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$  #  "       ! 
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

َ  إَن  الَْمدُ  َْمُدهُ َو�َْاتََعيْنُُه َو�َْاتَْغَفُرهُ  َِ 
َ
َْه، ،�

َ
ُُ إَل ََتُْو ََُعوْذُ بَاهللاَ َمْ   َو َو

َماَلَا  ْْ
َ
َِ أ َا َُْفَانَا َوَمْ  َيىَئ

َ
ْوَ  أ ُ ُُ،  ُ

َ
ّ  ل ّْ  ،َمْ  َهْدَد اهللاُ فَ َ ُمَل فََ   َو َمْ  يُْلَل

 ُ
َ
ََ ل َِ   ْشَددُ أَ وَ  .َها

َ
ْن ال

َ
هَ أ ـٰ  ا إَلَ

 
بُْدُه  هللاُ إَال َْ ًدا  ن  ُمَم 

َ
ْشَدُد أ

َ
ُ َوأ
َ
�َه ل َ

َُ  
َ
وَْسَدُه ال

 ُ
ُ
ْهَ ،  َو َُيول ِئ  يَْوَ  ا

َ
َثْاًا إَ  َِ ا َبل ة اُهللا َعلَيَْه وََهَ آَلَ وََبْهَبَه وََيل َم َْْاَليًْما  م 

َ
أ

 :َ�ْعدُ 

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, bầy 
tôi xin ca ngợi Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ, bầy tôi xin 
Ngài tha thứ, bầy tôi xin sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin 
Ngài che chở khỏi những điều xấu từ bản thân bầy tôi và 
những điều xấu từ việc làm của bầy tôi. Ai được Allah hướng 
dẫn thì sẽ không bao giờ bị lạc lối còn ai bị Ngài làm cho lạc 
lối thì sẽ không tìm thấy sự hướng dẫn. Tôi xin chứng nhận 
rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, 
Ngài là Đấng Duy nhất không có đối tác ngang vai, và tôi xin 
chứng nhận rằng Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả 
của Ngài, cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người, 
cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người 
cho đến Ngày Tận Thế. 
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Này hỡi nhân loại, hãy kính sợ Allah, Đấng Tối Cao 
bằng lòng Taqwa (sự kính sợ chân chính và đích thực), nếu các 
người kính sợ Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn các người đến con 
đường chỉ đạo và ngay chính, và Ngài sẽ cứu rỗi các người 
khỏi sự trừng phạt vào Ngày Phán Xét. 

Hỡi cộng đồng Islam, quả thật nền tảng của lòng 
Taqwa là Tawhid Allah tức độc tôn hóa Ngài trong lời nói của 
các người, việc làm và hành vi của các người. Bởi thế, các 
người hãy thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến với Ngài để 
đạt được sự thành công trên cõi đời này và Thiên Đàng hạnh 
phúc ở Cõi Đời Sau. 

Hỡi cộng đồng Islam, Allah đã cử phái Muhammad  
mang đến sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý, mang đến giáo lý 
Tawhid tuyệt đối thần phục một mình Allah duy nhất. Người 
đã kêu gọi cộng đồng Ả rập của Người, những người thờ đa 
thần, đến với lời Tawhid (ال � إال اهللا) – (Không có Thượng Đế 
đích thực nào khác mà chỉ có một mình Allah duy nhất), Người 
đã kêu gọi họ nói lời Tawhid đó bằng chiếc lưỡi của họ và tin 
tưởng bằng con tim của họ, Người kêu gọi họ thần phục một 
mình Allah tránh xa các bụt tượng, các thần linh hư cấu, những 
con người được cho là thánh nhân và các loài vật được sùng 
bái. Nhưng họ đã tự cao tự đại không chịu nói lời Tawhid vì họ 
biết rằng lời Tawhid đó phủ nhận tất cả những gì họ đã và đang 
thờ phượng khác ngoài Allah. Allah phán về lới nói của họ: 

وَن  ﴿ ُ �َۡسَتۡكِ�ُ َّ � ّّ ِ �  ََ َٰ ِ إ � َّ إ �َِا� يََِ  هَُمۡ   إ  ٣�ِّهُمۡ  َنوُاإ� َّا َ�َارُِ�اإ� ِ ِ
َ
اهُاَن َ ُُ ََ َو

َُاِن  ۡ ّّ ََا هَِااِر �   ]٣٦، ٣٥: يو ة الصافاِ[ ﴾ ٣َا�هَِمتِ
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Quả thật chúng là những kẻ, khi được nhắc “Không có 
Thượng Đế nào khác mà chỉ có Allah duy nhất” thì chúng 
đã tỏ ra ngạo mạn; và chúng bảo: “Sao! Chúng tôi phải bỏ 
các thần linh của chúng tôi chỉ vì một tên thi sĩ mất trí 
(Muhammad) hay sao?”. (Chương 37 – Assafat, câu 35, 36).  

Quả thật, Tawhid là kho tàng châu báu, là cái lõi của 
tôn giao này, là nền tảng đầu tiên trong các nền tảng trụ cột của 
Islam. Tawhid là mục đích Allah tạo hóa nhân loại và muôn 
loài, Ngài phán: 

ّّ ِ�َۡعُبُدوِن  ﴿ ِ � ََ س ِ
ۡۡ ّّ َو� ِ

ِۡ �  ُ ُۡ  ]٥٦: الا �اِ  يو ة[ ﴾ ٥َوَاا َلقَ

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Và Tawhid là điều đầu tiên mà tất cả các vị Thiên sứ 
của Allah, từ vị Thiên sứ đầu tiên Nuh  cho đến vị Thiên 
sứ cuối cùng - Nabi Muhammmad  đứng lên kêu gọi và hoạt 
động trong sứ mạng của họ, tất cả họ đều kêu gọi mọi người 
đến với sự độc tôn hóa Allah và thành tâm hướng tôn giáo đến 
Ngài một cách trọn vẹn. Quả thật, Allah đã phán cho chúng ta 
biết điều đó: 

رۡسَ  ﴿
َ
إ َ وَا۠ فَٱۡ�ُبُدوِن َوَاا

َ
إ � ّّ ِ �  ََ َٰ ِ إ � َّ وُّ   

َ
إ �َِ�ۡ ِ � ِٓ ّّ وُا ِ ّ رُّساِإ � َِ ِا ّ َيۡبقِ ََا ِا  ٢ۡق

 ]٢٥: يو ة األنبياء[ ﴾

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi 
(Muhammad) mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y 
truyền bá: Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA, 
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bởi thế hãy thờ phượng một mình TA (Chương 21 – Al-
Anbiya, câu 25). 

Và Ngài cũng cho chúng ta biết rằng Ngài cử phải tất 
cả các vị Thiên sứ đến là chỉ vì tôn giáo này, Ngài phán: 

ّاة� ﴿
ُ
َ ِ

ِ ُُ  ِِ ََا  ۡۡ َع ََ ۡد  َُ َُغاَتۖ رّسُ  َوََ َّ إ �َ َتُِِبا� ۡۡ َ َو� َّ إ � ِن �ۡ�ُبُدو�
َ
ّأ َ  ﴾ا

 ]٣٦: يو ةالهّ [
Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị 
sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và tránh 
xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

Tôn giáo mà các vị Thiên sứ đã kêu gọi luôn dựa trên 
cơ sở rằng Allah là Đấng Duy Nhất trong Rububiyah (sự tạo 
hóa, điều hành và quản lý vũ trụ và mọi vạn vật), trong các 
thuộc tính và tên gọi hoàn mỹ và siêu việt của Ngài, trong 
Uluhiyah (Đấng Tối Cao đáng được thờ phượng), Ngài không 
có đối tác ngang hàng để chia sẽ sự tạo hóa và quản lý mọi vạn 
vật và cũng không có đối tác ngang hàng trong việc đáng được 
thờ phượng, và không có bất cứ thứ gì có thể đem so với Ngài. 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật bắt buộc 
người Muslim phải dành trọn cả sự sống của y cho con đường 
độc tôn hóa Allah trong lời nói, hành động cũng như trong mọi 
hoàn cảnh và tính huống. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََۡ�َقَِمَ�  ﴿ ِ َرِبِ � ّ َِ  ِِ َما ََ ََ َو ََا ۡ ََ ِِ َو ِِ َوسُُس ََ ََ َِ  ١لُۡ  �ِّن  َِ�َ َّ   ُۖ�َ﴾ 
 ]١٦٣ ، ١٦٢: األنعا  يو ة[

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 
nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái 
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chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của toàn 
vũ trụ. Ngài là Đấng không có đối tác ngang hàng. 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 163). 

Người Muslim phải độc tôn hóa Allah trong Ruku’a 
(cúi mình), trong Sujud (cúi mọp đầu quì lạy), trong giết tế và 
nguyện thề, trong niềm hy vọng và sợ hãi, trong cầu nguyện 
khấn vái cầu xin sự phù hộ và che chở, và trong việc tìm kiếm 
sự phúc lành và tránh điều dữ với sự nhận thức và tin rằng 
Allah là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ: 

َّ تَۡدُراَن ِاّ ُدووِ ِۦ َاا َ�ۡمقُِكاَن ِاّ لِۡطِمِ�  ﴿ ِي َّ إ  ١َو� َّ �َۡسَمُعا� �ِن تَۡدُراُهۡ  
إ َاا �ۡسَتَجابُا إ ََُ�ۡ ۖ ُدَ�إَاُ�ۡ  َوهَۡا َسِمُعا�  ]١٤ ،١٣: يو ة فاطر[ ﴾ �

Còn những kẻ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài, chúng 
không thể kiểm soát được điều gì, ngay cả chỉ là một lớp vỏ 
hạt chà là. Nếu các ngươi cầu nguyện chúng thì chúng sẽ 
không nghe được lời cầu nguyện của các ngươi và nếu 
chúng có nghe thấy đi chăng nữa thì chúng vẫn không thể 
đáp lại lời cầu nguyện của các ngươi. (Chương 35 – Fatir, 
câu 13, 14). 

Hỡi quí đạo hữu Muslim, quả thật, người có đức tin 
thực sự là người luôn gìn giữ niềm tin Tawhid, y luôn gìn giữ 
nó một cách trọn vẹn, không để cho nó bị ảnh hưởng bởi bất cứ 
điều gì làm cho nó giảm sút hoặc làm cho nó bị nguy hại hoặc 
làm giảm đi ân phước của nó, y luôn tránh xa và cự tuyệt điều 
Shirk với Allah dưới mọi hình thức, vì y biết chắc chắn rằng 
Shirk với Ngài chỉ có một kết cục duy nhất, đó là đi vào Hỏa 
Ngục: 
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﴿  ّۡ َقِِمَ� اِ َّ َوهَُ  �ّّاُرۖ َوَاا هِق
ۡ
ََّة َوَاو َ ِۡ � ِ َۡ ُ َرقَ َّ ۡد َمّ َ� � َُ َۡ  ِ َّ ّ �ُۡبِۡ� بِٱ �ِوُّ   َا

وَصار� 
َ
 ]٧٢: يو ة الائدة[ ﴾  ٧ َ

Quả thật, người nào làm điều Shirk với Allah thì y sẽ bị 
cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục. Và 
những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 

Và y cũng luôn tránh xa những gì mang tính trung gian 
bởi vì y ý thực được rằng quả thật Allah, Đấng Tối Cao và 
Toàn Năng không cần đến kẻ trung gian giữa Ngài và bề tôi 
của Ngài, Ngài không cần bất kỳ ai can thiệp vào giữa Ngài và 
các bầy tôi của Ngài, khi người bề tôi muốn điều gì thì y trực 
tiếp liên hệ với Ngài bằng sự Du-a (cầu nguyện, khấn vái), y 
chỉ cầu xin một mình Ngài duy nhất.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َِ �ِاٗ  ﴿ َعۡقَ  فَِِوّ َۡ َ�ۖ فَِِن  ك ُُ َّ يَ َِ َو َّ يَََعُع ِ َاا  َّ َّ تَۡدُم ِاّ ُدوِن � َّ َو � ِاِ
َقِِمَ�  َّ َ�١  � ِ ُُ ِ ُ ب َّ � َِ ّّ ُهَاۖ نن يُ ِ  نن َ�ۡمَسۡس ِ ََ َ�ُ إ � ِِ ََ َن ۡ�� ۡدَ� فَ

َ�ِ  ََ فَ
إّد ََِعۡضقِ ۦِۚ يُِصَُب بِ ِۦ َاّ �َاَ  ََۡغُعاُر �هّ ِمَُ  َر� ِۦۚ َوُهَا � ّۡ ِرَبادِِ إُا ِا يو ة [ ﴾ ١ا

 ]١٠٧، ١٠٦: يو�س

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. Và nếu Allah làm 
cho Ngươi (Muhammad) đau ốm thì chỉ có Ngài duy nhất 
chữa lành nó; và nếu Ngài ban điều tốt nào cho Ngươi thì 
không ai có thể ngăn lại ân phúc của Ngài được. Ngài ban 
nó cho người Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Và Ngài 
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là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. (Chương 10 
– Yunus, câu 106, 107).  

Người Muslim cũng không đến gần việc viếng thăm 
các ngôi mộ để Du-a và đặt niềm hy vọng bởi vì y biết rõ rằng 
những người trong mộ không thể nghe thấy được lời cầu xin 
của y: 

َُِ�ََمةِ وَُهۡ   ﴿ َۡ ّّ �َۡسَتِجَُب َ�ُ إ �َِ�َ يَۡاِ� �  ّ ِ َا َّ ّ ُدوِن � إ ِا ّ يَۡدُرا� َِّم َّ ك  ََ ّۡ َوَا
ِِمۡ  َ�َعِقُاَن   ]٥: يو ة األسقاف[ ﴾ ٥َرّ ُدَ�ِإ

Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah những 
kẻ (thần linh ảo tưởng) sẽ không trả lời y được cho đến 
Ngày Phục sinh và chính chúng (các thần lình ảo tưởng) 
cũng không biết được việc người ta đang khấn vái chúng? 
(Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 5). 

إ  ﴿ َّ ُ�ۡ  َو َّ �َۡسَتِطَُعاَن وَۡ�َ َّ تَۡدُراَن ِاّ ُدووِ ِۦ  ِي َّ وَن َو� وُعَسُمۡ  يََُ�ُ
َ
َ١ ﴾ 

 ]197: يو ة األعراف[

Và những kẻ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài (Allah) 
không có khả năng giúp đỡ các ngươi cũng không tự giúp 
bản thân chúng được (Chương 7 – Al-A’raf, câu 197). 

Hỡi quí đạo hữu Muslim, quả thật, người có đức tin 
đích thực là người luôn trang hoàng cho niềm tin Tawhid của y 
bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt như dâng lễ nguyện 
Salah, bố thí Zakah, nhịn chay, hành hương Hajj, Du-a, đọc 
Qur’an, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt như trung thực, giữ 
chữ tín, thực hiện lời giao ước, tránh xa những điều ác, những 
điều xấu bị nghiêm cấm cũng như tránh xa bản chất và tính 
tình vô đạo đức. Và người có đức tin biết trang hoàng cho niềm 
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tin Tawhid bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt sẽ có 
những đặc điểm nổi bật hơn những người khác, tư tưởng của y, 
quan niệm giáo lý của y và cách nhìn nhận sự việc của y luôn 
an toàn. Tiêu biểu cho các đặc điểm nổi bật đó là: 

 Tâm hồn và tinh thần của y luôn thanh thản và bằng 
an, y biết chấp nhận những điều không hay xảy đến trên thế 
gian và biết kiên nhẫn chịu đựng khi đối mặt với hoạn nạn và 
tai ương, và y biết tri ân trong lúc phồn thịnh và yên lành. 

 Y biết lo sợ cho kết cục của cuộc hành trình đến với 
Allah cũng như việc gánh vác tôn giáo Islam và kêu gọi mọi 
người đến với Alalh, y luôn cầu xin Allah phù hộ và luôn biết 
kiên nhẫn và chịu đựng trên những điều được Allah định đoạt 
và an bài. 

 Y luôn mở rộng vòng tay trong việc giúp đỡ anh em 
đồng đạo Muslim của mình, y nhiệt liệt hỗ trợ và ủng hộ họ 
trong các việc làm thiện tốt và ngoan đạo, bởi vì y luôn ghi nhớ 
lời phán dạy của Allah: 

َُۡعۡدَ�َِن�  ﴿ ثِۡ  َو� ِ
ۡۡ إ َ�َ � َّ َ�َعاَووُا� َاَىۖ َو ُۡ ِ َو�ّ� ِ�َِۡ إ َ�َ �  :يو ة الائدة[ ﴾ َوَ�َعاَووُا�

٢[ 

Hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và Taqwa 
(kính sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và gây 
hận thù. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 2). 

  Y cử xử và hành sự công bằng và có tấm lòng vị tha 
dù đối với kẻ thù. 
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﴿  �َ َِ   ۡ�َُّ ۡ َِا ََ  َّ َاَىۖ  َٔ َو ُۡ ۡلَ ُب هِقّت
َ
إ ُهَا َ إۚ �ۡرِدهُا� ّّ َ�ۡعِدهُا� َ� �   ﴾  اُن لَۡاِ� َ�َ

 ]٨:  الائدة يو ة[
Và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó 
khiến các ngươi hành động bất công. Các ngươi hãy công 
bằng, điều đó gần với lòng ngay chính và kính sợ Allah. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 8). 

 Y nhìn cuộc sống trần gian này một cách lạc quan và y 
luôn biết rõ nó chỉ là nơi để lao động gieo trồng cho cuộc sống 
Đời Sau, nên y luôn chuẩn bị hành trang thật tốt cho cuộc sống 
Đời Sau vì y luôn ghi nhớ lời phán của Allah: 

﴿  ُُ َاَىۖ َو�ّ� ُۡ إ فَِِّن َلۡ�َ �هّا�دِ �ّ� ََۡ�َِب َوتََاّوُدو� َ�ۡ� �ِ وإ
ُ
و � ََ : يو ة القرة[   ﴾  ١اِن 

١٩٧[ 

Và các ngươi hãy mang theo lương thực trong thời gian xa 
nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng kính sợ Allah. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 197). 

Y luôn ý thức được rằng mọi việc làm của y sẽ chấm 
dứt bởi cái chết và y cũng ý thức được rằng y phải luôn tiếp tục 
sống, lao động và hành đạo cho đến khi y trở về trình diện 
Allah như Ngài đã phán rằng: 

﴿  �َُُِ�ۡ� َِ ََ ِ�
ۡ
َ يَو َّ َِ َم ّّ  ]٩٩: يو ة الجر[ ﴾ ٩َو�ۡ�ُبۡد َ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). 
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 Y tin tưởng vào sự phù hộ và giúp đỡ của Allah đối 
với những vị Wali của Ngài qua sự giành thắng lợi với kẻ thù 
của họ hay bởi cái chết trong đức tin của họ, vì Allah đã phán: 

َ�َُد  ﴿ ِۡ اُ� �ۡ�َ ُُ ََۡاَ� َ� ََا َو ۡه ُك َََاِِ � َ ۡۡ � ِِ إ  َُا� َّ َا�َا ِي َّ ََا َو� ََُ�ُ رُُسقَ َّ  ﴾٥�ِوّا 
 ]٥١: يو ة غفر[

Chắc chắn TA sẽ giúp các Sứ giả của TA và những ai có 
đức tin ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân 
chứng sẽ đứng ra làm chứng. (Chương 40 – Ghafir, câu 51). 

 Y luôn đồng hành và ủng hộ các anh đồng đạo Muslim 
của y, y hòa nhập vào tiếng nói chung với họ và cùng thống 
nhất hàng ngũ và đội hình với họ. 

 Y luôn đánh giá, nhận định và phán xét mọi sự việc 
dựa theo Kinh sách của Allah (Qur’an) và Sunnah của Thiên sứ 
, dù chuyện lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, y không bao giờ lấy ý 
kiến và quan điểm riêng của mình đặt bên trên Qur’an và 
Sunnah. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َّ يُ  ﴿  َِ ِ ِّ  َوَر
ََ َ ُ�َِكُِماَ� فَ َّ َُاَن َم ِا وُعِسمِۡ  ۡۡ

َ
إ َ ِِ إ  ُِدو� ََ  

َّ   ُُّ ََُمۡ   ۡۡ َجَ  بَ َِ ََِۡما 
 ٗۡ إ �َۡسقَِمٗ َمَ  ََۡ  َو�َُسِقُِما� ِّما لََض َِ  ]٦٥: يو ة النااء[ ﴾  ٦ا ا 

Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng chúng 
sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử Ngươi 
đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh chấp rồi chúng 
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi 
đã đưa ra và chúng hoàn toàn quy phục. (Chương 4 – 
Annisa, câu 65). 
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 Y luôn kiên định rằng mọi con đường đến với Allah 
đều có những thử thách về tinh thần, thể xác, tài sản và con cái. 
Cho nên y luôn kiên nhẫn và chịu đựng trước mọi tai họa và 
những điều không may vì y biết rằng những tai họa đó, những 
điều không may đó sẽ bôi xóa tội lỗi và nâng người bề tôi lên 
tầng vị trên cao nơi Thiên Đàng. 

ۡ� َمِسۡبُتۡ   ﴿
َ
ََۡعقََ  َ إ ِاَُ�ۡ  َو َّ َ�ََمُدو� ِي َّ � ُ َّ ََّة َوهَّما َ�ۡعقَِ  � َ ِۡ إ � ن تَۡدُلقُا�

َ
َ

 َّ َِ�َِ َّ  ]١٤٢: يو ة آل عمران[ ﴾ ١�َ

Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên Đàng 
trong lúc Allah chưa thử thách để biết ai trong các ngươi là 
người đã chiến đấu hăng sai và kiên cường nhẫn nại ư? 
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 142). 

 Y là người tốt và hữu ích cho xã hội. 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật giáo lý 
Tawhid khi được thiết lập trong từng thành viên của tập thể thì 
bắt buộc phải có một tác động tích cực đến cộng đồng này để 
biến đổi cộng đồng Muslim thành một cộng đồng tinh khiết, 
thuần túy, kiên cường và vững chắc trong việc bảo tồn và duy 
trì bản sắc đích thực của Islam. Vì lẽ này, cộng đồng Islam cần 
phải có nhiệm vụ gìn giữ và duy trì giáo lý này, phải đặt nó vào 
cơ sở giáo dục qua các chương trình giảng dạy giúp con em 
Muslim tăng cường mối liên hệ với Thượng Đế của họ, củng 
cố đức tin và tôn giáo của họ. Tương tự, việc gìn giữ và duy trì 
giáo lý Tawhid có thể bằng các phương tiện truyền thông để 
truyền tải thông điệp về phẩm hạnh và đạo đức Islam nhằm 
ngăn lại các quan điểm và suy nghĩ lệch lạc, thiếu chính xác. 
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Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, nhu cầu lớn nhất 
của con người là cần độc tôn hóa Allah, cần đến sự thờ phượng 
một Thượng Đế duy nhất không có sự tổ hợp nào. Bởi lẽ trong 
thời đại ngày nay, thời đại mà mọi thứ đều lấy cơ sở vật chất 
làm tiêu chuẩn đo lường cho cuộc sống, thời đại mà con người 
đã đạt đến sự phát triển và văn minh nhưng vẫn có những 
người không tìm thấy sự hạnh phúc thực sự, bởi vì họ không 
tin tưởng vào một mình Allah, họ chỉ biết dùng những lập luận 
theo chủ nghĩa vật chất để phủ nhận đạo đức, phủ nhận tôn 
giáo mà Allah đã ban xuống làm hệ thống luật pháp cho toàn 
nhân loại. Và tôn giáo có thể thống nhất con người, có thể làm 
con người hạnh phúc chính là tôn giáo mà Allah đã cử người 
bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài  mang đến. 

فّفةٗ  ﴿ ََ  ّّ ِ � َِ َ َٰ رَۡسۡق
َ
إ َ َّاِس  َوَاا َّ َ�ۡعقَُماَن  �� َووَِذي ٗ �َِا�ٗ َِِق َ �ّّاِس  ََ �ۡ

َ
َ ّّ �َِ َٰ َو

 ]٢٨ :يو ة يبأ[ ﴾  ٢

Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người 
mang tin mừng và một người cảnh báo cho toàn nhân loại, 
nhưng đa số nhân loại không hiểu biết (Chương 34 – Saba’, 
câu 28). 

Và nó chính là tôn giáo chân lý, không có tôn giáo 
chân lý nào khác, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َٗ ِۡسَ�َِ  دِي
ۡۡ َّ َوَاّ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ � َِ�َِ�ََۡ � َّ ِِ ��ِلَ ِِ ِا َُۡ  َوُهَا  َبَ  ِا ُۡ  ٨ا فَقَّ ُ�

 ] 85:يو ة آل عمران[ ﴾

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam 
thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và vào Ngày 
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Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua thiệt (Chương 
3 – Ali ‘Imran, câu 85). 

Và tôn giáo này sẽ được bảo tồn nguyên vẹn bởi sự 
bảo vệ của Allah, Đấng Tối Cao, khỏi sự bóp méo và thay đổi. 
Và một trong các đặc điểm của nó là xác nhận lại sứ mạng của 
tất cả các vị Nabi, duy trì giáo lý đức tin của họ và khẳng định 
các hệ thống giáo luật của họ. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

واَِإ �َِ�� �ِبَۡ�َِ�  ﴿
ُ
إ َ ََا َوَاا واَِإ �َِ�ۡ

ُ
إ َ ِ َوَاا َّ َّا بِٱ إ َا�َا َ  نۡسَ�َعََِ  نۡسَ�ََق  ۧلُاهُاإ�

 ُهَعِ ُِق ََ وَ 
َّ ِِِّمۡ   ّ ّر َكاَن ِا وِ َ �ّّبِ

ُ
إ َ اَ َ وَِرَۡ َ َوَاا َُ وِ َ 

ُ
إ َ ۡسَباِو َوَاا

َ
اَب َو�ۡ� ُُ ۡع

َمد� 
َ
ۡسقُِماَن  ََۡ�َ َ َُ   ُ�َ ُّ َُۡمۡ  َوَ�ۡ  ]١٣٦: يو ة القرة[  ﴾ ١ِاِ

Các ngươi hãy nói: Chúng tôi tin nơi Allah và tin nơi 
những gì được ban xuống cho chúng tôi cũng như những gì 
được ban xuống cho Nabi Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Yacob 
và các bộ lạc của Israel và những gì được ban xuống cho 
Nabi Musa và Ysa cùng với những gì được ban xuống cho 
các vị Nabi  từ Thượng Đế của họ, chúng tôi không phân 
biệt và kỳ thị một vị Nabi nào trong số họ và chúng tôi là 
những người Muslim (thần phục Allah). (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 136). 

Và một trong các đặc điểm khác nữa của tôn giáo này 
là nó xóa bỏ sự phân biệt và kỳ thị chủng tộc, nó không phân 
biệt màu da, tiếng nói, sắc tộc, hay bộ lạc mà tất cả nhân loại 
đều như nhau, còn sự cao quí đối với Allah chỉ ở lòng Taqwa 
(kính sợ Allah) như Ngài đã phán: 
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إ  ﴿ ا َوَيَبا ّٗ ُعا ُِ   ۡ�َُ َٰ َعۡق َۡ وَ�َ َو
ُ
 � َوَ

ََ َُ�  ِاِّ َا َٰ ُۡ َما �ّّاُس �ِوّا َلقَ �ك
َ
ُ � ََ  َِِ

َ َرقٌَِ  َلبِ�ٞ  َّ �َُ�ۡ ۚ �ِّن � َُ �ۡ
َ
� ِ َّ ۡ�َ َاُ�ۡ  ِرََد �

َ
إۚ �ِّن َ  يو ة[ ﴾  ١ِ�ََعاَرفُاإ�

 ]١٣:  الجراِ

Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa các 
ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các 
ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn 
nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là 
lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah là 
Đấng Thông Lãm và Am Tường mọi sự việc. (Chương 49 – 
Al-Hujurat, câu 13).  

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, tôn giáo Islam là 
tôn giáo kết hợp giữa cái đẹp và phát triện của đời sống trần 
gian và sự tốt đẹp cho cuộc sống Đời Sau, tức phải cải thiện 
cuộc sống trần gian và cuộc sống ở cõi Đời Sau không có sự 
xung đột và mâu thuẫn giữa hai điều này. 

Tôn giáo Islam là tôn giáo nâng cao giá trị và phẩm 
hạnh của thể xác và tâm hồn, là tôn giáo của sự nhân từ, hành 
thiện và khoan dung. Nabi  của chúng ta là một vị Nabi 
nhân từ như Allah đã phán: 

ّّ رَۡ�َةٗ  ﴿ ِ � َِ َ َٰ رَۡسۡق
َ
إ َ  ]١٠٧: ألنبياءيو ة ا[ ﴾ ١َِِۡقَ�َقَِمَ�  َوَاا

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để 
mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương 21 – Al-
Ambiya’, câu 107). 
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Tôn giáo Islam là một tôn giáo công bằng và bình 
đẳng, không chấp nhận sự bất công dưới mọi hình thức, Allah 
phán: 

ِّ �ِّن � ﴿ ِۡمَ�َ
ۡۡ ََۡعۡدِإ َو� ُ  بِٱ َُ

ۡ
َ يَو  ] ٩٠: يو ة الهّ [  ﴾َّ

Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, 
phải làm điều thiện tốt. (Chương 16 – Annaml, câu 90). 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật, một 
trong những đức tin nơi Allah là tôn kính các vị Nabi của Ngài 
và tin rằng họ là những vị được Ngài cử đến làm bằng chứng 
cho nhân loại và muôn loài, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  َٗ َّ َوُاَركُس َِ بَِبِ ََۡعَد �ه كُسِ �  اك ِ ُمّج   َّ َّاِس َ�َ � َّ يَُ�اَن هِق َ ِّ  َّ َوَ�َن  ِذرَِ
� َمِكَمٗ  ُ َراَِاأ َّ  ]١٦٥: يو ة النااء[ ﴾ ١ا �

Các vị Sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là 
những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do 
khiếu nại với Allah sau khi các vị Sứ giả  được phái đến. Và 
Allah là Đấng Toàn Năng và vô cùng sáng suốt. (Chương 4 
– Annisa, câu 16٥). 

Và vị cao quí nhất, tốt đẹp nhất là Muhammad , quả 
thật việc tôn kính và ủng hộ Người là một phần của đức tin 
Iman: 

ۚ َو�َُسِبُِحاُِ  ﴿ ِ َورَُساِ�ِۦ َوُ�َعِاُِروُِ َوتَُاِلُِ وُِ َّ إ بِٱ َُا� ِا ۡۡ ُ َأ  ِ�ِ َ َِ
َ
ِٗ َوَ  ﴾ ٩بُۡ�َ 

 ]9: الفتحيو ة [
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Để các ngươi có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài 
và ủng hộ và tôn vinh Y, và để các ngươi tán dương Ngài 
sáng chiều. (Chương 48 – Al-Fath, câu 9). 

﴿  ُِ و ُِ َووََ�ُ ۦ وََرّاُرو إ بِ ِ َُا� َّ َا�َا ِي َّ َِ ُهُ  فَٱ ِ � � ََ وإ
ُ
واَِإ َاَعُ  إ َ

ُ
َإ َ ِ َّ إ �ّكاَر � َو�ّ�َبُعا�

 ]١٥٧: األعرافيو ة [ ﴾ ١�هُۡمۡعقُِحاَن 

Bởi thế, những ai tin tưởng nời Y, ủng hộ và giúp đỡ Y và 
tuân theo ánh sáng đã được ban xuống cùng với Y thi họ là 
những người sẽ thành đạt (Chương 7 – Al-A’raf, câu 157). 

Không giống như những đám người chỉ biết châm 
biếm và giễu cợt Người, họ chỉ biết sống theo thú tính, tâm trí 
điên loạn, tư tưởng lệch lạc mặc dù họ cứ luôn tuyên bố rằng 
họ sống theo khoa học và tiến bộ. 

Hỡi quí đồng đạo thân hữu, một trong những điều thiết 
yếu của đức tin nơi Allah là phải luôn lấy hệ thống giáo lý 
Islam làm nền tảng giáo luật trong các chính sách đối nội, đối 
ngoại, kinh tế và giáo dục, phải lấy nó điều chỉnh tất cả các 
khía cạnh và mọi mặt của cuộc sống mọi lúc và mọi nơi. Đức 
tin nơi Allah là không được nghịch lại với giáo luật của Ngài 
cho dù giáo luật của Ngài có làm ảnh hướng đến quyền lợi của 
bản thân, giáo luật của Ngài là điều chân lý không thay đổi bởi 
quan điểm và tư tưởng của nhân loại, và một khi giáo luật của 
Ngài đến thì tất cả mọi điều luật đều phải vô hiệu hóa: 

﴿  �ّ ِا
ۡۡ ن يَُ�اَن هَُمُ  �ۡ�َِ�َُِ  َوَاا َنَن هُِم

َ
َ � َۡ أ

َ
ُ َورَُساُ�ُ إ َ َّ � ََ ََِة �َِا� لَ ِا ۡۡ َُ  َّ َو

 َٗ َ �َ َّ   ّ َّ ۡد  َُ َۡ َ َورَُساَ�ُ   َّ َۡ ِهِۡ و َوَاّ َ�ۡعِ  �
َ
َ ّۡ َٗ  اك ِا يو ة [ ﴾ ٣ا بِۡ

 ]٣٦: األسزاُ
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Và thật không đúng đối với một người có đức tin, nam và 
nữ, rằng khi Allah và Sứ giả của Ngài quy định một điều gì 
đó thì họ lại đòi quyền lựa chọn theo công việc của họ. Và 
người nào bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì quả thật y 
đã công khai lầm lạc. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 36). 

Và điều tồi tệ và xấu xa nhất của nhân loại là họ luôn 
cố gắng tìm cách soi mói và chỉ trích tôn giáo này bằng những 
lập luận không đúng đắn, họ soi mói và chỉ trích phụ nữ Islam, 
họ tìm cách lôi kéo và kêu gọi họ đến với sự tự do ngôn luận 
và tự do tư tưởng, họ cho rằng tôn giáo này không đúng đắn và 
không mang lại sự cải thiện cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ 
này, họ phản đối các luật tử hình và các hình phạt của Islam, 
họ cho rằng các mức hình phạt đó đã trái với quyền của con 
người, họ bảo là phải tôn vinh và nâng cao địa vị của phụ nữ 
khỏi sự thấp hèn bằng cách bình đẳng hóa hai giới, họ tuyên bố 
rằng quốc gia Islam sẽ không thể khôn ngoan và tiến bộ khi áp 
dụng giáo luật Islam vào sự phát triển của đất nước, và họ tự 
cho phép bản thân họ chỉ trích và soi mói tôn giáo này bằng sự 
suy luận và cho rằng đây là sự tinh tế, nhưng trên thực tế, rõ 
ràng đây là sự nỗ lực nhằm mục đích vô hiệu hóa tôn giáo 
Islam, một phần của chiến dịch mà kẻ thủ của tôn giáo Islam 
áp dụng để chống phá Islam và các tín đồ Muslim, họ muốn 
làm phai mờ bản chất của Islam và làm cho các tín đồ xa lánh 
tôn giáo của mình. 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật, cộng 
đồng Islam sẽ không phát triển và không được cải thiện trừ phi 
họ biết đi theo những gì mà cộng đồng Islam trước kia đã đi. 
Và cộng đồng Islam trước kia chính là cộng đồng các vị 
Sahabah  của Muhammad , họ là những người đã tin 
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tưởng tôn giáo này, tin tưởng nơi vị Nabi cao quý , họ và 
gia đình của họ luôn nỗ lực hoạt động và chấp hành theo 
đường lối của Islam, và những người tốt đẹp và ân phúc nhất 
trong số họ là Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali. Sau khi Nabi 
 qua đời, họ đã dồn hết cả đời gánh vác sứ mạng truyền bá 
cũng như toàn tâm toàn lực quan tâm đến tôn giáo này, họ là 
những người đã lan truyền nền công lý của Allah, đấu tranh và 
giúp đỡ cho những người bị đàn áp, họ đã truyền đạt lại tôn 
giáo của Allah cho thế giới giúp nhân loại thoát khỏi sự lầm lạc 
đến với sự bằng an, ổn định và yên bình. 

Bởi thế, chúng ta phải yêu thương họ, hài lòng về họ, 
không được nói xấu họ dưới mọi hình thức mà ngược lại phải 
luôn ca ngợi và phổ biến sự tốt đẹp và ân phúc của họ. 

Quả thật, các vị Sahabah của Nabi Muhammad là 
những người tốt đẹp và cao quý nhất trong cồng động tín đồ 
của Người, họ là những người mà chúng ta cần phải đi theo 
giáo lý thuần túy của họ và đường lối của họ, bởi giáo lý cũng 
như đường lối của họ đều được hiểu một cách đúng đắn từ 
Kinh Qur’an của Allah và Sunnah của Thiên sứ . Kiến thức 
tôn giáo của họ cũng như giá trị đạo đức của họ đều đến từ 
Thiên sứ của Allah . Họ được giới học giả Islam gọi họ là 
những người Salaf ngoan đạo. Và quả thật, Nabi  của chúng 
ta đã chỉ đạo rằng chúng ta phải bám lấy Sunnah của Người và 
Sunnah của các vị Khalif chính trực của Người khi nào chúng 
ta có sự bất đồng quan điểm, Người  nói: 
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َثًاا اْخَت َفًا فََاَاَى َ�ْعَدى َمنُْ�مْ  يََعْش  َم ْ  فََِن هُ  «  وَُين ةَ  سَُان َت  َ�َعلَيُْ�مْ  َِ
ُلََفاءَ 

ْ
َمْدَديئ�َ  ال

ْ
اَشَدي َ  ال ُكوا الر   َوَِي اُ�مْ  بَال َواَجذَ  َعلَيَْدا وََعّلوا بََدا َََما 
 َِ ُمو َ  َوُمَْدثَا

ُ
ُُ   بَْدَعةٌ  ُمَْدثَةٍ  ُُ   فََِن   األ ، اب  ماجه  » َضَ لَةٌ  بَْدَعةٍ  َو  واه أبو ِاِو

 .وأحد

“Ai trong các ngươi sống sau thời của Ta sẽ thấy nhiều sự 
bất đồng không thống nhất với nhau. Bởi thế, các ngươi phải 
bám trụ lấy Sunnah của Ta và Sunnah của các vị Khalif 
chính trực sau thời của Ta, các ngươi hãy giữ chặt lấy nó, 
các ngươi hãy cắn chặt bằng những chiếc răng hàm của các 
ngươi, và các ngươi hãy tránh xa những điều đổi mới và cải 
biên, bởi lẽ tất cả mọi điều đổi mới và cải biên đều là Bid’ah 
và tất cả mọi điều Bid’ah đều lệch lạc.” (Abu Dawood, Ibnu 
Ma-jah và Ahmad). 

Do đó, trường phái Salaf không phải là tôn giáo mới 
cũng như không phải là đường lối đươc đổi mới và cải cách mà 
nó là trường phái dựa trên sự thông hiểu của các vị Sahabah về 
Qur’an và Sunnah của Thiên sứ  cũng như dựa trên các việc 
làm và hành động của họ được Allah hài lòng. 

Hỡi cộng đồng Islam, quả thật, thế giới Islam đang 
chứng kiến nhiều tai kiếp, biến cố và tệ nạn diễn ra cho cộng 
đồng tín đồ Islam chúng ta, nào là sự dối trá và bịp bợm lẫn 
nhau, nào là những bi kịch tương tàn sát hại lẫn nhau, nào là sự 
phá hại tài sản và hủy hoại đất nước, và những điều này kêu 
gọi đến với sự hối tiếc và đau buồn rất lớn cho thế giới Islam. 
Do đó, các nhà lãnh đạo cũng như những nhà chức trách của 
các dân tộc Islam phải có trách nhiệm tập hợp và hội tụ các anh 
em đồng đạo Islam lại với nhau để có những cuộc đàm thoại, 
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tìm hiểu và giải quyết các vấn đề tranh chấp và đưa những sự 
bất đồng gây tranh cãi trở về với giáo luật thuần túy của Islam, 
tránh sự xung đột đổ máu, không nên dùng vũ khí để giải quyết 
rồi đe dọa đến đất nước và xứ sở chúng ta đang sống, và chúng 
ta phải nên nhận thức rằng thật ra đó chính là âm mưu của kẻ 
thù đang muốn tạo ra sóng gió gây bất ổn giữa các dân tộc 
Islam. Vì vậy, chúng ta hãy cẩn thận và cảnh giác với những 
mưu đồ của kẻ thù, chúng ta phải biết giải thoát cho cộng đồng 
Islam khỏi những biến cố và tai ách mà kẻ thù đã cố tình gấy 
bất ổn bằng cách đoàn kết lại với nhau, hợp tác và kết nối tình 
hữu nghị giữa các anh em đồng đạo và luôn biết gắn bó và giúp 
đỡ lẫn nhau giữa các cộng đồng Islam. 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, chúng ta có một 
nền tảng trụ cột, đó là lời tuyên thệ “Không có Thượng Đế 
đích thực nào khác mà chỉ có Allah duy nhất và 
Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài”, để chúng ta gắn kết 
trái tim của chúng ta lại với nhau thành một thể thống nhất. 
Chúng ta hãy dùng câu tuyên thệ này xây dựng tình yêu thương 
và hữu nghị, chúng ta hãy đặt các viên gạch chồng lên các viên 
gạch để xây nên một trụ đài kiên cố giữa những người Muslim 
trong việc trao đổi kinh nghiệm giữa họ về kinh tế, thương mại, 
chính trị và các lĩnh vực khoa học nói chung cũng như những 
gì cần được thông hiểu về các vấn đề quan trọng, các mối quan 
tâm chung và những nỗ lực đang được thực hiện vì lợi ích của 
chúng. 

Hỡi những đồng đạo Muslim thân hữu, để đạt được 
điều này, người Muslim cần có hai điều thiết yếu: Về vấn đề 
chính trị thì những người lãnh đạo cũng như các nhà chức trách 
cộng động Islam phải có hệ thống quản lý của riêng họ không 
cần sự can thiệp của bên ngoài; và điều thứ hai là vấn đề kinh 
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tế rằng cần phải gia tăng sản xuất và khai thác có sự chọn lọc 
và kinh nghiệm, và phải biết sử dụng nguồn lao động và nguồn 
trí tệ của dân tộc, đừng để họ phải di cư tìm đến một nơi khác 
không phải là đất nước của Islam. 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, một trong những 
điều giúp loại bỏ những thú vui sa đọa trác táng cũng như 
những bản chất, những tính cách xấu và hành vi không lành 
mạnh của các con em Muslim là chúng ta phải xây dựng một 
nền giáo dục Islam vững chắc để giáo dục về đạo đức, nhân 
cách của Islam, giúp họ tránh xa những điều xấu và trái đạo, 
chúng ta phải cắt bỏ hết mọi con đường và phượng tiện dẫn 
đến những tư tưởng biến chất và các hành vi phi đạo đức Islam 
như thái quá trong cách ăn mặc và chưng diện, sự pha trộn giữa 
hai giới, cho phép các kênh truyền hình trình chiếu các phim 
ảnh khỏa thân, cho phép xuất bản các cuốn sách và tạp chí có 
nội dung lôi kéo lớp trẻ đến với những điều hư hại và không 
lành mạnh. Do đó, chúng ta phải cảnh báo cộng đồng về các 
phương tiện tai hại này. Cầu xin Allah làm vững bước chúng 
tra trên điều chân lý. 

Hỡi cộng đồng Islam, điều cần thiết của con người là 
sự thương xót và công lý của Islam, con người vào thời đại 
này, mặc dù có tiến bộ về mặt khoa học và vật chất nhưng lại 
tụt hậu về mặt tinh thần và đạo đức, họ mất đi tính công lý, mất 
đi luân thường đạo lý, mất đi tấm lòng nhân từ và sự thương 
xót. Bởi thế, họ phải cần đến sự nhân từ của Islam, một tôn 
giáo yêu thương con người và loài vật, họ phải cần đến nền 
công lý của Islam, một nền công lý không cho phép kẻ mạnh 
hiếp đáp kẻ yếu, không cho phép gây hận thù một cách bất 
công, không cho phép dùng tiền bạc điểu chỉnh chiếc cân công 
lý. 
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Hỡi đồng đạo Muslim thân hữu, chúng ta hãy tạ ơn 
Allah, Đấng Tối Cao đã ban cho chúng ta Islam, đã hướng dẫn 
chúng ta đến với niềm tin đúng đắn, hãy tạ ơn Ngài và tán 
dương Ngài thật nhiều, hãy góp sức cùng với các nhà lãnh đạo 
chung tay cải thiện xã hội và đất nước, hãy chung tay làm vững 
mạnh nền kinh tế của chúng ta, hãy tránh xa những gì khiến 
chúng ta lệch lạc khỏi điều chân lý. 

Hỡi đồng đạo Muslim thân hữu, trong thời đại ngày 
nay, trong giới những người Muslim, có lời kêu gọi đến với 
một đất nước theo chủ nghĩa dân chủ bỏ đi các hệ thống giáo 
luật của Islam. Lời kêu gọi này đã vạch ra nhiều điều trái với 
tôn giáo Islam, và đây rõ ràng là sự kêu gọi đến với chủ nghĩa 
tự do cá nhân, đây hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý Islam, trái 
với Qur’an và Sunnah, bởi lẽ hệ thống giáo luật Islam đủ khả 
năng đảm bảo quyền lợi của từng cá nhân, và không có gì nằm 
ngoài phạm vị giáo luật của Islam. Bởi thế, chúng ta phải luôn 
giữ gìn và duy trì tôn giáo của chúng ta, chúng ta không được 
từ bỏ bất cứ điều chân lý nào từ những điều chân lý của Islam 
cho dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

َّ َ�ۡعقَُماَن  ﴿  َّ ِي َّ إَا � ۡهَا�
َ
َ ۡۡ ّّبِ  تَ

َّ َۡ ِ فَٱتّبِۡعَما َو
َ
�ۡ� َّ َ َ�ََِعة� ِاِ َ�َ َِ َ َٰ َعۡق َۡ   ُُّ

ۡ� �ِهّ   ١ َِ  ِ َّ � َّ َِ ِا إ َرَ َُا� ّ ُ�ۡغ ُ  ٔٗ ُمۡ  ََ َّ ٖ�  َو� ََۡع إاُ  ۡوِ�َا
َ
ََۡعُضُمۡ  َ َقِِمَ�  َّ اۚ نّن �َ

 ] ١٩، ١٨: يو ة الاثية [ ﴾ ١َوِ�ك �هُۡمّتَُِ� 

Rồi TA đặt Ngươi (Muhammad) trên con đường luật pháp 
của tôn giáo. Do đó, hãy tuân thủ nó và chớ đi theo những 
ham muốn của những kẻ không biết gì. Quả thật, chúng 
chẳng giúp đỡ được Ngươi thoát khỏi sự trừng phạt của 
Allah. Và những kẻ làm điều sai quấy là bạn bè tán trợ lẫn 
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nhau. Ngược lại, Allah là Đấng Bảo Hộ của những người 
ngoan đạo và ngay chính. (Chương 45 – Al-Jathiyah, câu 18, 
19). 

Hỡi cộng đồng Islam, quả thật một trong những điều 
tác hại đến cộng đồng Islam là sự lan truyền các vấn đề bùa 
ngải, ma thuật và thuật chiêm tinh trong cộng đồng. Nó là 
nguyên nhân gây ra sự bất đồng, xung đột trong gia đình và xã 
hội. Những điều này chỉ làm hư hại đến cộng đồng, cắt đứt tình 
thân tộc, làm con người mù mờ trong sự mê tín và lệch lạc, và 
không phải nghi ngờ gì khi nói rằng việc học và dùng bùa ngải, 
ma thuật là một việc làm vô đức tin và lầm lạc. Allah, Đấng 
Tối Cao phán: 

ۡح َ  ﴿ إ ُ�َعِقُِماَن �ّّاَس �هِسِ ّّ �هّاَ�َِطَ� َ�َعُ و� �َِ َٰ ُّ َو َ�ََۡ  ﴾ َوَاا َ�َعَ  ُسَق
 ]١٠٢: يو ة القرة[

Sulayman đã không phủ nhận đức tin mà chính những tên 
Shaytan đã phủ nhận đức tin, chúng chỉ dạy nhân loại phép 
thuật. (Chương 2 – Albaqarah, câu 102). 

Nabi  đã di huấn bảo chúng ta hãy tránh xá bảy điều 
hủy hoại, trong đó, Người đã nhắc đến Shirk và bùa ngả, phép 
thuật. Bởi thế, chúng ta phải tránh xa nó ra. 

Này hỡi bầy tôi của Allah, quả thật, các phương tiện 
truyền thông trong thời buổi hiện nay là công cụ tốt nhất để 
giáo dục người dân và cộng đồng nhưng đồng thời cũng luôn 
tồn tại hai mặt tốt và xấu, tuy nhiên, chúng ta có thể áp dụng 
truyền thông Islam và tách biệt nó với những các truyền thông 
khác, đó là kêu gọi mọi người đến với Islam, cải thiện cộng 
đồng và giải quyết các vấn đề khúc mắc của nó. Và những 
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người làm việc này phải hết sức trung thực về những điều họ 
nói và phát ngôn cũng như đưa ra các giải pháp thiết thực và 
hiệu quả, mục đích giúp đỡ và ủng hộ những người tuyên 
truyền, các vị học giả và những người hữu ích cho cộng đồng. 

Hỡi những nhà chức trách, những nhà lãnh đạo Islam, 
quả thật dân chúng là những vật ký thác được treo trên cổ của 
quý ngài, Allah sẽ ban phúc cho quí ngài trong việc trông coi 
và quan tâm đến họ, bởi thế, quý ngài hãy kính sợ Allah trong 
việc trông coi và điều hành các vụ việc của họ, quí ngài hãy nỗ 
lực hết sức trong việc cải thiện đời sống của họ, hãy công bằng 
và liêm chính trong việc xử trí mọi vụ việc, và đó là nguyên 
nhân làm cho các con tim xích lại gần nhau và giải quyết được 
các vấn đề khúc mắc. 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, quả thật, quí đạo 
hữu đã biết và đã đọc về những gì đã xảy ra ở các nước công 
nghiệp phát triển từ những cuộc khủng hoảng kinh tế và tài 
chính không có lối thoát. Và điều này, dĩ nhiên Allah là Đấng 
biết rõ nhất nguyên nhân của tình trạng đó là do các hoạt động 
giao dịch dưới thức Riba’ (cho vai lấy lãi) bởi vì Ngài đã thông 
điệp cho chúng ta biết rằng Riba’ sẽ bôi xóa hết những ân phúc 
như Ngài đã phán: 

ِِ �هّصَدَ�َِ �  ﴿  َُۡ  َو
إ ََّا� ُ �هِ ِ َّ  ].276: القرة[ ﴾َ�ۡمَحُق �

Allah xóa bỏ (định chế) Riba’ (cho vay lấy lãi) và làm phát 
đạt việc bố thí Sadaqah (Chương 2 – Albaqarah, câu 276). 

Do đó, những người Muslim phải hết sức quan tâm đến 
bản thân họ, phải tránh xa những hình thức kinh doanh mua 
bán dưới dạng Riba’, có như vậy chúng ta mới được Allah ban 
cho ân phúc. 
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Hỡi những thanh niên Muslim, các bạn đang có được 
sức mạnh về thể lực, có sự nhiệt quyết, có hiểu biết về các văn 
hóa mới, và tràn đầy tinh thần và cảm xúc, thì các bạn hãy kính 
sợ Allah mà sự dụng các ưu điểm đó trong việc phụng mệnh 
Ngài, và để các bạn trở thành những con người cá tính riêng 
biệt, những con người nhiệt quyết giữ lấy tôn giáo và tuyên 
truyền cho mọi người, nhưng các bạn cũng phải cẩn thận đừng 
bắt chước mọi người một cách mù quáng. 

Hỡi các bậc cha mẹ, chúng ta đang sống trong bối cảnh 
đầy dẫy những cám dỗ, và những cám dỗ đó đã khiến chúng ta 
rời xa và lệch hướng khỏi tôn giáo của Allah, và phá hại phẩm 
chất đạo đức và nhân cách Islam của lớp trẻ. Bởi thế, những 
người học giả Islam, những bậc cha mẹ phải có trách nhiệm 
trông coi và giáo dục con em hướng về văn hóa tôn giáo và 
cảnh báo chúng về những điều xấu xa, tệ hại không mang ích 
lợi gì. 

Hỡi những người kêu gọi đến với Islam, hãy kính sợ 
Allah cho bản thân mình và hãy biết rằng Allah đã ban sự cao 
quí và vinh dự cho quí vị trong việc tuyên truyền và kêu gọi, 
quí vị hãy tiếp nhận lời báo tin mừng từ lời phán của Allah: 

ّ َدَ�إ  ﴿ ِّم َِ  ّٗ ُّ لَۡا ۡمَس
َ
َ ّۡ َّ �هُۡمۡسقِِمَ� َوَا َقِٗحا َولَاَإ �ِوِّ� ِا ََ ِ وََرِمَ   َّ � �َِ�٣ 

 ]٣٣: يو ة فصلت[ ﴾

Và ai tốt lời nói hơn một người mời gọi nhân loại đến với 
Allah và làm việc thiện và nói rằng quả thật tôi là một 
người Muslim. (Chương 41 – Fussilat, câu 33). 
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ّاةٞ وَ  ﴿
ُ
ُ وَن  ۡ�َُ�ّ ِاَُِ�ۡ  َ َُ

ۡ
ََو ِّ يَۡدُراَن �َِ� �ۡ�َۡ�ِ َو َمۡاَن َر َۡ ََ بِٱهَۡمۡعُ وِف َو

َِ ُهُ  �هُۡمۡعقُِحاَن  ِ � � ََ وإ
ُ
 ]١٠٤: يو ة آل عمران[ ﴾ ١�هُۡمََك ِ� َوَ

Và hãy để một tập thể từ các ngươi đứng lên đi mời gọi 
thiên hạ đến với điều tốt và bảo họ làm điều thiện và cản họ 
làm điều ác. Và những người đó là những người thành 
đạt. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 104). 

Quí đạo hữu hãy mời gọi đến với Allah bằng sự mời 
gọi chân thành và trung thực, hãy mời gọi đến với Allah bằng 
đường lối rõ ràng một cách công khai hay thầm kín, hãy noi 
gương theo các vị Nabi, các vị Thiên sứ của Allah bởi vì họ đã 
kêu gọi cộng đồng của họ bằng sự kêu gọi chân thành; tuy 
nhiên, đa số nhân loại vẫn quay mặt với sự hướng dẫn và lòng 
kính sợ Allah, quí đạo hãy lắng nghe những lời của các cộng 
đồng đã trả lời với các vị Nabi của Allah, cộng đồng của Nabi 
Hud  nói với Người: 

﴿   ََ َُ إ �ِن  ََا بَِما تَعُِدوَا ِ ت
ۡ
إُؤوَا َفو َ وَۡمَدُِ  َووََذَر َاا َنَن َ�ۡعُبُد َا�بَا َّ َۡعُبَد � ِّ ََا  َّۡۡ ِۡ

َ
َ

َِديَِ�  َّ َ� َّ  ]٧٠: األعراف يو ة[ ﴾ ٧ِا

Có phải ngươi đến yêu cầu bọn ta tôn thờ riêng một mình 
Allah và bắt bọn ta từ bỏ những vị thần linh mà cha mẹ của 
bọn ta đã thờ phụng ư? (Chương 7 – Al-A’raf, câu 70). 

Cộng đồng của Nabi Saleh  nói với Người: 

﴿  ََ َِۡ  ََ َُ َقُِح لَۡد  ََ َ اِٗ َ� ُۡ  ۡ ََ َۡمَ ا  �َ
َ
إۖ � ََا � َيۡبَ  َ�ََذ� إُؤوَا نّه ن ّهۡعُبَد َاا َ�ۡعُبُد َا�بَا

َ
إ َ ََا َ �

 � ِِ َِ َُ َِب�  ََِ�  إ �َِ�ۡ ِ  ِّما تَۡدُراوَا  ]٦٢: هِويو ة [ ﴾ ٦ َِ
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Này Saleh, quả thật ngươi đã sống cùng với bọn ta từ 
trước đến giờ và người là niềm hy vọng của bọn ta. Nhưng 
giờ người lại cấm bọn ta thờ phụng những đấng mà cha mẹ 
bọn ta đã thờ phụng ư? Và bọn ta thật sự cảm thấy nghi 
ngờ về điều mà ngươi kêu gọi bọn ta. (Chương 11 – Hud, 
câu 62). 

Cộng đồng của Nabi Lut  nói với Người: 

إ َا�َإ  ﴿ اإ� ُۡ ۡل ِ
َ
وَاٞس �َ  هُاو� َ

ُ
ََتُِ�ۡ ۖ �ِّهُمۡ  � : المّيو ة [ ﴾ ٥َتَطّمُ وَن ِاِّ لَۡ 

٥٦[ 

Hãy đuổi gia đình của Lut ra khỏi thành phố của quí vị! 
Chúng là những người muốn giữ mình trong sạch. 
(Chương 27 – Annaml, câu 56). 

Còn người dân của Nabi Shu’aib  nói với Người: 

ن ّهۡ�َُ�  ﴿
َ
َ �َ ُ َُ

ۡ
َِ تَو قََاتُ ََ َُۡب ََ إ َ�َُاَع َا لَاهُا� ِّ َ ۡاَ�

َ
إ َ ِِ ن ّهۡعَعَ  

َ
ۡو َ

َ
إ َ إُؤوَا َاا َ�ۡعُبُد َا�بَا

َُد  ِِ َقَُِ  �هّ  ۡۡ وَ  �
َ
�َ َِ إۖ �ِوّ � ُۡ � َٰ َ  ]٨٧: هِويو ة [ ﴾ ٨َاا س

Họ nói: “Này Shu’aib, phải chăng việc lễ nguyện Salah 
của ngươi đã chỉ thị cho ngươi bắt bọn ta từ bỏ những thần 
linh mà cha mẹ bọn ta đã thờ phụng ư? Hoặc phải chẳng 
ngươi bắt bọn ta ngưng làm điều mà bọn ta muốn bằng tài 
sản của bọn ta ư? Quả thật, ngươi là người chịu đựng và 
biết điều” (Chương 11 – Hud, câu 87). 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, đường lối và 
phương pháp kêu gọi đến với Allah của Nabi Muhammad  



Bài thuyết giảng Arafah của Sheikh Abdul-Aziz Ali Ash-Sheikh . . . 
 

30 

rất minh bạch và rõ ràng, cộng đồng của Người đều biết điều 
đó. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ُ اه ُُ �َ َِ َّ � َِ َقِِمَ� لَۡد َهۡعقَُ  �ِوُّ   َ�َۡحُاوُ َّ َ� ّّ �َِ َٰ َِ َو بُاوَ َّ يَُ�ِذِ اَنۖ فَِِّهُمۡ  
َۡحُدوَن � ََ  ِ َّ  ]٣٣: األنعا يو ة [ ﴾ ٣َ�َِ  �

Quả thật, TA (Allah) biết lời họ nói ra làm cho Ngươi 
(Muhammad) đau buồn. Bởi vì quả thật, họ không phủ 
nhận Ngươi, nhưng những kẻ làm điều sai quấy mới cãi lại 
các Lời Mặc Khải của Allah mà thôi. (Chương 6 – Al-
An’am, câu 33). 

Nabi Muhammad  đã kêu gọi mọi người đến với lời 
Tawhid: “không có Thượng Đế địch nào khác ngoài Allah” để 
hoàn toàn hướng tôn giáo đến với Allah một cách trọn vẹn, 
Người kêu gọi đến với phẩm chất đạo đức hoàn thiện. Nhà vua 
La Mã Hercules hỏi Abu Sufyan về sự kêu gọi của Nabi 
Muhammad , ông nói: Y bảo các ngươi điều gì? Abu Sufyan 
nói: Y bảo rằng các người hãy thờ phượng Allah và đừng tổ 
hợp với Ngài một điều gì, các người hãy từ bỏ tất cả những 
thần linh mà cha mẹ các người đã thờ phụng. Y bảo chúng tôi 
phải dâng lễ nguyện Salah, phải bố thí Zakah, phải trung thực, 
phải nhân từ và hàn gắn tình ruột thịt và thân tộc. Nhà Vua hỏi: 
Y có nói dối không? Abu Sufyan nói: Y chưa từng nói dối. 

Nabi Muhammad  chính là như thế. 

Hỡi những người tuyên truyền và kêu gọi đến với 
Islam, hãy tuyên truyền và kêu gọi theo đường lối và phương 
châm rõ ràng trong mọi hoàn cảnh. Quí vị hãy cẩn thận với 
những sự kêu gọi mà không biết mục đích của chúng là gì và 
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mọi người không biết sự kêu gọi đó có ẩn ý gì. Sự kêu gọi 
mang mục đích chính trị không phải là sự kêu gọi của tôn giáo 
và lòng kính sợ Allah. Quả thật, sự kêu gọi đến với Islam cần 
phải trung thực, minh bạch theo đúng đường lối được hướng 
dẫn từ vị Nabi cuối cùng của Allah, vị Thiên sứ cuối cùng 
được cử phái đến với nhân loại, Muhammad . 

Này hỡi quí đạo hữu đang thực hiện Hajj tại vùng đất 
linh thiêng của Allah! Hãy tạ ơn Allah vì đã ban cho quí đạo 
hữu có thể đến được ngôi đền thiêng Ka’bah của Ngài, chính 
Ngài đã phù hộ quí đạo hữu điều đó, chính Ngài đã đưa quí đạo 
hữu đến vùng đất linh thiêng và ân phúc này. Giờ đây, quí đạo 
hữu đang hiện diện tại Arafah để biểu hiện tinh thần Tawhid 
rằng quí đạo hữu chỉ thờ phượng một mình Thượng Đế duy 
nhất, chỉ đi theo một tôn giáo duy nhất, cùng nói một lời tuyên 
thệ duy nhất: “ال � إال اهللا” – “Không có Thượng Đế đích thực 
nào khác ngoài Allah”, cùng noi theo một vị Nabi, đó là 
Muhammad, và cùng thực hiện một nghi thức trụ cột vĩ đại của 
tôn giáo. 

Quí đạo hữu đang thể hiện tinh thần của một cộng 
đồng duy nhất, của một tập thể cùng chung giáo lý và niềm tin 
vào Islam; quí đạo hữu đang thể hiện tình anh em động đạo 
trong đức tin Iman. Bởi thế, quí đạo hữu hãy bỏ qua sự riêng 
biệt và phân ranh giữa các dân tộc, quốc gia và quốc kỳ mà hãy 
là một tập thể thống nhất đang trong vùng đất linh thiêng của 
Allah, hãy cùng nhau Takbir, tụng niệm và phủ phục Allah, 
Đấng Tối Cao. 

Hỡi quí đạo hữu hành hương Hajj, hãy cùng nhau làm 
cho cuộc tập hợp này trở thành nguyên nhân kết nối những con 
tim của quí đạo hữu lại với nhau, hãy làm cho nó trở thành 
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nguyên nhân đoàn kết để quí đạo hữu cùng chung tay trong 
việc duy trì và giữ gìn tôn giáo, cùng hợp sức chống lại sự xâm 
hại và phá hoại của kẻ thù. 

Hỡi quí đạo hữu hành hương Hajj, quả thật, quí đạo 
hữu đã đến ngôi đền thiêng của Allah, quí đạo hữu đã nhìn 
thấy sự yên bình, phồn thịnh và phúc lành được Allah ban cho. 
Bởi thế, quí đạo hữu hãy tạ ơn Ngài về các ân huệ này, hãy cầu 
xin Allah mọi điều tốt đẹp và hãy thực hiện những điều Ngài 
yêu thích và hài lòng. 

Hỡi cộng đồng Islam, quả thật Allah, Đấng Tối Cao đã 
ban cho chúng ta hai nơi cao quý và linh thiêng: vùng đất Al-
Haram Makkah và Masjid của Thiên sứ  tại Madinah trong 
đất nước ân phúc này. 

Những nhà lãnh đạo, những nhà chức trách của đất 
nước này đã nỗ lực hết sức trong việc tạo điều kiện thoái mái 
cho những người hành hương. Từ khi đức vua Abdul-Aziz 
đăng ngôi, ông đã thống nhất bán đảo này, ông đã lãnh đạo đất 
nước và dân chúng một cách tốt đẹp, tất cả mọi người đều có 
một sự quan tâm đặc biệt đến cuộc hành hương, tất cả những 
việc làm mở rộng, phát triển công trình, nâng cao an ninh, giáo 
dục, y tế, .. tất cả đều nhằm mục đích phục vụ cho hai thánh 
đường Haram. Xin nói lời tri ân đến bộ trưởng và thứ trưởng 
bộ nội vụ về những cống hiến lớn lao, xin gởi lời tri ân đến chủ 
tịch khu vực này, Khalid Al-faysal, cũng là chủ tịch Ủy Ban 
Trung ương, và cầu xin Allah ban ân phước và công đức cho 
tất cả những ai đã có sự đóng góp vì con đường của Allah. 

Hỡi quí đạo hữu hành hương đến ngôi đền thiêng của 
Allah, quí đạo hữu đang ở trong ngày Arafah, một ngày thiêng 
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liêng và ân phúc nhất trong tất cả các ngày của Allah, bởi thế, 
quí đạo hữu hãy ca ngợi và tạ ơn Allah về những ân huệ này.  

Ngày Arafah là ngày mà Allah đã hoàn tất tôn giáo, 
hoàn thiện ân huệ của Ngài cho các bầy tôi của Ngài, Ngài 
phán: 

﴿   ُ�ََُ  َُ ِّ َِ َوَر َُۡ�ۡ  وِۡعَم ۡ�َمۡمُ  َرقَ
َ
ََُ�ۡ  َو� ۡ�َمۡقُ  ََُ�ۡ  دِي

َ
�ۡ�َۡاَ� َ

 َٗ ِۡسَ�ََ  دِي
ۡۡ � ۚ  ]٣: يو ة الائدة[ ﴾  ا

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi 
tôn giáo của các ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của TA 
cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho 
các ngươi (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3). 

Ngày Arafah là ngày mà Allah giải phóng bầy tôi khỏi 
nơi Hỏa Ngục, Nabi  nói: 

َثَ  يَْو ٍ  َم ْ  َما «
ْ
ْ
َ
نْ  َم ْ  أ

َ
بًْدا َ�يهَ  اهللاُ  ُهْعَتَق  أ  واه  » �َ َعَرفَةَ  يَْو َ  َم ْ  ال ا َ  َم َ  َْ

 .مالم

“Không có ngày nào mà Allah giải phóng người bề tôi khỏi 
nơi Hỏa Ngục nhiều bằng ngày Arafah” (Muslim). 

Quí đạo hữu hành hương hãy tạ ơn Allah thật nhiều, 
hãy thực hiện những điều bắt buộc mà Ngài qui định, hãy Du-a 
thật nhiều trong ngày thiêng liêng này bởi vì Nabi  có di 
huấn rằng: 

َعءَ  َخْاُ  « ِّ ُت  َما وََخْاُ  َعَرفَةَ  يَْو َ  َُِعءُ  ا
ْ
نَا قُل

َ
َ  الَ  َ�بَْ�  َم ْ  َوال َبّيونَ  أ

َ
 إَ  إَل

 
اُهللا  ال

�َه  الَ  وَْسَدهُ  َ
َُ  ُ

َ
ُ  ل
َ
ُه  ل

ْ
ُمل
ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َول

ْ
ئ  َهَ  وَُهوَ  ال ءٍ  ُُ  . واه التمذَ » قََديرٌ  َشْ
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“Du-a tốt nhất là Du-a vào ngày Arafah, và lời Du-a tốt nhất 
mà Ta và các vị Nabi trước Ta đã nói là (La ila-ha-illo-h 
wahdahu la shari-kalah lahul-mulku walahul-hamdu wa 
huwa ala kulli shay-in qadir) – (Không có Thượng Đế đích 
thực nào khác ngoài Allah, Ngài không có đối tác ngang vai, 
mọi vương quyền, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, Ngài là 
Đấng Toàn Năng trên mọi thứ)” (Tirmizhi). 

Và ngày này, người nào giữ gìn đôi tai của y, cặp mắt 
của y, và chiếc lưỡi của y khỏi những điều tội lỗi thì Allah sẽ 
tha thứ cho y. 

Và trong ngày này, Thượng Đế sẽ rời khỏi Ngai 
Vương của Ngài và xuống tầng trời hạ giới và Ngài khoe với 
các Thiên thần của Ngài: “Các ngươi hãy nhìn xem các bầy tôi 
của TA, họ đến với TA bằng sự phủ phục và hạ mình, TA bắt 
các ngươi làm chứng rằng quả thật TA đã tha thứ tội lỗi cho ho 
(Hadith do Ahmad ghi lại).  

Bởi thế, quí đạo hữu hành hương hãy đứng tại nơi 
dừng chân Arafah này, hãy tụng niệm, cầu nguyện cho thật 
nhiều, hãy dừng chân tại đây cho đến lúc mặt trời lặn, hãy dâng 
lễ nguyện Salah Zhuhur và Asr theo hình thức Jam’u và Qasr; 
và khi mặt trời đã lặn thì hãy di chuyển đến Muzdalifah để 
dâng lễ nguyện Salah Maghrib và Isha’ và ngủ qua đêm ở đó. 

Hỡi quí đạo hữu hành hương, hãy kính sợ Allah mà 
thực hiện nghi thức Hajj theo đúng những gì Ngài ra lệnh: 
dừng chân tại Arafah, ngủ qua đêm tại Muzdalifah, ném đá các 
trụ Jamarat, cắt ngắn tóc hoặc cạo đầu, đi Tawaf ngôi đền 
Ka’bah, Sa’i giữa hai đồi Safa và Marwah, ngủ lại tại Mina, 
ném các trụ Jamarat vào ngày mồng mười một, mười hai, nếu 
không vội thì nén lại thêm một ngày nữa đó là ngày mười ba. 
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Hỡi quí đạo hữu hành hương, tôi tự khuyện bản thân 
mình và khuyên quí đạo hữu rằng chúng ta hãy kính sợ Allah, 
chúng ta hãy gìn giữ và duy trì năm lần lễ nguyện Salah bắt 
buộc bởi chúng là trụ cột nền tảng của Islam, là trụ cột thứ hai 
trong năm trụ cột nền tảng của Islam, chúng ta hãy thực hiện 
chúng đùng giờ giấc qui định và chúng ta hãy biết rằng người 
nào bỏ bê và xao lãng chúng e rằng sẽ không được Allah chấp 
nhận các việc làm ngoan đạo khác của y. 

Hỡi quí đạo hữu hành hương, hãy ăn năn sám hối với 
Allah về tất cả mọi tội lỗi trong ngày này, dù cho tội lỗi của 
chúng ta có nhiều đến mấy thì cũng đừng tuyện vọng nơi sự 
nhân từ và lòng khoan dung của Ngài, bởi Ngài đã phán: 

َ َ�ۡغعُِ   ﴿ َّ ِۚ �ِّن � َّ إ ِاّ رّۡ�َةِ � ََُطا� ُۡ �َ َّ وُعِسِمۡ  
َ
َ � إ َ�َ فُا� ۡوَ

َ
َ َّ ِي َّ � ََ لُۡ  َ�َعَِبادِ

ََۡغُعا اۚ �ِوُّ   ُهَا � َِعأ ََ وُاَب  َك  ]٥٣: يو ة الزمر[ ﴾ ٥ُر �هّ ِمَُ  �

Hãy nói: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho 
tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức 
Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội 
lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan 
dung. (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 

ِّ �هّسِ�ِ  ﴿ إ َر ََۡعُعا� ّۡ ِرَباِدِِۦ َو ََّة َ� َبُ  �ّ�ۡا ُۡ �َ َِ َّ ََۡعقَُ  َاا َ�ۡعَعقُاَن  َٔ َوُهَا � اِت َو
 ]٢٥: يو ة الشو ى[ ﴾  ٢

Và Ngài (Allah) là Đấng chấp nhận sự sám hối của bầy tôi 
của Ngài Ngài sẽ lượng thứ những điều tội lỗi của họ, và  
Ngài biết rõ những điều các ngươi làm. (Chương 42 – Ash-
Shura, câu 25). 
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Chúng ta hãy đáp lại mệnh lệnh của Allah, hãy sống 
tốt theo tôn giáo của Ngài, hãy thực hiện những nghĩa vụ mà 
Ngài đã qui định cho chúng ta, và hãy nhanh chân quay về sám 
hối với Ngài may ra chúng ta sẽ được thành đạt. 

نَْت اُهللا 
َ
 ا� أ

َ
نَْت  � ال

َ
 أ
 
َق إَال ْن رَُو�ئ

َ
يَا أ
ْ
ُعل
ْ
ََ وََبَفارََه ال ُْا

ْ
ْيَمائََه ال

َ
لَُه بَأ

َ
، �َْاأ

ُمْاَلَمْ�َ َلَطاَعَتَه 
ْ
 .ال

مُ 
ْ
ُمْؤ َمَنْ�َ َوال

ْ
لئْف َ�ْ�َ قُلُْو�ََدْم ا� َاْغَفْر لَل

َ
ُمْاَلَماِ، َوَ

ْ
ُمْاَلَمْ�َ َوال

ْ
َِ َوال ْؤَمنَا

َِ َ�يُْدْم، َوَانُْصُْهمْ  ْبَلْح  َذا
َ
ََ وََعُدوئَهمْ  َوأ َّ الَاَ َ ،  َهَ َعُدوئ َهْم ُيبُ وََهدئ

 ُّ ْخرَْجُدْم َمَ  ال
َ
 اّلْو َوأ

َ
َِ إَ   .لَُما

نَا َمْبُ  ّْ َسج  ، يَا ا� َاْجَع َ�ْ اَحَ  َْسُم الر 
َ
ْوً ا وََيْعيَنَا َمْشُكْوً ا وََذنْبَنَا َمْغُفْوً ا يَا أ

َرَمْ�َ 
ْ
ْ
َ ْ
َرَ  األ

ْ
ْ
َ
 .أ

ِْهُ  ، ا�  َيدئ  َخْاٍ
ئ ُِ َعَز�َْز َل

ْ
بَْد ال َْ بَْد اهللاَ بَ   َْ ُمْاَلَمْ�َ 

ْ
ْق إََماَمنَا إََما َ ال ا� َو�ئ

 ْْ
َ
قَْواَلَ َوأ

َ
ْ أ ّبُه َورَرَْضاُه، َِ َ

ُ
ْقُه لََما ُ َعاَ�يََة َوَو�ئ

ْ
َ َمَة َوال ُه بَالّصْهبََة َوالا  َمد 

َ
َماَلَ َوأ

َعَز�ْزَ 
ْ
بَْد ال َْ َماَن بَ  

ْ
ْدَدهَ َيل َْ ئ  َِ ْق َو

ئ َخْاٍ  ا�  َو�ئ ُِ ْوَطانَنَا . َل
َ
ْ  أ َْ ا� آَمن ا 

ْق  ْمَرنَا َوَو�ئ
َ
َة أ

َ
ْبَلْح َوال

َ
ُمْاَلَمْ�َ َلَطاَعَتَه، ا� َوأ

ْ
يَْع ال ََ ء َعَ    َجَ

ْ
ْ فََع ال

َ
أ
ٍء قََديْرٍ  ئ َشْ ُُ ََ َعلَيَْدْم إَن َه َهَ   َمْ  َ�

نُْصْ َهَ
َ
، َوأ لُْوَمْ�َ ُْ َم

ْ
 .ال

َّ َ�َۡعۡ   ﴿ ِّ َو يَ�َ ِ
ۡۡ اوَا بِٱ ُُ َّ َسَب ِي َّ ََا � ِ ِۡلَ�َو ِۡ َا َو

َّ عِۡ   ۡۡ ََا � ّّ َّ  َر ِي َّ ِ َِ َِٗ ِۡ ِِ لُقُاََِّا 
َِ رَُاوٞف رِّمٌَ   إ �ِوّ ََا ّّ إ َر َُا�  ]١٠: يو ة الش[ ﴾ ١َا�َا

ََةٗ ﴿ ََا َمَس ۡه ُك � ِِ ََا  ِ إ َا�ت ََا ّّ ََةٗ  َر ِِ َمَس ََا َرَذ�َب �ّّارِ  َوِ� ��ِلَ   .]٢٠١: القرة[ ﴾َولِ
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َِ اَهللا،  ِ �ِّن � ﴿َعبَا ُ  ب َُ
ۡ
َ يَو َّ َٕ إ ِّ نيَتا ِۡمَ�َ

ۡۡ ََۡعۡدِإ َو� ِّ  ٱ ََۡ�َ َر ََ َ َو َِ  ۡ ُُ َۡ  اَِ �
ُ ونَ  َّ � يَعُِ�ُ�ۡ  َََعّقُ�ۡ  تََذ ِ ِۡ َ

َۡ إاِ َو�هُۡمََك ِ َو� ََۡعۡحَاا � ٩﴾  ] ّ  ] ٩٠: يو ة اله

ُمْوَ   ُْ ْرُ�مْ َواَْشُكُروْهُ َهَ  ُِ َّ يَْذ ََليْ
ْ
يَْم ال َُ َع

ْ
ُروا اَهللا ال ُِ ُر فَاْذ

ْ
ِ َ
َ
ُِْ�مْ َول نََعَمهَ يََز

َبُ َواُهللا َهْعلَُم َما رَْصنَُعْونَ 
ْ
ْ
َ
 .اَهللا أ

Lạy Allah, Ngài là Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài 
Ngài, với các tên gọi hoàn mỹ của Ngài cùng với các thuộc 
tính tối cao của Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài phù hộ những người 
Muslim trong việc tuân lệnh và phủ phục Ngài. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho những người có đức tin 
nam và nữ, những người Muslim nam và nữ, xin Ngài hãy gắn 
kết trái tim của họ lại với nhau và xin Ngài cải thiện bản chất 
của họ, xin Ngài giúp họ giành chiến thắng trước kẻ thù của 
Ngài, kẻ thù của họ và những kẻ luôn tìm cách hủy hoại Islam, 
xin Ngài hãy đưa họ ra khỏi nơi tâm tối đến với ánh sáng. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy làm cho cuộc hành hương của bầy tôi 
được chấp nhận nơi Ngài, hãy làm cho cuộc sống của bầy tôi 
luôn biết tạ ơn và tri ân Ngài, hãy làm cho tội lỗi của bầy tôi 
được tha thứ nơi Ngài, ôi hỡi Đấng Nhân Từ, Đấng Thương 
Xót nhất. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ cho vị Imam của bầy tôi, vị 
Imam của những người Muslim, Abdullah bin Abdul-Aziz mọi 
điều tốt đẹp. Xin Ngài hãy làm cho lời nói, hành động và suy 
nghĩ của ông luôn đúng đắn và ngay chính, luôn là sự cải thiện 
và phúc lợi cho cộng đồng Muslim, xin Ngài hãy phù hộ cho 
ông với những điều Ngài yêu thương và hài lòng. 
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Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ cho người phụ tá của ông, 
Salman bin Abdul-Aziz mọi điều tốt đẹp, xin Ngài hãy phù hộ 
cho lời nói và hành động của ông ấy luôn được đúng đắn và 
ngay chỉnh. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban sự an ninh cho đất nước và xứ sở 
của các bầy tôi, xin Ngài hãy cải thiện các vị lãnh đạo của bầy 
tôi và xin Ngài hãy phù hộ cho tất cả những người Muslim 
trong việc tuân lệnh Ngài. 

Lạy Allah, xin Ngài xua tan những tại họa, những khốn khổ 
của những người yếu đuối bị đàn áp và ức hiếp một cách bất 
công, xin Ngài hãy giúp họ giành thắng lợi trước những kẻ gây 
hại và áp bức họ, quả thật Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi 
thứ. 

Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi 
và cho những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin 
Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với những 
người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng Nhân Từ và 
Khoan Dung.  (Chương 59 – Al-Hashr, câu 10). 

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài ban cho bầy tôi 
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). 

Hỡi các bầy tôi của Allah, Quả thật, Allah ra lệnh phải 
công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí 
giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu 
và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài 
chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến 
phúc và tội. (Chương 16 – Annaml, câu 90).  
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Bởi thế, chúng ta hãy tưởng nhớ đến Allah thật nhiều thì Ngài 
sẽ nhớ đến chúng ta, chúng ta hãy tạ ơn Ngài về tất cả mọi ân 
huệ của Ngài thì Ngài sẽ gia tăng thêm ân huệ cho chúng ta, và 
quả thật sự tụng niệm và tưởng nhớ đến Allah là điều vĩ đại 
nhất, và Allah luôn am tường tất cả mọi điều chúng ta làm. !!! 

 

 

   


