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بَيٗلاَوَ ﴿ بهََس  َإََل  اع  ت ط  َنَٱسب َٱۡلب يبَتَم  َٱنلهاَسََحجُّ ََلَع   َّلَِله ر    نَف  َو م 
َٱ َٰل َميَ ف إَنه َنَٱلبع  َع  َِنٌّ َغ   [79: سورة آل عمران]         ﴾ ّلِله 

Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải 

đi hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah 

khi 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). 
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Lời Mở Đầu 
 

 ، َ ْيح ه رَبِّ الحَعالَمه ُد لِله َمح نحبهيَاءه احَلح
َ َفه اْلح ْشح

َ
ََلمُ لََعَ أ ََلةُ َوالسَّ َوالصَّ

ُد: ، َوَبعح َ حُمرحَسلهْيح  َوال
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 

Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, cầu xin bằng an và 

phúc lành cho vị Nabi, vị Thiên sứ cao quí nhất trong các 

vị Nabi và các vị Thiên sứ của Ngài ... 

Đây là một cái nhìn tổng quan dễ hiểu và hữu ích 

cho khách hành hương Hajj đến ngôi nhà của Allah  – 

Al-Haram nhằm để nâng cao sự nhận thức trong mùa 

thiêng liêng này. Tôi đã viết bức thông điệp này cho sinh 

viên năm 1398 Hijri, sau đó tôi xem lại và bổ sung vào 

những điều tôi thấy thực sự cần thiết từ cuốn sách 

“Attahqeeq Wal-Idhaah” của Sheikh Abdul-Aziz bin 

Abdullah bin Baaz  và từ cuốn sách “Daleel Al-Haaj 

Wal-Mu’tamar” của hội động quản lý và nghiên cứu kiến 

thức giáo lý và Fata-wa với mục đích mang lại sự hữu ích 

một cách hoàn thiện hơn. 

Tôi cầu xin Allah  làm cho việc làm này thành 

việc làm mang sự thành tâm vì sắc diện của Ngài. 

ه َوَصْحبههه َوَسلىمَ  ٍد َوآِله  َوَصَّلى اهلُل لََعَ ُُمَمى
Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho 

Muhammad, cho gia quyến của Người và các bạn đạo 

của Người. 
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Người bề tôi nghèo nàn và khốn khổ cần đến sự 

tha thứ từ Thượng Đế của y 

Muhammad bin Ali Al-A’rfaj 

16/06/1421 
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Nhân danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

Hajj 

Khái niệm 

Là sự thờ phượng Allah  dưới hình thức viếng 

thăm Makkah để thực hiện những việc làm nhất định 

trong một thời gian được ấn định theo cách thức đặc 

trưng theo qui định. 

Giới luật của Hajj 

Là nghĩa vụ bắt buộc một lần trong đời đối với mỗi 

tín đồ Muslim trưởng thành, tỉnh táo, có khả năng, tự do, 

dù là nam hay nữ. Riêng đối với tín đồ nữ thì còn có 

thêm một điều kiện, đó là phải có Mahram đi cùng. 

Bằng chứng nói Hajj là nghĩa vụ bắt buộc 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

بهََوَ ﴿ َإََل  اع  ت ط  َنَٱسب َٱۡلب يبَتَم  َٱنلهاَسََحجُّ ََلَع   بَيٗلاَّلَِله َس  ر    نَف  َو م 
َٱ َٰل َميَ ف إَنه َنَٱلبع  َع  َِنٌّ َغ   [79: سورة آل عمران]         ﴾ ّلِله 

Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải 

đi hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah 

khi 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). 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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يَُّها }
َ
َجى  َعلَْيُكمُ  اهللُ  فََرَض  قَدْ  انلىاُس  أ وا اْلْ  رواه مسلم. { فَُحجُّ

“Này hỡi dân chúng, quả thật, Allah đã sắc lệnh bắt 

buộc các ngươi phải đi hành hương Hajj, bởi thế, các 

ngươi hãy đi hành hương” (Muslim). 

Cổ vũ đi hành hương Hajj 

Thiên sứ của Allah  nói: 

هه } مِّ
ُ
ْت أ ههه َكَيْومه َوََلَ  {َمْن َحجى َفلَْم يَْرفُْث َولَْم َيْفُسْق رََجَع مهْن ُذنُْوب

 .متفق عليه
“Ai đi Hajj mà không dâm dục, không làm điều tội lỗi 

thì sẽ trở lại y như thuở mới lọt lòng mẹ” (Albukhari, 

Muslim). 

Cảnh báo về việc lười đi Hajj khi đã đủ 

điều kiện 

Ông Ali  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

لَةً  َزاًدا َملََك  َمنْ }  هَل  ُتَبلُِّغهُ  َوَراحه نْ  َعلَْيهه  فَلَ  ََيُجى  َولَمْ  اهلله  َبْيته  إ
َ
 أ

وْ  َيُهودهيًّا َيُموَت 
َ
هَك  نَْْصَانهيًّا أ نى  َوَذل

َ
ههه  فه  َيُقوُل  اهللَ  أ َوَ ﴿ كهَتاب ََلَع   ّلَِله

بَيٗلاَ بهََس  َإََل  اع  ت ط  َنَٱسب َٱۡلب يبَتَم   { [79: سورة آل عمران]         ﴾َٱنلهاَسََحجُّ
 الرتمذي.رواه 

“Ai có lương thực và phương tiện đưa y đến ngôi nhà 

của Allah nhưng y không đi hành hương Hajj thì chắc 

chắn y sẽ chết trong tình trạng như một người Do 

Thái hoặc một người Thiên Chúa; đó là bởi vì Allah 
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đã phán trong Kinh sách của Ngài: Và để phụng 

mệnh Allah thì bắt buộc con người phải đi hành 

hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah khi có 

điều kiện (Chương 3 - Ali-‘Imran, câu 97)” (Hadith do 

Tirmizdi ghi lại, Sheikh Al-Bani xác nhận Hadith yêu 

trong Dha’if Al-Jaami’a số 5860). 

Bởi vậy, nếu người tín đồ chưa đi hành hương theo 

cuộc hành hương của Islam trong khi y có khả năng thì y 

hãy nên tranh thủ thực hiện chuyến hành hương bắt buộc 

này bởi Thiên sứ của Allah  đã nói: 

لُوا} هَل  َتْعجى َجِّ  إ إهنى  - الَْفرهيَضةَ  َيْعنه  - اْلْ
َحَدُكمْ  فَ

َ
 َما يَْدرهى لَ  أ

( وصححه اْلبلاين يف صحيح اجلامع 1/413رواه أمحد يف املسند ) {َِلُ  َيْعرهُض 
 .(7592)رقم 

“Các ngươi hãy tranh thủ sớm đi hành hương Hajj - 

Hajj bắt buộc – bởi quả thật không một ai trong các 

ngươi biết được điều gì gây cản trở y” (Hadith do 

Ahmah ghi lại trong Musnad: 1/314, và Sheikh Albani 

xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Al-Jaami’a: số 

2957). 

 

 

 

Lời khuyên đến những ai đã quyết định đi 

Hajj 
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Quí đồng đạo Muslim thân hữu, khi chúng ta đã 

quyết định đi Hajj thì chúng ta phải nên làm theo các 

bước chỉ dẫn sau: 

1. Học và tìm hiểu những kiến thức cần biết để thực 

hiện cuộc hành hương Hajj và Umrah cho đúng cách, và 

cần hỏi thăm và xin tư vấn từ các học giả về những điều 

chưa rõ. 

2. Khuyến khích và thúc anh em, gia đình, người thân 

chúng ta học kiến thức Islam và tuân thủ theo Kinh sách 

của Allah  và Sunnah của Thiên sứ .  

3. Viết di chúc và những điều cần dặn dò từ khoản nợ 

nần do chúng ta thiếu nợ hay người khác nợ chúng ta; 

phải tranh thủ trả lại công bằng cho người chủ thể đã bị 

chúng ta đối xử bất công; hối hận, ăn năn về những điều 

đã thiếu xót trong bổn phận và nghĩa vụ đối với Allah ; 

phải giải tỏa hết mọi điều mà chúng ta đã từng chèn ép 

hay có những cử chỉ không đúng với mọi người trước khi 

chúng ta phải trình diện Allah  vào Ngày Phục Sinh. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َحدٍ  َمْظلََمة   َِلُ  ََكنَْت  َمنْ }
َ
هه  مهنْ  أل ْرضه وْ  عه

َ
ءٍ  أ  اْْلَْومَ  مهْنهُ  فَْلَيَتَحلىلْهُ  ََشْ

نْ  َقْبَل 
َ
 .(7335رواه ابلخاري )رقم  {دهْرَهم   َولَ  دهيَنار   يَُكونَ  لَ  أ

“Người nào đã làm một điều gì bất công với một ai đó 

thì y hãy đi trả lại công bằng cho người đó ngay từ 

ngày hôm nay, (hãy thực hiện) nó trước ngày mà (con 

người) không dùng đến đồng tiền dù là đồng Di-nar 

hay Dirham” (Albukhari: 2449). 
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4. Chọn đồng tiền tốt lành và lương thiện nhất cho 

toàn bộ chi phí chuyến hành hương bởi Allah  là Đấng 

Tốt Lành chỉ chấp nhận những thứ tốt lành. 

5. Hãy nên đồng hành cùng với những học viên về 

kiến thức giáo lý để họ có thể giữ cho cuộc hành hương 

của chúng ta được hoàn thiện và để chúng ta học lấy từ 

họ những điều hữu ích cần biết. 

6. Hãy định tâm chân thành vì Allah  trong cuộc 

hành hương bởi quả thật Allah  chỉ chấp nhận những 

việc làm thành tâm vì một mình Ngài. 

7. Khi bước lên xe riêng hay các phương tiện khác 

mà Allah  đã tạo điều kiện cho chúng ta thì chúng ta 

hãy nhân danh Allah (nói Bismillah) và ca ngợi tán 

dương Ngài (nói Alhamdulillah) về các ân huệ Ngài ban 

cho. Sau đó, hãy Takbir ba lần (nói Ollo-hu-Akbar) và 

nói lời Du-a đi đường: 

هى ُسْبَحانَ } رَ  اَّلى هنىا ُمْقرهنهيَ  َِلُ  ُكنىا َوَما َهَذا نَلَا َسخى هَل  َوإ  َربَِّنا إ
هنىا اللىُهمى  لَُمْنَقلهُبونَ  لَُك  إ

َ
ى  َهَذا َسَفرهنَا فه  نَْسأ به

 َما الَْعَمله  َومهنَ  َواتلىْقَوى الْ
نْ  اللىُهمى  تَْرَض  نَْت  اللىُهمى  ُبْعَدهُ  َعنىا َواْطوه  َهَذا َسَفَرنَا َعلَْيَنا َهوِّ

َ
 أ

ُب  احه َفره  فه  الصى َلهيَفةُ  السى
ْ
ْهله  فه  َواْل

َ
ُعوذُ  إهّنِّ  اللىُهمى  األ

َ
هَك  أ  وَْعَثاءه  مهنْ  ب

َفره  ْهله  الَْماله  فه  الُْمْنَقلَبه  وَُسوءه  الَْمْنَظره  َوَكآبَةه  السى
َ
أخرجه مسلم  {َواأل

 (1437)رقم 
“Subha-nal-lazdi sakhoro lana ha-zda wa ma kunna 

lahu muqrini-n, wa inna ila Rabbina lamunqolibu-n. 
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Ollo-humma inni as-aluka fi safari ha-zda albiro 

wattaqwa wa minal amali ma tardho. 

Ollo-humma hauwin alayna safarona ha-zda 

watwi’anna bu’ada. 

Ollo-humma antas so-hibu fis safar walkholi-fatu fil 

ahli. 

Ollo-humma inni a’u-zdu bika min wa’tha-is safar wa 

ka-abatil manzha-r wa su-il munqolabi fil ma-li wal 

hahli” 

“Quang vinh thay Đấng đã chế ngự con (vật, phương 

tiện) này cho bầy tôi sử dụng bởi vì bầy tôi không đủ 

khả năng (chế ngự) nó; và quả thật bầy tôi chắc chắn 

phải trở về trình diện Thượng Đế của bầy tôi.  

 Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài sự ngoan đạo, 

lòng kính sợ và những điều Ngài hài lòng trong 

chuyến hành trình này của bề tôi. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy tạo sự dễ dàng cho bầy tôi 

trong chuyến hành trình này của bầy tôi và xin Ngài 

làm cho không gian trở nên ngắn lại. 

Lạy Allah, Ngài là vị đồng hành trong chuyến hành 

trình của bề tôi và là vị bảo hộ trông coi người nhà 

của bề tôi. 

Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh 

khỏi điều xấu trong chuyến hành trình và điều xấu 

cho tài sản và gia định của bề tôi.” (Hadith do Muslim 

ghi lại: 1342). 
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8. Phải giữ chiếc lưỡi, đôi mắt và tất cả những bộ 

phận khác của cơ thể khỏi tất cả những điều làm Allah  

giận dữ và phẫn nộ; bởi lẽ Thiên sứ của Allah  nói: 

هه َمْن َحجى َفلَْم يَْرفُْث َولَْم } مِّ
ُ
ْت أ ههه َكَيْومه َوََلَ  {َيْفُسْق رََجَع مهْن ُذنُْوب

 متفق عليه.
“Ai đi Hajj mà không dâm dục, không làm điều tội lỗi 

thì sẽ trở lại y như thuở mới lọt lòng mẹ” (Albukhari: 
1521, 1819, Muslim: 1350). 

9. Nhiều tụng niệm và Istighfaar, nhiều việc làm 

ngoan đạo và thiện tốt, cư xử tử tế với mọi người. 

10.  Suy ngẫm về Hadith này: ông Anas bin Malik  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َْهةه وَ } هلُّنُّ ْ ل ِته مى
ُ
ْغنهَياُء أ

َ
ْ لََعَ انلىاسه َزَمان  ََيُجُّ أ ِته

ْ
هلتَِّجاَرةه يَأ ْوَسَطُهْم ل

َ
أ

لَةه  اُؤُهمْ َوقُرى 
َ
هلَْمْسأ يَاءه َوُفَقَراُؤُهْم ل هلرِّ  {ل

“Sẽ có một thời đại đến với nhân loại rằng những 

người giàu trong cộng đồng tín đồ của Ta đi làm Hajj 

chỉ để du lịch tham quan, những người khá giả trong 

số họ đi làm Hajj chỉ để thương buôn, những người có 

học thức về kiến thức giáo lý Islam chỉ vì tiếng tâm, 

và những người nghèo đi làm Hajj chỉ để ăn xin”. 

Do đó, chúng ta hãy nên cẩn trọng đừng để mình 

nằm trong những thành phần được nói trong Hadith. 

Chúng ta hãy điều chỉnh lại tâm niệm của mình và luôn 

sám hối với Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài. 
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Ông Ibnu Mas’ud  nói: “Vào thời cuối (sắp đến 

ngày tận thế) sẽ có nhiều người đi hành hương đến ngôi 

đền Ka’bah, lộ trình đi sẽ trở nên dễ dàng hơn cho họ, 

bổng lộc trở nên rộng rãi và dư thừa cho họ, nhưng họ trở 

về không gặt hái được điều gì, con lạc đà của y thì chạy 

mất trong vùng hoang và người láng giềng của y thì 

không đến an ủi y”. 

Hãy coi chừng và cẩn thận đừng để bản thân mình 

trở thành những người này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo lý về Mi-qaat 

Khi chúng ta đã tới Mi-qaat (nơi được ấn định định 

tâm vào Ihram), chúng ta phải cẩn trọng đừng để vượt 

qua phạm vi của nó mà chưa định tâm vào Ihram. Nhưng 
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nếu chúng ta đã vượt qua khỏi phạm vi của nó mà chưa 

định tâm vào Ihram thì chúng ta phải chịu phạt Fidyah, 

đó là giết một con cừu, nếu chúng ta không quay đầu lại 

phạm vi của nó. 

Định tâm vào Ihram (hay còn gọi là Ihram): là 

định tâm vào nghi thức Hajj (hay Umrah). Khuyến khích 

chúng ta vệ sinh thân thể, tắm rửa sạch sẽ, loại bỏ khỏi 

cơ thể những gì cần tẩy xóa từ lông, móng tay chân, hay 

những thứ gì khác trên cơ thể cần được tẩy sạch, không 

mặc đồ may sẵn mà chỉ mặc hai mảnh vải (một mảnh che 

thân trên và một mảnh che thân dưới), khuyến khích mặc 

màu trắng (đối với nam giới). Riêng phụ nữ thì mặc đồ 

Ihram với quần áo tùy thích miễn sao không có sự chưng 

diện và không có sự tương đồng với y phục của nam giới; 

không mang mạng che mặt, không đeo bao tay; nên định 

tâm vào Ihram sau giờ lễ nguyện Salah bắt buộc và nói 

lời vào Ihram, có nghĩa là người định tâm vào Ihram phải 

nói: 

 {ََلىْيَك َحّجاً }
“Labbayka hajjan” 

“Bề tôi xin vâng lệnh Ngài thực hiện Hajj” 

Hoặc nói lời: 

َجه  ََلىْيَك } هَها إهَل اْلْ  {ُعْمَرةً ُمَتَمتُّعاً ب
“Labbayka umrotan mutamattu’an biha ila al-hajj” 

“Bề tôi xin vâng lệnh Ngài thực hiện Umrah cùng 

với Hajj” 



 

 

Nhắc Nhở Về Hajj 
13 

 Các dạng thức Hajj: 

1.  Hajj Tamattu’a: Đó là dạng làm Umrah trước 

trong các tháng của Hajj, sau đó mới định tâm Ihram vào 

Hajj vào ngày mồng tám tháng Zdul-Hijjah.  

2. Hajj Qiraan: Đó là dạng thức mà người thực hiện 

Hajj định tâm vào Hajj và Umrah cùng với nhau hoặc 

định tâm vào Umrah rồi định tâm tiếp tục vào Hajj trước 

khi Tawaaf. 

3. Hajj Ifraad: Đó là dạng mà người thực hiện chỉ 

định tâm vào Hajj chứ không có Umran, sau khi đã xong 

thì người đó định tâm vào Umrah nếu muốn. 

 Những điều cấm trong tình trạng Ihram: 

Người Muslim đã vào tình trạng Ihram thì giáo lý 

cấm một số điều mặc dù những điều này là được phép 

trước đó. Có cả thảy chín điều cấm trong tình trạng 

Ihram: 

1. Cạo đầu, cắt, nhổ lông, tóc. 

2. Cắt móng tay, chân. 

3. Mặc các trang phục đã may đối với nam giới. 

4. Che phủ đầu đối với nam giới. 

5. Xức dầu thơm (nước hoa) lên cơ thể và quần áo 

sau khi đã định tâm vào Ihram. 

6. Săn bắt đối với động vật trên cạn được phép, việc 

xua đuổi và hỗ trợ săn bắt cũng bị cấm tương tự. Riêng 

đối với các loài động vật trong phạm vi Haram thì việc 

săn bắt, xua đuổi và hỗ trợ cho việc săn bắt là điều cấm 
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tuyệt đối đối với người trong tình trạng Ihram và cả 

người không trong tình trạng Ihram. 

7. Giao ước Nikaah. 

8. Mơn trớn, kích dục dù ngoài bộ phận sinh dục. 

Nếu xuất tinh thì người chủ thể phải chịu phạt một con 

lạc đà, còn nếu không xuất tinh thì bị phạt một con cừu 

(dê). 

9. Quan hệ tình dục qua đường âm đạo. 

 Cách thức định tâm vào Ihram 

1. Nếu là người thực hiện Hajj Tamattu’a thì hãy nói:  

َجه } هَها إهَل اْلْ ْ  ََلىْيَك ُعْمَرةً ُمَتَمتُّعاً ب ْ َوَتَقبىْلَها مهّنِّ َها ِله ْ  {فَيَِّسِّ
“Labbayka umrotan mutamattu’an biha ila al-hajj 

fayassirha li wa taqabbalha minni”. 

“Bề tôi xin vâng lệnh Ngài thực hiện Umrah rồi đến 

với Hajj, xin Ngài hãy tạo sự dễ dàng cho bề tôi và 

xin Ngài đón nhận nó từ bề tôi” 

2. Nếu là người thực hiện Hajj Qiraan thì hãy nói: 

ْ  وََحّجاً ُعْمَرةً  اللُهمى  ََلىْيَك } ْ َوَتَقبىْلَها مهّنِّ َها ِله ْ  {فَيَِّسِّ
“Labbayka umrotan wa hajjan fayassirha li wa 

taqabbalha minni”. 

“Bề tôi xin vâng lệnh Ngài thực hiện Umrah cùng 

với Hajj, xin Ngài hãy tạo sự dễ dàng cho bề tôi và 

xin Ngài đón nhận nó từ bề tôi” 

3. Nếu là người thực hiện Hajj Ifraad thì hãy nói: 
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ْ  ََلىْيَك اللُهمى } ْ َوَتَقبىلَْها مهّنِّ َها ِله ْ  {َحّجاً فَيَِّسِّ
“Labbaykollo-humma hajjan fayassirha li wa 

taqabbalha minni”. 

“Bề tôi xin vâng lệnh Ngài thực hiện Hajj, xin Ngài 

hãy tạo sự dễ dàng cho bề tôi và xin Ngài đón nhận 

nó từ bề tôi” 

Nếu sợ gặp một điều trở ngại nào đó ngăn cản 

cuộc hành hương Hajj thì người thực hiện hãy nói: 

{ ْ هس  َفَمَحِّلِّ َحْيُث َحبهْستَّنه ْ َحاب إهْن َحبهَسّنه
 {فَ

“Fa-in habisani ha-bisun famahalli haythu habistani” 

“Nếu có một điều trở ngại nào đó cản trở bề tôi thì 

tình trạng của bề tôi sẽ ở tại thời điểm mà Ngài đã cản 

trở bề tôi”. 

Sau đó, tiếp tục nói lời Talbiyah: 

َْمدَ  إهنى  ََلىْيَك، لََك  ََشهيَك  لَ  ََلىْيَك  ََلىْيَك، اللىُهمى  ََلىْيَك }  لََك  َوانلِّْعَمةَ  اْلْ
 .(1113( ومسلم )رقم 1935رواه ابلخاري )رقم  {لََك  ََشهيَك  لَ  َوالُْملَْك،

“Labbaykollo-humma labbayka, labbayka la shari-ka 

laka labbayka, innal-hamda wanni’mata laka 

walmulka, la shari-ka laka” 

“Xin vâng lời Ngài, lạy Allah, bề tôi xin vâng lệnh 

Ngài, xin vâng lệnh Ngài, không có đối tác cùng Ngài, 

xin vâng lệnh Ngài, quả thật sự ca ngợi và tán dương, 

mọi ân huệ, mọi vương quyền đều là của Ngài, không 
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có đối tác cùng Ngài, xin vâng lệnh Ngài.” (Albukhari: 

1549, Muslim: 1184). 

Khi đã tới Makkah và đã vào trong Masjid Al-

Haram thì hãy nói: 

ُعوذُ }
َ
هاهلله  أ يمه  ب هه  الَْعظه هوَْجهه ههه  الَْكرهيمه  َوب يمه  وَُسلَْطان ْيَطانه  مهنَ  اْلَقده  الشى

يمه  دٍ  لََعَ  َصلِّ  اللىُهمى  .الرىجه بَْواَب  له  َواْفَتحْ  ُذنُوبه  له  اْغفهرْ  اللىُهمى ، ُُمَمى
َ
 أ

 .644رواه أبو داود رقم  {رَْْحَتهَك 
“A’u-zdu billah al-azhi-m wa biwajhihi al-kari-m wa 

sulto-nini al-qodi-m minash shayto-nir roji-m. Ollo-

humma solli a’la Muhammad, ollo-hummagh-firli 

zdunu-bi waftah li abwa-ba rahmatika”. 

“Với Sắc Diện Ân Phúc của Allah và với quyền lực từ 

xưa, bề tôi cầu xin Ngài phù hộ và che chở bề tôi 

tránh khỏi Shaytan xấu xa. Lạy Allah, cầu xin bằng 

an và phúc lành cho Muhammad; lạy Allah, xin Ngài 

hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi và xin Ngài hãy mở 

những cánh cửa thương xót của Ngài cho bề tôi!” 

(Abu Dawood: 466). 

Khi đã nhìn thấy ngôi đền Ka’bah thì hãy nói: 

نَْت  اللىُهمى  »
َ
لَمُ  أ لَمُ  َومهْنَك  السى َلَله  َذا َتَباَرْكَت  السى ْكَرامه  اْلْ  « َواإله

“Ollo-humma antas sala-m wa minkas sala-m 

tabarakta zdal jala-li wal ikra-m” 

“Lạy Allah, Ngài là Đấng Bằng An, mọi sự bằng an 

đều từ nơi Ngài, Ngài là Đấng Ban Phúc có Quyền 

Lực tối cao và sự Quảng Đại”. 
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 Tawaaf: 

Tawaaf ngôi đền Ka’bah cả thảy bảy dòng, bắt đầu 

và kết thúc tại điểm cục đá đen. Trong lúc Tawaaf nên 

Du-a với những lời Du-a ngắn gọn nhưng bao hàm, 

không có qui định lời Du-a đặc trưng riêng biệt nào trong 

lúc Tawaaf, ngoại trừ: 

 Khi đến đoạn giữa góc thứ tư và góc thứ nhất tình 

từ góc có cục đá đen thì theo Sunnah nên nói lời Du-a: 

بهن آَء اتَن اََِفَ﴿ ن ةَٗر  س  نبي اَح  ن ةََٗٱدلُّ س  َِفَٱٓأۡلَخ  ةََح  َٱنلهارَََو  اب  ذ   ﴾و قَن اَع 
 .[102: ابلقرة]

“Rabbana a-tina fid dunya hasanah wa fil a-khiroti 

hasanah wa qina a’zda-ban na-r”. 

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 bầy tôi khỏi hình phạt nơi Hỏa ngục. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 201). 

 Tại cục đá đen nên nói: 

هتَِّبااعً } َك َوإ هَعْهده هَك َووهفَاَء ب َتاب هكه  ب
يْقاً هَك َوتَْصده  ب

هْيَماناً هُسنىةه اللُهمى إ ل
دٍ    { نَبهيَِّك ُُمَمى

“Ollo-humma i-ma-nan bika wa tasdi-qan bikita-bika 

wa wifa-a bi’ahdika wa ittiba-‘an lisunnati Nabi-yika 

Muhammadin sollollo-hu alayhi wa sallam”. 

“Lạy Allah, nơi Ngài bề tôi có đức tin, với Kinh sách 

của Ngài bề tôi tin tưởng, với sự giao ước của Ngài bề 
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tôi xin chấp hành và thực hiện, và với Sunnah của vị 

Thiên sứ của Ngài Muhammad bề tôi xin đi theo.” 

Sau đó, hãy hôn cục đá đen nếu điều đó không gặp 

trở ngại, hoặc có thể đưa tay chào từ đằng xa, bởi Allah, 

Đấng Tối Cao đã phán: 

َطيُعوا َ ف ٱتهُقوا َ﴿
 
أ و   َ ُعوا م  َو ٱسب تُمب عب ت ط  اَٱسب َم   [24سورة اتلغابن: ] ﴾ ٱّلِله 

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng 

của các ngươi, hãy nghe và hãy vâng lệnh. (Chương 

64 – Attagha-bun, câu 16). 

Sau khi đã hoàn tất nghi thức Tawaaf thì dâng lễ 

nguyện Salah hai Rak’at được gọi là hai Rak’at của 

Tawaaf. Lễ nguyện Salah xong thì uống nước Zamzam, 

và hãy nên uống cho no bởi Thiên sứ của Allah  có nói: 

نىُهمْ  الُْمَنافهقهيَ  َوَبْيَ  بَيَْنَنا َما آيَةَ  إهنى }
َ
رواه  {َزْمَزمَ  مهنْ  َيَتَضلىُعونَ  لَ  أ

 ابن ماجه.
“Quả thật, một dấu hiệu nhận biết giữa chúng ta và 

những người Muna-fiq (giả tạo đức tin) là họ không 

uống Zamzam một cách no đầy” (Ibnu Ma-jah). 

 Sa’i giữa đồi Safa và đồi Marwah: 

Sau khi đã hoàn tất xong cho phần nghi thức 

Tawaaf thì chúng ta bắt đầu thực hiện nghi thức Sa’i. Sa’i 

gồm bảy dòng được bắt đầu từ đồi Safa và kết thúc tại 

đồi Marwah (từ Safa đến Marwah là một dòng và từ 

Marwah trở lại Safa là một dòng thứ hai, cứ như vậy thực 

hiện bảy dòng). Trong lúc Sa’i, chúng ta hãy đọc những 

lời Du-a, những lời Zikir nào tùy thích của chúng ta. 
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Những ngày của Hajj 

 Ngày mồng tám tháng Zdul-Hijjah 

Ngày mồng tám này còn được gọi là ngày 

Tarawih. Trong ngày này, chúng ta phải định tâm vào 

Ihram cho Hajj, chúng ta nói giống như chúng ta nói lúc 

định tâm Ihram cho Umrah; và chúng ta cũng làm giống 

như chúng ta đã làm những điều khi định tâm Ihram từ 

việc tắm rửa, làm vệ sinh thân thể, .. 

Chúng ta định tâm vào Hajj và nói: 

ْ  ََلىْيَك اللُهمى } ْ َوَتَقبىلَْها مهّنِّ َها ِله ْ  {َحّجاً فَيَِّسِّ
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“Labbaykollo-humma hajjan fayassirha li wa 

taqabbalha minni”. 

Sau đó, chúng ta đi ra khu vực Mina và ngủ qua 

đêm ở đó giống như Sunnah của Thiên sứ . 

 Ngày mồng chín: 

Sau khi mặt trời mọc, chúng ta di chuyển từ Mina 

đến khu vực Arafat; bắt buộc chúng ta phải ở lại đó cho 

đến khi mặt trời lặn. Nếu rời đi khỏi khu vực Arafat này 

(không trở lại) trước khi mặt trời lặn thì phải chịu phạt 

Fityah (giết một con cứu).  

Nếu dừng chân ở Arafat này trước giờ Fajar, dù 

chỉ một lúc thì việc dừng chân tại Arafat đó được xem là 

có giá trị (đối với ai đến Arafat trễ sau khi mặt trời đã 

lặn). 

Tại Arafat, chúng ta dâng lễ nguyện Salah Zhuhur 

và Asr theo hình thức Qasr (hai Rak’at, hai Rak’at) và 

hình thức Jamu’ Taqdeem (trong giờ của Zhuhur). 

Trong thời gian tại Arafat này, chúng ta nên cầu 

nguyện khấn vái thật nhiều, nên cầu nguyện với các lời 

Du-a ngắn mang ý nghĩa bao hàm được ghi chép lại từ 

Thiên sứ của Allah . Tôi xin trích ra đây một đoạn từ 

lời của Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baaz  

trong cuốn sách của ông “Attahqeeq wal-I-dha-h”: 

“Khuyến khích hướng mặt về phía Qiblah và núi Rahmah 

nếu không gặp trở ngại trong sự việc đó; còn nếu gặp trở 

ngại trong việc hướng mặt đến cả hai thì hãy quay mặt 

hướng về Qiblah. Người thực hiện Hajj trong thời điểm 

này (thời gian trong khu vực Arafat) được khuyến khích 



 

 

Nhắc Nhở Về Hajj 
21 

tụng niệm Allah  thật nhiều, khuyến khích cầu nguyện 

khấn vái Ngài thật nhiều, y hãy ngửa đôi bàn tay lên cao 

trong lúc cầu nguyện khấn xin, nếu không y có thể lặp đi 

lặp lại lời Talbiyah hoặc đọc Qur’an thì điều đó cũng 

tốt”.  

Theo Sunnah, người làm Hajj nên nói nhiều câu 

này: 

هَِلَ  لَ  َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك، َِلُ  َِلُ، ََشهيَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إهلى  إ ْيُت  اْلْ يُْْحه َوتُمه
يْرٍ  ٍء قَده  َوُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ

La-ila-ha illollo-h wahdahu la shari-ka lahu, lahul-

mulku walahul-hamdu yuhyi wa yumi-tu wa huwa ala 

kulli shay-in qodi-r. 

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah, Ngài là 

Đấng Duy Nhất không có đối tác cùng Ngài, mọi 

vương quyền là của Ngài, mọi sự ca ngợi và tán 

dương đều dâng lên Ngai, Ngài là Đấng ban cho sự 

sống và là Đấng làm cho chết, và Ngài là Đấng Toàn 

Năng trên mọi thứ. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

اَعءه  َخْيُ } نَا ُقلُْت  َما وََخْيُ  َعَرَفةَ  يَْومه  ُداَعءُ  اَلُّ
َ
هَِلَ  لَ  َقْبَّله  مهنْ  َوانلىبهيُّونَ  أ  إ

َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك  َِلُ  َِلُ  ََشهيَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إهلى  ْيُت َوُهَو لََعَ  اْلْ يُْْحه َوتُمه
ٍء  يْرٍ ُُكِّ ََشْ وحسنه اْلبلاين يف صحيح اجلامع  5353الرتمذي رقم  رواه { قَده

 .5196رقم 
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“Sự cầu nguyện tốt nhất là sự cầu nguyện của ngày 

Arafah và điều tốt nhất mà Ta và các vị Nabi trước 

Ta nói là: La-ila-ha illollo-h wahdahu la shari-ka 

lahu, lahul-mulku walahul-hamdu yuhyi wa yumi-tu 

wa huwa ala kulli shay-in qodi-r”.                                
(Hadith do Tirmizdi ghi lại: 3585, Sheikh Albani xác 

nhận là Hadith tốt trong Sahih Al-Jami’a: 3274) 

Và Nabi  cũng có nói: 

َحبُّ }
َ
هَل  الْلََكَمه  أ ْرَبع   اهلله  إ

َ
َْمدُ  اهلله  ُسْبَحانَ  أ ه  َواْلْ هَِلَ  َولَ  ِله  اهللُ  إهلى  إ

ْكَبُ  َواهللُ 
َ
 .1259رقم  رواه مسلم {أ

“Lời yêu thích nhất đối với Allah có bốn: Subha-

nallah, Alhamdulillah, La-ila-ha illollo-h, Ollo-hu-

akbar” (Muslim: 2137). 

Trong thời gian ở Arafah, chúng ta hãy nên tụng 

niệm thật nhiều với những lời tụng niệm cũng như các lời 

Du-a được răn dạy trong giáo lý bởi vì đó là thời điểm vô 

cùng thiêng liêng.  

Một số lời Du-a, tụng niệm: 

  { َهه  اهلله  ُسْبَحان َْمده يمه  اهلله  ُسْبَحانَ   ، َوِبه رواه ابلخاري  {الَْعظه
 . 1476ومسلم رقم  6404رقم 

“Subhanollo-h wa bihamdih (Vinh quang thay Allah và 

xin tán dương và ca ngợi Ngài), Subha-nollo-hil-azhi-

m” (Vinh quang thay Allah, Đấng Vĩ Đại) (Albukhari: 

4606, Muslim: 2694). 
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 {  َهَِلَ  ل نَْت  إهلى  إ
َ
همهيَ  مهنَ  ُكْنُت  إهّنِّ  ُسْبَحانََك  أ ال رواه أمحد  {الظى

 وصححه ووافقه اذلهيب. 2/303واحلاكم  5303والرتمذي رقم  2/290

“La ila-ha illa anta subhanaka inni kuntu minazh-

zho-limi-n”. 

“Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, vinh 

quang thay Ngài, quả thật bề tôi đã từng là đồng bọn 

với những kẻ bất tuân” (Ahmad: 1/170, Tirmizdi: 3505, 

Al-Hakim: 1/505, Azd-Zdahabi xác nhận Hadith Sahih). 

 { َهيىاهُ  إهلى  َنْعُبدُ  ل ََسنُ  اثلىَناءُ  َوَِلُ  الَْفْضُل  َوَِلُ  انلِّْعَمةُ  َِلُ  إ هَِلَ  لَ  اْلْ  إ
يَ  اهللُ  إهلى  ينَ  َِلُ  ُُمْلهصه  .376أخرجه مسلم رقم  {اْلََكفهُرونَ  َكرههَ  َولَوْ  اَلِّ

“La na’budu illa i-ya-hu lahun ni’matu wa lahul 

fadhlu wa lahuth thana-ul hasan, la ilaha illollo-h 

mukhlisi-n lahud di-n wa law karihal ka-firu-n”. 

“Bầy tôi không thờ phượng ai khác ngoài Ngài, Ngài 

là Đấng Ân Phúc, Ngài là Đấng đáng được ca ngợi và 

tán dương với những lời ca ngợi và tán dương tốt đẹp, 

không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, bầy tôi 

thành tâm nơi Ngài cho dù những kẻ ngoại đạo ghét 

điều đó” (Muslim: 594). 

 {َٗن ة س  نبي اَح  بهن آَء اتَن اََِفَٱدلُّ ن ةََٗر  س  َِفَٱٓأۡلَخ  ةََح  ََو  اب  ذ  و قَن اَع 
 .1470، ومسلم رقم 4557رواه ابلخاري رقم  {ٱنلهارََ

“Rabbana a-tina fid dunya hasanah wa fil a-khiroti 

hasanah wa qina a’zda-ban na-r”. 
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“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 bầy tôi khỏi hình phạt nơi Hỏa Ngục” 

(Albukhari: 6389, Muslim: 2690). 

 { ْصلهحْ  اللىُهمى
َ
َ  له  أ هى دهينه ْصَمةُ  ُهوَ  اَّلى ْمرهى عه

َ
ْصلهحْ  أ

َ
 له  َوأ

ْصلهحْ  َمَعاَشه  فهيَها الىته  ُدْنَياىَ 
َ
َرته  له  َوأ  َواْجَعله  َمَعادهى فهيَها الىته  آخه

ََياةَ 
ْ
رواه  { ََشر  ُُكِّ  مهنْ  له  َراَحةً  الَْمْوَت  َواْجَعله  َخْيٍ  ُُكِّ  فه  له  زهيَاَدةً  اْل

 .1910 مسلم رقم

“Ollo-humma aslih li di-niyallazdi huwa ismatu amri 

wa aslih li dunya-na-llati fi-ha ma’a-di waj-alil haya-

ta ziya-datan li fi kulli khoirin waj’alil mawta ra-

hatan li min kulli shar” 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy cải thiện cho bề tôi tôn giáo 

của bề tôi, điều cốt lõi trong sự việc của bề tôi; xin 

Ngài cải thiện cho bề tôi cõi trần gian của bề tôi nơi 

mà bề tôi phải sống; xin Ngài cải thiện cho bề tôi cõi 

Đời Sau của bề tôi nơi mà bề tôi phải quay về; xin 

Ngài làm gia tăng nhiều điều phúc lành cho cuộc sống 

của bề tôi; và xin Ngài làm cho cái chết của bề tôi 

được yên bình khỏi mọi điều xấu” (Muslim: 2720). 

 { هاهلله ُعْوُذ ب
َ
َقاءه  َوَدَركه  ، اَْلَلَءه  َجْهده  مهنْ  أ  الَْقَضاءه، وَُسوءه  ، الشى

ْعَداءه  َوَشَماتَةه 
َ
 .1909ومسلم رقم  4569رواه ابلخاري رقم  {األ

“A’u-zdu billa-h min jahdil-bala’ wa darokish shaqo’ 

wa su-il qodho’ wa shama-tatil a’da’.” 
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“Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi sư quá mức 

của tai họa, tận cùng của sự bất hạnh, điều xấu của 

định mệnh và sự đắc chí của kẻ thù” (Albukhari: 6347, 

Muslim: 2707). 

 { ُعوذُ  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
هَك  أ ََزنه  الَْهمِّ  مهنَ  ب  َوالَْكَسله  اْلَعْجزه  َومهنَ  َواْلْ

يْنه  َغلََبةه  مهَن الَْمَثمه َوالَْمْغَرمه َومهنْ  وَ  اَْلُْخله وَ اُْلْْبه َومهَن   َوَقْهره  اَلى
 .4547أخرجه ابلخاري رقم  {الرَِّجاله 

“Ollo-humma inni a’u-zdu bika minal hammi wal 

hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal 

bukhli wa minal ma’tham wal maghrami wa mi 

gholabatid di-n wa qohrir rijaal” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở 

tránh khỏi sự lo âu và buồn phiền, khỏi sự yếu đuối 

và chai lười, khỏi sự hèn nhát và keo kiệt, khỏi tội lỗi 

và nợ nần, khỏi sự thái quá trong tôn giáo và khỏi sự 

bị người khác chèn ép và áp bức” (Albukhari: 6369). 

 { ُعوذُ  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
هَك  أ ُُنونه  اْلَبَصه  مهنَ  ب

ْ
َُذامه  َواْل ئه  َومهنْ  َواْلْ

 َسيِّ
ْسَقامه 

َ
 (.125، 5/271)وأمحد  ،2336رواه أبو داود رقم  {األ

“Ollo-humma a’u-zdu bika minal baras wal junu-n 

wal Juzaam và min shayin al-asqom” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi xin Ngài che chở bề tôi 

tránh khỏi bệnh hủi (phong), bệnh thần kinh, và 

những điều xấu do các căn bệnh” (Abu Dawood: 1554, 

Ahmad: 3/192, 218). 
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 { لَُك  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
ْسأ

َ
ْنَيا فه  الَْعافهَيةَ  أ َرةه  اَلُّ لَُك  إهّنِّ  اللىُهمى  َواآلخه

َ
ْسأ

َ
 أ

ْهَّله  َوُدْنَياىَ  دهينه  فه  َوالَْعافهَيةَ  الَْعْفوَ 
َ
رواه  {َعْوَرته  اْسُتْ  اللىُهمى  َوَماله  وَأ

 أبو داود وابن ماجه وأمحد.

“Ollo-humma inni as-aluka al-‘a-fiyah fi addunya 

wal-a-khiroh. Ollo-humma inni as-aluka al-‘afwa 

wal-‘a-fiyah fi di-ni wa dunya-ya wa ahli wa ma-li. 

Ollo-humma ustur ‘awroti” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài sự an lành  ở 

trên thế gian và ở cõi Đời Sau. Lạy Allah, bề tôi cầu 

xin Ngài sự tha thứ và sự an lành trong tôn giáo của 

bề tôi, đời sống thế tục của bề tôi, gia đình và tài sản 

của bề tôi. Lạy Allah, xin Ngài hãy che đậy phần kín 

đáo và xấu hổ của bề tôi” (Abu Dawood, Ibnu Ma-jah 

và Ahmad). 

 { يََدىى  َبْيه  مهنْ  َواْحَفْظنه  َرْواَعته  َوآمهنْ  َعْوَراته  اْسُتْ  اللىُهمى 
َماله  وََعنْ  يَمهينه  وََعنْ  َخلْفه  َومهنْ  ُعوذُ  َفْوقه  َومهنْ  شه

َ
هَك  وَأ نْ  ب

َ
ْغَتالَ  أ

ُ
 أ

 .2196رواه الزبار عن ابن عباس. انظر: صحيح اجلامع رقم  {ََتْته  مهنْ 

“Ollo-humma ustur ‘awro-ti wa a-min raw’a-ti wah-

fazhni min bayni yadayya wa min kholfi wa ‘an yami-

ni wa ‘an shima-li wa min fawqi wa ‘a-u-zdu bika an 

ughta-la min tahti”. 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy che đậy những phần kín đáo 

và xấu hổ của bề tôi; xin Ngài hãy làm bằng an cho sự 

huy hoàng của bề tôi; xin Ngài bảo vệ bề tôi từ phía 

trước bề tôi, từ phía sau của bề tôi, từ bên phải của bề 
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tôi, từ bên trái của bề tôi và từ bên trên của bề tôi; 

xin Ngài che chở bề tôi khỏi bị diệt vong từ bên dưới 

của bề tôi” (Al-Bazaar ghi lại từ lời thuật của Ibnu 

Abbas. Xem: Sahih Al-Jami’a Hadith số 1274). 

 { رْ  اللىُهمى يئَته  له  اْغفه هْْسَافه  وََجْهَّله  َخطه ْمرهى، فه  َوإ
َ
نَْت  َوَما أ

َ
 أ

ْعلَمُ 
َ
ههه  أ  رواه ابلخاري ومسلم. {مهنِّ  ب

“Ollo-hummagh-firli khoti-ati wa jahli wa isro-fi fi 

amri wa ma anta a’lamu bihi mini” 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi về tội lỗi 

và sự ngu dốt của bề tôi cũng như sự hoang phí trong 

sự việc của bề tôi; và Ngài là Đấng biết rõ hơn bề tôi.” 

(Albukhari, Muslim). 

 { رْ  اللىُهمى ى َهْزله  له  اْغفه ى وََخَطاىَ  وَجهدِّ هَك  َوُكُّ  ، وََعْمده  َذل
ى ْنده  رواه ابلخاري ومسلم. {عه

“Ollo-hummagh-firli hazli wajiddi wa khoto-ya wa 

‘amdi wa kullu zda-lika ‘indi” 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi về sự đùa 

giỡn của bề tôi, sự nghiêm trọng quá vấn đề của bề 

tôi, sơ sót của bề tôi và sự cố ý của bề tôi; và tất cả 

những điều đó đều ở nơi bề tôi” (Albukhari, Muslim). 

 { رْ  اللىُهمى ْمُت  َما له  اْغفه ْرُت  َوَما قَدى خى
َ
ْرُت  َوَما أ ْْسَ

َ
ْعلَْنُت  َوَما أ

َ
 أ

ْفُت  َوَما ْْسَ
َ
نَْت  َوَما أ

َ
ْعلَمُ  أ

َ
ههه  أ نَْت  مهنِّ  ب

َ
مُ  أ نَْت  الُْمَقدِّ

َ
رُ  وَأ نَْت  الُْمَؤخِّ

َ
وَأ

يْرٍ  ٍء قَده  .1927ومسلم  4575رواه ابلخاري رقم  { لََعَ ُُكِّ ََشْ
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“Ollo-hummagh-firli ma qoddamtu wa ma akhkhartu 

wa asrartu wa ma a’lantu wa ma asraftu wa ma anta 

a’lamu bihi mini anta almuqoddim wa anta almu-

akhkhir, wa anta ala kulli shay-in qodi-r” 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi về các tội 

lỗi mà bề tôi đã làm và những tội lỗi mà bề tôi sẽ làm, 

những tội lỗi mà bề tôi đã làm thầm kín cũng như 

những tội lỗi mà bề tôi đã làm công khai, và những 

tội lỗi mà Ngài biết rõ hơn bề tôi về nó ở nơi bề tôi; 

Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Sau Cùng, và Ngài 

là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ” (Albukhari, 

Muslim). 

 { لَُك  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
ْسأ

َ
ْمره  فه  اثلىَباَت  أ

َ
لَُك  األ

َ
ْسأ

َ
 الرُّْشده  َعزهيَمةَ  وَأ

لَُك 
َ
ْسأ

َ
هْعَمتهَك  ُشْكرَ  وَأ هَك  وَُحْسنَ  ن َباَدت لَُك  عه

َ
ْسأ

َ
هَسانًا َوأ  َوقَلًْبا َصادهقًا ل

ُعوذُ  َسلهيًما
َ
هَك  وَأ لَُك  َتْعلَمُ  َما ََشِّ  مهنْ  ب

َ
ْسأ

َ
 َتْعلَمُ  َما َخْيه  مهنْ  َوأ

ْسَتْغفهُركَ 
َ
ا وَأ هنىَك  َتْعلَمُ  مهمى نَْت  إ

َ
أخرجه الرتمذي رقم  {الُْغُيوبه  َعلىمُ  أ

 وهو ضعيف. 5609

“Ollo-humma inni as-aluka aththaba-ta fi al-amri wa 

as-aluka ‘azi-mata arrushdi wa as-aluka shukro wa 

husna ‘iba-da-tika wa as-aluka lisa-nan so-diqan wa 

qolban sali-man. Wa ‘a-u-zdu bika min sharri ma 

ta’lam wa as-aluka min khoiri ma ta’lam wa 

astaghfiruka mimma ta’lam innaka anta ‘alla-mu al-

guyu-b” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi xin Ngài sự vững chắc 

trong sự việc, sự kiên quyết và ngay chính; xin Ngài 
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tấm lòng biết tri ân ân huệ của Ngài, sự làm tốt trong 

thờ phượng Ngài; bề tôi cầu xin Ngài chiếc lưỡi trung 

thực và trái tim lành mạnh; bề tôi cầu xin Ngài che 

chở cho bề tôi khỏi điều xấu mà Ngài biết rõ và bề tôi 

cầu xin Ngài điều tốt lành mà Ngài biết rõ và xin tha 

thứ những gì Ngài biết rõ, quả thật Ngài là Đấng 

Hằng Biết tất cả mọi điều vô hình.” (Tirmizdi: 3497 và 

Hadith yếu). 

 

 { َربى  اللىُهمى  ِّ دٍ  انلىبه ْذههْب  َذنْبه  له  اْغفهرْ  ُُمَمى
َ
 قَلْبه  َغْيَظ  وَأ

ْرنه  جه
َ
لىته  مهنْ  وَأ َته  ُمضه   َما الْفه

َ
ْ أ  رواه أمحد. {ْبَقْيتَّنه

“Ollo-humma Rabbi Annabi Muhammad ighfirli 

zdambi wa azdzdhib ghoizho qolbi wa ajirni min 

mudhilla-t al-fitan ma abqoitani” 

“Lạy Thượng Đế của Nabi Muhammad, xin Ngài hãy 

tha thứ tội lỗi cho bề tôi, xin Ngài hãy loại bỏ sự cơn 

giận của trái tim bề tôi, và xin Ngài bảo vệ bề tôi khỏi 

những điều lệch lạc của những thử thách trong suốt 

thời gian Ngài còn giữ bề tôi lại (trên thế gian)” 

(Ahmad). 

 { َمَواته  َربى  اللىُهمى ْرضه  َوَربى  السى
َ
يمه  الَْعْرشه  َوَربى  األ  َربىَنا الَْعظه

ءٍ  ُُكِّ  َوَربى  هَق  ََشْ َبِّ  فَال ْْنهيله  اتلىْوَراةه  َوُمُّْنهَل  َوانلىَوى اْلْ  َوالُْفْرقَانه  َواإله
ُعوذُ 

َ
هَك  أ ءٍ  ُُكِّ  ََشِّ  مهنْ  ب نَْت  ََشْ

َ
ذ   أ َيتههه  آخه هَناصه نَْت  اللىُهمى  ب

َ
ُل  أ وى

َ
 فَلَيَْس  األ

ء   َقْبلََك  نَْت  ََشْ
َ
رُ  وَأ ء   َبْعَدكَ  فَلَيَْس  اآلخه نَْت  ََشْ

َ
اههرُ  وَأ  فَلَْيَس  الظى
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ء   فَْوقََك  نَْت  ََشْ
َ
نُ  وَأ ء   ُدونََك  َفلَيَْس  اَْلَاطه ْينَ  َعنىا اْقضه  ََشْ ْغنهَنا اَلى

َ
 وَأ

 .1652والرتمذي رقم  1925رواه مسلم رقم  {الَْفْقره  مهنَ 

“Ollo-humma rabbas sama-wa-t wa rabbal ardh wa 

rabbal ‘arshil ‘azhi-m rabbana wa rabba kulli shay-

in fa-liqol habbi wannawa wa munzilat tawro-ti wal-

inji-li wal-furqo-n. ‘A-u-zdu bika min sharri kulli 

shay-in, anta a-khizun anna-siyah, antal auwal 

falaysa qablaka shay’, wa antal a-khir falaysa 

ba’daka shay’, wa anta azh-zho-hir falaysa fawqoka 

shay’,  wa antal ba-tin falaysa du-naka shay’, aqdhi 

anni addi-n wa aghnini minal faqri” 

“Lạy Allah, Đấng Chủ Tể của các tầng trời, Đấng 

Chủ Tế của Trái đất, Đấng Chủ Tể của Ngai vương vĩ 

đại (Arsh), Thượng Đế của bầy tôi và Thượng Đế của 

mọi vạn vật, Đấng làm nảy mầm các loại hạt, Đấng 

ban xuống Kinh Cựu ước (Tawrah) và Kinh Tân ước 

(Inji-l) và Kinh Qur’an; bề tôi cầu xin Ngài che chở 

khỏi điều xấu từ tất cả mọi điều, Ngài là Đấng nắm 

lấy phần tóc trên trán, Ngài là Đấng Đầu Tiên không 

có một thứ gì hiện hữu trước Ngài, Ngài là Đấng Cuối 

Cùng không có một thứ gì hiện hữu sau Ngài, Ngài là 

Đấng Công Khai không có bất cứ thứ gì vượt qua 

Ngài, và Ngài là Đấng Ẩn Mình không có bất cứ thứ 

gì ẩn mình hơn Ngài, xin Ngài hãy giữ chặt bề tôi 

trong tôn giáo và hãy làm cho bề tôi giàu khỏi sự 

nghèo khó” (Muslim: 2713, Tirmizdi: 3481). 
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 { ُعوذُ  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
هَك  أ ُْْبه  َوالَْكَسله  الَْعْجزه  مهنَ  ب  َواَْلُْخله  َواْلْ

َها َتْقَواَها َنْفسه  آته  الَْقْبه. اللىُهمى  َوَعَذابه  َوالَْهَرمه  نَْت  َوَزكِّ
َ
 َمنْ  َخْيُ  أ

َها نَْت  َزَّكى
َ
َُّها أ ُعوذُ  إهّنِّ  اللىُهمى  َوَمْولََها َوْله

َ
هَك  أ ْلمٍ  مهنْ  ب  َومهنْ  َيْنَفعُ  لَ  عه

رواه  {لََها يُْسَتَجاُب  لَ  َدْعَوةٍ  َومهنْ  تَْشَبعُ  لَ  َنْفٍس  َومهنْ  ََيَْشعُ  لَ  قَلٍْب 
 مسلم.

“Ollo-humma inni ‘a-u-zdu bika minal ‘ajzi walkasal 

waljubni walbukhli walharam wa ‘azda-bil qabri. 

Ollo-humma a-ti nafsi taqwa-ha wa zakki-ha anta 

khoiru man zakka-ha anta wali-yuha wa mawla-ha. 

Ollo-humma inni ‘a-u-zdu bika min ‘ilmin la yanfa’ 

wa min qolbin la yakhsha’ wa min nafsin la tashba’ 

wa min da’watin la yustaja-bu lahu” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở bề 

tôi khỏi sự yếu đuối và chai lười, khỏi sự hèn nhát và 

sự đau buồn, và khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ. Lạy 

Allah, xin Ngài hãy ban cho linh hồn của bề tôi lòng 

Taqwa, xin Ngài hãy tẩy sạch nó bởi Ngài là Đấng 

Tẩy Sạch nó tốt nhất và bởi Ngài là Đấng Bảo Hộ cho 

nó. Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở bề 

tôi khỏi kiến thức vô ích, khỏi trái tim không biết sợ, 

khỏi sự ham muốn không biết no đủ, và khỏi sự cầu 

xin không được chấp nhận.” (Muslim). 

 { ْسلَْمُت  لََك  اللىُهمى
َ
هَك  أ ُْت  َوَعلَْيَك  آَمْنُت  َوب هَْلَْك  تََوَّكى َنْبُت  َوإ

َ
 أ

هَك  ُعوذُ  إهّنِّ  اللىُهمى  َخاَصْمُت  َوب
َ
هَك  أ ت هعهزى هَِلَ  لَ  ب نَْت  إهلى  إ

َ
ْ  أ لىّنه ْن تُضه

َ
نَْت  أ

َ
 أ
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هى الَْحُّ  هنُّ  َيُموُت  لَ  اَّلى
ْ
نُْس  َواْل أخرجه ابلخاري خمترصا  {َيُموتُونَ  َواإله

 .7/707وأمحد  7373ومسلم رقم  3737رقم 

“Ollo-humma laka aslamtu wa bika a-mantu wa 

‘alayka tawakkaltu wa ilalyka anabtu wabika kho-

samtu. Ollo-humma inni ‘a-u-zdu bi’izzatika la ila-ha 

illa anta an tudhillani antal hayullazdi la yamu-tu 

waljinnu wal-insu yamu-tu-n” 

“Lạy Allah, với Ngài bề tôi xin qui phục, với Ngài bề 

tôi xin tin tưởng, với Ngài bề tôi phó thác, với Ngài bề 

tôi xin quay về sám hối, và vì Ngài bề tôi xin đấu 

tranh. Lạy Allah, với sự Oai Nghiêm của Ngài bề tôi 

cầu xin Ngài đừng làm lệch lạc bề tôi, không có 

Thượng Đế đích thực nào ngoài Ngài, Ngài là Đấng 

Hằng Sống không hề chết còn loài Jinn và loài người 

đều sẽ chết” (Albukhari: 7383, Muslim: 2717, và 

Ahmad: 1/302). 

 { لْههْمنه  اللىُهمى
َ
ى أ ْذّنه  ُرْشده عه

َ
أخرجه الرتمذي  {َنْفسه  ََشِّ  مهنْ  وَأ

 حسن.وقال حديث  4314رقم 

“Ollo-humma alhimni rushdi wa a’izdni min sharri 

nafsi” 

“Lạy Allah, xin Ngài ban cho bề tôi sự chính trực và 

xin Ngài bảo vệ bề tôi khỏi điều xấu từ lòng ham 

muốn của bề tôi” (Tirmizdi: 3483, và ông nói Hadith 

tốt). 
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 { هَك  اْكفهنه  اللىُهمى َلَل ْغنهنه  َحَرامهَك  َعنْ  ِبه
َ
هَفْضلهَك  وَأ نْ  ب  َعمى

َواكَ   وقال حديث حسن. 4314أخرجه الرتمذي رقم  {سه

“Ollo-humma ikfini bihala-lika an hara-mika wa 

aghnini bifadhlika amman siwa-ka” 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho bề tôi đủ những thứ 

Halal để dùng không cần gì đến những thứ Haram và 

với ân phúc của Ngài xin Ngài ban sự giàu có cho bề 

tôi” (Tirmizdi: 3563, và ông nói Hadith tốt). 

 { لَُك  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
ْسأ

َ
أخرجه  {َوالْغهَن  َوالَْعَفاَف  َواتلَُّق  الُْهَدى أ

 .5657والرتمذي رقم  1912مسلم رقم 

“Ollo-humma inni as-aluka alhuda wattuqo wal’afa-

fa walghina” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài sự chỉ dẫn, 

lòng kính sợ, phẩm hạnh tốt đẹp và sự giàu có” 

(Muslim: 2721, Tirmizdi: 3489). 

 { لَُك  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
ْسأ

َ
َدادَ  الُْهَدى أ  رواه مسلم. {َوالسى

“Ollo-humma inni as-aluka alhuda wassada-d” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài sự chỉ dẫn và 

sự ngay chính” (Muslim). 

 «  لَُك  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
ْسأ

َ
َْيه  مهنَ  أ لههه  ُُكِّهه  اْلْ لههه  اَعجه  مهْنهُ  َعلهْمُت  َما َوآجه

ْعلَمْ  لَمْ  َوَما
َ
ُعوذُ  أ

َ
هَك  وَأ ِّ  مهنَ  ب لههه  ُُكِّهه  الّشى لههه  اَعجه  مهْنهُ  َعلهْمُت  َما َوآجه

ْعلَمْ  لَمْ  َوَما
َ
لَُك  إهّنِّ  اللىُهمى  .أ

َ
ْسأ

َ
لََك  َما َخْيه  مهنْ  أ

َ
د   َونَبهيَُّك  َعْبُدكَ  َسأ ُُمَمى
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ُعوذُ  َسلىمَ َصَّلى اهلُل َعلَْيهه وَ 
َ
هَك  وَأ ههه  اَعذَ  َما ََشِّ  مهنْ  ب  َونَبهيَُّك  َعْبُدكَ  ب

د  َصَّلى اهللُ َعلَْيهه وََسلىَم.  4/256وأمحد  5564أخرجه ابن ماجه رقم  « ُُمَمى
وصححه ووافقه اذلهيب وابن حبان كما يف املوارد رقم  2/311واحلاكم 

1625. 

“Ollo-humma inni as-aluka minal khoiri kullih, ‘a-

jilihi wa a-jilih, ma ‘alimtu minhu wa ma lam a’lam; 

wa a’u-zdu bika min sharri kullih ‘a-jilihi wa a-jilih, 

ma ‘alimtu minhu wa ma lam a’lam. Ollo-humma 

inni as-aluka min khoiri ma sa-alaka minhu abduka 

wa nabiyuka Muhammad sollollo-hu ‘alayhi wa 

salam, wa a’u-zdu bika min sharri ma ista’a-zda 

minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sollollo-hu 

‘alayhi wa salam”. 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài tất cả mọi 

điều tốt lành, trên thế gian và ở cõi Đời Sau, những gì 

mà bề tôi biết và những gì mà bề tôi không biết; và bề 

tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, trên 

thế gian và ở cõi Đời Sau, những gì mà bề tôi biết và 

những gì mà bề tôi không biết. Lạy Allah, bề tôi cầu 

xin Ngài mọi điều tốt lành mà người bề tôi của Ngài, 

vị Nabi của Ngài Muhammad đã cầu xin Ngài; và bề 

tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu mà 

người bề tôi của Ngài, vị Nabi của Ngài Muhammad 

đã cầu xin Ngài che chở.” (Ibnu Ma-jah: 3846, Ahmad: 

6/134, Al-Hakim: 1/522, Azd-Zdahabi và Ibnu Hibban đã 

xác nhận Hadith Sahih). 



 

 

Nhắc Nhở Về Hajj 
35 

 { لَُك  إهّنِّ  اللىُهمى
َ
ْسأ

َ
َنىةَ  أ

ْ
هَْلَْها قَرىَب  َوَما اْل وْ  قَْولٍ  مهنْ  إ

َ
 َعَمٍل  أ

ُعوذُ 
َ
هَك  وَأ هَْلَْها قَرىَب  َوَما انلىاره  مهنَ  ب وْ  َقْولٍ  مهنْ  إ

َ
لَُك  َعَمٍل  أ

َ
ْسأ

َ
نْ  َوأ

َ
 ََتَْعَل  أ

 4/256وأمحد  5564أخرجه ابن ماجه رقم  {َخْيًا له  قََضْيَتهُ  قََضاءٍ  ُُكى 
وصححه ووافقه اذلهيب وابن حبان كما يف املوارد رقم  2/311واحلاكم 

1625. 

“Ollo-humma inni as-aluka aljannah wa ma qarroba 

ilayha min qawlin wa ‘amal; wa a’u-zdu bika minan 

na-r wa ma qarroba ilayha min qawlin wa ‘amal. Wa 

as-aluka an taj’ala kulla qodho’ qodhi-yatuhu li 

khoiro” 

“Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài Thiên Đàng và những 

gì dẫn bề tôi đến gần với nó từ lời nói cũng như hành 

động; và bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi 

Hỏa Ngục và những gì dẫn bề tôi đến gần với nó từ 

lời nói cũng như hành động; và bề tôi cầu xin Ngài 

làm cho mọi sự an bài tốt đẹp đối với bề tôi.” (Ibnu 

Ma-jah: 3846, Ahmad: 6/134, Al-Hakim: 1/522, Azd-

Zdahabi và Ibnu Hibban đã xác nhận Hadith Sahih). 

 { َهَِلَ  ل َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك، َِلُ  َِلُ، ََشهيَك  لَ  وَْحَدهُ  اهللُ  إهلى  إ يُْْحه  اْلْ
يْرٍ  ٍء َقده ْيُت َوُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ ه، َوتُمه َْمُد ِله هَِلَ  لَ  وَ ، ُسْبَحاَن اهلله، َواْلْ  إهلى  إ

ِّ الَْعَظْيمه ، َواهلُل  اهللُ  هاهلله اْلَعِّله  ب
ةَ إهلى ْكَبُ ، َوَل َحْوَل َوَل قُوى

َ
 {أ

“La-ila-ha illollo-h wahdahu la shari-ka lahu, lahul-

mulku walahul-hamdu yuhyi wa yumi-tu wa huwa ala 

kulli shay-in qodi-r, subha-nollo-h, alhamdulillah, wa 
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la-ila-ha illollo-h, wollo-hu-akbar, wa la hawla wa la 

qu-wata illa billahil ‘ali-yil ‘azhi-m” 

 { دٍ  لََعَ  َصلِّ  اللىُهمى دٍ  آله  َولََعَ  ُُمَمى هبَْراههيمَ  لََعَ  َصلىْيَت  َكَما ُُمَمى  إ
هبَْراههيَم، آله  َولََعَ  هنىَك  إ دٍ  لََعَ  بَارهكْ  اللىُهمى  .ََمهيد   َْحهيد   إ دٍ  آله  َولََعَ  ُُمَمى  ُُمَمى
هبَْراههيمَ  لََعَ  بَاَرْكَت  َكَما هنىَك  إهبَْراههيَم، آله  َولََعَ  إ يد   َْحهيد   إ رواه  {.ََمه

 ابلخاري.

(Ollo-humma solli a’al Muhammadwa a’la a’li 

Muhammad kama sollayta a’la Ibrahim wa a’la a’li 

Ibrahim, innaka hami-dum maji-d. Ollo-humma ba-

rik a’al Muhammad wa a’la a’li Muhammad kama 

barakta a’al Ibrahim wa a’la a’li Ibrahim, innaka 

hami-dum maji-d). 

(Lạy Allah, cầu xin Ngài ban bằng an cho Nabi 

Muhammad và cho gia quyến của Nabi Muhammad 

giống như Ngài đã ban bằng an cho Nabi Ibrahim và 

gia quyến của Nabi Ibrahim, quả thật ngài là đấng 

đáng được ca ngợi và Oai Nghiêm. Và xin Ngài ban 

hồng phúc cho Nabi Muhammad và cho gia quyến 

của Nabi Muhammad giống như Ngài đã ban hồng 

phúc cho Nabi Ibrahim và gia quyến của Nabi 

Ibrahim, quả thật ngài là đấng đáng được ca ngợi và 

Oai Nghiêm.) (Albukhari). 

Trong suốt thời gian dừng chân tại Arafah là thời 

điểm vô cùng vĩ đại và thiêng liêng, người thực hiện Hajj 

nên lặp đi lặp lại những lời tụng niệm cũng như những 

lời Du-a được đề cập ở trên. Trong những lời tụng niệm 

và Du-a trên đây mang ý nghĩa tụng niệm, cầu nguyện và 
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cả Salawat cho Nabi , mang ý nghĩa sự cầu xin Thượng 

Đế điều tốt lành ở trên cõi đời này và cõi Đời Sau. 

Thiên sứ của Allah  mỗi khi Du-a thì Người 

thường lặp lại ba lần lời Du-a và chúng ta nên làm theo 

gương Người . 

Người Muslim trong thời điểm tại khụ vực A’rafah 

này hãy tha thiết khẩn cầu Thượng Đế của y, hãy hạ 

mình trước Ngài, hãy đứng trước Thượng Đế của y trong 

kiểu dáng đáng thương tha thiết mong mỏi lòng thương 

xót và sự tha thứ của Ngài và khiếp sợ sự trừng phạt của 

Ngài; y hãy cầu xin cho bản thân mình, cho anh em đồng 

đạo Muslim và cho tất cả đất nước Islam; y hãy nên nói 

nhiều lời: 

هَِلَ  لَ } َْمدُ  َوَِلُ  الُْملُْك، َِلُ  َِلُ، ََشهيَك  لَ  هُ وَْحدَ  اهللُ  إهلى  إ ْيُت  اْلْ يُْْحه َوتُمه
يْرٍ  ٍء قَده  {َوُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ

“La-ila-ha illollo-h wahdahu la shari-ka lahu, lahul-

mulku walahul-hamdu yuhyi wa yumi-tu wa huwa ala 

kulli shay-in qodi-r”. 

Và chớ đừng quên rằng Shaytan luôn thấy mình vô 

cùng nhỏ bé vào ngày hôm đó và thấy mình chưa bao giờ 

có hình ảnh đáng khinh như trong ngày hôm đó, cho nên 

hãy khinh miệt nó bởi sự thờ phượng thật nhiều dành cho 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài; bởi lẽ ngày hôm đó 

nó thấy lòng nhân từ bao la của Allah  dành cho các bề 

tôi của Ngài, nó thấy Ngài ban bao nhiêu điều tốt đẹp cho 

họ và đã tha thứ cho họ nhiều như thế nào. Do đó, người 

thực hiện Hajj hãy cầu xin Allah  thật nhiều trong 

những giấy phúc đắt giá và quí báu đó. 



 

 

Nhắc Nhở Về Hajj 
38 

Sau khi mặt trời lặn khuất của ngày mồng chín thì 

hãy di chuyển đến khu vực Muzdalifah, hãy dâng lễ 

nguyện Salah tại đó cho lễ nguyện Salah Maghrib và I-

sha’ bằng hình thức Jamu’a Ta’kheer (tại giờ của I-sha’), 

và hãy ngủ lại đó cho đến giờ Fajar. Nếu như trong đoàn 

có phụ nữ và những người già yếu thì chỉ cần ngủ lại 

Muzdalifah đến tận nửa đêm là được, và hãy nhặt các 

viên sỏi để ném trụ Aqabah cho ngày hôm đó tại khụ vực 

Muzdalifah này, hoặc cũng có thể nhặt các viên sỏi từ bất 

cứ nơi nào trong khu vực Mina. Nếu có thể thì hãy đứng 

tại khu vực Muzdalifah này sau lễ nguyện Salah Fajar (để 

cầu nguyện) cho đến khi ánh rạng động trở nên vàng 

sáng hơn. 

 Ngày mồng mười: 

Phải có mặt tại khu vực Mina để thực hiện những 

việc làm sau: 

1- Ném trụ Jamarat Aqabah, thời điểm ném trụ là sau 

khi mặt trời mọc, nếu ném vào lúc từ sau nửa đêm của 

Muzdalifah thì vẫn có giá trị. 

2- Nếu là người thực hiện Hajj theo dạng Qiraan hay 

Tamattu’a thì giết tế Hady (con cừu, dê). 

3- Cạo đầu hoặc cắt ngắn tóc nhưng cạo sẽ tốt hơn. 

4- Tawaaf Ifa-dhah rồi dâng lễ nguyện Salah hai 

Rak’at và Sa’i giữa đồi Safa và Marwah bảy dòng. 

 Ngày mười một: 

Ném ba trụ Jamarat theo thứ tự: Jamarah Sughra 

(tiểu trụ), Jamarat Wusta (trụ giữa) và Jamarat Aqabah, 

mỗi trụ ném bảy viên sỏi, sau đó ngủ lại ở Mina. 
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 Ngày mười hai: 

Ném ba trụ Jamarat giống như ngày thứ mười một. 

Trong ngày này, sau khi đã ném trụ xong thì được phép 

rời khỏi khu vực Mina nhưng phải rời đi trước khi mặt 

trời lặn, nếu mặt trời đã lặn thì bắt buộc người làm Hajj 

phải ngủ lại và tiếp tục ném các trụ Jamarat vào ngày 

hôm sau (ngày mười ba). 

Sau đó, hãy trở về Makkah, nếu muốn rời đi khỏi 

Makkah thì phải Tawaaf chia tay. 

Đến đây là đã xong phần Hajj. Nếu trường hợp đối 

với người phụ nữ có máu hậu sản hay kinh nguyệt thì 

không cần phải Tawaaf chia tay. Nhưng nếu chưa Tawaaf 

Ifa-dhah thì phải đợi đến khi thể trạng sạch trở lại thì 

Tawaaf (bởi vì Tawaaf I’fa-dhah là Tawaaf của Hajj). 

 Tahallul (vô hiệu Ihram): 

Có hai Tahallul: Tahallul lần một và Tahallul lần 

hai 

Tahallul lần một: Việc vô hiêu tình trạng Ihram 

lần đầu này diễn ra khi đã hoàn tất hai trong việc: ném 

trụ, cạo đầu (hay cắt ngắn tóc) và Tawaaf. Khi đã hoàn 

tất hai trong ba việc đó thì người thực hiện Hajj được 

phép làm tất cả những điều cấm trong tình trạng Ihram 

ngoại trừ phụ nữ. 

Tahallul lần hai: Lần Tahallul này diễn ra sau khi 

đã hoàn thành tất cả ba điều nói trên (ném trụ, cạo đầu và 

Tawaaf). Khi đã hoàn tất bà việc đó thì người thực hiện 

Hajj được phép làm tất cả những điều cấm trong tình 

trạng Ihram ngay cả phụ nữ. 
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Theo Sunnah, khuyến khích thực hiện các việc 

theo thứ tự nếu không gặp trở ngại, còn nếu gặp trở ngại 

thì dù thực hiện không theo thứ tự vẫn có giá trị bởi khi 

Thiên sứ của Allah  được hỏi về làm trước và làm sau 

các việc làm đó thì Người nói: 

 .2509ومسلم رقم  2956خاري رقم رواه ابل {َحَرجَ  َولَ  اْفَعْل }

“Cứ làm, không bị sao cả” (Albukhari: 1734, Muslim: 

1307). 
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بَيٗلاَوَ ﴿ بهََس  َإََل  اع  ت ط  َنَٱسب َٱۡلب يبَتَم  َٱنلهاَسََحجُّ ََلَع   َّلَِله ر    نَف  َو م 
َٱ َٰل َميَ ف إَنه َنَٱلبع  َع  َِنٌّ َغ   [79: عمرانسورة آل ]         ﴾ ّلِله 

Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải 

đi hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah 

khi 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). 

 

 

 

Các điểm định 
tâm vào Ihram
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cư dân 
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Cư dân 
Yemen

AlJuhfah

Cư dân Ai 
Cập, Ma-

rốc và 
Sham 
(Syria,  
Jordan, 
Li-băng 

và 
Palestien)

Qarn Al-
Mana-zil

Cư 
dân 

Najd

Zda-tu 
'Irq

Cư dân 
phương 
Đông

Makkah

Cư dân 
Makkah
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Những nghi 
thức Wa-jib của 

Hajj 

Ihram tại Mi-qaat (điểm qui định vào Irham)

Dừng chân tại Arafah cho đến tối

Cạo đầu hoặc cắt ngắn tóc

Ngủ đêm tại Muzdalifah

Tawaaf chia tay đối với người không trong tình 
trạng máu hậu sản hoặc kinh nguyệt

Ngủ đêm tại Mina

Ném trụ Jamarat

Lưu ý

Ai bỏ một nghi thức trụ cột 
thì cuộc hành hương Hajj sẽ 

không có giá trị

Ai bỏ một nghi thức Wa-jib 
thì bắt buộc y phải chịu phạt 

một con cừu (dê)

Ai bỏ một nghi thức Sunnah 
thì không sao
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Một số điều hữu ích dành cho ai muốn viếng 

thăm Masjid Nabi 

 Theo Sunnah, khuyến khích người tín đồ Muslim 

viếng thăm Masjid của Nabi  (Masjid Annabawi tại 

Madinah) vào bất cứ thời điểm nào, dù là trước hay sau 

Hajj. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َد } هلى الَْمْسجه وَاهُ إ ْلفه َصلَةٍ فهيَما سه
َ
ْفَضُل مهْن أ

َ
ى َهَذا أ ده َصلَة  فه َمْسجه

ََرامَ   .2576ومسلم رقم  2270رواه ابلخاري رقم  {اْلْ
“Dâng lễ nguyện Salah tại Masjid này của Ta tốt hơn 

một ngàn lần dâng lễ nguyện tại các Masjid khác trừ 

Masjid Al-Haram (Makkah)” (Albukhari: 1190, 

Muslim: 1394). 

 Việc viếng thăm Masjid Nabi  không có qui định 

nói Talbiyah hay phải định tâm Ihram và cũng không can 

hệ gì đến cuộc hành hương Hajj. Viếng thăm Masjid 

Nabi  chỉ là điều được khuyến khích vào mọi thời điểm 

đối với ai muốn viếng thăm. 

 Khi đến Masjid Annabawi, khuyến khích người 

viếng bước vào bằng chân phải đồng thời nói: 

ْيمه } هاهلله الَْعظه ُعْوُذ ب
َ
َلُم لََعَ َرُسْوله اهلله، أ َلةُ َوالسى  ِمْسِب اهلله َوالصى

ه  هه الَْكرهْيمه َوب يْمه مهنَ  وَْجهه ههه الَْقده ْيمه  َوُسلَْطان ْيَطانه الرىجه أخرجه أبو  {الشى
 .644داود رقم 



 

 

Nhắc Nhở Về Hajj 
44 

“Bismillah, wassola-tu wassala-mu ala rosu-lillah, ‘a-

u-zdu billahi azhi-m wa bi wajhihil kari-m wa sulto-

nihi al-qodi-m minash shayto-nir roji-m”. 

“Nhân danh Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho 

Thiên sứ của Allah, cầu xin Allah, Đấng Vĩ Đại với 

sắc diện ân phúc và quyền lực từ xưa của Ngài, che 

chở bề tôi khỏi Shaytan xấu xa.” (Abu Dawood: 466). 

بَْواَب رَْْحَتهَك }
َ
ْ أ هْفَتْح ِله  .925مسلم رقم  أخرجه {اللُهمى ا

“Ollo-humma iftah li abwa-ba rohmatika”. 

“Lạy Allah xin Ngài hãy mở các cánh cửa lòng Nhân 

từ của Ngài cho bề tôi!” (Muslim: 713). 

Thật ra, điều Sunnah này không phải chỉ dành 

riêng đối với Masjid của Nabi  mà là Sunnah cho tất cả 

các Masjid nói chung. 

 Khi đã vào trong Masjid Annabawi, hãy dâng lễ 

nguyện Salah hai Rak’at chào Masjid. Nếu có thể dâng lễ 

nguyện Salah hai Rak’at này tại khu vực Rawdhah là tốt 

nhất, nhưng nếu gặp trở ngại thì hãy dâng lễ trong Masjid 

chỗ nào cũng được miễn sao thuận tiện. 

 Sau đó, đi đến chỗ mộ của Nabi  đứng hướng 

mặt về ngôi mộ rồi nói một cách nhỏ tiếng và từ tốn: 

ُّ َورَْْحَُة اهلله َوَبَرََّكتُهُ } يَُّها انلىِبه
َ
َلُم َعلَْيَك أ  .{السى

“Assala-mu alayka ayyuhan Nabi-yu wa rohmatul-

llo-hi wa baroka-tuh” 

“Chào băng an và phúc lành đến Người hỡi Nabi!” 



 

 

Nhắc Nhở Về Hajj 
45 

Còn nếu như nói thêm câu dưới đây thì cũng 

không vấn đề gì: 

يلَةَ  اللىُهمى } ههه الْوَسه يلَةَ  آت هى َُمُْموًدا َمَقاًما َواْبَعْثهُ  َوالَْفضه ،  َوَعْدتَهُ  اَّلى
ََزاء اللىُهمى  ْفَضَل اْلْ

َ
تههه أ مى

ُ
هْجزههه َعْن أ  {ا

“Ollo-humma a-til wasilah walfadhi-lah wab’ath-hu 

maqo-man mahmu-danil-lazdi wa ‘adtah, ollo-

humma ijzihi an ummatihi afdholal jaza’.” 

“Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho cho Người đặc ân 

phúc và hãy để Ngươi lên vị trí đáng ca ngợi mà Ngài 

đã hứa; lạy Allah xin Ngài hãy cho ban Người phần 

thưởng tốt nhất”. 

Sau đó, dịch chuyển sang phải một chút, đứng 

trước mộ của Abu Bakr  và chào Salam đồng thời cầu 

xin Allah  tha thứ và thương yêu ông. 

Kế đến tiếp tục dịch chuyển sang phải một chút, 

đứng trước mộ của Umar , chào Salam và cầu xin 

Allah  tha thứ và yêu thương ông. 

 Theo Sunnah, khuyến khích đi Masjid Quba’ trong 

thể trạng sạch sẽ (đã có Wudu’) và dâng lễ nguyện Salah 

tại đó; bởi Thiên sứ của Allah  đã làm như vậy và 

Người bảo các Sahabah làm thế. 

 Theo Sunnah cũng khuyến khích viếng thăm khu 

mộ Baqi’a, mộ của Uthman , khu Shuhada’ Uhud, mộ 

của Hamzah ; đến đó chào Salam và cầu nguyện cho 

họ; bởi Thiên sứ của Allah  từng thăm viếng mộ của họ 

và cầu nguyện cho họ, Người đã dạy các vị Sahabah của 

Người khi đi viếng mộ thì hãy nói: 
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لَمُ } ْهَل  َعلَْيُكمْ  السى
َ
يَاره  أ هنىا َوالُْمْسلهمهيَ  الُْمْؤمهنهيَ  مهنَ  اَلِّ  َشاءَ  إهنْ  َوإ

ُقونَ  اهللُ  ُل  لَلَحه
َ
ْسأ

َ
 .793أخرجه مسلم رقم  {الَْعافهَيةَ  َولَُكمُ  نَلَا اهللَ  أ

“Assala-mu alaykum ahlad diya-r minal mu’mini-n 

wal-muslimi-n wa inna in sha-ollo-h la la-hiqu-n, as-

alul-lolloh lana wa lakum al-a’fiyah”. 

“Chào bằng an đến quí vị hỡi những người trong mộ 

từ những người có đức tin và những người Muslim, 

quả thật chúng tôi insha-Allah sẽ hội ngội với quí vị; 

cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc lành cho chúng 

tôi và cho quí vị.” (Muslim: 975). 

 Nên nhiều lễ nguyện Salah Sunnah, đặc biệt tại 

khu vực Rawdhah nếu như không gây trợ ngại và phiền 

hà đến ai khác, còn không thì thực hiện lễ nguyện Salah 

bất cư nơi nào trong Masjid. 

Tại Madinah, không có bất cứ Masjid nào hay bất 

cứ chỗ nào được giáo lý qui định viếng thăm mang tính 

thờ phượng Allah  ngoài Masjid của Nabi  và những 

địa điểm đã nói trên. Bởi thế, chớ đừng gây khó khăn cho 

bản thân cũng như tốn công sức cho điều không mang lại 

ân phước, ngược lại, có thể mang lại tội lỗi cho ban thân. 

Cầu xin Allah  hướng dẫn và phụ hộ! 

 

 

 

 



 

 

Nhắc Nhở Về Hajj 
47 

Những điều trái giáo lý mà người hành 

hương Hajj phải từ bỏ 

 Sờ, vuốt, chạm, hôn Hijr Isma’il hoặc Tawaaf 

quanh nó là việc làm không được chỉ dạy từ những người 

Salaf ngoan đạo, mà đó là việc làm Bid’ah bị ngăn cấm. 

 Không bất cứ ai được phép cầu xin Thiên sứ của 

Allah  đáp ứng nhu cầu của bản thân y hoặc xin Người 

giải nạn hay ban cho y lành bệnh hay cầu xin Người bất 

kỳ điều gì khác. Tất cả những sự việc đó chỉ được phép 

cầu xin một mình Allah  duy nhất, còn việc cầu xin 

những người đã chết là việc làm Shirk với Allah , là sự 

thờ phượng ai khác ngoài Ngài. 

 Không ai được phép cầu xin Thiên sứ của Allah  

sự ân xá, bởi lẽ việc ban cho ân xá thuộc thẩm quyền của 

một mình Allah , không ai có quyền chia sẻ. Cho nên 

chỉ được phép cầu xin một mình Allah  duy nhất ban 

cho sự ân xá, Ngài phán: 

َيٗعا َ﴿ ُةََج  َٰع  ف  ََٱلشه ه َ قُلَّلِّلَ ُعون  بهََتُ بج  ُثمهَإََل  ۡرَضَِۖ
ََٰتَو ٱۡلب  َٰو  م  ۥَُملبُكَٱلسه ُ َّله

 [66]سورة الزمر:  ﴾٤٤
Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: “Mọi sự cầu xin ân 

xá đều thuộc quyền của Allah cả, Ngài nắm quyên 

thống trị các tấng trời và trái đất. Rồi các người sẽ 

được đưa về  gặp Ngài trở lại”. (Chương 39 – 

Azzumar, câu 44). 

Không được cầu xin Nabi hay các vị Nabi khác 

hoặc bất cứ ai ngoài họ ban cho sự ân xá, ngay cả các 

Thiên Thần. Và nếu các Thiên Thần, các vị Nabi, những 
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người còn sống cũng không được quyền cầu xin họ thì 

nói chi đến những người đã chết. 

 Tránh xa những điều mà một số người hành hương 

thường làm, đó là lớn tiếng trước mộ của Nabi , đứng 

lâu tại khu vực đó. Tất cả đều trái với giáo lý bởi vì 

Allah, Đấng Tối Cao đã cấm cộng đồng tín đồ cất tiếng 

lớn bên trên tiếng của Nabi , và cấm nói lớn tiếng với 

Người giống như họ đang lớn tiếng với nhau. 
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Khuyến Cáo 

Việc viếng thăm mộ của Nabi  không phải là 

nghĩa vụ bắt buộc cũng không phải là điều kiện bắt buộc 

làm nên giá trị của cuộc hành hương Hajj như một số 

người ít hiểu biết đã nghĩ, mà nó chỉ là việc làm khuyến 

khích cho bất kỳ ai ở gần đến viếng. 

Trường hợp ở xa Madinah thì không được phép 

vượt hành trình xa đầy khó khăn chỉ để mục đích viếng 

mộ, tuy nhiên, theo Sunnah được phép và khuyến khích 

vượt hành trình xa đến với mục đích viếng thăm Masjid 

cao quý của Nabi  như Người đã nói: 

وا لَ } هَل  إهلى  الرَِّحاَل  تَُشدُّ ى َمَساجهدَ  ثَلَثَةه  إ ده ده  َهَذا َمْسجه  َوالَْمْسجه
ََرامه  ده  اْلْ ْقَص  َوالَْمْسجه

َ
 .1693 رواه مسلم رقم {األ

“Các ngươi chớ vượt hành trình xa xôi đến (vì mục 

đích viếng thăm) ngoại trừ ba Masjid: Masjid này của 

Ta (Masjid Annabawi), Masjid Al-Haram (Makkah) 

và Masjid Al-Aqsa (Palestine)” (Muslim: 2475). 

Sau đây là một số Hadith bịa đặt, chúng ta nên đọc 

để biết mà tránh: 

Hadith thứ nhất: 

{ ْ ْ َحَياِته ْ ِفه نىَما َزاَرِنه
َ
ْ َفَكأ ْ َبْعَد َمَماِته أخرجه الطرباين يف  {َمْن َزاَرِنه

( وابن 3/164( وابليهيق يف الكبري )25679رقم  609 – 21/604الكبري )
: (3335( وقال اْلبلاين يف ضعيف اجلامع )رقم 1/551عدي يف الاكمل )

 موضوع.



 

 

Nhắc Nhở Về Hajj 
50 

“Ai viếng thăm Ta sau khi Ta chết đi thì giống như y 

viếng thăm Ta trong lúc Ta còn sống” (Attabra-ni ghi 

lại trong Al-Kabir: 12/406 – 407 số 13497, Al-Bayhaqi 

ghi lại trong Al-Kabir: 5/246, và Ibnu Udai trong Al-Ka-

mil: 2/ 382, và Sheikh Albani nói trong Dha’if Al-Jami’a 

số 5553: Hadith bịa đặt). 

Hadith thứ hai:  

ْ َمْن } ْ َفَقْد َجَفانه الضعيفة رقم قَال اْلبلاين يف السلسلة  {َحجى َولَْم يَُزْرِنه
 : موضوع.63

“Ai đi hành hương Hajj mà không viếng thăm Ta thì 

quả thật y đã quay lưng với Ta” (Sheikh Albani nói 

trong bộ Assilsilah Addha’i-fah số 45: Hadih bịa đặt). 

Hadith thứ ba:  

هبَْراههْيمَ } ْ إ ِبه
َ
ْ َوَزاَر أ َنىةه  َمْن َزاَرِنه

ْ
ٍد َضَمْنُت َِلُ لََعَ اهلله اْل ْ اَعٍم َواحه  {ِفه

 : موضوع.46قَال اْلبلاين يف السلسلة الضعيفة رقم 
“Ai viếng thăm Ta và viếng thăm cha Ta Ibrahim 

trong cùng một năm thì Ta sẽ đảm bảo cho y Thiên 

Đàng ở nơi Allah” (Sheikh Albani nói trong bộ 

Assilsilah Addha’i-fah số 46: Hadih bịa đặt). 

Hadith thứ tư:  

ْ  َمْن َزاَر َقْبهْي وََجَبْت َِلُ } أخرجه ابن عدي ِف الَكمل  {َشَفاَعِته
 : موضوع.3409( وقال اْلبلاين يف ضعيف اجلامع رقم 4/532)

“Ai viếng thăm mộ của Ta thì bắt buộc người đó sẽ có 

sự cầu xin ân xa từ nơi Ta” (Ibnu Udai ghi lại trong Al-
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Ka-mil: 6/351, và Sheikh Albani nói trong Dha’if Al-

Jami’a số 5607: Hadith bịa đặt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những điều sai mà một số người hành hương 

Hajj thường mắc phải 
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Những lỗi sai trong Ihram 

Qua khỏi điểm Mi-qat mà không định tâm vào 

Ihram cho Hajj hoặc Umrah cho tới khi đã đến Jeddah 

hoặc những nơi khác bên trong phạm vi đáng lẽ phải có 

sự định tâm Ihram; điều này trái với lệnh bảo của Thiên 

sứ . 

Những lỗi sai trong Tawaaf 

 Bắt đầu dòng Tawaaf trước khi tới chỗ của cục đá 

đen trong khi bắt buộc phải bắt đầu tại đó. 

 Tawaaf bên trong Hijr Isma’il, bởi như thế là đã 

không thực sự Tawaaf toàn bộ ngôi đền Ka’bah mà chỉ 

Tawaaf một phần của nó mà thôi, vì Hijr là một phần của 

ngôi đền Ka’bah. Tawaaf như thế là không có giá trị. 

 Đi nhanh chỉ diễn ra trong ba dòng đầu của Tawaaf 

nhưng họ lại đi hết trong cả bảy dòng; và việc làm chỉ đối 

với Tawaaf Qudu-m khi mới tới Makkah. 

 Chen lấn, xô đẩy nhau trong đám đông nghẹt chỉ vì 

để hôn cục đá đen, thậm chí đôi lúc có thể xảy ra những 

lời văn tục, chửi bới và cả đánh nhau nữa. Đích thực sự 

việc này gây phiền hà và quấy nhiễu những người 

Muslim bởi vì người Muslim không được phép chửi rủa 

và đánh người anh em đồng đạo của mình một cách vô 

lý. 

 Sờ chạm vào cục đá đen với tâm niệm được ân 

phúc từ nó. Theo Sunnah thì người Hajj chỉ cần đưa tay 

chào và hôn nó nếu thuận tiện. 

 Chào Salam đến tất cả bốn góc của ngôi đền 

Ka’bah, một số còn thực hiện điều đó đối với cả các bức 
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tường của Ka’bah và sờ chạm lấy nó. Thiên sứ của Allah 

 đã không làm thế. 

 Ấn định các lời Du-a riêng biệt cho từng dòng 

Tawaaf trong khi điều đó không được truyền dạy và 

hướng dẫn trừ Thiên sứ của Allah . 

 Tụng niệm và Du-a lớn tiếng của một số người đi 

Tawaaf gây phiền nhiễu cho những người cùng đi 

Tawaaf với họ. 

 Chen lấn nhau để giành giật chỗ cho lễ nguyện 

Salah sau Maqaam Ibrahim. Đây là điều không những đi 

ngược lại với Sunnah mà còn gây phiền hà và trở ngại 

cho những người đang Tawaaf. Việc dâng lễ nguyện 

Salah sau khi Tawaaf có thể thực hiện ở bất cứ nơi nào 

trong Masjid nếu như không thuận tiện tại phía sau 

Maqaam Ibrahim hoặc thấy rằng việc Salah đằng sau 

Maqaam Ibrahim gây cản trở cho những người Muslim. 

Những lỗi sai trong Sa’i 

 Một số người hành hương Hajj khi đi lên đồi Safa 

và Marwah hướng mặt về phía ngôi đền Ka’bah và đưa 

tay lên Takbeer giống như đưa tay lên Takbeer trong lễ 

nguyện Salah; đây là cách đưa tay sai trong Takbeer lúc 

đứng trên đồi Safa hay Marwah để bắt đầu cho một dòng 

Sa’i bởi vì Thiên sứ của Allah  chỉ ngửa đồi bàn tay 

cao quí của Người lên để Du-a mà thôi. 

  Chạy nhanh giữa hai đồi Safa và Marwah cho mỗi 

dòng Sa’i; thật ra theo Sunnah thì việc chạy nhanh trong 

lúc đi Sa’i chỉ diễn ra giữa hai vạch màu xanh mà thôi, 

ngoài hai vạch đó thì người Sa’i chỉ đi bộ. 
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Những lỗi sai tại Arafah 

 Một số người hành hương Hajj dừng chân không 

trong phạm vi của khu vực Arafah, họ ở bên ngoài khu 

vực Arafah cho đến khi mặt trời lặn rồi họ di chuyển đi 

Muzdalifah mà chưa có sự dừng chận tại Arafah. Đây là 

việc làm sai làm mất đi hoàn toàn giá trị của Hajj, bởi vì 

Hajj là Arafah (có nghĩa là không dừng chân tại Arafah là 

coi như cuộc hành hương Hajj không có hiệu lực, bị hư 

hoàn toàn, không được chấp nhận nơi Allah ). 

 Một số người hành hương rời Arafah để đi 

Muzdalifah trước khi mặt trời lặn, điều này không được 

phép bởi Thiên sứ của Allah  đã dừng chân tại Arafah 

cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn. 

 Chen lấn nhau chỉ vì muốn leo lên đỉnh núi 

Arafah. 

 Một số người hướng mặt về phía núi Arafah trong 

lúc Du-a trong khi Sunnah là hướng mặt về phía Qiblah. 

 Một số người nhặt lấy đất, sỏi ở một số điểm nhất 

định nào đó trong ngày Arafah trong khi việc làm đó 

không có trong giáo lý của Allah, Đấng Tối Cao. 

Những lỗi sai tại Muzdalifah 

 Một số người hành hương ngay khi đến khu vực 

Muzdalifah thì lại bận rộn với việc đi tìm nhặt các viên 

đá cuội trước khi dâng lễ nguyện Salah Maghrib và I-

sha’, và họ quan niệm rằng việc nhặt các viên đá cuội là 

phải ở tại khu vực Muzdalifah trong khi việc nhặt đá cuội 

để ném trụ có thể nhặt ở bất cứ nơi nào tùy thích. Thiên 

sứ của Allah  không bảo phải nhặt đá ném trụ Jamarat 
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A’qabah tại khu vực Muzdalifah mà chỉ có Hadith ghi lại 

rằng vào buổi sáng khi Người rời Muzdalifah thì Người 

 nhặt đá theo đường cho đến sau khi đã vào Mina. Như 

vậy, những viên đá cuội còn lại Người  đã nhặt ở Mina. 

  Một số người rửa các viên đá ném trụ với nước 

trong khi việc làm đó không được giáo lý qui định. 

Những lỗi sai trong lúc ném trụ 

 Một số người hành hương quan niệm rằng việc 

ném các trụ là ném những tên Shaytan. 

 Họ ném các trụ Jamarat với các cục đá to, có người 

còn ném với cả giày dép của họ hoặc ném với những 

khúc gỗ. Đây là sự thái quá trong tôn giáo mà Thiên sứ 

của Allah  đã ngăn cấm. 

 Chen lấn, ẩu đả tại các trụ Jamarat chỉ vì mục đích 

ném trụ trong khi giáo lý bảo phải tránh gây điều xấu cho 

nhau và mọi việc phải được thực hiện theo khả năng và 

hoàn cảnh. 

 Ném tất cả các viên đá trong một lần ném; quả 

thật, giới học giả nói rằng ném như thế chỉ được tính là 

ném một viên mà thôi. 

 Ủy thác cho người khác ném thay trong khi bản 

thân có khả năng thực hiện, mục đích chỉ vì lo sợ khó 

khăn cho bản thân. 

Những lỗi sai trong Tawaaf chia tay 

 Một số người rời Mina trước khi ném các trụ vào 

ngày 12 để đi Tawaaf chia tay, sau đó mới trở về Mina 

ném các trụ rồi rời đi trở về quê hương của họ. 
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 Họ rời khỏi Masjid sau khi Tawaaf chia tay xong 

bằng cách đi lùi về phía sau tức mặt của họ hướng mặt về 

phía Ka’bah trong lúc đi vì họ cho rằng làm như vậy là 

tôn vinh ngôi đền Ka’bah. Đây rõ ràng là việc làm Bid’ah 

trong tôn giáo, không có cơ sở giáo lý nào cả. 

 Một số người ngoái đầu lại phía ngôi đền Ka’bah 

tại cửa của Masjid sau khi đã thực hiện xong Tawaaf chia 

tay để cầu nguyện với những lời Du-a như thể là họ đang 

nói lời chia tay với ngôi đền Ka’bah. 

 

 

 

 

 

 

 

Lời nhắn ngắn gọn đến quí đồng đạo hành 

hương Hajj và Umrah cũng như những ai đi 

viếng Masjid của Thiên sứ  

 Nếu người Muhrim sợ không thể thực hiện được 

Hajj do bệnh hay sự sợ hãi nào đó thì hãy kèm theo điều 

kiện vào lúc định tâm vào Ihram bằng lời: 

{ ْ هس  َفَمَحِّلِّ َحْيُث َحبهْستَّنه ْ َحاب إهْن َحبهَسّنه
أخرجه ابلخاري رقم  {فَ

 .2109ومسلم رقم  3057
“Fa-in habisani ha-bisun famahalli haythu habistani” 
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“Nếu có một điều trở ngại nào đó cản trở bề tôi thì 

tình trạng của bề tôi sẽ ở tại thời điểm (hoàn cảnh) 

mà Ngài đã cản trở bề tôi” (Albukhari: 5089, Muslim: 

1207). 

 Cuộc hành hương của trẻ nhỏ đều có giá trị nhưng 

không được tính là cuộc hành hương bắt buộc của Islam 

(có nghĩa là chỉ mang tính Sunnah). 

 Người Muhrim (trong thể trạng Ihram) được phép 

tắm rửa, gội đầu bình thường và được phép gãi nếu cần 

thiết. 

 Phụ nữ được phép thả khăn trùm xuống che mặt 

nếu sợ đàn ông nhìn. 

 Người Muhrim được phép giặt và thay đổi y phục 

Ihram của mình. 

 Người thực hiện Hajj ngưng nói lời Talbiyah khi 

đến Ka’bah trước khi Tawaaf nếu đó là dạng Hajj 

Tamattu’a hoặc là người thực hiện Umrah. 

 Giáo lý không qui định chạy chậm và để hở vai 

phải trong lúc Tawaaf ngoại trừ Tawaaf Qudu-m, và việc 

chạy chậm chỉ qui định trong ba dòng đầu. Và điều này 

chỉ dành riêng cho nam giới. 

 Một trong những điều trái giáo lý là người phụ nữ 

đi Tawaaf trong y phục chưng diện cùng với nước hoa và 

không che kín thân thể. 

 Nếu người phụ nữ có kinh nguyệt hoặc máu hậu 

sản sau khi đã vào Ihram thì Tawaaf sẽ không có giá trị 

cho đến khi đã sạch kinh hoặc máu hậu sản. 
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 Người phụ nữ được phép Ihram với tất cả các loại 

y phục tùy thích miễn sao y phục đó không có sự tương 

đồng với nam giới đồng thời không có sự chưng diện; y 

phục phải giản đơn và kín đáo. 

 Người làm Hajj và người làm Umrah đi theo 

đường hàng không thì định tâm vào Ihram khi đến điểm 

Mi-qaat, và giáo lý cho phép vào Ihram trước lúc lên máy 

bay. 

 Người làm Hajj vào ngày Tarawih (ngày mồng 8) 

định tâm vào Ihram từ ngay chỗ của mình đang ở tại 

Makkah, và không có sự chia tay khi rời Makkah để đi 

Mina. 

 Lễ nguyện Maghrib và I-sha’ được thực hiện sau 

khi đến Muzdalifah dù là trong giờ Maghrib hay sau khi 

đã vào giờ của I-sha’. 

 Được phép nhặt các viên đá để ném trụ Jamarat từ 

bất cứ nơi nào, không nhất thiết phải nhặt từ khu vực của 

Muzdalifah. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu .. 

Đây là một ít dòng giản đơn và có bổ sung thêm 

một ít chưa đủ để nói không cần hỏi và không cần tìm 

hiểu thêm từ giới học giả. Đây chỉ là một sự nhắc nhở 

dành cho những người hành hương Hajj và đơn giản cho 

những người mới bắt đầu. 

Cầu xin Allah  ban điều hữu ích với bức thông 

điệp này, xin Ngài tha thứ và yêu thương những ai đọc, 

viết, nghe nó và chia sẻ nó. Allah  là Đấng Bảo Hộ Ưu 

Việt đáng để cho chúng ta phó thác. 
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Cuối lời, xin khuyên người anh em đồng đạo 

Muslim và bản thân tôi hãy kính sợ Allah bằng sự phủ 

phục và sám hối chân thành với Ngài, hãy tiếp tục bước 

đi trên sự chỉ dẫn và ngoan đạo; hãy biết rằng dấu hiệu 

của sự chấp nhận công đức từ nơi Allah là chúng ta vẫn 

tiếp tục duy trì các việc làm ngoan đạo và phủ phục Ngài. 

ه َوَصْحبههه وََسلىمَ  ٍد َوآِله  نَبهيَِّنا ُُمَمى
 .َوَصََّل اهلُل لََعَ

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho 

Nabi của chúng ta Muhammad và cho gia quyến của 

Người cùng tất cả các bạn đạo của Người!. 

Biên soạn 

Người luôn cần đến sự yêu thương và tha thứ của 

Thượng Đế 

Muhammad bin Ali Al-A’rfaj 

(Cầu xin Allah tha thứ cho ông và cho cha mẹ của ông 

cùng tất cả những người Muslim) 
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