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Allahu-Akbar, mọi lời ca ngợi và tán dương kính 
dâng lên Allah, Đấng đã ban cho người bề tôi nhiều cách dễ 
dàng để thờ phượng Ngài, Đấng đã nhân thêm cho người bề 
tôi của Ngài mỗi ân phước lên đến bảy trăm lần hoặc nhiều 
hơn và nhiều hơn nữa. 

Allahu-Akbar, xin tạ ơn Allah về biết bao hồng phúc 
mà Ngài đã ban cho, và xin tạ ơn Ngài đã ban cho người bề 
tôi có hai ngày đại lễ ân phúc mỗi năm:  ngày lễ xả chay 
Fitri sau Ramadan và ngày lễ giết tế Adhha. 

Allahu-Akbar, xin tạ ơn Allah đã ban cho những 
người có đức tin những ngày lễ của Islam để họ được vui 
tươi và hạnh phúc trong sự thương yêu và đoàn kết. 

Allahu-Akbar, xin chứng nhận không có Đấng nào 
khác đáng được tôn thờ ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế Vĩ 
đại, Tối Cao và Duy nhất, không có đối tác ngang hàng và 
không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với Ngài;  và xin 
chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ của 
Ngài, Người là vị Khaleel của Ngài, là vị được ban cho 
quyền cầu xin ân xá vào Ngày Phán xét cuối cùng, là vị đã 
dẫn đắt nhân loại từ nơi tâm tối của sự ngu muội đến với ánh 
sáng chói lòa của chân lý, cầu xin Allah ban bằng an và phúc 
lành cho Người, cho gia quyến của Người cùng tất cả những 
ai đi theo đường lối của Người cho đến Ngày tận thế. 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Hôm nay là ngày đại lễ giết tế Eid Al Adhha, một 
ngày trọng đại và thiêng liêng của Islam, ngày mà Allah đã 
gọi nó là ngày đại lễ cho cuộc hành hương Hajj như Ngài đã 
phán: 
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َ�ٰنٞ ﴿ 
َ
ۡ�َ�ِ  ّمَِن ٱَوأ

َ
ََ ٱَّاِس يَۡوَم ٱۡ�َّجِ ٱۡ� ِ ِ  ِٓ ِِ و ُو ََ ِ َو  ]3سور  ضلو�ة: [ ﴾ ّّ

Và một bản Tuyên cáo từ Allah và Sứ giả của Ngài 
thông báo đến với dân chúng tập trung vào ngày đại lễ 
hành hương Hajj (Chương 9 – Attawbah, câu 3).  

Hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng của mười 
ngày ân phúc mà Allah đã thề bởi các đêm của nó, Ngài 
phán:  

] 2، 1سور  ضلفِر: [ ﴾ ٢ َوَ�َاٍل َعۡ�ٖ ١َوٱۡلَفۡجرِ  ﴿

Thề bởi hừng đông, thề bởi mười đêm đầu tiên của 
tháng Zhul-Hijjah (Chương 89 – AlFajr, câu 1, 2). 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Trong ngày hôm nay, các anh em đồng đạo của 
chúng ta, những người đi làm hành hương Hajj từ khắp mọi 
nơi trên thế giới đang tập trung tại Mina với niềm háo hức và 
hân hoan trong việc hoàn thành các nghi thức Hajj của họ, 
đó là ném đá các trụ Jamarat, cạo đầu hay cắt ngắn tóc và 
giết tế con vật Qurban để dâng lên Allah, Đấng Tối Cao và 
Ân phúc. 

Và cũng trong ngày hôm nay, những người Muslim 
không được cơ hội đến Makkah để hành hương Hajj như 
chúng ta ở đây nói riêng và những anh em đồng đạo trên 
toàn thế giới nói chung, họ cũng như chúng ta đều tập trung 
tại các Thánh đường để cùng nhau dâng lễ nguyện Salah tập 
thể cho ngày Eid Al Adhha, rồi cùng nhau nghe lời thuyết  
giảng của Imam và sau đó là giết tế con vật Qurban. 
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Quí đồng đạo thân hữu! 

Việc giết tế con vật Qurban không phải chỉ là một 
trong các nghi thức của Hajj mà nó còn là việc làm Sunnah 
cho những ai có khả năng trong ngày đại lễ này, bởi Allah đã 
phán bảo những người có đức tin giết tế con vật làm vật hiến 
tế cho Ngài, Ngài phán: 

] 2سور  ضلَوثر: [ ﴾ ٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َۡر  ﴿

Hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế con vật dâng lên 
Allah (Chương 108 – Al-Kawthar, câu 2). 

Allah bảo những người bề tôi có đức tin giết con vật 
dâng lên Ngài không phải là vì Ngài cần đến thịt của chúng 
hay để làm tăng thêm một lợi ích nào đó cho Ngài mà quả 
thật Ngài chỉ muốn họ nhớ đến Ngài và có cơ hội niệm danh 
của Ngài qua những thiên lộc  mà Ngài đã ban cấp cho họ, 
và Ngài chỉ muốn qua việc làm này, người giàu và dư dả có 
thể ăn mừng và chia sẻ phước lộc cho những người nghèo 
đói, bởi vì có lẽ những người nghèo qua một năm dài chưa 
được thưởng thức món thịt tươi ngon lành thì đây là cơ hội 
để người nghèo cùng chung vui với anh em đồng đạo của 
mình trong ngày ân phúc. Allah, Đấng nhân từ và tràn đầy 
tình thương xót phán: 

يّا�ٖ ﴿
َ
َ  ِِ  ِ ّّ َ  ٱ ُۡ ٱ ٱ و  رو نَۡ�ِٰ �  ّمۡعلووَ�ٍٰت َوَذۡكرو

َ
زََ�هو  ّمِۢن بَِهيَمةِ ٱۡ� ََ ٰ َما  ٱ   َ�َ وو  فَ�و

ٱ ٱۡ�َا �َِس ٱۡلَفقَِ�  و  ۡطعِمو
َ
 ]28سور  ضلج: [   ﴾ ٢ِمۡنَها َوأ

Và để họ niệm danh của Allah trong những ngày ấn 
định về những thiên lộc mà Ngài đã ban cấp cho họ từ 
những con thú nuôi. Do đó, hãy ăn thịt của chúng (con 
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vật được giết tế) và hãy phân phát cho những người khó 
khăn nghèo đói. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 28). 

َّۡقَوٰى ِمن�و ۚۡ  ﴿ و ٱ ِو َنا ََ ِٰ�ن  ََ ا َو ََ ُو ََ َِِما  َها َو ُو وو َ �و ّّ َناَل ٱ ََ سور  [ ﴾ لَن 
] 37ضلج: 

Không phải thịt của chúng hay máu chúng đến tận 
Allah mà chính lòng ngay chính và kính sợ Allah của các 
ngươi lên giáp Ngài. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 37). 

Như vậy, việc giết tế con vật không phải bởi vì 
Allah cần đến thịt hay máu của chúng mà Ngài chỉ muốn 
người bề tôi có cơ hội tuân lệnh Ngài và biểu hiện lòng ngay 
chính kính sợ Ngài, qua đó, Ngài muốn tạo điều kiện cho 
những tín đồ Muslim có cơ hội san sẻ và đùm bọc lẫn nhau, 
thể hiện tình đoàn kết cũng như tinh thần tương thân tướng 
ái. Và đó cũng chính là ý nghĩa và giá trị của mọi việc hành 
đạo trong Islam. 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Trong ngày đại lễ giết tế Eid Al Adhha hôm nay, 
Allah còn muốn nhắc nhở tất cả những người bề tôi có đức 
tin của Ngài nhớ về hai người bề tôi đức hạnh của Ngài: 
Nabi Ibrahim , và con của Người Nabi Isma-il. Hai cha 
con họ là những người bề tôi hết mực tuân lệnh Ngài. Vì 
tuân lệnh Allah, Nabi Ibrahim đã sẵn sàng giết đứa con của 
Người, đó là Nabi Isma-il, để tế Allah. 

Allah, Đấng Tối cao phán kể về Nabi Ibrahim  
khi Người nói với đứa con yêu thương của Người Isma-il 
: 
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ۡر َماَذ  تََرىٰۚ  ﴿ ۡذَ�وَك فَٱنظو
َ
ّ�ِ  أ

َ
ِِ ٱلَۡمَناِم َ ٰى  ََ ّ ِِّ�ِ  أَ ََ ُو ٰ سور  ضلفافات: [ ﴾ ََ

102 [

Này con yêu của cha, quả thật, trong giấc mộng cha 
thấy cha được lệnh phải giết tế con, vậy con nghĩ thế 
nào? (Chương 37 – Assa-fat, câu 102) 

Và Nabi Isma-il  đã không do dự trả lời cha của 
mình: 

ِٰ�ِذنَ  ﴿ َّ و ِمَن ٱل ّّ ِ�  ِِن َاا َ  ٱ َجِج�و َُ س  رو َُ بَِت ٱۡعَعۡل َما توۡم
َ
ب َ سور  [ ﴾ َٰ

] 102ضلفافات: 

Thưa cha, cha cứ làm theo lệnh truyền, rồi cha sẽ thấy, 
insha-Allah, con sẽ là một đứa con kiên nhẫn và chịu 
đựng (Chương 37 – Assa-fat, câu 102). 

Subha-nallah, khi nghe cha của mình nói sẽ muốn 
giết mình, chẳng những Nabi Isma-il đồng thuận một cách 
không do dự mà Người còn an ủi cha của mình  rồi cha sẽ 
thấy, insha-Allah, con sẽ là một đứa con kiên nhẫn và 
chịu đựng. 

Đó là hành động của những người có tấm lòng kính 
sợ Allah một cách chân chính trung thực, có đức tin kiên 
định nơi Allah và luôn sẵn sàng thi hành theo mọi mệnh lệnh 
của Ngài, dù có hy sinh người thân yêu nhất của mình hay 
phải hy sinh tính mạng của chính mình đi chăng nữa.  

Và hành đồng đó cũng như lòng kính sợ đó của họ 
đã được Allah ca ngợi, và Ngài đã gửi Đại Thiên thần Jiril 
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mang một con cừu từ nơi Thiên Đàng xuống để chuộc mạng 
cho Nabi Isma-il . Và để tưởng nhớ đến sự ngoan đạo 
của họ, Allah đã ra lệnh và qui định giết tế vật nuôi trong 
ngày đại lễ Eid Al Adhha hằng năm. 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Chúng ta hãy ăn mừng và vui tươi trong ngày đại lễ 
của chúng ta, chúng ta hãy vui và ăn mừng trong sự kính sợ 
Allah và tụng niệm Ngài, chúng ta hãy Takbir thật nhiều, 
hãy tạ ơn Ngài về hồng phúc và thiên lộc mà Ngài đã ban 
cho. 

َب 
ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  !!ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ ُ    ض ض

َب  !
ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
، َال  أ َب 

ر
ْ
َ
ُ  أ ، ض َب 

ر
ْ
َ
ُ  أ هَ ض ـٰ ُ  إِلَ ، ض َب 

ر
ْ
َ
ُ  أ ، وض  ُ  ض

 
 إِال

ا   َب  وِذِ ضلَمر
ر
ْ
َ
أ

يرِه  َِ مر بَِما  َعِويرِم، َوَ�َفَعِ� َو�ِيَا� 
ر
آِن ضل رر ق 

ر
مر ِف ضل  ُ ِِ َولَ   ُ بارََ  ض

ف ِة  ََ مر َوِل  ُ ِِ َولَ  َُ ِفر  ض
تَغر سر

َ
ِه َهَكض َوأ ق  َْور ْ ور

َ
يرِم، أ َِ َ

ر
ِر ضل

ر
ِمَ  ض يَاِت َوضّير

ور  ضلر ِسيرم  . َغف 
ر
َو ضل و   إِم ه  ه  ِفر 

تَغر بو فَاسر
ّ َامر  ُ َ ِم ر  ِلِم�ر ار م 

ر
 ضل
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Khutbah thứ hai 

َب 
ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  !!ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ ُ    ض ض

َب  !
ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ! ض

ر
ْ
َ
، َال  أ َب 

ر
ْ
َ
ُ  أ ، ض َب 

ر
ْ
َ
ُ  أ هَ ض ـٰ ُ  إِلَ ، ض َب 

ر
ْ
َ
ُ  أ ، وض  ُ  ض

 
 إِال

ا   ُِ ضلَمر َب  و
ر
ْ
َ
 أ

ضقحَمرَ  قِق ِ ََم نّ  َِىَ  مَنر ََشَضو  مِنر ِِبَضَِ ِ بِضقرقَب ورقِ وَضقتَّورفَِقِ، أَح 
ي اَم 
َ
َ  َوَْر َب َ حر

َ ر
نر َم   َدلَيرنَا ِل ل وِق ِ�يرِا ضى

َ
ر    َ�نَ  أ  َ شر

َ
 َوأ
َ
َل َارََ  َوَلَعاَ
�رِ ، ِ

  ضلت شر
َ
نر ال

َ
ا  أ ََ شر

َ
هَ َوأ ـٰ  ضإِلَ

 
  ُ   إِال

َ
  ََ � ِ

ََ  
َ
َا   ال �رَعِة  وَسر ِ

ََ َمِ  
ر
ْ
َ
 َهَاضمَا ِى

،  و
ِر�ر ََ ْرَوِم 

َ
�رِف  َوأ ِ

ِتِا ضلش    ا ور ضلِمرر
 
ور  اضف َ� را    َورَس  َم  َِي نَا م 

ن  مَ
َ
ا  أ ََ شر

َ
َوأ
َعِر�رِ ،

ر
ِايِ ، َوضلَ َاِب ضل ِ  َوضل فر َفلر

ر
ِه ضل ور

 
َرابِِه أ صر

َ
ُ  َدلَيرِه َوَ�نَع آِ ِ َوأ ّ  ض  َص

،  و
ّ فَّج َدِمير  ُ يرج  ِم ر  ِِ َ

ر
َاانو َما تََوضفََا ضل

مر بِ ِسر
 َ َ َوَم ر تَِ َع ِ  َوضل ابِِع�ر

آّم�ر
َعِتيرِ ،

ر
َيرِت ضل

ر
فض ضل ا َرِث�ر ِليمف ا  :وََسل َم �َار َْعر ا  م 

َ
 ، أ

Quí đồng đạo thân hữu! 

Vậy là một năm cũ lại đi qua, một năm mới đang 
đón chờ chúng ta ở phía trước, có nghĩa là thời hạn của 
chúng ta ở trên cõi đời này lại hết một năm nữa rồi, nếu ai đó 
được Allah cho sống trên cõi đời này là 60 năm và năm 
ngoái người đó đã ở tuổi 50 thì giờ đây một năm lại trôi qua 
có nghĩa là y chỉ còn lại 9 năm nữa mà thôi, cứ như vậy, hễ 
chúng ta thêm một tuổi là chúng đã mất đi một tuổi. Và đó là 
thời gian của mỗi con người trên thế gian này, nó cứ trôi đi 
và không bao giờ trở lại, và mỗi chúng ta ai cũng đều biết 
rằng không phải người nào cũng được Allah cho sống đến 
60 năm hay nhiều hơn nữa, có thể chỉ 50 năm, 40 năm, 30 
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năm hoặc ít hơn và ít hơn, chẳng phải chúng ta chứng kiến 
rất nhiều người đã giã từ còi đời này khi vẫn còn rất trẻ và 
rất khỏe, thậm chí có những em bé chỉ mới lọt lòng chưa kịp 
bú sữa mẹ thì đa ra đi .. bởi đó là sự sắp đặt của Allah, Ngài 
muốn sao tùy ý Ngài, chúng ta không thể chối cãi. 

Allah phán: 

ّ َ�ۡفٖس ﴿   )185(سورة آل عمران :  ﴾َذ  �َِقةو ٱلَۡمۡوِت�  ُو
Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết.. (Chương 3 – Ali 
‘Imaran, câu 185). 

�ٖض  ّماَذ  تَۡ�ِسبو َغٗ��س َوَما تَۡ�َِي َ�ۡفٞس  ﴿
َ
ّيِ أ

َ
ۢ بِأ ۚ َوَما تَۡ�َِي َ�ۡفسو وتو  َ�مو

ۢ ِِّن ٱ َ َعلِيٌ  َخُِ�و  )34(سور  لقمان:  ﴾  ٣ّّ

 Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm 
được vào ngày mai; và không linh hồn nào biết được đâu 
là mảnh đất mà y sẽ chết. Quả thật, Allah mới là Đấng 
Hiểu biết và Am tường. (Chương 31 – Luqman, câu 34). 

 Quí đồng đạo thân mến! 

Nhân dịp ngày Eid Al Adha, nhân dịp một năm cũ 
trôi qua một năm mới bắt đầu, xin có vài lời nhắn gởi đến tất 
các anh em đạo hữu những lời khuyên chân thành sau đây: 

1 -  Rằng chúng ta hãy kính sợ Allah, hãy luôn nhớ 
đến Ngài và nghĩ đến cuộc sống Đời Sau, hãy luôn nghĩ đến 
ngày mà chúng ta phải nói lời chia tay với cõi đời, chia tay 
với người thân yêu, bạn bè, tài sản của chúng ta , hãy luôn 
nghĩ đến một ngày mà chúng ta phải đứng trình diện trước 
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Allah để Ngài xét xử. Chúng ta hãy luôn nghĩ đến những 
điều đó thật nhiều mà chuẩn bị hành trang cho bản thân 
chúng ta, và hành trang tốt nhất chính là lòng kính sợ Allah. 

Có lần một vị Sahabah đã hỏi Nabi  bao giờ đến 
ngày tận thế thì Người đã hỏi ngược lại ông: Ngươi đã chuẩn 
bị những gì cho Ngày đó? Có nghĩa là việc bao giờ nó đến là 
không quan trọng bởi sớm hay muốn nó chắc chắn sẽ đến, 
điều quan trọng mà người tín đồ Muslim đáng bận tâm là 
chúng ta đã chuẩn bị được gì cho Ngày hôm đó. 

2- Hãy thờ phượng Allah và chớ đừng làm Shirk với 
Ngài một điều gì, bởi Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho tội 
danh đó, như Ngài đã phán: 

وۡ�ِۡك  ﴿ ِووَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشا  وۚ َوَمن � َك بِهِٓ َوَذۡغفِرو َما  وۡ�َ ن �
َ
ۡغفِرو أ ََ  ََ  َ ّّ ِِّن ٱ

َى ِِۡ�ًما َعِظيًما  َ ََ ِ َعَقِ� ٱۡع ّّ ] 48سور  ضلَااو: [ ﴾ ٤بِٱ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành 
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác 
cho người nào Ngài muốn. Và ai làm điều Shirk với 
Allah thì quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội 
không thể tha thứ. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Vậy thế nào là Shirk? Shirk là chúng ta đã tổ hợp 
một đối tác cùng với Allah trong thờ phượng như chúng ta 
cầu xin van vái người đã chết, xem hoặc hành nghề bói toán, 
dùng ma thuật bùa ngải, đi Tawaf quanh mộ người chết để 
được Barakah, ... 
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3- Chúng ta hãy duy trì và giữ gìn năm trụ cột của 
Islam như Nabi  đã di huấn răn dạy chúng ta, Người nói: 

ُِ َو�َِْاِم «  ض
وق  ض رَس  اف َم  ن  م 

َ
ُ  َوأ  ض

 
َه إِال ـٰ نر َال إِلَ

َ
ِ  أ ََ ا ََ َ َخرسو : َش ََ َِم   ِِسر ب ِ�َ ض

ِم َرَمَلانَ )) َيرِت وََصور
ر
َةِ  وََسّج ضل َِِ  َو�ِيتَاِو ضلا   ضلف 

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ cột: Lời tuyên thệ 
Shahadah ( ُِ وق  ض ا رَس  َم  ُ  و م   ض

 
َه إِال ـٰ  không có Thượng) - (َال إِلَ

Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là 
Thiên sứ của Ngài), dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, 
hành hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng 
Ramadan.” (Albukhari, Muslim). 

Và trong năm trụ cột này, dâng lễ nguyện Salah 
ngày đêm năm lần là bổn phận mà chúng ta phải thật sự cố 
gắng duy trì, chớ đừng bao giờ bỏ bê nó, bởi không có nó 
người Muslim sẽ không còn là người Muslim nữa. 

4- Chúng ta hãy luôn Ikhlas trong mọi việc làm vì 
Allah và hãy luôn noi theo Sunnah của Nabi Muhammad  
bởi sự Ikhlas và noi theo Sunnah của Nabi  là hai yếu tố 
để Allah chấp nhận mọi việc làm của chúng ta. 

5- Chúng ta hãy đoàn kết và thương yêu nhau, hãy 
đùm bọc lẫn nhau, người giàu giúp đỡ người nghèo và khó 
khăn, hãy luôn thể hiện tinh thần của Islam như Allah đã 
phán bảo: 

﴿  ٞ ۡمِمنووَن ِِۡخَوة  ]10سور  ضلِرضت: [   ﴾ ِِّ�َما ٱلۡمو
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Quả thật, những người có đức tin là anh em của nhau 
(Chương 49 – Al-Hujurat, câu 10). 

Làm thế nào để chúng ta có thể yêu thương và đoàn 
kết gắn bó nhau? Nabi của chúng ta đã chỉ dạy chúng ta, 
Người nói: 

 َ ََ مر   ُ لو  َ
َ
َال أ
َ
َابووض أ

َ
َ  َ ِمن وض َس ِمن وض َوَال ت ار َ  ت ار َن َة َس

ر
ل وض ضَ ب  ُِ َال تَار « َوض

َابََرت مر 
َ
و   َ ت م 

ر
َعل ََ رو إَِاض 

مر
َ
َابوورض ،  أ

َ
ورض َ  َ ا ََ مر »َل  ُ ََِم بَىرنَ وض ضلا  فرع 

َ
 روض  أ

ضلممكَ و أحا. 

“Thề bởi Allah, các ngươi sẽ không vào được Thiên Đàng 
cho tới khi nào các ngươi có đức tin, và các ngươi sẽ 
không có đức tin cho tới khi nào các ngươi biết yêu 
thương nhau. Các ngươi có muốn Ta chỉ cho các ngươi 
điều mà nếu các ngươi làm nó thì các ngươi sẽ yêu thương 
nhau, đó là các người hãy biếu quà cho nhau, hãy chào 
Salam đến nhau rồi các ngươi sẽ yêu thương nhau”. 
(Tirmizhi, Ahmad). 

6- Lời khuyên dành riêng cho chị em phụ nữ rằng 
quí chị em hãy thật sự kính sợ Allah, bởi phần đông bị đày 
trong Hỏa ngục vào Ngày sau là phụ nữ. Tuy nhiên, chỉ cần 
quí chị em ăn mặc kín đáo che đậy phần Awrah của cơ thể, 
giữ gìn tiết hạnh, dâng lê nguyện Salah ngày đêm năm lần 
một cách đầy đủ, hoàn tất nhịn chay tháng Ramadan và hết 
lòng thương yêu và vâng lời người chồng của mình trong 
khuôn khổ của Islam thì quí chị em sẽ được vào Thiền Đàng 
từ bất kỳ cánh cửa nào trong tám cánh cửa của nó. 

Cuối lời, cầu xin Allah ban Barakah và Ramah cho 
ngày đại lễ Eid hôm nay, cầu xin Allah ban cho chúng ta và 
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tất cả toàn thể người Muslim ở Việt nam nói riêng và trên 
thế giới nói chung một năm mới tốt lành, an khang và thịnh 
vượng. Cầu xin Allah chấp nhận những việc làm của chúng 
ta trong năm qua và phù hộ soi sáng chúng ta trong năm tới. 

ونَ ﴿ ا يَِفف  ِ  َ�م  ِعا 
ر
ََ رَّب ضل ررَسِل�َ س  رَراَن َرّ� م 

ر
َ ضل ََ ا  ِذِ وََسٌِم  َمر

ر
َوضل

َعالَِم�َ 
ر
 ﴾ رَّب ضل

، َال  َب 
ر
ْ
َ
ُ  أ َب  ، ض

ر
ْ
َ
ُ  أ هَ ض ـٰ ا  إِلَ ُِ ضلَمر َب  و

ر
ْ
َ
ُ  أ ، ض َب 

ر
ْ
َ
ُ  أ ، وض  ُ  ض

 
  إِال


