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Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

“Các dấu hiệu cuộc hành hương Hajj được chấp 
nhận” là tiêu đề của bài thuyết giảng ngày thứ sáu 
(20/12/1431H) do Sheikh Abdul-Muhsin Bin Muhammad 
Al-Qasim – cầu xin Allah phù hộ và che chở cho ông – 
thuyết giảng. Nội dung bài thuyết giảng nói về các dấu hiệu 
về sự chấp nhận của các việc làm ngoan đạo nói chung, 
trong đó, đặc biệt là nhấn mạnh về dấu hiệu của cuộc hành 
hương Hajj được chấp nhận. Bài thuyết giảng nhằm khuyên 
nhủ và nhắn gởi đến tất cả những tín đồ đi hành hương Hajj 
duy trì và giữ gìn cuộc hành hương Hajj đã hoàn tất của họ 
cũng như duy trì và giữ cho tờ giấy trắng luôn được sạch sẽ 
khỏi những vết nhơ của tội lỗi, đồng thời khuyên họ thể hiện 
một tấm gương mẫu mực cho người khác trong việc thực 
hiện bổn phận của một người ngoan hiền và đạo đức trong 
Islam. 

 

Khutbah thứ nhất 

احلَْمُداهللاِا اَو�َْستَِعيْنُُهاَو�َْستَْغِفُمُهااإِن  َْمُدهُ
َ
�ُْفِسنَااَوِمْناا،�

َ
ْوِراأ ابِاِهللاِمْناُشُ ُُ َوَ�ُعْل

ا َماِلَا ْْ
َ
اأ َاِ  امَاا،َسىَئ ُ

َ
ال  ّ اُمِل افََم احُهللا اَهْدِد ُاا،ْن

َ
ال ََ ِِ اَها افََم

ّْ اُُْلِل اَمْن  .َو
ااْشَددُاأَاوَا

َ
ْناال

َ
هَاأ ـٰ احاإِلَ

 
ُااهللاُاإِال

ُ
وُْدُهاَورَُسلل َْ حا دا اُ�َم  ن 

َ
ْشَدُداأ

َ
اَوأ ُ

َ
�َلال اَشِ

َ
.اوَْسَدُهاال

ا  َ ََ اهِلِااحهللاُاَو َ ََ ِّيئنَااُ�َْمَداَو
ايَ َ ََ ْحِوِهاوََسل مَااوََسل َما ََ ا.�َْسِليْماااَكِثْ�احاَو
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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
bầy tồi xin tạ ơn Ngài, bầy tôi xin Ngài phù hộ và tha thứ 
cho bầy tôi. Bầy tôi xin Allah cứu rỗi bầy tôi thoát khỏi 
những điều xấu từ bản thân bầy tôi và hành vi của bầy tôi, 
người nào được Allah hướng dẫn chắc chắn sẽ không bị lầm 
lạc và người nào bị Ngài cho lầm lạc thì chắc chắn sẽ không 
tìm được sự hướng dẫn. Và tôi chứng nhận không có 
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ có Ngài là 
Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và tôi 
chứng nhận Muhammad  là người bề tôi và là vị Thiên sứ 
của Allah. 

Cầu xin Allah ban nhiều bằng an và phúc lành cho 
Người , gia quyến của Người và các bạn đạo của Người. 

Hỡi những người bề tôi của Allah! 

Hãy kính sợ Allah với lẽ mà Ngài phải đáng được 
kính sợ, và hãy nắm chặt sợi dây của Islam... 

Hỡi những tín đồ Muslim! 

Allah, Đấng Tối Cao, đã ban cho đám bề tôi của 
Ngài nhiều hồng phúc qua nhiều hình thức thờ phượng khác 
nhau, trong đó, có những thờ phượng nằm bên trong tâm hồn 
và những thờ phượng để biểu hiện trên thể xác bên ngoài. Và 
các trụ cột nền tảng của Islam và đức tin Iman thể hiện rõ 
điều đó. 

Quả thật, sau thời gian thực hiện hình thức thờ 
phượng của thể xác trôi qua khá dài, giờ đây các lữ khách 
hành hương lại trở về với ngôi nhà của Allah, Alharam. 
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Sheikh Islam  nói: “Nabi  đã dùng Abu Bakr 
trong cuộc hành hương Hajj được thực hiện đầu tiên đến từ 
thành phố của Nabi, và ông thực sự hiểu biết cặn kẽ các nghi 
thức Hajj cũng như các nghi thức thờ phượng khác. Và nếu 
như Abu Bakr không có kiến thức sâu rộng thì Nabi  đã 
không cho ông làm người dẫn đoàn hành hương trong năm 
thứ chín để dạy mọi người giáo luật về Hajj, nhưng vì ông là 
người thông thái về giáo luật nhất trong các Sahabah”. 

Hajj thể hiện bản chất vĩ đại của Islam về việc thống 
nhất các cộng động trên điều chân lý, đoàn kết các cộng 
đồng trên biểu ngữ Islam, nó mang ý nghĩa rằng mọi người 
cùng tập trung tại một nơi duy nhất, cùng cầu nguyện một 
Thượng Đế duy nhất, cùng noi theo một vị Nabi duy nhất và 
cùng đọc một Kinh sách duy nhất (Qur’an). Qua đó, nó loại 
trừ sự chia rẽ bè phái trên trần gian, biểu hiện sự bình đẳng 
các tạo vật không có sự phân biệt giữa người này với người 
kia. Do đó, trong Hajj, tất cả mọi người đều mặc cùng một 
loại y phục giống như những tấm vải liệm cho thi hài. Và 
đây cũng là điều mà Allah muốn thể hiện các dấu hiệu cho 
các tạo vật của Ngài về sự trung thực của các vị Thiên sứ của 
Ngài. 

Nabi Ibrahim  đã cầu nguyện Thượng Đế của 
Người: 

﴿  �ۡ
َ
ََ �َّاِس  َدةٗ  ِٔفَٱۡجَعۡل أ ِ ا]٣٧:اسلرةاإبمحهيم[ ﴾ َ�ۡهوِٓي إَِ�ِۡهمۡ ِّ

Xin Ngài hãy làm cho tấm lòng của một số nhân loại 
đoái thương đến chúng (con cháu của Người tại 
Makkah). (Chương 14 – Ibrahim, câu 37). 
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Và Allah đã đáp lại lời nguyện cầu của Người : 

ِِ �َّاِس بِٱ�َۡ ﴿   ِِّ أَ تُوَك رَِجاٗ� ََ
ۡ
ٰ ِجِ يَ� َ�َََ ِ َضاِمرٖ  

ِ فَِجٍ  ُ�ِ
ِ�ُ َِّ  �َِ�

ۡ
 يَأ

ا]٢٧:احلج سلرة[ ﴾َعِميقٖ 

Và hãy tuyên bố với nhân loại việc thi hành Hajj. Họ sẽ 
đi bộ hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng qua từng 
hẻm núi sâu thẳm để đến cùng dâng lễ với Ngươi. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 27). 

Học giả Tafseer Ibnu Kathir  nói: “Không có một 
người tín đồ Islam nào mà không ao ước và khát khao muốn 
được nhìn thấy ngôi đến Ka’bah và được đi vòng quanh nó. 
Và mọi người đã luôn muốn điều đó từ khắp mọi miền của 
quả địa cầu”. 

Và người có lòng thành tâm sẽ được Allah đón nhận 
và đáp lại lời cầu nguyện của y cho dù sau khi y đã chết. Và 
cứ mỗi năm chúng ta lại thấy vết tích lời cầu nguyện của vị 
Khaleel Ibrahim , những tín đồ Muslim đáp lại lời mời 
gọi của Người, họ đã không ngại ngung trước những khó 
khăn và gian truân của hành trình xa xôi để đổ xô đến vùng 
thung lũng không cây cối, mục đích chỉ để biểu hiện tấm 
lòng của họ hướng về Allah, họ đến chỉ để đứng ở Arafah và 
các biểu hiệu khác, và họ đến chỉ để hạ mình trước Thượng 
Đế Tối Cao và Quyền Lực của họ với những cái đầu được 
cạo nhẵn cùng với hai mảnh vải che thân. 

Và Allah đã hứa sẽ bảo tồn tôn giáo này, cho dù qua 
bao thăng trằm của thời gian, bao biến đổi của hoàn cảnh, 
bao cuộc chiến tranh và xung đột xảy ra, dù đói khổ hay 
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thịnh vượng thì tôn giáo này vẫn mãi nguyên vẹn như mới 
được mặc khải xuống ngày hôm nay. Tất cả họ đã mặc y 
phục gồm hai mảnh vải giống như Nabi  đã mặc, họ nói 
lời Talbiyah mà Người đã dạy, họ ném đá trụ Jamarat như 
Người đã ném và họ đi Tawaf (vòng quanh) ngôi đền 
Ka’bah giống như Người đã Tawaf. 

Quả thật Nabi  đã chịu đựng và kiên nhẫn với biết 
bao gian truân và hoạn nạn để mang lại ánh sáng chỉ đạo cho 

cộng đồng tín đồ của Người. Người nói với A’ishah , vợ 
của Người: 

ا.روحهاحلخارَا» َقْدالَِقيُتاِمْنابَْلِمِلاَماالَِقيُتالَا!اُااَعا�َِيةُا«ا

“Này A’ishah, quả thật đã Ta đối mặt với người dân của 
nàng những gì Ta gặp phải” (Albukhari). 

Và các bạn đạo của Người  đã rời bỏ quê hương 
xứ sở của họ đi sống nơi đất khách quê người vì muốn duy 
trì và gìn giữ bức thông điệp và sứ mạng của Nabi, muốn 
truyền đạt lại cho người đời và muốn lan tỏa Islam đi khắp 
mọi miền của trái đất bằng con đường truyền bá và phẩm 
chất đạo đức gương mẫu. 

Và mỗi tín đồ Muslim phải thực hiện trách nhiệm và 
bổn phận của mình đối với Nabi  về những gì mà Người 
mang đến cho họ trong tôn giáo này, họ phải hết lòng yêu 
quí và gìn giữ nó, họ phải thực hiện và thi hành theo những 
gì Người  chỉ dạy. 
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Và việc thành tâm hướng về Allah trong mọi việc 
làm là điều kiện để Ngài chấp nhận, và Allah, Đấng Giàu 
Có, Đấng Toàn Năng sẽ không chấp nhận bất kỳ việc làm 
nào mà không được dành trọn vẹn cả lòng thành vì Ngài, 
Người  nói: 

ا احهللاَا« ااإِن  اوَْجُدُه ابِِه ْْتُِغَ اَوح ا ًا ِ ال ََ ا ُ
َ
ال اَنَن اَما

 
اإِال ِّ َعَم

ْ
احل اِمَن ُّ اَهْقوَ روحهاا»َال

ا.لسسائح

“Quả thật, Allah không chấp nhận bất cứ việc làm nào trừ 
phi nó được thực hiện một cách thành tâm vì một mình 
Ngài duy nhất” (Annasa-i). 

Và người nào thực hiện một việc làm thờ phượng 
nào đó mà có sự Riya (phô trương cho người đời) để được 
khen ngợi hay để dược tiếng tăm hoặc vì một mục đích nào 
đó thì việc thờ phượng đó sẽ không được Allah chấp nhận, 
và y chẳng được Ngài ban cho điều gì ngoài những sự tốn 
công và hao sức. Trong một Hadith Qudsi, Allah phán: 

ا ْا« ِئ احل اَالِن َءِ  َ �ِ احل ْ َل
َ
اأ يَا
َ
تُُهاأ

ْ
ارََم� اَمِعاَ ْ�ِى يِه ِِ ا ََ ْشَ

َ
اأ َمما َْ ا َّ اَالِم اَمْن َِ

َكُها ا.روحهامسلما»َوِشْ

“TA không có nhu cầu đến những thần linh mà chúng đã 
tổ hợp cho TA, người nào làm một hành động tổ hợp Shirk 
với TA một điều gì đó thì TA sẽ rời bỏ y và sự tổ hợp của y” 
(Muslim). 

Và ai hết lòng thành tâm vì Allah thì Allah sẽ đón 
nhận việc làm của y và sẽ nhân thêm ân phước cho y. Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 
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﴿ �ََ ۚ ُ يَُ�ٰعُِف لَِمَ �ََشآُء ا]٢٦١:اسلرةاحلقمة[ ﴾ َّ

Và Allah sẽ nhân thêm ân phước cho người nào Ngài 
muốn. (Chương 2 – Albaqarah, câu 261). 

Học giả Tafseer Ibnu Kathir  nói: “tức Allah sẽ 
nhân thêm theo sự thành tâm của một người trong việc làm 
của y”. 

Và ai khôi phục dấu vết của Nabi  trong cuộc 
hành hương Hajj của mình thì coi như y đã thiết lập và gầy 
dựng con đường đi đến thành công và hạnh phúc. Allah 
phán: 

﴿  ْ ا]٥٤:اسلرةاحللر[ ﴾ �  تُِطيُعوهُ َ�ۡهَتُدَا

Nếu các ngươi vâng lệnh Y (Muhammad) thì sẽ được 
hướng dẫn đúng đường. (Chương 24 – Annur, câu 54). 

Và Nabi Muhammad  có nói: 

ِِيُ�ْمامَا « ُتا
ْ
تُْمابِِهالَْنارَِلل�لحرََم� ْْ ا.روحهامسلما» ِتْاس اسُاوَااحهللاِاااُباتَاكِاا:ااإِْناَمَمس 

“Ta đã để lại cho các ngươi thứ mà nếu các ngươi nắm 
chặt  lấy nó thì các ngươi sẽ không bị lầm lạc: Kinh sách 
của Allah (Qur’an) và Sunnah (đường lối) của Ta.” 
(Muslim). 

Ân huệ và hồng phúc sẽ còn mãi và được tăng thêm 
bởi lòng tri ân, người nào thờ phượng Allah và luôn ca ngợi 
và tán dương Ngài thì Ngài sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho y 
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trong việc hành đạo và sẽ cho y gặt hái nhiều ân phước. 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ِ َّ � َََءاتَٮُٰهۡم َ�ۡقَوٮُٰهۡم ََ اْ َزاَدُهۡم ُهٗدى  َۡ ََ �ۡهَتَد ا]١٧:اسلرةا�مد[ ﴾ ١ي

Và những ai được hướng dẫn thì sẽ được (Allah) gia 
tăng thêm chỉ đạo và được ban cho lòng sùng kính và sợ 
Allah. (Chương 47 – Muhammad, câu 17). 

Bởi lẽ trên, giáo luật khuyến khích nói câu tụng 
niệm “Alhamdulillah – ca ngợi và tán dương Allah” ba mươi 
ba lần sau mỗi khi dâng lễ nguyện Salah bắt buộc xong, mục 
đích để tạ ơn Allah đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn 
tất bổn phận thờ phượng đó. 

Và dấu hiệu cho biết việc làm ngoan đạo được chấp 
nhận: việc thiện tốt theo sau việc thiện tốt. Ông Saeed bin 

Jubair  nói: “Một trong những phần thưởng cho việc làm 
thiện tốt là một việc làm thiện tốt khác sẽ được tiếp diễn sau 
nó, và một trong những sự trừng phạt cho việc làm xấu là 
một việc làm xấu khác sẽ tiếp theo sau nó”. 

Và một tín đồ Muslim khi nào đã thực hiện xong 
một việc làm thờ phượng thì sẽ tiếp tục làm một việc thờ 
phượng khác nữa, cứ như thế. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َّا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب  ﴿  ِ ا]٧:اسلرةاحلِح[ ﴾ ٧فَإ

Bởi thế, khi thư thả thì hãy đứng dậy dâng lễ nguyện 
Salah. (Chương 94 – Ash-Sharh, câu 7). 

Học giả Ibnu Al-Jawzi  nói: “Đó là một thói quen 
trong hành động”. 
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Và sự thờ phượng của người Muslim sẽ không dừng 
lại mà cứ tiếp diễn cho đến khi nào cái chết đến, như Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 

�َِيَك �ۡ�َقُِ�  ﴿
ۡ
ٰ يَأ َّ ََ َّّك  ا]٩٩:اسلرةاحلجم[ ﴾ ٩ََ�ۡبُدۡد َر

Hãy thờ phượng Thượng Đế của ngươi cho đến khi sự 
kiên định (cái chết) đến với ngươi. (Chương 15 – Al-Hijr, 
câu 99). 

Và khi người Muslim làm một việc làm thiện tốt nào 
đó thì bắt buộc y phải giữ việc làm đó sao cho nó không dính 
vào sự Shirk bởi nó sẽ làm mất toàn bộ những công đức và 
ân phước. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡ�َت َ�َۡحدَ  ﴿ َ�ۡ
َ
َۡ أ ِ َِّ َ�ۡدلَِك لَ�  ََ ِي َّ � ََ َ إَِ�َۡك � ِِ َ

ُ
لََقۡد أ َّ َبَملَُك ََ َط

 ََ ََ �ۡلَ�ِٰ�ِ� ِّ  َّ ََ و ُُ َ ََ  ]٦٥:اسلرةاحلزمم[ ﴾ ٦ََ

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi 
trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu Ngươi 
làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh khác cùng với 
Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa 
và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những kẻ 
thất bại thật thảm hại. (Chương 39 – Azzumar, câu 65). 

Học giả Ibnu Qayyim  nói: “Khi Allah muốn điều 
tốt lành cho người bề tôi thì Ngài sẽ gợi cho y nhìn thấy các 
việc làm thiện tốt từ trong tim của y và y sẽ thông báo nó từ 
chiếc lưỡi của y và y sẽ bận rộn với nó khi nhìn thấy tội lỗi 
của mình”. 
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Và việc cầu xin Allah chấp nhận việc làm ngoan đạo 
và thiện tốt là sự trung thực của đức tin Iman. Nabi Ibrahim 
 đã xây móng Ka’bah và cầu nguyện Thượng Đế của 
Người: 

ِميُع �ۡلَعلِيمُ ﴿ َّ نَت �ل
َ
ٓإ إِنَّك أ ِّّاا َّّاا َ�َقّدۡل  ا]١٢٧:اسلرةاحلقمة[   ﴾ َر

Lạy Thượng Đế của chúng con! Xin Ngài chấp nhận 
(việc làm này) từ chúng con, bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
nghe và Hằng biết (hết mọi việc (Chương 2 – Albaqarah, 
câu 127). 

Và việc vững bước trong tôn giáo là sự thành công 
của mọi sự việc bởi trong các lời cầu nguyện của Nabi , 
Người thường nói: 

انَا�َالْالُابُااوئْتا�َا« َ ََ ِِااا ا.روحهاحبناماجها»َلانِاُْاا

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy làm vững lòng của chúng 
con trên tôn giáo của Ngài!” (Ibnu Ma-jah). 

Và ai đã nói lời Talbiyah vâof cuộc hành hương Hajj 
bằng tinh thần Tawhid, y đã takbir trong ngày Eid thì bắt 
buộc y phải thực hiện lời hứa đó với Allah, đó là lời hứa 
rằng y không cầu xin khấn vái ai (vật) khác ngoài Ngài, cũng  
không tìm kiếm sự cứu rỗi nơi ai (vật) khác ngoài Ngài và 
cũng Tawaf bất cứ thứ gì khác ngoài Ka’bah. Allah, Đấng 
Tối Cao phán: 

َِّ قِۡطِمٍ�  ﴿ وَ   ُُ ا َ�ۡملِ َّ َِّ ُدَنِهِۦ  ََ تَۡدُعوَ   ِي َّ � ا]١٣:اسلرةافاطم[ ﴾ ١ََ
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Và những kẻ mà các ngươi cầu nguyện khác ngoài Ngài, 
chúng chẳng kiểm soát được một lớp vỏ hạt chà là. 
(Chương 35 – Fatir, câu 13). 

Và ai hướng về Allah thì Ngài cứu giúp y. Allah, 
Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ِ َّ � ََ ۚ َۡهِدَ�ّاُهۡم ُسُدلََاا ََ َٰهُدَاْ ِِيَاا  ََ  ََ ا]٦٩:اسلرةاحلعنْول [ ﴾ ي

Và những ai chiến đấu cho (con đường chính nghĩa) của 
TA thì chắc chắn sẽ được TA hướng dẫn đến các con 
đường của TA. (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 69). 

Và việc thăm viếng Madinah không phải là yếu tố 
làm cho cuộc hành hương Hajj được chấp nhận nơi Allah, 
mà thật ra việc thăm viếng đó chỉ là thăm viếng Thánh 
đường của Nabi được giáo luật khuyến khích những ai làm 
Hajj cũng như những ai có cơ hội đến Madinah nên dâng lễ 
nguyện Salah tại đó, bởi đó là một trong ba thánh đường 
được giáo luật cho phép và khuyến khích du hành đến thăm 
viếng như Người đã di huấn: 

ا ََمحِما«
ْ
احل اَوَمْسِجِد ح ََ اَه اَمْسِجِدى اَمَساِجَد اَََمََِة

َ
اإَِ

 
اإِال احلمئَساُ  ا�َُيد� َال

بَْصا
َ
ا.متفقاالليها»َوَمْسِجِداحَ

“Không được phép du hành từ xa xôi đến để thăm viếng 
bất cư nơi nào chỉ trừ ba Thánh đường: Thánh đường này 
của Ta (Thánh đường Nabawi tại Madinah), Thánh đường 
Alharam (Makkah) và Thánh đường Al-aqsa (Palestine).” 
(Albukhari, Muslim). 
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Và một lần dâng lễ nguyện Salah trong đó tương 
đương với một ngàn lần dâng lễ nguyện Salah trong các 
Thánh đường khác trừ Thánh đường Al-Haram. 

Và ai đến Madinah thì hãy đi cho Salam Nabi  và 
hai vị bạn đạo của Người: Ab Bakr  và Umar . Và giáo 
luật cũng cho phép và khuyến khích viếng thăm Thánh 
đường Quba’, bởi Nabi  có nói: 

ْمَمةَا« ُْ ا ْجِم
َ
اَكأ ُ

َ
ال اَنَن ِ

ِْ َعتَ
ْ
اَر� ِِيِْه ا  َ ًَ افَ وَا  َُ ا اَمْسِجِد َم

َ
اأ اُ�م  ابَىِْتِه ْ َِ ا َم اَمَ د   »َمْن

اسدُصاَحيأاأَمجهاأدداوحلسسائاوغ�هما

“Ai tẩy sạch thân thể tại nhà của y rồi đến Thánh đường 
Quba’ để dâng lễ nguyện Salah trong đó hai Rak-at thì y sẽ 
có được ân phước giống như ân phước của Umroh”. 
(Hadith sahih do Ahmad và Annasa-i cùng những học giả 
Hadith khác ghi nhận). 

Ngoài ra, giáo luật cũng cho phép và khuyến khích 
người đến Madinah nên đi viếng khu nghĩa trang Albaqia và 
các mồ Shuhada Uhud để cầu nguyện cho họ và để tưởng 
nhớ đến Đời Sau. 

Và quả thật, người chết không có khả năng ban phúc 
lành hay gây hại cho ai, do đó, việc cầu nguyện cho người 
chết không phải là cầu nguyện đến họ mà là cầu nguyện 
Allah xin Ngài tha thứ cho họ và hài lòng về họ. Người nào 
cầu xin ai (vật) khác ngoài Allah thì người đó là kẻ làm điều 
sai quấy và tội lỗi. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿  ّٗ ِ َعۡلَت فَإِنَّك إ َِ َكإ فَإِ   ك ُُ َ� يَ ََ ا َ� يَاَعُعَك  َّ  ِ َّ َِّ ُدَِ  � َ� تَۡدُم  ََ ََ ِ ِّ ا 
ٰلِِم�َ  َّ ا]١٠٦:اسلرةاُل�س[ ﴾ ١ �ل

Và chớ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không mang 
lại lợi ích cũng chẳng gây hại được Ngươi; nếu làm thế 
thì chắc chắn Ngươi sẽ là một kẻ sai phạm. (Chương 10 – 
Yunus, câu 106). 

Và người thành công, được đón nhận nơi Allah là 
người đã phấn đấu hết mình trong việc tuân lệnh Thượng Đế 
của y, luôn noi theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Nabi  
của y, luôn kiểm điểm bản thân trong cuộc sống của mình, 
và nhanh chân đến với các điều thiện tốt. 

K J I H G ﴿  ْ ُآوا َّ ََ َءا ِي َّ َها � �ك
َ
� َ َ� تََوّلۡواْ  َٰ ََ   ُ ََ رَُسو ََ  َ َّ ِييُعواْ �

َ
أ

َمُعوَ   َۡ َ نُتۡم �
َ
أ ََ ا.]٢٠:اسلرةاحَيفا [ ﴾٢َبۡاُه 

Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy vâng lệnh 
Allah và Thiên sứ của Ngài, và các ngươi chớ quay mặt 
bỏ đi trong lúc các ngươi đang nghe Y (truyền lệnh). 
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 20). 
يِْهاِمَناحآلَُـاِ ا ِِ َعِظيِْم،اَوَ�َفَعِ�اَو�َُِاُ�ْمابَِماا

ْ
ُقْمهِناحل

ْ
احل َِ اَولَُ�ْما ِِ احُهللا ََ باَر
بُْلُ ا

َ
يِْم،اأ ِْ َ

ْ
ِماحل

ْ
ك ّئ ُمْسـِلمِااَماا�َْسَمُعْلَن،َوح

ْ
ف ِةاحل ََ اَولَُ�ْماَوِل ِِ ْستَْغِفُماحَهللا

َ
اَوأ َ ِْ

َغُفلُراحلم ِسيْمُا
ْ
َُيَْ افَاْستَْغِفُموُهاإِي ُهاُهَلاحل ا ئ ُّ  .ِمْنا

Cầu xin Allah ban phúc lành cho tôi và cho tất cả 
các anh em đồng đạo qua kinh Qur’an thiêng liêng và vĩ đại, 
xin Ngài hãy ban phúc lợi cho tôi và cho tất cả các anh em 
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đồng đạo qua những răn dạy và hướng dẫn quí giá từ các Lời 
mặc khải của Qur’an. 

Tôi nói những lời mà các đồng đạo đang nghe, tôi 
cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi và cho tất cả các tín đồ 
Muslim, xin Ngài hãy tha thứ cho họ bởi quả thật Ngài là 
Đấng hằng tha thứ và Nhân từ. 

 

Khutbah thứ hai 

َاحَا
ْ
ااِ�ِاادُامْال َ ُاامُاْْاحلي�ا،اوَاهِاايِاسَاسْااإِاََ

َ
اال َ ااْشَددُاأَاوَا ،هِاايِانَاتِاحمْاوَااهِاقِايْاِِالْاارَاََ

َ
ْناال

َ
هَاأ ـٰ ااإِلَ

 
إِال

ُااهللاُاح
َ
�َلال اَشِ

َ
اال يِِه،اوَْسَدهُ

ْ
االَِيأ ُااَمْعِظيْما

ُ
وُْدُهاَورَُسلل َْ حا دا اُ�َم  ن 

َ
ْشَدُداأ

َ
ا.اَوأ  َ ََ َو

ْحِوِهاوََسل مَااحهللاُا ََ اَو اهِلِ َ ََ ِّيئنَااُ�َْمَداَو
ايَ َ ََ حاوََسل َما  .�َْسِليْماااَمِز�ْدا

Mợi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah về 
những ân huệ và hồng phúc Ngài ban cho, và xin tạ ơn Ngài 
về sự che chở và phù hộ. Và tôi chứng nhận không có 
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ có Ngài là 
Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và tôi 
chứng nhận Muhammad  là người bề tôi và là vị Thiên sứ 
của Allah. 

Cầu xin Allah ban nhiều bằng an và phúc lành cho 
Người , gia quyến của Người và các bạn đạo của Người. 

Hỡi các đạo hữu Muslim thân mến! 

Ai đã thực hiện bổn phận hành hương Hajj bắt buộc 
thì sau đó hãy cố gắng gìn giữ cơ thể của mình luôn trong 
sạch khỏi những tội lỗi bởi lẽ người nào thực hiện Hajj mà 
không làm điều tội lỗi, không nói lời xàm bậy thì sẽ trở lại y 
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như mới lọt lòng mẹ tức giống như một tờ giấy trắng tinh 
chưa có một vết mực nào cả, và y phải nên luôn thể hiện bản 
thân như là một tấm gương tốt và ngoan đạo trong tôn giáo, 
y phải nên duy trì các lễ nguyện Salah đúng giờ giấc qui 
định, nếu là nam giới thì hãy đến dâng lễ nguyện Salah tập 
thể đều đặn cùng với mọi người trong Thánh đường, y hãy là 
người tuyên truyền và khuyên răn mọi người đến với sự 
ngoan đạo và những điều thiện tốt, y hãy bắt đầu khuyên răn 
người thân của mình trước tiên, và hãy luôn trung thực và 
thành tâm với Thượng Đế của y trong việc tuyền truyền 
cũng như trong tất cả các việc làm của y. 

Do đó, chúng ta phải nắm chặt lấy Sunnah của Nabi 
chúng ta , hãy thành tâm vì Thượng Đế của chúng ta, hãy 
tận tâm trong việc giúp đỡ, đùm bọc và tương trợ các anh em 
đồng đạo Muslim của chúng ta, hãy truyền dạy những điều 
mang lại lợi ích cho họ và hãy chung tay nhau cải thiện các 
vấn đề của tôn giáo. Quả thật, nếu Allah hướng dẫn một 
người nào đó duy nhất qua bàn tay đóng góp của chúng ta thì 
điều đó tốt cho chúng ta hơn những gì quí giá nhất trên thế 
gian này. 

 Quí đồng đạo thân hữu, chúng ta hãy biết rằng quả 
thật Allah đã ra lệnh cho chúng ta Salawat (cầu xin bằng an 
và phúc lành) cho vị Nabi của Ngài, Ngài phán: 

ْ َعلَۡيهِ  ﴿ لكوا ََ  ْ ُاوا َّ ََ َءا ِي َّ َها � �ك
َ
� َ َٰ  ۚ ِ ِ ِۚ َتُه  يَُصلكوَ  َ�َ �َّ َُ ِ � َ ََ َّ ََ  َ َّ إِّ  �

لِيًما  َۡ َ َسزحب(ا﴾  ٥َََسِلُِمواْ � ا)٥٦:اسلرةاح
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Quả thật, Allah và các Thiên thần luôn Salawat cho 
Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy Salawat và cầu 
xin bằng an cho Y. (Chương 33 – Al’Ahzab, câu 56). 

ا ََ اوَاح�ا ااَْاارِا�َاوَاالئمَاسَاّئ َ اُ�َانَايْاِّاايَاََ اوَادَام اا َْاحرْا، اِناُْادِاحشِاحلمَااهِاائِافَالَاَُاانْاَضاح�ا
ِّا َاحابِالْاُلابَاانَاهْاح

ْ
انَااهِا�ِاوَااقئاال

ُاعْاحاهَالْايُ ا:انَالْاِدل
َ
ّاان،اوَامَاثْاُْام،اوَامَاُْا،اوَامَا�ْابِااِبْاأ انْاَْا،اوَاََ

اامِاائِاسَا  ً ااةِاابَاحَاحل
َ
َاعِاْجَاأ اَُااَلامِامَا�َاوَااََاِِالْاِبَاامْادُاعَان اامَاَْا،اوَاِْ

َ
اااأ
ْ
اامُامَا�

َ ْ
احَ
ْ
َامِامَا� ِْ. 

ا
َ
ِاح�اأ

ْ
احإل اوَاامِامَاسْاِالز 

ْ
َامِالِاسْامُاحل اِْ اوَا،

َ
ْاأ ِئ احل اوَااََاُِ  

ْ
ِامُاحل َا�ِاِْ مْاَِا،اوَاِْ اامئ

َ
ِئااح َادَاالْاأ ،اِناُْاح

َاََاح�اهَااِّاعَاحجْاوَا
ْ
اَِامَا ْانااامُاهمِااَ�َاحاحل

ااِِاَمابِاامِاائِاسَا،اوَاّناا
ْ
َامِالِاسْامُاحل ِْ. 

ّْاقَاح�امَا ُاانَامِااو 
ْ
اِجاحل دُاسَااج  دُاسَااّْاعَاحجْا،اوَامْادُاوَا�ْاَُاااوَانَاَّايْاَُاامْافِاحغْا،اوَامْاج  راح،اوْاْبُامَاامْاج 

ااارَاَُااو مااقَاُمتَاامْادُالَامَاَْاراح،اوَالْاُْايْامَاامْايَدُاعْاسَاوَا ااب 
ْ
َاعَاحل َامِاال ا.ِْ

ْقاح�اوَا ِانَاامَامَاإِااِئ ََادَادُااال ا،اوَاح
َ
االَااوِغْاسْاأ

اااَساِلَااهِايْالَ ًِ اوَااةِاح احل
ْ
ِِاعَاحل ااارَاَُااةِايَاا ااب 

ْ
َاعَاحل َامِاال ،ااِْ

ابِام امِااِفهِاحشْاوَا َُاَُااهِاااألَم  َااا
ْ
ِاوَاا ِاَماحاحل

ْ
احإل
ْ
 .حمِامَاك

َاي اح�اإِا ا� اسْاا
َ
ُاأ َااَلال

ْ
ابم َبامَاوَااةَان احل ْاإِااا

َ
امِادَال الْابَاانْاا

َ
اأ اوَاَّامَاَْااوْاَ  انَاح�امِااَلابِااُُالْاعُا�َا،

ْاإِاام َبااابَامَاوَااارِاحل ا
َ
الْابَاانْااامِادَال

َ
ا.َّامَاَْااوْاَ اأ

َاةٗ ﴿ ََ ََ َيا  َۡ ُك � ِِ ٓ َءاتَِاا  َّّاا َاةٗ  َر ََ ََ ِ� ��ِخَرةِ  ََ �َّارِ  ََ ا ََ :احلقمة[ا﴾ََقَِاا َع
ا.]٢٠١

ِْاسَاااوَاِديَاح�احهْا َاااوَايَادئ ِا� ااِئ
ْ
َادَادُاحل

َ
اَُااَلاتِاْدَامَاا،ابِاىال

َ
َاحِدِاحلم اامَاسَارْاااأ ا.ِْ

َِاوَاَْا ا:حهللاِااا
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ُممُااحهللاَااإِن ا ﴿
ْ
َعْد ِااَُأ

ْ
ُقـْمَ�ااَُِاَو�ُِتَا ِااَوحإلْسَسانِاابِال

ْ
َفْحَيـا ِااَالـِنااَوَ�ـنَْ�ااحل

ْ
احل

مِا َْ ُمنْ
ْ
ْغِااَوحل

َ ُمونَاالََعل ُ�مْااَُِعُظُ�مْااَوحلْ ك  ََ ا]٩٠:الرةاحلحّس[  ﴾ رَ

ُُْكُمْوح ُماحِهللااَوح
ْ
ك ِ
َ
ُِْ�ْماَوّ ايَِعِمِهاَُِز َ ََ ُموُها ُْ ُكْمُ�ْماَوحْش َْ اَُ َّ َِليْ

ْ
َعِظيَْماحل

ْ
حَهللاحل

نَُعلنَا ًْ اَوحُهللاَهْعلَُماَماارَ َبُ
ْ
�
َ
ا.أ

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban bằng an và phúc lành cho 
Nabi của chúng con, Muhammad, và xin Ngài hài lòng với 
các vị Khalif chính trực, những người đã lãnh đạo một cách 
công bằng và liêm chính: Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali 
cùng với các vị Sahabah của Người. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy củng cố Islam và những 
người Muslim, xin Ngài hạ thấp sự đa thần và những kẻ tôn 
thờ đa thần, xin Ngài hãy hủy diệt những kẻ thù của tôn giáo 
Islam, và xin Ngài hãy phù hộ cho xứ sở này được an lành 
và bình yên cũng như các nước Islam khác. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ cho các anh em đồng 
đạo đi hành hương Hajj và Umrah; lạy Thượng Đế, xin Ngài 
phù hộ và chẻ chở cho những người viếng thăm ngôi nhà của 
Ngài, Alharam; lạy Thượng Đế, xin Ngài làm cho cuộc hành 
hương Hajj của họ được chấp nhận nơi Ngài, và làm cho họ 
thành những người biết tri ân Ngài, và các việc làm của họ 
luôn được chấp nhận, ôi Thượng Đế của muôn loài! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hướng dẫn Imam của chúng con, 
xin Ngài làm cho những việc làm của y luôn được Ngài hài 
lòng, xin Ngài hướng dẫn và soi sáng tất cả những người 
lãnh đạo và quản lý những người Muslim luôn thực hiện 
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theo Kinh sách của Ngài và luôn phán xét theo giáo luật của 
Ngài, ôi hỡi Đấng Toàn Năng, Đấng Quyền Uy. 

Lạy Thượng Đế, chúng con cầu xin Ngài Thiên Đàng và 
những gì từ lời nói và hành động có thể đến gần Thiên Đàng; 
lạy Thượng Đế, chúng con cầu xin Ngài cứu rỗi chúng con 
khỏi Hỏa ngục và những gì từ lời nói cũng như hành động 
khiến chúng con đến gần Hỏa ngục 

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

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hướng dẫn chúng con, hãy 
phù hộ chúng con luôn ngay chính, hãy cho chúng con theo 
sự hướng dẫn của Ngài một cách dễ dàng, với lòng nhân từ 
và thương xót của Ngài ôi Đấng nhân từ và thương xót nhất! 

Này hỡi những bề tôi của Allah! 

Quả thật, Allah truyền lệnh thi hành công lý, phải làm 
điều thiện và bố thí cho người ruột thịt, hãy ngăn cản 
những điều đồi bại, tội lỗi, nghịch đạo và ác đức, Ngài 
dạy bảo các ngươi mong rằng các ngươi biết lưu nhớ. 
(Chương 16 – Annahl, câu 90). 

Hãy tụng niệm Allah, Đấng Vĩ Đại, Tối Cao, rồi Ngài sẽ nhớ 
đến các ngươi, hãy tạ ơn Ngài về những ân huệ và hồng 
phúc của Ngài rồi Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi, và sự 
tụng niệm Allah là điều lớn nhất và Allah luôn biết rõ những 
gì các ngươi làm.!!! 

   


