
Bài  Huyết Giảng Cuối Cùng Của NABI ROSUL (SAW) 

Bài này đã được thuyết giảng vào ngày mùng 9 tháng Dhul Hijrah, sau 10 năm 

Dời Cư, tại Thung lũng Aranah của đồi Arafat. 

Hỡi dân chúng, xin hãy chú y’ nghe tôi nói, không biết sau năm nay, tôi sẽ còn 

sống hiện diện trong quí vị nữa hay không. Vì vậy hãy trân trọng nghe những gì 

tôi đang nói với quí vị và xin truyền những lời nói này lại cho những người 

không có mặt tại đây ngày hôm nay. 

Hỡi dân chúng, quí vị đánh giá tháng này, ngày này, thành phố này là Thiêng 

liêng, vì thế hãy xem sinh mạng và tài sản của mỗi người muslim là những việc 

thiêng liêng, đã được uỷ thác.  

Trao trả lại đúng chủ nhân những gì đã được người tín nhiệm giao phó. Đừng 

gây đau khổ cho người, để người sẽ không thể gây đau khổ cho ta. 

Hãy luôn luôn nhớ rằng, chắc chắn quí vị sẽ gặp Đấng Chủ Tể của quí vị, để 

Ngài chuẩn nhận những việc làm của quí vị. 

Allah đã cấm quí vị lấy tiền lời cho vay mượn, vì thế tất cả tiền đã cho vay 

mượn , loại tiền cho vay bắt buộc trả tiền lời kể từ nay trở đi phải từ bỏ hẳn. 

Hãy coi chừng Shaitan, vì sự an toàn cho đức tin của quí vị, Shaitan đã mất hết 

hy vọng, sẽ không bao giờ có thể dẫn dắt quí vị đi trệch hướng Chính đạo, để 

phạm vào những tội lỗi to tác, vì vậy hãy coi chừng đừng làm theo chúng trong 

những tội lỗi nhỏ. 

Hỡi dân chúng, Thật sự quí vị chắc chắn có quyền hạn chính đáng đối với 

những đàn bà của quí vị, và họ cũng có những quyền hạn của họ với quí vị. Nếu 

họ trung thành với quí vị thì họ có quyền phải được nuôi dưỡng (ăn và mặc) đầy 

đủ, tử tế. Chăm sóc họ thật đàng hoàng tốt đẹp vì họ là những người bạn đồng 

hành tận tụy giúp đỡ quí vị. Và quí vị có quyền bắt buộc họ không được làm 

bạn với bất cứ ai mà quí vị không chấp nhận, cũng không bao giờ được phạm 

tội thông dâm.  

Hỡi dân chúng, hãy nghe lời của tôi để được hưởng ân phước : Tôn thờ Allah, 

Dâng lễ nguyện mỗi ngày 5 lần (salat), Nhịn chay suốt tháng Ramadon, Bố thí 

Tiền của (zakat), Đi làm Hajj nếu quí vị có đầy đủ sức khỏe và tài chánh.  



Quí vị nên biết rằng, tất cả muslim đều là anh em với nhau. Tất cả mọi người 

đều bình đẳng, không có người này hơn người kia, ngoại trừ lòng mộ đạo và 

những hành động thiện tốt của họ.  

Quí vị nên nhớ rằng, một ngày nào đó, quí vị sẽ đứng trước Allah (swt) để trả 

lời về những việc đã làm của quí vị. Vì vậy hãy nên cẩn thận, đừng để trệch 

hướng Chính đạo sau khi tôi đã ra đi. 

Hỡi dân chúng, sau tôi sẽ không có thiên sứ hay sứ giả nào nửa sẽ đến, và cũng 

sẽ không có một đức tin mới nào nữa sẽ ra đời. Vì vậy, hãy suy xét thật cẩn 

thận. Hỡi dân chúng, nên hiểu biết những lời của tôi đang nói với quí vị. Tôi để 

lại trên thế gian này 2 thứ : Thiên kinh Qu'ran và những việc làm gương mẫu 

của tôi (Sunnah), nếu quí vị theo sát 2 thứ này, quí vị sẽ không bao giờ bị sai 

hướng Chính đạo. 

Những vị nào đang nghe tôi nói, xin đem những lời nói này truyền lại cho 

những người khác và những người khác truyền lại cho những thế hệ kế tiếp, và 

có thể những người cuối cùng nghe được sẽ hiểu biết rõ ràng những lời của tôi 

đang nói hơn những vị đang trực tiếp nghe tôi nói. 

Ôi Allah, xin chứng giám cho tôi, tôi đã chuyền đạt Lời Phán Truyền của 

NGAI` đến cho nhân loại của NGAI` rôì. 

Rahimah 

Chuyển dịch bài The last Sermon của Nabi Muhammad (saw) 

Sách Tham khảo: 

 . Kinh Qur'an (Ý Nghĩa Nội Dung)  

Người dịch: Hassan Abdul Karim  

Quyển Thiên Kinh Qur'an thể hiện toàn bộ các Lời Phán Truyền Răn Bảo của 

ALLAH (Ông Trời, Thượng Đế)    

  

 


