
 
 

Làm Gì Sau Romadon? 
ماذا بعد رمضان؟  

 [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنايم] 
 
 
 
 
 
 

Biên Soạn: 
Abu Hisaan Ibnu Ysa 

 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

2010 - 1431 

 



 2

 
 

ماذا بعد رمضان؟  
))باللغة الفيتنامية((   

 
 
 
 
 
 

ف   حممد زين بن عي :تأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 - 1431 

 



 3

ijk  

 
Bài thuyết giảng thứ nhất 

 
ِ  ِبِ  دُ مْ احْلَ  َّ ْ  رَ وْ دُ ُص  حَ ي رَشَ ا ْ إِ  هُ بَـبَّ حَ وَ  انِ مَ فْ اْإلِ  رِ وْ نُ بِ  نْيَ نِ مِ ؤْ مُ ال ْ إِ  رَّهَ َكـ، وَ مْ ِهـَ  مُ ِهـَ

 انِ يَ ْص عِ الْ وَ  َق وْ سُ فُ الْ وَ  رَ فْ كُ لْ ا
َ
ُ َال جَ  لَّ جَ  هُ دُ مْحَ ، أ   مَ بَلَ  َ

َ
 ،انِ َسـحْ اْإلِ وَ  لِ ْض فَ الْ  نَ مِ  هِ ا بِ نَ مَ رَ كْ ا أ

  نَ ا مِ نَ يْ لَ عَ  هِ بِ  َل ضَّ فَ ا يَ مَ وَ 
َ
ْشَهدُ ، وَ انِ مَ فْ اْإلِ وَ  ِن مْ اْأل

َ
ْن َال  أ

َ
هَ أ ـٰ ُ  هللاُ إِالَّ ا إِلَ َ يَك  ُ وَْحَدُه َال رَشِ ُ  ،

ٍء قَـِديْرٍ  ْ َ ُ الُْملُْك َوُهـَو بَلَ لُكِّ  َ  وَ . احْلَْمُد َو
َ
  دُ هَ ْشـأ

َ
 انَ دَ ائِـقَ ا وَ نَـبَ يْ بِ حَ ا وَ َجَ وْ ُسـرَ ا وَ نَـيَّ بِ نَ  نَّ أ

ِ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللاُ ىلَّ َص  اهللاِ  دِ بْ قَ  نُ نْ  دٌ مَّ ا حُمَ نَ يَ وَ دْ قُ وَ  َّ َ ، ا ْ  نْيَ َنـ ي آ  يِف  دَ َهـتَ اجْ ، وَ نْيَ نِ مِ ؤْ ُمـال
 احكَّ 

ْ
ْ أ ْ  ِب وْ لُ قُ  نْيَ نَ  ِف ِ  ، وَ ةَ مَ لَكِ الْ  هِ بِ  عَ مَجَ وَ  ،َف وْ فُ الصُّ  هِ بِ  اهللاُ  دَ حَّ وَ ، فَ نْيَ مِ لِ سْ مُ ال

َ
ِّ  هِ زَّ بِـَعـأ ، نَ ْفـا

ِ بَلَ وَ  ِ    آ
َ
  هِ تِ ابَ حَ َص ، وَ ارِ يَ خْ اْأل

َ
 ارِ هَ طْ اْأل

َ
  :دُ عْ نَ  امَّ ، أ

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã mở rộng cõi lòng của những 
người có đức tin bởi đức tin rồi làm cho họ yêu thích đức tin ngày càng 
thắm thiết hơn, đồng thời Ngài đã ban cho họ ghét bỏ sự Kufr (phủ nhận 
Allah), sự tệ hại và chống đối. Tạ ơn Ngài Đấng Cao Cả Quí Phái với tất 
cả mọi ân phước, sự tốt đẹp, bình an và tin tưởng mà Ngài đã ban. Tôi xin 
tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có 
Allah duy nhất không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài, Ngài sở hửu tất 
cả lời tạ ơn, quyền quản lý và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Tôi 
xin chứng nhận rằng vị Nabi, vị Rosul, vị Thiên Sứ, nhà Lãnh Đạo và là 
tấm gương cao quí của chúng tôi là Muhammad bin Abdillah, cầu xin 
Allah ban bình an và phúc lành đến cho Người, Người đã kết nối thắt chặt 
cộng đồng Muslim lại và rất nhiệt quyết trong việc kết nối đó, từ Người 
Allah làm cho nhân loại thuần phục Ngài duy nhất rồi đến đoàn kết rồi 
tôn giáo Islam trở nên hùng mạnh, cầu bình an đến cho gia quyến Người 
đã được Allah lựa chọn cùng toàn thể bằng hữu trong sáng của Người, 
Amma Ba'd: 

 
Anh chị em Muslim thân mến! Tôi khuyên bản thân tôi cùng toàn 

thể mọi người hãy kính sợ Allah thật sự ở mọi nơi mọi lúc và mọi hoàn 
cảnh, hãy biết rằng Allah luôn nhìn thấy chúng ta dù chúng ta ở đâu hay 
làm gì. 

 
Anh chị em Muslim thân! Chúng ta từng hỏi nhau: "Bao giờ tháng 

Romadon đến ?" rồi tháng Romadon một vị khách rộng lượng cũng đã 
đến với chúng ta, vị khách này không đến tay không ngược lại đã mang 
đến cho cộng động chúng ta biết bao là hồng phúc, biết bao là ân phước, 
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biết bao là sự thương xót, biết bao sự tha thứ và biết bao người được cứu 
rỗi ra khỏi hỏa ngục cháy bùn. Ngày hôm nay đây ngày thứ sáu đầu tiên 
sau tháng Romadon cũng là ngày đại lễ tết Fitr của toàn thể cộng đồng 
Muslim và mỗi người trong chúng ai ai cũng vui mừng sung sướng và 
ngậm ngùi chi tay tháng Romadon kia. Trong sự vui sướng đó được chi 
làm hai nhóm người: nhóm người thứ nhất vui mừng vì đã trúc bỏ được 
gánh nặng của sự nhịn chay đầy đói khát và sự mệt mỏi đau chân khi 
đứng dâng lễ Taroweeh và nhóm người thứ hai vui vẽ vì nhờ hồng phúc 
của Allah mà họ đã hoàn thành được sự nhịn chay tháng Romadon, họ 
vui mừng với hi vọng tội lỗi của họ trước kia đã bị xóa họ trở nên sáng 
sủa và trong sạch, và hai niềm vui này hoàn toàn khác nhau sự khác biệt 
đó giống như sự khác biệt giửa trời đất. 

Và sao những người Muslim lại không vui như thế cho được trong 
khi họ được ba cơ hội quí báu do vị khách Romadon mang đến tặng họ: 

Cơ hội thứ nhất: 

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إِيَماناً  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ (( :قَاَل  مَ  َما َ   متفق عليه)) َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
Nabi  nói: “Ai nhịn chay trong tháng Romadon bằng sự tin tưởng 
và kỳ vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất cả tội 
lỗi đã phạm.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Cơ hội thứ hai: 

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إِيَماناً  َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ (( :قَاَل  مَ  َما َ   متفق عليه)) َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
Nabi  nói: “Ai hành đạo (như dâng lễ Solah Taroweeh, đọc 
Qur'an...) trong tháng Romadon bằng sự tin tưởng và kỳ vọng được 
phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.” 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Cơ hội thứ ba: 

ْلَةَ  قَامَ  َمنْ (( :قَاَل  ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إِيَماناً  الَْقْدرِ  َ   متفق عليه)) َذنِْبهِ  ِمنْ  مَ َيَقدَّ  َما َ
“Ai hành đạo (như dâng lễ Solah Taroweeh, đọc Qur'an...) vào đêm 
định mệnh bằng sự tin tưởng và kỳ vọng được phần thưởng từ Allah 
sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.” Hadith do Al-Bukhory và 
Muslim ghi lại. 

Đây là ân phước thứ nhất của đêm định mệnh còn ân phước thứ 
hai, Allah phán trong Qur'an như sau: 

 { X W  Q  P  O         N  M   L      K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  S   Rz ٣ – ١: القدر 
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Quả thật, TA đã ban nó (Qur'an) xuống vào một đêm định mệnh * 
Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết đêm định mệnh là gì ? * 
Đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường Al-Qodr: 1- 3  

Một ngàn tháng tương đương tám mươi ba năm bốn tháng, chúng 
ta hãy nghĩ cuộc đời chúng ta sống được nhiêu năm? Vậy mà chỉ cần 
chúng ta hành đạo trong một đêm duy nhất lại được ân phước tốt hơn 
ngàn tháng không có đêm định mệnh

Trên là ba cơ hội quí báu mà Romadon đã mang đến cho cộng 
đồng Muslim nhưng nay đã qua rồi không còn cơ hội nữa, cầu xin Allah 
ban cho chúng ta tuổi thọ để được hưởng nhiều và nhiều hơn nữa tháng 
Romadon hồng phúc. 

Đúng Romadon nay đã qua đã để lại biết bao là niềm vui nỗi buồn 
và sự nuối tiếc có người thầm ước phải chi Romadon còn nữa để mình có 
cơ hội đi thăm bà con thân tộc, có cơ hội nghe những mẫu chuyện ngắn 
trước giờ xả chay, có cơ hội được nghe giảng Qur'an trong giờ giải lao 
Taroweeh... sau Romadon có người quyển sổ ghi chép tội lỗi được trắng 
trẻo sạch sẽ, có người tội lỗi được xóa rất nhiều, có người trước và sau 
Romadon hoàn cảnh chẳng thay đổi gì và có người tội lỗi bị ghi thêm 
trùng trùng họ chẳng hưởng được gì Romadon ngoài sự khó chịu và bực 
bội trong người. Hãy cùng nhau lắng nghe những vị tiền nhân đức hạnh 
trước đã nói: "Phần thưởng của việc thiện là việc thiện nối tiếp sau đó, 
cho nên những ai làm việc thiện rồi tiếp tục làm những việc thiện khác 
nối liền sau đó quả đây là dấu hiệu của sự chấp nhận việc thiện trước. 
Tương tự thế ai làm việc thiện sau đó trở lại làm việc xấu thì đó là dấu 
hiệu của sự không chấp nhận việc thiện đã làm trước đó." Trích từ bộ La-
to-if Al-Ma-a'-rif quyển 1 trang 244. 

 
Anh chị em Muslim thân! Là người Muslim có đức tin thật sự 

không chỉ tôn thờ Allah trong tháng Romadon ngược lại luôn luôn tôn thờ 
Allah ở mọi nơi mọi lúc, mọi thời điểm và cả đời người bởi loài nguời và 
lời ma quỉ được tạo hóa là để tôn thờ Allah, tôn thờ Thượng Đế của nhân 
loại Đấng sống mãi không bao giờ chết:  

 { X W i   h  g  f  e  d   cz ٥٦: الذاريات  
Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ để 
tôn thờ TA Al-Zariyat: 56 – 58. 

Vì lẽ đó Allah đã ra lệnh Nabi Muhammad  cũng như tất cả 
người Muslim một mệnh lệnh: 

 { X W   w  v  u  t  s  rz ٩٩: الحجر 
(Hỡi Muhammad) hãy tôn thờ Thượng Đế của Ngươi cho đến khi 
cái chết đến với Ngươi Al-Hijr: 99 và Allah phán ở chương khác: 
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 X W {Y  X  W  V  U  T    `  _   ^  ]  \  [  Zz آل عمران :
١٠٢  

Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và đừng bao 
giờ chết ngoại trừ các ngươi là người Muslim.  Ali Imron: 102.  

Sự nhịn chay Romadon tuy đã qua nhưng không đồng nghĩa là sự 
nhịn chay đã chấm hết bởi ngoài sự nhịn chay bắt buộc Romadon, Islam 
còn khuyến khích nhịn chay rất nhiều thời khắc khác trong năm như được 
nhắc trong những Hadith sau: 

نَْصارِىِّ 
َ
يُّوَب األ

َ
ىِب ك

َ
نَّ رَُسوَل ا َقْن أ

َ
ْيبََعُه ِستّ َمْن َصاَم (( :قَاَل   هللاِ أ

َ
ِمْن  اً َرَمَضاَن ُعمَّ أ

ْهرِ اٍل اَكَن َكِصيَشوَّ  َّ   .رواه مسلم)) اِم ا
Ông Abu Ayyub Al-Ansory  thuật lại lời Nabi : "Ai nhịn chay 
Romadon xong rồi nhịn tiếp sáu ngày sau đó trong tháng Shâu-waal 
(tháng mười sau Romadon) thì giống như y đã nhịn cả năm tròn." 
Hadith do Muslim ghi lại. 

Chúng ta cùng nhau phân tích Hadith này: như đã biết mỗi việc 
làm đức hạnh, mỗi sự hành đạo của người Muslim đều được nhân lên từ 
mười đến bảy mươi lần hoặc nhiều hơn thế nữa tùy lòng định tâm của 
mỗi người, chúng ta nhịn chay một tháng tương đương như nhịn mười 
tháng còn lại hai tháng chỉ cần nhịn thêm sáu ngày ở tháng Shâu-waal tức 
tháng mười sau tháng Romadon, chỉ được tính trong tháng Shâu-waal 
thôi còn những tháng khác thì không. 

 
Hỏi: Những ai còn thiếu ngày nhịn của Romadon có được phép 

nhịn sáu ngày của Shâu-waal trước khi nhịn bù Romadon không ? 
Đáp: Không, phải nhịn bù lại những ngày thiếu trong Romadon 

trước rồi tiếp tục nhịn sáu ngày của Shâu-waal bởi nếu nhịn Sunnah trước 
nhịn bù thì chỉ nhịn một số ngày của Romadon chứ chưa nhịn đủ cả tháng 
Romadon trong khi Nabi  nói: "Ai nhịn chay Romadon xong rồi nhịn 
tiếp sáu ngày sau đó trong tháng Shâu-waal."  

Ngoài ra, Nabi  còn khuyến khích nhịn chay vào ngày thứ hai và 
thứ năm như Người đã từng nói:  

ىِب ُهَريَْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل   َقْن أ

َ
ْقَمـاُل يَـْوَم اِالثْنَـنْيِ َواخْلَِمـيِس (( :قَـاَل   هللاِ ا أ

َ
ُيْعـَرُض األ

نَا َصائِمٌ 
َ
ْن ُفْعَرَض َقَمىِل َوأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
  .رواه الرتمذي)) فَأ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Tất cả việc làm được đưa 
lên trình (cho Allah) vào ngày thứ hai và thứ năm, Ta thích việc làm 
của Ta được trình lên trong lúc Ta đang nhịn chay." Hadith do Al-
Tirmizy ghi lại. 
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Nabi  đã khuyên ba người bằng hữu của mình Abu Huroiroh, 
Abu Zar và Abu Al-Dar-đá  nhịn chay ba ngày vào mỗi tháng đó là 
ngày 13, 14 và 15 của mỗi tháng tính theo lịch Islam.  

Nabi  còn khuyến khích hành đạo và làm việc thiện thật nhiều 
vào mười ngày đầu của tháng 12 lịch Islam trong đó Người khuyến khích 
nên nhịn chay, có lần một người hỏi Nabi  về ân phước nhịn chay vào 
ngày Arofah (đối với ai không làm Haj còn ai làm Haj thì không nhịn vào 
ngày Arofah) Người đáp: 

ُر َسنَتنَْيِ َماِضيًَة َوُمْستَْقبَلَةً (( :قَاَل    .رواه أمحد)) َصْوُم يَْوِم َعَرفََة يَُكفِّ
"Nhịn chay ngày Arofah được xóa tội của hai năm: năm nay và năm 
tới." Hadith do Ahmad ghi lại. 

Ngoài ra nhịn chay còn được khuyến khích ở một số thời khắc 
khác như trong tháng Giêng lịch Islam như được nhắc trong Hadith sau: 

ىِب ُهَريَْرَة 
َ
يَاِم َنْعَد َرَمَضاَن (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  :قَاَل  َقْن أ فَْضُل الصِّ

َ
 اهللاِ َشْهُر أ

مُ    .صحيح مسلم)) الُْمَحرَّ

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Sự nhịn chay tốt nhất sau 
tháng Romadon là tháng của Allah tháng Muharram (tháng Giêng 
lịch Islam)." Soheeh Muslim. 

Còn nhịn chay vào ngày A-shu-ro ngày mồng 10 tháng giêng theo 
niên lịch Islam sẽ được xóa tội của năm cũ như được nhắc trong Hadith 
sau:  

ىِب  َقنْ 
َ
ِّ : ((َخُشوَراَء، َفَقال َقْن ِصيَامِ  ُسئَِل اجَّيِبُّ  َقتَاَدَة  أ ْحتَِسُب  إِ

َ
نْ  اهللاِ  بَلَ  أ

َ
 أ

رَ  نَةَ  يَُكفِّ   .رواه مسلم)) َقبْلَهُ  الَّيِت  السَّ
Ông Abu Qotadah kể: có người hỏi Nabi  về sự nhịn chay vào ngày A-
shu-ro, Nabi  đáp: "Quả thật, Ta ước tính rằng được Allah xóa sạch 
tội của năm trước." Hadith do Muslim ghi lại. 

Bà A-y-shah  kể về sự nhịn chay Sunnah của Nabi  như sau: 

) )لُكَُّه، يَُصوُم َشـْعبَاَن إِال قَِلـيالً  يَُصوُم َشْعبَانَ   اهللاِ اَكَن رَُسوُل (: (ْت الَ قَ  عن َخئَِشَة 
   .)١١٥٦(مسلم ) ١٩٧٠(روى اكخاري 

"Trước kia, Rosul  nhịn chay trọn tháng Sha'baan, Người nhịn chay 
hầu như trọn tháng chỉ có số ít (ngày Người không nhịn)." Hadith số 
1970 do Al-Bukhory ghi lại và Hadith số 1156 do Muslim ghi lại.  

Nhưng sự nhịn chay Sunnah tốt nhất là nhịn chay một ngày và xả 
chay một ngày như Nabi Dawud  đã nhịn. 
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Tương tự thế dâng lễ Solah Taroweeh Romadon tuy đã kết thúc 
nhưng không phải là chấm hết, ngược lại dâng lễ Solah Sunnah còn mãi 
cho đến ngày tận thế như đã được khuyến khích qua những Hadith sau: 

ىِب ُهَريَْرَة 
َ
َالِة َنْعَد الَْفِريَضِة َصَالُة اللَّيْلِ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  :قَاَل  َقْن أ فَْضُل الصَّ

َ
)) أ

  .صحيح مسلم

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Lễ Solah (Sunnah) tốt nhất 
sau (năm) lễ Solah bắt buộc đó là lễ Solah (Sunnah) trong đêm." 
Soheeh Muslim. 

 
Nabi  nói ở Hadith khác: 

ُل (( : هللاِ ا قَاَل رَُسوُل  ْلَةٍ  لُكَّ  َربُّنَا َفزْنِ َماءِ  إِىَل  َ ْغيَا السَّ ُّ  اآلِخرُ  اللَّيْلِ  ثُلُُث  َفبىَْق  ِحنيَ  ا
ْستَِجيَب  وىِي يَْدعُ  َمنْ  :َفُقوُل 

َ
ُ  فَأ ليُِن  َمنْ  ؟ َ

َ
ْعِطيَهُ  يَْسأ

ُ
ْغِفرَ  يَْستَْغِفُرىِي  َمنْ  ؟ فَأ

َ
ُ  فَأ رواه )) ؟ َ

  .اكخاري ومسلم
“Thượng Đế của chúng ta hạ giới vào một phần ba cuối cùng của mỗi 
đêm, khi ấy Ngài hỏi: “Ai cầu xin TA sẽ được TA đáp lại, ai thỉnh cầu 
TA sẽ được TA chấp thuận và ai cầu xin TA tha thứ sẽ được TA tha 
thứ ?”” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

 
Anh chị em Muslim thân mến! Allah đã rộng lượng nhân từ ban 

thưởng không tính toán cho người Muslim, Ngài đã tạo rất nhiều cơ hội 
cho họ và luôn lời mời gọi họ đến với những cơ hội đó như chỉ dâng lễ 
Solah năm lần trong ngày đêm nhưng lại được hưởng năm mươi lần, cũng 
với lễ Solah này người Muslim sẽ được cứu rỗi khỏi hỏa ngục và để bù 
đắp sự lơ là, sơ xót của lễ Solah bắt buộc năm lần Nabi  đã khuyến 
khích nên thường xuyên dâng lễ Solah Sunnah Ro-wa-típ: 

َة َرْكَعًة َنىَن ا(( : هللاِ قَاَل رَُسوُل ا ْ َعرْشَ َ ْ ُ بَيْت هللاُ َمْن َصىلَّ ثِن ْرَبع: ىِف اجْلَنَّةِ  اً َ
َ
َقبَْل  اً أ

ْهِر، َواثْنَتنَْيِ َنْعَدَها، وَ  بِْح  ،َنْعَد الِْعَشاءِ  َواثْنَتنَْيِ  ،اثْنَتنَْيِ َنْعَد الَْمْغرِِب الظُّ  ))َواثْنَتنَْيِ َقبَْل الصُّ
  . َقْن َخئَِشةَ رواه الرتمذي 

"Ai dâng lễ Solah (Sunnah) mười hai Rak-at sẽ được Allah xây cho 
một ngôi nhà trên thiên đàng: bốn Rak-ak trước Zuhr (cứ mỗi hai 
Rak-at salam một lần), hai Rak-ak sau Zuhr, hai Rak-ak sau Mự-rịp, 
hai Rak-ak sau I-sha và hai Rak-ak trước Fajr." Hadith do Al-Tirmizy 
ghi lại từ bà A-y-shah . Đối với ai không kịp dâng lễ Solah Ro-wa-típ 
này trước lễ Solah thì dâng bù lại sau lễ Solah đó như Nabi  đã hài lòng 
cho bằng hữu của mình đã làm trước mặt Người. 

Trong những lễ Solah Sunnah có Solah Witr gồm ít nhất một Rak-
at và nhiều nhất là mười một Rak-at tức dâng theo số lượng lẻ và thời 
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gian từ sau giờ Solah I-sha đến giờ Fajr, đây là lễ Solah mà Nabi  đã 
khuyến khích mọi người thi hành bằng lời nói và hành động của Người 
qua Hadith: 

ُ، ((:  هللاِ قَاَل رَُسوُل ا: قَاَل   رٍ َقْن َجابِ  َ وَّ
َ
ْن َال َفُقوَم ِمْن آِخِر اللَّيِْل فَلْيُوتِْر أ

َ
َمْن َخاَف أ

ْن َفُقوَم آِخَرُه فَلْيُوتِْر آِخَر اللَّيِْل، فَإِنَّ 
َ
فَْضُل  َوَمْن َطِمَع أ

َ
 ))َصَالَة آِخَر اللَّيِْل َمْشُهوَدٌة ، وََذلَِك أ

  .َرَواُه ُمْسِلمٌ 
Ông Jabir  thuật lại lời Nabi : "Ai sợ phải không thức được vào 
cuối đêm thì hãy dâng lễ Solah Witr ngay đầu hôm và ai khẳng định 
rằng thức được ở cuối đêm thì hãy dâng lễ Solah Witr ở cuối đêm, 
bởi lễ Solah vào cuối đêm là nhân chứng biện hộ và đây là điều tốt 
nhất." Hadith do Muslim ghi lại.  

Solah Witr là Sunnah Mu-ak-ka-dah (tức Nabi  làm hầu như 
không bỏ) và ai quên dâng lễ Solah Witr trong đêm hoặc do mệt mỏi thì 
dâng bù lại theo số lượng chẳn vào sáng hôm sau thí dụ thường xuyên 
dâng Solah Witr ba Rak-at thì dâng bốn, nếu thường dâng mười một Rak-
at thì dâng mười hai như bà A-y-shah  đã kể. Còn Qunut trong Solah 
Witr không phải là điều bắt buộc mà chỉ là Sunnah không nên làm quá 
thường xuyên mà thỉnh thoảng nên bỏ là tốt nhất. 

Trong những điều Sunnah khuyến khích nên làm thường xuyên 
làm là những lời tụng niệm năm lễ Solah bắt buộc và những lời tụng niệm 
như sau:  

Vừa xong lễ Solah nói ba lần câu: 

ْستَْغِفُر اهللاَ ((
َ
  ))أ

(As-tứ-fi-rul-loh) 
Ý nghĩa: Cầu xin Allah tha thứ tội cho bề tôi. 

 
Đọc tiếp một lần câu: 

َالُم َيبَاَرْكَت يَا َذا اجْلََالِل َواِإلْكَرامِ (( َالُم َوِمنَْك السَّ نَْت السَّ
َ
هَ َال . اللَُّهمَّ أ ـٰ إِالَّ اُهللا وَْحـَدُه  إِلَ

ُ الُْملُْك وَ  َ  ،َ َ يَْك  ٍء قَِديْرٌ َال رَشِ ْ َ  ّ
ُ احْلَْمُد َوُهَو بَلَ لُكِ ْقَطيْـَت . َ

َ
َوَال  ،اللَُّهمَّ َال َمانَِع مِلـاَ أ

هَ َال . ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوَال َفنَْفُع َذا اجْلَِدّ ِمنْـَك اجْلَـدُّ  ـٰ ُ  إِلَـ َ  ،َ َ يْـَك  إِالَّ اُهللا وَْحـَدُه َال رَشِ
ُ احلَْمُد وَ  َ ٍء قَِديْرٌ الُْملُْك َو ْ َ  ّ

َة إِالَّ بِـاهللاِ . ُهَو بَلَ لُكِ هَ  الَ . َال َحْوَل َوَال قُوَّ ـٰ َوَال  إِالَّ اُهللا، إِلَـ
ُ الْ  َ ُ اِجّْعَمُة َو َ ُ اخكَّنَاُء احْلَسَ َغْعبُُد إِالَّ إِيَاُه،  َ هَ َال . نُ َفْضُل َو ـٰ ْفـَن  إِلَـ ِّ ُ ا َ إِالَّ اُهللا خُمِْلِصـنْيَ 

  رواه اكخاري ومسلم)) َولَْو َكِرَه الاَْكفُِرْونَ 
(Ol-lo-hum-ma an-tas sa-lam wa min-kas sa-lam ta-ba-rak-ta ya zal ja-la-
li wal ik-rom. La i-la-ha il-lol-lo-hu wah-da-hu la sha-ry-ka-lah, la-hul 
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mul-ku wa la-hul ham-du wa hu-wa a'-la kul-li shay-in qo-dir. Ol-lo-
hum-ma la ma-ni-a' li-ma a'-toi-ta, wa la mụa-tuy-ya li-ma ma-na’-ta, wa 
la yan-fa-u' zal jad-di min-kal jad. La i-la-ha il-lol-lo-hu wah-da-hu la 
sha-ry-ka-lah, la-hul mul-ku wa la-hul ham-du wa hu-wa a'-la kul-li shay-
in qo-dir. La hâu-la wa la qu-wa-ta il-la bil-lah. La i-la-ha il-lol-lo-hu wa 
la na'-bu-du il-la i-yah, la-hun ne'-mah wa la-hul fodl, wa la-huth tha-na-
ul ha-san. La i-la-ha il-lol-lo-hu mukh-li-si-na-la-hud din, wa lâu ka-ri-
hal  ka-fi-run) 

Ý nghĩa: (Thưa Allah! Ngài là Đấng Bình An và sự bình an được 
đến từ Ngài, hỡi Đấng có quyền uy vĩ đại và rộng lượng Ngài đã ban sự 
may mắn và hạnh phúc. Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Allah duy nhất, không tổ hợp Ngài với bất cứ ai hay vật 
gì, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng 
trên tất cả mọi việc. Thưa Allah! sẽ không có uy quyền nào ngăn cản với 
những gì Ngài đã ban phát cũng không có quyền thế nào ban phát trong 
khi Ngài đã ngăn cấm và cũng không có sự giàu có nào giúp đỡ được bản 
thân y đối với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt đẹp). Không có 
Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, 
không tổ hợp Ngài với bất cứ ai hay vật gì, mọi quyền lực, mọi lời ca 
ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Không có 
sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát 
huy ngoại trừ Allah muốn. Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Allah duy nhất, chúng tôi không tôn thờ (bất cứ thần 
linh nào) ngoại trừ Ngài, mọi hồng ân, mọi sự ưu đãi và mọi lời ca ngợi 
tán dương tốt đẹp đều là của Ngài. Không có Thượng đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, thành tâm thờ phụng Ngài cho 
dù có bị bọn ngoại đạo ghét bỏ.) Do ông Al-Bukhary & ông Muslim ghi 
lại. 

Đọc mỗi câu ba mươi ba lần:  

  ))ُسبَْحاَن اهللاِ ((

(Sup-ha-nol-lah) 
Ý nghĩa: Vinh quang thay Allah! 

 
  ))احَْلَْمُد ِبِ ((

(Al-ham-du-lil-lah) 
Ý nghĩa: Mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah! 

 
ْكرَبُ ((

َ
  ))اُهللا أ

(Allahu Akbar) 
Ý nghĩa: Allah thật vĩ đại! 
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 Và đọc thêm một lần cho chẳn một trăm:  

هَ َال (( ـٰ ٍء قَِديْرٌ  إِلَ ْ َ  ّ
ُ احْلَْمُد َوُهَو بَلَ لُكِ َ ُ الُْملُْك َو َ  ،َ َ يَْك    ))إِالَّ اُهللا وَْحَدُه َال رَشِ

(La i-la-ha il-lol-lo-hu wah-da-hu la sha-ry-ka lah, la-hul mul-ku 
wa la-hul ham-du, wa hu-wa a'-la ku-li shay-in qo-dir) 

Ý nghĩa: Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 
chỉ có Allah duy nhất, không tổ hợp Ngài với bất cứ ai hay vật gì, mọi 
quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 
cả mọi việc. 

Và Rosul  nói: "Ai tụng niệm như thế sau mỗi lần Solah thì y 
sẽ được xóa đi tất cả lỗi lầm đã phạm cho dù có nhiều như bọt biển." 
Hadith do Muslim ghi lại. 

Còn trong lấy nước Wu-đụa Nabi  nói: “Ai lấy nước Wu-đụa 
thật hoàn hảo rồi nói:  

ْن ((
َ
ْشـَهُد أ

َ
هَ  الَ أ ـٰ يـَك  الَ  َدهُ ـوَْحـ اهللاُ  إِالَّ  إِلَـ ُ  رَشِ َ ُ ُ ـداً َقبْــُدُه َورَُسـو نَّ حُمَمَّ

َ
ْشــَهُد أ

َ
 ، َوأ

اننِيَ  نَ ـمِ  يـاْجَعلْنِ  مَّ ـاللَّهُ ((   ))ِرينَ ـالُْمتََطهِّ  نَ ـمِ  يـَواْجَعلْنِ  احكَّوَّ
sẽ được mở tám cánh cửa của thiên đàng, y đi vào bất cứ cửa nào 
muốn.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Ý nghĩa: {Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có đối tác hay cộng tác 
cùng Ngài và chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên 
Sứ của Ngài. Thưa Allah! Cầu xin hãy biến bề tôi thành một trong những 
người thành thật sám hối và hãy biến bề tôi nằm trong những người sạch 
sẽ.} 

Phiên âm: Ash-ha-đu al la i-la-ha il-lol-lo-hu wah-da-hu la sha-ry-
ka lah, wa ash-ha-đu anh-na mu-ham-ma-đanh ab-đu-hu wa ro-su-luh. 
Ol-lo-hum-maj a'l-ny mi-nat tâu-wa-bin, waj-a'l-ny mi-nal mu-ta-toh-hi-
rin. 

Allah chẳng những ban thưởng rộng lượng cho những người dâng 
lễ Solah và nhịn chay mà còn ban thưởng trọng hậu cho những ai chi 
dùng tài sản có được cho gia đình, người thân và ngay bản thân y như 
được nhắc trong Hadith: 

عِ  إِالَّ  هللاِ يَبْتىَِغ بَِها وَْجَه ا ةً قَ فَ غَ  ُق فِ نْ فُ  ٍن مِ ؤْ مُ  نْ ا مِ مَ ((: قَاَل 
ُ
أخرجه اإلمام  ))اهَ يْ لَ عَ  َب يْ أ

   .اكخاري واإلمام مسلم
Nabi : "Không một người có đức tin nào bố thí để làm hài lòng 
Allah mà lại không được Ngài ban thưởng vì sự bố thí đó." Hadith do 
Imam Al-Bukhory và Imam Muslim ghi lại. 
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Nabi  nói ở Hadith khác:  

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
ُكَل  هللاَ إِنَّ ا: (( اهللاِ  قَاَل قَاَل رَُسوُل   َقْن أ

ْ
ْن يَأ

َ
َ َعِن الَْعبِْد أ لرََيْ

كْ 
َ
َبَة َفيَْحَمَدُه َعلَيَْهااأل ْ ْو يرَْشََب الرشَّ

َ
  .أخرجه اإلمام مسلم)) لََة َفيَْحَمَدُه َعلَيَْها أ

Ông Anas bin Malik  thuật lại lời Nabi : "Chắc chắn Allah sẽ hài 
lòng về một bề tôi ăn uống xong rồi tạ ơn Allah vì thức ăn, thức uống 
đó." Hadith do Imam Muslim ghi lại.  

 
Nabi  nói ở Hadith khác:  

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ْرَملَِة َوالِْمْسِكنِي اكَ (( : اهللاِ  قَاَل رَُسوُل : قَاَل   َقْن أ

َ
ايِع بَلَ األ لُْمَجاِهِد السَّ

وْ  هللاِ يِف َسِبيِل ا
َ
ِ  مِ ائِ لصَّ اكَ  أ َّ ِ  مِ ائِ قَ الْ وَ  رُ طِ فْ  فُ ي َال ا َّ جه اإلمام اكخاري أخر)) رُتُ فْ  فَ ي َال ا
   .واإلمام مسلم

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Người hổ trợ giúp đỡ phụ 
nữ góa chồng và người nghèo giống như người đi thánh chiến vì 
chính nghĩa của Allah hoặc giống như người nhịn chay không bao giờ 
xả và giống như người đứng dâng lễ Solah không mệt mỏi." Hadith do 
Imam Al-Bukhory và Imam Muslim ghi lại. 

 
Anh chị em Muslim thân mến! Ngoài những điều đã liệt kê trên 

còn có rất nhiều những ngưỡng cửa tốt đẹp khác hãy còn rộng mở, vậy ai 
là người muốn tìm đến và bước vào? Là một người Muslim có đức tin 
thật thụ tin tưởng vào Allah và ngày phán xét phía trước họ sẽ làm như 
lời giáo huấn của Nabi : 

وٍْس 
َ
اِد بِْن أ ِ َفْعىَل َشدَّ

َ
، إِنَّ الَْكيَِّس َمْن َداَن َغْفَسهُ (( :قَاَل   اهللاِ َقْن رَُسوِل  َقْن أ

 ْ ْيبََع َغْفَسُه َهَواَها َوَيَمىنَّ بَلَ وََعِمَل لَِما َنْعَد ال
َ
  اهللاِ َموِْت، َوإِنَّ الَْعاِجَز َمْن أ

َ
ِ مَ األ أخرجه  ))ا

  .اإلمام الرتمذي وابن ماجة

Ông Abu Ya'la Shad-daad bin Âus  thuật lại lời Nabi : "Quả thật, 
người thông minh là người biết tính toán cho bản thân và luôn đầu tư 
cho những gì sau cái chết, còn người bất lực là người chỉ biết làm (tội 
lỗi) theo sở thích của bản thân rồi tưởng tượng hảo huyền sẽ được 
Allah (tha thứ, được vào thiên đàng nhưng lại không sám hối, không 
biết quay lại)." Hadith do Imam Al-Tirmizy và Ibnu Majah ghi lại. 
 

 { X W     m  l  k   j  i  h  g  f  e
   q  p  o  nz ٧٧: الحج 
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Hỡi những người có đức tin! Hãy cúi người, hãy quỳ lại và hãy tôn 
thờ Thượng Đế (Allah) của các người và hãy làm điều thiện để may 
ra các người được chiến thắng. Al-Haj: 77. 

Hãy dành trọn cuộc đời, cả thời gian hãy còn sống để hành đạo tôn 
thờ Allah trước khi mất cơ hội rồi mơ tưởng được trở lại trần gian lần 
nữa: 

 { X W £  ¢  ¡    �   ~  }  |  {  z   y  x   ©¨  §¦   ¥  ¤
 «  ª   ¶  µ    ´  ³  ²    ±  °  ¯®  ¬z ١٠٠ – ٩٩: المؤمنون  

Cho đến khi một kẻ trong chúng (nhóm người Kafir) đối diện với 
cái chết, y tha thiết cầu khẩn: "Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin cho bề 
tôi được trở lại (trần gian) * Hi vọng bề tôi sẽ làm điều đức hạnh mà 
bề tôi đã bỏ xót." Không bao giờ, chúng chỉ nói thế thôi và trước mặt 
chúng là một nơi Bar-zakh nơi mà chúng bị hành phạt cho đến ngày 
phục sinh. Al-Mụ-mi-nun: 99 – 100. 

بَارََك اُهللا يِل َولَُكْم يِف الُْقْرآِن الَْعِظيِْم، َوَغَفَعيِن َوإِيَـاُكْم بَِمـا ِفيْـِه ِمـَن اآليَـاِت 
ْكِر احْلَِكيِْم، ِّ ْستَْغِفُر اَهللا يِل َولَُكْم َوِلاَكفَِّة الُْمْسـِلِمنْيَ ِمـْن لُكِّ َذنْـٍب  َوا

َ
ِ َهَذا َوأ قُْوُل قَْو

َ
أ

  .فَاْستَْغِفُروُه إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيْمُ 
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 chúng ta 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. Hãy cầu xin Allah tha thứ tội lỗi đi, quả thật Ngài là Đấng 
vô cùng độ lượng vô cùng khoan dung. 
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Bài thuyết giảng thứ hai 
 

ً دمَحْ  ِبِ  دُ مْ احْلَ  ً رْي ثِ كَ  ا ْشَهدُ وَ ، هِ يْ فِ  اكً ارَ بَ مُ  اً يِّبطَ  ا
َ
ْن َال  أ

َ
هَ أ ـٰ يَك  هللاُ إِالَّ ا إِلَ وَْحَدُه َال رَشِ

 ُ  ، وَ َ
َ
  دُ هَ شْ أ

َ
ً دمَّ حُمَ  نَّ أ ُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ قَ  ا ِ بَلَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللاُ ىلَّ َص ، ُ ِ  وَ   آ

َ
 انٍ سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  َمنْ وَ  هِ ابِ حَ ْص أ

ِّ  مِ وْ  يَ ىَل إِ   ، ِن يْ ا
َ
   :دُ عْ ا نَ مَّ أ

Alhamdulillah, tạ ơn Allah thật nhiều và nhiều vô hạn. Tôi xin 
tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có 
Allah duy nhất không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài và xin chứng 
nhận Muhammad là bề tôi, là Rosul và là Thiên Sứ của Ngài. Cầu xin 
Allah ban bình an và phúc lành cho Người cùng gia quyến và tất cả bằng 
hữu của Người, lẫn những ai noi theo tấm gương tốt của họ đến ngày tận 
thế, Amma Ba'd:  

 
Anh chị em Muslim thân mến! Hãy tạ ơn Allah cho thật nhiều về 

những hồng ân đã được Ngài ban đặc biệt là trong ngày tết hôm nay. Nên 
biết rằng người hạnh phúc không phải là người dự được lễ tết hay đến 
nghe bài thuyết giảng thứ sáu này, cũng không phải người mặc được quần 
áo mới áo đẹp lại càng không phải người hưởng được cuộc sống trần gian 
này muốn gì được đó, ngược lại người hạnh phúc thật sự là người luôn 
luôn kính sợ Allah, họ biết lo sợ ngày phán xử, họ biết rằng Allah luôn 
luôn giám sát họ trong mọi hoàng cảnh, mọi nơi họ đang ở và họ biết chỉ 
có Allah là Đấng duy nhất cứu rỗi họ ra khỏi hỏa ngục với cái nóng rất dữ 
dội gấp bảy mươi lần so với lửa chúng ta đang sử dụng, với cái đáy sâu 
thẩm, thức ăn dành sẵn cho người hỏa ngục là Zaqqum một loại cây mọc 
lên từ đáy hỏa ngục hình dạng gai góc như đầu của Shayton, thức uống 
của họ là máu mủ, thức ăn và thức uống này không làm họ đỡ đói cũng 
không làm đỡ khát, ngược lại làm cho họ ruột gan họ đứt thành từng khúc 
từng khúc một, họ sẽ mơ ước được chết hồng thoát khỏi hình phạt đau 
đớn kia nhưng không họ sẽ không chết được họ sẽ bị hình phạt như thế 
mãi mãi đời đời không siêu thoát và ngày càng nặng hơn. Và người hạnh 
phúc thật sự, người chiến thắng thật sự là người đạt được thiên đàng một 
niềm hưởng thụ, một niềm vui không bao giờ cạn, người của thiên đàng 
không bao giờ gặp phải chuyện buồn hay lo lắng hay bực dọc, họ có cuộc 
sống tự do muốn gì được nấy và được Allah ban cho họ nhiều phần 
thưởng vô hạn.  

Chúng ta hãy thử nghĩ lại xem bao nhiêu người mới năm ngoái đây 
cùng chúng ta dự lễ tết nhưng hôm nay họ đã an phần dưới mộ, tất cả mỗi 
người mỗi cơ thể chỉ ở trong mộ một mình mà thôi không người giúp đỡ 
không người biện minh, ở nơi đó không phải ai muốn đến là đến ai muốn 
không là không. Ngược lại là nơi bắt buộc mỗi người phải đến giống như 
những người trước đã ra đi. Cho nên, chớ có dựa hẳn vào trần gian để rồi 
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bị lừa gạt. Kết tiếp, hãy thử nghĩ xem chúng ta sẽ ra sao sau chuyến đi 
kinh hoàng kia và khi đến ngày phục sinh đến tất cả được phục sinh sống 
lại chui lên từ đất chân không giầy dép, cơ thể không quần áo, con tim sợ 
hãy còn đôi mắt thì lo âu, nam nữ được tập trung lại một nơi. 

 { X W  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  Ë  Ê  É  È

  Þ   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Øz ٣٧ - ٣٣: عبس  
Một khi tiếng thét đinh tai của ngày tận thế xảy đến * Ngày đó mỗi 
người sẽ chạy bỏ anh em của mình * Bỏ cả cha mẹ * Bỏ luôn vợ và 
con cái * Ngày đó, mỗi người tự lo âu cho bản thân đủ làm y quên 
lãng mọi chuyện A'basa: 34 – 37. 
 

Đúng, nổi kinh hoàng của ngày tận thế làm cho mọi người không 
quan tâm điều gì cả ngoài bản thân y rồi các quyển sổ được nhận từ tay 
phải hoặc tay trái tùy theo việc làm của mỗi người, cán cân công lý được 
đặt ra, cây cầu được bắt ngang hỏa ngục mỗi người đều phải đi ngang có 
người được bình an qua bên kia bờ có người bị rơi xuống hỏa ngục và có 
lời gọi: rồi người này thật hạnh phúc còn người kia thật là bất hạnh. 

 
Cầu xin Allah chấp nhận tất cả mọi việc làm tốt đẹp và sự hành đạo 

của tất cả chúng ta cùng toàn thể người Muslim dù đang sống hay đã 
chết. Cầu xin Allah ban cho tất cả được chiến thắng nơi thiên đàng vĩnh 
cữu và được thoát khỏi sự hành phạt đau đớn của hỏa ngục. Amin. 

Anh chị em Muslim thân mến! Hãy biết rằng Allah đã hạ lệnh bảo 
chúng ta làm một việc rồi chính Ngài là Đấng bắt đầu với lời phán: 

u X W  n  m  l  k   j  i  hg  f   e  d  c  b
  p  ot ٥٦: األحزاب  

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài đều Solawat cho Nabi, hỡi 
những người có đức tin hãy Solawat cho Người thật nhiều. Al-
Ahzaab: 56. 

 
Nabi  nói:  

)) َّ ا َواِحَدًة َصىلَّ اهللاُ  َمْن َصىلَّ يلَعَ   .رواه مسلم ))َعلَيِْه َعرْشً
"Ai Solawat cho Ta một lần sẽ được Allah ban cho y mười lần." 
Hadith do Muslim ghi lại. 
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 آلِ  ىـوََعلَ  ،مَ ـإِبَْراِهي ىـَعلَ  لَّيَْت ـَص  اـَكمَ  ،دٍ ـحُمَمَّ  آلِ  ىـوََعلَ  ،دٍ ـحُمَمَّ  ىـَعلَ  لِّ ـَص  مَّ ـاللَّهُ 
ي إِنََّك  ،مَ ـإِبَْراِهي ي دٌ ـمَحِ  بَاَرْكَت  اـَكمَ  ،دٍ ـحُمَمَّ  آلِ  ىـوََعلَ  ،دٍ ـحُمَمَّ  ىـَعلَ  بَارِكْ  مَّ ـاللَّهُ  .دٌ ـجَمِ

ي ِميدٌ ـحَ  إِنََّك  ،مَ ـإِبَْراِهي آلِ  ىـوََعلَ  ،مَ ـإِبَْراِهي ىـَعلَ    .دٌ ـجَمِ
"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." 
 

يْ  مَّ ـاللَّهُ  ِّ ْعَداَء ا
َ
ِكنَي َوأ َْك َوالُْمرْشِ ِذلَّ الرشِّ

َ
ِعزَّ اإلِْسَالَم َوالُْمْسِلِمنْيَ َوأ

َ
  .ِن أ

"Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng mạnh đạo Islam và người 
Muslim và hãy hạ thấp sự đa thần, người thờ đa thần và kẻ thù của 
tôn giáo." 
 

مْ  اـمَ  نَارْ ـاْغفِ  مَّ ـاللَّهُ  رْ  اـَومَ  نَا،قَدَّ خَّ
َ
سْ  اـَومَ  نَا،أ

َ
ْعلَنْ  اـَومَ  نَا،َررْ ـأ

َ
  اـَومَ  نَا،أ

َ
 اـَومَ  نَا،َرفْ ـسْ أ

نَْت 
َ
ْعلَ  أ

َ
نَْت  ا،ِمنَّ  بِهِ  مُ ـأ

َ
مُ ـالُْمقَ  أ نَْت  دِّ

َ
هَ  الَ  ،رُ ـؤَخِّ ـالْمُ  َوأ ـٰ نَْت  إِالَّ  إِلَ

َ
  .أ

"Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội cho chúng tôi với những tội 
lỗi đã qua và sau này, về những tội lỗi mà chúng tôi còn giấu giếm 
hoặc đã truyền bá, những tội lỗi đã phạm nhiều lần, và về những tội 
lỗi mà Ngài biết rõ hơn chúng tôi. Ngài là Đấng bắt đầu cũng là Đấng 
kết thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 
chỉ có Ngài." 
 

نْ  بَِك  وذُ ـعُ غَ وَ  ،اجْلنُْبِ  نَ ـمِ  بَِك  وذُ ـعُ غَ وَ  ،ْخلِ اْكُ  نَ ـمِ  بَِك  وذُ ـعُ غَ  اإِنَّ  مَّ ـاللَّهُ 
َ
رَْذلِ  ىـإِلَ  َردَّ نُ  أ

َ
 أ

ْغيَا فِتْنَةِ  نْ ـمِ  بَِك  وذُ ـعُ غَ وَ  ،رِ ـالُْعمْ  ُّ   .رِ ـالَْقبْ  َذاِب ـعَ  نْ ـمِ  بَِك  وذُ ـعُ غَ وَ  ،ا
"Thưa Allah! Quả thực, chúng tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự 
keo kiệt, bần tiện, nhúc nhát, tránh khỏi sự yếu ớt khi về già, tránh 
khỏi sự thử thách của Đadjal và tránh khỏi sự hành phạt ở dưới mộ." 
 

  .االلَُّهمَّ إِنََّك َقُفوٌّ حُتِبُّ الَْعْفَو فَاْقُف َقنَّ 
"Thưa Allah! Quả thật, Ngài là Đấng Độ Lượng rất thương yêu sự 
tha thứ, cầu xin hãy tha thứ cho bề tôi." 
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ْصِلْح َجَ 
َ
ْمرِ  نَاِدينَ  االلَُّهمَّ أ

َ
ِي ُهَو ِعْصَمُة أ

َّ ْصِلْح َجَ  نَاا
َ
ْصـِلْح  نَاالَّيِت ِفيَها َمَعاُشـ نَاُدْغيَا اَوأ

َ
َوأ

ِمْن  ايِف لُكِّ َخرْيٍ َواْجَعْل الَْموَْت َراَحًة َجَ  اَواْجَعْل احْلَيَاَة ِزَياَدًة َجَ  نَاالَّيِت ِفيَها َمَعادُ  نَاآِخَريَ  اَجَ 
  .لُكِّ رَشٍّ 

"Thưa Allah! Xin hãy cải thiện tôn giáo của chúng tôi cho chúng tôi 
nó là điều bảo vệ chúng tôi, xin hãy cải thiện trần gian cho chúng tôi 
nó là sự sống của chúng tôi, xin hãy cải thiện ngày sau cho chúng tôi 
nó là nơi chúng tôi phải trở về, xin hãy ban cho chúng tôi thêm mọi 
điều tốt đẹp trong cuộc sống và xin hãy ban cho cái chết là sự nhẹ 
nhàng cho chúng tôi tránh được mọi điều xấu." 
 

 تَْشبَُع َوِمْن َدْعَوٍة الَ  خَيَْشُع َوِمْن َغْفٍس الَ  َفُع َوِمْن قَلٍْب الَ َفنْ  ُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍْم الَ غَ  االلَُّهمَّ إِنَّ 
  .يُْستََجاُب لََها

"Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi kiến 
thức vô bổ, con tim không biết kính sợ (Ngài), tấm lòng tham lam và 
lời cầu xin không được chấp nhận." 
 

َ  االلَُّهمَّ إِنَّ  لَُك الُْهَدى َواحكُّىَق َوالَْعَفاَف َوالِْغىَن ن
َ
  .ْسأ

"Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài ban cho sự hướng dẫn, lòng 
kính sợ (Ngài), mạnh lành và giàu có." 
 

{ ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬z       
Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều tốt lành ở trần 
gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa 
ngục. 
 

ِن احْلَْمُد ِهللا رَبِّ الَْعالَِمنْيَ  
َ
  .َوآِخُر َدْعَوانَا أ

Và lời nói cuối cùng của chúng ta là tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ 
và muôn loài. 
 

 
Biên soạn: Abu Hisaan Ibnu Ysa 


