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َِن الرَِّحيممِ اهلِل ِمْسِب   الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

دَ  إِنَّ  َمم ِ  اْلم ِفُرهُ َوَنُعوذُ بِ ََنمَمُدهُ وَ  لِِلَّ تَغم تَِعينُُه َونَسم نمُفِسنَا اهللِ نَسم
َ
وِر أ َماِِلَا، ِمنم ُُشُ عم

َ
 َوِمنم َسيِّئَاِت أ

دِ  ِللم فَََل َهاِدَي َلُ  ،فَََل ُمِضلَّ َلُ  اهللُ  هِ َمنم َيهم نم ََل  ،َوَمنم يُضم
َ
َهُد أ شم

َ
هَ َوأ ـٰ يَك َلُ إَِلَّ ا إِلَ َدُه ََل َُشِ  هلُل وَحم

ًدا َعبمُدُه َورَُسوُلُ  نَّ ُُمَمَّ
َ
َهُد أ شم

َ
 َوأ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡسلُِموَن َيَٰٓ نُتم مُّ

َ
 201آل عمران:  ﴾١٠٢َتُموُتنذ إَِلذ َوأ

ِن نذۡفس  ﴿ ِي َخلََقُكم م  َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ  َزوَۡجَها َوَبثَّذ ِمۡنُهَمثاوََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ
ََ رَِجاَٗل  ُ َوٱتذُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ   ِي تََسآَءل َ ٱَّلذ لَثۡكُكۡم َريِكٗ ثَّللذ ََ َ َاَن  رَۡحثاَ   إِنذ ٱَّللذ

َ
 ﴾١ا وَن بِهِۦ َوٱۡۡل

 2النساء: 
َ َوقُولُواْ قَۡوَٗل ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِديدٗ َيَٰٓ ََ َ َٰلَُكثۡم َوَغۡففِثۡل لَُكثۡم يُۡصلِۡح  ٧٠ا   َۡ

َ
لَُكثۡم أ

 َ ِظكًما ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللذ ََ وََلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا  َُ  02 - 00األحزاب:  ﴾  ٧١َوَر

ُد  ا َبعم مَّ
َ
َِديِث ِكتَاُب اهللِ أ َدَق اْلم صم

َ
َ وَ  إِنَّ أ د   َخيم ُي ُُمَمَّ ِي َهدم مَهدم ُمورِ ُُممَدثَاُتَها  َوَُشَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ال

ُ األم
َعٌة َوُكَّ  َوُكَّ  َعة  َضََللٌَة َوُكُّ َضََللَة  ِِف اِلَّارِ  ُُممَدثَة  بِدم ُد:بِدم ا َبعم مَّ

َ
 ، ُثمَّ أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đấng Tạo Hóa mọi vạn vật, 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. 

Xin tạ ơn Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã ban cho con người vô số ân 

huệ. Ngài đã tạo ra con người với hình thể đẹp nhất và thông minh nhất so với các 

tạo vật khác. Ngài ban cho con người một nơi sinh sống và cư ngụ tốt đẹp trên thế 

gian, đó là trái đất, một hành tinh xanh tươi và an lành chứa đầy những phúc lộc và 

hồng ân từ nơi Ngài. Ngài tạo ra mọi thứ từ trong lòng trái đất, bên trên bề mặt trái 

đất cho đến những gì bên ngoài xung quanh trái đất đều để làm nguồn sử dụng hữu 

ích cho cuộc sống của con người và Ngài cho phép con người quản lý và cai trị trái 

đất như một đại diện của Ngài, Ngài phán: 

ۡرِض ََجِكعٗ ﴿
َ
ا ِِف ٱۡۡل ِي َخلََق لَُكم مذ  92ابلقرة:  ﴾اُهَو ٱَّلذ

Ngài là Đấng đã tạo hóa cho các ngươi tất cả mọi thứ trên trái đất (Chương 2 

-  Albaqarah, câu 29). 

َِل  ﴿ ۡرِض َخلِكَفٗة   ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َجا
َ
 03ابلقرة:  ﴾ ِِف ٱۡۡل
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Và khi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) nói với các thiên thần: Quả thật, 

TA sẽ đặt một đại diện của TA trên trái đất (Chương 2 – Albaqarah, câu 30). 

Ân huệ to lớn của Allah  dành cho con người không chỉ có như thế, Ngài 

không chỉ tạo ra con người mang một sự tạo hóa tốt nhất, đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, 

để con người sống làm chủ trên mọi tạo vật khác, để con người sống một cuộc sống 

tận hưởng niềm vui một cách ngắn ngủi 60 năm, 70 năm hay 100 năm rồi kết thúc 

mà Ngài đã tạo ra cho con người một cuộc sống thứ hai hoàn hảo hơn và siêu việt 

hơn ngoài cuộc sống trần tục này, đó là cuộc sống ở nơi Thiên Đàng, một nơi của 

cuộc sống vĩnh hằng với sự tận hưởng khoái lạc và niềm vui bất tận. 

Và cuộc sống vĩnh hằng với sự hưởng thụ niềm hạnh phúc bất tận ở nơi 

Thiên Đàng chỉ dành cho những con người có đức tin nơi Allah , nơi các vị Thiên 

sứ và các vị Nabi của Ngài; những con người tuân phục mệnh lệnh của Ngài đúng 

theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của các vị Thiên sứ và các vị Nabi của Ngài. Họ được 

gọi là những người ngoan đạo kính sợ Allah . 

َِٰت ٱنلذعِكِم ﴿ َِنَد َرب ِهِۡم َجنذ  34القلم:  ﴾٣٤إِنذ لِلُۡمتذقنَِي 

Quả thật, những người ngoan đạo kính sợ (Allah) sẽ được ban cho Thiên 

Đàng ở nơi Thượng Đế của họ. (Chương  68 – Al-Qalam, câu 34). 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Allah  tạo hóa con người vốn yếu đuối, dễ sa ngã vào con đường tội lỗi, dễ 

bị cám dỗ của cuộc sống trần gian, cho nên Ngài luôn quan tâm và thương xót cho 

các bề tôi có đức tin nơi Ngài. Ngài lo sợ cho họ không hoàn thành tốt các mệnh 

lệnh của Ngài, Ngài lo sợ cho họ sẽ bị Ngài trừng phạt bởi vì Ngài thực sự không 

muốn điều đó, Ngài lo sợ cho họ chưa đạt được nhiều ân phước để được cuộc sống 

cấp cao nơi Thiên Đàng của Ngài, Ngài mong muốn tha thứ cho họ bằng mọi cách. 

Chính vì vậy, Ngài luôn tạo cơ hội cho các bề tôi có đức tin gặt hái nhiều ân phước, 

tích lũy nhiều công đức và để họ nhận được sự tha thứ trọn vẹn từ nơi Ngài. 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Allah, Đấng Thương Xót luôn cho chúng ta cơ hội tìm kiếm ân phước và sự 

tha thứ của Ngài, cơ hội này luôn đến với chúng ta mỗi giờ và mỗi ngày, chỉ cần 

chúng ta biết nắm bắt nó thì chúng ta sẽ đạt được bất cứ lúc nào chúng ta muốn. 

Chúng ta hãy cùng nhau dừng một chút thời gian để nhìn lại những cơ hội 

đó, những cơ hội mà Allah  ban cho chúng ta để chúng ta gặt hái, thu lượm ân 

phước và sự tha thứ nơi Ngài: 

 Ai dâng lễ nguyện Salah mười hai Rak’at ngoài lễ nguyện Salah bắt buộc 

mỗi ngày được gọi là Sunnah Rawa-tib thì sẽ được Allah xây cho một ngồi nhà 

trong Thiên Đàng (theo Hadith Muslim). 

 Ai nói mỗi ngày 100 lần lời “ ِِده  ”Subha-nollo-h wabihamdih“ – ”ُسبمَحان اهلل وِِبَمم

thì Allah sẽ xóa tội lỗi cho y trong ngày hôm đó, dù cho tội lỗi của y có nhiều như 

bọt biển (theo Hadith Albukhari). 
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 Ai nói “ُسبمَحان اهلل” – “Subha-nollo-h”, “ ُِد لِِل ََل إِلَ إَِلَّ “ ,”Alhamdulilla-h“ – ”اْلَمم
 La ila-ha ilollo-h” , cứ mỗi một lời tụng niệm Allah sẽ trồng cho y một cái“ - ”اهللُ 

cây trong Thiên Đàng. (theo Hadith Sahih được ghi lại trong Jami’a). 

 Sau mỗi lễ nguyện Salah bắt buộc, ai nói “ َحان اهللُسبم  ” – “Subha-nollo-h” 33 

lần, “ ُِد لِِل َبُ “ Alhamdulilla-h” 33 lần, và lời“ – ”اْلَمم كم
َ
 ,Ollo-hu-akbar” 33 lần“ – ”اهلُل أ

rồi sau đó nói thêm cho đủ số lượng 100 với lời: 

ا  لا } هه  الله  إِلا  إِلا ِيكا  لا  واْحدا
ه  َشا ه  لا لْكه  لا ه  الْمه لا اْمده  وا ِْي  اْلْ يهِميته  ُيه وا  وا ا  واهه ل  َعا ء   كه ْ  {قاِدير   َشا

Thì Allah  sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho người đó dù tội lỗi của y có nhiều như 

bọt biển. 

 Ai đọc một chữ từ Qur’an, Allah  ban cho mười ân phước, và ai đọc 

chương Ikhlaas một lần thì Ngài sẽ ban cho y ân phước giống như đã đọc 1/3 

Qur’an. 

 Ai dâng lễ nguyện Salah cho người chết thì sẽ được ban cho một Qi-rát ân 

phước, còn ai dâng lễ nguyện Salah cho người chết rồi tiễn đưa người chết đến mộ 

cho đến khi chôn cất xong thì sẽ được 2 Qi-rát ân phước. Mỗi một Qi-rat tương 

đương với núi Uhud. (theo Hadith Albukhari và Muslim). 

 Ai nhịn chay vì Allah một ngày, Allah sẽ mang y đi xa khỏi Hỏa Ngục với 

khoảng cách của bảy mươi năm (tức khoảng cách của 70 năm ngày đường) (theo 

Hadith Albukhari và Muslim). 

Đó chỉ là một số cơ hội trong bao cơ hội mà Allah  muốn chúng ta nhận lấy 

ân phước và sự tha thứ nơi Ngài trong mọi thời gian. Tất cả những cơ hội đó không 

hề quá sức của chúng ta mà ngược lại chúng rất dễ dàng để thực hiện. Chỉ cần 

chúng ta chào Salam đến người anh em đồng đạo của mình, chỉ cần chúng ta mỉm 

cười với người anh em đồng đạo của mình, chỉ cần chúng ta nói lời tốt đẹp hoặc giữ 

im lặng vì không muốn buông lời không hay thì Allah  cũng cho chúng ta ân 

phước. 

Chúng ta hãy biết rằng những ân phước mà Allah  ban cho chúng ta không 

phải cố định ở một mức lượng không đổi mà Ngài nhân nó lên và nhân nó lên rất 

nhiều mà chúng ta không thể tưởng được. Thiên sứ của Allah  nói:  
ما  مانْ } ناة   ها ا فالامْ  ِِباسا ْلها تِباْت  ياْعما ه  كه ناة   لا سا مانْ  حا ما  وا ناة   ها ا ِِباسا ِملاها تِباْت  فاعا ه  كه ا لا ْْش  ْبِعِمائاةِ  إِلا  عا  سا

 رواه مسلم.{ ِضْعف  
“Người nào có ý định làm một điều tốt nhưng không thực hiện thì Allah sẽ ghi 

cho y một công đức trọn vẹn, nhưng nếu y định tâm làm điều tốt và đã thực 

hiện điều tốt đó thì Allah sẽ ghi cho y mười công đức rồi sau đó Ngài sẽ nhân 

lên bảy trăm lần.” (Albukhari).  

Quí động đạo Muslim thân hữu, 
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Ân huệ của Allah  không chỉ dừng lại ở đó, lòng thương xót của Ngài và sự 

rộng lượng của Ngài dành cho những bề tôi có đức tin nơi Ngài không chỉ có bấy 

nhiêu mà Ngài muốn cho họ gia tăng thêm nữa. Cho nên, cứ mỗi một năm Ngài 

chọn ra một tháng và qui định nó thành tháng ân phúc nhất, thiêng liêng nhất đối 

với Ngài; và Ngài đã qui định trong tháng ân phúc đó một đêm vô cùng ân phúc, ai 

hành đạo và làm điều thiện tốt trong đêm đó thì giống như y đã hành đạo và làm 

điều thiện tốt trong suốt một ngàn tháng tức hơn 83 năm; có nghĩa là ai dâng lễ 

nguyện Salah 10 Rak’at trong đêm đó thì giống như y dâng lễ nguyện Salah 10 

Rak’at hằng đêm trong suốt hơn 83 năm .. ai đọc Qur’an, Zikir, bố thí Sadaqah và 

những điều thiện tốt khác trong đêm đó thì giống như y đọc Qur’an, Zikir, bố thí 

Sadaqah và làm những điều thiện tốt khác trong suốt hơn 83 năm ... Subha-nallah. 

Vậy chúng ta có biết tháng thiêng liêng đó là tháng nào không và đêm ân 

phúc đó là đêm gì không?  

Tháng thiêng liêng đó chính là tháng Ramadan và đêm ân phúc đó chính là 

đêm định mệnh Qadr.  

َقۡدرِ ﴿
نَزلَۡنَُٰه ِِف ََلۡلَةِ ٱلۡ

َ
آ أ َقۡدرِ  ١إِنذ

ََٰك َما ََلۡلَُة ٱلۡ ۡدَرى
َ
ِف َشۡهل   ٢َوَمآ أ

لۡ
َ
ِۡن أ َقۡدرِ َخۡي  م 

﴾ ٣ََلۡلَُة ٱلۡ
 0 – 1 القدر:

Quả thật, TA đã ban Nó (Qur’an) xuống vào đêm Qadr (Định mệnh). Và điều 

gì cho Ngươi (Muhammad) biết đêm Qadr là gì? Đêm Qadr tốt hơn một ngàn 

tháng bình thường. (Chương 97 – Al-Qadr, câu 1 – 3). 

Thiên sứ của Allah  báo tin mừng cho các vị Sahabah về tháng ân phúc 

nhất trong các tháng, Người nói: 

ْهر  } انا شا ضا ما ْهره را ْم شا اءاكه اضا الله قاْد جا بااراك  اْفَتا يهْغلاقه  مه اناِة وا
ْ
بْواابه اْل

ا
هه يهْفتاحه فِيِه أ ْم ِصيااما لاْيكه عا

دْ  ا فاقا ْْياها رِما خا ْن حه ْهر  ما لِْف شا
ا
ْْي  ِمْن أ ْلاة  خا يااِطنيه فِيِه َلا لُّ فِيِه الشا تهغا اِحيِم وا بْواابه اْلْ

ا
رِما فِيِه أ رواه  { حه

 أْحد والنسايئ.
“Quả thật, đã đến với các ngươi tháng Ramadan, một tháng ân phúc mà Allah 

đã sắc lệnh nhịn chay cho các ngươi, Ngài ra lệnh cho các cánh cửa Thiên 

Đàng mở ra, các cánh cửa Hỏa Ngục đóng lại, giam cầm những tên Shaytan, 

và trong tháng đó có một đêm tốt hơn một ngàn tháng, người nào bị cấm sự tốt 

đẹp của đêm đó thì quả thật y là kẻ đã bị cấm điều tốt đẹp.” (Ahmad, Annasa-i).  

Thiên sứ của Allah  nói trong một Hadith khác: 

{ ، له الراْْحاةا يهزنل مه الله فِْيِه، فا اكه ة  ياْغشا
كا ْهره بارا ، شا انه ضا ما ْم را تااكه

ا
اْستاِجيْبه أ ي اياا، وا اطا هطُّ اْلْ ُيا وا

سِ  ْنفه
ا
ْوا اللا مِْن أ ره

ْ
، فاأ تاهه ئِكا َلا ْم ما يهبااِِهْ بِكه ْم فِْيِه، وا افهِسكه نا ره الله إِلا تا نْظه ، يا ءا اعا ِه ادلُّ ْم فِيْ كه

ِه راْْحاةا اللِ{ رِما فِيْ ْن حه ِِقا ما ْْي ا، فاإِنا الشا ، وُرَواتُ  خا  ُه ثِقاٌت.رواهُ الطباينُّ
“Tháng Ramadan đến với các ngươi, đó là tháng ân phúc, vào tháng này Allah 

sẽ ban nhiều bổng lộc cho các ngươi, Ngài sẽ ban xuống lòng nhân từ và bôi 
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xóa tội lỗi và chấp nhận lời thỉnh cầu và khấn nguyện, bởi thế, hãy thể hiện 

cho Allah thấy những điều tốt đẹp nơi bản thân mình, và quả thật người bất 

hạnh là người bị ngăn cản không tìm thấy lòng nhân từ của Allah trong tháng 

thiêng liêng và ân phúc này” (Attabra-ni ghi lại và những người dẫn truyền đều thuộc 

cấp trung thực và chính xác). 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Chúng ta – Alhamdulillah – đang ở trong những ngày đầu của tháng 

Ramadan thiêng liêng và ân phúc, tháng mà hàng triệu trái tim người Muslim có 

đức tin đang háo hức chờ đợi và mong mỏi. Đây là tháng mà những người Muslim 

ngoan đạo muốn tìm kiếm và gặt hái thêm công đức cho bản thân mình, tháng mà 

những người Muslim đã làm lỗi với Allah  muốn quay về sám hối với Ngài, tháng 

để tất cả những người bề tôi của Allah  hy vọng được sự cứu rỗi nơi Ngài.  

Hỡi những ai mong muốn sự tha thứ và cứu rỗi ở nơi Allah! Hãy chuẩn bị mà 

tiến lên song hành với tháng Rammadan ân phúc. Allah  đã mời gọi các bề tôi của 

Ngài tiến lên cùng với hồng phúc của Ramadan, Thiên sứ của Allah  nói: 

{ ِ
ْ
ةه اْل رادا ما يااِطنيه وا ِت الشا دا فل انا صه ضا ما ْهِر را ْلاة  ِمْن شا له َلا وا

ا
نا أ بْواابه اَّاارِ فالاْم يهْفتاْح إِذاا َكا

ا
ْت أ للقا نل واله

ْقبِْل 
ا
اْْيِ أ نااد  ياا بااِِغا اْلْ يهنااِدى مه ا بااب  وا اناِة فالاْم يهْغلاْق ِمْنها

ْ
بْواابه اْل

ا
ْت أ تلحا ا بااب  وافه ل ِمْنها ياا بااِِغا الْشا  وا

 ِ لِِلا ْقِِصْ وا
ا
اءه ِمنا اَّاارِ واذالِكا  أ تاقا ْلاة  عه ا َلا  رواه الرتمذي والنسايئ واْلاكم. {كه

“Vào đêm đầu tiên của tháng Ramadan, Shaytan và ác quỷ sẽ bị xích lại, tất cả 

các cánh cửa của Hỏa Ngục được đóng lại còn tất cả các cánh cửa của Thiên 

Đàng sẽ được mở ra, và có tiếng gọi bảo: Này hỡi những ai muốn điều tốt đẹp 

hãy tiến lên và những ai muốn điều xấu hãy dừng lại và ở nơi Allah có sự giải 

phóng và ân xá khỏi Hỏa Ngục và điều đó diễn ra vào mỗi đêm” (Tirmizhi, 

Annasa-i và Hakim). 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Nhân dịp Ramadan, xin chân thành gởi đến quí anh em đạo hữu một số lời 

khuyên, mong rằng qua những lời khuyên này Allah  ban cho chúng ta nhiều điều 

hữu ích để chúng ta có thể đồng hành cùng với tháng Ramadan sắp tới được ân 

phúc một cách trọn vẹn. 

 

 Lời khuyên thứ nhất: 

Tháng Ramadan không phải là tháng ăn chơi và hưởng thụ niềm vui của thế 

gian mà là tháng để thực thi bổn phận nhịn chay, là tháng để tu tâm và thanh lọc 

bản thân. Cho nên, mọi người tín đồ Muslim khỏe mạnh, nam hay nữ thuộc nhóm 

người đủ điều kiện có bổn phận nhịn chay phải thực hiện nghĩa vụ nhịn chay trong 

ban ngày của Ramadan vì đó là nghĩa vụ của họ cần chấp hành đối với Allah  và 

bởi vì đó là trụ cột trong năm trụ cột của Islam. 

Allah  phán: 
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ۡهَل فَلۡكَُصۡمُه  َوَمن َاَن مَ ﴿ َفل  َفَمن َشهَِد مِنُكُم ٱلشذ ََ  َٰ
ۡو لََعَ

َ
ۗۡ  لِغًضا أ َخَل

ُ
يذاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م   185ابلقرة:  ﴾فَعِدذ

Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến tháng đó thì phải nhịn chay, và ai bị 

bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn chay bù lại số ngày đã thiếu. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 185). 

Mặc dù nhịn chay Ramadan là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim 

nhưng phần ân phước mà Allah  dành cho nó không có một việc làm thờ phượng 

nào sánh được. 

Ông Abu Huroiroh thuật lại, Nabi  nói: 

زا  الله  قاالا } ُّ  عا لا كه لِ  واجا ما ما  ابْنِ  عا ه  آدا ناةه  لا اسا ْْشه  اْلْ ا عا ْمثاالِها
ا
ْبِعِمائاةِ  إِلا  أ يااما  ِضْعف  إِلا  سا  ِل  فاإِناهه  الصل

ناا
ا
ْجزِى واأ

ا
ْجِلْ  بِهِ  أ

ا
اباهه ِمْن أ ا َشا هه وا اما عا تاهه واطا ْهوا  ابلخاري و مسلم. رواه{.تاراكا شا

“Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Tất cả mỗi việc làm của con 

cháu Adam đều có công đức, mỗi công đức được ban cho mười ân phước 

và được nhân lên bảy trăm lần, riêng việc nhịn chay sẽ là của TA, chính 

TA sẽ tự định đoạt ân phước cho việc làm đó của y (tức không có chừng 

mực mà phần thưởng là vô lượng) bởi vì y đã bỏ dục vọng của bản thân 

mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì TA.” (Albukhari, Muslim). 

Nghĩa vụ nhịn chay không phải là sự hành xác mà thật ra đó là cách để Allah 

 rèn luyện cho người bề tôi của Ngài có tinh thần kiên cường trong sự chịu đựng, 

có đức tính nhẫn nhục trong đối nhân xử thế và trở nên hiền lương và đức độ. 

Chúng ta hãy lắng nghe các lời di huấn của Thiên sứ  để hiểu rõ hơn về bản chất 

của nhịn chay: 

فاِث } ياامه ِمنا اللاْغِو واالرا ا الصل ِب. إِناما ْ ْكِل واالْشا
ا
ياامه ِمنا األ  رواه ابن املدين: ىلع ُشط مسلم. {لايْسا الصل

“Nhịn chay không phải chỉ nhịn ăn nhịn uống không thôi mà còn là nhịn 

những lời nói tội lỗi và dâm ô” (Ibnu Al-Madani theo điều kiện của Muslim). 

لا بِِه فالايْسا للِ } ما ورِ واالْعا ْع قاْولا الزُّ اْم يادا ْن ل اباهه  ما ا َشا هه وا اما عا عا طا ْن يادا
ا
ة  ِِف أ اجا أخرجه ابلخاري ح  {حا

(1230.) 

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá mà cứ hành động theo sự sàm bậy và 

dối trá đó thì quả thật Allah đâu có nhu cầu cần đến việc y bỏ thức ăn và thức 

uống của y” (Albukhari: Hadith (1903)). 

د  } حا
ا
اباهه أ ْل فاإِْن سا ْها لا َيا ْق وا لا ياْفسه ْم فاَلا ياْرفهْث وا ِدكه حا

ا
ْوِم أ نا ياْومه صا ناة  فاإِذاا َكا ياامه جه ْو قااتالاهه  الصل

ا
أ

ائِم   ؤ  صا ْل إِِّنل اْمره  رواه ابلخاري ومسلم. {فالْياقه

“Nhịn chay là cái chiêng bảo vệ, bởi thế, khi là ngày nhịn chay của ai đó trong 

số các ngươi thì ngày đó y chớ đừng có hành động dâm dục và tội lỗi, nếu có ai 

đó chửi rủa y hoặc gây chiến với y thì y hãy nói rằng quả thật tôi là người 

đang nhịn chay” (Albukhari, Muslim). 
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 Lời khuyên thứ hai: 

Tháng Ramadan là tháng của Qur’an như Allah  đã phán: 

نزَِل فِكهِ ٱۡلُقۡلَءاُن ُهدٗ ﴿
ُ
ِٓي أ َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡلقَاِن   ل ِلنذاِس َوبَك َِنَٰت  ى َشۡهُل َرَمَضاَن ٱَّلذ  185ابلقرة:  ﴾م 

Tháng Ramadan là tháng mà Kinh Qur’an được ban xuống làm Chỉ đạo cho 

nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về sự Chỉ đạo và Tiêu chuẩn phân biệt 

phúc tội. (Chương 2 – Albaqarah, câu 185). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  là người rộng lượng 

nhất trong nhân loại, và Người càng rộng lượng hơn vào tháng Ramadan khi đại 

Thiên thần Jibril đến gặp Người. Đại Thiên thần Jibril đến để dạy Người Qur’an, 

Đại Thiên thần Jibril đã đến gặp Người vào mỗi đêm của tháng Ramadan để dạy 

Người Qur’an. (Ahmad). 

Như chúng ta đã biết việc đọc Qur’an sẽ mang lại nhiều ân phước, bởi vì 

Thiên sứ của chúng ta đã nói:  

  مانْ }
ا
ْرف ا قاراأ ناة   بِهِ  فالاهه  اللِ  كِتااِب  ِمنْ  حا سا ناةه  حا اسا ْْشِ  وااْلْ ا بِعا ْمثاالِها

ا
قهوله  لا  أ

ا
ْرف   الم أ لاِكنْ  حا لِف   وا

ا
 أ

ْرف   لام   حا ْرف   وا ِميم   حا ْرف   وا  رواه الرتمذي. {حا
“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah (Qur’an) thì sẽ được ghi cho một ân 

phước và mỗi một ân phước được nhân lên thành mười ân phước tương tự, Ta 

không nói “الم” là một chữ mà “أ” là một chữ, “ل” là một chữ và “م” là một 

chữ” (Tirmizhi). 

Abdullah bin Umar  thuật lại, Nabi  nói: 

اما واالشا } عا ناْعتههه الطا ْى رابل ما
ا
ياامه أ وله الصل ِة ياقه ْبِد ياْوما الِْقيااما اِن لِلْعا عا اْشفا ْرآنه ي ياامه واالْقه ارِ الصل وااِت بِاَّاها ها

ْعِِن فِيِه. فل انِ  فاشا عا فا ْعِِن فِيِه. قاالا فايهشا فل ناْعتههه اَّاْوما بِاللاْيِل فاشا ْرآنه ما وله الْقه ياقه  رواه أْحد. {وا
“Nhịn chay và Qur’an là hai thứ sẽ cầu xin cho người bề tôi vào Ngày Phán 

Xét. Nhịn chay sẽ nói: Lạy Thượng Đế, bề tôi đã ngăn y khỏi thức ăn, đồ uống 

và những ham muốn Haram vào ban ngày, còn Qur’an sẽ nói: bề tôi đã ngăn 

không cho y ngủ trong đêm. Và cả hai đều nói: xin Ngài hãy ân xá cho y” 
(Ahmad). 

Và trong Ramadan, mọi việc làm ngoan đạo sẽ được nhân lên một cách vô 

lượng, do đó, người nhịn chay Ramadan chớ nên để vuột mất cơ hội quí báu này.  

 

 Lời khuyên thứ ba: 

Tháng Ramadan là tháng của lễ nguyện Salah trong đêm và ân phước của nó 

vô cùng to lớn, Thiên sứ của Allah  nói: 
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ما } دا ا تاقا ه ما ِفرا لا اب ا له ان ا وااْحتِسا انا إِيما ضا ما ْن قااما را  متفق عليه {ِمْن ذانْبِهِ  ما

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm của Ramadan với đức tin và niềm hy 

vọng, y sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

ه قِياامه } ِسبا لا ِفا حه َّتا ياْنِصا اِم حا عا اإِلما َّلا ما لا إِذاا صا ْلاة  إِنا الراجه  رواه أبو داود والنسايئ. {َلا
“Quả thật, một người đàn ông khi nào y dâng lễ nguyện Salah cùng với Imam 

cho tới khi vị Imam đó rời đi thì y sẽ được ghi cho ân phước dâng lễ nguyện 

Salah trọn đêm.” (Abu Dawood, Annasa-i). 

 

 Lời khuyên thứ tư: 

Chúng ta hãy tận dụng những ngày của tháng Ramadan mà làm Sadaqah bởi 

Thiên sứ của Allah  đã nói: 

ْيئ ا} ائِِم شا ْجِر الصا
ا
صه ِمْن أ ناهه لا ياْنقه

ا
ْْيا أ ْجرِهِ غا

ا
ه ِمْثله أ نا لا ا َكا ائِم  را صا ْن فاطا  رواه أْحد والرتمذي. {ما

“Ai chiêu đãi đồ xả chay cho người nhịn chay thì y sẽ được ban cho ân phước 

giống như ân phước của người nhịn chay đó, nhưng người nhịn chay đó sẽ 

không bị mất đi một điều gì từ ân phước của mình” (Ahmad và Tirmizhi). 

قاةه } دا قاِة صا دا لا الصا ْفضا
ا
انا  أ ضا ما  رواه الرتمذي. {را

“Sadaqah tốt nhất là Sadaqah trong tháng Ramadan” (Tirimzhi). 

 

 Lời khuyên thứ năm: 

Tháng Ramadan là một cơ hội quí báu, là ân huệ to lớn mà Allah  đã ban 

tặng chúng ta, những việc làm ngoan đạo và thiện tốt sẽ được nhân lên một cách vô 

hạn. Và hơn thế nữa, trong Ramadan có đêm định mệnh Qadr bằng với một ngàn 

tháng. Ai không tìm được ân phước của đêm đó thì y là kẻ bất hạnh như Thiên sứ 

của Allah  đã nói: 

ِِقا } رِما فِْيِه راْْحاةا اللِ فاإِنا الشا ْن حه ، وُرَواتُُه ثِقاٌت. { ما  رواهُ الطباينُّ
“Và quả thật người bất hạnh là người bị ngăn cản không tìm thấy lòng nhân 

từ của Allah trong tháng thiêng liêng và ân phúc này” (Attabra-ni ghi lại và 

những người dẫn truyền đều thuộc cấp trung thực và chính xác). 

Quí anh em đạo hữu Muslim, 

Hãy chuẩn bị sức khỏe và tinh thần thật tốt để song hành cùng tháng 

Ramadan đang đến trong vài ngày tới và hãy cầu xin Allah  phù hộ cho chúng ta 

được hoàn tất tháng Ramadan tốt đẹp và xin Ngài phù hộ cho chúng ta gặt hái được 

đêm định mệnh Qadr. 
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Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến 

của Người và cho tất cả bằng hữu của Người. 
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