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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

ْ ُ ْ ْ ْ َ ْ  وَﺟَﻌَﻠَﻪُ مَﻮْﺳ ﺎ  لِﻠْﺮَﻤ،ََﻤ ﺪُ �ِِ َبِّ  ﺬ ِ  أَ� ﺮَﻣَﻨَﺎ ﺑِﺮَمَﻀَﺎن
،ﺣ ِﺔ َواﻟ َﻌﻔ ٍﻮ َواﻟﻐﻔ َﺮان
ًِﻤ
ْ َّْﻟ
ْ ر ا ي
َ
َّإِﻻ
ْ
َ َ
ﷲوَﺣْﺪَه
َ �ﻚ ُ الﺮَّﺣِﻴْﻢُ الﺮَّﻤ
ُ أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إﻟَ ٰـ َﻪ ا
 َأﺷْﻬَﺪُ أَنّ �َُﻤَّ ًﺪا،ﺣ ُﻦ
ُ ﻻَ ﺮﺷ
ِ
ِ
ََ
،ُ ُ ُ وَﺪﻟَِ ﻋ ﺪْﻧَﺎن
ْ
َ
َ
 ِّالﻠﻬُﻢَّ ﺻَﻞ
َﻠَﻴْﻪِ وَﻰﻠﻋ
َ�َﺎ
 آﻪﻟ وأﺻﺤ ِﺎﺑ ِﻪ
و رِكْ ﻋ
َ
َﺒْﺪُه ُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
ِِ َ
َ ْ ْ ﻫْﻞِ اﺘﻟَ ْﻘ َﻮى َو
ّ
.ﺎن
ِ اﻹ�ﻤ
ِ
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
3
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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:

َْ ْ

َ َّﻘَﺪ

َ

َ
.ﻦْ ﺻَﺎمَ رَمﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َ م ِﻣﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
»
“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:
4
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ُ َُ َ َ
ُ ُ
ُ ْ َ َ ََ
َ - اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُ � ﺻ- ﷲ
�ن أﺟ َﻮد َﻣﺎ ﻳَ�ﻮن،
ﺎس و
ِ َّﺟْﻮَد اﻨﻟ
ِ » ﻛن رﺳﻮل ا
ُ ََُ َ َ َ َ ْ ََْ
َ َ
َ
ار ُﺳﻪ
ُِ وَ�َن ﻳَﻠْﻘَﺎهُ ﻰﻓِ ﻞﻛ، ُ
مَﻀَﺎن ﺣِ� ﻳَﻠْﻘَﺎهُ ﺟِﺮﺒِْ� ﻞ
ِ ّ ﻴﻟﻠ ٍﺔ ِﻣﻦ رمﻀﺎن �ﻴﺪ
ُ ُ ََ َ ْ ُْ
ِّ ﺟْﻮَدُ ﺑِﺎﺨﻟَْ�ِْ ﻣِﻦَ الﺮ- اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُ � ﺻ- ﷲ
�ﺢ
ِ ﻓﻠ َﺮﺳﻮل ا، اﻟﻘﺮآن
ِ
َ َ ُْ
.الﻤ ْﺮﺳﻠ ِﺔ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“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:

ّ َ
ّ � ُها
ِ  كَم
ُ ْ
ل � م
َ َ� ٱ
َ َ�ٱ
َ ﴿
ِين مِن
َ� َ ٱلصَّامُ اَ كُتِب
َ ِين َء َام ُنوا كت َِب
َ ّ�ٰ
َيُُۡ ي
�ّ َ
ۡ
َ ُّ
[183 :  ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ مۡ �َتَقون
ُ بلِ�ُمۡ لَع َل
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
5
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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:

َُ َ َ َ ََ ْ َ
و رِ وَاﻟْﻌَﻤَﻞَ ﺑِﻪِ ﻓَﻠَيْﺲ
ﺎﻣﻪ
َ ﷲِ ﺣَﺎﺟَﺔٌ ِﻰﻓ أن ﻳﺪع ﻃﻌ
ُّ» ﻦْ لَﻢْ ﻳَﺪَعْ ﻗَﻮْلَ الﺰ
ُ َ َ َ َﺮ
=K( 1903) ﺷاﺑﻪ « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ح

“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:

َ ٌ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ََْ ْ َُْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ
 ﻓ ِﺈ ﺷﺎ� َﻤﻪ أ َﺣﺪ أ ْو:ﺐ
» ِذَا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أﺣ ِﺪ�ﻢ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚ ﻳﻮﻣ ِﺌ ٍﺬ وﻻ ﻳﺼﺨ
ْ ّ ٌﺎﺗَﻠَﻪُ ﻓَﻠْﻴَﻘُﻞْ إِ�ّْ ﺻَﺎﺋِﻢ
.ِ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
�ِإ
ِ
“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
6
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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:

ََ َ
َ َ َ ُ ََّﺎ�ِ ﺟِﺮﺒِْ�ﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ الﺴ
ْ َ َْ
 ﻓﻠ ْﻢ،  َﺎ �َُﻤَّ ُﺪ َﻣ ْﻦ أد َر َك ﺷﻬ َﺮ َر َم َﻀﺎن:  �ﻘﺎل، ﻼم
»ﺗ
ْ َُ َ
ُْ ُ ُ َ َ ََْ َ ّ
، َ ، َُْﻔَﺮْ ﻪﻟ
َ
ُ
 آ ِﻣ� « رواه:  �ﻘﻠﺖ، � ﻗﻞ آ ِﻣ، ﻓﺄ�ﻌﺪه اﷲ، �َﻤﺎتَ ﻓَﺄُدْﺧِﻞَ اﻨﻟَﺎر
.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.

َ ْ َ ِ  ﻳُﺮْﻲ
ِ
َ
َ
َك
َ
– �ﺿ ال َﻤ ْﻮ
ِ َّْﺢَ اﺬﻟ
 الﺼَّﺎﻟ
ﺎ اﻟْﻌَﻤَﻞ
 وَرَز َ� َﻨ،ﻤِﻌْﻨَﺎ
 اﷲُ ﻨﻟََﺎ �ِﻴْﻤَﺎ ﺳ
ي
ُِّ�َْ ﻣِﻦْ ﻞﻛ
َ
َ
َ َِْﻗُﻮْلُ ﻣَﺎ �َﺴْﻤَﻌُﻮْنَ وأَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ  اﷲَ ﻲﻟ
 الْﻤُﺴْﻠِﻤ
- َو َﻋﻼ
ِ وَﻟ�ُﻢْ وَلِﺴَﺎﺋِﺮ
ِ
. إِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔُﻮْرُ الﺮَّ ِﺣﻴْ ُﻢ،ُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُوْه،ٍﻧْﺐ

َّﺟَﻞ

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
7
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thứ, quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, rất mực Khoan
Dung.
Phần II

ََّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ إِﻻ
 وَالﺸُّﻜْﺮ،ِإِﺣْﺴَﺎﻧِﻪ
ْ
َ ََ
 أﺷﻬﺪ أن ﻻ إِﻟ ٰـﻪ،ُ ﻪﻟَُ ﻰﻠﻋ ﺗ ْﻮ ِ�ﻴْ ِﻘ ِﻪ َو ِاﻣ ِﺘﻨَﺎﻧِ ِﻪ
ََْﺪُ �ِِ ﻰﻠﻋ
ُُ
َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ً َ ْ َأَﺷْﻬَﺪُ أَنَّ ﻧَب ﻴَّ َ َُﻤ
ﺒْﺪُه
ﷲوَﺣْﺪَه
ُ ا
ِ ﻨﺎ ّﺪًا �َ ُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
،ُ ﻻَ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ �ﻌ ِﻈﻴﻤﺎ لِﺸﺄﻧِ ِﻪ
ِ
َ
َ
ِ
. آﻪﻟ َوأ ْﺻ َﺤ ِﺎﺑ ِﻪ
ِ رِﺿْﻮَاﻧ
َإِﻰﻟ
ِ ِ َ الﻠﻬُﻢَّ ﺻَﻞّ وَﺳَﻠِّﻢْ و�َﺎرِكْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻰﻠﻋ،ِﻪ
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:

8
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َ
َ ّﻪُ ﻻَ �َﻨْﻘُﺺ
ْ َ
«  ﻣِﻦْ أَﺟْﺮِ الﺼَّ ﺎ ِﺋ ِﻢ ﺷيﺌًﺎ
ُ
ﺻَﺎﺋِﻤًﺎ ﺎﻛَنَ ﻪﻟَُ ﻣِﺜْﻞُ أَﺟْﺮِه �َ�َْ �َﻧ
» َ�ﻄَّﺮ
ِ
. ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: وﻗﺎل،اه أﻤﺣﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي

“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:

ُْ َ

. « واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. . . ﺣ� �ﻔ ِﻄ ُﺮ
ِ ﺎﺋِ ُﻢ

َّوَالﺼ. . . : » َﻼَﺛَﺔٌﻻَ ﺗُﺮَدُّ َد ْﻋ َﻮ ُ� ُﻬ ُﻢ

“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.

َ وَﺣَﺒِيْﺒِﻨَﺎ ﻧَبِﻴ ّﻨَﺎ �َُﻤ
َ
َ ََﺻَﻞِّ وَﺳﻠِّﻢْ وَ�َﺎرِكْ ﻰﻠﻋ
َ
 الﻠﻬُﻢَّ � ْﻦ
َ وَاِرْض،ٍّﺪ
ِ
ﺳﻴِّﺪِﻧَﺎ
َ
َ
 وَﻰﻠﻋََ اﻵل،َ ْ
َ
َ
َ
 وَﻤﺟِﻴْﻊِ الﺼَّﺤَﺎﺑَﺔِ إِﻰﻟ،َْ�ِﻌ
ْأَﻤﺟ
�ِ�ِّاﺷِﺪِ�ْﻦَ وَاﻷَﺋِﻤّﺔِ الْﻤَﻬْﺪ
ﺎءِ الﺮ
ْ
. وَﻣَﻦْ ﺗَﺒِﻌَﻬُﻢْ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎنِ إﻰﻟَ ﻳَﻮْمِ اﺪﻟِّ � َﻦ،َّ�ْﻦ
ِِ اﺪﻟ
ِ
9
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َ
ﺳْﻼَمَ والْﻤُﺴْﻠِﻤِ�َْ ،الﻠﻬُﻢَّ أَذِلَّ الﺮﺸِّْكَ وَالْﻤُﺮ ْﺸ� ْ َ
ِ
�.
ّ أَﻋِﺰَّ اﻹْ
ِِ
َ َ ْ َ
ُﻢَّ أَﺻْﻠِﺢْ أَﺣْﻮَاﻨﻟََ َ
ﺣْﻮَالَ الْﻤُﺴْﻠِﻤ�َْ ،الﻠﻬُﻢَّ أَﺻْﻠِﺢْ أَﺣْﻮَاﻨﻟَﺎ َوأﺣ َﻮال
ﺎ وَأ
ِ
َ
ََ َ ْ
ﺣ َﻮ َال ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ ْ َ
�.
ْﻤُﺴْﻠِﻤ�َْ ،الﻠﻬُﻢَّ أَﺻْﻠِﺢْ أَﺣْﻮَاﻨﻟﺎ وأ
ِِ
ِ

َ
ُ
ﻤﺟَْﻊْ ﻠﻛَِﻤ َﺔَ
ْ
ﻮْمَﻬُﻢْ ،الﻠﻬُﻢَّ �َﻔِّﺲ
اﻤُﺴْﻠِﻤِ�َْ ﻰﻠﻋََ اﺤﻟْ ﻖِّ ،الﻠﻬُﻢَّ ﻓَﺮِّجْ ﻫُﻤ
لْ
ْ ْ
َ�َﺎﺗِﻬِﻢْ ،الﻠﻬُﻢَّ اِﺣْﻔِﻆْ دِﻣَﺎءَﻫُﻢْ ،الﻠﻬُﻢَّ اِﺣْﻔِﻆ ْ دِﻣَﺎءَﻫُﻢْ ،الﻠﻬُﻢَّ ِاﻛ ِﺸﻒ َﻣﺎ
َ
َْ َ َ ْ ْ
اﻹﻛ َﺮامِ .
ﺻﺎ�َﻬُﻢْ ،الﻠﻬُﻢَّ اِﻛْﺸِﻒْ ﻣَﺎ أَﺻَﺎ�َﻬُﻢْ ،ﻳَﺎ ذَا اﺠﻟﻼ ِل و ِ

َ
ْ
َ
ﺎ أَﺻَﺎ�ﻬُﻢْ ﺧَ�ًْا  ،الﻠﻬُﻢَّ اِﺟْﻌَﻞْ ﺎﻋَﻗِﺒَﺔَ ﻣَﺎ أَﺻَﺎ�َﻬُﻢْ ﺧَ� ًْا ،الﻠﻬُﻢَّ
ﻢَّ اِﺟْﻌَﻞ ﺎﻋَﻗِﺒَﺔَ ﻣ
َْ َ ْ ْ
َ ﺔَ ﻣَﺎ َ
ِ
� اﻵ ِﺧ َﺮ ِة،
َﻞْ ﺎﻋَﻗِﺒ أﺻَﺎ�َﻬُﻢْ ﺧَ�ًْا ،الﻠﻬُﻢَّ اﻛْﺘُﺐْ لَﻬُﻢُ اﻟْﻔَﻼَحَ ﻲﻓِْ اﺪﻟُّ�ﻴﺎ و ِ
َْ َ ْ ْ
ِ
� اﻵ ِﺧ َﺮ ِة.
ُﻢَّ اﻛْﺘُﺐْ لَﻬُﻢُ اﻟْﻔَﻼَحَ ﻲﻓِْ اﺪﻟُّ�ﻴﺎ و ِ
َْ َْ َ ْ
لﻠﻬُﻢَّ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
ُْ ْ ْ َ ُْ ْ َ
ﺎء ِﻣﻨ ُﻬ ْﻢ
ﺎت ،اﻷﺣﻴ
ﺎتَ ،والﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� َوالﻤﺴ ِﻠﻤ ِ
ِاﻏ ِﻔﺮ لِﻠﻤﺆ ِﻣ ِﻨ� َوالﻤﺆ ِﻣﻨ ِ
َ ََْْ
ات.
واﻷمﻮ ِ

َ
َ
ِ
وَمَﺮْﻰﺿَ الْﻤُﺴْﻠِﻤ�َْ ،الﻠﻬُﻢَّ اِﺷْﻒِ مَﺮْﺿَﺎﻧَﺎ وَمَﺮْﻰﺿ
ﺷْﻒِ مَﺮْﺿَﺎﻧﺎ
ُﻢَّ ا
ِ
َ َ ﺔً وَ�ِْ اﻵْﺧِ
َ
ْﻠِ ْ
َ َ
ّ
ﺎر.
ﻤِ�َ ،الﻠﻬُﻢَّ آﺗِﻨَﺎ ﻲﻓِْ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﺣَﺴﻨ
ﺮَةِ  ﺣَﺴﻨﺔً وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟَ ِ
َ
َ َ
َ
ِ
اﻫَﺎ ،وَزَ�ِّﻬَﺎ أَﻧْﺖَ ﺧ�ُْ ﻣَﻦْ زَ�َّﻫَﺎ ،أَﻧْﺖَ وَﻴﻟُِّ َﻬﺎ َو َم ْﻮﻻﻫﺎ.
ﻢَّ آت �ُﻔُﻮْﺳَﻨَﺎ �َﻘْﻮ

َ
َﺗَﺮْﻰﺿَ ،الﻠﻬُﻢَّ وَلِّ ﻰﻠﻋَ الْﻤُﺴْﻠِﻤِ�َْ ﺧِﻴَﺎرَﻫُﻢْ ،الﻠﻬُﻢَّ
َ�ِّﻖْ وَ�َِّ أَم ﺮ ِْﻧَﺎ لِﻤَﺎ �ُِﺐُّ و
ْ
ﻠﻋََ
ََ ُْ ْ ْ َ َ َ ُ
ﺎرﻫ ْﻢ.
الْﻤُﺴﻠِﻤِ�َْ ﺧِﻴَﺎرَﻫُﻢْ ،الﻠﻬُﻢَّ وَلِّ ﻰﻠﻋ الﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� ِﺧﻴ
ﻏَ�ٌِّ
َ
ََ ْ
ﻛ َ ﺮِ�ْﻢٌ ،الﻠﻬُﻢَّ ﻓَﺄﻏِﺜْﻨَﺎ ،الﻠﻬُﻢَّ ﻓَﺄَﻏِﺜْﻨَﺎ ،الﻠﻬُﻢَّ ﻓﺄ ِﻏﺜﻨَﺎ.
َّ إِﻧَّﻚَ
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َ
َ
ِّ وَاﺤﻟَْﻤْﺪُ �ِ رَب،َْ�ِ الْﻤُﺮْﺳَﻠ
َ  و،َبُّ اﻟْﻌِﺰَّةِ �َﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮْن
ََﺳَﻼمٌ ﻰﻠﻋ
َ رَ�ِّﻚ َر
ِ
َ ْ اﻟْ َﻌﺎلَﻤ
.�
ِ
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
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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.
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