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Bài Thuyết Giảng Thứ Nhất 

 

َْم َ  إننّ 
ْ
ن  حل َْمُ ُه وَ  �ن

َ
ُرُه َوَ�ُعوُذ بن � ُه َو�َْسَتْغفن

ينُ ورن  اهللان �َْستَعن ْن ُشُ من
نَا ْ�ُفسن

َ
َا، أ َمالن ْْ

َ
ِن أ َا ْن َيىَئ ُ  حهللاُ  هن َمْن َ�ْه ن  َومن

َ
ّّ ل َوَمْن  ،الََ  ُمضن

 ُ
َ
ََ ل ِن  الََ  َها

ّْ
  ،ُُْضلن

َ
ْن ال

َ
ْشَهُ  أ

َ
هَ َوأ ـٰ  ح إنلَ

ّ
ّن ُمَّمً ح  هللاُ إنال

َ
ْشَهُ  أ

َ
َوأ

 ُ
ُ
ُْْ ُه َورَُيول َْ 

[ ِ َّ �  ُ  ُ ّّ ر َ�  ْ َٱا �سّاٱ  �ّقو  ا 
َ
ه َّۡفـٖس َ�ّ ُ ِمِـ    ُ َََو ََ  َ�ِٰحـَدةٖ    

َََق ِمۡنَٱا  ََ َما ٗ َو َّ ِمۡنٱ  َّ َٱا َو ََ ۡو ۚ � َو�َِسـثِـ�ٗ   كَ ََ ر � اٗٓء  ْ ـ ِ  َو�ّقو  َّ � َ ّّ

ُۡ َ��ِيبٗ   ُ َ َ�َن َعََۡي ّّ ۚ نِّن � َۚ �َۡحا
َ َۡ َن هِۦِو َو�  ْ  ١: النساء Z ١ا سََسآَءو

ِيَ  َء َمن  ] َّ َٱا � ا 
َ
ه نـت ُ َ�ّ

َ
َّ َوأ ِ ْق ّ  ن ََ َقم  َ َحّق ق َواهِۦِو َو ّّ ر �  ْ ر �ّقو   ْ

َْن  ۡسَِم   ١٠٢: آل عمران ١Zم 
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[ َٗ ْۡ ر قَـ  ْ ـ  َ َوق ْو ّّ ر �  ْ ر �ّقو   ْ ِيَ  َء َمن  َّ َٱا � ا 
َ
ه ي ۡصـَِۡح  ٧   َسـِديدٗ َ�ّ

ۗ َوَم   ُۡ  ُ َّ ُۡ ذ نْ   ُ ُۡ َوَ�ۡغفِۡر لَ  ُ ۡعَ�ََٰ
َ
ُۡ أ  ُ ـَْ� ۥ لَ َ َو�َس  ّّ � ِِ ـ ِِ ي 

ًَ  َعِظيًما  ْۡ ََ فَ  ٧١ - ٧٠: األحزاب Z  ٧َ�َوۡد فَا

ّما َ�ْعُ  
َ
ُثن كنتَاُب حهللان أ َ ن

ْ
ََ حل ْصَ 

َ
َُ ُمَّم ٍ  َخْ�َ وَ  إنّن أ َن َهْ  َهْ 

ْ
 حل

   َبنْ َعٍة َض 
ّ ُُ  ُمَْ ٍََة بنْ َعة  َو

ّ ُُ ُمورن ُمَْ ََاُهَها َو
ُ ْ
ّ َوَشّ حُ ُُ لَة  َو

 َضَ لٍَة  ن حّلارن 

Cũng như những giáo điều khác của Islam, lợi 
ích của việc nhịn chay Ramadan không giới hạn ở một 
phạm vi nào đó mà nó luôn thể hiện hài hòa trong mọi 
mặt của cuộc sống từ tinh thần tâm linh cho đến các 
vấn đề xã hội khác. 

Để thuận tiện cho việc trình bày ý nghĩa này, lợi 
ích của việc nhịn chay xin được diễn giải dưới bốn tiêu 
đề sau đây: 

 
Tinh thần và đức tin 

* Nhịn chay là một hành động tuân theo mệnh 
lệnh của Allah, Đấng Tối Cao. Sự phục tùng này dựa 
trên tình yêu đối với Allah nên nó sẽ được thi hành một 
cách nghiêm chỉnh và đầy nỗ lực hầu làm hài lòng 
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Ngài. Nếu đây là lý do duy nhất cho việc nhịn chay thì 
quả thật cũng đã rất đầy đủ. 

* Nhịn chay là một hành động thừa nhận Allah 
là Đấng Chủ Tể duy nhất của toàn vũ trụ. Nhờ sự 
phóng khoáng của Ngài mà chúng ta được sinh tồn và 
nuôi dưỡng. 

* Nhịn chay là một hành động chuộc lỗi cho 
những thiếu sót và sai phạm của người bề tôi. Nabi 
Muhammad  có bảo: 

ّ مَ «  ََ ُ َما َه
َ
َر ل ْنهن  َمْن َصاَم َرَمَضاَن إنَُمااًا َوحْتتنَسابًا ُففن

ْن َذاْ   »من
 )رواه البخاري ومسلم(

“Ai nhịn chay Ramadan bằng cả đức tin và lòng 
thành tâm thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã qua” 
(Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại) 

* Nhịn chay rèn luyện cho bề tôi biết kính sợ 
Allah, giúp người bề tôi thành một người ngoan đạo. 
Nếu một người tự kiềm chế việc ăn uống và quan hệ vợ 
chồng thì họ sẽ có được một lập trường cứng rắn hơn 
để tránh xa những điều nghịch đạo và trái giáo luật. 
Allah phán bảo: 

تَِب ] ر ك   ْ ِيَ  َء َمن  َّ َٱا � ا 
َ
ه ّ�َ  ۚ َيا ُ  �وِصِ  ُ تَِب َ�َ َعََۡي َكَما ك 

َْن  ُۡ َقّتو   ُ َّ ُۡ لََل  ُ ِيَ  ِم  َ�ۡبَِ َّ �١Z ١٨٣: البقرة 
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Hỡi những người có đức tin! Các ngươi được sắc 
lệnh phải nhịn chay giống như những gì được sắc 
lệnh cho những người thời trước các ngươi. Mong 
rằng các ngươi sẽ biết kính sợ và trở thành những 
người ngoan đạo. (Chương 2: Albaqarah, câu 183). 

* Nhịn chay rèn luyện các tín đồ tính thật thà. 
Không giống như các hình thức thờ phượng khác, nhịn 
chay hoàn toàn dựa trên sự tự kiềm chế. Không một ai 
có thể biết rõ một ai đó đích thực có nhịn chay hay 
không cho nên sự tự kiềm chế đòi hỏi một mức độ rất 
cao về tính chân thành và sự trung thực. 

* Nhịn chay dạy cho tín đồ đức hạnh và rèn 
luyện tâm tánh. Nhịn chay không có nghĩa là chỉ cố 
nhịn thức ăn và nước uống mà về cơ bản nó cũng có 
nghĩa là kiềm chế tất cả thói xấu và điều ác. Nabi 
Muhammad  đã nói: 

ورن وَ  َمْن لَْم ََُ عْ  «
ُّ ََ حل ن ََْو  بنهن الَلَىَْس �ن

َّ َعَم
ْ
ْن ََُ َع  حل

َ
 فن أ

َتاَجة 
حبَُه  َعاَمُه َوَشَ  )روحه حلخارَ(» ََ

“Người nào không từ bỏ sự dối trá trong lời nói 
cũng như trong việc làm thì quả thật Allah đâu cần 
tới việc y bỏ ăn và bỏ uống.” (Hadith do Al-Bukhari 
ghi lại.) 

* Sự hăng hái trong tháng Ramadan bằng sự tự 
giác dâng lễ nguyện Salah hằng đêm (Tara-wih và 
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Qiyaam), kiên trì tụng niệm cũng như đọc kinh Qur’an 
thường xuyên sẽ làm cho người tín đồ tăng thêm đức 
tin và tinh thần kiên định. 

* Nhịn chay còn là một hình thức Jihad (Sự đấu 
tranh với bản ngã vì Allah). Nó rèn luyện tín đồ sự tự 
kỷ luật và tăng cường khả năng tự làm chủ nhu cầu và 
dục vọng của bản thân, không phải lệ thuộc hay làm nô 
lệ cho chúng. 

 

Tâm lý 
* Nhịn chay làm tăng cường cảm xúc nội tâm, 

giúp con tim cảm thấy an lành và bình thản. 

* Nhịn chay rèn luyện cho tín đồ biết kiên nhẫn, 
giúp tín đồ tăng thêm nghị lực trong việc hoàn thành 
bổn phận đạo giáo cũng như mọi sự việc trong cuộc 
sống. 

* Việc tự kiềm chế những ham muốn chính 
đáng của mình là tiêu chí quan trọng để hiểu rõ giá trị 
đích thực của sự quy phục Allah, Thượng Đế của mọi 
vạn vật. 

* Trọn một tháng hằng năm, những người 
Muslim phải trải qua sự khác biệt với những thói quen 
bình thường trong cuộc sống hằng ngày của mình. Điều 
này không những làm tinh thần cảm thấy thích thú về 
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sự khác lạ mà nó còn giúp cơ thể  thích nghi với điều 
kiện và hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. 

 

Xã Hội 
* Nhịn chay giúp tín đồ phát huy tinh thần đoàn 

kết, có trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Hàng 
triệu Muslim trên khắp thế giới cùng nhịn chay trong 
một tháng nhất định, cùng tuân thủ theo một quy tắc và 
cùng một lòng cung kính hướng về Allah, Đấng Duy 
Nhất. 

* Nhịn chay thể hiện sự bình đẳng trước Allah, 
Đấng Công Bằng. Mọi tín đồ Muslim nam hay nữ, giàu 
hay nghèo, vua chúa hay dân thường, người làm chủ 
hay người làm công, da đen hay da trắng, tất cả đều như 
nhau, đều phải nhịn ăn, nhịn uống, nhịn quan hệ vợ 
chồng, phải tuân thủ theo một quy tắc nhất định, không 
ai khác ai. 

* Nhịn chay thể hiện tinh thần nhân ái và sự 
cảm thông. Người giàu có thể hình dung về sự cùng cực 
của người nghèo khó và túng thiếu nhưng không thể 
cảm nhận được hết cái thực tế của sự đói khát mà họ 
phải chịu đựng. Một khi người giàu và người đủ ăn đủ 
mặc tự nếm mùi đói khát, họ sẽ cảm nhận sâu sắc và 
đánh giá chính xác những gì người nghèo phải chịu 
đựng. Họ dễ dàng thông cảm và sẵn sàng san sẻ và sớt 
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chia cho người nghèo mà không phải đắn đo cân nhắc. 
Điều này có thể lý giải tại sao tháng Ramadan lại được 
biết đến như tháng của từ thiện và rộng lượng. 

* Nhịn chay thể hiện tình hữu nghị và sự chan 
hòa trong Islam. Người Muslim được khuyến khích 
mời những người Muslim khác xả chay cùng với họ 
vào hoàng hôn, cùng nhau xướng kinh Qur’an, cầu 
nguyện và thăm hỏi. Điều này mang đến một cơ hội tốt 
để các tín đồ sít lại gần nhau và gắn chặt tinh thần 
huynh đệ và tôn giáo. Nabi Muhammad  chỉ ra rằng 
hành động mời một người xả chay cùng mình là một 
hành động được Allah, Đấng Tối Rộng lượng hài lòng. 
Người   nói: 

ْجرن « 
َ
ْن أ ُص من َُ اُّه َال َ�نْ

َ
َ َ�ْ ََ ْجرنهن 

َ
ُّ أ ثْ ُ من

َ
َر َصاًنًما َنَن ل َّ َّ َمْن 

اًنمن َشىًَْا  َّ  )روحه حلتمذَ( »حل

“Ai cho thức ăn cho người nhịn chay xả chay thì y sẽ 
được ân phước giống như ân phước của người nhịn 
chay đó, nhưng ân phước nhịn chay của y vẫn còn 
nguyên vẹn” (Tirmizhi) 

 

Thể chất và y tế 
* Phần lớn ý kiến công nhận về những lợi ích y 

học và sức khỏe của việc nhịn chay từ cả hai nhà khoa 
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học Muslim và không phải Muslim. Những lợi ích này 
bao gồm việc loại bỏ các chất béo gây hại ra khỏi máu, 
giúp chữa một số loại bệnh đường ruột và dạ dày, tái 
tạo các mô cơ thể. 

* Không cần phải nói, rằng một số căn bệnh có 
thể trầm trọng hơn do việc nhịn chay nhưng trong 
trường hợp này người bệnh được phép hoãn việc nhịn 
chay.  

* Đối với những ai bị mắc phải những thói quen 
không mong muốn như “ham ăn” hay “hút thuốc” thì 
tháng Ramadan là cơ hội tuyệt vời và lý tưởng nhất để 
cai thuốc lá và rèn luyện bớt đi tính háo ăn. Và theo 
một nghĩa nào đó, nhịn chay là một cuộc đại thu thể 
chất hàng năm cho cơ thể. 

* Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải xác định rằng 
mục đích của nhịn chay là để phục tùng mệnh lệnh của 
Allah, Đấng Tối Cao và tìm kiếm sự hài lòng nơi Ngài. 

 

رْ  َُ
ْ
ْم  ن حل ُُ

ِن َولَ ّنيْـهن بارََ  حُهللا  َاُ�ْم بنَمـا  ، َوَ�َفَع�ن َو�ُن يْمن َعظن
ْ
آنن حل

ِن  ُر حَهللا  ْيـتَْغفن
َ
ِن َهـَذح َوأ ـْو

ََ َُ َُـْو
َ
، أ ـيْمن َكن

ْ
ـرن حل

ْ
ك ِن َوحكئ َن حتَُا من

ئ َذاٍْب  ُُ ْن  َ من َْ ُمْسلنمن
ْ
ّالةن حل ََ ْم َولن ُُ

َغُفـوُر  ،َولَ
ْ
ُروُه إناُّه ُهَو حل اْيتَْغفن

الَ
يْمُ   .حلرّتن
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Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên 
Kinh Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, nâng cao 
địa vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời 
tán dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu 
xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho 
tất cả người Muslim. Cho nên, hãy cầu xin Allah tha 
thứ đi, quả thật Ngài là Đấng vô cùng độ lượng vô cùng 
khoan dung. 
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Bài Thuyết Giảng Thứ Hai 
 

[  ُِ ِ �وّر  �ورِّحي ّّ ِ َ�ِبِ �ۡلَ�ََِٰمَ�  ١� � ّ ِّ َۡمد  
ۡۡ �وّر   ٢�

 ُِ ِۚ �ِ�ِيِ   ٣�ورِّحي ْۡ ََۡلب د  ييّاَك �َۡسَتلِ�   ٤َ�َِِٰك يَ ۡهِدنَا  ٥نِيّاَك 
 َُ ۡسَتوِي َ�َٰط �وۡم  ِْب  ٦�وِصِ ُۡ َ�ۡ�ِ �وَۡمۡغض  ََۡلۡمَت َعََۡيِٱ

َ
ِيَ  � َّ َ�َٰط � ِِ

 ِ ََ �وّضآِل ُۡ َو  آمَ Z ٧َ� َعََۡيِٱ

 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Thời gian quả thật trôi rất nhanh, ngày qua 
ngày, tháng qua tháng, rồi chẳng mấy chốc chúng ta đã 
xong một năm dài nhưng dường như nó diễn ra chỉ 
trong nháy mắt. Mới ngày nào chúng ta hãy còn lo 
chuẩn bị đón chào tháng Ramadan mà hôm nay chúng 
ta lại sắp phải nói lời tạm biệt với nó. 

 Chỉ còn lại vài ngày nữa đây thôi thì tất cả 
chúng ta sẽ phải chia tay với tháng Ramadan đầy ân 
phúc mà Allah đã nhân từ ban cho chúng ta. Không biết 
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năm tới chúng ta có còn cơ hội gặp lại tháng Ramadan 
nữa không, nếu được diễm phúc gặp lại nó trong năm 
tới thì chúng ta cũng không biết chúng ta có thể đầy đủ 
sức khỏe để tiếp đón nó hay không. 

Đã bao nhiêu đồng đạo năm ngoái vẫn còn ngồi 
cùng xả chay với chúng ta thì nay đã là người quá cố, là 
người của cõi mộ đang chờ đợi đến ngày phán xét của 
Allah. 

Quý đồng đạo thân hữu, 

Lúc này đây, nếu mỗi người chúng ta nhìn lại 
hai mươi mấy ngày Ramadan vừa mới đi qua thì chúng 
ta sẽ thấy những niềm hạnh phúc xen lẫn những tiếc 
nuối và cả những nổi buồn. 

Niềm hạnh phúc cho những ai đã hoàn thành tốt 
việc nhịn chay trong mấy ngày qua, đã bám sát với 
Imam trong các cuộc lễ nguyện Salah hằng đêm, đã đọc 
được nhiều chương kinh Qur’an, có người đã đọc sắp 
hết cả kinh Qur’an, họ đã tụng niệm và tán dương Allah 
vào mỗi khi xong các buổi lễ nguyện Salah và đã làm 
bao điều thiện tốt khác. Niềm hạnh phúc và vui mừng 
cho họ vị họ đã biết nhận lấy món quà quý giá của 
Allah. 

Nhưng cũng tiếc nuối cho những ai đã bỏ lỡ mất 
đi cơ hội tìm ân phước của Allah, tiếc cho họ vì họ chỉ 
biết hoàn thành bổn phận mà không biết nắm lấy cơ hội 
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tích nhiều công đức trong tháng Ramadan thiêng liêng 
này, họ đã bỏ lỡ ân phước của lễ nguyện Tara-wih, bỏ 
lỡ ân phước của lễ nguyện Qiyam lúc đêm khuya, họ 
cũng không đọc được một chương kinh ngắn nào từ 
Qur’an, họ cũng chưa từng Zikir dù chỉ là một lời tụng 
niệm thật ngắn Allahu Akbar mà ngược lại họ dùng 
thời gian mà Allah muốn ban cho họ ân phước để xem 
ti-vi, ngồi tán gẫu thật vô ích. 

Điều đáng buồn hơn cho những ai chẳng những 
đã không hoàn tất việc nhịn chay, không hoàn tất bổn 
phận mà Allah quy định cho họ mà con dám làm điều 
tội lỗi ngay trong tháng thiêng liêng này. Trong lúc mọi 
người đang cùng Imam dâng lễ thì họ đang reo hò say 
sưa trong men rượu, trong lúc mọi người đang đọc 
Qur’an thì họ lại đang nhịp chân và lắc lư theo những 
tiếng nhạc, trong lúc mọi người đang tụng niệm Zikir 
thi họ là còn bấm điện thoại hay lên mạng chat ngọt 
ngào với người yêu. 

Chúng ta đã biết tháng Ramadan là tháng mà 
Allah – Đấng Hiển Vinh & Tối Cao – đã ban tặng cho 
người Muslim chúng ta, Allah phán trong Hadith Qudsi 
với ý nghĩa, rằng các người hãy làm đi chính TA sẽ ban 
thưởng cho các người, và trong tháng Ramadan đó có 
đêm định mệnh, đêm mà ai đó hành đạo sẽ được Allah 
ban ân phước cho y giống như ân phước mà y đã làm 
được hơn một ngàn tháng (tương đương với 83 năm 4 
tháng). Nhưng chúng ta đã từ chối món quà của Allah, 
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từ chối những ân sủng, lòng thương yêu của Allah, 
Đấng Hiển Vinh & Tối Cao. Một số người chẳng 
những từ chối món quà quí báu của Ngài mà họ còn 
dám ngang nhiên làm điều tội lỗi trong tháng thiêng 
liêng này, tháng mà đáng lẽ ra họ tuyệt đối phải tránh 
xa những điều tội lỗi, họ đã thản nhiên uống rượu, nhậu 
nhẹt, hát ca, reo hò vui chơi thật vô ích ... Với những 
việc làm này đã cho thấy rằng họ đã xem hình phạt của 
Allah chẳng ra gì, họ đang thách thức sự trừng phạt của 
Allah lên đầu họ. 

Qua bài nói thuyết giảng thứ sáu hôm nay cũng 
là ngày thứ 26 của tháng Ramadan, chỉ còn lại khoảng 
ba hoặc bốn ngày nữa thôi, ngắn ngủi vô cùng, là chúng 
ta đã kết thúc tháng Ramadan. Nhân đây xin khuyên 
những ai đã hoàn thành tốt trong những ngày qua thì 
hãy cố gắng duy trì việc làm đó và làm cho tốt hơn nữa, 
còn những ai đã chưa hoàn thành tốt thì hãy cố gắng 
hoàn thành nó tốt hơn, còn riêng những ai đã không 
hoàn thành bổn phận mà còn làm tội lỗi thì vẫn còn thời 
gian vài ngày tới, hãy sớm tỉnh ngộ mà mau mau quay 
về sám hối với Allah – Đấng Nhân từ và Khoan dung, 
chắc chắc sẽ được Ngài chấp nhận và hướng dẫn. Trong 
những ngày ngắn ngủi còn lại, tôi vẫn hy vọng tất cả 
chúng ta vẫn còn cơ hội gặp được đêm định mệnh, 
Insha Allah. 

Quí đồng đạo thân hữu, 
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Đây là những lời khuyên thật chân tình của tôi 
đến tất cả quý đồng đạo, thiết nghĩ chúng ta đã bỏ thời 
gian rất nhiều để tiếp đón Ramadan, một tháng trọn vẹn 
thì chúng ta sẽ có thời gian rãnh nhiều, hãy bỏ ra 45 
phút thôi vào ban đêm hoặc nửa tiếng để hành lễ với 
Imam bốn Rak-at hoặc chỉ hai Rak-at cũng được và hãy 
cầu xin Allah, Đấng Nhân từ và Khoan dung, hãy đọc 
Qur’an, hãy Zikir... bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng 
ta sẽ phải chia tay tháng Ramadan rồi và năm tới chúng 
ta không biết có còn cơ hội gặp lại nó nữa hay không, 
bởi cái chết nó đến bất chợt lắm, thình lình lắm. Vì vậy, 
mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình, ở đây 
không nói đến những người trẻ tuổi còn đang ham chơi 
có dục vọng rất cao, nhưng đối với những người đã 
được 40 tuổi, 50 tuổi... thì còn bao lâu nữa họ sẽ phải 
trở về gặp Allah, nếu được Allah cho sống thọ đến 60 
tuổi thì những người 50 tuổi chỉ còn mười năm nữa 
thôi, mà thời gian trôi qua rất nhanh, chúng ta không ai 
biết được chuyện của ngày mai nên không thể nói trước 
điều gì. Nhưng chúng ta hãy cố gắng, thật cố gắng 
trông chừng bản thân chúng ta và Ramadan là cơ hội 
làm nhiều ân phước, bởi những tháng khác chúng ta đã 
đi tứ xứ làm ăn mắc phải biết bao tội lỗi, thì chính 
tháng này đây hãy thừa cơ hội để thu gom ân phước 
nhằm xóa đi tội lỗi đã phạm, bởi Nabi  có bảo: 
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ْنهن « 
ْن َذاْ ّ َم من ََ ُ َما َه

َ
َر ل   »َمْن َصاَم َرَمَضاَن إنَُمااًا َوحْتتنَسابًا ُففن

 )رواه البخاري ومسلم(
“Ai nhịn chay Ramadan bằng cả đức tin và lòng 
thành tâm thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã qua” 
(Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại), còn gì nữa, 
tại sao chúng ta không chịu làm. 

Một lời khuyên nữa, sau kết thúc Ramadan là 
chúng ta sẽ có sáu ngày của Shawwaal, chúng ta hãy 
nắm cơ hội mà nhịn chay thêm sáu ngày này, bởi Nabi 
 có bảo: 

ّ�َما َصاَم ((
َ
ٍَ الََكَ ْن َشّوح نسن م من َعُه ِ

َْ ْه
َ
ُّّم أ َمْن َصاَم َرَمَضاَن 

ْهرَ  َّ  .روحه أبو ِحِو)) ح
“Ai nhịn chay Ramadan xong và tiếp tục nhịn chay 
thêm sáu ngày của Shawwaal thì giống như y đã 
nhịn chay trọn năm.” Hadith do Abu Dawood ghi lại. 

Đồng đạo Muslim thân mến, Allah đã hạ lệnh 
bảo chúng ta phải Solawat cho Nabi Muhammad  với 
lệnh phán: 

[ ِ َّ َٱا � ا 
َ
ه ّ�َ ۚ ِ ِ ِِ  �سّ

َ َْن َ�َ ۥ ي َص ۦ  َت َُ ِ َ َ َوَمَكّ ّّ ر نِّن �  ْ  َ َِ ر   ْ يَ  َء َمن 
ر سَۡسَِيًما   ْ َِِم   ٥٦: األحزاب ٥Zَعََۡيۦِ وََس
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Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin 
bình an và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có 
đức tin hãy cầu xin bình an và phúc lành cho Người 
cho thật nhiều. Al-Ahzaab: 56 (chương 33). 

Nabi  nói:  

)) َّ ًً َص  َ ّ َوحتن َ ََ  َّ ححُهللا َمْن َص  روحه مسلم)) َعلَيْهن َعْشً
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah 
ban cho y mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 

َن  ىـوََعلَ  ، ٍ ـُمَمّ  ىـَعلَ  ّئ ـَص  مّ ـحللّهُ   لّيَْ  ـَص  اـَكمَ  ، ٍ ـُمَمّ  آ
ي ىـَعلَ  َن  ىـوََعلَ  ،مَ ـإنبَْرحهن ي آ ي إناَّك  ،مَ ـإنبَْرحهن ي    ـَحن  ـَ�ن

 مّ ـحللّهُ  .  
َن  ىـوََعلَ  ، ٍ ـُمَمّ  ىـَعلَ  بَارن ْ  َ   اـَكمَ  ، ٍ ـُمَمّ  آ

ْ
 ىـَعلَ  بَاَر�

ي َن  ىـوََعلَ  ،مَ ـإنبَْرحهن ي آ ي   ـتَ  إناَّك  ،مَ ـإنبَْرحهن ي من  ـَ�ن
   

“Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc 
lành cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người 
giống như Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim và dòng 
tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và 
Rộng Lượng.” 
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َ وَ  مّ ـحللّهُ  َْ ُمْسلنمن
ْ
ُّ حإلنْيَ َم َوحل عن

َ
ْر أ َِمئ ََ َو �ن ُمْشن

ْ
َْ  َوحل َّ حلشئ ذن

َ
أ

ُْنن 
َئ ْعَ حَ  ح

َ
 أ

“Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng 
mạnh tôn Islam và người Muslim và hãy hạ thấp sự 
đa thần cùng người thờ đa thần và hãy tiêu diệt kẻ 
thù của tôn giáo.” 

َِ حهللان  َْا َ يَ إنِّن �] :عن ِٰ  ييَتإٓ  ّّ ََ ِۡح
ۡۡ ِِ َو� ر  هِلۡلَلۡد  ُ

ۡ
ۡرَ�ٰ  ۡ ذِ  �ۡلو 

ونَ  َوَ�ۡنَ�ٰ َع ِ  ّكر  ََ ُۡ هَ  ُ َّ ُۡ لََل  ُ ي يَلِظ  ِ ِۡ َ
َۡ رِ َو�
َُ ن  �ۡلَفۡشَاآءِ َو�وۡم 

٩Z  هن  انَعمن
َّ َُْذُكْرُ�ْم َوحْشُكُروُه َعَ َلنيْ

ْ
يَْم حَ َعظن

ْ
َوحْذُكُرْوح حَهللا حل

ُِْ�ْم وَ 
ُن
نَُعونَ َُ َْ َبُ َوحُهللا َ�ْعلَُم َما تَ

ْ
ْ
َ
ُر حهللان أ

ْ
ك ن
َ
 .ك

Hỡi anh chị em Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh thi 
hành nền công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) 
bà con ruột thịt, đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội 
lỗi và bất công. Ngài dạy bảo các người như thế để 
may ra các người lưu nhớ (đến phúc và tội) Hãy 
tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Cao Quí đi sẽ 
được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn Allah với 
những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài thêm cho và 
lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am tường mọi 
hành động của các người. 
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