“Hãy bỏ đi những gì làm cho bạn bâng khuâng, lo
lắng để đến những gì làm bạn an tâm.”(35) Tuy nhiên
người cõng vẫn được phép định tâm cho bản thân mình
và cho trẻ cùng lúc, dựa theo một trong hai ý kiến đúng
của U’lama, bởi Thiên Sứ  ﷺđã không ra lệnh người
phụ nữ hỏi về việc hành hương Hajj của con bà là phải
Tawwaaf và Sa-i’ riêng cho nó, nếu là bắt buộc là Thiên
Sứ  ﷺđã giải thích rồi.
Đối với trẻ em ở tuổi khôn ngoan phải ra lệnh
chúng lấy Wudu như người lớn khi Tawwaaf và việc dắt
trẻ em hành hương không phải là điều bắt buộc, nếu dắt

(35) Hadith do Al-Tirmizhi ghi ở phần hoàn cảnh ngày tận thế, nô
lệ và giản dị số (2518), Al-Nasaa-i ghi ở phần thức uống số
(5711), Ahmad ghi số (1/200) và Al-Daarimi ghi ở phần mua
bán số (2532).
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trẻ đi hành hương thì người dắt được ân phước còn khi
không dắt đi thì không bị gì cả. Wollohu A’lam.

Chuyên mục
Về trình bày các khoản cấm lúc Ehrom và
những điều cho phép người hành hương thực
hiện
1) Cấm người hành hương sau khi định tâm dù
nam hay nữ hớt tóc, hớt móng và xịt dầu thơm.
2) Cấm người hành hương nam mặc đồ may lên
người giống như áo thun, áo sơ mi, quần, Khuf, vớ chân
ngoại trừ ai không tìm thấy xà rông thì được phép mặc
quần, tương tự khi không tìm thấy dép thì được phép
mang Khuf mà không cần cắt ống Khuf, bởi Hadith Ibnu
A’bbaas  được ghi trong hai bộ Soheeh, rằng Thiên Sứ
 ﷺnói:

ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َيد إِزارا فليلبس
ِ ني ومن لم
ِ {من لم
ِ ني فليلبس خف
ِ َيد نعل
َ َ َ
}اويل
ِ َس
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“Ai không tìm thấy dép thì hãy mang Khuf và ai
không tìm thấy xà rông thì hãy mặc quần.”(36)
Về Hadith của Ibnu U’mar  dẫn lời Thiên Sứ
 ﷺbảo phải cắt ống Khuf khi không tìm thấy dép,
Hadith này được nói ở Madinah khi mọi người hỏi người
hành hương phải ăn mặc như thế nào, Hadith này bị xóa
và thay thế bởi Hadith của Ibnu A’bbaas  được Thiên
Sứ  ﷺthuyết giảng tại A’rofah Người cho phép mang
Khuf mà không cần cắt ống. Có những người chỉ nghe
được bài thuyết giảng này nhưng không nghe được câu
trả lời của Thiên Sứ  ﷺtại Madinah, nếu việc cắt ống
Khuf là bắt buộc là Thiên Sứ  ﷺđã nói rõ cho mọi
người biết rồi, bởi Thiên Sứ không được trì hoãn giáo lý
trong lúc cần thiết. Qui tắc này đã được giới U’lama
chuyên nguồn gốc Hadith và Fiqh đúc kết thành.
3) Người hành hương được phép mang Khuf
không trùm mắc cá bởi nó giống như dép.
4) Người hành hương được phép dùng dây nịt cho
dù có chỉ may để thắt xà rông, bởi không có bằng chứng
cụ thể cấm điều này.

(36) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần quần áo số (5514), Muslim
ghi ở phần Hajj số (1177), Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số
(833), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2673),
Ibnu Maajah ghi ở phần (2932), Ahmad ghi số (2/4), Maalik
ghi ở phần Hajj số (717) và Al-Daarimi ghi o phần các nghi
thức số (1798).
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5) Người hành hương được phép tắm, gội, gảy
ngứa nhưng nên nhẹ tay, nếu có bị rụng tóc trong trường
hợp này thì không sao.
6) Cấm người hành hương nữ đeo mạng che mặt,
mang vớ tay, bao tay vì Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
}{ل تنت ِقب المرأة المح ِرمة ول تلبس القفازي ِن

“Phụ nữ khi hành hương không đeo mạng che mặt và
cũng không đeo găng tay.”(37) Ngoài ra, phụ nữ được
mặc bất cứ loại quần áo nào muốn kể cả vớ chân. Tuy
nhiên phụ nữ được phép che mặt khi cần thiết, bởi Hadith
của A’-ishah  kể:

َ َ
م
َ ُّ َ َ َ َ ُّ م
َّ
َ ون بنَا َو ََنمن َم َع
الِل ﷺ م ِر َمات ف ِإذا
ول
س
ر
ِ ِ
ِ {كن الركبان يمر
م
َ َ َ َ َ َ َ َ مَ َ َ َ م م َ َ مَ ََ م َ َ َ َ م
اوزوَا
حاذوَا سدلت ِإحداَا ِجمبابها ِمن رأ ِسها ِإل وج ِهها ف ِإذا ج
ََ َ م
}كشفناه

“Lúc chúng tôi đang Ehrom ở cùng với Thiên Sứ  ﷺthì
có những người cưỡi lạc đà ngang chúng tôi, khi họ đến
gần thì phụ nữ chúng tôi kéo áo trên đầu trùm lên mặt và
khi họ đi qua khỏi thì chúng tôi cởi ra.”(38) Hadith Abu
Dawood và Ibnu Maajah ghi, và Hadith khác do AlDaaruqutni ghi từ Um Salamah cũng mang ý nghĩa tương
(37) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1741), Al-Tirmizhi
ghi ở phần Hajj số (833) và Maalik ghi ở phần Hajj số (725).
(38) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1833),
Ibnu Maajah ghi ở phần các nghi thức số (2935) và Ahmad ghi
số (6/30).
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tự. Tương tự phụ nữ được phép che đôi bàn tay mình
bằng tay áo hoặc bằng áo đang mặc và bắt buộc phải che
mặt và đôi tay khi có xuất hiện đàn ông không phải
Muhrim, bởi đây là phần cần phải che như Allah sắc
lệnh:

َّ

َ ُ

31 :ۡلِّ ُعوت ِّ ِّهن﴾ انلور

َّ َّ ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ
ِّ ﴿و يبدِّين زِّيُتهن إ

Và hãy ăn mặc kín đáo toàn thân ngoại trừ trước
mặt chồng. Al-Noor: 31 (chương 24). Tất nhiên vũ
khí nhan sắc của phụ nữ chính là gương mặt và đôi bàn
tay và Allah đã phán:

َ ُ َ
ُ ُ ۡ َ ٰ َ َ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ
َ وه َّن مِّن َو َرآءِّ ح
ُِّك ۡم أ ۡط َهر
ِّٰج ب ذل
َّ﴿ِإَوذا سأتموهن متع فس
ُ ُ
َّ ُ ُ َ ۡ ُ
53 :ل ِّقَّوبِّكم وقَّوب ِّ ِّهنا﴾ الحزاب

Và khi các ngươi muốn hỏi chuyện các bà (vợ của
Nabi), hãy hỏi các bà từ sau một bức màn. Cách đó
trong sạch cho tấm lòng của các ngươi và cho tấm
lòng của các bà hơn. Al-Ahzaab: 53 (chương 33).
7) Người hành hương nam và nữ được phép giặt
đồ Ehrom đang mặc khi bị dơ hoặc vì lý do nào khác,
và được phép thay bộ Ehrom mới. Tuyệt đối cấm mặc
loại Ehrom có dính dầu thơm, chất thơm bởi Thiên Sứ
 ﷺđã cấm qua Hadith của Ibnu U’mar .
8) Bắt buộc người hành hương bỏ đi tật xấu như
nói tục, nói dóc, cải lộn, không giao hợp bởi Allah
phán:
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َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ۡ َّ
َ َ َ َ َ ٰ َ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ ُّ َ ۡ
﴿ٱۡلج أشهر معَّومتا فمن فرض فِّي ِّهن ٱۡلج فل رفث و فسوق
َو َ ج َد َال ِف ۡ َ ذ
197 :ٱۡل ِّج﴾ اْلقرة
ِّ
ِّ
Hajj chỉ được thi hành trong vài tháng đã được ấn
định. Ai bước vào cuộc hành hương Hajj thì chớ giao
hợp, nói tục hay cải vả trong suốt thời gian làm Hajj.
Al-Baqoroh: 197 (chương 2).
Và được truyền lại Soheeh từ Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
}دلته أمه
{من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيو ِم و

“Ai hành hương Hajj không nói tục, không giao hợp
thì y giống như vừa lọt lòng mẹ.”(39) Còn việc tranh
luận để phơi bày chân lý là điều được phép, đúng hơn là
yêu cầu bởi Allah phán:

ۡ َ َذ
ُ ۡ
َ ٱۡل َسنَةِّ َو
َ ع إ َ َٰل
َ ۡ ِّٱۡل ِّۡك َمةِّ َوٱل ۡ َم ۡوع َِّظة
َ ِّ جٰدِّل ۡ ُهم بِّٱلَِّت
ِه
ب
ك
ب
ر
يل
َ
س
ِۖ
ِّ ﴿ٱد
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
ُ َ ۡ
125 :أحسنا﴾ انلحل

(Ngươi Muhammad) hãy mời gọi đến với con đường
(Islam) của Thượng Đế Ngươi bằng sự sáng suốt,
bằng lời khuyên nhã nhặn và bằng lời tranh cãi lịch
sự văn hóa. Al-Nahl: 125 (chương 16).

(39) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1449), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1350), Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số (811),
Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2627), Ibnu
Maajah ghi ở phần các nghi thức số (2889), Ahmad ghi số
(2/229) và Al-Daarimi ghi ở phần các nghi thưc số (1796).
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9) Cấm người hành hương nam đội trực tiếp lên
đầu như đội nói, đội Kabbeh, quấn khăn v.v.. và mặt
cũng vậy, bởi Thiên Sứ  ﷺra lệnh mọi người liệm
người đàn ông chết do rơi từ lạc đà tại A’-rofah:

ُ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ِّ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
، ول َتنطوه ول ُتمروا رأسه،ني
ِ  وكفنوه ِف ثوب،{اغ ِسلوه بِماء و ِسدر
ِّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َّ َ
}فإِنه يبعث يوم ال ِقيام ِة ملبيا

“Hãy tắm y bằng nước pha lá táo, hãy liệm y bằng
hai mãnh vải, không được ướp chất thơm và cũng
không được trùm đầu y. Rằng y sẽ được phục sinh
vào ngày sau với hiện trạng hành hương.”(40) Hadith
do Al-Bukhori và Muslim ghi và lời Hadith là của
Muslim.
Còn việc trú dưới bóng mát của tán cây, xe, dù
v.v.. thì không sao bởi được truyền lại Soheeh rằng Thiên
Sứ  ﷺđược che mát bằng tà áo khi người ném đá trụ
A’qobah và được xác định rằng mọi người đã dựng một
cái lều cho Thiên Sứ  ﷺtại Namiroh ở A’rofah sau khi
mặt trời đã nghiên bóng.
10) Cấm người hành hương cả nam lẫn nữ săn
thú hoặc hổ trợ thợ săn bằng cách chỉ điểm v.v.. và
cấm kết hôn, giao hợp, hỏi vợ, mơn trớn nhau bằng
(40) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần tang lễ số (1206), Muslim
ghi ở phần Hajj số (1206), Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số
(951), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2855),
Abu Dawood ghi ở phần tang lễ số (3238), Ibnu Maajah ghi ở
phần các nghi thức số (3084), Ahmad ghi số (1/221) và AlDaarimi ghi ở phần các nghi thưc số (1852).
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thèm thuồng, bởi Hadith U’smaan  dẫn lời Thiên Sứ
ﷺ:

َُْ َ ُ َ ُْ َ ُ ْ ُْ ُ َْ َ
}{ل ينكِح المح ِرم َول ينكح َول َيط ُب

“Cấm người hành hương cưới vợ hoặc gã con hoặc
hỏi vợ.”(41)
Khi người hành hương nam mặc đồ may hoặc
đậy đầu hoặc xịt dầu thơm do bị quên hoặc do không
biết giáo lý thì không bị gì cả, nhưng bắt buộc chấm
dứt khi biết được hoặc được nhắc. Tương tự, việc cạo
đầu, hớt tóc, hớt móng do quên hoặc không biết giáo lý
cũng không bị gì, đây là ý kiến đúng nhất.
11) Cấm tất cả mọi người dù đang hành hương
hoặc không hành hương, dù nam hay nữ xâm hại động
vật sinh sống trong khuôn viên đất Harom hoặc hổ trợ
thợ săn bằng cách chỉ điểm hoặc ra dấu.
12) Cấm tất cả mọi người xâm hại đến cây cỏ
mọc tự nhiên trong vùng đất Harom như nhổ, bẻ, chặt
và cũng cấm nhặt đồ bị đánh rơi trừ phi biết của ai để
giao lại chủ, vì Thiên Sứ  ﷺnói:

(41) Hadith do Muslim ghi ở phần hôn nhân số (1409), AlTirmizhi ghi ở phần Hajj số (840), Al-Nasaa-i ghi ở phần hôn
nhân số (3276), Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số
(1841), Ibnu Maajah ghi ở phần hôn nhân số (1966), Ahmad
ghi số (1/64), Maalik ghi ở phần Hajj (780) và Al-Daarimi ghi
ở phần các nghi thưc số (1823).
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َ

َ َ َّ
َ َ ْ ْ َ َ َّ َ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ م
 ح َرام ِِبُ ْرم ِة الِلِ إِل يو ِم ال ِقيام ِة ل-  يع ِِن َمكة- ل
{إِن هذا اْل
َ
َ ُ َ َ ُّ َ
ََ َ َ َُْ َ
َ َ َ ُ َ ُْ
ُ ْ َ َّ َ ُ َ
 َول َتِل ساق ِطتها، َول َيتل خلها،ُ َول ينف ُر صيده،يعضد شج َرها
ْ ُ َّ
}إِل ل ِمن ِشد

“Rằng quê hương này – tức Makkah – Allah cấm cho
đến ngày tận thế việc xâm hại đến cỏ cây, săn thú,
khai hoang và nhặc đồ bị đánh rơi ngoại trừ biết nó
của ai.”(42) và vùng đất Harom gồm Makkah, Mina và
Muzdalifah còn A’rofah là vùng đất Halal.

Chuyên mục
Về người hành hương làm gì khi vào Makkah
và sau khi vào Masjid Harom
Khi người hành hương đến Makkah khuyến khích
tắm rửa sạch trước khi vào Masjid, bởi Thiên Sứ  ﷺđã
làm thế. Khi đến Masjid thì theo Sunnah bước vào chân
phải và nói:

م
َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ
))هلل
ِ دول ا
ِ دم ا
ِ ((بِس
ِ  والصدلة والسدلم عمدى رس،هلل

(Bis mil lah, wos so la tu was sa la mu a’ la ro su lil
lah)(43)

(42) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần thế thân số (3017), Muslim
ghi ở phần Hajj số (1353), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức
Hajj số (2874), Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số
(2017) và Ahmad ghi số (1/316).
(43) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cầu xin Allah ban hồng ân và sự
bình an cho Thiên Sứ của Ngài.}

46

َّ
م
َ َ َمَ َ َ م
))((المهد َّم افتَد مح ِلدي أبواب رحدم ِتك
(Ol lo hum maf tah li ab wa ba roh ma tik)(44)

َ
م
َ م
َ م
َم
َ َ م
َ
َ
يم
ِ ((أعدوذ ِبا
ِ  وسدمطاَِ ِه القد ِد،يم
ِ  وبِوج ِهد ِه الكد ِر،يم
ِ هلل العد ِظ
َّ َ
َّ الشديم َطان
))الر ِجيد ِم
ِمدن
ِ
(A u’ zu bil la hil a’ zim, wa bi vaj hi hil ka rim, wa sul to
ni hil qo dim mi nash shay to nir ro jim)(45)
Lời cầu xin này áp dụng cho tất cả Masjid chứ
không riêng gì Masjid Harom này.
Khi đến Ka’bah thì ngưng ngay Talbiyah trước khi
bắt đầu Tawwaaf Hajj hoặc U’mroh. Sau đó hướng đến
đá đen, nếu ít người thì nên hôn đá đen, nếu không thể thì
sờ đá đen bằng tay hoặc chạm bằng cây xong hôn lại tay
và cây đó và nói: “Bis mil lah, Ol lo hu Akbar”, nếu quá
đông người thì chỉ cần giơ tay chào nói: “Ol lo hu
Akbar” là đủ.
Không hôn tay sau khi chào đá đen, sau đó bắt đầu
Tawwaaf hướng ngược chiều kim đồng hồ, tức Ka’bah
luôn nằm vai trái. Nếu bắt đầu Tawwaaf bằng câu Du-a’
sau sẽ tốt hơn bởi Thiên Sứ  ﷺđã làm:

(44) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa
khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi.}
(45) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Rất Mực Rộng
Lượng, Đấng có uy quyền vĩnh hằng che chở tránh xa sự cám
dỗ của Shayton đáng bị nguyền rủa.}
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َّ ُ
َ ِّ َ ْ َ َ
ْ َ َ
َ َ
َ َّ ُ َّ
كتابِك َو َوفاء بِعه ِدك َواتباَع ل ِسن ِة
ِ ِ {اللهم إِيمانا بِك َوتص ِديقا ب
َّ َ ُ َ ِّ َ
}نبِيك ُممد ﷺ
(Ol lo hum ma i maa nan bi ka, wa tos di qon bi ki taa
bi ka, wa wa faa anh bi a’h di ka, wat ti baa a’nh li sun
na ti na bi yi ka Mu ham mad )ﷺ
“Lạy Allah, bề tôi tin tưởng nơi Ngài, xin chứng nhận
Kinh Sách của Ngài, thực hiện lời hứa với Ngài và noi
theo Sunnah của Nabi của Ngài ﷺ.” Theo Sunnah
nên chạy chậm ba vòng đầu trong bảy vòng của Tawwaaf
đối với người vừa đặt chân đến Makkah làm U’mroh
hoặc làm Hajj (lần Tawwaaf này gọi là Tawwaaf
Qurdum) và đi bộ bốn vòng còn lại. Mỗi vòng bắt đầu tại
đá đen và kết thúc tại đây.
Khuyến khích trong Tawwaaf Qudum để hở vai
phải suốt bảy vòng Tawwaaf, tức choàng vải dưới nách
vai phải và phủ kín vai trái, sau Tawwaaf thì che kín cả
hai vai cho đến xong Hajj. Nếu xảy ra trường hợp không
biết Tawwaaf được bao nhiêu vòng thì dựa vào số ít, thí
dụ không rõ là đã ba hay bốn vòng thì lấy ba vòng rồi
tiếp tục Tawwaaf, tương tự như thế lúc Sa-i’.
Sau khi đã đủ bảy vòng Tawwaaf thì lập tức kéo
vải che kín cả hai vai trước khi hành lễ Salah Tawwaaf.
Chú ý: Đối với nữ hành hương khi Tawwaaf
không mặc sặc sở, làm cho có mùi hương tỏa ra trên
người và che kín người bởi cả cơ thể phụ nữ là phần kín
cần phải che, bởi Tawwaaf là nơi lẫn lộn giữa nam và nữ,
nên phụ nữ tuyệt đối không được gieo tạp niệm vào
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người khác tại nơi thiêng liêng này, bởi phụ nữ chỉ được
phép phơi bày sắc đẹp cho riêng chồng cô ta mà thôi,
Allah phán:

َّ

َ ُ

31 :ۡلِّ ُعوت ِّ ِّهن﴾ انلور

َّ َّ ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ
ِّ ﴿و يبدِّين زِّيُتهن إ

Và hãy ăn mặc kín đáo toàn thân ngoại trừ trước
mặt chồng. Al-Noor: 31 (chương 24). Một khi người
đông đúc thì cấm phụ nữ che lấn để hôn hoặc chạm đá
đen, các nàng cứ lặng lẽ mà Tawwaaf sau lưng mọi
người, được thế sẽ hưởng được ân phước to lớn. Lúc
Tawwaaf phải có Wudu, thể hiện sự kính cẩn, khiêm
nhường trong suốt thời gian Tawwaaf.
Khuyến khích lúc Tawwaaf luôn miệng tụng niệm
Allah, cầu xin hoặc xướng đọc Qur’an.
Lưu ý: Không có bất cứ lời cầu xin nào dành riêng
cho từng vòng của Tawwaaf hoặc Sa-i’ cả.
Còn việc mọi người cho rằng mỗi vòng Tawwaaf
và Sa-i’ có lời Du-a’ riêng biệt, quả là việc làm không có
cơ sở, chỉ cần tụng niệm, Du-a’ bất cứ gì bản thân muốn,
và khi đến góc Yamaani nếu dễ dàng thì sờ nó còn không
thì không chào gì cả, bởi Thiên Sứ  ﷺđã không làm gì
ngoài việc sờ góc Yamaani này. Ngoài ra, theo Sunnah
khi đến góc Yamaani này đọc lời cầu xin sau cho đến góc
đá đen:

ُّ ﴿ َر َّبنَ ٓ َءات َِّن ِف
َ ٱدل ۡنيَ َح َسنَة َوِف ٱٓأۡلخ َِّرة ِّ َح َس َنة َوق ِّنَ َع َذ
﴾٢٠١ ِّ اب ٱنلَّ ر
ِّ
ِّ
201 :اْلقرة
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Lạy Allah, xin hãy ban cho bầy tôi tất cả mọi điều tốt
lành ở trần gian này và ở đời sau. Và xin hãy bảo vệ
bầy tôi thoát khỏi hành phạt của hỏa ngục. AlBaqarah: 201 (chương 2). Tất cả bảy vòng Tawwaaf đều
làm giống nhau, khi đến đá đen thì hôn hoặc chạm khi
thuận lợi, còn không thì giơ tay chào mà nói: “Ol lo hu
Ak bar” là đủ.
Nếu lượng người Tawwaaf quá đông thì được phép
Tawwaaf phía sau Maqom hoặc vòng to hơn nữa bởi toàn
Masjid đều được phép Tawwaaf nhưng càng gần Ka’bah
thì càng tốt.
Sau khi Tawwaaf xong bảy vòng, nếu thưa người
thì đến phía sau Maqom hành lễ Salah hai Rak-at còn nếu
quá đông người thì hành lễ bất cứ đâu trong khuôn viên
Masjid. Theo Sunnah là ở Rak-ah đầu đọc chương AlKaafirun(46) và ở Rak-at thứ hai đọc chương Al-

(46) Chương Al-Kaafirun số thứ tự là 109

َ َ ُۡ
َ َٓ
َ ۡ
ۡ َٓ َ
َ
َ
ۡ َ َٓ
َ
َ
َٰٓ ﴿قل
 َو أنتُ ۡم عٰب ِّ ُدون َم أعبُ ُد٢  أعبُ ُد َم ت ۡعبُ ُدون١ يأ ُّي َه ٱلكٰفِّ ُرون
َ ُ ٰ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ ۡ ُّ َ َ َّ َ ۠ َ َ ٓ َ َ
ُ ُ ۡ ُ َ
ُ ُون َم ٓ أ َ ۡعب
َ ك ۡم َو
ِل
ِّين
د
م
ك
ل
٥
د
 و أنتم عبِّد٤  و أن َعبِّد م عبدتم٣
ِّ
﴾ الاكفرون٦

ِّين
ِّ د

(Hỡi Muhammad) hãy bảo chúng: “Này hỡi những kẻ phủ
nhận Allah * Ta không tôn thờ những thần linh mà các ngươi
thờ cúng * Các ngươi cũng chẳng tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta
thờ phượng * Và Ta sẽ không là một tín đồ của thần linh mà các
ngươi đang tôn thờ * Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng
mà Ta thờ phượng * Các ngươi có tôn giáo của các ngươi và Ta
có tôn giáo của riêng Ta.” Al-Kafiroon.
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Ikhlos(47). Xong Salah nếu dễ dàng thì trở lại đá đen mà
sờ bằng tay phải bắt chước theo Thiên Sứ ﷺ.
Xong hướng đến Sofa, khi gần đến thì nên đọc câu
đoạn Kinh:

َّ

َٓ َ

َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ
﴿۞إِّن ٱلصف

158 :وٱلم ۡروة مِّن شع ئ ِّ ِّر ٱَّلل ِّۖا﴾ اْلقرة

Quả thật, (hai ngọn núi) Al-Safa và Al-Marwah (tại
Makkah) là một trong những dấu hiệu của Allah. AlBaqarah: 158 (chương 2).
Sau khi đứng trên Sofa hướng về Ka’bah giơ đôi
tay lên cầu xin mà đọc:

َ ُ
ُاهلل أ ْك َْب

(Ol lo hu Ak bar)
Và đọc tiếp:

(47) Chương Al-Ikhlos số thứ tự là 112

َ
ُ ُ َّ ُ
َّ ٱَّلل
ۡ َ ُِل َول َ ۡم ي
َ َ ٱَّلل أ
ۡ ِّ َ ل َ ۡم ي٢ ٱلص َم ُد
ُ َّ ١ ح ٌد
ُ َّ ﴿قُ ۡل ُه َو
 َول ۡم يَكن َُلل كف ًوا٣ ودل
ُ َ َ
﴾ اإلخلص٤ ُۢ أحد

(Hỡi Muhammad) hãy nói (với thị dân Kinh Sách và nhóm đa
thần): “Ngài là Allah, Đấng duy nhất * Allah là Đấng Tự Hữu,
Đấng Độc Lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả * Ngài không
sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra * Và không một ai (hay
vật thể nào) có thể so sánh với Ngài đặng.” Al-Ikhlaas (chương
112).
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َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ٰ َ َ
 ِل الملك وِل اْلمد وهو لَع،ْشيك ِل
ِ {ل إِلـه إِل اهلل وحده ل
َ
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ
،َُص عبده
 ون، أْنز وعده، ل إِلـه إِل اهلل وحده،ك َشء ق ِدير
ِ
ُ}َو َه َز َم اِلَ ْح َزا َب َو ْح َده
(Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la
hul mul ku wa la hul ham du wa hu wa a’ la kul li shai
in qo dir, laa i laa ha il lol lo hu wah dah, an ja zaa wa'
dah, wa na so ro a’b dah, wa ha za mal ah zaa ba wah
dah)(48)
Xong cầu xin bất cứ gì bản thân muốn, rồi lại nhắc
lại lời Du-a’ và cứ thế ba lần. Xong, rời Sofa đến
Marwah, đến khi chạm đèn báo màu xanh lá thì người
nam hành hương chạy thật nhanh đến đèn báo màu xanh
lá thứ hai nhưng không gây phiền toái đến ai. Riêng phụ
nữ thì vẫn đi bộ bình thường. Sau đó, đi bộ cho đến
Marwah, tại Marwah vẫn là giống như trên Sofa ngoại
trừ không đọc câu Kinh:

َّ

َٓ َ

َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ
﴿۞إِّن ٱلصف

158 :وٱلم ۡروة مِّن شع ئ ِّ ِّر ٱَّلل ِّۖا﴾ اْلقرة

Bởi Thiên Sứ  ﷺchỉ đọc câu Kinh này khi đến Sofa lần
đầu tiên. Cứ mỗi lần từ Sofa đến Marwah là một vòng và

(48) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ
Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực,
mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả
mọi việc. Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Allah,
lời giao ước của Allah giúp đỡ bầy tôi của Ngài là sự thật và
duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống đối)}
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trở lại từ Marwah đến Sofa là vòng thứ hai. Sau khi
Thiên Sứ  ﷺSa-i’ đủ bảy vòng thì Người nói:

ْ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ُ
}{خذوا عِن منا ِسككم

“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(49)
khuyến khích trong suốt thời gian Sa-i’ tụng niệm, cầu
xin điều bản thân muốn, xướng đọc Qur’an và tốt nhất
nên có Wudu. Nếu không có Wudu hoặc phụ nữ có kinh
nguyệt ngay sau Tawwaaf và phụ nữ ra máu hậu sản đều
được phép Sa-i’ bởi Wudu không phải là điều kiện để
được Sa-i’, nó chỉ mang tính khuyến khích như đã đề
cập.
Sau khi kết thúc bảy vòng Sa-i’ tại Marwah người
hành hương nam cạo đầu hoặc hớt tóc, nên hớt tóc tốt
hơn bởi để tóc cạo vào ngày E’id.
Chú ý: Khi hớt tóc phải hớt đều cả đầu không
được hớt vài chổ như một số người đã làm. Riêng phụ nữ
thì gom tóc lại mà hớt chót tóc khoảng một lóng tay, nhớ
không cắt hơn lóng tay.
Khi người hành hương thực hiện được đến đây là
bạn đã hoàn thành phần U’mroh và bạn tự do trở lại.
Ngoại trừ những ai có dắt theo súc vật thì không hớt tóc
và giử nguyên hiện trạng Ehrom của mình chờ đến ngày
E’id mà Tahallul cùng với Hajj.
Đối với ai Ehrom Hajj Ifrod và Hajj Qiron nên
chuyển thành U’mroh để làm Hajj Tamadtua’ bởi Thiên

(49) Hadith do Al-Nasaa-i ghi ở phần Hajj số (3062).
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Sứ  ﷺđã ra lệnh Sohabah những ai không dắt theo súc
vật giết tế, Thiên Sứ  ﷺnói:

ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َ َ ْ َ
}{لو ل أّن سقت الهدي ِلحللت معكم

“Nếu như Ta không dắt theo súc vật giết tế là Ta đã
Tahallul cùng mọi người.”(50)
Nếu phụ nữ bị kinh nguyệt và ra máu hậu sản
sau khi Ehrom thì cô ta không được Tawwaaf và Sa-i’
cho đến khi trở lại sạch sẽ thì bắt đầu Tawwaaf và Sa-i’
và hớt tóc. Nếu kịp sạch sẽ trước ngày Tarwiyah thì
phụ nữ tiếp tục Ehrom thêm Hajj tại nơi mình ở, lúc
này Hajj cô ta thành Hajj Qiron. Sau đó, hướng đến
Mina cùng mọi người, rồi đến A’rofah, rồi Muzdalifah,
rồi ném đá, rồi qua đêm ở Mina, rồi giết tế súc vật, rồi
hớt tóc. Đến khi dứt máu kinh nguyệt và máu hậu sản
thì hướng đến Makkah mà Tawwaaf bảy vòng và Sa-i’
bảy vòng, chỉ thực hiện một lần là đủ cho cả Hajj và
U’mroh của cô ta, bởi Hadith của A’-ishah  là bà ta
đã có kinh nguyệt sau khi Ehrom U’mroh, Thiên Sứ
 ﷺbảo bà:

ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ
}ت حّت تطه ِري
ِ وف بِاْلي
ِ {افع ِّل كما يفعل اْلاج غي أن ل تط

“Nàng hãy làm mọi nghi thức của Hajj ngoại việc
Tawwaaf thì không, chờ đến khi sạch sẽ trở lại.”(51)
(50) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1493), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1216), Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức
số (1905), Ibnu Maajah ghi ở phần các nghi thức số (3074),
Ahmad ghi số (3/321) và Al-Daarimi ghi ở phần các nghi thức
số (1850).
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Sau khi phụ nữ bị kinh nguyệt và ra máu hậu sản
ném đá ngày E’id, giết súc vật và hớt tóc là các nàng
trở lại hiện trạng bình thường ngoại trừ việc gần gủi
chồng, đến khi sạch máu kinh nguyệt và máu hậu sản
thì tiếp tục phụ nữ Tawwaaf và Sa-i’ thêm nữa là các
nàng được phép gần gủi chồng.

Chuyên mục
Về giáo lý Ehrom Hajj vào ngày mồng 8
tháng Zul Hijjah (tháng 12) và hướng đến
Mina
Vào ngày Tarwiyah tức ngày mồng 8 tháng Zul
Hijjah (tháng 12) những người đã xả Ehrom và những ai
có ý định hành hương thì bắt đầu Ehrom Hajj tại nơi
mình đang ở, bởi xưa kia tất cả Sohabah đều Ehrom tại
Al-Abtoh nơi họ ở, vào ngày Tarwiyah theo lệnh của
(51) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần kinh nguyệt số (299),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1211), Al-Tirmizhi ghi ở phần
Hajjah số (934), Al-Nasaa-i ghi ở phần tẩy rửa số (290) Abu
Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1782), Ibnu Maajah ghi
ở phần các nghi thức số (2963), Ahmad ghi số (6/273), Maalik
ghi ở phần Hajj số (941) và Al-Daarimi ghi ở phần các nghi
thức số (1846).
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Thiên Sứ ﷺ. Thiên Sứ  ﷺđã không ra lệnh mọi
người phải đến Ka’bah hoặc bất cứ nơi nào để Ehrom,
Người cũng không bảo phải Tawwaaf Wida trước khi
đến Mina, nếu như đó là giáo lý là Thiên Sứ  ﷺđã chỉ
bảo mọi người rồi, rằng chỉ đạo tốt nhất là chỉ đạo của
Thiên Sứ  ﷺvà Sohabah.
Khuyến khích tắm, vệ sinh cơ thể, xịt dầu thơm
trước khi Ehrom giống như đã thực hiện ở Miqot vậy.
Sau Ehrom Hajj, tất cả người hành hương nên hướng đến
Mina trước khi mặt trời nghiên bóng hoặc sau đó miễn
vẫn còn trong ngày Tarwiyah, từ đó nên luôn miệng nó
Talbiayh cho đến này ném đá trụ A’qobah vào ngày E’id.
Tại Mina, người hành hương hành lễ Salah Zhuhr, O’sr,
Maghrib, I’sha và Fajr, theo Sunnah là hành lễ Salah rút
ngắn lễ Salah bốn Rak-at còn lại hai và hành lễ theo mỗi
giờ riêng biệt.
Việc rút ngắn Salah bốn Rak-at còn hai Rak-at
không phân biệt là người xứ ngoài hay là dân Makkah
đều được rút ngắn cả, bởi Thiên Sứ  ﷺđã làm Imam
dẫn lễ Salah tại Mina, tại A’rofah, tại Muzdalifah đều rút
ngắn cả, Người không hề bảo thị dân Makkah phải hành
lễ Salah đủ số Rak-at, nếu bắt buộc là Thiên Sứ  ﷺđã
chỉ điểm mọi người rồi. Sáng hôm sau là ngày mồng 9
hay còn gọi là ngày A’rofah, sau mặt trời mọc tất cả
người hành hương rời Mini hướng đến A’rofah, theo
Sunnah nên ở lại Namiroh cho đến mặt trời đứng bóng,
nếu có cơ hội thuận lợi và dễ dàng do Thiên Sứ  ﷺđã
làm.
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Sau khi mặt trời nghiên bóng Imam đứng lên
thuyết giảng cho mọi người nghe giáo lý về Hajj kể từ
ngày A’rofah này đi, khuyên bảo họ hết lòng kính sợ
Allah, tôn thờ Ngài duy nhất và Ikhlos (thành tâm) trong
mọi việc hành đạo, khuyến cáo họ về các điều Harom bị
Allah cấm kỵ, nhắn nhủ họ luôn bám sát Qur’an và
Sunnah của Thiên Sứ ﷺ, áp dụng và kêu gọi mọi
người đến với hai nguồn gốc này, bắt chước theo Thiên
Sứ ﷺ. Xong hành lễ Salah Zhuhr, xong đến O’sr theo
hình thức rút ngắn bằng một lần Azaan và hai lần Iqomah
do Thiên Sứ  ﷺđã làm. Hadith do Al-Bukhori và
Muslim ghi từ Jaabir .
Sau đó, người hành hương phải xác định mình đã ở
trong khu vực A’rofah, và toàn vùng đất A’rofah đều tạm
trú được ngoại trừ thung lũng U’rnah. Xong hướng về
Qiblah, nếu núi Rohmah cùng hướng Qiblah thì càng tốt,
còn nếu không trùng mặc cho núi Rohmah nằm hướng
nào cùng bất cần tới, quan trọng là hướng mặt về Qiblah.
Xong tận dụng hết mọi thời gian trong việc tụng niệm
Allah, cầu xin những gì bản thân muốn, hạ mình trước
Allah, giơ tay lúc cầu xin, nếu phối hợp xướng đọc
Qur’an, nói Talbiyah thì càng tốt. Theo Sunnah tụng
niệm càng nhiều càng tốt câu:

َّ َ ٰ َ َ
ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ
 ُي ِِي،اْلمد
 وِل، ِل الملك،ْشيك ِل
ل
ه
د
ح
و
اهلل
ل
ِ {ل إِلـه إ
ِ
َ ْ َ ِّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
}َشء ق ِدير
 وهو لَع ك،وي ِميت

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la
hul mul ku, wa la hul ham du, yuh yi wa yu mit, wa
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hu wa a’ la kul li shai in qo d.i.r”(52) bởi được truyền
lại từ Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َ ْ َ ْ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُّ ُ ْ َ
{خي ادلَعءِ دَعء يو ِم عرفة وخي ما قلت أنا وانلبِيون مِن قب ِّل ل
َّ َ ٰ َ
ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ
، ُي ِِي وي ِميت، وِل اْلمد، ِل الملك،ْشيك ِل
ل
ه
د
ح
و
اهلل
ل
ِ إِلـه إ
ِ
َ ْ َ ِّ ُ َ َ َ ُ َ
} َشء ق ِدير
وهو لَع ك

“Lời cầu xin tốt nhất vào ngày A’rofah, tốt hơn cả
những gì Ta và các vị Thiên Sứ  ﷺtrước Ta nói là
câu: Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka
lah, la hul mul ku, wa la hul ham du, yuh yi wa yu
mit, wa hu wa a’ la kul li shai in qo d.i.r” (53) và được
truyền lại chính xác từ Thiên Sứ  ﷺđã nói:

ُ َّ َّ َ ٰ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ ِ َ َ ْ ُّ َ َ
{أحب اللَكم إِل الِلِ أربع سبحان الِلِ واْلمد ِلِلِ ول إِلـه إِل الِل
َ ُ َّ َ
ُ}الِل أ ْك َْب
و

“Có bốn câu nói được Allah yêu thích nhất: Sub haa
nol loh, Wal ham du lil lah, Laa i laa ha il lol loh, Wol
lo hu ak bar.”(54)
Với những lời tụng niệm này cần phải lặp lại càng
nhiều càng tốt với sự tập trung và kín cẩn, ngoài ra nên
(52) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ
Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực,
mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, Ngài là Đấng Phục Sinh và là
Đấng Rút Hồn và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.}
53
( ) Hadith do Al-Tirmizhi ghi ở phần các lời cầu xin số (3585).
(54) Hadith do Muslim ghi ở phần các văn hóa số (2137) và
Ahmad ghi số (5/21).
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cầu xin thêm các lời tụng niệm khác được truyền lại từ
Qur’an và Sunnah trong mọi thời gian, đặc biệt là thời
khắc vàng này. Xin gởi đến một số lời cầu xin đó:

َْ
َْ
َ َ ُْ
َ َ ُْ
} يم
ظ
ع
ِ ِ  سبـحان اهللِ ال،ِ {سبـحان اهللِ َو ِِبمـ ِده

“Sub haa nol lo hi wa bi ham dih; Sub haa nol lo hil
a’ zim”(55)

َّ َ ُ ُ َّ ٓ َ ٰ َ َّ ٓ َ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ذ
َ
ٰ
87 :﴾ الَبياء٨٧ مني
ِّ ِّ َّ﴿ إِّلۥ إ ِّ أنت سب نك إ ِّ ِّّن كنت مِّن ٱلظ
“Laa i la ha il la anh ta, sub haa na ka in ni kun tu mi
noz zo li min.”(56)

َّ َ ٰ َ َ
ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ِّ ُ َ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ
 لـه انل ِعمة ولـه الفضـل ولـه، ول نعـبد إِل إِياه،{ل إِلـه إِل اهلل
َّ َ ٰ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ
ُْ ُ
ُ َ َ
َين َول َ ْو َكره
َ دل
ِّ ـه ا
ِ
ل
ـني
ص
ل
ُم
اهلل
ل
ِ
ِ
ِ  ل إِلـه إ.اثلناء اْلسـن
ِ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ
}ِ ل حـول َول ق َّوة إِل بِاهلل،ِـرون
الَكف

“Laa i laa ha il lol loh, wa laa na' bu du il laa i yaa hu,
la hun ne' ma tu, wa la hul fodh lu, wa la huth tha naa
ul ha san. Laa i laa ha il lol lo hu mukh li si na la hud

(55) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài
mà ca tụng tán dương; Vinh quang thay Allah, Ngài vĩ đại
nhất{
56
( ) Ý nghĩa: (Yunus ở trong bụng cá voi) thỉnh cầu Allah
trong sự u tối: “Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại
trừ Ngài, vinh quang thay Ngài, rằng bề tôi là người sai
quấy.” Al-Ambiya: 87 (chương 21).

59

d.i.n, wa law ka ri hal kaa fi roon. Laa haw la wa laa
qu wa ta il laa bil lah.”(57)

ُّ ﴿ َر َّبنَ ٓ َءات َِّن ِف
َ ٱدل ۡنيَ َح َسنَة َوِف ٱٓأۡلخ َِّرة ِّ َح َس َنة َوق ِّنَ َع َذ
﴾٢٠١ ِّ اب ٱنلَّ ر
ِّ
ِّ

“Rab ba naa a ti naa fid dun yaa ha sa nah, wa fil a
khi ro ti ha sa nah, wa qi naa a’ zaa bal naar.”(58)

َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ ُ َّ
َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
 وأصلِح نلا دنيانا ال ِت،اللهم أصلِح نلا دِيننا اَّلِي هو عِصمة أم ِرنا
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
 واجع ِل اْلياة زِيادة،خرتنا ال ِت إِْلها معادنا
ِ  وأصلِح نلا آ،فِيها معاشنا
َ
َ
ِّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ
ك َ ي
ْش
 واجع ِل الموت راحة نلا مِن،نلَا ِف ك خي
“Ol lo hum ma os leh la naa di na nal la zi hu wa i’s
ma tu am ri naa, wa os leh la naa dun yaa nal la ti fi
haa ma a’ shu naa, wa os leh la naa a khi ro ta nal la
ti i lai haa ma a’ du naa, waj a’ lil ha yaa ta zi yaa da

(57) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ
Allah, bầy tôi không tôn thờ (bất cứ thần linh nào) ngoại trừ
Ngài (duy nhất), mọi hồng ân, mọi sự ưu đãi và mọi lời ca
ngợi tán dương tốt đẹp đều là của Ngài. Không có Thượng Đế
nào đích thực ngoại trừ Allah, thành tâm thờ phụng Ngài cho
dù có bị bọn ngoại đạo ganh ghét. Không có sự chuyển động
nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát huy
ngoại trừ Allah muốn.{
58
( ) Ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy ban cho bầy tôi tất cả mọi
điều tốt lành ở trần gian này và ở đời sau. Và xin hãy bảo
vệ bầy tôi thoát khỏi hành phạt của hỏa ngục. AlBaqarah: 201 (chương 2).
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tal la naa fi kul li khoir, waj a’ lil maw ta ro ha tanh
la naa min kul shar”(59)

َ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ ِّ
َ َّ
َ َْ
َ
ُ
،ِ َوسوءِ القضاء،ِ َود َركِ الشقاء،ِامهللِّ إّن أعوذ بِك مِن جه ِد اْلَلء
َ َْْ َ َ ََ
وشمات ِة اِلعدا ِء
“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka min jah dil ba lạ, wa
da ro kil sha qó, wa su il qo dho, wa sha maa ta til a’
dá”(60)

َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َ ْ َ
َ ُ ْ ُ َ ِّ َّ ُ َّ
،ـل
ِ {اللهـم إِن ِـي أعـوذ بِك مِـن اله
ِ  والعـج َ ِز والكس،ـم واْلـز ِن
َ ُ ُ ِّ ُ َّ
َ ِّ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
 الله َّم إِّن أعوذ بِك م َِن،ال
ج
ِ الر
ِ واْلخ ِل واْل
ِ  وضـل ِع ادلي ِن وغلب ِة،ْب
َ َْ
ِّ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ ُْ َ
َ َ ْال
ِ ئ اِلسق
ِ
}ام
ي
س
ِن
م
و
،
ام
ذ
اْل
و
،
ون
ن
اْل
و
،
ص
ْب
ِ
ِ
ِ
“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal ham mi, wal
ha zan, wal a’j zi wal ka sal, wal bukh li wal jub ni,
wa dho la i’d dai ni wa gho la ba tir ri jaal. Ol lo hum
(59) Ý nghĩa: Lạy Allah, xin phù hộ bề tôi hoàn thành tốt bổn
phận hành đạo, bởi điều đó bảo vệ mọi việc làm của bề tôi; và
hãy cải thiện trần gian cho bề tôi bởi bề tôi phải sống trong
nó; xin hãy chu toàn cuộc sống ngày sau cho bề tôi bởi đó là
nơi bề tôi phải trở về; xin hãy ban cuộc sống bề tôi thêm tốt
đẹp; và xin biến cái chết là sự giải thoát nhẹ nhàng cho bề tôi
tránh khỏi mọi điều xấu.
(60) Ý nghĩa: Bề tôi cầu xin Allah che chở khỏi tai kiếp, khỏi mọi
khó nhọc, tránh khỏi mọi định mệnh xấu và tránh khỏi mọi uy
hiếp của kẻ thù.
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ma in ni a u’ zu bi ka mi nal ba ros, wal ju nun, wal ju
zam, wa min sai yi il as qom.”(61)

ِّ َّ ُ َّ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َّ ُ َّ
َ ْ ُّ
َ
 اللهـم إ ِ ِّن.ِ خرة
ِ  والعافِية ف ِـي ادلنيا واآل،{اللهـم إِن ِـي أسـألك العفو
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ
ْ ََ َ َ ْ ُ َ
ْ
َ َ
. ومال ِـي، وأهلِـي، ودنياي، والعافِية ف ِـي دِينِـي،أسـألك العفو
ْ َ ْ َّ ُ َّ
ْ
ْ
َ
ْ َ ْ ُ ْ َّ ُ ًّ
َ ْ ِـن َب
ني
ـم احفظنِـي م
 الله. َوآمِن َر ْوَعت ِـي،ـَت عو َرات ِـي
اللهـم اس
ْ
َْ ْ َ
ْ َ ْ َ
َ ْ
َ
ْ َ
َّ َ َ
، ومِـن فوق ِـي، َوعـن ِشـمال ِـي، َوعـن ي ِمينِـي، َومِـن خل ِفـي،يدي
ْ َّ ُ َّ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ََ
َ َ
َْ ْ
ْ
، اللهم اغ ِفر ِِل خ ِطيئ ِت،وأعـوذ بِعظمتِك أن أغتال مِـن َتتِـي
َ ْ َ َ َْ َ َ
َْ
ِّ
ُ
َ ْ  َوإ،َو َج ْهّل
} وما أنت أعلم ب ِ ِه مِِن،َس ِاف ِف أم ِري
ِ
ِ
“Ol lo hum ma in ni as a lu kal a’f wa, wal a’ fi ya ta
fid dun ya wal ã khi roh. Ol lo hum ma in ni as a lu
kal a’f wa, wal a’ fi ya ta fi di ni, wa dun yai, wa ah li,
wa maa li. Ol lo hum mas tur a’w ro ti, wa ã min raw
ã’ ti. Ol lo hum mah fodh ni min bai na ya dai, wa
min khol fi, wa a’n ya mi ni, wa a’n shi maa li, wa min
faw qi, wa a u’ zu b a’ zo ma ti ka an ugh taa la min
tah ti. Ol lo hum magh fir li kho ti a ti, wa jah li, wa is
ro fi fi am ri, wa maa anh ta a’ la mi bi hi min ni.”(62)
(61) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự lo âu,
buồn rầu, bất lực, lười biếng (trong việc thờ phụng Ngài) và
cầu xin tránh khỏi sự nhúc nhát, keo kiệt, thiếu nợ và cướp
giật. Lạy Allah, bề tôi khẩn cầu Ngài che chở khỏi bệnh bạch
tạng, bệnh thần kinh, bệnh cùi và mọi căn bệnh xấu khác.}
(62) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin Ngài tha thứ và ban cho lành
mạnh ở trần gian và ngày sau. Cầu xin Ngài tha thứ và ban
cho lành mạnh trong tôn giáo, trong cuộc sống trần gian, trong
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ْ َّ ُ َّ
ْ َ َ ُّ ُ
َ
ْ َ
ِّ
َ َ
ْ اغف
 َوك ذل ِك عِن ِدي، َوعم ِدي، َوخطيئ، َوه ْز ِِل،جدي
ِل
ر
اللهم
ِ
ِ
ِ
“Ol lo hum magh fir li jid di, wa haz li, wa kho to i,
wa a’m di, wa kul lu zaa li ka i’n di.”(63)

ْ ُ َّ
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ
الله َّم اغ ِف ْر ِِل ما قدمت وما أخرت وما أَسرت وما أعلنت وما
َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
َّ َ ٰ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ ِّ
ُ
أَسفت وما أنت أعلم ب ِ ِه مِِن أنت المقدم وأنت المؤخر ل إِلـه إِل
َ َْ
أن ت
“Ol lo hum magh fir li maa qod dam tu, wa maa akh
khar tu, wa maa as rar tu, wa maa a’ lanh tu wa maa
as raf tu, wa maa anh ta a’ la mu bi hi min ni, anh tal
mu qod dim, anh tal mu akh khir, laa i laa ha il laa
anh ta.”(64)
gia đình và trong tài sản. Lạy Allah, xin hãy che đậy những
phần kín của bề tôi và hãy ban cho bề tôi sự an nhàn. Xin hãy
bảo vệ bề tôi từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên
trái, từ phía trên và bề tôi cầu xin bởi sự Oai Vệ của Ngài che
chở khỏi sự nắm kéo bất ngờ từ phía dưới. Lạy Allah, xin hãy
tha thứ tội lỗi của bề tôi do có ý, do ngu dốt, do cẩu thả và các
lỗi lầm Ngài rõ hơn bề tôi.}
63
( ) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của bề tôi
do có ý, do ngu dốt, do cẩu thả và các lỗi lầm Ngài rõ hơn bề
tôi.}
(64) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin tha thứ mọi tội lỗi mà bề tôi đã
phạm, mọi tội lỗi chưa phạm, mọi tội lỗi bề tôi đã giấu che,
mọi tội lỗi bề tôi công khai, và mọi tội lỗi Ngài biết rõ hơn bề
tôi, Ngài là Đấng Khởi Đầu, là Đấng Cuối Cùng, không có
Thượng Đế nào đích thực ngoài Ngài.}
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ْ ُ َ َُ ْ َ
ْ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ِّ ُ َّ
 َوأسألك شك َر،الرش ِد
الله َّم إِّن أسألك اثلبات ِف اِلم ِر والع ِزيمة لَع
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ ََ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
، ول ِسانا صادِقا، وأسألك قلبا سلِيما، وحسن عِبادت ِك،ن ِعمتِك
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
 وأستغ ِفرك ل ِما، وأعوذ بِك مِن ْش ما تعلم،ي ما تعلم
ِ وأسألك مِن خ
ُ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ
وب
ِ  إِنك أنت علم الغي،تعلم
“Ol lo hum ma in ni as a lu kath tha baa ta fil am ri,
wa a’ zi ma ta a’ lar rush di, wa as a lu ka shuk ro ne’
ma tik, wa hus na i’ baa da tik, wa as a lu ka qol ban
sa li maa, wa li saa nanh so di qo, wa as a lu ka min
khoi maa ta’ lam, wa a u’ zu bi ka min shar ri maa ta’
lam, wa as tugh fi ru ka li maa ta’ lam, in na ka anh
ta a’l laa mul ghu yub.”(65)

ْ َ َ َّ ُ َ َّ
ْ َ َ َّ َ ُ ِّ َّ َّ َ َّ ُ َّ
ْ ْ ََ ْ َ
 وأذهِب،ب ُممد علي ِه الصلة َوالسلم اغ ِف ْر ِِل ذن ِب
ِ اللهم رب انل
َ
َ
َّ ُ ْ
ْ َ َْ ََْ
ََْْ َ َ ْ
َ ما أبقيت ِِن
ف
ال
ت
ل
ض
م
ِن
م
ّن
ِذ
 وأع،غيظ قل ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
“Ol lo hum ma rab ranh na bi yi mu ham mad a’ lai
his so la tu was sa la magh fir li zam bi, wa az hib ghoi
(65) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi khẩn cầu Ngài ban kinh định trên
tôn giáo, luôn bám lấy chân lý; bề tôi cầu xin Ngài ban cho bề
tôi biết tạ ơn về hồng phúc của Ngài và sự hành đạo tốt đẹp;
bề tôi cầu xin Ngài ban cho con tim bình an và chiếc lưỡi thật
thà; bề tôi cầu xin Ngài mọi điều tốt mà Ngài biết, cầu xin
Ngài che chở mọi điều xấu mà Ngài biết và cầu xin Ngài tha
thứ mọi tội lỗi mà Ngài đã biết, rằng Ngài là Đấng am tường
mọi chuyện huyền bí.}
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zo qol bi, wa a i’z ni min mu dhil laa til fi tanh maa ab
qoi ta ni.”(66)

َْ
َ ْ َّ َ َ
ْ َ ْ َّ َ َ ْ َّ
ْ
َ َ َّ َّ َ َّ ُ َّ
،يم
ِ  ورب العر ِش الع ِظ، ورب اِلر ِض،ات السب ِع
ِ {اللهم رب السماو
ْ َ َ ْ َّ َ ْ ُ َ
ِّ ُ َّ َ َ َ َّ َ
َ َّاْل ِّب َوانل
َ ْ  فَال َِق،َشء
ْ َ ك
يل
ْن
اإل
و
ة
ا
ر
و
اتل
ل
ْن
م
و
،
ى
و
ربنا ورب
ِ
ِ
ِ َِ ِ
َ
َ
َُْْ َ
َ َ
َ ْ ُ َّ
َ ْ ْ َ ِّ ُ ِّ َ ْ َ ُ ُ
 الله َّم أنت.اصيت ِ ِه
 أعوذ بِك مِن ْش ك،ان
ِ  أنت آ،َشء
ِ خذ بِن
ِ والفرق
َ
َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ََْ ُ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ
 وأنت،خر فليس بعدك َشء
ِ  وأنت اآل،اِلول فليس قبلك َشء
ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ
 اق ِض، وأنت اْلاطِن فليس دونك َشء،الظاهِر فليس فوقك َشء
َْْ
ْ َّ َّ َ
َ ْ َ
} َوأغنِنا م َِن الفق ِر،ادلي َن
عنا
“Ol lo hum ma rab bas sa maa tis sab i’, wa rab bal
ardh, wa rab bal a’r shil a’ zim, rab ba naa wa rab ba
kul li shai, faa li qol hab bi wan na wa, wa mun zi lat
taw ro ti, wal in ji li, wal fur qon, a u’ zu bi ka min
shar ri kul li shai an ta ã khi zun bi naa si ya tih, ol lo
hum ma an tal aw wal fa lai sa qob la ka shai, wa an
tal aa khir fa lai sa ba’ da ka shai, wa an taz zo hir fa
lai sa faw qo ka shai, wa an tal baa til fa lai sa du na
ka shai, iq dhi a’n nad dai ni, wa ugh ni naa mi nal
faq ri.”(67)
(66) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Thượng Đế của Nabi Muhammad a’ lai
his so lah was sa lam, xin hãy tha thứ cho bề tôi, xin xua tan
sự khó chịu trong tim bề tôi, xin cứu bề tôi thoát khỏi mọi lầm
lạc của thử thách trong suốt thời gian Ngài cho bề tôi sống.
(67) Ý nghĩa: “Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của các tầng trời và
đất, là Chủ Nhân của chiếc ngai vương vĩ đại, là Chủ Nhân
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َْ
َ ُّ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ
َّ ُ َّ
 أنت و ِْلها، وزكها أنت خي من زَكها،آت نف ِِس تقواها
ِ اللهم
َ ََْ
َومولها
“Ol lo hum ma a ti naf si taq waa haa, wa zak ki haa
anh ta khoi ru manh zak kaa haa, anh ta wa li yu haa
wa maw laa haa.”(68)

ْ ُْ َ َ َ ْ َ ْ ُْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ِّ َّ ُ َّ
، واْلخ ِل، والهر ِم،ْب
ِ  واْل، والكس ِل،اللهم إِّن أعوذ بِك مِن العج ِز
َ َ َ
َْْ
ْب
ِ وعذ
ِ اب الق
“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal a’j zi wal ka
sal, wal jub ni, wal ha ram, wal bukh li wa a’ zaa bil
qob ri.”(69)
của bầy tôi và của tất cả, Ngài đã tạo hóa hạt giống và cho
chúng đâm chồi, Ngài đã thiên khải Al-Tawraah (Kinh Cựu
Ươc), Injil (Kinh Tân Ước) và Thiên Kinh Qur’an. Bề tôi van
cầu Ngài che chở mọi điều xấu bởi tất cả đều bị Ngài cai
quản. Lạy Allah, Ngài là Đấng Đầu Tiên mà không có gì
trước Ngài, Ngài là Đấng Cuối Cùng mà không có gì sau
Ngài, Ngài là Đấng Cao Nhất không có gì bên trên Ngài, Ngài
là Đấng Trung Tâm mà không có gì bên trong Ngài, xin hãy
giúp bề tôi trả nợ, xin hãy cho bề tôi thoát nghèo giàu có.”
68
( ) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin ban cho linh hồn bề tôi lòng kính
sợ, xin hãy tẩy sạch nó bởi Ngài là Đấng tẩy tốt đẹp nhất,
Ngài là Chủ Nhân của nó ở trần gian và ngày sau.}
(69) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi mọi bất
lực, lười biếng (trong việc thờ phụng Ngài) và cầu xin tránh
khỏi sự nhúc nhát, keo kiệt, thiếu nợ và hành phạt cõi mộ}
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َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ
 وبِك، وإِْلك أنبت، وعليك توَّكت، وبِك آمنت،اللهم لك أسـلمت
َ َّ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ٰ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ
 أنت الَح اَّلِي ل، أعوذ ب ِ ِعزت ِك أن ت ِضل ِِن ل إِلـه إِل أنت،خاصمت
َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ُّ ْ َ ُ ُ َ
اإلنس يموتون
ِ  و،يموت
ِ اْلن و
“Ol lo hum ma la ka as lam tu, wa bi ka a manh tu,
wa a’ lai ka ta wak kal tu, wa i lai ka a nab tu, wa bi
ka kho som tu, a u’ zu bi i’z za ti ka anh tu dhil la ni
laa i laa ha il laa an ta, anh tal hai yul la zi laa ya mu
tu, wal jin nu wal in su ya mu tun.”(70)

ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ِّ َّ ُ َّ
َْ ْ َ ُ َ َْ َ
 ومِن نفس، ومِن قلب ل َيشع،اللهم إِّن أعوذ بِك مِن عِلم ل ينفع
ْ َ ْ
ََ ُ َ َ ُْ َ
َُ َْ َ
 َومِن دع َوة ل يستجاب لها،ل تشبع
“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka min i’l min laa yan
fa’, wa min qol bin laa yakh sha’, wa min naf sin laa
tash ba’, wa min da’ wa tin laa yus ta jaa bu la
haa.”(71)

(70) Ý nghĩa: {Lạy Allah, vì Ngài bề tôi phủ phục, vì Ngài bề tôi
ủy thác, vì Ngài bề tôi tin tưởng, vì Ngài bề tôi sám hối và vì
Ngài bề tôi Jihaad, bề tôi cầu xin bởi sự hùng mạnh của Ngài
xin đừng bỏ rơi bề tôi, bởi không có Thượng Đế đích thực nào
ngoài Ngài, Ngài Sống Mãi không chết còn loài Jin (ma quỉ)
và loài người đều chết.{
(71) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi kiến
thức vô bổ, khỏi con tim không biết sợ, khỏi bản thân không
biết thỏa mãn và khỏi lời cầu xin không được chấp nhận.{
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َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِّ َ َّ ُ َّ
َْ ْ َ
َ ْ َْ َ ََْْ َ
َ
 واِلدوا ِء،ال
ِ اللهم جنب ِِن منكر
ِ  واِلعم،ِ واِلهواء،ات اِلخل ِق
“Ol lo hum ma jam nib ni mun ka ro til akh laq, wal
ah wa, wal a’ mal, wal ad wa.”(72)

ْ ََ
ْ َ ِّ َ ْ
ْ ُ ْ ْ َ َّ ُ َّ
 وأعِذ ِّن مِن ْش نف ِِس،اللهم أل ِهم ِِن رش ِدي

“Ol lo hum ma al him ni rush di, wa a i’z ni min shar
ri naf si.”(73)

ْ ُ َّ
ْ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ْ َّ َ َ ْ َ
الله َّم اك ِف ِن ِِبلل ِك عن حرامِك وأغن ِ ِِن بِفضلِك عمن ِسواك
“Ol lo hum mak fi ni bi ha laa li ka a’nh ha ro mik,
wa agh ni ni bi fodh li ka a’m manh si waak.”(74)

َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َّ ُ َّ
اللهم إِّن أسألك الهدى واتلق والعفاف وال ِغن
“Ol lo hum ma in ni as a lu kal hu da, wat tu qo, wal
a’ faa fa, wal ghi na.”(75)

(72) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi mọi
bản tính xấu xa, mọi dục vọng bản thân, mọi việc làm xấu và
mọi bệnh tật.{
(73) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy gợi ý sự khôn khéo cho bề tôi
và xin bảo vệ bề tôi mọi xấu xa của bản thân.{
(74) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin ban cho bề tôi đầy đủ từ bổng lộc
Halal chứ không phải Harom, và xin hãy ban cho bề tôi giàu
có bằng thiên ân của Ngài.{
(75) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin ban cho bề tôi sự chỉ đạo, lòng biết
sợ, sức khỏe và sự giàu có.{

68

َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َّ ُ َّ
اللهم إِّن أسألك الهدى والسداد
“Ol lo hum ma in ni as a lu kal hu da, was sa
daad.”(76)

ْ َ َ ُ َ ْ َ ِّ َّ ُ َّ
َْ َ ُْ ُ ْ َ َ
َ اْلَ ْي ُُكِّ ِه ََعجلِ ِه
جلِ ِه ما علِمت مِنه َوما لم
آ
و
اللهم إِِّن أسألك مِن
ِ
ِ
ِ
َ ِّ ُ ِّ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ
َْ َ َ ُْ ُ ْ َ َ
َ
جلِ ِه ما علِمت مِنه وما لم
ِ جلِ ِه وآ
ِ  وأعوذ بِك مِن الُّش ُك ِه َع،أعلم
َّ َ ُ َ ُّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
،ي ما سألك مِنه عبدك ونبِيك ُممد ﷺ
ِ  وأسألك مِن خ،أعلم
َّ َ ُ َ ُّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َ ْ َ ُ ُ َ َ
ْش ما استعاذ مِنه عبدك َونبِيك ُممد ﷺ
وأعوذ بِك مِن
“Ol lo hum ma in ni as a lu ka mi nal khoi ri kul li hi
a’ ji li hi wa a ji li hi, maa a’ lim tu min hu, wa maa
lam a’ lam; wa a u’ zu bi ka mi nash shar ri kul li hi
a’ ji li hi wa a ji li hi, maa a’ lim tu min hu, wa maa
lam a’ lam; wa as a lu ka min khoi ri maa sa a la ka
min hu a’b du ka wa na bi yu ka mu ham mad ;ﷺ
wa a u’ zu bi ka min shar ri mas ta a’ za min hu a’b
du ka wa na bi yu ka mu ham mad ﷺ.”(77)
(76) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin ban cho bề tôi sự chỉ đạo và lòng
trung thực.{
77
( ) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài sự tốt đẹp ngay bây
giờ và sau này với những gì bề tôi biết nó tốt và chưa biết; cầu
xin Ngài che chở mọi điều xấu ngay bây giờ và sau này với
những gì bề tôi biết nó tốt và chưa biết; khẩn cầu Ngài ban sự
tốt đẹp mà vị Nô Lệ và vị Nabi Muhammad  ﷺcủa Ngài đã
cầu xin Ngài về nó; và khẩn cầu Ngài che chở mọi điều xấu
mà vị Nô Lệ và vị Nabi Muhammad  ﷺcủa Ngài đã cầu xin
che chở.{
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َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َّ ُ َّ
َك مِن
ِ اللهم إِّن أسألك اْلنة وما قرب إِْلها مِن قول أو عمل وأعوذ ب
َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ
ار وما قرب إِْلها مِن قول أو عمل وأسألك أن َتعل ك قضاء
ِ انل
َُْ َ َ
َْ
قضيته ِِل خيا
“Ol lo hum ma in ni as a lu kal jan nah, wa maa qar
ro ba i lai haa min qaw linh aw a’ mal; wa a u’ zu bi
ka mi nanh naar, wa maa qar ro ba i lai haa min qaw
linh aw a’ mal; wa as a lu ka anh taj a’ la kul la qo
dho in qo dhoi ta hu li khoi ro.”(78)

َّ َ ٰ َ َ
ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ
 ُي ِِي، وِل اْلمد، ِل الملك،ْشيك ِل
ل
ه
د
ح
و
اهلل
ل
ِ {ل إِلـه إ
ِ
ْ
َ ْ َ ِّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
َّ َ ٰ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ
 سبحان الِلِ واْلمد ِلِلِ ول إِلـه إِل،َشء ق ِدير
 وهو لَع ك،وي ِميت
َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َّ
َْ
َْ
ِّ ِ الِل والِل أكْب ول حـول ول قوة إِل بِاهللِ الع
}يم
ِ ّل الع ِظ
“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la
hul mul ku, wa la hul ham du, yuh yi wa yu mit, wa
hu wa a’ la kul li shai in qo d.i.r. Sub haa nol loh, Wal
ham du lil lah, Laa i laa ha il lol loh, Wol lo hu ak bar,

(78) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài ban thiên đàng và
mọi điều đưa bề tôi đến gần nó hơn từ lời nói và hành động;
khẩn cầu Ngài bảo vệ bề tôi khỏi hỏa ngục và mọi điều kéo bề
tôi đến gần hỏa ngục hơn từ lời nói và hành động và khẩn cầu
Ngài ban mọi tiền định Ngài đã định cho bề tôi đều tốt đẹp.{
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wa laa haw la wa laa qu wa ta il laa bil la hil a’ li yil a’
zim.”(79)

َ َ َ ْ َّ َ َ َ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َّ
َّ َ ُ
 كمـا صـليت علـى،آل ُممـد
ِ اللهـم صـل علـى ُممـد وعلـى
َ َ ْ َ َّ ُ َّ
َ
َ َ َّ َ
َ ْإبْ َراهِيـ َم َو َعلَـى آل إب
ارك علـى
ب
م
ـ
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ن
إ
،
م
ـ
ِي
ه
ا
ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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ْ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ َ َ َ
َ َ َّ َ
َّ َ
َْ
آل
ِ  كمـا باركت علـى إِبراهِيـم وعلـى،آل ُممـد
ِ ُممـد وعلـى
َ
َ َ َّ َ
َ ْإب
َميـد
يد
م
ـ
ح
ك
ن
إ
،
م
ـ
ِي
ه
ا
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
“Ol lo hum ma sol li a' la Mu ham mad wa a' la a li
Mu ham mad, ka ma sol lay ta a' la ib ro h.i.m wa a'
la a li ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d. Ol lo
hum ma ba rik a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu
ham mad, ka ma ba rak ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a
li ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d)”(80)

(79) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ
Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực,
mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, Ngài là Đấng Phục Sinh và là
Đấng Rút Hồn và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.
Trong sạch thay Allah, xin tạ ơn Allah, không có Thượng Đế
đích thực ngoại trừ Allah, Allah vĩ đại nhất và không có sự
chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực
nào phát huy ngoại trừ Allah Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại
muốn.}
(80) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin hãy ban sự bình an và phúc
lành cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người giống như
Ngài đã ban cho Nabi Ibrahim và dòng tộc của Người. Quả
thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.{
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ُّ َر َّب َن ٓ َءات ِّنَ ِف
َ ٱدل ۡن َي َح َسنَة َوِف ٱٓأۡلخ َِّرة ِّ َح َسنَة َوق ِّنَ َع َذ
اب ٱنلَّ ِّر
ِّ
ِّ
“Rab ba naa a ti naa fid dun yaa ha sa nah, wa fil a
khi ro ti ha sa nah, wa qi naa a’ zaa bal naar.”(81)
Khuyến khích trong hoàn cảnh long trọng như thế
này, người hành hương lặp đi lặp lại lời các lời tụng
niệm, các lời cầu xin này hoặc các lời cầu xin mang ý
nghĩa tương tự, Solawat cho Nabi và tha thiết khấn vái,
cuối cùng đừng quên cầu xin Allah sự tốt đẹp ở trần gian
và ngày sau.
Xưa kia mỗi khi cầu xin Thiên Sứ  ﷺthường lặp
lại mỗi câu cầu xin đến ba lần, tín đồ Muslim cần bắt
chước theo. Đối với hoàn cảnh lúc này người hành hương
cần phải khiêm tốn, kín cẩn, hạ mình trước Thượng Đế
với hi vọng được ban cho lòng thương xót và sự tha thứ,
sợ hãi hình phạt và sự ghét bỏ của Allah, tự kiểm điểm
mình, sám hối thật lòng, bởi đây là ngày long trọng vĩ đại
dưới hoàn cảnh tập trung đông như thế này. Đây là lúc
thể hiện ân xá trước đám nô lệ của Ngài bằng cách phóng
thích họ khỏi hỏa ngục, Ngài khoe họ với giới Thiên
Thần. Ngược lại, ngày A’rofah này lại là ngày tồi tệ nhất,
xấu xa nhất, hè hạ nhất đối với lũ Shayton giống như
ngày ở Badr trước đây. Được Muslim ghi trong bộ
Soheeh từ bà A’-ishah dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

(81) Ý nghĩa: “Lạy Allah, xin hãy ban cho bầy tôi tất cả mọi điều
tốt lành ở trần gian này và ở đời sau. Và xin hãy bảo vệ bầy
tôi thoát khỏi hành phạt của hỏa ngục.”
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َََ َ َْ ْ
َْ
ْ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ْ َ
َّ
َ
ُ
َ
َّ
ار مِن يو ِم عرفة
ِ {ما مِن يوم أكث مِن أن يعتِق الِل فِي ِه عبدا م َِن انل
َ َُ َ
َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َّ
َ ُ ََُ َ َ َ َْ
} ما أ َراد هؤلءِ ؟:اه ب ِ ِه ُم الملئ ِكة فيقول
ِ َوإِنه ْلَدنو ث َّم يب
“Không có ngày nào mà Allah phóng thích con
người thoát khỏi hỏa ngục nhiều bằng ngày A’rofah
cả, ngày đó Ngài xuống tầng trời hạ giới mà khoe
(nhóm người hành hương) với Thiên Thần, Ngài
hỏi: “Đám người này chúng muốn gì đây ?””(82)
Người hành hương cần thể hiện cho Allah thấy
điểm tốt trên cơ thể mình để kẻ thù Shayton phải đau
buồn bằng cách tụng niệm nhiều, cầu xin thường xuyên
và luôn miệng sám hối mọi tội lỗi đã phạm trên tại
A’rofah này cho đến mặt trời lặn. Sau khi mặt trời đã lặn
thì từ từ rời khỏi A’rofah và miệng luôn đọc Talbiyah và
đi nhanh khi đến khoảng trống do Thiên Sứ  ﷺđã làm.
Tuyệt đối không được rời A’rofah trước mặt trời lặn, bởi
Thiên Sứ  ﷺđã đứng tại đây cho đến mặt trời lặn hẳn
và nói:

ْ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ُ
}{خذوا عِن منا ِسككم

“Các ngươi hãy lấy từ Ta các nghi thức Hajj.”(83)

(82) Hadith do Muslim ghi ở phần Hajj số (1348), Al-Nasaa-i ghi
ở phần các nghi thức Hajj số (3003) và Ibnu Maajah ghi ở
phần các nghi thức số (3014).
(83) Hadith do Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số
(3062).
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Khi người hành hương đến Muzdalifah, việc đầu
tiên là hành lễ Salah Maghrib với ba Rak-at và tiếp tục
hành lễ Salah I’sha với hai Rak-at bằng một lần Azaan và
hai lần Iqomah, bởi xưa kia khi vừa đến Muzdalifah là
Thiên Sứ  ﷺbắt đầu Salah như đã trình bày.
Có số người nhằm tưởng khi đến Muzadilifah việc
trước tiên là lượm đá trước, đây là hành động sai, bởi
Thiên Sứ  ﷺchưa hề bảo và cũng không hề làm, cho
đến khi Người rời khỏi Ma’shar hướng đến Mina. Vả lại,
các viên đá để ném được phép lượm bất cứ đâu cũng
được chứ không nhất thiết phải ở Muzdalifah mới được,
và ngay cả lượm ở Mina gần nơi ném đá vẫn được. Theo
Sunnah là lượm bảy viên đá vào ngày E’id để ném trụ
A’qobah bắt chước theo Thiên Sứ ﷺ, còn ba ngày
Tashriq sau đó thì mỗi ngày lượm hai mươi mốt viên để
ném ba trụ.
Không khuyến khích rửa các viên đá trước khi
ném, bởi không được truyền lại từ Thiên Sứ  ﷺhay bất
cứ vị Sohabah nào đã làm.
Tại Muzdalifah bắt buộc người hành hương phải
qua đêm tại đây, riêng người già yếu, phụ nữ và trẻ em có
thể rời sớm hơn khi qua hơn nửa đêm, bởi Hadith của A’ishah và Um Salamah. Còn tất cả người hành hương còn
lại ở lại đến xong Salah Fajr ở lại giơ tay cầu xin hoặc
tụng niệm cho đến khi mặt trời ửng đỏ thì khởi hành
hướng đến Mina, nếu đứng được tại Ma’shar thì tốt còn
không thì đứng bất cứ đâu cũng được, bởi Thiên Sứ ﷺ
nói:
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َ َ ََْ ُ َ َُ َ م َ مَ م
ْ َ َ ُّ ُ ْ َ
} َوَجع ُكها موق ِف- ش
ِ {ووقفت ههنا – يع ِِن ىلع المع
“Và Ta đứng tại đây – tức Ma’shar – và mọi nơi của
Muzdalifah đều đứng được.”(84)
Đến khi mặt trời ửng đỏ nhưng chưa mọc thì liền
khởi hành hướng đến Mina, và luôn miệng nói Talbiyah
trên đường đi, khi đến Mahsar khuyến khích nên đi
nhanh.
Khi vừa đến trụ A’qobah tại Mina thì ngừng ngay
Talbiyah và bắt đầu ném bảy viên đá vào trụ, ném lần
một viên và nói Ol lo hu ak bar mỗi khi ném, tốt nhất
ném với tư thế Makkah nằm bên trái và Mina nằm bên
phải hoặc có thể ném bất cứ tư thế nào cũng được quan
trọng là ném vào hố đá. Không bắt buộc viên đá phải
nằm trong hố sau khi ném, chỉ cần nó được vào hố là
xong bổn phận, sau đó nó có văng đi đâu thì bất cần, đây
là ý kiến của đa số U’lama điển hình như Imam AlNawawi đã nói rõ trong trường phái của mình. Và về
kích cỡ viên đá là to hơn đầu ngón tay chút đỉnh là được.
Sau khi ném đá thì người hành hương bắt đầu cắt
cổ súc vật, khuyến khích nói lời sau đây khi cắt cổ:

ْ َ ُ َ
َ ََ َ ْ َ َ
َ
ُ
} امهلل هذا ِمنك ولك،{ِمْسِب اهللِ واهلل أكْب

“Bis mil lah, wol lo hu ak bar, ol lo hum ma haa zaa
min ka wa lak.”(85) Theo Sunnah là giết lạc đà theo tư
thế cho đứng ba chân còn chân trái trước cột gập lại, còn
(84) Hadith do Muslim ghi ở phần Hajj số (1218).
(85) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, Allah vĩ đại nhất và lạy Allah
vật tế này đến từ Ngài và xin dâng cho Ngài.{
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bò, cừu và dê thì cho nằm nghiên bên trái mặt hướng về
Qiblah khi giết, tuy nhiên điều này chỉ khuyến khích chứ
không bắt buộc. Và khuyến khích ăn thịt giết tế và bố thí
phần thịt còn lại, bởi Allah phán:

َۡ َ َٓۡ ْ ُ ََۡ َۡ ْ ُُ َ
َ
28 :﴾ احلج٢٨ ﴿فُكوا مِّنه وأطعِّموا ٱۡل ئ ِّ ٱلفقِّري

Thế nên, các người hãy ăn thịt (súc vật giết tế) đó,
và mang phân phát cho người nghèo, người khó
khăn. Al-Hajj: 28 (chương 22). Thời gian giết tế kể từ
sau Salah ngày E’id cho đến ba ngày Tashriq sau đó
Sau khi giết súc vật xong thì hớt tóc nhưng cạo đầu
sẽ tốt hơn, bởi Thiên Sứ  ﷺđã cầu xin lòng thương xót
và sự tha thứ đến ba lần cho người cạo đầu và chỉ một lần
cho người hớt tóc. Tất nhiên, khi hớt tóc phải hớt toàn cả
đầu không được hớt chổ này bỏ chổ kia, còn phụ nữ thì
gom tóc lại hớt ở chót tóc khoảng lóng tay hoặc ngắn
hơn.
Sau khi người hành hương đã ném đá trụ A’qobah,
giết súc vật và hớt tóc hoặc cạo đầu thì được phép trở lại
hầu như bình thường ngoại trừ việc vợ chồng gần gủi
nhau, khi thực hiện được ba điều này thì được gọi là
Tahallul lần đầu. Sau Tahallul thì tắm rửa, ăn mặc tươm
tấc và xịt dầu thơm, xong hướng đến Makkah để
Tawwaaf Ifaadhoh (Tawwaaf của Hajj), bởi Hadith của
A’-ishah kể:

َمَ َ م م َ َ ا َمَ َ م
م
َّ َ َ م َ ا
حلم ِه قبل أن
ﷺ
الِل
{كنت أطيب رسول
ِ ِ إلح َرا ِم ِه قبل أن ي ِرم و
ِ
ِ
َ َ مَم
}ت
ِ يطوف بِاْلي
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“Tôi đã xịt làm thơm cho Thiên Sứ  ﷺcủa Allah trước
khi Người Ehrom, lúc Người đã Tahallul trước khi
Tawwaaf quanh Ka’bah.”(86) lầ Tawwaaf này được xem
là nền tảng của Hajj không được thiếu, và cũng là ý nghĩa
của lời phán:

َۡ

ۡ ۡ ْ ُ َّ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ ْ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ْ ُ ۡ ۡ َّ ُ

: ﴾ احلج٢٩ يق
ِّ ثم َلَقضوا تفثهم وَلُوفوا نذورهم وَلَطوفوا بِّٱۡلَي
ِّ ِّ ت ٱلعت

29

Sau đó, chúng hãy kết thúc việc Ehraam của mình
(mà trở lại hiện trạng bình thường); hãy giết tế súc
vật vì Hajj (và tất cả súc vật đã nguyện trước) và
chúng hãy đi Tawwaaf quanh ngôi đền Ka’bah thiên
cổ. Al-Hajj: 29 (chương 22).
Xong Tawwaaf thì đến sau Maqom để Salah hai
Rak-at, và Sa-i’ giữa Sofa và Marwah nếu bạn làm Hajj
Tamadtua’, lần Sa-i’ này là của Hajj còn lần trước là của
U’mroh.
Theo ý kiến đúng của giới U’lama, đối với người
làm Hajj Tamadtua’ thì không được Sa-i’ một lần bởi
Hadith của A’-ishah  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

(86) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1465), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1189), Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số (917),
Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2685) Abu
Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1745), Ibnu Maajah ghi
ở phần các nghi thức số (2926), Ahmad ghi số (6/39), Maalik
ghi ở phần Hajj số (727) và Al-Daarimi ghi ở phần các nghi
thức số (1802).
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َّ َ َّ َ َّ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
 ثم ل ُيِل حّت ُيِل،ِ {من َكن معه هدى فلي ِهل بِاْلج مع العمرة
َ َُْ
}مِنهما َجِيعا
“Ai dắt theo súc vật thì hãy Ehrom Hajj và U’mroh
cùng thể, sau đó Tahallul cùng thể.” A’-ishah  kể:

م مَ م
ُّ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َّ َ اْليمت َو َب م
َّ ثم،الص َفا َوال م َم مر َوة
َ
ِ {فطاف
ِ
ِ
ِاذلين كَوا أهموا بِالعمر ِة ب
َ
ُّ
َ َ َ ا
آخ َر َب مع َد أ من َر َجعوا م من م ان حل َ ا
}ج ِه مم
 ث َّم َطافوا طوافا،َحموا
ِ ِ ِ

“Thế là những người Ehrom U’mroh Tawwaaf quanh
Ka’bah và Sa-i’ giữa Sofa và Marwah, xong họ Tahallul,
sau đó họ Tawwaaf thêm lần nữa sau khi trở về từ Mina
vì Hajj của họ.”(87) Ý nghĩa Tawwaaf trong Hadith nghĩa
là Sa-i’ giữa Sofa và Marwah, đây là ý kiến đúng nhất
trong các ý kiến giải thích Hadith này. Còn ý kiến cho
rằng ngụ ý Hadith là nói về Tawwaaf Ifaadhoh là không
phù hợp, bởi Tawwaaf Ifaadhoh là Rukun (nền tảng) của
tất cả các loại Hajj và họ đã thực hiện xong, chẳng qua
Hadith muốn giải thích cho Hajj Tamadtua’ là phải
Tawwaaf lần nữa giữa Sofa và Marwah sau khi trở về từ
Mina để chỉnh chu Hajj của mình. Đây là ý kiến đúng của
đại đa số U’lama, ngoài ra còn có Hadith khác do AlBukhori ghi khẳng định thêm cho điều này là từ Ibnu
A’bbaas  rằng khi ông được hỏi về Hajj Tamadtua’,
ông đáp: “Dân Muhaajirin và dân Ansor cùng các vợ của
Nabi  ﷺđều Ehrom trong lần Hajj Wida, chúng tôi
(87) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1481), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1211), Al-Nasaa-i ghi ở phần tẩy rửa số
(2763) và Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1782).
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cũng vậy. Khi chúng tôi đến Makkah thì Thiên Sứ ﷺ
bảo:

ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ِّ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ
}ل الهد َى
{اجعلوا إِهللكم بِاْلج عمرة إِل من ق

“Mọi người hãy chuyển Ehrom Hajj của mình thành
U’mroh đi, ngoại trừ ai dắt theo súc vật tế.” Sau khi
chúng tôi xong Tawwaaf quanh Ka’bah và Sa-i’ giửa
Sofa và Marwah thì chúng tôi ăn mặc bình thường và
gần gủi vợ. Lúc này Thiên Sứ  ﷺbảo:

ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُّ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ
}ل الهد َى فإِنه ل ُيِل ِلُ حّت يبلغ الهد ُى ُم ِله
{من ق

“Ai dắt theo súc vật tế thì không được Tahallul cho
đến khi dắt con vật tế đó đến được nơi giết tế.” Cho
đến ngày Tarwiyah chúng tôi được lệnh Ehrom Hajj, sau
khi xong mọi nghi thức chúng tôi trở lại Tawwaaf quanh
Ka’bah và Sa-i’ giửa Sofa và Marwah.”(88) đây là bằng
chứng rõ ràng nhất cho việc Hajj Tamadtua’ phải Sa-i’
đến hai lần.
Về Hadith do Muslim ghi từ Jaabir  rằng:

َ
َ َ م َ َ َ م َ م م َ م َ َّ َ َ م َ م َ َّ َ َ ا
َّ {أ َّن
َّ انل
ب ﷺ وأصحابه لم يطوفوا ب الصفا والمرو ِة ِإل طوافا
ِ
ا
}احدا
ِ َو

(88) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần nguyện vọng số (6803),
Muslim ghi ở phần các nghi thức Hajj số (2763), Abu
Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1905), Ibnu Maajah ghi
ở phần các nghi thức số (3074), Ahmad ghi số (3/388) và AlDaarimi ghi ở phần các nghi thức số (1850).
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“Rằng Nabi  ﷺvà Sohabah chỉ Tawwaaf giửa Sofa và
Marwah chỉ một lần duy nhất.”(89) Hadith là bằng chứng
cho những ai hành hương Hajj Qiron không được
Tahallul cho đến khi Tahallul Hajj và U’mroh cùng lúc
giống như Thiên Sứ  ﷺvà một số Sohabah có dắt theo
súc vật tế đã thực hiện nên đối với họ chỉ Sa-i’ một lần là
đủ.
Tương tự, những ai hành hương Hajj Ifrod không
được Tahallul cho đến ngày E’id và chỉ một lần Sa-i’ là
đủ, khi người hành hương Hajj Ifrod và Hajj Qiron đã Sai’ cùng với Tawwaaf Qudum (Tawwaaf khi vừa đến
Makkah) là đủ với bằng chứng là tập hợp hai Hadith của
A’-ishah và Ibnu A’bbaas cùng với Hajj của Jaabir ở, thế
là chúng ta đã áp dụng hết cả ba Hadith mà không có sự
mâu thuẩn.

(89) Hadith do Muslim ghi ở phần Hajj số (1215), Al-Tirmizhi ghi
ở phần Hajj số (947), Al-Nasaa-i ghi ở phần Hajj số (2986),
Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (1895) và Ibnu
Maajah ghi ở phần các nghi thức số (2972).
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Chuyên mục
Về việc làm tốt nhất của ngày E’id đối với
hành hương
Tốt nhất cho người hành hương trong ngày E’id
nên làm bốn nghi thức sau theo thứ tự, trước tiên là ném
đá vào hố trụ A’qobah, sau đó giết súc vật, sau đó cạo
đầu hoặc hớt tóc, sau đó Tawwaaf quanh Ka’bah và Sa-i’
sau đó nếu là Hajj Tamadtua’, tương tự đối với Hajj Ifrod
và Hajj Qiron khi chưa Sa-i’ cùng với Tawwaaf Qudum.
Nếu người hành hương nào đảo lộn thứ tự của bốn nghi
thức này vẫn không vấn đề gì, bởi được sự xác định của
Thiên Sứ  ﷺcho việc đảo lộn thứ tự đó, giống như Sai’ trước Tawwaaf cũng được. Xưa kia, mỗi khi ai đó hỏi
Thiên Sứ  ﷺhọ đã bắt đầu nghi thức này trước nghi
thức kia đều được Thiên Sứ  ﷺtrả lời giống như nhau
“cứ làm, không vấn đề gì” bởi con người vốn hay quên,
thiếu kiến thức nên được hưởng ưu ái này. Được truyền
lại có người hỏi Thiên Sứ việc họ Sa-i’ trước khi
Tawwaaf thì Người bảo: “không vấn đề gì.”(90)
Người hành hương được hoàn toàn trở lại hiện
trạng bình thường khi thực hiện được ba nghi thức, gồm:
Ném đá trụ A’qobah, cạo đầu hoặc hớt tóc và Tawwaaf
Ifaadhoh cùng Sa-i’ như đã giải thích. Khi đã thực hiện
xong ba nghi thức này thì người hành hương được phép
(90) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1634), Muslim ghi
ở phần Hajj số (1307), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức
Hajj số (3067), Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số
(1983), Ibnu Maajah ghi ở phần các nghi thức số (3050) và
Ahmad ghi số (1/311).
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thực hiện mọi thức bị cấm trong lúc Ehrom như phụ nữ,
dầu thơm v.v.., còn ai mới làm được hai trong ba nghi
thức này thì được phép tất cả ngoại trừ phụ nữ.
Khuyến khích người hành hương tận dụng cơ hội
lúc uống nước Zamzam mà cầu xin những điều hữu ích
cho cuộc sống trần gian và ngày sau, bởi được truyền lại
từ Thiên Sứ  ﷺdo Muslim ghi từ Abu Zar  dẫn lời
Thiên Sứ  ﷺnói về nước Zamzam:

ْ ُ ُ َ َ ُ َّ
}{إِنه طعام طعم

“Rằng Nó là thức ăn làm no.”(91) và Abu Dawood ghi
thêm:

ْ ُ ُ َ ََ
}اء سقم
{وشف

“và là thuốc chữa bệnh.”
Sau khi hoàn thành xong Tawwaaf và Sa-i’, người
hành hương phải trở về Mina mà tạm trú ba ngày và ba
đêm, cùng với việc phải ném đá mỗi ngày vào ba hố đá
theo thứ tự, thời gian bắt đầu ném là sau mặt trời nghiên
bóng, kể từ sau ngày E’id.
Trước tiên là ném trụ Sughro (trụ nhỏ), đây là trụ
nằm gần Masjid Al-Khif, ném lần lượt bảy viên đá vào
hố của trụ Sughro này, theo Sunnah sau khi ném xong thì
tiến tới trước để hố đá bên trái, hướng về Qiblah mà giơ
tay cầu xin điều bản thân muốn.

(91) Hadith do Muslim ghi ở phần địa vị của Sohabah số (2473)
và Ahmad ghi số (5/175).
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Sau đó ném đến trụ Wusto (trụ giửa), ném giống
như trụ Sughro, xong nên tiến về trước để hố đá bên phải,
hướng về Qiblah mà giơ tay cầu xin điều bản thân muốn.
Sau đó ném đến trụ A’qobah cũng giống như hai
trụ trước nhưng không đứng lại cầu xin mà ra đi ngay sau
ném xong.
Đến ngày thứ hai của những ngày Tashriq cũng
ném giống như ngày đầu tiên, bắt chước theo Thiên Sứ
ﷺ.
Việc ném đá và qua đêm ở Mina ở hai ngày đầu
của các ngày Tashriq là một trong các nghi thức bắt buộc
của Hajj, ngoại trừ người cung cấp nước và chăn gia súc.
Đối với người hành hương nào có ý định muốn rời
Mina sớm thì sau khi đã hoàn thành các nghi thức của hai
ngày đầu tiên của các ngày Tashriq thì được quyền rời
Mina nhưng phải trước khi mặt trời lặn. Còn ai qua đêm
của ngày thứ ba của các ngày Tashriq thì phải ném đá
giống như hai ngày trước, tất nhiên ân phước sẽ hậu hĩnh
hơn cho những ai ở lại thêm một ngày nữa, bởi Allah
phán:

َ ُ ۡ َّ َّ َ ٓ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ
َّ ودٰت َف َمن َت َع
ِّۡج َل ِف ي َ ۡو َم ۡني فَ َلٓ إ ۡث َم َعََّيۥ
﴿وٱذكروا ٱَّلل ِِّف أي م معد
ِّ
ِّ
ِّ
َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ ٓ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ٰ
203 :ن ٱتقى﴾ اْلقرة
ِّ ومن تأخر فل إِّثم عَّيۥِِّۖ ل ِّم
Và các ngươi hãy tụng niệm và tán dương Allah vào
những ngày (ở Mina) được ấn định. Những ai vội vã
rời đi sau hai ngày (kể từ ngày E’id) thì không bị bắt
tội và còn ai ở lại thêm thì cũng không mang tội. Vấn
đề là ở người có lòng kính sợ Allah. Al-Baqoroh: 203
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(chương 2). Và bởi Thiên Sứ  ﷺđã cho phép người nào
muốn rời khỏi Mina thì rời, riêng Thiên Sứ  ﷺđã ở lại
ngày thứ ba của các ngày Tashriq này và Người đã ném
đá sau mặt trời nghiên bóng, xong Người rời Mina trước
khi hành lễ Salah Zhurh.
Đối với cha mẹ có con đi hành hương cùng hoặc
người lớn có dắt trẻ nhỏ đi hành hương cùng thì được
phép ném đá thay trẻ nhỏ nếu trẻ nhỏ không thể tự ném,
nhưng phải ném cho mình trước xong mới ném thay trẻ,
bởi Hadith của Jaabir  kể:

َّ
ََ َ م
ََ ََ ا َ َ ا م
َ ََ ََ َ م
الصبيَان فم َّبينا َع ِن
الِل ﷺ ومعنا النساء و
ِ ول
ِ {حججنا مع رس
مَ َ م
َا م
}ان َو َر َمينا عنه مم
ِ الصبي

“Chúng tôi đã hành hương Hajj cùng Thiên Sứ  ﷺcủa
Allah, chúng tôi gồm có phụ nữ và trẻ em, thế là chúng
tôi Ehrom và ném đá thay bọn trẻ.”(92)
Đối với người không có khả năng tự ném do lớn
tuổi, bị bệnh, mang thai v.v.. được phép nhờ người khác
ném đá thay mình, bởi Allah phán:

ُۡۡ ََ ۡ

16 :ٱستطعتم﴾ اتلغابن

َّ َ
َ َّ ْ ٱت ُقوا
ٱَّلل َم
﴿ف

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng
của các ngươi. Al-Taghaa-bun: 16 (chương 64), nguyên
nhân cho phép những người này nhờ người khác thay
mình là do họ không thể chen lấn với mọi người lúc ném
(92) Hadith do Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số (927) và Ibnu
Maajah ghi ở phần các nghi thức số (3038.
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đá được, cộng thêm thời gian ném đá quá ngắn, vả lại
không cho phép ném bù nên Islam cho phép ném thay.
Ngoài ra, tất cả các nghi thức hành hương còn lại không
được phép nhờ người khác làm thay mà phải tự mình
thực hiện cho dù đó chỉ là Hajj hoặc U’mroh Sunnah,
Allah phán:

َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ْ ُّ َ َ
196 :ۖ﴾ اْلقرة
﴿وأت ِّموا ٱۡلج وٱلعمرة َِّّلل ِّ ا

Và các ngươi hãy hoàn thành Hajj và U’mroh vì
Allah. Al-Baqoroh: 196 (chương 2). Còn thời gian
Tawwaaf và Sa-i’ là rất dài.
Về tạm dừng chân trên A’rofah và qua đêm tại
Muzdalifah và Mina cũng có thời gian nhất định nhưng
tất cả người hành hương đều có thể đến các khu vực này
dù có khó khăn. Cộng thêm việc ném đá thay được giới
U’lama xưa kia đã thực hiện cho người có lý do.
Về các việc hành đạo theo thời gian không ai được
quyền qui định ngoại trừ có bằng chứng cụ thể. Người
ném đá thay được phép tại một trụ ném cho mình trước
xong ném dùm người khác, không bắt buộc ném cho
mình xong ba trụ mới trở lại ném thay, đây là ý kiến
đúng nhất trong hai ý kiến của U’lama do không có bằng
chứng bắt buộc cho hành động này, bởi Islam không hề
tạo khó khăn cho bắt cứ ai, Allah phán:

َ ۡ

ذ

ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ﴿ َو َم

78 :ِّين مِّن ح َرج﴾ احلج
ِّ جعل عَّيكم ِِّف ٱدل

Và Ngài đã không áp chế các ngươi rơi vào tình
huống khó khăn bởi tôn giáo. Al-Hajj: 78 (Chương
22), và Thiên Sứ  ﷺnói:
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ُ ِّ ّس ْوا َو َل ُت َع
ُ ِّ َ {ي
}ّس ْوا
“Hãy tạo dễ dàng, đừng tạo khó khăn.”(93) và bởi
không được truyền lại từ Sohabah những người ném đá
thay trẻ nhỏ của họ và những người bất lực, rằng họ
ném xong hết ba trụ cho thân mình xong mới ném thay
người khác. Nếu có là đã được truyền đến chúng ta rồi.

Chuyên đề
Về bắt buộc giết súc vật đối với Hajj
Tamadtua’ và Hajj Qiron
Bắt buộc người hành hương Hajj Tamadtua’ và
Hajj Qiron không phải thị dân Makkah phải giết một con
(93) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần kiến thức số (69), Muslim
ghi ở phần Jihaad và tiểu sử số (1734) và Ahmad ghi số
(3/209).
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cừu hoặc một phần bảy con lạc đà hoặc một phần bảy
con bò nhưng phải từ đồng tiền Halal, sạch sẽ bởi Allah
là Đấng Toiyib chỉ chấp nhận những thứ sạch sẽ.
Tín đồ Muslim hãy tránh hoàn toàn việc xòe tay
xin xỏ người khác để có được súc vật hoặc có tiền để
mua súc vật, bởi có rất nhiều Hadith từ Thiên Sứ ﷺ
chê bai hành động xin xỏ người khác và tuyên dương
những ai bỏ được hành động này.
Một khi người hành hương Hajj Tamadtua’ và
Qiron không có súc vật giết tế hoặc không có tiền để mua
súc vật thì thay thế bằng nhịn chay mười ngày, nhịn ba
ngày trong thời gian hành hương có thể trước ngày E’id
hoặc có thể nhịn trong ba ngày Tashriq và nhịn bảy ngày
còn lại sau khi trở về nhà, như Allah đã phán:

ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َ
َۡس م َِّن ٱل ۡ َه ۡدي َف َمن َّل ۡم ََيد
ۡ ٱۡل ذج َف َم
َ َ ٱس َت ۡي
َ
ِّ ﴿فمن تمتع بِّٱلعمرة ِّ إَِّل
ِّ
ِّ
َ َََ ُ َ َ
َ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َۡ ذ
َّ
ف ِّصي م ثلٰثةِّ أي م ِِّف ٱۡل ِّج وسبع ٍة إِّذا رجعتم ت َِّّبك عربة َكمَِّّبة
ۡ
ۡ
ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ ٰ َ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
196 :د ٱۡلرام﴾ اْلقرة
ِّ ج
ِّ ِضي ٱلمس
ِّ ِّ ذل ِّك ل ِّمن لم يكن أهَّۥل ح

Đối với ai muốn tiếp tục làm U’mroh rồi đến Hajj
(tức làm Hajj Tamadtua’ hoặc Hajj Qiron) thì phải
giết một con vật tế tùy theo khả năng có thể. Nhưng
ai không có khả năng (dâng một con vật tế) thì phải
nhịn chay ba ngày trong thời gian làm Hajj và bảy
ngày sau khi trở về nhà, như vậy là đủ mười ngày
hoàn chỉnh. Đấy là điều kiện dành cho người nào
mà gia đình không ở trong vùng đất linh thiêng
Makkah. Al-Baqoroh: 196 (chương 2).
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Theo Soheeh Al-Bukhori từ A’-ishah  và Ibnu
U’mar  đồng nói rằng:

َ
َّ م
َ م َ م َ َّ َ م َ م َ م َ م
{ل َ مم ي َر َّخ م
َّ
َ
}َي ِد الهدى
م
ل
ن
م
ل
ل
إ
،
ن
م
ص
ي
ن
أ
يق
ش
الت
ي
أ
ف
ص
ِام
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

“Không được phép nhịn chay trong các ngày Tashriq
ngoại trừ những ai không tìm thấy súc vật giết tế.”(94) Và
giáo lý này được truyền lại từ Thiên Sứ ﷺ. Tốt nhất
nên nhịn chay trước ngày A’rofah để ngày A’rofah ăn
uống bình thường bởi Thiên Sứ  ﷺđã không nhịn chay
ngày này và Người cấm người hành hương nhịn chay vào
ngày A’rofah, cốt để có sức khỏe mà tụng niệm, cầu xin
trong ngày trọng đại này. Việc nhịn chay ba ngày được
phép nhịn liên tiếp và được phép nhịn rời nhau, tương tự
bảy ngày còn lại cũng vậy, bởi Allah đã không yêu cầu
phải nhịn liên tiếp nhau, và tốt nhất nên nhịn bảy ngày
này sau khi đã trở về nhà bởi Allah phán:

ۡ ُ ۡ َ َ ﴿ َو َس ۡب َعة إ َذا
ِّ ٍ

196 :رجعتم﴾ اْلقرة

và bảy ngày sau khi trở về nhà Al-Baqoroh: 196
(chương 2).
Chắc chắn rằng người không có khả năng giết
súc vật chọn con đường nhịn chay thay thế tốt hơn
nhiều so với việc xin xỏ người khác, tuy nhiên có nhà
hảo tâm nào tình nguyện cho súc vật hoặc cho tiền để
mua súc vật thì được phép nhận.

(94) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần nhịn chay số (1894) và
Maalik ghi ở phần Hajj số (972).
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Chuyên đề
Về bắt buộc kêu gọi làm tốt lúc hành hương
và mọi lúc khác
Việc làm quan trọng bắt buộc người hành hương
nói riêng và tất cả tín đồ Muslim nói chung phải thực
hiện là duy trì trách nhiệm kêu gọi mọi người làm tốt và
cản mọi ngượi phạm điều Haram, duy trì tốt năm lễ
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nguyện Salah bắt buộc cùng tập thể giống như Allah đã
ra lệnh thông qua chiếc lưỡi của Thiên Sứ  ﷺcủa Ngài.
Còn việc có rất nhiều thị dân ở Makkah đã hành lễ
Salah tại nhà, không đến Masjid là hành động sai, đi
ngược lại giáo lý Islam, cần phải cấm và bày trừ hành
động này, phải kêu gọi, phải động viên mọi người đến
tham gia đủ năm lễ nguyện Salah tại các Masjid, như
được truyền lại từ Thiên Sứ  ﷺđã hỏi ông Ibnu Um
Maktum, khi ông xin phép được hành lễ Salah tại nhà do
ông bị mù, cộng thêm nhà ông xa Masjid:

َ َّ َ َ ِّ ُ َ ْ َ ْ َ
}اء بِالصلة ِ ؟
{هل تسمع انلد

“Ông có nghe được lời Azaan không ?” Ông đáp: “Có.”
Thiên Sứ  ﷺbảo:

ْ ََ
}جب
ِ {فأ

“Ông phải đáp lại lời gọi đó.”(95) theo đường truyền
khác thì ghi:

َ ْ ُ َ َ ُ ََ
}جد لك رخصة
ِ {ل أ

“Ta không tìm đâu lý do giảm cho ông.”(96) và Thiên
Sứ  ﷺđã từng cảnh cáo:

(95) Hadith do Muslim ghi ở phần Masjid và các thời điểm Salah
số (653) và Al-Nasaa-i ghi ở phần Imam số (850).
(96) Hadith do Al-Nasaa-i ghi ở phần Imam số (851), Abu
Dawood ghi ở phần Salah số (552) và Ibnu Maajah ghi ở phần
Masjid và tập thể số (792).
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ِّ َ ُ َ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َّ ُثم،اس
َّ
ِ  ثم آمر رجل فيصّل بِانل،{لقد هممت أن آمر بِالصلة ِ فتقام
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ ُ ََُْ َ
َ َ ََْ
أنطلِق م ِِع ب ِ ِرجال معهم حزم مِن حطب إِل قوم ل يشهدون الصلة
َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ِّ َ ُ َ
َّوت ُه ْم بانل
}ار
فأحرق علي ِهم بي
ِ ِ
“Rằng Ta đã có ý định ra lệnh bắt đầu lễ Salah, rồi ra
lệnh cho ai đó thay Ta làm Imam, sau đó, Ta sẽ đi
cùng với một số người mang theo củi khô hướng đến
nhà của những người đàn ông đã không tham gia
hành lễ Salah tập thể để đốt nhà chúng bằng lửa.”(97)
Theo Sunan Ibnu Maajah và người khác bằng đường
truyền Hasan từ Ibnu A’bbaas  rằng Thiên Sứ  ﷺđã
nói:

ْ ُ ْ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ ْ َ
}ت فل صلة ِل إِل مِن عذر
ِ {من س ِمع انلداء فلم يأ

“Ai nghe được lời Azan mà không đến tham gia Salah
(cùng tập thể) thì Salah của y (dâng tại nhà) không
được công nhận ngoại trừ có lý do (chính đáng).”(98)
và theo Soheeh Muslim ghi từ Ibnu Mas-u’d đã nói:

(97) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần tranh cải số (2288), Muslim
ghi ở phần Masjid và các thời điểm Salah số (651), AlTirmizhi ghi ở phần Salah số (217), Al-Nasaa-i ghi ở phần
Imam số (848), Abu Dawood ghi ở phần Salah số (548), Ibnu
Maajah ghi ở phần Masjid và các tập thể số (791), Ahmad ghi
số (2/531), Maalik ghi ở phần lời gọi Salah số (292) và AlDaarimi ghi ở phần Salah số (1212).
(98) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần Salah số (551) và Ibnu
Maajah ghi ở phần Masjid và các tập thể số (793).
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َ َّ
َ َ َ َ م َ َّ َ م َ م َ َّ َ َ ا م ا َ م َ م
َ
ات
ِ  فميحافِظ ىلع ه ِذهِ الصمو،{من رسه أن يمق الِل غدا مس ِمما
َ َ َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َّ َّ م َ م
َ َ
َم
َ مَ م
َشع
 وإِن الِل،ن الهدى
ِ المكتوب
ِ  ف ِإنهن ِمن س،ات حيث ينادى ِب ِهن
َ
َّ َ َ
َّ م
َ ََ م
 َول مو أَك مم َصميت مم ِف بيوتِك مم ك َما،ن الهدى
ِنلَ ِبياك مم ﷺ س
َ َ م
َم َََم
ا َ َ م َ ا
َ َ َّ
 َول مو ت َركت مم،تكت مم سنة َ ِبياك مم ﷺ
ي َصِل هذا الم َتخمف ِف بي ِت ِه ل
َ َ َ م م َ م َ َ َ َ َّ َ م
ُّ حسن
َّ َ َ ا م
َ الطه
ور ث َّم
ِ  َوما ِمن رجل يتطهر في،سنة َ ِبيكم ﷺ لضممتم
َ َّ َ َ َ َّ
َ ا
َ م
َم
َ َ م
َ َم
ب الِل ِل بِكل خ مط َوة
اج ِد إِل كت
ِ يع ِمد إِل مس ِجد ِمن ه ِذ ِه المس
َا
َ
َ َ ا
َم
َ َم
َ َ ا ا ََ م
 لقد َرأيمتنا َو َما،َيطوها َح َسنة َو َي مرفعه بِ َها د َر َجة َوي ُّط عنه ِب َها َسيئَة
َمَ َ م َ م َ َ م
َّ َ َ َ
َ ال َ َم
 أَوم، إ َّل منَافق َم معم موم انلا َفاق- اعة
ة
ل
ص
ن
ع
ي
أ
–
ا
ه
ن
ع
ف
يتخم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ م َ َّ َ م
َّ  َولَ َق مد َك َن،َمريض
الرجم ِ َح َّّت يقام ِف
الرجل ي موَت بِ ِه يهادى ب
ِ
َّ ا
}الصف
“Ai muốn ngày mai trình diện Allah bằng niềm vui là
người Muslim thì hãy bảo vệ các lễ nguyện Salah bắt
buộc này tại nơi đã réo gọi chúng – tức ở các Masjid –
rằng Chúng chính là một trong các chỉ đạo đã được
Allah ban cho Nabi  ﷺcủa các người. Nếu như các
ngươi hành lễ Salah tại nhà giống như kẻ làm sái lệnh đã
hành lễ tại nhà của y là các người đã bỏ đi đường lối
Sunnah của Nabi  ﷺcác ngươi và khi các ngươi bỏ đi
đường lối Sunnah của Nabi  ﷺcác ngươi là người đã
bị lạc lối. Và không một ai lấy Wudu hoàn chỉnh, rối
hướng thẳng đến Masjid mà y lại không được Allah viết
cho mỗi bước đi là một ân phước, nâng cho một cấp và
xóa đi cho y một tội lỗi. Và tôi đã thấy trong chúng tôi
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không ai vắng mặt trong Salah tập thể ngoại trừ kẻ
Munaafiq biết rõ bản tính giả tạo của hắn hoặc là người
bị bệnh. Và chính tôi đã thấy có người đàn ông được kè
bởi hai người đàn ông khác đến xếp hàng hành lễ
Salah.”(99)
Bổn phận của người hành hương nói riêng và tín
đồ Muslim nói chung phải tránh xa mọi khoản cấm được
Allah qui định, tránh trong vi phạm Zina (tình dục ngoài
hôn nhân), tình dục đồng giới, trộm cắp, ăn tiền vay lãi,
ăn tiền trẻ mồ côi, lường gạt trong quan hệ xã hội, thất tín
trong lời hứa, uống chất gây say gây nghiện, mặc quần
dài qua mắt cá đối với nam, tự cao, ganh tị, phô trương,
khoe khoan, nói xấu, vu khống, nhạo báng người
Muslim, sử dụng âm nhạc, nhạc cụ, cờ bạc, cá độ, xăm
mình, vẻ hình động vật hoặc hài lòng cho người khác vẻ,
tất cả đều bị Allah cấm đám nô lệ của Ngài vi phạm trong
mọi nơi và mọi lúc. Bắt buộc tất cả tín đồ Muslim gồm cả
người hành hương, đặc biệt là những người định cư trong
lãnh địa Makkah phải luôn giử khoảng cách với các thể
loại Haram này, những ai vi phạm trong lãnh địa thiêng
liêng này chắc rằng tội sẽ nặng hơn và hành phạt cũng sẽ
đau đớn hơn, Allah phán:

َ َ َ ۡ ُ ۡ ُّ ۡ ُ
َ ۡ ﴿ َو َمن يُر ۡد فِّيۥِّ بإ
25 :﴾ احلج٢٥ اب أ َِّلم
ذ
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ِّن
م
ۥ
ِّق
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َّ
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د
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ِۢ
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ

(99) Hadith do Muslim ghi ở phần Masjid và các thời điểm Salah
số (654), Abu Dawood ghi ở phần Salah số (550), Ibnu
Maajah ghi ở phần Masjid và các tập thể số (777), Ahmad ghi
số (1/415), và Al-Daarimi ghi ở phần Salah số (1277).
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Và ai có ý định khả ố gây bất công tại (Makkah
thiêng liêng) thì TA sẽ cho y nếm một hình phạt
đau đớn. Al-Hajj: 25 (chương 22). Chỉ mới có ý định
xấu tại lãnh địa Makkah đã bị Allah cảnh cáo thế kia rồi,
sẽ ra sao đối với ai thực hiện nó? Tất nhiên sẽ khủng
khiếp hơn, đau đớn hơn, cho nên cần phải tránh xa.
Người hành hương sẽ chẳng được xóa sạch tội lỗi
của mình trừ phi tránh xa các điều Haram này, giống như
Hadith từ Thiên Sứ  ﷺđã nói:

ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
}{من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيو ِم ودلته أمه

“Ai hành hương không nói bậy và tình dục giống
như y trở về ngày mới được mẹ sinh ra.”(100)
Tội lỗi lớn nhất, nguy hiểm nhất đó là khấn vái
người chết, cầu xin họ phù hộ, thề nguyền với họ, giết
tế cúng bái họ, cầu xin họ can thiệp dùm trước Allah,
cầu xin họ cho hết bệnh, chỉ điểm đồ đã mất v.v.. tất cả
đều là đại tội Shirk mà người thời xưa đã phạm, để cứu
họ thoát khỏi vòng Shirk đó Allah đã cử phái Thiên Sứ
đến gặp họ và ban cho Kinh Sách làm bộ giáo lý, làm
căn cứ cấm họ làm các hành động Shirk kia.
Bổn phận của người hành hương cũng như tất cả
tín đồ Muslim thường xuyên sám hối với Allah về các
tội lỗi của quá khứ, bắt đầu cuộc đời bằng trang giấy
(100) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Hajj số (1449), Muslim
ghi ở phần Hajj số (1350), Al-Tirmizhi ghi ở phần Hajj số
(811), Al-Nasaa-i ghi ở phần tẩy rửa số (2627), Ibnu Maajah
ghi ở phần các nghi thức số (2559), Ahmad ghi số (2/229) và
Al-Daarimi ghi ở phần các nghi thức số (1796).
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mới, đặc biệt là đại tội Shirk bởi khi vi phạm nó tất cả
ân phước bị xóa sạch, Allah phán:

َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
88 :﴾ الَعام٨٨ ﴿ولو أۡشكوا ۡلبِّط عنهم م َكنوا يعمَّون

Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn thờ) những thần linh
khác cùng với Allah (trong việc thờ phượng) thì tất
cả các việc làm của họ đều trở nên hoài công vô
ích. Al-An’am: 88 (Chương 6).
Về các tiểu Shirk như thề thốt bằng các thứ
ngoài Allah như thề bằng danh nghĩa Nabi, mặt trời,
mặt trăng, uy tín, Ka’bah v.v..
Ngoại ra, việc phô trương, khoe khoang và các
câu: “Allah và anh đã muốn” “nếu không có Allah và
anh” “này là của Allah và của anh” đều bị xem là tiểu
Shirk.
Tín đồ Muslim cần phải tự trao dồi kiến thức
Islam để sống được phù hợp luật Islam, như được
truyền lại từ Thiên Sứ  ﷺđã nói:

َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ
}ي الِلِ فقد كفر أو أْشك
ِ {من حلف بِغ

“Ai thề thốt (với thứ gì khác) ngoài Allah là y đã
phạm tội Kufr (phủ nhận đức tin) hoặc đã phạm
Shirk.”(101) cũng trong bộ Soheeh từ U’mar dẫn lời
Thiên Sứ ﷺ:
(101) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần văn hóa số (5757),
Muslim ghi ở phần thề thốt số (1646), Al-Tirmizhi ghi ở phần
nguyện và thề thốt số (1535), Al-Nasaa-i ghi ở phần thề thốt
và nguyện số (3766), Abu Dawood ghi ở phần thề thốt và
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ْ ْ ََْ
ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ ْ َ
}{من َكن حال ِفا فليحلِف بِالِلِ أو ِْلصمت
“Ai muốn thề thốt thì hãy thề với Allah còn không
thì im lặng.”(102) và Thiên Sứ  ﷺcũng nói:

ََ َ ْ َ
َّ َ ْ َ َ َ َ َ
}{من حلف بِاِلمان ِة فليس مِنا

“Ai thề với sự uy tín thì y không phải tín đồ của
Ta.”(103) và Thiên Sứ  ﷺcòn nói:

ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
ُ}الُّش ُك اِلَ ْص َغر
ْ ِّ ك ُم
{إِن أخوف ما أخاف علي

“Rằng điều Ta sợ nhất cho các ngươi đó là tiểu
Shirk.” Mọi người hỏi đó là gì, thưa Thiên Sứ ? Người
 ﷺđáp:

ِّ {
ُ َالري
}اء

nguyện số (3251), Ibnu Maajah ghi ở phần các cách chuộc tội
số (2094), Ahmad ghi số (2/125), Maalik ghi ở phần nguyện
và thề thốt số (1037) và Al-Daarimi ghi ở phần nguyện và thề
thốt số (2341).
102
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần các bằng chứng số (2533),
Muslim ghi ở phần thề thốt số (1646), Al-Tirmizhi ghi ở phần
nguyện và thề thốt số (1534), Al-Nasaa-i ghi ở phần thề thốt
và nguyện số (3766), Abu Dawood ghi ở phần thề thốt và
nguyện số (3249), Ibnu Maajah ghi ở phần các cách chuộc tội
số (2094), Ahmad ghi số (2/7), Maalik ghi ở phần nguyện và
thề thốt số (1037) và Al-Daarimi ghi ở phần nguyện và thề
thốt số (2341).
(103) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần thề thốt và nguyện số
(3253) và Ahmad ghi số (5/352).
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“Là phô trương, là khoe khoang, là thể hiện.”(104) và
Thiên Sứ  ﷺcòn nói:

ُ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ الِل ُث َّم َش
اء
كن قولوا ما شاء
ِ {ل تقولوا ما شاء الِل وشاء فلن ول
َ ُ
}فلن

“Các ngươi chớ nói: “Allah và người đó đã muốn”, các
ngươi hãy nói: “Allah đã muốn, sau đó người đó
muốn.””(105) và Al-Nasaa-i ghi từ Ibnu A’bbaas 
rằng: Có người đàn ông nói: “Thưa Thiên Sứ, Allah và
Thiên Sứ đã muốn.” Thiên Sứ  ﷺhỏi:

ُ َّ َ َ َ ْ َ ًّ َّ َ ْ َ َ َ
ُ}الِل َو ْح َده
{أجعلت ِِن ِلِلِ ن ِدا بل ما شاء

“Phải chăng ngươi muốn tôn Ta lên làm đối thủ với
Allah? Không, chỉ Allah duy nhất đã muốn.”(106)
Đây là những Hadith chứng minh rằng Thiên Sứ
 ﷺluôn duy trì và giử vững bức tường Tawhid (thuyết
độc tôn Allah), Người khuyến cáo giáo dân về các tội
liên quan đến Shirk để giử niềm tin Imam của họ luôn
trong sáng và thoát được hình phạt, thoát được mọi
nguyên nhân làm Allah giận. Cầu xin Allah ban thưởng
trọng hậu cho Thiên Sứ  ﷺđã toàn tâm tuyên truyền,
khuyến cáo và khuyên bảo vì Allah và vì đám nô lệ của

(104) Hadith do Ahmad ghi số (5/428).
(105) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần văn hóa số (4980) và
Ahmad ghi số (5/399).
(106) Hadith do Ibnu Maajah ghi ở phần các hình thức chuộc tội
số (2117) và Ahmad ghi số (1/214).
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Ngài, cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người
cho đến ngày tận thế.
Bổn phận của U’lama trong những người hành
hương, dân bản địa Makkah và Madinah cố gắng hết sức
trong việc tuyên truyền cho mọi người biết những gì
Allah bắt buộc và những gì bị Ngài cấm từ các thể loại
Shirk, tội lỗi, điều Harom và thuyết phục họ bằng các
bằng chứng Soheeh (chính xác) để đưa mọi người rời
vùng tối tăm đến với hào quang của Islam, có thế mỗi
người trong cộng đồng mới làm đúng bổn phận của mình
là một người Muslim ngoan đạo được, Allah phán:

ََ
َ ُ َّ َ َ َ ۡ
َّ ِّ بۥل ل
ُ بَ َتََُ ذيُُ َّن
َ ِّٰين أُوتُوا ْ ۡٱلك َِّت
َ ِّيثٰ َق َّٱل
َّنب ِّو و
﴿ِإَوذ أخذ ٱَّلل م
ِّ
َُ ُُ ۡ َ
187 :تكتمونۥل﴾ آل عمران

Và hãy nhớ khi TA (Allah) đã lấy giao ước của
những kẻ được ban cho Kinh Sách: “Rằng phải
công bố cho thiên hạ (về sứ mạng của Muhammad),
tuyệt đối không được giấu che” Ali I’mron: 187
(Chương 3).
Mục đích của việc khuyến cáo này là dành cho
những U’lama Islam đừng vấp phải lối mòn sai lầm
của thị dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa) đã che
dấu sự thật, che dấu chân lý, Allah phán:

ۡ َ َ ٓ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َّ
َ ۡ
ٰ ت َوٱل ۡ ُه َد
ى ِّم ُۢن َب ۡعب ِّد َمب
﴿إِّن ٱلِّين يكتمون م أ
ِّ ٰنزنلَ م َِّن ٱۡلَ ذيِّن
ۡ ُ َّ ُ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ۡ
َّ
َ
َّ ُ َّ َّ َ
١٥٩ ٱَّلل َو َيَّ َع ُن ُه ُم ٱللٰعِّ ُنون
َ أو َٰٓلئِّك يَّعنهم
ِّ ٰبينٰۥ لَِّّن ِّو ِِّف ٱلكِّت
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َ َٰٓ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َّ َّ
ُٱت َّواب
ُ ُك َأت
َّ َوب َعََّ ۡيه ۡم َو َأن
ِّ إ ِّ ٱلِّين ت بوا وأصَّحوا وبينوا فأولئ
ِّ
ُ َّ
160 - 159 : ﴾ اْلقرة١٦٠ ٱلرحِّيم
Rằng những ai giấu giếm những gì mà TA ban
xuống từ những bằng chứng rõ rệt cũng như chỉ
đạo được trình bày minh bạch cho nhân loại trong
Kinh Sách thì chúng là những kẻ sẽ bị Allah và
người đời nguyền rủa * Ngoại trừ, những ai biết
sám hối và phục thiện và công bố (sự thật) thì
chúng mới là những người được TA chấp nhận sự
sám hối. Và Quả thật, TA là Đấng Tha Thứ, Đấng
Khoan Dung. Al-Baqoroh: 159 - 160 (Chương 2).
Qua các câu Kinh và các Hadith khẳng định rằng
việc Da’wah (kêu gọi) về với Allah và hướng dẫn con
người đến với mục đích họ vốn được tạo ra là việc
dâng hiến tốt đẹp nhất, là nhiệm vụ quan trọng nhất, do
đây chính là con đường của giới Thiên Sứ và hậu duệ
của họ cho đến ngày tận thế, giống như Allah phán:

َّ َ ٓ َ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ذ
َٱَّلل ِّ َو َع ِّم َل َصَّٰ ِّح َوقَ َل إنَِّن مِّن
﴿ومن أحسن قو مِّمن دَع إَِّل
ِّ ِّ
َ ِّ َّٱل ۡ ُم ۡس
33 :﴾ فصمت٣٣ مني
ِّ

Và còn ai lịch sự về lời nói trong việc mời gọi mọi
người đến với Allah, rồi làm việc thiện và y bảo: “Tôi
đây là một người Muslim” Fussilat: 33 (Chương 41),
Allah phán ở chương khác:

۠ َ َ َ َ ٰ َ َ َّ َ ْ ٓ ُ ۡ َ
ۡ
َّ
ٓ ِّ ِّ َ﴿قُل َه ٰ ِّذه ِّۦ َس
ريةٍ أن َو َم ِّن ٱت َب َع ِِّنِۖ َو ُس ۡب َ ٰ َن
ص
ِّ يِل أدعوا إَِّل ٱَّللاِّ لَع ب
ۡ ُ ۡ َ ۠ َ َ ٓ َ َ َّ
َ
108 :﴾ يوسف١٠٨ رك ِّني
ِّ ٱَّلل ِّ وم أن مِّن ٱلم
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Hãy bảo chúng (Muhammad): “Đây (Islam) là đường
lối của Ta và của nhóm hậu duệ noi theo Ta, các ngươi
hãy mời gọi thiên hạ đến với Allah bằng kiến thức
đúng thực của Islam. Và hiển vinh thay Allah, trong
sáng thay Ngài, Ta không phải là người thờ Đa
Thần.” Yusuf : 108 (chương 12), Thiên Sứ  ﷺđã từng
nói:

َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ
}{من دل لَع خي فله مِثل أج ِر فا ِعلِ ِه

“Ai hướng dẫn làm tốt, y hưởng được ân phước giống
như người làm.”(107) và Thiên Sứ  ﷺcũng nói:

َ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ُ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ
َ
}حدا خي لك مِن َح ِر انلع ِم
ِ {ِلن يه ِدى الِل بِك رجل وا

“Rằng Allah ban cho anh hướng dẫn được một người
duy nhất tốt hơn việc anh có được con lạc đà hung
đỏ.”(108) ngoài ra còn có vô số câu Kinh và Hadith mang
ý nghĩa này.
Người có kiến thức Islam thật sự cần phải bỏ công
sức thêm gấp nhiều lần trong việc Da’wah và hướn dẫn
mọi người đi đúng chân lý Islam, vạch rõ cho họ thấy
được điểm sai, điều đưa họ đến diệt vong đặc biệt trong
thời đại chúng ta ngày nay lan tràn việc Harom xuất phát
(107) Hadith do Muslim ghi ở phần lãnh đạo số (1893), AlTirmizhi ghi ở phần kiến thức số (2671), Abu Dawood ghi ở
phần văn hóa số (5129) và Ahmad ghi số (4/120).
108
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần những điều tốt số (1893),
Muslim ghi ở phần địa vị của Sohabah số (2406), Abu
Dawood ghi ở phần văn hóa số (5129) và Ahmad ghi số
(5/333).

100

từ dục vọng, từ ham muốn trong khi đó rất ít người Da-i’
(người hướng dẫn đến với việc thiện) nhưng lại đầy rẫy
người kêu gọi phủ nhận Allah, chống đối Ngài. Cầu xin
Allah Đấng Vĩ Đại và Tối Cao phù hộ.

Chuyên mục
Về khuyến khích tích lũy việc hành đạo
Khuyến khích người hành hương luôn duy trì việc
tụng niệm, tích lũy ân phước và hành đạo trong suốt thời
gian ở Makkah như hành lễ Salah và Tawwaaf thật nhiều,
bởi ân phước ở Makkah được nhân lên và việc làm tội lỗi
tại đây cũng rất lớn, đồng thời khuyến khích Solawat cho
Thiên Sứ  ﷺthường xuyên hơn.
Một khi người hành hương có ý định rồi Makkah
bắt buộc phải Tawwaaf quanh Ka’bah lần cuối ngoại trừ
phụ nữ bị kinh nguyệt và ra máu hậu sản, bởi Hadith
Ibnu A’bbaas  kể:

َا
َم
َّ َ َّ
َ
َ م م مَم
َ
َ
َّ {أ ِم َر
 ِإل أَه خفف ع ِن،ت
ِ انلاس أن يكون
ِ آخر عه ِد ِهم بِاْلي
م
َ
}احلائِ ِض
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“Thiên hạ được lệnh phải thực hiện nghi thức hành
hương cuối cùng tại Ka’bah, ngoại trừ, phụ nữ đang kinh
nguyệt thì được miến.”(109)
Sau khi hoàn thành xong Tawwaaf và muốn rời
Masjid thì phải đi hướng mặt về trước, tuyệt đối không
được đi lùi bởi Thiên Sứ  ﷺđã không làm, cũng không
một Sohabah nào làm, đây là hành động Bid-a’h và Thiên
Sứ  ﷺđã nói:

ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ
}{من ع ِمل عمل ليس علي ِه أم ُرنا فه َو َرد

“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc
làm đó của y bị trả lại.”(110) và Người  ﷺcũng nói:

َ َ َ َ ْ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ
}ور فإِن ك ُمدثة بِدعة وك بِدعة ضللة
ِ {إِياكم وُمدثات اِلم

“Ta khuyến cáo các ngươi hành động cải cách tôn
giáo, rằng mọi cải cách bị xem là Bid-a’h, tất cả
điều Bid-a’h là con đường lạc lối.”(111)

(109) Hadith do Al-Bukhori ở phần Hajj ghi số (1671), Muslim
ghi ở phần Hajj số (1328), Abu Dawood ghi ở phần các nghi
thức số (2002), Ibnu Maajah ghi ở phần các nghi thức số
(3070) và Al-Daarimi ghi ở phần các nghi thức số (1932).
110
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần hòa giải số (2550) và
Muslim ghi ở phần giải quyết số (1718), Abu Dawood ghi ở
phần Sunnah số (4606), Ibnu Maajah ghi ở phần lời mở đầu số
(14) và Ahmad ghi số (6/270).
111
( ) Hadith do Muslim ghi ở phần Jumu-a’h số (867), Al-Nasaa-i
ghi ở phần Salah E’id số (1578), Ibnu Maajah ghi ở phần mở
đầu số (45), Ahmad ghi số (3/371) và Al-Daarimi ghi ở phần
lời mở đầu số (206).
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Bầy tôi khẩn cầu Allah luôn giử vừng bầy tôi
trên tôn giáo của Ngài trước bao thử thách, rằng Ngài
là Đấng Rộng Lượng.

Chuyên đề
Về giáo lý và văn hóa thăm viếng
Khuyến khích tín đồ Muslim thăm viếng Masjid
của Thiên Sứ  ﷺtrước hoặc sau hành hương, bởi được
truyền lại trong hai bộ Soheeh từ Abu Huroiroh , Thiên
Sứ  ﷺđã nói:

َْ ْ ْ َ َ َ
َ َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ
جد
س
م
ال
ل
إ
اه
و
س
ا
ِيم
ف
ة
ل
ص
ف
ل
أ
ِن
م
ي
خ
ا
ذ
ه
ي
د
ج
س
م
ف
ة
ِ
ِ
ِ
ِ {ص ل
ِ
ِ
ِ
َ َ َْ
}اْلرام

“Một lần Salah tại Masjid này của Ta tốt hơn một
ngàn lần Salah ở các Masjid khác ngoại trừ Masjid
Harom (Makkah).”(112) Theo U’mar , thì Thiên Sứ
 ﷺnói:
(112) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Al-Jumu-a’h số (1133),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1394), Al-Tirmizhi ghi ở phần
Salah số (325), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số
(2899), Ibnu Maajah ghi ở phần thực hiện Salah và Sunnah
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َ َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ
جد
س
م
ال
ل
إ
اه
و
س
ا
ِيم
ف
ة
ل
ص
ف
ل
أ
ِن
م
ل
ض
ف
أ
ا
ذ
ه
ي
د
ج
س
م
ف
ة
{ص ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َْ
}اْلرام
“Một lần Salah tại Masjid này của Ta hoàn hảo hơn
một ngàn lần Salah ở các Masjid khác ngoại trừ
Masjid Harom.”(113) Theo Abdullah bin Al-Zubair ,
thì Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ
جد
س
م
ال
ل
إ
اه
و
س
ا
ِيم
ف
ة
ل
ص
ف
ل
أ
ِن
م
ل
ض
ف
أ
ا
ذ
ه
ي
د
ج
س
م
ف
ة
ِ
ِ
ِ
ِ {ص ل
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ َ َ ْ ُ َ ْ ََ
ْ َ
ْ َْ
ُ َ َ َ َ َ َْ
ج ِدي
ِ ج ِد اْلر ِام أفضل ِمن ِمائ ِة صلة ِف مس
ِ اْلرام وصلة ِف المس
َ َ
}هذا

“Một lần Salah tại Masjid này của Ta hoàn hảo hơn
một ngàn lần Salah ở các Masjid khác ngoại trừ
Masjid Harom, còn một lần Salah tại Masjid Harom
hoàn hảo hơn một trăm lần Salah tại Masjid này của
Ta.”(114) Theo Jaabir , thì Thiên Sứ  ﷺnói:

của Salah số (1404), Ahmad ghi số (2/485), Maalik ghi ở
phần lời gọi Salah số (461).
113
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Al-Jumu-a’h số (1133),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1394), Al-Tirmizhi ghi ở phần
Salah số (325), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số
(2899), Ibnu Maajah ghi ở phần thực hiện Salah và Sunnah
của Salah số (1404), Ahmad ghi số (2/485), Maalik ghi ở
phần lời gọi Salah số (461).
114
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Al-Jumu-a’h số (1133),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1394), Al-Tirmizhi ghi ở phần
Salah số (325), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số
(2899), Ibnu Maajah ghi ở phần thực hiện Salah và Sunnah
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َ َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ
جد
س
م
ال
ل
إ
اه
و
س
ا
ِيم
ف
ة
ل
ص
ف
ل
أ
ِن
م
ل
ض
ف
أ
ا
ذ
ه
ى
د
ج
س
م
ف
ة
{ص ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ َ ْ ُ َ ْ ََ
َ َ
َ َ َ َ َ َْ
ْ َْ
َ
ِ
ج ِد اْلرام أفضل مِن مِائ ِة أل ِف صلة فِيما
ِ اْلرام وصلة ِف المس
}ُِس َواه
“Một lần Salah tại Masjid này của Ta hoàn hảo hơn
một ngàn lần Salah tại các Masjid khác ngoại trừ
Masjid Harom, và một lần Salah tại Masjid Harom
hoàn hảo hơn một trăm ngàn lần tại các Masjid
khác.”(115) ngoài ra còn có rất nhiều Hadith mang ý
nghĩa tương tự.
Khi người thăm viếng đến Masjid khuyến khích
bước vào chân phải và nói:

َ َّ َ َ َّ َ
م
َ دلم َعمَدى
))هلل
س
ر
 والصدلة والس،هلل
ِ دول ا
ِ دم ا
ِ ((بِس
ِ

(Bis mil lah, wos so la tu was sa la mu a’ la ro su lil
lah)(116)

َّ
م
َ َ َمَ َ َ م
))((المهد َّم افتَد مح ِلدي أبواب رحدم ِتك

(Ol lo hum maf tah li ab wa ba roh ma tik)(117)
của Salah số (1404), Ahmad ghi số (2/485), Maalik ghi ở
phần lời gọi Salah số (461).
115
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Al-Jumu-a’h số (1133),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1394), Al-Tirmizhi ghi ở phần
Salah số (325), Al-Nasaa-i ghi ở phần các nghi thức Hajj số
(2899), Ibnu Maajah ghi ở phần thực hiện Salah và Sunnah
của Salah số (1404), Ahmad ghi số (2/485), Maalik ghi ở
phần lời gọi Salah số (461).
(116) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cầu xin Allah ban hồng ân và
sự bình an cho Thiên Sứ của Ngài.}
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َ
م
َ م
َ م
َم
َ َ م
َ
َ
يم
ِ ((أعدوذ ِبا
ِ  وسدمطاَِ ِه القد ِد،يم
ِ  وبِوج ِهد ِه الكد ِر،يم
ِ هلل العد ِظ
َّ َ
َّ الشديم َطان
))الر ِجيد ِم
ِمدن
ِ
(A u’ zu bil la hil a’ zim, wa bi vaj hi hil ka rim, wa sul to
ni hil qo dim mi nash shay to nir ro jim)(118)
Lời cầu xin này áp dụng cho tất cả Masjid chứ
không riêng gì Masjid của Thiên Sứ ﷺ, sau đó hành lễ
Salah Sunnah hai Rak-at và cầu xin những gì bản thân
muốn và những điều tốt đẹp ở trần gian và ngày sau, nếu
được hành lễ tại Rawdhoh càng tốt bởi Thiên Sứ ﷺ
nói:

َّ َ ْ
َ ْ
َ
َْ َ َْ َ َْ َ
}اْلن ِة
اض
ِ ْبي َر ْوضة مِن ِري
ِ {ما بني بي ِت ومِن

“Khoảng giữa từ nhà Ta đến Mimbar (bụt giảng)
của Ta là một trong các ngôi vườn của thiên
đàng.”(119) xong Salah nên thăm viếng mồ của Thiên
Sứ  ﷺvà hai bằng hữu của Người, Abu Bakr  và
U’mar , khi đứng đối diện với mộ của Thiên Sứ ﷺ
phải nghiêm trang và nhỏ giọng mà chào Salam cho
Người:
(117) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa
khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi.}
(118) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Rất Mực Rộng
Lượng, Đấng có uy quyền vĩnh hằng che chở tránh xa sự cám
dỗ của Shayton đáng bị nguyền rủa.}
119
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Al-Jumu-a’h số (1137),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1390), Al-Nasaa-i ghi ở phần các
Masjid số (695), Ahmad ghi số (4/39) và Maalik ghi ở phần
lời gọi của Salah số (463).
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َ َ َ َّ
َ م َ م
هلل
ِ السدلم عميدكم َورحدمة ا
(As sa la mu a' lay kum va roh ma tul loh)(120) bởi được
Abu Dawood ghi trong bộ Sunan bằng đường truyền
Hasan từ Abu Huroiroh, Thiên Sứ  ﷺnói:

َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َّ َ
ُ َّ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ َ
َّ َ َ الِل
ِ َع ُر
}وح حّت أ ُرد علي ِه السلم
{ما مِن أحد يسلم َع إِل رد

“Khi người Muslim nào chào Salam đến Ta thì
Allah cho linh hồn Ta trở lại xác để đáp lại y lời
Salam.”(121) hoặc có thể chào Salam Người bằng cách
khác:

َ َّ َ َ َ م
َّ ََ ك يَا

هلل
السلم عمي
ِ با
ِ

As sa laa mu a’ lai ka yaa na bi yol loh(122) hoặc nói

َ م
َ َ َّ َ َ َ م َ َ م
هلل ِم من خم ِق ِه
ا
ة
ِ السلم عميك يا ِخري

As sa laa mu a’ lai ka yaa khi ro tol lo hi min khol
qih(123) hoặc nói

(120) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban sự bình an, sự khoan dung của
Ngài cho các bạn.}
121
( ) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (2041)
và Ahmad ghi số (2/527).
122
( ) Ý nghĩa: Cầu xin bình an cho Người, hỡi Nabi của Allah.
(123) Ý nghĩa: Cầu xin bình an cho Người, hỡi Tạo Vật tốt nhất
của Allah.
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َّ َ َ َ م َ َ َ ا َ م م َ م َ َ َ َ م َّ م َ َ م َ َ َّ َ َ م
 أشدهد أَدك قدد، السلم عميك يا سيد المرس ِم وإِمدام المت ِقد
َ َ َّ م َ ا َ َ َ َ َ َّ م َ م َ َ َ َ َ َ َ م َ م َّ َ َ َ َ م
َّت ف اهلل َحق
ِ
ِ بمغت الرسالة وأديت الماَة وَصحت المة وجاهد
ِج َها ِد ِه
As sa laa mu a’ lai ka yaa sai yi dal mur sa lin, wa i
maa mal mut ta qin, ash ha du anh na ka qod bal lagh
tar ri saa lah, wa ad dai tal a maa nah, wa na soh tal um
mah, wa jaa had ta fil la hi haq qo ji haa dih (124) bởi
tất cả đều là tính cách của Thiên Sứ ﷺ, và việc
Solawat cho Thiên Sứ  ﷺlà lệnh của Allah, Ngài
phán:

َ ْ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ َ ۡ َ َ ذ
ۡ
ً
56 :﴾ الحزاب٥٦ ﴿يأيه ٱلِّين ءامنوا صَّوا عَّيۥِّ وسَّ ِّموا تسَّ ِّيم

Hỡi những người có đức tin hãy cầu xin bình an và
phúc lành cho Người cho thật nhiều. Al-Ahzaab: 56
(chương 33), xong chào Salam tiếp cho Abu Bakr và
U’mar và cầu xin cho họ được sự hài lòng của Allah.
Xưa kia, mỗi lần con trai của U’mar  đi thăm
viếng mồ của Thiên Sứ  ﷺvà hai người bạn của
Người, ông chỉ nói vỏn vẹn câu:

(124) Ý nghĩa: cầu xin bình an cho Người hỡi lãnh đạo của giới
Thiên Sứ, hỡi Imam của nhóm người kính sợ. Tôi xin xác
nhận Người đã truyền bá sứ mạng, đã hoàn thành mọi lời hứa,
đã khuyên bảo giáo dân và đã nhiệt quyết Jihaad vì chính
nghĩa của Allah.
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َ َّ
َ َّ َ َ َ م َ َ َ م
َّ َ َ َ م َ َ َ َ َ م
 السلم، السلم عميك يا أبا بكر،هلل
ِ السلم عميك يا رسول ا
َ َ َ َ َم
َ
َ

عميك يا أبتاه
As sa laa mu a’ lai ka yaa ro su lol loh, as sa laa mu a’ lai
ka yaa a baa bakr, as sa laa mu a’ lai ka yaa a ba
taah.(125) dứt lời là ông quay đi. Và việc thăm viếng mồ
mã này chỉ dành riêng cho nam giới, còn phụ nữ thì
không được phép thăm viếng bất cứ mồ mã của ai như
được truyền lại rằng:

م
َ َ ََ َ َمَ م
َّ َ ا َ َ م
َ ِ{إََّه لَ َع َن َزائ
اجد
ب
ق
ال
ات
ر
ِ
ِ
ِ ور ِمن النسا ِء والمت ِخ ِذين عميها المس
ِ
ُّ
}َوالُّس َج

“Rằng Thiên Sứ  ﷺnguyền rủa phụ nữ đi thăm viếng
mồ mã và những ai chọn mồ mã để xây Masjid và thắp
đèn lên mộ.”(126)
Còn việc đến Madinah để hành lễ Salah trong
Masjid của Thiên Sứ  ﷺvà cầu xin tại đó là điều
được phép dành cho nam và nữ như được dẫn chứng ở
các Hadith trên.
Khuyến khích người thăm viếng tận dụng thời
gian ở Madinah mà hành lễ Salah thật nhiều, ngoài
(125) Ý nghĩa: Cầu xin bình an cho Người, hỡi Thiên Sứ của
Allah; chào Salam đến ông, hỡi Abu Bakr; chào Salam đến
cha thân yêu.
126
( ) Hadith do Al-Tirmizhi ghi ở phần Salah số (320), Al-Nasaai ghi ở phần mai táng số (2043), Abu Dawood ghi ở phần mai
táng số (3236), Ibnu Maajah ghi ở phần mai táng số (1575) và
Ahmad ghi số (1/337).
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năm lễ nguyện bắt buộc nên Salah Sunnah, tụng niệm,
cầu xin bởi ân phước tại đây được nhân lên.
Khuyến khích hành lễ Salah Sunnah tại
Rawdhoh càng nhiều càng tốt như được nhắc ở Hadith
ở trên,

َّ َ ْ
َ ْ
َ
َ ْ { َما َب
َ ني بَيْت َوم ِْن
}اْلن ِة
اض
ِ ْبي َر ْوضة مِن ِري
ِ
ِ

“Khoảng giữa từ nhà Ta đến Mimbar (bụt giảng)
của Ta là một trong các ngôi vườn của thiên
đàng.”(127)
Về năm lễ nguyện Salah bắt buộc thì tín đồ
Muslim nên cố gắng duy trì ở hàng đầu tiên với khả
năng có thể, bởi có không ít lần Thiên Sứ  ﷺđã động
viên mọi người:

ِّ َّ َ َ ِّ
ْ َ َّ
ُ َ ْ َ َّ ُ َّ َ
َ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
ِ
َيدوا إِل أن
م
ل
م
ث
ل
و
اِل
ف
الص
و
ء
ا
د
انل
ف
ا
م
{لو يعلم انلاس
ِ
ِ
ِ
َْ َ ُ ََ َْ َْ َ ُ َ َْ
}يست ِهموا علي ِه لستهموا علي ِه

“Giá như mọi người biết được giá trị lời Azan và
hàng đầu tiên, khi không còn cách nào để đạt được
ngoài cách bắt thăm là họ sẵn sàng bắt thăm.”(128)
và Thiên Sứ  ﷺđã nói với Sohabah:

(127) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Al-Jumu-a’h số (1137),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1390), Al-Nasaa-i ghi ở phần các
Masjid số (695), Ahmad ghi số (4/39) và Maalik ghi ở phần
lời gọi của Salah số (463).
(128) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Azan số (590), Muslim
ghi ở phần Salah số (437), Al-Tirmizhi ghi ở phần Salah số
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ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ
ُّ َ ْ َ ُ َّ َ َ
َّ  َولَ يَ َز ُال،ك ْم
ُالر ُج ُل َي َتأَ َّخر
{تقدموا فأتموا ِب وْلأتم بِكم من بعد
ِّ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ
ُ َّ
}عن الصلة ِ حّت يؤخ َرهُ الِل
“Các ngươi hãy tiến đến trước nhìn Ta mà so hàng,
và những người sau nhìn các ngươi mà so hàng.
Thế như, vẫn có người chậm trể so hàng cho đến
khi Allah chậm trể lại với y.”(129) và Abu Dawood
ghi bằng đường truyền Hasan từ bà A’-ishah kể dẫn
lời Thiên Sứ ﷺ:

ِّ َ ُ َّ َ َّ َ ُ ْ ِّ َّ
َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ
ُ
ُ
َّ
َ
}{ل يزال الرجل يتأخر ع ِن الصف المقد ِم حّت يؤخره اهلل ِف انلار

“Vẫn còn người đàn ông không chịu bước lên hành
trước cho đến khi Allah đẩy y vào hỏa ngục.” Và
Thiên Sứ  ﷺđã nói với Sohabah:

َ ِّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُّ ُ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ
}{أل تصفون كما تصف الملئ ِكة عِند َربها ؟

“Mọi người không muốn xếp hàng giống như giới
Thiên Thần xếp hàng trước Thượng Đế sao ?”
Sohabah hỏi: “Thưa Thiên Sứ, giới Thiên Thần xếp hành
như thế nào trước Thượng Đế ?” Thiên Sứ  ﷺđáp:

ِّ َّ
َ ُّ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُّ َ ُّ ُ
}{يتِمون الصفوف اِلول ويَتاصون ِف الصف

(225), Al-Nasaa-i ghi ở phần Azan số (671), Ahmad ghi số
(2/303) và Maalik ghi ở phần lời gọi Salah số (295).
129
( ) Hadith do Muslim ghi ở phần Salah số (438), Al-Nasaa-i ghi
ở phần Imam số (795), Abu Dawood ghi ở phần Salah số
(680), Ibnu Maajah ghi ở phần hành lễ Salah và các Sunnah
của nó số (978) và Ahmad ghi số (3/34).
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“Họ xếp đầy các hàng đầu và so hàng cho
thẳng.”(130) ngoài ra còn có rất nhiều Hadith có ý
nghĩa tương tự.
Cấm tín đồ Muslim chạm, sờ vách tường hoặc
hôn hoặc Tawwaaf quanh Masjid, bởi điều này không
được một ai trong số người ngoan đạo trước đây đã
làm. Điều này bị xem là Bid-a’h.
Cấm tín đồ Muslim cầu xin Thiên Sứ  ﷺphù
hộ mình thoát nạn hoặc hết bệnh hoặc bất cứ điều gì
khác, bởi tất cả điều này chỉ được phép cầu xin Allah
duy nhất. Việc cầu xin ai khác ngoài Allah bị xem là
Shirk (tổ hợp trong thờ phượng) với Allah, trong khi
tôn giáo Islam được xây dựng nên hai nguồn gốc
chính:
Thứ nhất: Không được phép thờ phượng ngoại
trừ thờ phượng riêng Allah.
Thứ hai: Không được phép thờ phượng ngoại trừ
theo đường lối của Thiên Sứ  ﷺdi huấn.
Với hai nguồn gốc này là ý nghĩa của câu tuyên
thệ

َّ َ َ َ َ م َ َ م
َ َ م َ َ َّ َ َّ ا
َ
هلل
ِ أشهد أن ل ِإل ٰده ِإل اهلل وأشهد أن ممدا رسول ا

Ash ha du al laa i laa ha il lol loh wa ash ha du anh na
mu ham ma đanh ro su lul loh
(130) Hadith do Muslim ghi ở phần Salah số (430), Al-Nasaa-i ghi
ở phần Imam số (816), Abu Dawood ghi ở phần Salah số
(661), Ibnu Maajah ghi ở phần Salah và các Sunnah của nó số
(992) và Ahmad ghi số (5/106).
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Tương tự, cấm việc cầu xin Thiên Sứ  ﷺbiện
hộ cho mình bởi quyền biện hộ là thẩm quyền của
Allah, không được cầu xin bất cứ ai ngoài Ngài, Allah
phán:
44 :ا﴾ الزمر

َ ُ َ َّ َّ ُ ذ
﴿قل َِّّلل ِّ ٱلشفٰ َعة َجِّيع

Hãy báo đi (Muhammad): “Rằng tất cả sự biện hộ,
bào chửa là phần riêng thuộc về Allah.” Al-Zumar:
44 (chương 39). Cho nên chỉ có thể cầu xin: “Lạy Allah
xin cho bề tôi được hưởng lời biện hộ của Thiên Sứ
của Ngài; hoặc lạy Allah xin cho bề tôi hưởng được lời
biện hộ của giới Thiên Thần của Ngài và đám nô lệ
ngoan đạo của Ngài trong số người Mumin.”
Về người chết họ hoàn toàn đến với thế giới
khác, không có liên quan đến thế giới trần gian này,
nên tuyệt đối không cầu xin bất cứ ai đã chết dù đó là
Nabi. Như được Muslim ghi từ Abu Huroiroh dẫn lời
Thiên Sứ ﷺ:

ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ارية َوعِلم
ِ {إِذا مات ابن آدم انقطع عمله إِل مِن ثلث صدقة ج
َ ُ َْ
َ َ
ُ ََُْ
}ُينتفع ب ِ ِه َو َودل صال ِح يدعو ِل

“Khi con cháu Adam - tức con người - chết thì mọi
việc làm của y bị đứt đoạn ngoại trừ ba điều: Vật bố
thí còn hữu dụng, kiến thích Islam hữu ích và đứa
con ngoan đạo cầu xin cho y.”(131)
(131) Hadith do Muslim ghi ở phần di chúc số (1631), AlTirmizhi ghi ở phần các giáo lý số (1376), Al-Nasaa-i ghi ở
phần các lời di chúc số (3651), Abu Dawood ghi ở phần các
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Còn việc nhờ cậy cầu xin dùm lúc người đó còn
sống là điều được phép giống như nói: “Nhờ anh cầu
xin Allah dùm tôi như thế này, thế này.”
Đối với ngày sau thì bất cứ ai cũng không có
quyền cầu xin cho ai khác ngoại trừ đã được Allah cho
phép, Ngài phán:

ۡ

255 :بِّإِّذنِّۥاِّۦ﴾ اْلقرة

َّ ٓ ُ َ ُ َ ۡ َ
َّ َ
﴿ َمن ذا ٱلِّي يشفع عِّندهل ِّإ

Ai là người có thể biện hộ được với Ngài nếu
không có sự cho phép của Ngài ? Al-Baqoroh: 255
(chương 2).
Con người không thể so sánh cuộc sống trần
gian với cuộc sống sau chết, bởi cõi chết là một thế
giới hoàn toàn khác với thế giới trần gian và cũng
không phải thế giới ngày tận thế, chỉ riêng Allah mới
rõ cuộc sống thế giới đó như thế nào. Allah đã cho
Thiên Sứ  ﷺvà những người chết Shahid được sống
trong cõi đó như được dẫn chứng qua Hadith:

َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َّ َ
ُ َّ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ َ
َّ َ َ الِل
ِ َع ُر
}وح حّت أ ُرد علي ِه السلم
{ما مِن أحد يسلم َع إِل رد

“Khi người Muslim nào chào Salam đến Ta thì
Allah cho linh hồn Ta trở lại xác để đáp lại y lời
Salam.”(132) Hadith là bằng chứng khẳng định rằng
linh hồn của Thiên Sứ  ﷺrời thể xác hoàn toàn chỉ
lời di chúc số (1880), Ibnu Maajah ghi ở phần lời mở đầu số
(242), Ahmad ghi số (2/372), và Al-Daarimi ghi ở phần lời
mở đầu số (559).
(132) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (2041)
và Ahmad ghi số (2/527).

114

được trở lại khi được chào Salam. Qua Qur’an và
Sunnah đồng khẳng định Thiên Sứ  ﷺđã chết và
được chuyển sang thế giới Barzakh (cõi chết) để sống
và những người chết Shahid cũng được sống ở cõi
Barzakh này, Allah phán:

َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ
َّ
َ ٱَّلل ِّ أ َ ۡم َوٰتَُۢا ب َ ۡل أ َ ۡح َي ٓ ٌء ع
َ ِّين قُتَُِّّوا ْ ِف
َ
ِّند َر ذب ِّ ِّه ۡم
يل
َ
س
ٱل
﴿و َتسَب
ا
ِّ ِّ ِّ
َ َُ ُۡ
169 :﴾ آل عمران١٦٩ يرزقون

Và các ngươi chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì
chính nghĩa của Allah đã chết, mà thật ra chúng
vẫn sống ở nơi Thượng Đế của chúng và chúng
được cung dưỡng đầy đủ. Ali I’mron: 169 (chương
3).
Sở dĩ tôi đề cập đến vấn đề này ở đây là do có
rất nhiều người không hiểu rõ vấn đề mà vi phạm đại
tội Shirk đó là cầu xin người quá cố, thay vì cầu xin
Allah. Khẩn cầu Allah ban bình an cho bề tôi và toàn
thể tín đồ Muslim trước mọi điều mà giáo lý đã lo lắng.
Còn việc người thăm viếng mồ lớn tiếng tại mồ
của Thiên Sứ  ﷺvà đứng lại đó rất lâu là hành động
ngược lại lệnh của Allah cấm lớn giọng với Thiên Sứ
ﷺ, Allah phán:

َ َ َّ ذ
َ ۡ َ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ
ۡ
بي و
ِّ ﴿يأيه ٱلِّين ءامنوا ترفعوا أصوتكم فوق صبو
ِّ ِّ ت ٱنل
َ ْ َۡ
َۡ
ُ َُٰ ۡ َ َ َ َۡ َ
ُ
ۡ ۡ َ َ
ۡ ك
بم
َّضك ۡم ۡلِّ َ ۡع ٍض أن َتببط أعم
ِّ َت َه ُروا َُلل بِّٱلق ۡو ِّل كجه ِّر َبع
َۡ َ ُ ََ
َ ُّ ُ َ َ َّ َّ
َ
َّ
َ ون أ َ ۡص َو ٰ َت ُه ۡم ع
 إِّن ٱلِّين يغض٢ نت ۡم تش ُع ُرون
وأ
ِّ ِّند َر ُسبو ِّل ٱَّلل
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َ
َ َٰٓ َ ْ ُ
َّ ِّ وب ُه ۡم ل
ۡ ِّين
َ ٱم َت
َ َُُّٱَّلل ق
ُ َّ ح َن
َ ك َّٱل
ٌى ل َ ُهم َّم ۡغفِّ َرة َوأ ۡج ٌر َع ِّظيم
َّٰت ۡق َو ا
ِّ أولئ

3 - 2 :﴾ احلجرات٣

Hỡi những người có đức tin, cấm các ngươi cất cao
giọng với Nabi (Muhammad) và cấm các ngươi đáp
lớn tiếng với Y khi nói chuyện với Y giống như việc
các ngươi thường hay nói lớn tiếng với nhau, e rằng
điều đó làm cho mọi việc làm thiện của các ngươi
trở thành vô nghĩa trong khi các ngươi không cảm
thấy được điều đó * Rằng những người hạ thấp
giọng nói của chúng xuống trước mặt Thiên Sứ của
Allah là những người mà tấm lòng của chúng đã
được Allah rèn luyện đạt được lòng Taqwa (ngay
chính và kính sợ). Chúng sẽ được tha thứ và được
một phần thưởng vô cùng to lớn. Al-Hujuraat: 2 - 3
(chương 49).
Việc đứng lâu tại mồ của Thiên Sứ  ﷺdẫn đến
cảnh tượng chen lấn và gây ồn ào, trong khi giáo lý qui
định tín đồ phải tôn trọng Thiên Sứ  ﷺtrong mọi
hoàn cảnh lúc sống cũng như sau khi chết. Cho nên, tín
đồ Muslim khi thăm viếng mồ của Thiên Sứ  ﷺcần
phải duy trì cung cách và văn hóa được giáo lý qui
định, lại càng không được hướng mặt về mồ của Người
mà giơ tay cầu xin. Đây là hành động đi ngược lại lời
di huấn của Thiên Sứ ﷺ, đi lệch đường lối của
Sohabah, và giới ngoan đạo xưa kia, hành động này bị
xem là Bid-a’h bởi Thiên Sứ  ﷺbảo:
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َ َ ُ ْ َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ ْ َ
ُّ َ َ ِّ ْ َ ْ َ
ََْ َ
َّ
{عليكم بِسن ِت وسن ِة اْللفاءِ الرا ِش ِدين المه ِديني عضـوا عليهـا
َ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ
َّ ُ َ
َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ
ُُْ
َ َّ
 وك،ـور فـإِن ك ُمدثـة بِدعـة
م
اِل
ات
 وإِياكم وُمـدث،ج ِذ
ِ
ِ بِانلوا
ِ
َ َ َ َ ْ
}بِدعة ضللة
“Ta chỉ thị cho các ngươi phải tuân theo đường lối
Sunnah của Ta, và tuân theo sự hướng dẫn của những
vị Khaleefah (thủ lĩnh) sau Ta. Bám chặt lấy nó và
kiên quyết trung thành với nó. Và cảnh cáo các người
bịa đặt ra các cái tân, bởi vì nó là sự đổi mới (Bid-a'h)
và mọi Bid-a’h bị xem là lầm đường.”(133) và Thiên
Sứ  ﷺnói:

َُ ُْ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
}{من أحدث ِف أم ِرنا هذا ما ليس مِنه فهو رد

“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức
trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm
đó bị trả lại y.”(134) và Thiên Sứ  ﷺnói:

ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ
}{من ع ِمل عمل ليس علي ِه أم ُرنا فه َو َرد

“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc
làm đó của y bị trả lại.”(135)

(133) Hadith do Al-Tirmizhi ghi ở phần kiến thức số (2676), Ibnu
Maajah ghi ở phần lời mở đầu số (44), Ahmad ghi số (4/126)
và Al-Daarimi ghi ở phần lời mở đầu số (95).
134
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần hòa giải số (2550) và
Muslim ghi ở phần giải quyết số (1718), Abu Dawood ghi ở
phần Sunnah số (4606), Ibnu Maajah ghi ở phần lời mở đầu số
(14) và Ahmad ghi số (6/270).
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Khi ông Aly bin Al-Husain – biệt danh là Zainul
A’bidin – là cháu cố của Thiên Sứ  ﷺthấy người đàn
ông cầu xin tại mồ của Thiên Sứ  ﷺthì ông liền cấm
và nói: Anh có muốn tôi nói cho anh nghe một Hadith
mà chính tôi nghe được từ cha tôi, từ ông tôi và từ
Thiên Sứ  ﷺnói rằng:

َّ َ َّ َ َ ُّ َ َ
ُُ ْ ُ َ ُُ ُ َ َْ ََ
ْ َ ُ َّ َ َ
ْبي عِيدا ول َتعلوا بيوتكم قبورا وصلوا َع فإِن
ِ {ل تت
ِ خذوا ق
َ
ُ
ُ
ُْْ ََْ ُ َْ ْ ُ َْ َْ
}تسلِيمكم يبلغ ِِن أينما كنتم

“Cấm các ngươi biến mộ Ta thành lễ tết, cũng đừng
biến nhà của các ngươi thành khu nghĩa địa, hãy chào
Salam cho Ta rằng lời Salam của các ngươi sẽ tới Ta
dù các ngươi có ở đâu.”(136)
Tương tự, việc người thăm viếng đứng trước mồ
của Thiên Sứ  ﷺmà khoan tay để Salam cho Người
giống như khoan tay lúc Salah là hình thức không được
phép, bởi đây là hình thức nghiêm trang hạ mình chỉ
dành riêng cho Allah, tuyệt đối không được làm hình ảnh
đó trước bất cứ ai dù đó là vua hay người có địa vị ra sao.
Trích từ học giả Ibnu Hajar ghi trong bộ Al-Fat-h.
Còn những ai làm hành động này do mù quáng, do
sở thích, do dục vọng hoặc do nghe lời xúi dục của
(135) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần hòa giải số (2550) và
Muslim ghi ở phần giải quyết số (1718), Abu Dawood ghi ở
phần Sunnah số (4606), Ibnu Maajah ghi ở phần lời mở đầu số
(14) và Ahmad ghi số (6/270).
(136) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (2043)
và Ahmad ghi số (2/367).
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những người có kiến thức lệnh lạc mà cho rằng đó là
đường lối của giới ngoan đạo xưa kia thì cần phải sửa
đổi. Cầu xin Allah ban chỉ đạo cho bầy tôi và tất cả tín đồ
Muslim đi đúng đường lối Qur’an và Sunnah.
Có một số người đứng từ xa hướng mặt về mồ của
Thiên Sứ  ﷺvới cái miệng lép nhép chào Salam hay
cầu xin gì đó, đây cũng là hành động bị xem là Bid-a’h
cấm tín đồ Muslim thực hiện, với hành động này sẽ đưa
tín đồ rơi vào tự hủy, Imam Maalik  đã cấm mọi người
có hành động tương tự mà nói: “Những người sống thời
cuối của cộng đồng này sẽ không được thành công trừ
phi làm theo người sống ở thời đại đầu.” Tất nhiên,
người sống thời đại đầu chính là nhóm đi đúng đường lối
của Thiên Sứ  ﷺđã vạch, đúng theo lối mà thế hệ
Khulafa và tất cả Sohabah đã bước, giống như ngưỡi hậu
duệ sau họ đã noi theo trên con đường tốt đẹp đó, có thế
họ mới thành công.
Khẩn cầu Allah ban thành công và hạnh phúc cho
toàn thể cộng đồng Islam ở trần gian và ngày sau, rằng
Ngài rộng lượng, bác ái.
Chú ý:

Giáo lý thăm viếng mồ của Thiên Sứ ﷺ
Việc thăm viếng mồ của Thiên Sứ  ﷺkhông
phải là điều bắt buộc, lại càng không phải là điều kiện để
cuộc hành hương được công nhận giống như một số
người lầm tưởng và ngộ nhận, việc thăm viếng chỉ là điều
khuyến khích đối với những ai đến Masjid của Thiên Sứ
 ﷺhoặc những ai ở gần Masjid.
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Còn những người ở xa Madinah thì không được
phép hau tốn thời gian và tiền bạc vì mục đích thăm
viếng mồ của Thiên Sứ ﷺ, nhưng được phép vì Masjid
của Người mà đến. Sau khi đến cho thì khuyến khích
thăm viếng mồ của Người và hai bằng hữu của Người,
bởi việc thăm viếng này theo sau việc thăm viếng Masjid,
như được ghi trong hai bộ Soheeh rằng Thiên Sứ  ﷺđã
nói:

ْ َْ َ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ِّ ُّ َ ُ َ
ج ِد
س
م
وال
ا
ذ
ه
ي
د
ج
س
ِ
ِ
ِ  م:جد
ِ {ل تشد الرحال إِل إِل ثلث ِة مسا
ْ َ َ َ َْ
َ َْ
}ج ِد اِلقص
ِ اْلر ِام والمس

“Cấm các ngươi vung tiền bạc để đi thăm viếng ngoại
trừ thăm viếng ba Masjid: Masjid này của Ta, Masjid
Harom Makkah và Masjid Al-Aqso.”(137)
Giá như việc thăm viếng mồ của Thiên Sứ ﷺ
hoặc mồ của ai khác là điều được phép trong Islam là
Người đã di huấn, đã dạy tín đồ Muslim chúng ta rồi và
Thiên Sứ  ﷺcũng đã không nói:

َّ َ َّ َ َ ُّ َ َ
ُُ ْ ُ َ ُُ ُ َ َْ َ
ْ َ ُ َّ َ َ
َع فإِن
ْبي عِيدا َول َتعلوا بيوتكم قبورا وصلوا
ِ {ل تت
ِ خذوا ق
ُُْْ َََْ َُُْ ْ ُ َْ َْ
}تسلِيمكم يبلغ ِِن أينما كنتم

(137) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Jumu-a’h số (1132),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1397), Al-Nasaa-i ghi ở phần các
Masjid số (700), Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số
(2033), Ibnu Maajah ghi ở phần Salah và các Sunnah của nó
số (1409), Ahmad ghi số (2/234) và Al-Daarimi ghi ở phần
Salah số (1421).
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“Cấm các ngươi biến mộ Ta thành lễ tết, cũng đừng
biến nhà của các ngươi thành khu nghĩa địa, hãy chào
Salam cho Ta rằng lời Salam của các ngươi sẽ tới Ta
dù các ngươi có ở đâu.”(138)
Thiên Sứ  ﷺđã lo sợ tín đồ của mình thái trong
việc thăm viếng mồ của Mình nên đã cấm hoặc con
người sẽ tự qui định thời gian để thăm viếng rồi nó trở
thành ngày lễ tết, vậy mà vẫn có số người đã có những
suy nghĩ như thế.
Còn về các Hadith được mọi người dẫn chứng
được phép vì mục đích thăm viếng mồ Thiên Sứ  ﷺmà
đi toàn là Hadith yếu, không đúng hơn là bịa đặt như
được giới học giả chuyên Hadith đã khuyến cáo như học
giả Al-Daaruqutni, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar và các học giả
khác. Tín đồ Muslim không được dẫn chứng các bằng
các Hadith bịa đặt này để đối chọi với Hadith:

ْ َْ َ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ِّ ُّ َ ُ َ
ج ِد
س
م
وال
ا
ذ
ه
ي
د
ج
س
ِ
ِ
ِ  م:جد
ِ {ل تشد الرحال إِل إِل ثلث ِة مسا
ْ َ َ َ َْ
َ َْ
}ج ِد اِلقص
ِ اْلر ِام والمس

“Cấm các ngươi vung tiền bạc để đi thăm viếng ngoại
trừ thăm viếng ba Masjid: Masjid này của Ta, Masjid
Harom Makkah và Masjid Al-Aqso.”(139)
(138) Hadith do Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số (2043)
và Ahmad ghi số (2/367).
139
( ) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Jumu-a’h số (1132),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1397), Al-Nasaa-i ghi ở phần các
Masjid số (700), Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số
(2033), Ibnu Maajah ghi ở phần Salah và các Sunnah của nó
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Xin gởi đến quí độc giả vài Hadith bịa đặt để tín
đồ Muslim biết mà tránh:
Thứ nhất:

من حج ولم يزرين فقد جفاين
“Ai hành hương Hajj mà không thăm viếng Ta là y đã
chống đối Ta.”

Thứ hai:

من زارين بعد ممايت فكأَما زارين ف حيايت
“Ai thăm viếng Ta sau khi Ta chết giống như y đã thăm
Ta lúc còn sống.”
Thứ ba:


من زارين وزار أيب إبراهيم ف اعم واحد ضمنت ِل ىلع اهلل النة
“Ai thăm viếng Ta và ông Tổ Ibrohim trong cùng một
năm, Ta đảm bảo cho y trước Allah được thiên đàng.”
Thứ tư:

من زار قربي وجبت ِل شفاعيت
“Ai thăm viếng mồ Ta là đã hưởng được lời biện hộ
của Ta.”
số (1409), Ahmad ghi số (2/234) và Al-Daarimi ghi ở phần
Salah số (1421).
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Học giả Ibnu Hajar nói trong quyển Al-Talkhis sau
khi đã kể các Hadith này và rất nhiều Hadith khác,
Sheikh nói: “Tất cả đều là Hadith yếu.”
Học giả Al-U’qoili nói: “Không có Hadith nào nói
về chương này đúng cả.”
Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah đã khẳng định các
Hadith này đều là bịa đặt. Đến đây tin rằng đã đủ cơ sở
để bạn tin tưởng về tính xác thực của các Hadith này.
Nếu như các Hadith là xác thực là giới Sohabah là
nhóm người tiên phong thực hiện nó và đã truyền nó lại
cho chúng ta rồi, bởi họ luôn là nhóm người tiên phong
trong mọi việc hành đạo, là nhóm người am tường nhất
về giới luật của Allah, một khi không được họ truyền lại
điều gì khẳng định việc vì mục đích mồ mã mà thăm
viếng là điều bị Islam cấm.
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Chuyên đề
Về khuyến khích thăm viếng Masjid Quba và
nghĩa địa Baqe’
Khuyến khích người thăm viếng Madinah đi thăm
viếng Masjid Quba và hành lễ tại đó như được ghi trong
hai bộ Soheeh từ Ibnu U’mar  kể:

َ م َ م َ َ َ َ ا ََ ا
ا م
َّ { َك َن
ُّ انل
اشيا َوي َصِل ِفي ِه
ِ ب ﷺ يزور مس ِجد قباء را ِكبا وم
ِ
م م
} ِ ََرك َعت

“Trước kia, Nabi  ﷺđã thăm viếng Masjid Quba khi
thì cưỡi lạc đà, khi thì đi bộ và hành lễ tại đó hai Rakat.”(140)
(140) Hadith do Al-Bukhori ghi ở phần Al-Jumu-a’h số (1136),
Muslim ghi ở phần Hajj số (1399), Al-Nasaa-i ghi ở phần các
Masjid số (698), Abu Dawood ghi ở phần các nghi thức số
(2040), Ahmad ghi số (2/65) và Maalik ghi ở phần lời gọi
Salah số (402).

124

Ông Sahl bin Hanif  dẫn lời Thiên Sứ ﷺ:

َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
ْ ََ َُ َ َ َ َ
جد قباء فصل فِي ِه صلة َكن ِل كأج ِر
ِ {من تطهر ِف بيت ِ ِه ثم أت مس
ْ ُ
}عم َرة
“Ai lấy Wudu tại nhà mình, xong đến Masjid Quba để
hành lễ hai Rak-at là y được hưởng ân phước
U’mroh.”(141)
Khuyến khích thăm viếng khu nghĩa địa Baqe’,
khu nghĩa địa Uhud và mộ của Hamzah , bởi Thiên Sứ
 ﷺđã thăm viếng và cầu xin cho dân cư nơi đó. Và
Thiên Sứ  ﷺcòn nói:

َ
ُ ِّ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ
}خ َرة
{ز
ِ وروا القبور فإِنها تذك ُرك ُم اآل

“Các ngươi hãy thăm viếng mồ mã đi, rằng điều đó sẽ
nhắc các ngươi về ngày sau.”(142)
Theo cha của Salman bin Buroidah  kể: Thiên
Sứ  ﷺdạy mọi người khi thăm viếng mồ mã thì cầu xin
rằng:

(141) Hadith do Al-Nasaa-i ghi ở phần các Masjid số (699), Ibnu
Maajah ghi ở phần Salah và các Sunnah của nó số (1412) và
Ahmad ghi số (3/487).
142
( ) Hadith do Muslim ghi ở phần mai táng số (976), Al-Nasaa-i
ghi ở phần mai táng số (2034), Abu Dawood ghi ở phần mai
táng số (3234), Ibnu Maajah ghi ở phần vè mai táng số (1569)
và Ahmad ghi số (2/441).
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ْ َّ َ َ
ْ ُْ َ َ ْ ُْ َ
َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ
 وإِنا إِن، والمسـلِ ِمني، مِـن المؤمِنِني،ِ{السـلم عليـكم أهـل ادليار
َْ ْ ُْ ُ
َّ َ
َ ُ َ ْ ُ
َ َ
ُ
َ َشـ
ِني مِنـا
اهلل المسـتق ِدم
 َوي ْرح ُم،حقون
ِ اء اهلل بِكم ل
َْ ْ ُْ
َ َ َُ ْ َ َ
ََ َْ ُ َ
} أسـأل اهلل نلَـا َولك ُم العافِية،ين
خ ِر
ِ َوالمسـتأ
“As sa laa mu a’ lai kum ah lad di yaar, mi nal mu mi
n.i.n, wal mus li m.i.n, wa i naa in shaa ol lo hu bi
kum laa hi qun, wa yar ha mul lo hul mus taq di mi
na min naa wal mus ta khi r.i.n, as a lul lo ha la naa
wa la ku mul ã’ fi yah.”(143)
Theo Ibnu A’bbaas  kể: Khi đi ngang nghĩa địa
của Madinah là Thiên Sứ  ﷺquay mặt về hướng các
ngôi mộ mà nói:

َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ
ور يغ ِفر الِل نلا ولكم أنتم سلفنا
ِ {السلم عليكم يا أهل القب
ََ ُ َْ َ
}وَنن بِاِلث ِر

(143) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban bình an cho tất cả người có
đức tin và những người Muslim ở dưới mộ. Nếu Allah muốn,
thì chúng tôi là những người nối bước theo sau các bạn. Cầu
xin Allah mở lòng thương xót cho những ai đi trước và những
ai tiếp bước theo sau trong chúng ta. Cầu xin Allah ban cho
chúng ta được bình an.{ Hadith do Muslim ghi ở phần mai
táng số (975), Al-Nasaa-i ghi ở phần mai táng số (2040), Ibnu
Maajah ghi ở phần về mai táng số (1547) và Ahmad ghi số
(5/353).
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“As sa laa mu a’ lai kum yaa ah lal qu bur, yagh fi rul
lo hu la naa wa la kum, anh tum sa la fu naa, wa nah
nu bil a thar.”(144)
Qua các Hadith này cho thấy mục đích Islam cho
phép thăm viếng mồ mã là để tưởng nhớ đến ngày sau, để
cầu xin điều tốt đẹp cho thị dân nghĩa địa và cầu xin
Allah thương xót họ.
Còn việc thăm viếng mồ mã để cầu xin người chết
hoặc cúng bái người chết hoặc khẩn cầu người chết được
bình an, được hết bệnh hoặc cầu xin Allah nể mặt họ mà
ban cho mình thứ này thứ kia, tất cả đều là hành động
Bid-a’h đáng bị lên án, không được Islam cho phép,
không được Thiên Sứ  ﷺlàm cũng không một ai thời
trước thực hiện nó, điều này bị xem là điều xấu bị Thiên
Sứ  ﷺcấm:

ْ ُ ُ َُ َ َ ُُْ ُ ُ
}ور َول تقولوا هجرا
{زوروا القب

“Các người hãy thăm viếng mồ mã nhưng chớ nói
lời lẽ xấu.”(145)
Những điều Bid-a’h này được chia thành nhiều
loại, có loại không dẫn đến Shirk giống như cầu xin
Allah tại mồ mã hoặc cầu xin Allah nể địa vị người
(144) Ý nghĩa: {Xin chào bình an đến thị dân nghĩa địa, cầu xin
Allah tha thứ cho chúng ta, rằng các bạn đi trước chúng tôi sẽ
theo sau.} Hadith do Al-Tirmizhi ghi ở phần mai táng số
(1053).
(145) Hadith do Muslim ghi ở phần mai táng số (977), Al-Nasaa-i
ghi ở phần mai táng số (2033), Abu Dawood ghi ở phần ăn
uống số (3698) và Ahmad ghi số (5/355).
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chết mà ban cho điều này, điều kia; có loại là đại Shirk
giống như cầu xin người chết, khấn vái họ phù hộ v.v..
Tất cả các thể loại này đã được phân tích ở trên,
tín đồ Muslim cần phải cẩn trọng. Cầu xin Allah phù
hộ và ban thành công cho tất cả tín đồ Muslim chúng
ta.
Đây là những gì tôi muốn gởi đến quí tín hữu
Muslim. Xin tạ ơn Allah từ đầu cho đến cuối, cầu xin
bình an và phúc lành cho Thiên Sứ Muhammad, cho
gia quyến của Người và cho tất cả bằng hữu của
Người, cả cho những ai noi theo tấm gương cao quí
của Người cho đến ngày tận thế.
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