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Nhịn Chay Ramadan Và Mục Đích Của Nó 

Đây là bài giảng thuyết ngày thứ sáu do Sheikh 
Hosain Bin Abdul-Aziz Ali Ash-Sheikh thuyết giảng với 
nhan đề: “Nhịn chay Ramadan và mục đích của nó”. 
Trong bài giảng thuyết này, ông nói về mục đích và ý nghĩa 
của nhịn chay Ramadan, và nó chính là sự biểu hiện của lòng 
Taqwa (kính sợ ) Allah, Đấng Tối Cao. 

 
 

Phần I 

ُغْفَمان، 
ْ
َعْفٍو َوال

ْ
َمْحَِة َوال

ْ
ا لِل ما ِِ ا بَِمَمَضاَن، وََجَعلَُه َمْو

َمَمنَ
ْ
ْ

َ
ْْ أ ِ

ِ
َْمُد ِرِ رَاذ اّ

ْ
اَْ

ْشَهدُ 
َ
  أ

َ
ْن ال

َ
هَ أ ـٰ  اإِلَ

ِ
�َك هللاُ  إِال  َشِ

َ
ُُ ال ُ المِِحيُْم الِمْحَُن،  وَْحَد

َ
ا    ِن ُمَِمدا

َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

 ُ
ُ

و  ُِ ُُ َوَر بُْد ْصَحابِِه ََ
َ
َ آِ ِ َوأ ََ ِ َعْد َان، اللُهِم َصوذ َوَراِرْع َعلَيِْه َو

َ
يذُد َوَ َِ  
ْ�َمانِ .  ِ

ْ
َِْقَوى َواإل ْهِو ا

َ
أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Thượng Đế, Đấng đã ban ân phúc cho chúng ta qua tháng 
Ramadan, Đấng đã lấy tháng Ramadan làm mùa thương xót, 
khoan dung và tha thứ tội lỗi. Tôi xin chứng nhận rằng 
không có Thượng Đế đích thực nào mà chỉ có Allah duy 
nhất, Ngài không có đối tác ngang hàng, Ngài là Đấng có 
lòng Khoan Dung và Độ Lượng; và tôi xin chứng nhận rằng 
Muhammad là bề tôi và Thiên sứ của Ngài. Lạy Allah, xin 
Ngài hãy ban bằng an và phúc lành cho Người, cho gia 
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quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người, những 
người của Taqwa (lòng kính sợ Allah) và đức tin Iman. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Tôi tự khuyên mình và khuyên quí đạo hữu rằng hãy 
kính sợ Allah, Đấng Tối Cao bởi người nào kính sợ Ngài thì 
sẽ được Ngài che chở và ban cho hạnh phúc, tránh được sự 
khổ đau và bất hạnh. 

Quí anh em Muslim thân hữu: 

Quả thật, một trong những ân huệ mà Allah ban cho 
chúng ta là Ngài cho chúng ta gặp được tháng thiêng liêng 
và vĩ đại này, một mùa ân phúc đã được các lời Kinh cũng 
như các lời di huấn của Nabi  cho biết về hồng phúc và sự 
tốt lành của nó. Bởi thế, người Muslim phải nên biết nắm bắt 
khoảnh khắc quí giá và thiêng liêng của nó để tạo ra cơ hội 
cho việc tìm kiếm sự thành công ở cõi Thiên Đàng hạnh 
phúc và sự cứu rỗi thoát khỏi Hỏa Ngục. 

Nabi  nói: 

َقِدَم ِمْن َذ ِْبِه » ََ ُ َما 
َ

 متفق عليه. « َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَما اا َواْحتَِساباا ُفِفَم  

“Ai nhịn chay Ramadan với cả đức tin và niềm hy vọng, y 
sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

Bởi thế, quí anh em hãy nhanh chân mà hành thiện 
và ngoan đạo trong tháng này, hãy tích cực làm nhiều việc 
làm ngoan đạo và thiện tốt, hãy phấn đấu đua nhau chạy đến 
gần Allah. 

Ibnu Abbas  thuật lại, nói: 
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ْجَوُد َما يَُ�وُن  «
َ
ْجَوَد اَِاِس ، َوَ�َن أ

َ
لم - أ وُل اِهللا - ص� اُهللا عليه ِو ُِ َكَن َر

ُه  ُِ ْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن َ�يَُداِر
َ

ذ ل ُِ ُُ ِل  َقا
ْ
�ُو ، َوَ�َن يَل ُُ ِجْلِ َقا

ْ
ِل َرَمَضاَن ِحَ� يَل

�ِح  ِ ِمَن المذ
ْْ َ ْجَوُد بِاْْ

َ
لم - أ وُل اِهللا - ص� اُهللا عليه ِو ُِ ُقْمآَن ، فَلََم

ْ
ال

لَةِ  َِ ُمْم
ْ
 متفق عليه. » ال

 “Nabi  là người rộng lượng và hào phóng nhất, và 
người trở nên rộng lượng và hào phóng hơn nữa trong 
tháng Ramadan khi mà Người gặp đại Thiên Thần 
Jibril.Và Người thường gặp Jibril vào mỗi đêm của 
Ramadan để ôn và học Qur’an. Do đó, Thiên sứ của Allah 
 là người rộng lượng và hào phóng nhất, sự rộng lượng 
và hào phóng của Người hơn cơn gió được thổi đi.” 
(Albukhari, Muslim). 

Quí anh em đạo hữu thân mến, 

Quí anh em hãy bám sát việc nhịn chay của tháng 
này để thanh lọc trái tim và tâm hồn của chúng ta, hãy tẩy 
sạch bản thân để đến với cái đích thực của lòng Taqwa trong 
mọi giai đoạn của đời sống thế tục. 

Allah, Thượng Đế của chúng ta phán: 

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب  ﴿ َّ �  ََ ّه َ� َ ِيَن مِن َٰ َّ � َ ََ ََ  ُكتَِب  ُُ َك  ََ ِ ِّ ُُ �ص ُُ �َ ََ ََ

ّتُقوَن  ََ  �ُ ُُ ُ� عََلَّ ُُ  ]183: ِورة القمة[ ﴾  ١َبل�َِ

Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc 
lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho 
những người trước các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ 
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ngay chính biết kính sợ Allah. (Chương 2 – Albaqarah, 
câu 183). 

Allah sắc lệnh cho chúng ta nhịn chay Ramadan để 
chúng ta có những bài học đức tin làm cho chúng ta sống 
cuộc sống tràn đầy đức tin rèn luyện cho bản thân chúng ta 
hạn chế được những cái xấu, cái ác của bản ngã cũng như 
kìm hãm những mong muốn và dục vọng thấp hèn. Cũng 
chính vì lẽ này nên Nabi  đã nói: 

ْن يََدَع َطَعاَمُه 
َ
ََ ِهللا َحاَجة  ِل أ َعَمَو بِِه فَلَىْ

ْ
وِر َوال « َمْن لَْم يََدْع وَْوَل الزو

ابَُه » =K)1903أرمجه الخاْر ح ( َوَشَ

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá mà cứ thản nhiên 
hành động thì quả thật Allah đâu có nhu cầu cần đến việc 
y bỏ thức ăn và thức uống của y” (Albukhari: Hadith (1903)). 

Người  còn nói: 

ْو  «
َ
َحد  أ

َ
َمُه أ ََ إِ َشا

 يَْصَخْب : فَ
َ

َحِدُ�ْم فََال يَْمفُْث يَْوَمئٍِذ َوال
َ
إَِذا َكَن يَْوُم َصْوِم أ

ْ َصائِم   ِذ ْ َصائِم  إِ ِذ يَُقْو إِ
ْ
 متفق عليه. »وَارَلَُه فَل

“Nếu trong ngày nhịn chay của ai đó trong các người thì y 
chớ nói lời sàm bậy cũng như quát mắng ầm ĩ. Nếu như có 
ai đó chửi bới hoặc gây chiến với y thì y hãy nói: Tôi đang 
nhịn chay, tôi đang nhịn chay” (Albukhari, Muslim). 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Ramadan là cơ hội thiêng liêng để thay đổi tình 
trạng của người Muslim giúp y trở thành người Muslim biết 
phủ phục và hạ mình trước Allah, Đấng Tối Cao và Oai 
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Nghiêm, biết dừng lại tại giới hạn và phạm vi của Ngài, và 
biết tuân thủ theo sắc lệnh của Ngài. Người nào để mất cơ 
hội quí báu này thì y đã rơi vào sự thua thiệt và hối tiếc. 

Nabi  lên bục giảng nói: “Amin, Amin, Amin”, có 
lời hỏi thì Người nói: 

ْدَرَع َشْهَم َرَمَضاَن ، فَلَْم  «
َ
�ُو َعلَيِْه الِسالُم ، َ�َقاَل : يَا ُمَِمُد َمْن أ ِِ ِجْلِ رَا

َ
أ

ُت : آِمَ� 
ْ
ُُ اُهللا، وُْو آِمَ� ، َ�ُقل ْ�َعَد

َ
ْدِرَو اَِاَر ، فَأ

ُ
ُ ، َ�َماَ  ، فَأ

َ
رواُ  »ُ�ْغَفْم  

ابن حبان. 

“Đại Thiên Thần Jibril  đến nói với Ta: Này 
Muhammad! Người nào gặp được tháng Ramadan mà 
không được tha thứ tội lỗi, rồi y chết và bị đày vào Hỏa 
ngục, đó là kẻ ở cách Allah thật xa. Ngươi hãy nói Amin, 
thế là Ta nói: Amin”. (Ibnu Hibban). 

Bởi thế, chúng ta hãy tích cực làm điều ngoan đạo, 
hãy phấn đấu và thi đua nhau làm nhiều việc thiện tốt. 

 
َ

َمْو�
ْ
ْْ يُْمِضَ ال ِ

ِ
َعَمَو الِصاِلَح اّ

ْ
ِمْعنَا، َوَرَزَانَا ال َِ َا ِ�يَْما 

َ
 َجِو –بَاَرَع اُهللا َ

ذ  ُِ ُمْسِلِمْ�َ ِمْن 
ْ
ْ َولَُ�ْم َولَِسائِِم ال ِْ تَْغِفُم  اَهللا  ِْ َ

وُْوُل َما َْْسَمُعْوَن َوأ
َ
وََعَال - ، أ

َغُفْوُر المِِحيْمُ . 
ْ
ُُ، إِ ُِه ُهَو ال تَْغِفُمْو ِْ َذ ٍْب، فَا

Cầu xin Allah ban phúc cho chúng ta qua những điều chúng 
ta đã nghe, xin Ngài ban cho chúng ta những việc làm được 
Ngài hài lòng, tôi nói những điều quí đạo hữu lắng nghe và 
tôi xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi, cho quí đạo hữu cùng tất 
cả những người Muslim, quí đạo hữu hãy cầu xin Ngài tha 
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thứ, quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, rất mực Khoan 
Dung. 

Phần II 

َ رَْوِ�يِْقِه َوِاْمِتنَا ِِه،  ََ  ُ
َ

ُم  
ْ
ُ َ إِْحَسا ِِه، َوالشو ََ َْمُد ِرِ 

ْ
ْشَهدُ اَْ

َ
  أ

َ
ْن ال

َ
هَ أ ـٰ  إِلَ

ِ
 إِال

�َك هللاُ ا  َشِ
َ

ُُ ال  ِِه،  وَْحَد
ْ
ا لَِشأ ْعِظيْما ََ  ُ

َ
نِ   

َ
ْشَهُد أ

َ
يِنَاَوأ ِِ

َ   ُ
ُ

و  ُِ ُُ َوَر بُْد ََ ا    ُمَِمدا
ْصَحابِهِ . 

َ
َ آِ ِ َوأ ََ لذْم وَراِرْع َعلَيِْه َو َِ َوا ِِه، اللُهِم َصوذ َو ِْ  ِر

َ
َِ إِْ ا َِ ا

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah về 
ân phúc của Ngài, xin tạ ơn Ngài về sự che chở và phụ hộ 
của Ngài. Tôi xin chứng nhận không có Thượng Đế đích 
thực nào mà chỉ có Allah duy nhất, Ngài không có đối tác 
ngang hàng, mọi việc làm của Ngài đều vĩ đại và thiêng 
liêng; và tôi xin chứng nhận Nabi của chúng ta, Muhammad 
là người bề tôi và là vị Thiên sứ của Ngài, một vị truyền bá 
kêu gọi đến với sự hài lòng của Ngài. Lạy Allah, xin Ngài 
hãy ban sự bằng an và phúc lành cho Người, cho gia quyến 
của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người. 

Quả thật, một trong những đại mục đích của hệ 
thống giáo lý Islam là khẳng định tình anh em đồng đạo giữa 
những người Muslim, khẳng định tình yêu thương giữa 
những người tin tưởng. Do đó, tháng này là tháng để họ biểu 
hiện các đức tính tốt đẹp và những việc làm ngoan thiện, là 
tháng để những người Muslim thể hiện tình yêu thương và 
đối xử tốt với nhau, nhằm đạt được điều phúc lợi giữa họ. 
Về ý nghĩa này, Nabi  đã nói: 
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ْجِم الِصائِِم َشىْئاا »
َ
ُُ ِمْن أ  ُِه َال َ�نُْق

َ
َ ن ْْ ْجِمُِ َ�

َ
ُ ِمثُْو أ

َ
ا َكَن    « َمْن َ�ِ َم َصائِما

رواُ أحد والتمذْ، ووال: حديث حسن صحيح. 

“Ai tiếp đãi đồ xả chay cho người nhịn chay thì y được ban 
cho ân phước giống như ân phước nhịn chay của người 
nhịn chay mà y chiêu đãi nhưng người nhịn chay đó 
không bị mất đi một điều gì từ ân phước của y” (Ahmad và 
Tirmizhi, và Tirmizhi nói: Hadith khá tốt). 

Và một trong những điều quan trọng mà chúng ta 
không nên quên trong tháng này là nghĩ đến những người 
Muslim đang chịu cảnh tai họa và khó khăn ở những xứ sở 
khác, chúng ta hãy năng cầu xin cho họ, đặc biệt là cầu xin 
cho họ ngay lúc xả chay, lúc Sujud và trong Du-a Qunut. 
Bởi quả thật, Nabi  của chúng ta đã nói:  

ُهمُ  َُ  رواُ التمذْ.  » . . . َوالِصائُِم ِحَ� ُ�ْفِ مُ : . . .« َََالََة  َال رَُمدو َدْعَو

“Có ba đối tượng mà lời cầu xin của họ không được trả lại 
(tức được Allah đáp lại): ... và người nhịn chay cầu xin lúc 
xả chay ...” (Tirmizhi). 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã ra lệnh cho chúng 
ta một điều trọng đại, đó là Salawat cho vị Nabi cao quý của 
chúng ta. 

ْن  ََ ََ اللُهِم  يذنَا ُمَِمٍد، َوِاْر ِِ
يذِد َا وََحِبىِْبنَا  َ َِ  َ ََ لذْم َوَراِرْع  َِ اللُهِم َصوذ َو

 
َ

يِْ  الِصَحابَِة إِْ ، وََجِ ْجَِعْ�َ
َ
َ اَل أ ََ ، َو َمْهِدِ�ْ�َ

ْ
ئِِمِة ال

َ
ُلََفاِا الِماِشِدْ�َن َواة

ْ
اْ

ْ�نَ .  َذ  يَْوِم ا
َ

ْ�َن، َوَمْن رَِبَعُهْم بِإِْحَساِن إِْ َذ يَْوِم ا
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 . َ�ْ�ِ ُمْشِ
ْ
َْع َوال ِذِل الشذ

َ
، اللُهِم أ ُمْسِلِمْ�َ

ْ
َالَم َوال ِْ

ِ
ْ

ِعِز اإل
َ
اللُهِم أ

ْحَواَل 
َ
َا َوأ

َ
ْحَواَ

َ
ْصِلْح أ

َ
، اللُهِم أ ُمْسِلِمْ�َ

ْ
ْحَواَل ال

َ
َا َوأ

َ
ْحَواَ

َ
ْصِلْح أ

َ
اللُهِم أ

ُمْسِلِمْ�َ . 
ْ
ْحَواَل ال

َ
َا َوأ

َ
ْحَواَ

َ
ْصِلْح أ

َ
، اللُهِم أ ُمْسِلِمْ�َ

ْ
ال

 َْ فذ ََ ْ  ُهُمْوَمُهْم، اللُهِم  ، اللُهِم فَمذ َقذ
ْ
َ اْ ََ ُمْسِلِمْ�َ 

ْ
اللُهِم ِاْجَْ  َاَِمَة ال

ِشْف َما 
ْ
ْْ ِدَماَاُهْم، اللُهِم ِاك ْْ ِدَماَاُهْم، اللُهِم ِاْحِف ُكَمَرارِِهْم، اللُهِم ِاْحِف

َمامِ . 
ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َواإل

ْ
َصاَ�ُهْم، يَا َذا ال

َ
ِشْف َما أ

ْ
َصاَ�ُهْم، اللُهِم ِاك

َ
أ

ا، اللُهِم  ا ْْ َصاَ�ُهْم َر
َ
وِبََة َما أ ََ ا، اللُهِم ِاْجَعْو  ا ْْ َصاَ�ُهْم َر

َ
وِبََة َما أ ََ اللُهِم ِاْجَعْو 

ِرَمِة، 
ْ

َْيَا َوِ�ْ اَ َو ْ ا ِْ َفَالَح 
ْ
تُْب لَُهُم ال

ْ
ا، اللُهِم ِاك ا ْْ َصاَ�ُهْم َر

َ
وِبََة َما أ ََ ِاْجَعْو 

ِرَمةِ . 
ْ

َْيَا َوِ�ْ اَ َو ْ ا ِْ َفَالَح 
ْ
تُْب لَُهُم ال

ْ
اللُهِم ِاك

ْحيَاَا ِمنُْهْم 
َ ْ
ُمْسِلَماِ ، اة

ْ
ُمْسِلِمْ�َ َوال

ْ
ُمْؤِمنَاِ ، َوال

ْ
ُمْؤِمِنْ�َ َوال

ْ
اللُهِم ِاْفِفْم لِل

ْمَواِ  . 
َ ْ
َواة

ا َا َوَمْمَض  َِ ، اللُهِم ِاْشِف َمْم ُمْسِلِمْ�َ
ْ
ا َا َوَمْمَض ال َِ اللُهِم ِاْشِف َمْم

ِرَمِة  َحَسنَةا َووِنَا َعَذاَا اَِارِ . 
ْ

َْيَا َحَسنَةا َوِ�ْ اَ َو ْ ا ِْ ، اللُهِم آرِنَا  ُمْسِلِمْ�َ
ْ
ال

َها. 
َ

 َْت َوِلوَها َوَمْوال
َ
ُ َمْن َزِ�َها، أ ْْ  َْت َر

َ
َها أ

ذ
ْقَواَها، َوَز� ََ نَا  َِ ُفْو َُ اللُهِم آِ  

ُمْسِلِمْ�َ ِريَاَرُهْم، اللُهِم 
ْ
َ ال ََ ْمِم َا لَِما ُوِبو َورَْمَض، اللُهِم َولذ 

َ
ِ أ ِْ ْق َو اللُهِم َو�ذ

ُمْسِلِمْ�َ ِريَاَرُهمْ . 
ْ
َ ال ََ ُمْسِلِمْ�َ ِريَاَرُهْم، اللُهِم َولذ 

ْ
َ ال ََ َولذ 

ِفثْنَا. 
َ
ِفثْنَا، اللُهِم فَأ

َ
ِفثْنَا، اللُهِم فَأ

َ
، اللُهِم فَأ اللُهِم إِ َِك َفِ َ َكِم�ْم 
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َْمُد ِرِ رَاذ 
ْ
، َواْ ِلْ�َ َِ ُمْم

ْ
َ ال ََ َالم   َِ ِما يَِصُفْوَن، َو ََ ِعِزِة 

ْ
بَْحاَن َررذَك رَاو ال ُِ

َعالَِمْ�َ . 
ْ
ال

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban sự bằng an và phúc lành cho 
Nabi của bầy tôi Muhammad. 

Xin Ngài hãy hài lòng với các vị Khalif trung trực, các vị 
Imam được hướng dẫn, gia quyến của Người cùng tất cả các 
bạn đạo của Người, và những ai theo họ cho đến Ngày Tận 
Thế. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy làm hùng mạnh cho Islam và những 
tín đồ Muslim; lạy Allah, xin Ngài hãy hạ thấp sự đa thần và 
những người thờ đa thần. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy cải thiện tình trạng của bầy tôi và 
tình trạng của những người Muslim, Lạy Allah, xin Ngài hãy 
cải thiện tình trạng của bầy tôi và tình trạng của những người 
Muslim, Lạy Allah, xin Ngài hãy cải thiện tình trạng của bầy 
tôi và tình trạng của những người Muslim. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy tập hợp tiếng nói của những người 
Muslim trên điều chân lý, xin Ngài hãy giải tỏa sự phiền 
muộn của họ, xin Ngài hãy xua đuổi tai ách khỏi họ, xin 
Ngài hãy bảo vệ tính mạng của họ, xin Ngài hãy bảo vệ tính 
mạng của họ, xin Ngài hãy dẹp tan những khó khăn của họ, 
ôi hỡi Đấng Quyền Lực và Quảng Đại. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy biến kết cục của những tai ách của 
họ thành điều tốt lành, xin Ngài hãy ghi cho họ sự thành 
công ở đời này và ở cõi Đời Sau, xin Ngài hãy ghi cho họ sự 
thành công ở đời này và ở cõi Đời Sau. 
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Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho những người có đức tin 
nam và nữ, những người Muslim nam và nữ, những người 
còn sống cũng như những ai đã chết. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy làm lành bệnh cho những người 
bệnh của bầy tôi và những người bệnh trong những người 
Muslim, lạy Allah, xin Ngài hãy làm lành bệnh cho những 
người bệnh của bầy tôi và những người bệnh trong những 
người Muslim. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi điều tốt lành trên 
thế gian và điều tốt lành ở cõi Đời Sau và xin Ngài hãy cứu 
rỗi bầy tôi thoát khỏi sự trừng phạt của Hỏa Ngục. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho các linh hồn bầy tôi lòng 
Kính sợ và xin Ngài hãy tẩy sạch chúng vì Ngài là Đấng tẩy 
sạch tốt nhất và bởi vì Ngài là Đấng Chủ Nhân của chúng. 

Lạy Allah, xin Ngài phù hộ cho người trông coi vụ việc của 
bầy tôi những điều mà Ngài yêu thích và hài lòng. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy chọn người tốt đẹp nhất trong 
những người Muslim để trông coi vụ việc của họ, Lạy Allah, 
xin Ngài hãy chọn người tốt đẹp nhất trong những người 
Muslim để trông coi vụ việc của họ, Lạy Allah, xin Ngài hãy 
chọn người tốt đẹp nhất trong những người Muslim để trông 
coi vụ việc của họ. 

Lạy Allah, quả thật Ngài là Đấng Giàu Có, Đấng Quảng Đại, 
xin Ngài hãy ban phúc lành cho bầy tôi, xin Ngài hãy ban 
phúc lành cho bầy tôi, xin Ngài hãy ban phúc lành cho bầy 
tôi. 

Vinh quang thay Thượng Đế, Thượng Đế Tối Cao và Vượt 
Trội hơn những gì họ mô tả, cầu xin bằng an và phúc lành 



Bài thuyết giảng ngày thứ sáu từ Masjid Annabawi 5/9/1432 . . . 
 

13 

cho các vị Thiên sứ, và mọi lời ca ngợi và tán dương kính 
dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài. 

 

    

 
 

 
 


