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   !    $  #  "  
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

ا

 

َََحَُة اهللاِ َوَ�َرَ�تُهُ  ْ  َو ُُ  ْ ََ ََ  ُُ ََ ّال  اَ

اذلَِكاَجِز�َْلا رََ اَعَ ََ ََ ََمحِ َا
ْ
ابَىِْتِحاحل

َ
ََجاإَِ
ْ
احل اِ  َاِلَِ ْ افََمَعاَعَ ِ

َ
احَ ِ ِْ َْمِدا

ْ
حَل

ْجِما
َ ْ
ْ�َعا ِاحأل ِ

ْ
ََحفَِماحإل ا رِْحا.اََ َ

َ
ل ََ يَْوِ ا ََ ا ََ اَبَم ْْ ْفِا ََ لَْما ََ ا ْْ افَلَْماََْمفِ ََ َيْ

ْ
َمْأاَكَجاحْ ََ

ثَا ِا
ْ
ََحآل نِوِْبا َّ َيااِمَأاح َِ ّمِحانَ

ِ
َِاحلَاَال ِا.اا ََنِةاَلح

ْ
احَ
َ
ِاَجَزحالاإِا

َ
اج ََ َِالَىْ َْ َمْرِ

ْ
َِجاحل
ْ
.اََحل

ااْشَهدِااَاََا
َ
ْناا
َ
حَاإِلَاا احاـٰ

َ
ِااهللاِاإِا

َ
�َكاج ِ

ََ ا
َ
َمحِ َااََْكَدَِاا

ْ
َ ِ
ْ
ََحإل ََالِلا

ْ
َْحاحَ َناِذ

َ
ْشَهِداا

َ
ََا

ِا
ِ
وج ُِ ََ ََ ا َِ ََ ِْد ا ح اَ لَيِْحااِ�ََمدا احِهللا اَصلََوحِت اَََصاَ َ َََكَج ا

َ
َزّ ََ ا اَصَو اَمْأ فَْ ِل

َ
ا

ََا ح ََ ا ْصَاابِِح
َ
ََا ا اِِجِ اَََعَ اَ لَيِْح َالِمِح َُ لَيَاِلاََ

ْ
احل َِ َ ََ َََعا ا اَما ابِِِْكَاان  الَِهْم بِِعْ�َ

ََا ِا
َ ْ
ا.ََحأل

َمااَ�ْعدِا
َ
ا:ا

Assalamualaykum-wamah-matullah-wabaraka-tuh! 

Chào phúc lành và bằng an đến tất cả! 
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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng đã sắc lệnh cho các bầy tôi của Ngài hành hương đến 
Ngôi Đền thiêng của Ngài – Al-Haraam, và đã qui định cho 
việc làm đó công đức vĩ đại và nhiều ân phúc. Bởi thế, người 
nào đi hành hương đến Ngôi Đền rồi không có hành vi dâm 
dục cũng như không làm điều tội lỗi thì sẽ được xóa hết mọi tội 
lỗi và trở nên tinh khiết y như ngày y mới lọt lòng mẹ. Và cuộc 
hành hương Hajj hoàn tất được chấp nhận thì phần thưởng 
không có gì hơn là Thiên Đàng, một cõi sống bằng an và hạnh 
phúc. Tôi xin chứng nhận rằng không có Đấng Thờ Phượng 
đích thực nào ngoài Allah, duy chỉ có Ngài không có đối tác 
ngang vai cùng với Ngài, Ngài là Đấng Quyền Lực Tối Cao và 
Quảng Đại; và tôi xin chứng nhận Muhammad là người bề tôi 
và là vị Thiên Sứ của Ngài, Người là vị tốt nhất trong việc 
dâng lễ nguyện Salah, bố thí Zakah, hành hương Hajj và nhịn 
chay. Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người, cho 
gia quyến của Người, cho các bạn đạo của Người cùng những 
ai đi theo đường lối tốt đẹp của họ mãi mãi theo sự luân 
chuyển của ngày và đêm. 

Này hỡi mọi người, hãy kính sợ Allah, Đấng Tối Cao 
và hãy thực hiện chuyến hành hương Hajj đến Ngôi Đền thiêng 
của Allah, bổn phận mà Allah đã sắc lệnh cho các người khi 
các người đã hội đủ điều kiện thực hiện nó. Quả thật, Allah, 
Đấng Tối Cao đã phán: 

ُّ ٱۡ�َيۡ وَ ﴿ ِج ِج  َ ٱّاس ََ ج  ا َا ٱتج َمنج ٱۡسَتَطسَع إجَ�ۡهج َسبجيٗ�ۚ ّج ج ََِ ََ ََ ََ ّ  َوَمن  ِج
ََ  َ ّا

 ]٩٧: ُوَةاِلا ممحن[ ﴾ َعنج ٱۡلَ�ٰلَمج�َ 

Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải đi 
hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah đối với 
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ai có điều kiện, và kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì quả thật 
Allah là Đấng Giàu Có nhất trong toàn vũ trụ (Chương 3 - 
Ali-‘Imran, câu 97). 

Nabi  nói:  

ْنا «
َ
ْنا�َْشَهَداا

َ
َالِ اا ُْ حَاحِإل ـٰ ـَالَةااَااإِلَ ََ ـيَماحل َِ رِ ََ وِلاحِهللا ُِ ََ حا َناِ�ََمدا

َ
ََا احِهللا

َ
إِا

احلَزكَا َ َِ رِْ� ـِبيالااََ َُ ْـِحا
َ
اإِل ََ ـتََةْع ُْ اإِْناح ََ َيْـ

ْ
َِجاحْ
َ
ج ََ َمَ اَنا ََ وَ ا َِ رَ ََ ََحَاا» َةا

 .مالم

“Islam là ngươi phải chứng nhận rằng không có Thượng 
Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị 
Thiên Sứ của Allah, rồi ngươi phải chu đáo dâng lễ  
nguyện Salah, phải xuất Zakah, phải nhịn chay tháng 
Ramadan và phải đi hành hương Hajj nếu ngươi đã hội tụ 
đủ khả năng cho cuộc hành hương đó” (Muslim). 

Nabi  đã cho biết rằng Islam được dựng trên năm 
trụ cột nền tảng này, bởi vậy, Islam của một người bề tôi sẽ 
không được hoàn thiện cho đến khi nào y đã thực hiện bổn 
phận Hajj, và Islam của y cũng không được đứng vững cho 
đến khi nào y đã thực hiện Hajj. Umar bin Al-Khattab  
nói: “Quả thật, ta thật sự muốn cử một nhóm người đàn 
ông đến những thị trấn này để họ quan sát người dân ở đó 
xem ai là người có của – tức ai là người dư dả, giàu có 
nhưng lại không đi hành hương Hajj – để họ đánh thuế 
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những người đó, những người đó chưa phải là người 
Muslim, những người đó chưa phải là người Muslim”(1). 

Hỡi quí đạo hữu Muslim, quả thật việc hành hương 
Hajj là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim được 
khẳng định trong Kinh sách của Allah (Qur’an), Sunnah của 
Thiên sứ  và được toàn thể người Muslim thống nhất, 
người Muslim am hiểu giáo luật hay không am hiểu đều biết 
rõ nghĩa vụ này là bắt buộc. Bởi lẽ này, việc học hỏi và tìm 
hiểu để có kiến thức về nghi thức hành hương Hajj là một 
trong những điều thiết yếu trong tôn giáo Islam. Người nào 
phủ nhận nghĩa vụ hành hương Hajj thì người đó bị trục xuất 
khỏi Islam trở thành kẻ vô đức tin Kafir trừ phi những ai 
sống rất xa với kiến thức và các học giả Ulama’, còn đối với 
ai đã hội đủ điều kiện để thực hiện bổn phận Hajj của y 
nhưng y lại không chịu thực hiện một cách lười biếng và xao 
lãng thì y đang ở trên sự mạo hiểm. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َا ٱ ﴿ ج ََِ ََ ََ ََ ّ َعنج ٱۡلَ�ٰلَمج�َ َوَمن  ِج
ََ  َ  ]٩٧: ُوَةاِلا ممحن[ ﴾ ّا

Và kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì quả thật Allah là 
Đấng Giàu Có nhất trong toàn vũ trụ (Chương 3 - Ali-
‘Imran, câu 97). 
                                                           

(1) Imam Ibnu Kathir   đã đánh giá cao về Hadith này trong bộ Tafseer 

của ông ở phần 1 trang 508, hadith này do Saeed bin Mansur  ghi lại 

trong bộ Sunan của ông qua lời thuật của Al-Hasan Al-Basri , xin xem 
thêm bộ sách “Attahqeeq Fi Aha-dith Al-Khilaaf” quyển 2 trang 118 số 
1213. 
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Và đây là lời phán ám chỉ rằng ai không thực hiện 
nghĩa vụ Hajj thì y là Kafir. 

Chính vì lẽ này mà các Ulama’ đã có sự bất đồng quan 
điểm với nhau về vấn đề rằng có khẳng định người không thực 
hiện Hajj một cách không có lý do chính đáng là Kafir hay 
không, và quan điểm được cho là hợp lý và đúng nhất là không 
khẳng định y là Kafir, tuy nhiên y đang ở trong tình trạng mạo 
hiểm. 

Làm sao bản thân người có đức tin có thể an lành và 
tốt đẹp cho được khi mà y không chịu thực hiện nghĩa vụ hành 
hương Hajj trong lúc y đã hội đủ điều kiện về tiền bạc, sức 
khỏe, phương tiện và lộ trình để thực hiện nó và hơn nữa y lại 
biết rõ rằng nó là một trong các nghĩa vụ trụ cột nền tảng của 
Islam?! 

Làm sao một người có đức tin lại keo kiệt đối với bản 
thân mình trong việc chi tiền cho việc thực hiện nghĩa vụ tôn 
giáo của y trong khi y lại phóng khoáng chi rất nhiều tiền và tài 
sản cho những nhu cầu dục vọng khác của bản thân?! 

Tại sao một người có đức tin lại cảm thấy nặng nề 
trong việc thực hiện bổn phận Hajj khi mà nó chỉ bắt buộc một 
lần trong đời?! 

Tại sao một người có đức tin lại dám can đảm trì hoãn 
việc thực hiện bổn phận Hajj khi mà y chẳng biết được liệu y 
có thể thực hiện nó trong năm tới hay không?! 

Hỡi những bầy tôi của Allah! Hãy kính sợ Allah và 
hãy thực hiện nghĩa vụ mà Ngài đã sắc lệnh cho các người, hãy 
thực hiện nghĩa vụ hành hương Hajj để thờ phượng Ngài, hãy 



Bài thuyết giảng của Sheikh Ibnu Uthaimeen về giáo luật Hajj 
 

8 

hài lòng với sự ban hành của Ngài, hãy nghe và vâng lệnh Ngài 
nếu các người là những người có đức tin. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

جُمۡؤمجنٖ  ﴿ ََ ل ُ  َوَمس َ� ّا ََ ٱ ََ  ََ ج ٍ  إ ََ ۡؤمج ُُ  ََ ََ لَُهُم ٱۡ�جَ�َةُ َو َ يَُ�و
َ
ًَ  أ ُۡ
َ
ۥٓ أ  َورَُسوُ�ُ

َا َضَ�ٰٗ�  ۡۡ َض ََ ََ َ َورَُسوَ�ُۥ  ّا َجمجۡمو َوَمن َعۡص ج ٱ ُۡ
َ
ُوَةا[ ﴾ ٣س  ّمبجيَٗ مجۡن أ

ا]٣٦:احألكزحب

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). 

Hỡi quí đạo hữu Muslim! Quả thật, một trong những  
ân huệ của Allah đối với bầy tôi của Ngài là Ngài chỉ bắt buộc 
các bầy tôi của Ngài thực hiện Hajj một lần trong đời. Có một 
Hadith ghi lại rằng: 

ااحبِْأااَ ِأا َ اس  ْعِ�ااَبَة َنَااقَاَلااََ وَلااََ ُِ اَلاا-َُلما ليحاحهللاصو-احهللاِااََ ََ اََاا«اََ
َها َّ
َ
ََاِسااَ ِتَ ااح َجّااَ لَيِْ�مِااَِ

ْ
ا َااقَاَلا.ا»احل ََ قَْمعِااََ

َ
ااْ�أِااحأل  َ ِ اَلااَكا� ََ ِفااََ

َ
ّااا اَع  ااُِ

وَلااََا ُِ تَِهاالَوْاا«اقَاَلااحهللاِااََ
ْ
ااقِل َْ لَوْاالَوََج َ ااََ َْ َْاابَِهااََْعَملِوحالَمْااَََج َ

َ
نْاا�َْاتَِةيِعوحالَمْااا

َ
اا

َجّاابَِهااََْعَملِوح
ْ
َمأْااَمَمةاااحل َلاَحلساائاَحبأاا»اَََةّوعٌااِهوَاََااَزحلَااََ َابوالح ا ََحَااددَ

ا.ماجح

Ibnu Abbas  thuật lại: Thiên sứ của Allah  đã 
thuyết giảng cho chúng tôi nghe, Người nói: “Này hỡi người 
dân, các người được sắc lệnh phải thực hiện nghĩa vụ hành 
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hương Hajj”. Al-Aqra’ bin Habis  đứng dậy hỏi: Có phải là 
mỗi năm hay không thưa Thiên sứ của Allah? Người  nói: 
“Nếu Ta nói như thế là chắc chắn sẽ bắt buộc, và nếu như đã 
bắt buộc nhưng các người lại không làm hoặc các người 
không có khả năng làm. Bởi thế, nghĩa vụ hành hương Hajj 
chỉ một lần, còn việc làm thêm là điều khuyến khích” (Ahmad, 
Abu Dawood, Ibnu Ma-jah và Annasa-i)(2). 

Và đây chính là ân huệ của Allah đối với bầy tôi của 
Ngài rằng nghĩa vụ hành hương Hajj chỉ bắt buộc một lần trong 
đời, bởi vì nếu như nó là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi người 
Muslim hằng năm thì điều đó chắc chắn sẽ khó khăn cho người 
Muslim rất nhiều, đặc biệt là đối với những ai ở những nơi xa 
xôi thì việc thực hiện bổn phần này lại càng khó khăn hơn gấp 
bội, hơn nữa, nếu như Hajj bắt buộc với tất cả mỗi người 
Muslim hằng năm thì số lượng người tập trung quanh Ngôi 
Đền thiêng Ka’bah sẽ rất đông gây bế tắc trong việc thực hiện 
nghi thức Hajj, vấn đề thức ăn, thức uống không thể đáp ứng 
đủ cho họ cũng như mọi tình trạng khác không thể quản lý hết 
được, .. tuy nhiên, với sự sáng suốt và anh minh của Allah, 
Ngài đã giới hạn nghĩa vụ Hajj chỉ một lần trong đời còn việc 
làm thêm là điều khuyến khích. 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu! Quả thật, nghĩa vụ 
Hajj cũng giống như các nghĩa vụ thờ phượng khác cần phải có 
những điều kiện nhất định, và Allah luôn sáng suốt trong việc 
                                                           
(2) Imam Ahmad ghi lại trong Musnad của ông: 2190, Annasa-i ghi trong bộ 

Sunan của ông: 2573 chương “Các nghi thức Hajj”, Abu Dawood trong 
Sunan của ông: 1463 chương “Các nghi thức Hajj”, và Ibnu Ma-jah trong 
Sunan của ông: 2877 chương “Các nghi thức Hajj”, Adda-rami trong 
Sunan của ông: 1722 “Các nghi thức Hajj”. 
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qui định các điều kiện cần thiết cho các việc làm mà Ngài sắc 
lệnh vì có như vậy mới làm cho các nghĩa vụ bắt buộc trở nên 
có phép tắc và luật lệ hẳn hoi và trách nhiệm được xác định rõ 
ràng và chính xác. Và Ngài qui định các điều kiện cho mục tiêu 
của việc làm luôn phù hợp với người thực hiện cũng như phù 
hợp về không gian và thời gian. 

Và nghĩa vụ Hajj chỉ bắt buộc đối với người Muslim 
trong các điều kiện sau: 

 Đã đến tuổi dậy thì:  

  Sự dậy thì ở nam giới được xác định bởi một 
trong ba điều tất yếu: xuất tinh, đã tròn mười lăm tuổi hoặc 
mọc tóc ở bộ phận sinh dục. 

  Sự dậy thì ở nữ giới được xác định bởi một 
trong bốn điều, ngoài bà điều như nam giới thì có thêm một 
điều thứ tư, đó là kinh nguyệt. 

Người nào chưa đến tuổi thì việc hành hương Hajj 
chưa phải là bắt buộc ngay cả khi y là người giàu có nhất, tuy 
nhiên, nếu y thực hiện cuộc hành hương Hajj khi chưa đến tuổi 
thì cuộc hành hương đó được coi là cuộc hành hương tự 
nguyện mang lại ân phước rất lớn cho y, và khi nào đến tuổi thì 
y phải thực hiện cuộc hành hương bắt buộc bởi vì cuộc hành 
hương Hajj trước khi đến tuổi không làm hoàn tất cuộc hành 
hương Hajj nghĩa vụ, điều này giống như một người bố thí tiền 
với định tâm Zakah trước khi y sở hữu định mức Nisab (số 
lượng tài sản đạt mức phải xuất Zakah theo qui định của giáo 
lý). 
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Về điểm này, chúng ta lại thắc mắc: Trong thời buổi 
hiện nay, chúng ta nên để cho trẻ con tham gia cuộc hành 
hương Hajj với chúng ta hay không nên, cái nào tốt hơn? 

Câu trả lời: Tốt nhất đối với thời buổi hiện nay, thời 
buổi mà lượng người đi Hajj đông đúc với số lượng khổng lồ 
thì trẻ con không nên tham gia Hajj bởi vì sự hành hương của 
họ chỉ mang tính Sunnah (khuyến khích) chứ không phải là 
nghĩa vụ bắt buộc, nếu chúng ta để họ tham gia cùng thì sẽ gây 
trở ngại và khó khăn, như chúng ta đã biết, người già lớn tuổi 
khi thực hiện Hajj chắc chắc sẽ gặp không ít khó khăn và trở 
ngại huống chi là có sự tham gia của trẻ em, khi có trẻ em thì 
người lớn phải tốn sức và thời gian trông chừng và quản lý 
chúng, vì lo cho chúng người lớn có thể quên mất một điều gì 
trong nghi thức Hajj; và như chúng ta đã biết rằng một điều tốt 
nào đó có thể trở nên không tốt nếu nó làm mất đi nhiều điều 
cải thiện cũng như gây ảnh hưởng đến những điều quan trong 
hơn. Đây là nguyên tắc mà Nabi  đã thiết lập trong nhiều 
chỗ từ Sunnah của Người. Bởi thế, thật không phải là điều 
đáng ngạc nhiên khi chúng ta nói rằng tốt nhất đối với thời 
buổi ngày nay là trẻ em không nên đi hành hương vào mùa 
Hajj. Tuy nhiên, không có gì là sai trái nếu người đi hành 
hương mang con cái, người thân còn nhỏ tuổi đi cùng, và việc 
này là phải làm nếu như không có ai chăm sóc cho chúng ở xử 
sở quê nhà. 

 Và một trong những điều kiện bắt buộc phải thì hành 
Hajj là người Muslim phải có khả năng về tiền bạc cũng như 
sức khỏe để thực hiện nó, bởi Allah, Đấng Tối Cao phán 

 ]٩٧: ُوَةاِلا ممحن[ ﴾ َمنج ٱۡسَتَطسَع إجَ�ۡهج َسبجيٗ�ۚ  ﴿ 
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đối với ai có điều kiện (Chương 3 - Ali-‘Imran, câu 97). 

Như vậy, ai không có khả năng và điều kiện thực hiện 
thì Hajj không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với y. Và điều 
kiên và khả năng ở đây là tiền bạc và thể lực. Tiền bạc được 
cho là đủ điều kiện là số tiền có đủ để làm lộ phí và các chi tiêu 
cho cuộc hành hương Hajj và để lại cho gia đình đủ để làm 
nguồn chi tiêu trang trải cho cuộc sống hằng ngày của họ trong 
suốt thời gian thực hiện Hajj. Tương tự, nếu một người thiếu 
nợ thì y cũng không bắt buộc phải thực hiện Hajj cho đến khi 
nào y đã trả nợ xong hoàn toàn. Người thiếu nợ sẽ không bắt 
buộc phải thực hiện Hajj dù y chỉ nợ có một đồng bạc, trừ phi y 
đã thanh toán phần nợ đó hoặc người chủ nợ đã xí xóa cho y 
hoàn toàn, bởi vì việc trả nợ là điều rất quan trọng, Nabi  
mỗi khi có người chết được mang đến để Người dâng lễ 
nguyện Salah thì người thường hỏi: Y có mắc nợ không? Nếu 
họ nói có thì Người lại hỏi: Y có thanh toán nợ không? Nếu họ 
nói không thì Người không dâng lễ nguyện Salah cho y và bảo 
mọi người dâng lễ nguyện cho y(3) . Bởi vì dâng lễ nguyện 
Salah cho người chết là cầu xin ân xá cho y nhưng khoản nợ 
thì sự cầu xin ân xá không mang lại ích lợi gì, vì quả thật khi 
Nabi  được hỏi rằng một người đã tử trận trên con đường 
chinh chiến vì chính nghĩa của Allah (tức chết Shaheed) thì 
Người cho biết rằng sự hy sinh đó, công đức của nó sẽ xóa hết 

                                                           

(3) Albukhari  ghi lại trong bộ Sahih của ông ở chương “Alhawa-

lah” số 2127 từ lời thuật của Salmah bin Al-Akua’ . 
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mọi tội lỗi trừ sự thiếu nợ(4). Và có một Hadith khác được ghi 
nhận rằng Nabib  đã nói: 

اا« َِ ِمْ�ِمِأااَ�ْف
ْ
ةٌااحل ََ اابَِدَْنِحِااِمَعلَ ََ ََْضااَك نْحِااَِ َلا»اََ َابوالح ا.ََحَاحلتمذ ا

“Linh hồn của người có đức tin sẽ bị bó chặt bởi khoản nợ 
của y cho đến khi nào y đã thanh toán hoàn toàn khoản nợ 
đó” (Tirmizhi, và Abu Dawood)(

4F

5). 

Với những lẽ này, chúng ta thấy rằng rất nhiều người 
đã thiếu suy nghĩ khi mà họ để bản thân mình vướng vào con 
đường nợ nần, và chúng ta thấy rằng họ thường không nợ nần 
do bởi những điều cần thiết cấp bách mà chỉ vì lý do muốn 
trang hoàng cho cuộc sống hoàn hảo của họ, họ mượn nợ chỉ vì 
muốn làm giàu, muốn nhà lầu xe hơi, muốn nhà cao cửa rộng, 
muốn hưởng lạc xa hoa, họ vướng vào con đường nợ nần chỉ vì 
những mục đích hoang phí đó và quả thật Allah không yêu 
thương những người phung phí. 

Hỡi quí đạo hữu Muslim, nếu quí đạo hữu đang mắc 
nợ thì hãy cố gắng giải quyết dứt khoát khoản nợ đó cho xong 
trước tiên rồi sau đó mới tính đến chuyện thực hiện nghĩa vụ 
hành hương Hajj. Nếu quí đạo hữu chỉ đủ tiền để trả nợ không 
thôi thì tôi xin báo tin vui cho quí đạo hữu rằng nghĩa vụ Hajj 

                                                           

(4)  Muslim  ghi lại trong bộ Sahih của ông ở  chương “Ima-rah” số 
3497 qua lời thuật của Abu Qata-dah . 

(5) Imam Tirmizhi ghi lại trong bộ Sunan của ông ở chương “An táng 
người chết” số 999 – 998 qua lời thuật của Abu Huroiroh ; và 
Ibnu Ma-jah ghi lại trong bộ Sunan của ông ở chương “Các giáo 
luật” số 2404 qua lời thuật của Abu Huroiroh . 
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không phải là điều bắt buộc với quí đạo hữu nữa, và khi quí 
đạo hữu quay trở về trình diện Thượng Đế thì Ngài sẽ không 
bắt tội, trường hợp này của quí đạo hữu giống như trường hợp 
của một người nghèo không bắt buộc phải xuất Zakah vậy. 

Quả thật, tất cả chúng ta đều biết rằng người nghèo 
không bắt buộc phải xuất Zakah, và khi nào y trở về trình diện 
Thượng Đế của y trong tình trạng như vậy thì y không hề mang 
tội với Ngài, tương tự, người nào mắc nợ không đủ tiền để thực 
hiện nghĩa vụ Hajj, y thanh toán nợ mà không thực hiện Hajj 
thì khi trở vệ trình diện Thượng Đế của y thì cũng không hề bị 
Ngài trách tội. 

Riêng trường hợp một người mắc nợ và y có điều kiện 
trả nợ bất cứ lúc nào và trong tay y đang có tiền vào mùa thực 
hiện Hajj thì y có thể đi hành hương Hajj nếu như y tin rằng y 
có thể trả nợ sau đó thì lúc bấy giờ chẳng có vấn đề gì.  

Chúng ta phải nên phân biệt sự khác nhau giữa các 
trường hợp, quí đạo hữu chớ nên quá lo lắng và nhọc tâm, vì 
tôi chỉ muốn nói rằng nếu quí đạo hữu mắc nợ thì Hajj không 
còn là nghĩa vụ bắt buộc đối với quí đạo hữu nữa tức quí đạo 
hữu sẽ không mang tội trước Allah trong trường hợp này. 

Còn đối với điều kiện và khả năng thể lực: đó là một 
người phải có sức khỏe, có đủ thể lực hành trình đến Ngôi Đền 
Thiêng – Makkah một cách không gặp trở ngại gì, còn nếu như 
y không đủ sức để đến đó hoặc đủ khả năng đến đó nhưng gặp 
nhiều trở ngại chẳng hạn như do bệnh tật thì các Ulama’ phân 
thành hai trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: Một người bị bệnh với căn 
bệnh có hy vọng chữa khỏi thì y chờ đến khi Allah cho khỏi 
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bệnh rồi mới đi Hajj, còn nếu như y chết thì người thừa hưởng 
tài sản của y sẽ đi hành hương cho y. 

Trường hợp thứ hai: Người bệnh không có hy vọng ở 
tương lai như do lớn tuổi hoặc do bệnh khó chữa thì y sẽ nhờ ai 
đó trong người thân hoặc người ngoài làm Hajj thay cho y, và 
nếu khi y chết trước khi ủy thác cho người khác thì người 
hưởng tài sản thừa kế của y sẽ đi Hajj thay cho y. 

Và một trong các điều kiện cần cho nghĩa vụ hành 
hương Hajj: rằng đối với phụ nữ thì cần phải có Mahram 
(người không thể cưới cô ta như cha, ông nội, con, chú bác 
ruột, cháu ruột, anh em ruột) đi cùng. Nếu không có Mahram 
thì cô ta không phải đi thực hiện Hajj bởi vì cô ta không thể 
hành trình đến Hajj nếu không có Mahram đi cùng, đây là điều 
mà giáo lý cấm cô ta. Trong giáo lý Islam, người phụ nữ không 
được phép đi xa khi không có Mahram đi cùng. Một Hadith 
Sahih được ghi lại rằng: 

ااحْ�أَا َ اس  وِلااََ َِ ااََ َِ ِمْع َااَُ ِِ
ََ وِلااَ�ِْةِ اا-َُلما ليحاحهللاصو-اح َِ اَ�ْلَِونَاااَاا«اََ

ة ااََِجٌلا
َ
اابِاْمَما

َ
َمَعَهااإِا ةِاا�َِاافِمِااََاَااَ�َْم  ااِذَاََ

َ
َمْما
ْ
ااحل

َ
ا َا.ا»اَ�َْم  ااِذىاَمعَااِإا ََ اََِجٌلااََ

اَلا ََ وَلااََااََ ُِ ِتااإِنَااحهللاِااََ
َ
ااحْمَما َْ ااَكاَجةاااَبمََج ِّ ِِ تِتِااََ

ْ
احَ َِ ةِااِفاا ْ ََ َذحاَغْز

َ�َذحاََ .اََ
ْْاا«اقَاَلا رَِكااَمعَاافَِاجَااحْ�َةِل

َ
ا.ََحَاحْخاَ اَمالما»احْمَما

Ibnu Abbas  nói: Tôi đã nghe Nabi  thuyết giảng, 
nói: “Người đàn ông không được ở riêng với một người phụ 
nữ trừ phi bên cô ta có Mahram, và người phụ nữ không 
được phép hành trình xa nếu không có Mahram đi cùng”. 
Nghe vậy, một người đàn ông đứng dậy nói: Thưa Thiên sứ 
của Allah, quả thật, vợ của tôi đã ra đi làm Hajj trong khi tôi 
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thì đang vướng bận trong chinh chiến thế này, thế này? Thế là 
Người  bảo: “Ngươi hãy đi và cùng vợ thực hiện Hajj” 
(Albukhari và Muslim)(6). 

Nabi  đã lập tức ra lệnh bảo vị Sahabah đó phải đi 
Hajj cùng với vợ của ông trong khi ông đang đi chinh chiến, và 
Người không hề hỏi ông rằng vợ ông trẻ hay không, hoặc có 
các phụ nữ đi cùng với cô ta chứ, hay cô ta lớn tuổi không. Đây 
chính là cơ sở để khẳng định rằng người phụ nữ bị cấm đi xa 
nếu không có Mahram đi cùng trong bất cứ mọi hoàn cảnh và 
bất cứ mọi phương tiện dù là đi bằng xe hơi, máy bay hay 
những phương tiền gì khác. Người phụ nữ chỉ được phép đi khi 
nào có Mahram đi cùng, đó chính là chồng của cô ta hoặc 
người mãi mãi không được phép cưới cô ta như cha, con, anh 
em ruột, chú bác ruột, cháu ruột. Người Mahram phải là người 
trưởng thành và tỉnh táo, bởi thế, người nào chưa trưởng thành 
thì không đủ điều kiện làm người Mahram bởi vì mục đích của 
người Mahram là bảo vệ cô ta, còn nếu như còn nhỏ chưa 
trưởng thành thì làm sao có thể đảm nhiệm được vai trò đó. 

Hỡi quí đạo hữu Muslim, không phải là điều kiện của 
Hajj rằng một người phải làm Aqiqah, bởi vì giữa Hajj và 
Aqiqah chằng có mối liên quan gì, tương tự, giữa Hajj và việc 
nhịn chay bù lại tháng Ramadan cũng không có gì liên quan 
nhau, một người phải nhịn chay bù lại Ramadan vẫn có thể đi 
làm Hajj bình thường không có gì là ảnh hưởng cả, y có quyền 

                                                           
(6) Hadith do Imam Albukhari ghi lại trong bộ Sahih của ông ở 

chương “Hành hương Hajj” số 1796, Imam Muslim cũng ghi lại 
trong bộ Sahih của ông ở chường “Hajj” số 2391, và Imam Ahmad 
ghi trong Musnad của ông số 1833. 
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nhịn chay bù lại sau mùa Hajj và cũng có thể trì hoãn đến tận 
tháng Ramadan tiếp theo miễn sao là phải thực hiện trước khi 
vào Ramadan. 

Như vậy, ai thấy bản thân mình thực sự đã hội đủ điều 
kiện để thực hiện nghĩa vụ Hajj thì y phải tranh thủ thực hiện 
đừng trì hoãn, bởi vì mệnh lệnh của Allah và Thiên sứ của 
Ngài phải được thực thi lập tức không được trì hoãn, hơn nữa, 
không một người nào biết được điều gì xảy ra ở tương lai, có 
thể Allah sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho một xứ sở này nhưng lại 
không cho sự dễ dàng ở những xứ sở khác. Do đó, người bề 
phải biết nắm bắt cơ hội, hãy tranh thủ và nhanh chân đi đến 
Ngôi Đền Thiêng để thực hiện nghĩa vụ Hajj. 

Hỡi các bầy tôi của Allah, hãy kính sợ Ngài, hãy tranh 
thủ thực hiện nghĩa vụ Hajj khi đã hội đủ điều kiện bắt buộc. 
Người nào không thực hiện nghĩa vụ Hajj khi đã hội đủ điều 

kiện thì hãy lắng nghe lời nói của học giả Ibnu Al-Qayyim , 
một trong những học trò lớn của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah 

, nói: “Ai cố ý không thực hiện Hajj trong khi đã có đủ điều 
kiện để thực hiện rồi y chết, hoặc ai không thực hiện nghĩa vụ 
Zakah khi hội đủ điều kiện rồi y chết đi, thì dựa theo cơ sở giáo 
lý hai người đó không thể thoát tội và sẽ không được chấp 
nhận sự bào chữa nào. Một người khi chết đi mà chưa thực 
hiện nghĩa vụ Hajj trong khi có đủ điều kiện để thực hiện thì 
người thừa kế tài sản của y sẽ thực hiện Hajj cho y những điều 
đó không thể xóa đi trách nhiệm của riêng y vì y đã bỏ nghĩa 
vụ và việc người khác thực hiện thay khi mà y đã xao lãng 
nghĩa vụ thì chẳng mang lại ích lợi gì. Tương tự, ai không 
Zakah một cách xao lãng cho đến chết thì tài sản để lại của y 
được người thừa kế xuất giùm y thì cũng không thể vô can với 
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tội trốn nghĩa vụ của y, bởi vì hành động là của người khác chứ 
không phải của y, còn y thực chất đã cương quyết không thực 
hiện”. Và đây thực sự là vấn đề nguy hiểm cho những ai xao 
lãng trong việc thực hiện nghĩa vụ Zakah và hành hương Hajj 
khi đã có khả năng và đủ điều kiện để thực hiện. 

Hỡi những bầy tôi của Allah, hãy thực hiện nghĩa vụ 
tôn giáo của mình trước khi cái chết đến để rồi phải hối tiếc khi 
mà sự hối tiếc chẳng mang lại ích lợi gì, hãy lắng nghe lời phán 
của Allah, Đấng Tối Cao: 

﴿  ََ و ََ تََُ�ُ ُُما   ُُ  ََ ِجَيُ�ُم ٱۡلَص
ۡ
َ يَۡ
َ
َج أ ۡب ََ  َ�ُۥ مجن 

ۡسلجُمو  
َ
جُ�ۡم َوأ ِّ ٰ َر

ََ ج جيُبٓو   إ ِ
َ
َوأ
٥  ُُ  ََ ِجَيُ�ُم ٱۡلَص

ۡ
َ يَۡ
َ
َج أ ۡب ََ جُ�م ِمجن  ِّ  إجَ�ُۡ�م ِمجن را

ََ
ِِج
ُ
َن َمسٓ أ ََ ِۡ

َ
َوٱتابجُصٓو   أ

 ََ و َُ ََ �َۡشُص ُِتۡم 
َ
ٍٗ َوأ   ٥َ�ۡغَت

َ
ج أ ّا ِج ٱ ب ََ ِج  َاتُت  ٰ َمس ََ

َ ََ  ٰ َٰ َ َۡ �َٰ َٰ  � َۡ ََ َف و َُ َِ  َ
َج�َن  ٰخج َا َُت لَمجَن ٱل

ُُ َُت مجَن ٱلُۡمتاَجَ�  ٥نَ  ُُ ِج لَ ٰ ٰ َۡ َ َم ّا َا ٱ
َ
ََ لَۡو أ و َُ َِ ۡو 

َ
 ٥أ

ََ مجَن ٱلۡمُ  و َُ
َ
ٗة ََۡ َا َُ َج  َا 

َ
َُ لَۡو أ  ََ ٱ ٱۡلَص ََ َ� تَ ِج  ََ و َُ َِ ۡو 

َ
نج�َ أ َج ُوَةا[ ﴾ ٥ ۡ�

ا]٥٨ا- ٥٤:احلزمم

Và hãy quay về sám hối với Thượng Đế của các ngươi và 
hãy thần phục Ngài trước khi đối diện với sự trừng phạt; 
rồi các ngươi sẽ không được ai giúp đỡ cả. Và ai làm theo 
điều tốt nhất mà Thượng Đế của các ngươi đã ban xuống 
cho các ngươi trước khi sự trừng phạt bất ngờ đến với các 
ngươi trong lúc các ngươi không hề hay biết. Rồi đây, có 
linh hồn sẽ than: “Ôi, thật khổ thân tôi, tôi đã lơ là và xao 
lãng với Allah và đã là một trong những người hay nhạo 
báng (Thông Điệp của Allah)”. Hoặc linh hồn đó sẽ nói: 
“Phải chi Allah hướng dẫn tôi thì tôi đã trở thành một 
người sợ Ngài”. Hoặc y sẽ nói khi nhìn thấy sự trừng phạt: 



Bài thuyết giảng của Sheikh Ibnu Uthaimeen về giáo luật Hajj 
 

19 

“Ước gì được trở lại trần gian một lần nữa thì chắc chắn tôi 
sẽ là một trong những người làm tốt”. (Chương 39 – 
Azzumar, câu 54 – 58). 

Cầu xin Allah phù hộ và che chở cho tôi và quí đạo 
hữu luôn thực hiện và hoàn thành tốt các bổn phận và nghĩa vụ 
tôn giáo, xin Ngài hướng dẫn bầy tôi luôn đi theo giới luật của 
Ngài, xin Ngài ban ân phúc và sự tốt lành trong sự thờ phượng 
Ngài, xin Ngài hãy ban sự dễ dàng và thuận lợi cho bầy tôi 
trong việc chấp hành mệnh lệnh của Ngài, xin Ngài hoàn thiện 
đức tin Iman của bầy tôi, xin Ngài hãy làm vững chắc đức tin 
Iman của bầy tôi, quả thật Ngài là Đấng Rộng Lượng và Quảng 
Đại. 

اََّباحلَعالَِمْ�َا ِ ِْ َْمِدا
ْ
َا  َ حَل ََ ج  حهللاِاَو َ آ�ج ََ ۡ  َو ََس ُ�َم  ج جِي َ َِب ََ  َوَسلاَم 

بجهج   � ََ ََ ََعِهمْااَو َمْأا اََْوِ احّلَِْأاابِِِْكَاان ااََ ََ اإِ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, cầu xin Allah ban sự 
bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng ta, Muhammad, cho 
gia quyên của Người, cho các bạn đạo của Người cùng tất cả 
nhưng ai đi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến ngày tận 
thế. 

 

 

Bài Khutbah thứ hai 

ثِا
ََ حا اَدْدا ِ ِْ َْمِدا

ْ
َ�ْمَضَاحَل ََ ّّنَاا ََ ّ ا َمااِبِ

ََ يِْحا َِ ا
ََ�ا يّ اااِم َا َّ حا ااْشَهدِااَاََاْ ا

َ
ْناا
َ
حَاا ـٰ اإِلَ

اح
َ
ِااهللاِاإِا

َ
�َكاج ِ

ََ ا
َ
اَاََْكَدَِاا

َ
�َْ
ِ ْ
ََحأل ِبَمةِا

ْ
َْمِداِفْاحآل

ْ
ِاحل
َ
ََ ِْدَِاَاج حا َناِ�ََمدا

َ
ْشَهِداا
َ
ََا
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ِا
ِ
وج ُِ ََ َةَفااََ َْ ِم
ْ
َااَََبِليْلِحِااحل َِ تَ ْْ ِم

ْ
َا حل ََ ج  حهللاِاَو َ آ�ج ََ ۡ  َو ََس ُ�َم  ج جِي َ َِب ََ َوَسلاَم 

 ُۡ س َ�ص  ما
َ
ً  أ ِج�  َُ لجي ًمس   َ َ ٱ َوَسلاَم � َۡ َت َۡ ُمم   م  جُه جهج َوَمن  ه َ�سه  َ

َ
 :َوأ

Mọi lời ca ngợi và tán dương tốt đẹp nhất kính dâng 
lên Allah, xin ca ngợi Ngài với sự ca ngợi tốt đẹp và ân phúc 
mà Ngài yêu thích và hài lòng. Tôi xin chứng nhận rằng không 
có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Ngài là Thượng 
Đế duy nhất, không có đối tác ngang vai với Ngài, Ngài đáng 
được ca ngợi và tán dương từ đầu đến cuối; và tôi xin chứng 
rằng Muhammad là người bề tôi và Sứ giả của Ngài, Người là 
vị được lựa chọn trong những lựa chọn và Người là vị cao quý 
nhất và được Allah thương yêu nhất. Cầu xin Allah ban bằng 
an và phúc lành cho Nabi của chúng ta, cho gia quyến của 
Người, cho các bạn đạo của Người cùng những ai được hướng 
dẫn. 

Quả thật, trong thời buổi ngày nay cũng như những 
năm qua đều có rất nhiều đoàn, tổ chức, công ty chuyên phục 
vụ đưa khách đi hành hương, và không nghi ngờ gì khi cho 
rằng đây là do Allah thương xót đã ban sự dễ dàng cho các bầy 
tôi của Ngài, tuy nhiên, tôi xin khuyên các đoàn, tổ chức cũng 
như các công ty dịch vụ mô hình này hai điều: 

Thứ nhất: Đoàn, tổ chức, công ty phải bố trí cho các 
sinh viên chuyên về giáo lý đi cùng với họ để hướng dẫn họ 
đến với con đường đúng đắn của Allah, để họ hiểu và thông 
suốt một cách hoàn toàn về các giáo luật Hajj cũng như cung 
cách thực hiện nó và để họ thờ phượng Allah một cách hiểu 
biết và đúng đắn. 

Thứ hai: Phải cử cho mỗi đoàn, nhóm một người hiểu 
biết giáo lý và có khả năng xử trí tình huống cũng như khả 
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năng trông coi nhóm, đoàn làm người trưởng nhóm, đoàn; bởi 
Nabi  đã ra lệnh bảo những người đi đường xa rằng khi nào 
họ có ba người thì phải cử ra một người làm trưởng nhóm(7). 
Và người trưởng nhóm đoàn này, lệnh của y sẽ phải được nghe 
theo về những gì liên quan đến các vụ việc của cuộc hành trình 
và đó chính là ý nghĩa của việc cử người làm trưởng nhóm hay 
trưởng đoàn. Nếu chúng ta nói thật ra không cần thiết phải 
nghe theo lệnh của người trưởng nhóm hay trưởng đoàn thì 
việc lập ra người trưởng là điều vô nghĩa. Cho nên phải nghe 
theo lệnh của người trưởng nhóm, đoàn về những điều liên 
quan đến cuộc hành trình cũng như cách thức thực hiện Hajj, 
tuy nhiên, người trưởng nhóm, đoàn không được độc tài trong 
ý kiến riêng của mình, khi nào có một điều gì đó chưa thực sự 
chắc chắn thì phải trao đổi, thảo luận với những người trong 
nhóm, đoàn và nhận lấy ý kiến được cho là đúng và phù hợp 
nhất từ nơi họ. Đây chính là đường lối của Thiên sứ  và 
những người có đức tin khi mà Allah bảo họ phải bàn bạc trao 
đổi với nhau khi có vấn đề gì đó chưa thông suốt, còn việc độc 
tài trong ý kiến và quan điểm riêng của bản thân, không chịu 
trao đổi và lắng nghe ý kiến của người khác là điều đi ngược 
lại với đường lối của Islam. 

Và càng tốt hơn nữa nếu như mang theo các cuốn sách 
hữu ích để họ đọc, và người hiểu biết sẽ giảng giải cho mọi 
người nghe. Và quyển sách tốt để đọc và trau dồi kiến thức tôn 
giáo là cuốn sách “Za-dul-Ma’ad Fi Hadyi Khairil-Ibad” của 

Ibnu Al-Qayyim . Đây là cuốn sách tập hợp các kiến thức 
                                                           
(7) Theo Hadith do Abu Dawood ghi lại trong bộ Sunan của ông ở 

chương “Jihad” số 2242 từ lời thuật của Abu Huroiroh . 
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về tiểu sử của Nabi , hệ thống giáo luật, giáo lý của Allah 
như các giáo luật về sinh hoạt đời sống, giáo luật về hôn nhân, 
ly dị, giáo lý về y tế và những lĩnh vực khác. Cuốn sách này 
thực sự là khu vườn kiến thức đa sắc màu vô cùng hữu ích 
được biên soạn với kiến thức uyên bác và chính xác của học 

giả . Cuốn sách được biên soạn chủ yếu dựa trên Qur’an và 

Sunnah của Thiên sứ , tuy nhiên, đối với những vấn đề khó 
hiểu, thâm thúy được trình bày bởi những lời lẽ lý luận sâu sắc 
và dài dòng văn tự thì tốt nhất người đọc quyển sách này 
không nên đọc nó cho chung cho toàn thể mọi người vì trong 
đó sẽ có rất nhiều người thuộc tầng lớp ít hiểu biết bởi vì nó sẽ 
làm rối loạn suy nghĩ của họ khiến họ khổng thể tiếp thu. Và 
người khôn ngoan và khéo léo là người nên biết điều gì cải 
thiện và điều gì không cải thiện từ cuốn sách giá trị này. 

Quí anh em đồng đạo thân hữu, xin hãy biết rằng quả 
thật lời nói tốt đẹp nhất là lời Kinh sách của Allah, sự hướng 
dẫn tốt nhất là sự hướng dẫn của Muhammad , điều xấu nhất 
là sự đổi mới cải biên, mọi sự đổi mới cải biên trong đạo đều là 
Bid’ah, mọi điều Bid’ah đều lầm lạc và mọi điều lầm lạc đều 
phải vào Hỏa Ngục; riêng đối với việc đổi mới cải biên và sáng 
chế trong sinh hoạt đời sống hằng ngày thì không được xem là 
Bid’ah và lệch lạc, tuy nhiên, điều gì thuộc phạm vị Haram thì 
không được phép nhưng nó không được phép không phải là vì 
Bid’ah mà vì đó là điều Haram được qui định trong giáo lý, 
Bid’ah muốn nói là sự cải biên đổi mới trong sự thờ phượng 
cũng như trong đức tin Iman của người bề tôi đối với Thượng 
Đế của y qua lời nói hay hành vi. 
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Quả thật, Nabi  đã cảnh báo về mọi điều Bid’ah, 
Người nói rằng tất cả mọi điều Bid’ah đều lệch lạc, và mọi 
điều lệch lạc đều phải vào Hỏa Ngục. Bởi thế, người Muslim 
phải bám lấy con đường Sunnah, họ chớ nên khác biệt nhau để 
rồi con tim của họ trở nên cách biệt nhau, họ phải nên tránh xa 
những điều cải biên và đổi mới. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, xin hãy biết rằng một 
trong những việc làm ân phước là quí đạo hữu hãy nên Salawat 
cho Nabi  của chúng ta, Muhammad thật nhiều bời vì Người 
là vị đã hướng dẫn chúng ta đi trên con đường ngay chính và 
chân lý, Người đã chỉ dạy và giảng giải cho chúng ta đâu là 
điều tốt và đâu là điều xấu. 

اِ  َالِا اَعَ لّْم َُ ََ ا اِ  َاِلَكاحلاَصّل اَعَ لّْم َُ ََ ا احلاَصّل َ اِ�ََمد  ْولَِك ُِ ََ ََ ا َك
ْولَِكاِ�ََمد ا ُِ ََ ََ اِ  َاِلَكا لّْماَعَ َُ ََ َاحلاَصّلا ْولَِكاِ�ََمد  ُِ ََ نَاا .ََ

ْ
اِمَمأْاحلاحِْجَعل

َْ َاَ حِا
َ
َناِفْاَزمْااا َْ ِ ََ نَااِمَمْأاِبْ

ْ
نااَاحلاحْجَعل ِّ َّا ََ حا نَااِمَمأْاَهاِهما

ْ
اَمرِِحَاحلاحْجَعل

اِ نَْدا اِصْدق  َعد 
َْ اَم اِفْ ََِعيِْم اَجَناِتاح اِفْ ابِِح اَشَفاَ ِتِحَاحلاحْجَْعنَا ا اِفْ ََْدِبلِْوَن

َعالَِمْ�َا
ْ
اََااَََباحل  َ َد

تَ َْ اِم ا.َمِليْك 

مَا
ِ
ََْجارِِحاا ْأاَز ََ ََ َأا َْ ْأاِبلََفاهِِحاحلَمحِشِد ََ َاابَِةاحلاحََْعا ََ َََ ِأاحل ا ِمْ�ِمِنْ�َ

ْ
َهاِتاحل

اََْوِ احّلَِْأا
َ
اإَِ الَِهْمابِِِْكَاان  ََابِِعْ�َ َََ ِأاح ا ْجَِعْ�َ

َ
ا.ا

َعالَِمْ�َا
ْ
ْكَوحلَِهْماََااَََباحل

َ
اا ََ ْصلَْا

َ
َمااا ََ َاا َِ ْكَوح

َ
ْصِلْحاا

َ
ََا َنااَمَعِهْما ََ ا.حلاحََْعا
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ََا َال َا ُْ ِ َزاحِإل
َ
َْأَاحلاا ْ َدحالَاحّل

َ
َََلّمْماا ا َ�ِْ� ِ

َْ ِم
ْ
ََحل َْكا َّ ِذَلاحل

َ
ََا َا ِمْاِلِمْ�َ

ْ
حلا.احل

اَمَمن ا
ّ ُِ ا ِبيِْلَكاِفْ َُ ا اِفْ ََْأ اِهِد َْ احلِم احنِْلْ َا. ّْ َ

ْ
احل
َ
اَلَعاإَِ اَمْأ َ ُِ ا حلاحنِْلْ

عَاََا
ْ
اََااَََباحل ل  ِّ ابَا

َ
اَمْأاَلَعاإَِ َ ُِ ا

ْ
ا.الَِمْ�َاحْبِذل

اََِملّا
َ
ْ اا ِ
ْ
َكاحَ َُ

ْ
َلابِالّلِْبابَس ِ

َْ َِ ْنا
َ
اِمنَااهذحاا ََ اَم لَِكاِفْ

َ
ْوِ ااحلاإِنَااََْاس ََ

ْ
َ ِأاحل

نَةا ُْ ِو
ْ
احْ اِفْ اإِْبَوحنِنَا

اَعَ َْح تَِد َْ اح َأ َْ
ْ
احَ َن َْ ِمْعتَِد

ْ
احل احلِلِْب اإَِ�ِهْم َ ِمِمْ�َ

ْْ ِم
ْ
حل

كا ُم
ْ
َِِّْوَ�ِهْماَا)Herzegovina(َحل َاِبَا َِِّْوَناإِْبَوحنِنَا َأاِبَا

َْ َناحَْ َْ ِمْعتَِد
ْ
إَِ�ِهْماحل

ََِ َزرِِحا َورِِحا َِ ِلاحَهللابِ
َ
َننَااََْاس َِ

لَ ََ َا َنَاِجماَحلّاوِْإَاإَِ�َهااَكْمِباِمِ يَْدة
ْ
ِّاا ََ نَابِِلا ََ

ْ
بِال

َأَاإِنَا
َْ الاحلِلَْباحلِمْعتَِد

َ
اَهِ�ا َ َِ ْناَِْ�

َ
ِدَْم اا

اقَ ال  اَشْ ّ ُِ ا ا.ِحاَعَ

َِْدنَاا
َ
ِهْمَاحلاَ ّذْ�ِهْمابِس

ْ
حلاحْهِزْمِهْمَاحلاحْهِزْمِهْمَاحلاحْهِزْمِهْمَااحلاحْبِذل

اقَِدَْم ا ال  اَشْ
ّ ُِ ا اِمْأاِ نِْدَكَاإِنََكاَعَ ابَِعَذحب  َْ

َ
اا َعالَِمْ�َ

ْ
ا.ََااَََباحل

ََا ِهْما َ ََ َ ا َِ احلا َْ ّ ََ قَْدحَ اإِْبَوحنِنَاَاحلا
َ
اا َْ ّ ََ َاحلا ِمْاِلِمْ�َ

ْ
ْأاإِْبَوحنِنَااحل

ْ َدحِالا
َ ْ
احأل اهِ�اِال اَعَ احلاحنِْلِْهْم اإِْبَوحنِنَاَ قَْدحَ 

َ
اا َْ ّ ََ احلا اإِْبَوحنِنَاَ قَْدحَ 

َ
ا

ِدَْم ا
اقَ ال  اَشْ ّ ُِ ا َاإِنََكاَعَ احلَةاِ ْ�َ ا.حلَ�الِِمْ�َ

قَالِْوح ََ َغْوحا َّ ََ َْحا تَِد َْ َأاح َْ ِ
ْ
احَ اِفْاَعل  ّْ َ

ْ
قَْولَِكاحل ََ ا ََ

ْ
ََِس ﴿:احلاإنََكاقِل ُِۡ مج َش

َ
َمن  أ

اا﴾ََُوِةً  ََ
ْ
ُِۡ مجَ ُهم  ََُوِةً ﴿:اقِل َش

َ
ُهم  ُمَو أ ََ جي َخلَ َّا  َ�ِ   ََِ

َ
و    أ ََ َولَم  يَ

َ
 .] ١:َصلت[ ﴾أ

لَِكاََااَمأْا
َ
َشّداقَِوة َااحلافَسَْاس

َ
َاِهَواا ااْاَ

َ
ِاس ااَكال

َ
ِاَِاانْاحلاا ا�ِاهَابِااَلاَْ

َ
اَكارِاوَاقِااِباحلِلْااالِاا

ِدَْم اا؛كَازِاجْاَِاََا َكاحبِاذَا َاََا
اقَ ال  اَشْ ّ ُِ ا  .إِنََكاَعَ
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ااحِانَاحلاإِا
َ
َااَلاوْااكَاا

َ
ََاَ ا اا

َ
اإِااةَاوَااقِاا

َ
اََااَكاهِاَعادِاابِاا

َ
انْاا ااْ ِابَااََ

ْ
ََاْ�َابِايْاِْامِاحل احلا اادْاََاَ

ُْافَاااكَانَاوْا َالَا َااْ اِْاتَاا
َ
ََااَاَ ُْافَاااكَانَاوْا َالَااادْاََاحلا َااْ اِْاتَاا

َ
ََااَاَ ااكَانَاوْا َالَااادْاََاحلا

ُْافَا َااْ اِْاتَاا
َ
اااَ

َ
نَاامَاَاحلاا ابِاَِااارِاَِ ااحِاِمّ

َ
ْانَاسِايِاَْاا

َ
ااْ�َايِاا ِاه�االاحلَةااوَااا�

ْ
ََااَََبااأَاَْادِاتَاعْامِاحل

َعالَِمْ�َا
ْ
اا.حل

اعَاجْاحلاحِا
ْ
امَايْانِاغَاامْاهِال

ِااةا
َ
ِدَْم اا؛انَاحنِاوَابْاإل

اقَ ال  اَشْ ّ ُِ ا  .إِنََكاَعَ

Lạy Allah, xin Ngài ban bằng an và phúc lành cho 
người bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad. Lạy 
Allah, xin Ngài ban bằng an và phúc lành cho người bề tôi của 
Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad. Lạy Allah, xin Ngài 
ban bằng an và phúc lành cho người bề tôi của Ngài, vị Thiên 
sứ của Ngài, Muhammad. Lạy Allah, xin Ngài hãy làm cho bầy 
tôi thành những người luôn đi theo Người  một cách công 
khai và thầm lặng. Lạy Allah, xin Ngài làm cho bầy tôi thành 
những người cùng hội cùng thuyền với Người trong ngày Triệu 
tập. Lạy Allah, xin Ngài làm cho bầy tôi thành những người 
được ở trong sự cầu xin ân xá của Người. Lạy Allah, xin Ngài 
tập hợp bầy tôi trong những ngôi vườn Thiên Đàng hạnh phúc 
tại một chỗ gần kề nơi Ngài. Ôi Thượng Đế của vũ trụ và muôn 
loài! 

Lạy Allah, xin Ngài hài lòng với các vị Khalif chính 
trực của Người, với các bà vợ của Người, những người mẹ của 
những người có đức tin, với tất cả các vị Sahabah của Người 
cùng những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến Ngày 
Tận Thế. Lạy Allah, xin Ngài hài lòng về họ và xin Ngài cải 
thiện hoàn cảnh và tình trạng của bầy tôi như Ngài đã cải thiện 
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hoàn cảnh và tình trạng của họ. Ôi Thượng Đế của vũ trụ và 
muôn loài! 

Lạy Allah, xin Ngài làm vững mạnh Islam và những 
người Muslim, xin Ngài hạ thấp sự đa thần và những người thờ 
đa thần, xin Ngài hủy diệt kẻ thù của tôn giáo. Lạy Allah, xin 
Ngài hãy giúp đỡ và ban thắng lợi cho những người chiến đấu 
trong con đường chính nghĩa của Ngài ở mọi nơi. Lạy Allah, 
xin Ngài ban thắng lợi cho tất cả những ai kêu gọi đến điều 
chân lý, và xin Ngài làm thất bại những ai kêu gọi đến với điều 
sai trái không chân lý. Ôi Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài! 

Lạy Allah, quả thật bầy tôi, ngay tại chỗ đứng này, xin 
Ngài đánh tan sự hãm hại của những kẻ xấu, quả thật, họ đã tấn 
công và đàn áp anh em đồng đạo của bầy tôi ở Bosnia và 
Herzegovina (miền nam của Bosnia). Họ đã đánh và tấn công 
anh em đồng đạo của bầy tôi bằng bom đạn, dao găm và đao 
kiếm, quả thật đó là cuộc tàn sát. Lạy Allah, với sức mạnh và 
quyền lực của Ngài, xin Ngài hãy dẹp tan sự hãm hại và tàn sát 
của họ. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 

Lạy Allah, xin Ngài đánh bại họ; lạy Allah, xin Ngài 
đánh bại họ; lạy Allah, xin Ngài đánh bại họ; lạy Allah xin 
Ngài trừng phạt họ bằng đôi tay của bầy tôi, ôi Thượng Đế của 
vũ trụ và muôn loài, hoặc xin Ngài trừng phạt họ bởi trừng 
phạt ở nơi Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi 
thứ. 

Lạy Allah, xin Ngài ngăn lại sự xấu xa của họ đối với 
anh em đồng đạo Muslim; lạy Allah, xin Ngài làm vững bước 
của các anh em đồng đạo; lạy Allah, xin Ngài làm vững bước 
của các anh em đồng đạo; lạy Allah, xin Ngài giúp họ giành 
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chiến thắng đánh bại kẻ thù xấu xa của họ. Quả thật, Ngài là 
Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 

Lạy Allah, quả thật Ngài đã nói và lời nói của Ngài là 
chân lý, là sự thật, Ngài phán rằng những kẻ thù địch với 
những người Muslim luôn nói: Ai có sức mạnh hơn bọn ta 
và Ngài đã phán: Há chúng không thấy rằng quả thật 
Allah, Đấng đã tạo hóa ra chúng không có sức mạnh hơn 
chúng sao? (Chương 41 – Fussilat, câu 15). 

Lạy Allah, hỡi Đấng có sức mạnh và quyền lực nhất, 
với sức mạnh và quyền lực vô biên của Ngài, xin Ngài hãy 
trừng phạt những gây hại đến các bầy tôi của Ngài. Quả thật, 
Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 

Lạy Allah, quả thật bầy tôi không có sức mạnh nào 
ngoài sức mạnh của Ngài, bầy tôi không có quyền lực nào 
ngoài sự cầu nguyện nơi Ngài và chỉ có Ngài là Đấng đáp lại 
lời cầu nguyện tốt nhất. Lạy Allah, quả thật bầy tôi đã cầu 
nguyện khấn vái van xin Ngài, xin Ngài hãy đáp lại lời cầu 
nguyện của bầy tôi. Lạy Allah, xin Ngài hãy để bầy tôi nhìn 
thấy niềm hạnh phúc trước cảnh thất bị của những kẻ đã gây 
điều xấu với bầy tôi. Ôi Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài! 

Lạy Allah, xin Ngài hãy làm cho họ thành chiến lợi 
phẩm đối với anh em đồng đạo của bầy tôi. Quả thật, Ngài là 
Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 

Hỡi quí anh em đồng đạo thân hữu, tôi khuyên bản 
thân mình và khuyên quí anh em đạo hữu rằng hãy nên cầu 
nguyện xin Allah thật nhiều và thật nhiều, hãy cầu xin Allah 
mọi nơi và mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Tôi kêu gọi quí anh em 
đạo hữu hãy cầu xin Allah giúp đỡ và ban thắng lợi cho các 
anh em đạo hữu của chúng ta, những người vẫn còn đang chịu 
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cảnh khốn khổ kể từ hai năm qua, không những thế, hiện tại 
chúng ta đang nghe thông tin rằng sự giết chóc diễn ra trên 
những con đường bằng dao. Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao làm 
vững bước của các anh em đồng đạo trước sự thù địch của kẻ 
thù, xin Ngài hạ bệ những kẻ thù của họ bởi vì Ngài là Đấng 
không không yêu thương những kẻ xấu và bất công. 

Quí anh em đạo hữu hãy cầu xin Allah, hãy cầu xin 
Allah ngày đêm, hãy cầu xin Allah trong Sujud, hãy cầu xin 
Allah giữa Azan và Iqamah, hãy cầu xin Allah trong mọi vấn 
đề và mọi vụ việc, hãy cầu xin Ngài mọi lúc mọi nơi, và xin 
quí anh em đạo hữu hãy biết rằng khoảng cách gần nhất của 
người bề tôi với Thượng Đế của y là lúc y Sujud Ngài, bởi thế, 
quí đạo hữu hãy tận dụng cơ hội mà tranh thủ cầu nguyện Ngài 
nhiều và thật nhiều. 

Hỡi quí đồng đạo Muslim, một trong những lời chỉ dạy 
của Nabi  là lời của Người đã nói trong bài thuyết giảng của 
Người: 

ااَبْ َاافَِِنَاا« ِْ َِدَ
ْ
ِهَدىاَََبْ ِااحهللاِااَِتَاِبااحل

ْ
ّااِ�ََمد ااِهَدىاحل ََ َِااََ ِمو

ِ
ََِهااحأل اِ�َْدثَا

اابِْدَ ٌةا اِ�َْدثَة 
ّ ُِ اََ ّ ُِ ا.ََحَامالما»اَضَاللَةٌاابِْدَ ة ااََ

“Quả thật, lời nói tốt nhất là lời Kinh sách của Allah 
(Qur’an), sự hướng dẫn tốt nhất là sự hướng dẫn của 
Muhammad, điều xấu xa nhất là sự đổi mới cải biên, và tất 
cả mọi sự cải biên và đổi mới đều là Bid’ah và tất cả mọi điều 
Bid’ah đều lệch lạc” (Muslim). 

Hỡi những anh em đồng đạo Muslim, hãy Salawat cho 
Nabi Muhammad  của chúng ta thật nhiều, bởi Allah, Đấng 
Tối Cao đã ra lệnh cho chúng ta làm điều đó khi Ngài phán: 
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جينَ  ﴿ ّعَهس ٱ�ا
َ
� َ َٰ  ۚ ج ِ ِج  ٱّا

َ ََ  ََ ۥ يَُصّلو َتُه َُ ج َ َ َوَمَكَ ّا َا ٱ ج ّلو   َعلَۡيهج َوَسِلجُمو    إ ََ َُو    ََ َم
لجيًمس  َۡ َ ا]٥٦:اُوَةاحألكزحب[ا﴾  ٥�

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài 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 ااَُِلّمْاحلاصِلّ ََاَعَ ِاوْاُِاََاََااكَادِا ْاا َْاد امَاِ�َااَكال حااهِاَهااحِاا َا َاحرِّاََااحِاتَا َاااَ�َانَاَْازِاَاحلاح ما
ِّاَّاََا ااانَاََاوَانااَاحلارَاا ْاَاحلاحكْاحِاتِالَامِااَعَ احِارِامَامْازَااااِفْانَاَِ

َ
َِاَاحلاا َاحِاِضاوْاكَااأْااامِانَاُْ

ا
َ
ابِالْاحلاا

ْ
احلاحْجَاحِاتِاا َافَاشَااِفْااانَال ابِانَاعْاَ ََاااِتانَاجَااِفْااحِاا اعِاح

ِااعَامَاامِايْ
َ
ااأَاَْاحَ

َ
امْاعَا�ْاا اََ

ََااأَامِاامْاهِايْالَا َا اََااَْ�َايّابِاح َّ اََااحالِادَاهَاحلشّاََااَْ�َاَِاَْادّاحل ََ ا.ا ْ�َااِلِاحل

الَِهْمابِِِْكَاان ا ََابِِعْ�َ َََ ِأاح َاابَِةا
ََ َََ ِأاحل َأا َْ ْأاِبلََفاهِِحاحلَمحِشِد ََ ااحلاحََْعا

َ
إَِ

احّلَِْأا ا َاا.ََْوِ  احََع امَانَايْالَاحل ََاََااَكامِامَا�َاََاابَِمِنَّكاامْاهِاعَاا ا ااَباا
ْ
َاعَاحل  .ْ�امِاال

 
َْأَا احّل ْ َدحَال

َ
اا َََلّمْم ا َ�ْ�ِ ِ

َْ ِم
ْ
حل ََ ا َْك َّ احل ِذَل

َ
ََا ا َ ِمْاِلِمْ�َ

ْ
حل ََ ا َالَ  ُْ احِإل ِ َز

َ
.احلاا
ََاااهذحاِمِانَاَ�َابَااْلاعَاحجْاََا االِاَالابِاامَااهِاَُانااا

ْ
انَاتِامَاَكِااعْاَاحلاحْجَاْ�َامِالِااْامِاحل َاااَعَ

ْ
َاحلاّْااحل

ا
َ
اِّاوْالِاقِااْ�َا�َااِلّْ اَ

َْانَ َِا َاَِااح َاِتَاااحكْانَاَْازِااَاحلاح ََانَاا ا َِاغَاِصااةَاْدَاََاا انَاا ََاََاا ا ااَباا
ْ
َاعَاحل َاْ�امِاال

ََا َْاحلا اااإِانَافِّ
َ
ِاامَاَ

ِ
اَشْا؛اَضامْارَاََااّ اااج ّ ُِ ا ِدَْم اإِنََكاَعَ

اقَ ا .ال 

ا اَذنْ  
ّ ُِ ا اِمْأ ِمْاِلِمْ�َ

ْ
احل ِلَمَفِة ََ ا لَِ�ْم ََ ا اِل احَهللا تَْغِفِم ُْ

َ
ََا ا اَهَذح اقَْوِذ قِْوِل

َ
ا

احلَمِكيْمِا َِ َغِفو
ْ
َِاإِنَِحاِهَواحل تَْغِفِمَ ُْ ا.فَا

Lạy Allah, xin Ngài ban bằng an và phúc lành cho 
người bề tôi của Ngài; vị Thiên sứ của Ngài Muhammad, lạy 
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Allah, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi sự thương yêu đối với 
Người, xin Ngài làm cho bầy tôi luôn đi theo Người một cách 
công khai và thầm lặng; lạy Allah, xin Ngài hãy triệu tập bầy 
tôi cùng với nhóm đoàn của Người; lạy Allah, xin Ngài hãy 
cho bầy tôi được uống nước từ Hawdh của Người; lạy Allah, 
xin Ngài hãy để bầy tôi vào sự cầu xin ân xá của Ngài; lạy 
Allah, xin Ngài tập hợp bầy tôi trong các ngôi vườn Thiên 
Đàng hạnh phúc cùng với những người mà Ngài ban ân phúc 
cho họ từ các vị Nabi, các vị Siddiq, các vị hy sinh vì chính 
đạo của Ngài và những người ngoan đạo. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy hài lòng về các vị Khalif 
chính trực của Người, các vị Sahabah của Người cùng những ai 
đi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến ngày Tận Thế. Lạy 
Allah, xin Ngài hãy hài lòng với bầy tôi qua những gì Ngài đã 
ân phúc và quảng đại với họ, ôi Thượng Đế của vũ trụ và muôn 
loài! 

Lạy Allah, xin Ngài làm vững mạnh Islam và những 
người Muslim, xin Ngài hạ thấp sự đa thần và những người thờ 
đa thần, xin Ngài hủy diệt kẻ thù của tôn giáo. Lạy Allah, xin 
Ngài làm cho xứ sở này của bầy tôi cũng như các xứ sở khác 
của những người Muslim luôn được an bình. Lạy Allah, xin 
Ngài thống nhất tiếng nói của bầy tôn trên điều chân lý. Lạy 
Allah, xin Ngài hãy kết nối trái tim của bầy tôi lại với nhau, 
xin Ngài làm cho bầy tôi biết tôn trọng người lớn tuổi và lão 
bối của bầy tôi và nhân từ với người nhỏ tuổi và hậu bối của 
bầy tôi, ôi Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài! Lạy Allah, xin 
Ngài phù hộ bầy tôi những điều Ngài yêu thương và hài lòng; 
quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ! 

Tôi nói những lời này, cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho 
bề tôi, cho tất cả quí đạo hữu và toàn thể người Muslim, quí 
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đạo hữu hãy cầu xin Ngài tha thứ, bởi quả thật Ngài là Đấng 
Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

 

 
 

 
    


