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Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

Đây là bài Khutbah do Sheikh, tiến sĩ Abdul-Muhsin 
Bin Muhammad Al-Qasim – cầu xin Allah phù hộ và che 
chở cho ông – thuyết giảng vào ngày thứ sáu (28/11/1431 H) 
với chủ đề: “Hồng phúc của Hajj và mười ngày đầu của 
tháng Zhul-Hajjah”. Trong bài thuyết giảng này, ông đã nói 
về việc hành hương Hajj đến ngôi nhà của Allah, Alharam, 
và các hồng phúc của nó. Ông đã nêu ra giá trị và ân phúc 
các việc làm của Hajj từ Qur’an và Sunnah (Sự giáo huấn 
của Nabi Muhammad ), đồng thời khuyến khích các tín 
đồ tận dụng cơ hội của những mười ngày đầu tháng Zhul-
Hijjah bởi đó là những ngày hồng phúc nhất trong những 
ngày của năm. 

 

Khutbah đầu 

الجَْمُداهللاِا َْمُدهُااإِن 
َ
�ُْفِسنَااَأِمْناا،َأ�َْستَِريْنُُهاَأ�َْستَْغِفُمُهاا�

َ
ْأِراي ابِاِهللاِمْناُشُ ُُ َأَ�ُرْو

ا َماِلَا ْْ
َ
اي ِِ َا اا،َسىَئ ُ

َ
ال اُمِ ا  افََ  الُهللا اَهْدِد ُاا،َمْن

َ
ال ََ اَهاِد افََ  ااُْ ِلْا اَمْن  .َأ

ااْشَددُايَاأَا
َ
ْناال

َ
هَاي ـٰ الاإِعَ

 
ُااهللاُاإِال

َ
ال ََ � اَشِ

َ
ُاأَْسَدُهاال

ُ
دُْدُهاَأرَُسول َْ لا دا اُ�َم  ن 

َ
ْشَدُداي

َ
.ااَأي

ا  َ ََ ْحِدِهاأََسل مَاالهللاُاَأ ََ اَأ الِلِ َ ََ اَأ اَِِنيئنَااُ�َْمدى َ ََ َما
ا.أََسل 

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 
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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! 

Mùa tốt lành và ân phúc vẫn cứ tiếp tục xoay vòng 
theo thời gian và không gian, một nơi thiêng liêng vẫn cứ 
còn mãi hồng phúc và giá trị theo tháng ngày, những trái tim 
của những tín đồ Muslim vẫn luôn hướng đến nó nhiều lần 
trong ngày. 

﴿  � َراِم َ�ۡ ِد ٱ َۡمۡسِج َشۡطَر ٱل وَۡجَهَك  َوّلِ  ا]١٤٤:اسورةاللقمة[ ﴾ فَ

Do đó, hãy quay mặt của Ngươi (Muhammad) về hướng 
Thánh đường Alharam! (Chương 2 – Albaqarah, câu 
144). 

Những đôi mắt 1Tđang tìm kiếm1T 1Tnhững ân phúc của 
nơi đó qua các1T 1Tbài học 1T 1Tvà 1T 1Tbài giảng1T 1Tmới. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 
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ٖت ﴿ َ�ۡي ّوَل 
َ

َ  ّّ ِ اِس  ن َّ ََ لِن ِِ ي  وض ِ َّ َ بَ ل َة مض َّ دٗ َرٗ� اَِِب َوهض َ�ٰنَِمَ� ى   هِ  ٩ّلِۡن �ِي
مض  ٰت  ّمَقا ََ ِ َ�ّي ٰتض   ََ ا ََ َٗ اِم ََ  َّ ۥ َ� هض َخنَ َد ن  َوَم َمۖ  ۗ نَِِۡ�ٰهِي ابمملن[  ﴾ ا الل :اسورة

ا]٩٧، ٩٦

 1TQuả thật, ngôi đền đầu tiên được chỉ định cho nhân loại  
(để thờ phượng Allah) là cái tại Bakkah (Makkah), đó là 
ân phúc và chỉ hướng cho toàn nhân loại. Nơi đó có 
những Dấu hiệu rõ ràng: Chỗ đứng (Maqam) của 
Ibrahim, và ai đi vào đó sẽ được an toàn.1T 1T (Chương 3 – 
Ali-Imran, câu 96, 97). 

﴿  ْ وا دض ِيَۡشَه ِ ّل َّ َم ٱ ۡۡ ْ ٱ وا رض ُض ۡۡ ََ َو ۡم  ََ لَهض ِِٰ ََ �ٖ َم َّا
َ

َ  ِِ وَ�ٍٰت    :اسورةالج [ ﴾ّمۡعنض
٢٨[ 

 1TĐể cho họ chứng kiến những lợi lộc được ban cấp cho 
họ và để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày 
ấn định1T 1T (Chương 22 – Al-Hajj, câu 28). 

َحَرمً ا﴿ ۡم  ن لّهض ِ ّّ َم ُض َۡم  َو ل
َ

َ َٗ ِم ا ََ ِ ا  ٰ ن ََ ۡ ُض َٖ ا  ۡ�َ  ِ
ّ �ض َ�َمَ�ٰتض   ِ ه ِۡزقٗ  َ�ۡ ّا ا ّر َ ض ّّ ن  ّمِ

 َّ و مض َ�ۡعنَ ۡم َ�  َ�َهض �ۡ
َ

َ ّن  ِّ ٰ ََ ا]٥٧:اسورةاالعقصص[ا﴾ ٥َو

 1THá TA (Allah) đã không thiết lập cho chúng một thánh 
địa an toàn, mà đủ loại hoa quả được mang đến cho nó 
như là bổng lộc của TA hay sao? Nhưng đa số bọn chúng 
khống biết.1T 1T (Chương 28 – Al-Qisas, câu 57). 

Các lữ khách hành hương đến viếng ngôi nhà cổ của 
Allah vì mong muốn và hy vọng lời hứa của Allah, vì để 
phục tùng Ngài trong việc thờ phượng, để hoàn thành bổn 
phận trụ cột của tôn giáo, bởi lẽ ngôi nhà của Allah – 
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Alharam – là ngôi nhà sẽ xóa sạch các tội lỗi và những sai 
phạm. Nabi  nói với Amru bin Al-Ass lúc ông vào Islam: 

ا اَ�دْلََداا« اَكَن اَما ََْدِدُ  ا َمَة ْْ ِد
ْ
الل ن 

َ
اَأي اَ�دْلَُه اَكَن اَما اَهْدِدُ  ِْْسَ َ  ال ن 

َ
اي ََ اَبِلْم َما

َ
ي
اَهْدِدُ اَمااَكَناَ�دْلَُهاأَا   َ

ْ
الج ن 

َ
ا.رألهامسلما»ي

“Chẳng lẽ ngươi không biết rằng Islam sẽ xóa hết những 
gì trước nó, rằng Hijrah (cuộc đời cư rời bỏ Makkah để 
đến Madinah) sẽ xóa hết những gì trước nó và rằng cuộc 
hành hương Hajj sẽ xóa hết những gì trước nó.” (Muslim). 

Trong ngôi nhà đó, có sự tẩy rửa mọi lỗi lầm và có 
sự ban thưởng ân phước to lớn đó là được thưởng Thiên 
Đàng hạnh phúc và vĩnh cữu. Nabi  nói: 

مئا«
ُ
اي ِْ َ

َ
ُُُِْوهِِهاَييَْوِ اَأَ افَلَْمااَْمفُْ اَألَْماَهْفُسْ ارََجَ اِمْنا ا)متف ابليه(ا»هِاَمْناَس  

“Ai làm Hajj mà không dâm dục, không làm điều tội lỗi thì 
sẽ trở lại y như thuở mới lọt lòng mẹ” (Albukhari, Muslim). 

َن ُةا«ا
ْ
الْ
 
ُاَجَءلِإاإِال

َ
َمْرُأُراعَىَْلال

ْ
الل َ م

ْ
 .رألهامسلم »لج

“Cuộc hành hương Hajj hoàn thành tốt đẹp khi được công 
nhận thì phần ân thưởng không gì hơn là Thiên đàng” 
(Muslim). 

Trong cuộc hành hương Hajj mang lại lợi ích và các 
bài học giá trị: 

Biểu hiệu của cuộc hành hương Hajj là Tawhid (độc 
tôn hóa) Allah trong việc thờ phượng. Mở đầu cho nghi thức 
Hajj là lời Talbiyah trong đó chỉ rõ tinh thần Tawhid: 
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Khi nói “  ا
َ
 ايْال

َ
ال الب ََايْاََ ” “Labbaykollo-humma 

labbayka” – “Xin vâng lệnh Ngài, ôi Thượng Đế của chúng 
con”. Đó là câu đáp lại cho mệnh lệnh của Allah, và mệnh 
lệnh vĩ đại nhất đó là mệnh lệnh của Allah. Jabir  nói: 
Nabi  đã định tâm vào Hajj bằng Tawhid. (Muslim). Còn 
câu “ََا  يْ

َ
ال ََ َ ال ََ � اَشِ اَال ََ  يْ

َ
 Labbayka la shari-ka laka“ ”ل

labbayka” – “Vâng lệnh Ngài, chúng con sẽ không làm 
điều Shirk”. Đây là sự xác nhận cho tinh thần Tawhid rằng 
sẽ không gán ghép cùng với Ngài một thần linh nào khác 
(bởi lẽ không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
Allah). Và đây cũng là giáo lý căn bản của tôn giáo Islam và 
là yếu tố quan trọng để các việc làm có giá trị và được công 
nhận nơi Allah. 

 Và câu “ ا ََاإِن  َ ال اَأللئْرَمَة َْمَد
ْ
لج ” “Innal-hamda wal-

ni’mata laka” - “quả thật, mọi sự ca ngợi và tán dương 
cũng như mọi ân huệ và hồng phúc đều thuộc về Ngài” là 
sự khẳng định ân huệ và hồng phúc của Allah và Ngài đáng 
được mọi tạo vật ca ngợi và tán dương, và mọi hành động 
thờ phượng chỉ được phép hướng về Ngài duy nhất. Và 
người nào vâng lệnh Ngài đến hành hương tại ngôi nhà của 
Allah – Alharam thì người đó coi như đã giao ước với 
Thượng Đế của y rằng y chỉ tôn thờ Ngài duy nhất ở mọi lúc 
và mọi nơi. 

Và việc ăn mặc hai mảnh vải choàng vào người 
trong cuộc hành hương thể hiện sự khiêm nhường, từ bỏ sự 
tự cao tự đại, tất cả các bề tôi đều như nhau trước Allah, tất 
cả đều nhỏ bé và thấp hèn trước Đấng Vĩ Đại và Toàn Năng. 
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Và khi nhìn thấy ngôi đền Ka’bah thiêng liêng, 
chúng ta sẽ chứng kiến các hành động thành tâm vì Allah, 
hai vị Nabi cao quý của Ngài: vị Khaleel (vị Nabi được ân 
sủng nhất) Nabi Ibrahim  và con trai của Người Nabi 
Isma-il  đã cùng dựng lên nền móng đầu tiên của ngôi 
đền thiêng liêng, và họ đã cầu xin Allah chấp nhận việc làm 
này của họ: 

﴿ �ِٰ�َِِۡ َض ن ََت  مض  ۧ�ۡذ ََۡرَ�
َ

َ ۖ نََِّك  ا  َّ ِم َقّبۡ   ََ ا  ََ َّ َر ٰعِي ض  َِ ۡۡ َۡيِت � ۡۡ ٱ َن  َد ِم َواِ  ٱۡلَق
مض  َض ٱۡلَعنِي  ]127:اسورةاللقمة[  ﴾١ٱلّسِمي

Và (hãy nhớ lại) khi Ibrahim và Isma-il xây móng của 
Ngôi đền và cầu nguyện thưa: “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. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 124 – 132). 

Và bắt buộc đối với người làm Hajj phải luôn thành 
tâm trong việc thực hiện cuộc hành hương Hajj của mình 
cũng như các việc làm khác, họ phải hướng về Allah một 
cách trọn vẹn, chớ đừng hướng cái tâm của mình đến với 
một ai hay một thứ gì khác ngoài Allah mà hãy tận tâm vì 
Ngài, hãy tìm kiếm sự hài lòng của Ngài và hy vọng sự tha 
thứ tội lỗi nơi Ngài. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ِۚ ّ َِ ۡمَرََ  َوٱۡلعض  ّّ َ�ۡ واْ ٱ ُِما
َ

ا]١٩٦:اسورةاللقمة[ ﴾ َوَ

Các ngươi hãy hoàn thành Hajj và Umrah vì Allah. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 196). 
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Và nghi thức Tawaf (đi vòng quanh ngôi đền 
Ka’bah) đã đưa trái tim của người bề tôi đến gần với Allah 
trong ngôi nhà thanh bình của Ngài, và trên trái đất này 
không có một nơi nào có thể gần với Allah hơn ngôi đền 
Ka’bah thiêng liêng. Dó đó, Allah đã phán bảo: 

﴿  ِ َۡيِت ٱۡلَعت ۡۡ ضواْ ِِٱ ّوف ۡ�َّط ا]٢٩:اسورةالج [  ﴾ ٢يِق َو

Và hãy để họ đi vòng quanh ngôi đền lâu đời. (Chương 
22 – Al-Hajj, câu 29). 

Và việc hôn cục đá đen biểu hiện sự tuân thủ nguyên 
tắc và giáo luật được Allah qui định ngay cả khi ý nghĩa và 
giá trị của các nguyên tắc, các giáo điều chưa được phơi bày. 
Bởi lẽ đó mà Umar bin Khattab  đã nói với cục đá đen khi 
ông hôn lên nó: 

الهللاِااَألهللاِا «  ارَُسوَل َُ اْ
َ
اَري ِئ

َ
اَ اَألَْوَال ََنَْفُ  ا اَأَال م ُُ ارَ اَال ِم َْ اَس ََ  ِ

َ
اَ ْبلَُم

َ
اي ِئ -اإِ

ََاا-ََالهللابليهاأسلم تُ
ْ
اَمااَ�د ل ََ  .متف ابليها» ُهَقدئلُ

 “Thề bởi Allah, quả thật ta biết rõ ngươi chỉ là một cục đá 
vô tri vô giác, chẳng mang lại phúc lợi cũng chẳng gây 
hại, nếu như ta không nhìn thấy Thiên sứ của Allah  
hôn lên ngươi thì chắc chắc ta sẽ không bao giờ hôn 
ngươi.” (Albukhari, Muslim). 

Và trong các nghi thức Hajj cho các tín đồ một bài 
học về sự tuân thủ và noi theo đường lối của Thiên sứ . 
Người  nói: 

اَمنَاِسَكُ�ْماا« ْ ِئ َْ ْألا ُُ ا)رألهامسلم(ا»ُُ
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“Các người hãy làm theo cách thức thực hiện Hajj của ta” 
(Muslim). 

Do đó, mỗi tín đồ Muslim phải noi theo đường lối 
của Nabi, hãy tuân thủ theo mọi sự chỉ dạy và hướng dẫn của 
Người, chớ đừng lơ là và hời hợt trước sự dạy bảo của 
Người trong Hajj cũng như trong các việc làm khác. Bởi 
Allah, Đấng Tối Cao đã phán bảo: 

مض ٱ ﴿ ّض ٰ اَُٮ ََ ْۚ َوَما   وا ََتهض فَٱ هض  َۡ ۡم َ� ّض ٰ َهٮ َُ َوَما  وهض  ۡض فَخض لض  و ۡض ا]ا٧:اسورةالجشا[ ﴾  لّر

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi thì 
các ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn cấm 
các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay (Chương 
59 – Al-Hashr, câu 7). 

Và ngày Arafah là một ngày ân phúc, đó là ngày hội 
tụ và triệu tập các tín đồ từ khắp mọi miền trên thế giới tại 
một nơi duy nhất, ngày của niềm hy vọng và kính sợ, ngày 
của sự khiêm nhường và khúm núm trước Allah, đó là một 
ngày thiêng liêng và trọng đại đối với toàn thể các tín đồ 

Muslim. Sheikh Islam – Ibnu Taymiyah  - nói: “Những 
người hành hương sống trong ngày Arafah với con tim đầy 
đức tin Iman, tình yêu, ánh sáng và ân phúc, những điều mà 
không thể dùng lời lẽ để diễn đạt hết về nó.”. 

Và Du-a là một việc làm trọng đại cho mỗi người 
Muslim, những tín đồ Muslim đi thực hiện Hajj hướng về 
Thượng Đế của họ, họ khấn vái cầu nguyện mong mỏi sự 
phù hộ và che chở của Ngài, họ cầu xin Ngài ban cho họ 
nhiều phúc lành và tránh xa điều dữ, họ cầu xin và mong 
mỏi nơi Ngài mà không nãn lòng, bởi họ luôn tin tưởng rằng 
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Ngài sẽ đáp lại lời Du-a của họ. Và thời điểm Du-a tốt nhất 

đó là Du-a vào ngày Arafah. Ibnu Abdul-Barr  nói: “Lời 
Du-a trong ngày Arafah tất cả hầu như đều sẽ được đáp 
lại”. 

Lời nói tốt nhất trong các lời mà người thực hiện 
Hajj nên nói vào ngày hôm đó là lời nói Taqwa với sự hiểu 
biết ý nghĩa của nó và thực hiện theo đúng ý nghĩa của nó. 
Nabi  nói: 

ا«ا َِ
َِااَألل ِنيموَناِمْناَ�دْ

َ
اي َُ

ْ
اَمااُْل ُ ْ َُ ُإااَْوِ اَبَمفََةاَأ َُ ِإاُد َُ َم ال ُ ْ الهللاُااَُ

 
َاإِال

َ
اَالاإِل
ا اَِْداِم إى اَشْ ئ ُِ ا َ ََ ا اأَُهَو َْمُد

ْ
الج ُ

َ
اَأل َُ

ْ
ُمل
ْ
الل ُ
َ
ال ُ

َ
ال ََ � اَشِ اَال رألهاا»أَْسَدُه

ا.لعتمَُ

“Du-a tốt nhất là Du-a vào ngày Arafah, và lời nói tốt nhất 
mà Ta và các vị Nabi trước Ta thường nói đó là (La ila ha 
illollohu wahdahu la shari-ka lahu, lahul mulku wa lahul 
hamdu wa huwa ala kulli shay-in qadir – Không có 
Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, chỉ có một mình 
Ngài duy nhất là Thượng Đế, không có đối tác cùng Ngài, 
mọi vương quyền và sự ca ngợi tán dương đều thuộc về 
Ngài, và Ngài là Đấng có quyền năng trên mọi thứ).” 
(Tirmizhi). 

ا الهللاُا« اُهْرِتَ  ْن
َ
اي اِمْن َثَ

ْ
ْ
َ
اي ااَْو ى اِمْن اَأِِِ ُهااَما َة

اَبَمفَ ااَْوِ  اِمْن الل اِر اِمَن ل دْدا َْ ا ِهيِه
َرلَداَهؤُا

َ
َمَ ئَِ�َةاَهيَُقوُلاَمااي

ْ
اُهدَاِ�ابِِدُمالل ُُم  َْدُِوا

َ
ا.رألهامسلما»الَِإاَ

 

“Không có ngày nào có số lượng người bề tôi được Allah 
cứu rỗi khỏi Hỏa ngục nhiều hơn ngày Arafah, và Ngày 
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hôm đó, Ngài sẽ xuống rất gần rồi Ngài bảo một cách tự 
hào với các vị Thiên thần của Ngài, Ngài nói: Những 
người đó muốn gì?” (Muslim). 

Ibnu Abdul-Barr  nói: “Hadith chỉ rằng tất cả họ 
sẽ được tha thứ tội lỗi bởi vì Ngài không tự hào với những 
người làm điều tội lỗi và nghịch đạo trừ phi sau khi họ đã 
sám hối và được tha thứ.” 

Và việc tất cả mọi người triệu tập tại Arafah nhằm 
để nhắc nhở họ nhớ đến ngày “đại triệu tập” để Allah phán 
xét va phân xử giữa các tạo vật của Ngài, và phân loại ai sẽ 
được sống nơi Thiên Đàng hạnh phúc và vĩnh hằng và ai sẽ 
phải bị đày vào Hỏa ngục đầy khổ ải. 

Và trong các nghi thức Hajj, có việc giết tế súc vật, 
đây là một hình thức thờ phượng mà những người Muslim 
dùng nó để được đến gần Thượng Đế của họ. Allah, Đấng 
Tối Cao phán: 

ىٰ  ﴿ َو ۡق َّ ض ٱ ُض ا ََ �َ ن  ِّ ٰ ََ َو ُضَها  ا  دَِم َوَ�  َها  ُض و ض �ض  َ َّ اَل ٱ ََ �َ ن  مۚۡ  لَ ّض َ سورةا[ ﴾ ِم
ا]٣٧:الج 

Không phải thịt của chúng hay máu chúng đến tận 
Allah mà chính lòng ngay chính sợ Allah của các người 
lên giáp Ngài. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 37). 

Và Zikir (tụng niệm) là sự sống của con tim, sự tụng 
niệm nhiều trong các nghi thức Hajj mang giá trị của tâm 
hồn luôn hy vọng, biểu hiện sự thành tâm của mọi hành 
động. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿  ْ وا دض ِيَۡشَه �ٖ ّل َّا
َ

َ  ِِ  ِ َّ َم ٱ ۡۡ ْ ٱ وا رض ُض ۡۡ ََ َو ۡم  ََ لَهض ِِٰ ََ وَ�ٍٰت  َم :اسورةالج [ ﴾ّمۡعنض
٢٨[ 

 1TĐể cho họ chứng kiến những lợi lộc được ban cấp cho 
họ và để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày 
ấn định1T 1T (Chương 22 – Al-Hajj, câu 28). 

ۡن  ﴿ م ّمِ ۡضتض فَ
َ

َ ا   َ�ٰٖت فَإَِذ ْ ٱ َ َر وا رض ُض ِم� فَٱۡذ َرا َ�ۡ َعرِ ٱ َۡمۡش َد ٱل َ ِ َ :اسورةاللقمة[ ﴾َّ

ا]١٩٨

Nhưng khi các ngươi vội vã rời Arafah thì hãy tụng 
niệm và tán dương Allah tại ngôi đền linh thiêng, 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 198). 

رٗ ] ُۡ ِ ّد ذ َش
َ

َ ۡو 
َ

ۡم َ �ض ََ اَِا  ََ ۡم  ُض
رِ

ُۡ ِۡ َُ  َ َّ ْ ٱ وا رض ُض ۡذ فَٱ ۡم  ّض ََ ِٰس ََ م ّم َضۡيتض ا قَ  Z �ۗ فَإَِذ

ا]٢٠٠:اسورةاللقمة[

Do đó, khi nào các ngươi hoàn thành cuộc hành hương 
Hajj của các ngươi thì các ngươi hãy vẫn tụng niệm và 
tán dương Allah như cách các ngươi đã tướng nhớ cha 
mẹ của các ngươi trước kia hoặc hãy nhiều hơn (Chương 
2 – Albaqarah, câu 200). 

�ٖ ا﴿ َّا
َ

َ  ِِ  َ َّ واْ ٱ رض ُض َ�ٰٖت� ّمعۡ  َوٱۡذ و ا]٢٠٣:اسورةاللقمة[  ﴾ دض

Và hãy tụng niệm và tán dương Allah vào những ngày 
(ở Mina) được ấn định. (Chương 2 – Albaqarah, câu 203). 
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Bởi các nghi thức được qui định trong Hajj đều để 
tụng niệm Allah, Đấng Tối Cao, như Nabi Muhammad  
đã có nói: 

اأَا«ا َِ َيْ
ْ
ابِال ُُ َول  ّ ااإِ� َمااُجِرَاالع ِاللَسْعُ

ْ
الْ ُ ْْ َمْمَأِةاَأَر

ْ
َفااَألل اللص  َ َْ َِْْاَمِةاَ� َماِرا

ِمالهللاِا
ْ
ي ارألهالعتمَُا.»اُِ

“Quả thật, việc Tawaf quanh ngôi đền Ka’bah và Sa-i giữa 
đồi Safa và Marwah cũng như ném đá các trụ Jamarat là 
chỉ để thiết lập sự tụng niệm và tưởng nhớ Allah.” 
(Tirmizhi). 

Người thực hiện chuyến hành hương Hajj có vị trí 
gần với Allah nhất là người có sự tụng niệm nhiều nhất. Ibnu 

Qayyim  nói: “Người tốt nhất trong các việc làm của 
mình là người có Zikir (tụng niệm) nhiều nhất, người nhịn 
chay tốt nhất là người có Zikir nhiều nhất trong thời gian 
nhịn chay của mình, người Sadaqah (bố thí) tốt nhất là 
người có Zikir nhiều nhất, và người tốt nhất trong cuộc hành 
hương Hajj là người có Zikir nhiều nhất trong thời gian 
Hajj”. 

Và khi đã hoàn tất cuộc hành hương Hajj thì hãy nên 
nhiều lời Istighfar (cầu xin Allah tha thứ) bởi nó là việc làm 
cuối cùng của các việc làm. Và Istighfar sẽ đưa người bề tôi  
từ việc làm thiếu sót đến sự hoàn thiện của việc làm, đưa 
người bề tôi từ thấp đến cao của sự hoàn hảo, từ cái hoàn 
thiện đến cái hoàn thiện hơn của mọi việc làm. 

Và một trong những dấu hiệu của sự được Allah hài 
lòng và chấp nhận: việc thiện tốt luôn theo gót việc thiện tốt, 
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khi người thực hiện Hajj trở về lại xứ sở của mình, y sẽ là 
một tấm gương về những việc làm thiện tốt, một tấm gương 
của sự ngay chính và mẫu mực cũng như một tấm gướng 
truyền dạy cái lẽ phải tốn giáo cho mọi người. 

K J I H G ﴿  �ٗرَِجا ضوَك  ُ
ۡ

�َ َ ِّّ َ�ۡ َّاِس ِِٱ ِِ ٱ ّذِّ 
َ

ٰ َوَ َوَ�َ رٖ   ُِ ا َِ  ِ
ّ  �ض

 ِ َ
ۡ

ٍّّ ََأ ِ فَ
ّ �ض ن  ِميقٖ  َ� ِم  َ ٢  ْ وا دض َه ِيَۡش �ٖ ّل َّا

َ
َ  ِِ  ِ َّ َم ٱ ۡۡ ْ ٱ وا رض ُض ۡۡ ََ َو ۡم  ََ لَهض ِِٰ ََ  َم

وَ�ٍٰت  َ� ّمۡعنض قِ َِ َا �َِس ٱۡل ۡۡ ْ ٱ وا ۡطعِمض
َ

َوَ َها  َۡ ْ ِم ضوا �ض ِٰم� فَ �َۡ َ
َ
ةِ ٱۡ� َم َِهي ن  ِ م ّمِ زََ�هض َر ا  ٰ َم َ�َ

ا]٢٨،ا٢٧:الج  سورة[ ﴾ ٢

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. Để cho 
họ chứng kiến những phúc lợi được ban cấp cho họ và để 
họ tụng niệm đại danh của Allah trong các ngày được ấn 
định và hãy nhân danh Allah trên những con thú nuôi 
mà Ngài ban cấp cho họ (khi giết tế chúng). Do đó, hãy 
ăn thịt của chúng (những con vật được giết tế) và phân 
phát cho những người nghèo đói. (Chương 22 – Al-Hajj, 
câu 27, 28). 

اابارََكالهللاُا ِِ اَأِِاَاُ�ْمابَِمااِهيِْهاِمَنالآلاَـا ِِ َرِظيِْم،اَأَ�َفَر
ْ
ُقْملِنالع

ْ
اَأعَُ�ْماِفالع ِِ

اِمْنا َ َْ ُمْسِلِم
ْ
ف ِةالل ََ اَأعَُ�ْماَأِع ِِ ْستَْغِفُمالَهللا

َ
لاَأي َُ ُْْوُلاَْْوِهاَه

َ
َِكيِْم،اي

ْ
ِمالج

ْ
ي َألرئ

غَا
ْ
افَاْستَْغِفُمأُهاإِِ ُهاُهَوالع ٍى

َُِْ ا ئ  .ُفوُراللم ِسيْمُاُِ

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 



Hồng phúc của Hajj và mười ngày đầu của tháng Zhul-Hijjah 
 

16 

đồng đạo qua những răn dạy và hướng dẫn quí giá từ các Lời 
mặc khải của Qur’an. 

Tôi nói những lời này, và 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 
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َالَا اا
ْ
ااِ�ِاادُامْاج َ ُاامُاكْاللشما،اأَاهِاِِااسَاسْااإِاََ

َ
اال َ ااْشَددُايَاأَا ،هِااِِانَاتِالمْاأَااهِاقِايْاهِاوْاارَاََ

َ
ْناال

َ
هَاي ـٰ اإِعَ

ال
 
ُااهللاُاإِال

َ
ال ََ � اَشِ

َ
اال ِايْاظِارْاََا أَْسَدُه ال ا اشِاما

ْ
ُااهِاِِاأ

ُ
اَأرَُسول دُْدُه َْ ا ل دا اُ�َم  ن 

َ
اي ْشَدُد

َ
.اَأي

ا  َ ََ َاالهللاُاَأ ََ اَأ اَِِنيئنَااُ�َْمدى َ ََ َما
ْحِدِهاأََسل مَااأََسل  ََ اَأ ا.لِلِ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah về sự 
đối xử tốt đẹp của Ngài, tạ ơn Ngài về những hông phúc và 
ân huệ mà Ngài ban cho, và tôi xin chứng nhận không có 
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ có một mình 
Ngài là Thượng Đế, không có đối tác ngang hàng cùng với 
Ngài, và tôi xin chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là 
vị Thiên sứ của Ngài. Cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc 
lành cho vị Nabi của chúng con, cho gia quyến của Người 
cùng tất cả các bạn đạo của Người. 

Hỡi những đồng đạo Muslim! 

Mười ngày đầu của tháng Zhul-Hijjah là những ngày 
ân phúc và thiêng liêng, các việc làm trong những ngày ấy 
mang lại nhiều hồng phúc, Nabi  nói: 

ا اعِا« اللص  َرَمُا
ْ
الع ا ا ى

َ
اَ اِمْن الهللاِاَما

َ
اإِل ٍم َس

َ
اي اِهيَدا هِااُ  ُِ اَه ااِمْن ا اِ 

َ
ا»لَ ا اَ ا.

َ
اَ ِِ َهْر

َرْشِا
ْ
َداُداِفاَسِنيِااالهللاِاَْالُولااَاارَُسوَلا.الع ِ

ْ
َداُداِفاَسِنيِاا«اَْاَلاالهللاِاَأَالالْ ِ

ْ
َأَالالْ

االهللاِا إى اَِِشْ ََ ِ ل َُ افَلَْمااَمِْجْ اِمْنا َمَ ابِنَْفِسِهاَأَماِلِ َُ ارَُجِاا
 
ا.رألهالعتمَُا»إِال

“Không có việc làm thiện tốt nào được thực hiện trong các 
ngày mà Allah yêu thương bằng các việc làm thiện tốt 
được thực hiện trong những ngày này” tức mười ngày đầu 
của Zhul-Hijjah. Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah! 
Ngay cả việc Jihad (ra trận chiến đấu) cho con đường chính 



Hồng phúc của Hajj và mười ngày đầu của tháng Zhul-Hijjah 
 

18 

nghĩa của Allah hay sao? Người  nói: “Ngay cả việc 
Jihad trừ người đàn ông tự nguyện mang tính mạng và tài 
sản của mình ra đi nhưng không mang trở về một điều gì” 
(Tirmizhi). 

Do đó, hãy nhiều và hãy thật nhiều Takbir, Tahmid 
(Alhamdulillah), đọc Qur’an, gắn kết tình thân tộc và hữu 
nghị, hiếu thảo với cha mẹ, Sadaqah, giúp đỡ người hoạn 
nạn và lỡ bước, cũng như tất cả các việc làm thiện tốt khác. 

Quả thật, các vị Sahabah  trước kia thường rất 
thích thực hiện các Takbir Sunnah trước mọi người trong 
mười ngày đầu của Zhul-Hijjah. Ibnu Umar  và Abu 
Huroiroh vào những ngày này, họ thường đi ra ngoài chợ, họ 
Takbir và mọi người cùng hô Takbir với họ (Albukhari). 

Và sự tốt lành cứ tiếp diễn trong mười ngày đầu 
Zhul-Hijjah bởi trong đó có ngày giết tế con vật Qurban vào 
Ngày đại lễ Eid và vào ba ngày Tashreeq (11, 12, 13) sau đó. 
Quả thật, Nabi  đã nhân danh Allah và Takbir cắt cổ hai 
con cừu có sừng trong ngày hôm đó bằng chính tay của 
Người. (Albukhari, Muslim). 

Con vật Qurban tốt nhất là con vật có giá cao nhất, 
và một con cừu có thể định tâm Qurban cho một người và 
già đình của y, và người nào muốn giết tế con vật Qurban thì 
y bị cấm bức nhổ lông tóc, cắt móng tay, móng chân trong 
mười ngày đầu của Zhul-Hijjah cho đến khi giết tế con vật. 

Và người nào vẫn còn ở xứ sở của mình vì không có 
cơ hội đi hành hương Hajj thì giáo luật qui định cho họ một 
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ngày nhịn chay Sunnah, đó là nhịn chay ngày Arafah (tức 
ngày mồng chính Zhul-Hijjah). Nabi Muhammad  nói: 

ا ا« ااَْوِ  يَاُ  الَِ َ ََ ا ٍُ ْستَِس
َ
اي الع ِتااهللاِاَبَمفََة نََة اَأللس  الع ِتاَ�دْلَُه نََة اللس  َم ْنااَُ�فئ

َ
ي

ا.رألهامسلما»َ�ْرَدُها

“Nhịn chay ngày Arafah sẽ được Allah xóa hết tội lỗi của 
năm vừa qua và năm sắp tới” (Muslim). 

Do đó, các đồng đạo hãy biết tận dụng cơ hội của 
các mùa thờ phượng trước khi chúng ra đi, bởi cuộc sống là 
cơ hội, là những ngày được giới hạn nhất định với tuổi đời 
thật ngắn ngủi. 

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: 

هِ  ﴿ ْ َ نَۡي وا نا ََ  ْ وا َض اَم ََ َن  َ ِ ّّ َها ٱ �ا
َ

� ٰ�َ ۚ ِ ّ َِ َّ َّ َ�َ ٱ و ضَننا ۥ َ هض َت ََ ِ ه ٰ ََ َوَم  َ َّ ّّ ٱ ِ ن
ًما  �َۡسنِي واْ  ِمض ّن َۡ َسءلب(ا﴾  ٥َو ا)٥٦:اسورةال

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 ََ اأَالبا ااكْاارِاهَاأَاالئمَاسَاائ َ اُ�َانَايْانِااَِاََ اأَادىام اا َْالرْا، اِنااْادِالشِاللمَااهِاائِافَالَاُُاانْاَضالبا
َالابِاوْاُ اَْاانَاهْالرِا

ْ
اكَااهِاهِاأَاا ئااج

ُارْالاهَاوْاُِ ا:انَاوْاِدل
َ
ّاان،اأَامَاثْاُْام،اأَامَاُْا،اأَامىا�ْابِااِبْاي انْاَْا،اأَاََ

اامِاائِاسَا ااةِاابَاحَاللص 
َ
َارِاْجَاي ااَااََامِامَا�َاأَااكَادِاوْاِبَاامْادُارَان اامَاَْا،اأَاَْ

َ
اااي
ْ
اا ُامَاْ

َ ْ
الَ
ْ
َامِامَاْ َْ. 
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ا
َ
ِالباي

ْ
الْ اأَاا ِا َاسْاِبء 

ْ
َامِالِاسْامُالل اَْ اأَا،

َ
ْاي اللشئ ل  اأَااكَاُِ

ْ
َا�ِاْشِامُالل مْادَا،اأَاَْ اامئ

َ
َئاالإَادَابْاي ،اِنااْال

َاَُالباهَااِاارَالجْاأَا
ْ
اَِامَاّْانااامُالمِااَ�َالالل

اادِاَ ابِاامِاائِاسَا،اأَاّناا
ْ
َامِالِاسْامُالل ا.َْ

ِاامْافِالبالغْا ال
ْ
اِ ال  ْ اأَااُح

ْ
البالسْانَا�ْامِامِاتَاُمرُالل ا َااْظافَا،  ْ َااََاتِاىْابَااُس

ْ
البال ِامَالج ،

دُاسَااْاارَالجْا ااارَاد  اااَاقَاُمتَاامْادُالَامَاَْارال،اأَاوْاكُاشْامَاامْايَدُارْاسَارال،اأَاأْاْرُامَاامْاْ  ااب 
ْ
َارَالع َامِاال ا.َْ

َاِ الباإِا ا� اسْاا
َ
ُاأ َااََال

ْ
اْم َبامَاأَااةَان الْ ْاإِااا

َ
امِادَاَ اوْاَْاانْاا

َ
اي اأَااىامَاَْااأْالى ابِااُُاوْارُا�َا،

انَالبامِااََ
ْاإِاام َباااَْامَاأَااارِالل ا

َ
اوْاَْاانْااامِادَاَ

َ
اي ابِااُُاوْارُااا�َاِ ا،الباإِااىامَاَْااأْالى

ااََ
َ
ابِااكَا�ُْشِاانْاي

َاااىْاشَااََ
ْاأَا
َ
َا،اأَامُالَارْا�َاانُا� ِااكَامُافِاغْاتَاسْا� امَال

َ
ا.مُالَارْاا�َاااال

َاِ الباإِا ا� اسْاا
َ
ُاأ ااََال

ْ
ااَساأْادَامْافِالع

َ ْ
الَ َ َاانَاامِاَْ

ْ
الباسَاةِان الْ َاامئ ْا، اأجُاَشاِ انَامَاوْارنا َ ََ ا اا

ا.ارِالل ا

ْ ا اأهئ اااِنَاامَامَاإِاالب
ُ
اأَالكَادَال اأَاَضارِااِفْااهُالَامَاَْااْاارَالجْا، ْ اأَاا، اأِاا َايْاَجِااهئ

َ
اال

ُ
اي ارِاوْامْاة

ا
ْ
َامِالِاسْامُالل ِااَْ ال

ْ
ْا،اأَاََاابِاتَا�ِابِااِاامَارَال

َ
َُااَااََابَاماَشْايْاكِات َااا

ْ
ِاأِاالِاَ الالْ

ْ
الْ
ْ
 .ل ِامَاي

ُممُاالهللاَااإِن ا ﴿
ْ
َرْدلِاااَأ

ْ
ْْسَسانِاابِاع ُقـْمَ�ااَُِاَأِِاتَاإِااَأل

ْ
َفْحَشـاإِااَبـِنااَأَ�ـنَْ�االع

ْ
الع

ُمنَْكمِا
ْ
ْغِااَألل

َ ُمأنَااعََرل ُ�مْاامْااَِرُظ�ُااَأللْ ي  َُ ا]٩٠:اسورةاللحا[  ﴾ رَ

ُُْيُمْأل ُمالِهللااَأل
ْ
ي ِ
َ
اَِِرِمِهااَءِْدُ�ْماَأر َ ََ ُيْمُ�ْماَألْشُكُمأُها ُْ َِليَْاااَ

ْ
َرِظيَْمالْ

ْ
لَهللالع

اَألُهللاَهْرلَُماَماارَْصنَُرونَا َرُ
ْ
ْ
َ
ا.ي

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 
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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, 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, chúng 
con cầu xin Ngài giúp chúng con tránh khỏi hành vi Shirk 
với Ngài mà chúng con biết và xin Ngài tha thứ cho chúng 
con những hành vi mà chúng con không hay biết. 

Lạy Thượng Đế, chúng con cầu xin Ngài thu nhận chúng còn 
vào tầng Firdaws trên cao nơi Thiên Đàng của Ngài; lạy 
Thượng Đế, xin Ngài hãy ngăn cản da, thịt của chúng con 
đến với Hỏa ngục của Ngài. 

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 
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lãnh đạo và quản lý những người Muslim luôn thực hiện 
theo Kinh sách của Ngài và luôn phán xét theo giáo luật của 
Ngài, ôi hỡi Đấng Toàn Năng, Đấng Quyền Uy. 

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.!!! 

 

   

 
 اااااااااااااا


