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���� ����� ���� �� ���
�� ���
�� �� � !� :  
Tạ ơn Allah, cầu xin phúc lành và bình an cho Thiên Sứ của 

Allah,,, wa ba'd: 
Anh em Muslim thân mến! Hãy cùng nhau ngồi đọc bức thư ngắn 

mang tiêu đề "Bạn Chuẩn Bị Cho Tháng Romadon Như Thế Nào ?" 
Cầu xin Allah Đấng tối cao biến bức thư ngắn này thành việc làm 

chí thiện, là hành trang mãi mãi dành cho người Muslim bắt đầu ngay từ 
tháng Romadon rộng lượng này, Ngài là Đấng ban cho sự thành công bởi 
vì Ngài vô cùng độ lượng, cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho dòng dõi và bằng hữu của Người. 

Allah phán: 

�{�X�Wy���x��w��v��uzz ١٨٥: ا����ة  

�Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến (hoặc có mặt tại nhà) tháng 
đó thì phải nhịn chay trọn tháng� Al-Baqoroh: 185. 
 

Bạn đã chuẩn bị cho tháng Romadon ra sao ? 
Thứ nhất: chuẩn bị cho tháng rộng lượng: 
* Theo Sunnah cầu xin trước khi tháng Romadon đến qua những 

lời cầu xin được truyền lại như: 

# /))%&'('� )*+ �'�,
 -.*��'� /0123
�'�'� ,4�'5-�'6'� 7/0123
� �'�-�,4�'8'�'� ((  
a) (Ol-lo-hum-ma ba-rik la-na fi ro-jab wa sha'-ban wa bal-lagh-nol-lo-
hum-ma romadon) 

Ý nghĩa: "Thưa Allah! Hãy ban hồng ân cho chúng tôi trong 

tháng Rojab (tháng bảy) và tháng Sha'ban (tháng tám) và thưa 
Allah! Hãy ban tháng Romadon đến với chúng tôi." 

 

9)) /:4�'8'�'� )*
 -07'�'� ,4�'8'�'� �,
*; )*�- 7'� /0123
�<�/5,='�1� )>�*� 1?' 3'�'@'� ((   
b) (Ol-ol-hum-ma sal-lim-ny i-la romadon wa sal-lim ly romadon wa ta-
sal-la-ma-hu min-ny mu-ta-qab-ba-la) 

Ý nghĩa: "Thưa Allah! Hãy ban cho bề tôi được mạnh lành đến 

Romadon, hãy ban Romadon đến với bề tôi bình an và hãy chấp 
nhận (mọi việc thiện của bề tôi) trong tháng Romadon."  

 
* Nên luôn định tâm rằng mình sẽ làm nhiều việc thiện khi đến 

Romadon như được nhắc qua Hadith sau: 
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 ,�'A-B'A1C �1�,#  )*�-�:=D
� *E-B*�,!� )*+ : ))    1?F,
 �F'2151�DG,# �F'H,I,+ <�'�'�'J ,K' -�'B D4,I*� L*�-5'� ,M/�'N'@ �,O*;
<�'�'�'J((0�� P�NQ .  

Theo Hadith Qursy do ông Abu Hurairoh truyền lại, Allah phán: "Khi bề 

tôi của TA định tâm làm việc thiện sẽ được TA viết cho y một điều 
thiện." Hadith được trích từ Soheeh Muslim. 

 
* Những điều nên định tâm làm trong Romadon: 
1- Định tâm đọc kết thúc Qur'an trong nhiều lần cùng với sự 

nghiền ngẫm. 
2- Định tâm thành tâm sám hối với tất cả tội lỗi đã phạm. 
3- Định tâm kể từ Romadon này trở đi luôn làm điều tốt, đức độ In 

Sha Allah. 
4- Định tâm sẽ làm thật nhiều việc thiện với mọi khả năng có thể, 

bởi vì phần thưởng được nhân lên trong Romadon. 
5- Định tâm sẽ đối xử tốt đẹp với mọi người. 
6- Định tâm phục vụ cho Islam, tuyên truyền cho mọi người nhằm 

đáp lại tinh thần của Romadon. 
7- Định tâm sẽ lập ra thời khóa biểu đầy ắp sự tôn thờ và thuần 

phục với mọi sự cố gắng. 
 
* Nghiên cứu về đức tin: là đọc một số sách nói về đức tin trong 

tháng rộng lượng nhằm cũng cố đức và làm cho ngày càng tăng. 
* Đọc sách nói về hồng phúc tháng Romadon rồi bạn sẽ thấy kết 

quả. 
* Nhịn vài ngày trong tháng Sha'ban (tháng tám) như là bài thực 

tập để bước vào Romadon như được nhắc qua Hadith của bà A-y-shah: 

     >)*5/�
� *S-�'T ,�'U*V�'� -W'��  -X,
�,Y �'2/H,# ))  ... 1?1�-B,#'� �'�'� �       ,4�'5-�F'6 )F*+ 1?-�*� �Z��'�*Q 'A,[DG,# (( 
I\��  

Bà A-y-shah phu nhân của Nabi � kể: "… và tôi chưa từng thấy Nabi 
nhịn chay (sunnah) nhiều như trong tháng Sha'ban (tháng tám)." 
Hadith trích từ Muwatto 

  
* Anh em Muslim thân mến! hãy bỏ công đầu tư cho tháng 

Romadon và sự nhịn chay nhằm thừa hưởng sự tha thứ tội lỗi, cứu thoát 
khỏi hỏa ngục, trong đó có đêm đầy ắp hồng ân, được Thiên Thần cầu xin 
cho bạn, phần thưởng được nhân lên, đầu tháng Romadon là sự khoan 
dung, giữa tháng là sự tha thứ và cuối tháng sự cứu vớt khỏi lửa hỏa 
ngục. 

* Lắng nghe băng ghi âm nói về Romadon trước khi bước vào 
Romadon rộng lượng. 
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* Nghe mỗi ngày một hoặc hai băng ghi âm nói về Romadon và 
tinh thần người nhịn chay rồi bạn sẽ kết quả. 

* Đọc sách Tafsir (giải thích Qur'an) về Ayat nói về sự nhịn chay. 
* Ngồi cùng nhau sống và cảm nhận về Romadon: đó là sự ngồi 

cùng với những người đức hạnh để cùng nhau nhắc nhở phải sống như 
thế nào trong tháng Romadon.  

* Chuẩn bị một phần của tiền lương nhằm thực hiện những ý định 
sau: 

1- Bố thí trong tháng Romadon. 
2- Phân phát sách vở từ thiện. 
3- Tham gia hội hay lập ra hội phát thức ăn cho người nhịn chay 

trọn cả tháng. 
4- Cặp từ thiện: là phần thức ăn được chuẩn bị sẵn dùng để phân 

phát cho người nghèo bắt đầu ngay từ đầu tháng. 
5- Đi đến Makkah làm Umroh. 
 
* Học hỏi về giáo lý nhịn chay ở Masjid hoặc những nơi khác. 
* Tham gia nghe một số bài thuyết giảng, cuộc thảo luận liên quan 

đến Romadon. 
* Chúc mừng gia đình nhân dịp Romadon thông qua cuộc trò 

chuyện, thảo luận cách thức tiếp đón vị khác rộng lượng này đồng thời 
tham gia phân phát sách vở, băng ghi âm cho xóm làng, quả thật đây là 
phương tiện gieo trồng việc thiện. 

 
* Thứ hai: chuẩn bị để trở thành người kêu gọi, khuyên bảo mọi 

người trở về với Allah thông qua những phương tiện sau: 
1- Cặp tuyên truyền: là cặp chứa sách vở nhằm giúp người nhịn 

chay sẵn sàng làm việc thiện trong tháng này như: những quyển sách nhỏ, 
băng ghi âm nói về Romadon, Siwak... 

2- Viết những lá thư ngắn nhằm tham gia chúc mừng mọi người 
nhân dịp tháng rộng lượng này. 

3- Chuẩn bị tốt vài lời khuyên nhủ về đức tin, nhằm khuyên bảo 
nhau ở Masjid. 

4- Giáo dục gia đình với những bài học ngắn hằng ngày hoặc trong 
tuần một ngày. 

5- Phân phát sách vở và băng ghi âm cho mọi người làng bên. 
6- Thăm viếng mọi người trong xóm nhân dịp Romadon vì đây là 

cơ hội hiếm có. 
7- Chuẩn bị lời hướng dẫn và khuyên bảo dành cho học sinh, sinh 

viên. 
8- Tham gia hội phát thức ăn cho người nhịn chay. 
9- Thi hành Umroh trong tháng này. 
10- Tham gia giúp đỡ tuyên truyền với hội Islam.  
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* Anh em Muslim thân mến! Bạn hãy bỏ chút ít thời gian của mình 

để nghiên cứu tìm tòi những phương tiện mới hoặc cải thiện những 
phương tiện cũ nhằm biến tháng Romadon là sự bắt đầu tốt đẹp cho 
người khác. 

 
* Thứ ba: đầu tư cho một ngày trong Romadon với các chương 

trình sau: 

 
Trước giờ Fajr (hường đông) 

* Dâng lễ Solah ban đêm, Allah phán: 

�{�X�WÃ��Â��Á����À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸Ä��z ��  ٩: ا�

�Phải chăng một người thức đêm dốc long cung kính (Allah), lúc thì 
quỳ lại, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú ý đến Đời sau và hy vọng 
nơi khoan dung của Thượng Đế của y (giống với một kẻ không có 
đức tin hay sao) ?� Al-Zumar: 9. 
 

* Sahur (ăn cơm nhịn), Nabi � nói: 

 ,��,Y�: ))<�,G'A'� *��1N/�
� )*+ 34*],+ ��1A/N'�'@ ((?�� ^	��.  
"Hãy ăn cơm nhịn, quả thật trong phần cơm nhịn có phúc lành." 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

* Cầu xin tha thứ tội lỗi cho đến Azan Fajr, Allah phán: 

�{�X�W��f������e��d��cz ١٨: ا��ار��ت  
�Và thường cầu xin (Allah) tha thứ trước hừng đông.� Al-Zariyat: 18. 

 
* Thực hiện Sunnah Fajr, Nabi � nói:  

 ,��,Y�: ))�'2�*+ �'�'� �'�-H_�
� -W*� À-�'a *A-b,	D
� �'�'�DG'� ((0�� c���.  
"Hai Rak-at (Sunnah trước Solah) Fajr tốt đẹp hơn cả trần gian và 
những gì có trong nó." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

Sau Fajr 
* Tranh thủ dâng lễ Solah Sibuh (buổi sáng) thật sớm, Nabi � nói:  

 ,��,Y�: ))*�' '�'�D
� )*+ �'� ,4�1 ,-�'B -�,
'�de *P-5_�
�'� �Z�-5'J -�,
'� �' 1C-�'@ ((?�� ^	��.  
"Và nếu (mọi người) biết được rằng trong Solah Isa và Solah Sibuh 

(tốt đẹp) như thế nào thì mọi người sẽ (tranh nhau) thi hành chu dù 
có bò đi." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
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* Ngồi tán dương, tụng niệm, cầu xin cho đến dâng lễ Solah, Nabi 
� nói:  

,��,Y :��1�'� *?3
� �: )),f gh�'�_�
� _i'A1B 'W-�'� *4�,Ode� *�'��,Y*j�'� ((�� Lk�A�
�� i��i ��# c�
l�5
e� ?NNQ�.  

“Lời cầu xin sẽ không bị khước từ khoảng giữa Azan và Iqomah.” 
Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại và được Shaikh Al-Albany 
xác thực. 
 

* Ngồi lại ở Masjid tụng niệm, đọc Qur'an cho đến mặt trời mọc: 
(đọc lời tụng niệm buổi sáng). Có Hadith do Muslim ghi lại rằng trước 
kia, sau khi dâng lễ Solah Fajr xong Người ngồi xếp bằng (tụng niệm) 
cho đến mặt trời mọc. 

 
 * Dâng lễ Solah hai Rak-at, Nabi � nói: 

,��,Y �:) )  D
� �3'Q -W'�'A-b,	  '��' '( )*+    1A:GDk'B '�'�,Y /0:m %� d��        �3F'Q /0F:m 1n- /U
� 'o:Dp'@ �/�'J 
%�/��'@ %�/��'@ %�/��'@ %�'A- 1�'� %�/b'J *A-(,I,G 1?,
 -X'H�,G *W-�'�'�DG'� ((Lk�A�
� c���.  

"Ai dâng lễ Solah Fajr cùng tập thể rồi ngồi tán dương Allah cho đến 

mặt trời mọc sau đó dâng lễ Solah hai Rak-at thì y được phần thưởng 
Haj và Umroh thật hoàn hảo, thật hoàn hảo, thật hoàn hảo." Hadith 
do Al-Tirmizy ghi lại. 
 

* Cầu xin Allah ban phúc lành cho cuộc sống của bạn, Nabi � nói:  

,��,Y �: ))123
�F/0 >H*;F) -�,#F'q:
,I -�'aF'A �,k'C -�'�D
�*�: 1?'N-�,+� -�'H'�F1c'A� -�1H'�1c'�� 1?'�,G'A'�'�� 
1c�'�1C'�� :O�1�,#'� 'q*� *�F-W '6Fr*A �'� *?�*+� '6'�Fr*A '�F� 1c'�-�'�((  

(Ol-lo-hum-ma in-ny as-a-lu-ka kho-ro ha-zal yaum: fat-ha-hu, wa nos-
ro-hu, wa nu-ro-hu, wa ba-ro-ka-ta-hu, wa hu-da-hu, wa a-u-zu bi-ka min 
shar-ry ma fi-hi wa shar-ri ma ba'-dah) 

Ý nghĩa: {Thưa Allah! bề tôi cầu xin Ngài sự rộng mở, sự giúp 

đỡ, ánh sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất của ngày 
hôm nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều bất 
lợi của ngày hôm nay và ngày mai}. Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

 
* Ngủ với niềm hy vọng ban thưởng như ông Mu-a'z nói: "là tôi hy 

vọng được ban thưởng trong giấc ngủ như được ban thưởng trong lúc 
dâng lễ vậy." Trích từ Soheeh Al-Bukhory. 

 
* Đi làm hoặc đi học, Nabi � nói: 
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,��,Y �: ))   �Z��'�,\ �̀'J,# ,K,G,# �'�              'i1��'i *?F3
� /)*5'H 34*;'� *c*�'B *K' '� -W*� ,K:GDI'B D4,# -W*� �ZA-�'a � 
*c*�'B *K' '� -W*� :K:GDI'B ,4�,G((L��s5
� c��� .  

"Thức ăn tốt nhất đối với con người là thức ăn do chính y tìm được 

bằng sức lao động của mình và quả thật, Nabi của Allah Dawud �  
ăn thức ăn do chính sức lao động của Người." Hadith do Al-Bukhory 
ghi lại. 
 

* Luôn miệng tụng niệm Allah suốt cả ngày, Nabi � nói: 

,��,Y �: ))           -0,
 -0*2*� -t/A'� %�'��'� �,'� f*; *�/�'bD
� :K-C,# 1A/�'N'�'B 'n-�,
   �F'2�*+ '?3
� ��1A:GDk'B (( c���
l�up
�.  

"Không có gì làm cho người thiên đàng ân hận cả mà chỉ có một giờ 
đi qua rằng y không tụng niệm Allah." Hadith do Al-Tobarony ghi lại. 
 

* Bố thí trong ngày hầu nhận được lời cầu nguyện của Thiên Thần 
rằng: "Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy ban cho người bố thí vật khác." 
Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory. 

 

Al-Zuhr (buổi trưa) 
Tranh thủ dâng lễ Solah Zuhr trong giờ ấn định cùng tập thể, ông 

Ibnu Mas-u'd nói:  

))    *?3
� ,��1�'� 34*;�      34*;'� v'�12D
� 'W'�1� �'�' 3'�   v'�12D
� *W'�1� -W*� ,�/�
�      L*kF3
� *�*b-�' D
� )*+ ,�
*?�*+ :43O'w1B((0�� c��� .  

"Quả thật, Thiên Sứ của Allah � đã chỉ dạy chúng tôi Sunan Al-

Huda và một trong những Sunan Al-Huda đó là dâng lễ Solah tại 
Masjid kêu gọi Azan trong đó." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

* Dành chút xíu thời gian để nghỉ ngơi cùng với sự định tâm tốt 
đẹp vì Nabi � đã nói: 

,��,Y �: ))�x='J 'q-�,'� 'q*�D	'�*
'� ((L��s5
� c���  
"Và anh phải có nhiệm vụ với bản thân mình." Hadith do Al-Bukhory 
ghi lại. 
 

Al-Osr (Buổi chiều) 
Dâng lễ Solah Osr và nên cố gắng luôn luôn dâng lễ bốn Rak-at 

Sunnah trước Solah Osr, Nabi � đã nói: 

,��,Y �: ))�Z�'�-�,# *A-�'�D
� ,K-5,Y �3'Q <#'A-�� 1?3
� '0*J'� ((Lk�A�
�� i��i ��# c���.  
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"Allah luôn khoan dung đối với ai dâng bốn Rak-at (Sunnah) trước 
Solah Osr." Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại. 
 

* Lắng nghe bài thuyết giảng ở Masjid, Nabi � đã nói: 

,��,Y �: ))                yS�'J *A-(,I,G 1?,
 ,4�,G �1?' ,-�'B -�,# �ZA-�'a '03'�'�'B D4,# f*; 1�B*A1B f *�*b-�' D
� �,
*; �'�,z -W'�
1?1�/b*J �{��'@(( c��� l�up
�.  

"Ngày mai, ai đi đến Masjid không mong muốn gì cả mà chỉ muốn 

học hỏi điều tốt hoặc dạy lại cho người khác thì y được thưởng phần 
thưởng như đi làm Haj thật hoàn hảo." Hadith do Al-Tobarony ghi lại. 

 
* Ngồi lại ở Masjid, Nabi � đã nói: 

,��,Y �: ))          �'�*b-�' D
� �'@,# /0:m �dh�1|1�D
� 'W'�-J,I,+ *?*�-�'� )*+ ,I/|'�'@ -W'�  *?3
� 1A*V�'T '�12,+   �,'� }̂ 'J'� �
'A*V�/~
� '�*AD�1B D4,# *��1~' D
�(( ��( i���]� l�up
� c���.  

"Ai lấy nước Wuđụa từ nhà một cách hoàn hảo rồi sau đó đi đến 

Masjid thì y là người viếng thăm Allah và nhiệm vụ của người được 
thăm viếng là phải hậu đãi tốt với người viếng thăm." Hadith do Al-
Tobarony ghi lại. 
 

Al-Maghrib (Hoàng hôn) 
* Tranh thủ cầu xin thật nhiều trước hoàng hôn vì Nabi � đã nói: 

,��,Y �: )),�,m,f ��,m_i'A1@ 'A*pD	1B �/�'J 10*V�/�
� -0121@'�-�'i  ((...Lk�A�
� c���.  
"Có ba loại người lời cầu xin không bị trả lại: người nhịn chay cho 
đến khi xảy chay..." Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

 
* Xả chay đồng thời đọc câu xin sau: 

))'&'C,O ' 3�
�F:I� *X3'�-��'� 1�D
�1��1A� 'X'5,m'� -(de�F1A D4*; '6Fdh� g��((i��i ��# c��� .  
(Za-ha-boz zo-mạ wab-tal-la-til-u'-ruq wa sa-ba-tal-aj-ru in sha-ol-loh) 
Ý nghĩa: {Đã xong rồi sự khát và mệt mỏi. Nếu Allah muốn, sẽ được 
ban thưởng.} Hadith do Abu Dawud ghi lại.  

 
* Tranh thủ dâng lễ Solah Maghrib thật sớm cùng tập thể ở Masjid. 
* Ngồi lại ở Masjid để tụng niệm bài tụng niệm buổi chiều. 
* Ngồi cùng với gia đình nhằm ôn lại và nhắc nhở nhau những điều 

có lợi, Nabi � đã nói: 

,��,Y �: ))�x='J 'q-�,'� 'q*(-�'~*
 34*;'� ((� c���L��s5
.  
"Và anh phải có nhiệm vụ với gia đình anh." Hadith do Al-Bukhory 
ghi lại. 
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* Chuẩn bị sẵn sàng dâng lễ Solah Isa và Taroweeh. 
 

Al-Isa (buổi tối) 
* Tranh thủ dâng lễ Solah thật sớm. 
* Dâng lễ Solah Taroweeh cùng với Imam đến xong lễ, vì Nabi � 

đã nói: 

 ,��,Y�: ))'��,Y -W'�H�'�*; ,4�'8'�'� <���'�*�-J�'� <�*?*5-H,O -W*� '�/�,='@ �'� 1?,
 'A*	:z ((?�� ^	�� .   
“Ai đứng dâng lễ Solah trong tháng Romadon bằng sự tin tưởng và 

hy 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. 

 
* Dâng lễ Solah Witr vào phần cuối cùng của đêm, vì Nabi � đã 

nói: 

 ,��,Y�: )),�'Q 'A*a� ��:'�-(��ZA-@*� *K-�3
�*� -0:�*@((?�� ^	�� .  
"Hãy thi hành lễ Solah cuối cùng trong đêm của các bạn là Solah 
Witr." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  
 

Những dự án khác. 
Thăm viếng người thân, dòng họ, bạn bè, xóm giềng, trực tiếp 

tuyên truyền trong tháng Ramadon, giáo dục gia đình và bản thân, lắng 
nghe thuyết giảng ở trong xóm đồng thời nắm bắt những cơ hội quý báu 
có được trong Romadon rộng lượng. 

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad. 


