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ﻳ
ي
ََ
ّ
َ َِّﺬﻟ
َ ْ ﺟَﻌ َﻞ
 َو َﺿﺎ�ﻒ ِ�ﻴْ ِﻪ، رَم َﻀﺎنَ ﺳَﻴِّﺪَ اﻷََﺎمِ وَالﺸُ ُﻬ ْﻮ ِر
ْﺪُ �ِِ ا
ْ ُ
َ ْ َ َْ
ُ َْ َُ
ُ َْ
َ ْ  أَﻤ،َﻟَْﺴَﻨَﺎتِ وَاﻷُْﺟُﻮْر
 َو أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ،ﺣ ُﺪ ُه ُﺳﺒْ َﺤﺎﻧﻪ َوأﺷﻜ ُﺮ ُه َوﻫ َﻮ اﻟ َﻌ ِﺰ�ْ ُﺰ اﻟﻐﻔ ْﻮ ُر
ْ� َ
َْ
ُ ﻔ
ُ َ َِ�ﻚ
ُ إﻟَ ٰـ َﻪإِﻻَّ ا
َ ِ�ُ َْ اﻷ
ْ ِ  وَﻣﺎ ﺨﺗَْﻲ
الﺼ ُﺪ ْو ُر َوأﺷ َﻬ ُﺪ
 ﻪﻟ�َﻌْﻠَﻢُ ﺧَﺎﺋِﻨَﺔ
َﷲَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷ
ِ
ُ
ََّ  اﷲُ وَﺳَﻠ
ُ ُ
َ
َنَّ ﻴِّﺪَﻧَﺎ وَﻧَبِﻴَّﻨَﺎ َﻤ َ ا
َﻢ
ّ�َ ﺻ،ِﺑِﺎلْﻬُﺪَى واﻨﻟُّﻮْر
 �َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ ََﺜﻪُ اﷲ
ًّﺪ
ََ
ُ ّ
ْ
: َﻣَّ ﺎ َ�ﻌ ُﺪ.ﻪﻟِِ وَﺻَﺤْﺒِﻪِ وَﻣَﻦِ ا�ْﺘَﻰﻔَ أَﺛﺮﻫُﻢْ إِﻰﻟَ ﻳَﻮْم ِ اﻟنُﺸ ْﻮ ِر
ﻪِ وَﻰﻠﻋََ آ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Đấng đã làm cho tháng Ramadan thành những ngày thiêng
liêng hơn các tháng khác, và đã nhân các ân phước và công
đức trong nó lên rất nhiều. Tôi xin ca ngợi và tán dương
Ngài, xin tạ ơn Ngài vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng
Hằng Tha Thứ.
Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích
thực nào mà chỉ có Allah duy nhất, Ngài không có đối tác
ngang vai, Ngài biết rõ những ánh mắt gian dối và những gì
được che giấu trong lòng; và tôi xin chứng nhận rằng Nabi
của chúng ta Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ
của Ngài, Allah đã cử phái Người mang đến sự hướng dẫn
và ánh sáng, cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho
Người, cho gia quyến của Người, các bạn đạo của Người
cùng những ai đi theo đường lối của họ cho đến Ngày Phục
Sinh.
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Quả thật, các chuỗi ngày trôi qua như những đám
mây trôi, các năm tháng đi qua rất nhanh còn chúng ta thì
đang ở giữa cuộc sống bận rộn và xao lãng, chúng ta ít khi
lưu tâm và nghĩ đến số phận và cuộc sống của chúng ta ở cõi
Đời Sau.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َِّ�﴿ ُوَٱ
ٗ ار خِلۡ َف ٗة ل ّ َِم ۡن أَ َر َاد ن يَذَ كّ َّ َر أَ ۡو أَ َر َاد ُش
َ  وَ�َّ َه
ي جَع َل ٱ�َّۡلَ ٱ
﴾٦ كُورا
[62 :]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن
Và Ngài (Allah) là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày
nối đuôi nhau luân chuyển để cho ai muốn tụng niệm
(Allah) và tạ ơn Ngài. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 62).
Người Muslim luôn ở trong tuổi đời có hạn của
mình và chuỗi ngày của y chỉ là một thời khắc ngắn ngủi
trong cuộc sống trần gian, tuy nhiên, Allah, Đấng Tối Cao đã
ban cho y các mùa ân phúc và tốt lành, Ngài đã ban cho y sự
thiêng liêng của thời gian và nơi chốn để y chỉnh đốn và cải
thiện cuộc sống của y, và một trong các mùa thiêng liêng và
ân phúc đó là tháng Ramadan hồng phúc. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

ّ َ
ُ� َ ُ ه ّ َ َ ْ ك
م
َ َ� ٱ
ِين مِن
َ� َٱلصَّامُكَمَا كُتِب
َ�﴿ ٰ�َّا ٱ
ِين َءامنُوا ت َِب َلَيۡ�ُُ ِي
�ّ َ
ۡ
َ ّ
[183 :  ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ بلِ�ُمۡ لَع َل ُمۡ �َتَقُون

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
4
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ngay chính biết kính sợ Allah. (Chương 2 – Albaqarah,
câu 183).
Trong Ramadan, những ham muốn của linh hồn
người có đức tin được hạn chế để dành trọn sự cầu nguyện
ngày lẫn đêm.
Người thứ nhất thì cầu xin Allah sự khoan dung,
người thứ hai cầu xin Ngài phù hộ trong việc tuân lệnh Ngài,
người thứ ba cầu xin Ngài cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục, người thứ
tư hy vọng được Ngài ban thưởng ân phước tốt đẹp, người
năm thì tụng niệm và tán dương Ngài .. tất cả những người
có đức tin luôn hướng về Ngài để cầu nguyện.
 Ân phúc của tháng Ramadan
Quả thật, tháng Ramadan là tháng của sức mạnh và

 đã chinh
chiến và giành thắng lợi, và trong tháng này Người  và
ban phát. Trong tháng này, Thiên sứ của Allah

những người Muslim đều nhịn chay, và trong tháng này đã
diễn ra một trận đại chiến Badr, và trọng đại chiến đó lá cờ
của Islam giành chiến thắng còn lá cờ của tôn giáo thờ bụt
tượng và thần thánh bị đánh bại.

Trong tháng Ramadan, Thiên sứ của Allah  và
các bạn đạo của Người thường trở nên mạnh mẽ hơn cũng
như năng động và tích cực hơn trong thờ phượng và hành
đạo.
Bởi lẽ đó, quả thật tháng Ramadan là tháng của việc
làm, tháng của sự kiên nhẫn, tháng của sự ban phát chứ
không phải là tháng của sự yếu đuối, lười biếng và ngủ lì.
Một số người nhịn chay lại cho mình thảnh thởi và nhàn rỗi
5
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rồi cứ ngủ li bì vào ban ngày của Ramadan và rất ít hành đạo
và làm việc thiện, đi ngược lại với ý nghĩa và mục đích của
nhịn chay.
Những người Muslim ở các thời buổi ban đầu đã
sống trong Ramadan bằng cả trái tim và xúc cảm của họ.
Vào ngày nhịn chay của họ, họ luôn là những người kiên
nhẫn và chịu đựng trên mọi sự khó khăn vì kính sợ Allah, họ
luôn tránh xa những điều làm ảnh hưởng đến cuộc nhịn chay
của họ, họ không thốt lên những lời nói xấu, hoặc chỉ nói
những lời lẽ tốt đẹp hoặc im lặng.
Còn vào ban đêm của Ramadan thì họ năng dâng lễ
nguyện Salah, đọc xướng Kinh Qur’an, tụng niệm Allah, noi
theo tấm gương Thiên sứ của Allah .

Trái quả của nhịn chay là những ân phúc tốt lành,
chúng không đến bằng sự chai lười và xao lãng của một
người khi y chỉ biết nằm ngủ say sưa vào ban ngày, đêm thì
rong chơi ở các phố chợ, toàn thời gian của Ramadan chỉ là
sự vui chơi vô ích.

 Nhịn chay là cái chiêng che chắn khỏi Hỏa Ngục

giống như Nabi  đã nói:

َ
َّالﺼِّﻴَﺎمُ ﺟُﻨَّﺔٌ �ﺴْ ﺘَﺠِﻦُ ﺑِﻬَﺎ اﻟْﻌَﺒْﺪُ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
.ﺎر «رواه أﻤﺣﺪ
ّ
» َﺎ
ِ

“Quả thật, nhịn chay là cái chiêng mà người bề tôi dùng
nó để che chắn khỏi Hỏa Ngục.” (Ahmad).

 Nhịn chay là tấm chắn khỏi những dục vọng, quả

thật, Nabi  đã nói:
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َ ﺎءَة
ُ َ  ﻓَﺈِﻧ
ْ َ
ﺮﺸََ الﺸ
َ  لِﻠْﺒَﺮ
 َوأﺣ َﺼ ُﻦ، ﺼ
ّ َّﻪُ أَﻏﺾ،  ّْﺒَﺎبِ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﻄَﺎعَ اﺒﻟْ َ َﻓﻠْﻴَﺰﺘََوَّج
َ
»
ِ
َ
ْ
َ
ُ
« ٌﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻪﻟ ِو َﺟﺎء
�  ْلِﻠﻔ ْﺮ ِج َﻦْ لَﻢْ �َﺴْ ﺘَﻄِﻊ
، َِﻌَﻠَﻴْﻪِ ﺑﺎلﺼَّﻮْم
ِ
“Này hỡi thanh niên thanh niên, ai trong các người có khả
năng về thể chất lẫn tiền tài thì hãy kết hôn lập gia đình,
bởi việc làm đó sẽ giúp các người hạ thấp cái nhìn xuống
và kìm hãm được dục vọng của bản thân, còn người nào
không có khả năng thì y phải nhịn chay bởi nhịn chay sẽ
là cái để bảo vệ y ”. (Albukhari, Muslim).

 Nhịn chay là con đường đến Thiên Đàng, ông Abu

Imamah  thuật lại rằng ông đã nói với Thiên sứ : Thưa
Thiên sứ của Allah, xin Người hãy bảo tôi một việc làm mà

với nó Allah mang lại phúc lành cho tôi, thì Người  nói:

َُ
.َﻴْﻚَ ﺑِﺎلﺼِّﻴَﺎمِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻻَ ﻣِﺜْﻞَ ﻪﻟ «رواه اﻟنﺴﺎﻲﺋ
»

“Ngươi hãy nhịn chay bởi không có việc làm nào mang lại
ân phước giống như nó cả” (Annasa-i).

 Và trong Thiên Đàng, có một cánh cửa chỉ dành cho

những người nhịn chay đi vào. Ông Sahl bin Sa’ad  thuật
lại, Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َ ُ َّﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻨْﻪُ الﺼ
َ َﻮن ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ﻻ، ﺎﻣ ِﺔ
ﺎﺋِﻤ
َ ﻳ، ُ» ِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﺑَﺎﺑًﺎ �ُﻘَﺎلُ ﻪﻟَُ الﺮَّ�َّﺎن
ِ
َ
َ
ُ
ٌْ ُ َ ﺪ
ُ ْ
َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ� ُﻫُﻢْ �ُﻘَﺎلُ أَ�ْﻦَ الﺼ
 ﻻ ﻳَﺪﺧﻞ ِﻣﻨﻪ أﺣ، ﻮمﻮن
ﺎ ِﺋﻤﻮن �ﻴﻘ
َْ� ٌَﺪْﺧُﻞُ ﻣِﻨْﻪُ أَﺣَﺪ
َ
ُ
َ
ْ
ُ َ َ َ َ ُ ُْ َ
ْ
َ
ٌْ ُ َ ﺪ
ُ ْ
. ﻓﻠ ْﻢ ﻳَﺪﺧﻞ ِﻣﻨﻪ أﺣ « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ،  ﻓ ِﺈذا دﺧﻠﻮا أﻏ ِﻠ َﻖ، �ﻫ ْﻢ
�
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“Quả thật, trong Thiên Đàng có một cánh cửa có tên là
Arroyyan, vào Ngày Phục sinh những người nhịn chay sẽ
đi vào từ cánh cửa này, không ai khác ngoài họ được vào.
Họ được bảo: Những người nhịn chay đâu! Thế là họ
đứng dậy và đi vào, không ai ngoài họ được phép vào, và
khi họ đã vào thì cánh cửa đó đóng lại, không ai được vào
nữa.” (Albukhari, Muslim).

 Nhịn chay sẽ cầu xin ân xá cho chủ nhân của nó,

ông Abdullah bin Amru bin Al-As  thuật lại rằng Nabi 
có nói:

َ
ُ ْ
» ِّﻴَﺎمُ وَاﻟْﻘُﺮْآنُ �َﺸْﻔَﻌﺎنِ لِﻠْﻌَﺒْﺪِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �َﻘُﻮلُ الﺼِّﻴَﺎمُ أَىْ رَب ِّ َﻣﻨَﻌﺘُﻪ
َُّ  اﻟْﻘُﺮْآنُ ﻣَﻨَﻌْﺘُﻪُ اﻨﻟَّﻮْمَ ﺑِﺎلﻠ
ْ ِّﺎﻨﻟَّﻬَﺎرِ ﻓَﺸَﻔ
َ
ﻴْ ِﻞ
 َﻘُﻮل.ﻌ ِ� ِ�ﻴ ِﻪ
ّﻬَﻮَاتِ ﺑ
ﻌَﺎمَ وَالﺸ
ِ
َ َّ َﺎلَ ﻓَيُﺸَﻔ.َﺸَﻔِّ ْﻌ� �ﻴﻪ
.ﺎن « واه أﻤﺣﺪ
ِ ِ ِ
ِ ﻌ

“Nhịn chay và Qur’an sẽ cầu xin ân xá cho người bề tôi
vào Ngày Phục Sinh. Nhịn chay nói: Thưa Thượng Đế của
bề tôi, bề tôi đã cấm y đụng đến thức ăn và giao hợp (vợ
chồng) vào ban ngày, xin Ngài hãy vì bề tôi mà ban ân xá
cho y; và Qur’an nói: bề tôi đã ngăn y ngủ ban đêm, xin
Ngài hãy vì bề tôi mà ân xá cho. Thế là, hai thứ đó được
đáp lại sự cầu xin ân xá.” (Ahmad).

 Nhịn chay bôi xóa các tội lỗi, quả thật những điều
tốt sẽ bôi xóa những điều xấu. Ông Abu Huroiroh

lại, Thiên sứ của Allah  nói:

َْ

َ

 thuật

َ
َ
.ﺑًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَّم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺻَﺎمَ رَمﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎ
8
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“Ai nhịn chay Ramadan với cả đức tin và niềm hy vọng, y
sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim).

 Nhịn chay là nguyên nhân đạt được hạnh phúc ở hai

cõi. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 
nói:

َ ُ ُ َ
َ
َ َﻠﺼَّﺎﺋِﻢِ ﻓَﺮْﺣَﺘَﺎنِ ﻓَﺮْﺣَﺔٌ ﺣِ�َ �ُﻔْﻄِﺮُ وَﻓَﺮْﺣَﺔٌ ﺣِ�َ ﻳﻠْﻰﻘ
 وَﺨ ﻟَﻠﻮف ﻓ ِﻢ، ُرَ�ّﻪ
»
ْ
ْ ُ َ َْ
َ
َّلﺼ
ْ
ْ
.�ﺢ ال ِﻤﺴ ِﻚ « واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ ﺎﺋِ ِﻢ أﻃﻴﺐ ِﻋﻨﺪ ا
ِ ﷲ ِﻣﻦ ِر

“Và người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui lúc xả chay
và niềm vui khi gặp Thượng Đế; và hơi miệng của người
nhịn chay ở nơi Allah thơm hơn hương thơm của xạ
hương” (Albukhari, Muslim).
 Nắm bắt cơ hội trong Ramadan:
Có phải tháng Ramadan trong năm nay là mùa để
quay trở về với Allah và là cơ hội kiểm điểm lại bản thân để
được gần với Allah?
Có phải tháng Ramadan là cơ hội tốt cho những ai
đã lãng phí cuộc đời của họ quay trở lại với Allah bằng trái
tim có ý thức và cuộc sống Islam chân thật?

 Ramadan chính là cơ hội cho những người tuyên
truyền và kêu gọi đến với Allah nhìn lại việc làm của họ để
họ ý thức được rằng họ đang đảm trách việc kêu gọi hết sức
thiêng liêng và phấn đấu tốt hơn nữa cho mục tiêu. Do đó,
họ sẽ thành tâm trong việc làm của họ bởi vì họ biết rằng
những gì ở nơi Allah mới thực sự tốt lành và còn mãi.
 Ramadan chính là cơ hội cho mỗi người Muslim
giúp đỡ người anh em đồng đạo của mình, giúp đỡ những
9
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người bị đối xử bất công giành lại những gì thuộc về y, giúp
đỡ những người có hành vi cư xử bất công với người khác
cải thiện hành vi không tốt của bản thân.

 Ramadan là cơ hội để những người giàu, những
người khá giả nghĩ đến những người nghèo khó, để họ tạ ơn
Allah về những ân huệ mà Ngài đã ban cho họ, để họ cùng
nhau góp sức chung tay gạt đi cái đói cho cộng đồng Islam,
bởi lẽ đức tin Iman của họ sẽ đối mặt với hiểm họa nếu như
họ không biết nuôi ăn những anh em đồng đạo đói khát,
không biết chia sẻ quần áo cho những anh em thiếu mặc.
 Ramadan là cơ hội để mỗi người Muslim tránh xa
những thói xấu: nói sau lưng người khác, mách lẻo, có ý
nghĩ xấu cho người khác, khinh miệt coi thường người khác
và tự cao tự đại.
 Ramadan là cơ hội để chúng ta vạch ra cho bản thân
mình rèn luyện bản chất ngoan đạo của người Muslim, để
chúng ta có đôi tay biết quy phục, đôi chân biết quy phục,
đôi mắt biết quy phục, đôi tai biết quy phục và chiếc lưỡi
biết quy phục. Quả thật, Allah, Đấng Tạo Hóa luôn muốn tất
cả các bộ phận cơ thể của người bề tôi hoạt động trong việc
tuân lệnh Ngài. Ông Abu Huroiroh thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói rằng Allah phán:

ُ
ْ َ َ َ ُ ََّ  أُﺣِﺒ
َ ﺒْﺪِى
ُ ْﺣﺒَبْﺘُ ُﻪ ُﻛﻨ
ﺖ َﺳ ْﻤ َﻌﻪ
 ﻓ ِﺈذا أ، » َﺰالُ �َ �ﺘَﻘَﺮَّبُ إِﻰﻟََّ ﺑِﺎﻨﻟَّﻮَاﻓِﻞِ ﺣَﻰﺘّ ﻪ
ُ
َ
َ  وَ�َﺮﺼََهُ اﺬﻟ، ِﺴْﻤَﻊُ ﺑِﻪ
ﺑِﻬَﺎ وَرِﺟْﻠَﻪُ اﻟَّﻰﺘ
هُ اﻟَّﻰﺘِ �َﺒْﻄُﺶ
 وَ�َﺪ، ِﻪ
ِّى �ُﺒْﺮﺼُِ ﺑ
ِ
ِ
َﻤْﻰ
َ
.ِﺸ ﺑِﻬﺎ « واه اﺒﻟﺨﺎري
10
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“Người bề tôi của TA cứ vẫn luôn đến gần với TA bằng
những việc làm tự nguyện cho tới khi TA yêu mến y, bởi
thế, khi nào TA đã yêu mến y thì TA sẽ phù hộ cho cái
nghe của y, cái nhìn của y, đôi tay của y khi chúng dang
ra, và đôi chân của y khi chúng bước đi” (Albukhari).
Tất cả những điều trên đều nằm trong bài học của
nhịn chay, cái sẽ giáo dục ý chí và tâm huyết trong việc bẻ
gãy bản ngã và tránh xa điều xấu.
Có ý chí nào kiên cường hơn, có hệ thống nguyên
tắc nào chính xác và nghiêm hơn việc bạn thấy mọi người có
đức tin từ Đông sang Tây của quả địa cầu đều cùng nhịn ăn,
nhịn uống trong một khoảng thời gian, rồi cùng ăn uống trở
lại trong một khoảnh khắc và cùng chế ngự bản thân không
cho nó khuất phục dục vọng và ham muốn.
Người nhịn chay luôn nói với thế lực ham muốn và
dục vọng từ “Không” vì y mong muốn được Allah hài lòng.
Vì sự hài lòng của Ngài, y không nói lời dâm ô,
không quát mắng ầm ĩ, không buông lời sàm bậy và cho dù
kẻ không hiểu biết cố gây chiến với y thì y né tránh điều xấu
bằng cách nói: “Quả thật, tôi là người đang nhịn chay”.
Quả thật, có rất nhiều người luôn bị giam cầm với
thói quen của mình, biết bao lần họ cố gắng từ bỏ những thói
quen đó của họ nhưng rồi họ vẫn quay lại. Điều này là do
những thói quen đã thống trị bản thân và trái tim của họ. Có
biết bao nhiêu người trong chúng ta đã bị các thói quen ăn,
uống, ngủ và thức thống trị nhưng chúng ta không thể thoát
khỏi sự thống trị đó. Tuy nhiên, nhịn chay sẽ là phương thức
điều trị hiệu quả những thói quen này đối với nhiều người
một cách không nặng nề hay gặp phải khó khăn. Với nhịn
11
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chay, người Muslim có thể bỏ những thói quen của bản thân
mà không có điều gì trở ngại, nó còn giúp người Muslim
chiến đấu với những thói quen không tốt và tội lỗi như thức
khuya thâu đêm, các tiệc tùng xao lãng, sử dụng các chất
kích thích, các chất gây nghiện như thuốc lá, cần sa, …
những thứ làm cho ý chí và sự quy phục Allah trở nên yếu
đuối.
Khi chúng ta nhịn chay, chúng ta hãy nhịn những
điều hận thù, những điều tội lỗi và những điều xấu, chúng ta
hãy giữ chiếc lưỡi của chúng ta không cho nó nói điều sàm
bậy, hạ thấp cái nhìn của chúng ta xuống không để nó ngắm
nhìn những điều Haram. Có những người nhịn chay chỉ là
những người nhịn đói nhịn khát mà thôi chứ họ không phải
là người nhịn chay đúng nghĩa với giá trị đích thực của nó
bởi vì họ chỉ biết bỏ thức ăn nhưng lại ăn thịt người anh em
của mình qua việc nói xấu sau lưng, họ chỉ biết nhịn uống
nhưng lại không biết kìm hãm bản thân khỏi nói dối, lường
gạt và gây oán với mọi người.
 Lời nhắn dành cho những người nhịn chay
Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng, hãy giữ chiếc lưỡi,
và hãy tránh gây gổ và làm điều xấu. Khi nào chúng ta nhìn
thấy ai đó bị lệch hướng thì chúng ta hãy chỉnh đốn y lại, khi
nào chúng ta bị ai đó trong số người anh em đồng đạo của
chúng đối xử xấu thì chúng ta hãy kiên nhẫn chịu đựng, và
khi nào có ai đó gây chuyện thì chúng ta chớ đáp trả mà hãy
nói: quả thật tôi đang nhịn chay.
 Những điêu tốt lành của tháng Ramadan:
Những điều tốt lành của tháng này là có được những
việc làm ngoan đạo và thiện tốt, tiêu biểu:
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 Dâng lễ nguyện Salah trong đêm: Quả thật, Thiên sứ

của Allah  yêu thích việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm
Ramadan, Người nói:

َْ

َ

َ
َ
ﺑًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَّم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗَﺎمَ رَمﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎ

ْ» ﻦ

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm của Ramadan
bằng cả đức tin và niềm hy vọng, y sẽ được tha thứ những
tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim).

 Sadaqah (bố thí): Ông Ibnu Abbas  thuật lại:
ُ َُ َ َ
ُ ْ َ َ ََ
ُ � ﺻ- ﷲ
�ن أﺟ َﻮد َﻣﺎ،
ﺎس و
ِ َّ ﺟْﻮَدَ اﻨﻟ- اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ » ﻛن رﺳﻮل ا
َ َ
َ
َ َ
َ
ّ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ َر َم َﻀﺎن
ُِ وَ�َن ﻳَﻠْﻘَﺎهُ ﻰﻓِ ﻞﻛ، ُ
ُ ﻰﻓِ رَمَﻀَﺎن ﺣِ� ﻳَﻠْﻘَﺎهُ ﺟِﺮﺒِْ� ﻞ
ُ ُ ََ َ ْ ُْ ُ ُ ََُ
ْ َْ
ُ
� ِﻣ َﻦ
ِ  ﻓﻠ َﺮﺳﻮل ا، ارﺳﻪ اﻟﻘﺮآن
ِ  َﺟْﻮَدُ ﺑِﺎﺨﻟ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ �ﻴﺪ
َ َ ْ ُْ
ِّلﺮ
.�ﺢ الﻤﺮﺳﻠ ِ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 cả cơn gió được thổi đi.” (Albukhari,
Muslim).
Bởi thế, sự rộng lượng và hào phóng trong việc
Sadaqah là điều được khuyến khích và nó được khuyến
khích nhiều hơn nữa trong tháng Ramadan ân phúc.
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 Đọc xướng Qur’an thật nhiều: Các vị Salaf (Sahabah
và Tabieen) ngoan đạo thường đọc xướng Qur’an rất nhiều
trong Salah cũng như trong những lúc khác.
 I’tikaf: là hình thức ở luôn trong Masjid để chuyên
tâm thờ phượng Allah, đây là việc làm theo Sunnah của Nabi

.

َ
َّ  »  اﻨﻟَّﻰﺒ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ّ  جِ اﻨﻟَّﻰﺒ-  ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ- َﻦْ ﺎﻋ� ِ َﺸ َﺔ
ِ
ِ
ََّ َ َ  ﺗَﻮَﻓ
َ
َ
ُﺎه
ّﻜِﻒُ اﻟْﻌَﺮﺸْ اﻷَوَاﺧِﺮَ ﻣِﻦْ رَمَﻀَﺎن ﺣﻰﺘ
  �َﻌْﺘ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢُ ا
.ﷲ « واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

Bà A’ishah , vợ của Nabi  thuật lại: “Quả thật, Nabi 
thường I’tikaf trong mười ngày cuối của Ramadan cho
đến khi Người qua đời.” (Albukhari, Muslim).

 Đi làm Umrah trong Ramadan được ban cho ân

phước bằng với ân phước của hành hương Hajj như Nabi 
đã nói qua lời thuật của Ibnu Abbas
Albukhari và Muslim.

 được ghi

lại bởi

 Người nhịn chay khuyến khích dùng bữa Suhur (bữa
ăn trước khi vào nhịn chay): Ông Saeed Alkhudri
lại, Thiên sứ của Allah  nói:

 thuật

�َﺴَّﺤُﻮرُ أ
ﺔٌ ﻓَﻼ
َّْﺮَعَ أَﺣَﺪُ� ﻢْ ﺟَﺮْﻋَﺔً ﻣِﻦْ ﻣَﺎءٍ ﻓَﺈِن
ُ
َ� ْْﻠُﻪُ ﺑَﺮَ� َ َ ﺗَﺪَﻋُﻮهُ وَلَﻮْ أَن
»
َ
َ
ُﺟَﻞَّ وَمَﻼﺋِ�ﺘَﻪُ ﻳُﺼَﻠ
َ ّﻮنَ ﻰﻠﻋَ الﻤُتَﺴَﺤِّﺮ
َ
.�ﻦ « واه أﻤﺣﺪ
ﺰَّ َو
ِ
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“Bữa Suhur là bữa ăn ân phúc, bởi thế, các ngươi chớ
đừng bỏ nó dù các ngươi chỉ uống một ngụm nước mà
thôi, vì quả thật Allah, Đấng Tối Cao, và các Thiên Thần
của Ngài sẽ cầu phúc lành cho những người dùng bữa
Suhur.” (Ahmad).

 Khuyến khích nhanh chóng xả chay ngay khi đã đến
giờ và nên Du-a (cầu nguyện) trước lúc xả chay. Nabi
nói:



ُ ْ ْ ُ ْ َ
َ َ
ْ ُ َ ُ َّﻣَﺎمُ اﻟْﻌَﺎدِلُ وَالﺼ
« ِ� �ﻔ ِﻄ ُﺮ َودﻋ َﻮة ال َﻤﻈﻠﻮم
ﺎﺋِﻢ ِﺣ
ِ» ﻼﺛﺔٌ ﻻَ ﺗُﺮَدُّ دَﻋْﻮَ�ُﻬُﻢُ اﻹ
.واه اﻟﺮﺘﻣﺬي

“Có ba đối tượng mà lời cầu xin của họ không bị khước từ
(tức được đáp lại) đó là vị Imam chính trực, người nhịn
chay cầu nguyện lúc xả chay và người bị đối xử bất công”.
(Tirmizhi).

َ ْ � َﺻ َﺪﻗَ َﺎ� ُﻬ ْﻢ َوﻣ َﻦ اﻟْ َﻘﺎﺋﻤ
َ ْ �الﺼَّﺎﺋِﻤِ�َْ ﺻِﻴَﺎمَﻬُﻢْ وَﻣِﻦَ الْﻤُﺘَﺼَّﺪ
�
ِ
َُﻢَّ �َﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻦ
ِ ِ
ِِ
َ
َ
َْ
ْ ْ
ّﻣْﻨَﺎ وَﻣَﺎ أَﺧَّﺮﻧﺎ َوأﺧ ِﺮﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ
َﻬُﻢْ وَﻣِﻦَ اﺪﻟَّا�ِ�َْ دُﺎﻋَءَﻫُﻢْ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎ ﻣَﺎ ﻗَﺪ
 وَﺻَﺤْﺒِﻪِ أَﻤ
َ
َ
َ ْ ﺟﻌ
َْ
َ
.�
َِ آﻪﻟ
ﻤَّﺪٍ وَﻰﻠﻋ
ُ�  ﷲُ ﻰﻠﻋََ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ.ا الﺸَّﻬْﺮِ ﻣَﻐْﻔُﻮْرٌ ﻨﻟَﺎ
ِ
ِ

Lạy Allah, xin Ngài hãy chấp nhận sự nhịn chay của những
người nhịn chay, chấp nhận sự Sadaqah của những người
Sadaqah, chấp nhận lễ nguyện Salah trong đêm của những
người thức đêm dâng lễ nguyện, chấp nhận lời cầu xin của
những người cầu nguyện, xin Ngài hãy tha thứ cho bầy tôi
những tội lỗi đã qua và những tội lỗi sắp tới và xin Ngài hãy
ban cho bầy tôi ra khỏi tháng này là những người được Ngài
tha thứ. Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi
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 của chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người cùng
tất cả các bạn đạo của Người.`
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