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Lòng Kính Sợ Allah Qua Sự Nhịn Chay 
Ramadan 

Sheikh Sa-lih bin Muhammad – cầu xin Allah 
phù hộ và che chở cho ông – đã thuyết giảng bài 
Khutbah ngày thứ sáu với chủ đề “Lòng kính sợ Allah 
qua sự nhịn chay Ramadan”. Trong bài thuyết giảng, 
ông đã nói về tháng Ramadan và đề cập những lời 
khuyên hữu ích liên quan đến tháng ân phúc này đồng 
thời chỉ ra những việc làm tốt đẹp giúp người tín đồ 
Muslim thực hiện để lấp khoảng trống thời gian rảnh 
rỗi của họ trong tháng thiêng liêng và ân phúc này, và 
ông cũng nêu ra tầm quan trọng về việc tương trợ tương 
ái đến những người anh em đồng đạo có hoàn cảnh khó 
khăn cũng như tỏ lòng thông cảm và thương xót họ. 

Bài Khutbah thứ nhất 

ِ  ِ�ِ  دُ مْ   الَ ِ�ِ  دُ مْ الَ 
َ
  يْ ال

َ
 وَ  هِ ْ�ِ خَ  نْ ا مِ نَ يْ لَ اَض عَ فَ أ

َ  َزْل يَ  مْ ل
اء اللَ  ُدهُ   يَ ُض يْ يُفِ  َّ َّ وَ  ِل يْ ح  ارِ هَ ا

َ
 ٌة وَ قَ فَ ا �َ هَ ِجزُ  ُ�عْ   ال

َ
ُ ُض يْ غِ  تَ ال

َ
   ل

 ْ ْ ُد وَ امِ ََ مَ ال   وَ ْثٌ �َ  هِ دِ مْ ُُ ِبَ يْ  ُ�ِ َال فَ  مُ رِ َك مَ ال
َ
 �ٌض  قَمِ ال

َ
 عَ �َ  هُ دُ ْحَ   أ

َ
 ال

 
َ
ثْ هُ مُ كُ شْ أ

ُ
 وَ  هِ يْ لَ عَ  ِ�ْ   وأ

َ
ِ نَ يْ لَ عَ  ّضَل فَ   �َ هُ مُ فِ غْ تَ حْ أ  اَ ا �

َ رِ وْ هُ الشُ  دُ يّ َّ    وس
 َ ُ مَ  هِ يْ ا �ِ ََ

َ
 ظِ عَ  هِ ُز بِ وْ ا �

 يْ
َ
ْشَهدُ   رَ وْ جُ َم األ

َ
  أ

َ
ْن ال
َ
هَ أ ـٰ  ا إِلَ

ّ
  هللاُ إِال

َ
وَْسَدُه ال

 ُ
ُ
ُْْدهُ َورَُحول ََ ا  ّن ُ�َّمدا

َ
ْشَهُد أ
َ
ُ َوأ
َ
�َل ل َّ اهللاُ َكِ  ارَكَ �َ وَ  وحلّمَ    ص



Khutbah thứ sáu ngày 5/9/1432 tại thánh đường Alharam do Sheikh tiến sĩ Sa-
lih A-li Ta-lib thuyết giảng. 

 

4 

َّ وَ  هِ ِْ َْ َص وَ   آِلِ َعَ   وَ هِ يْ لَ عَ    ْ�َ عِ ابِ ا
َ  اٍن إِ اَ سْ إِ بِ  مْ هُ ل

َ
ِ  مِ وْ  يَ ل

ْ
 ِث عْ ال

   رِ وْ شُ الُّ وَ 
َ
 :دُ عْ ا �َ مّ أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 
Allah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 
Allah, Đấng đã ban cho chúng ta tràn đầy ân huệ từ 
hồng phúc của Ngài và Ngài vẫn tiếp tục trong sự ban 
bố đó, tay của Ngài đã chế ngự và điều khiển ngày 
đêm, sự ban bố không làm Ngài mệt mỏi cũng chẳng 
làm Ngài bị thiếu hụt, Ngài đáng được ca ngợi và tôn 
kính với muôn vàn lời ca ngợi và tán dương. Tôi xin ca 
ngợi và tạ ơn Ngài, Đấng Tối cao, tôi tán dương Ngài 
và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, Ngài đã ban cho chúng 
ta tháng thiêng liêng trong các tháng và tạo điều kiện 
thuận lợi và dễ dàng cho chúng ta gặt hái được những 
ân phước vĩ đại từ nó. Tôi xin chứng nhận không có 
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Ngài là 
Đấng duy nhất không có đối tác cùng Ngài, tôi xin 
chứng nhận Muhammad là người bề tôi và Sứ giả của 
Ngài, cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc lành cho 
Người, cho gia quyến của Người, cho các đạo hữu của 
Người cùng những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ 
cho đến ngày Phục sinh . . . 

Sự khuyên nhủ trọng đại nhất đó là sự khuyên 
nhủ về Taqwa (lòng kính sợ Allah, ngay chính và 
ngoan đạo), bởi với nó các tội lỗi sẽ được phủ nhận, sẽ 
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được giải thoát khỏi nghịch cảnh và sẽ nhận thức được 
chân lý khi bị chới với trong các con đường lệch lạc.  

Allah, Đấng Tối cao phán: 

﴿ ْ َُّقوا َت ن   ِ ْ ُُواا َت ا َت َت  نن ّّ ٱ َ َهات
ت
ُ � َُّ�ۡم فُۡرقتٱ�ٗ �ت َت   ۡ َت ت  ّّ ّفنۡر َ �ُ�ت ٱ وت

ّ�ن  ُُ�ۡم ست ُ  ٔت عت ّّ فنۡر َتُ�ۡم  وتَ ۡۡ �ت نُ�ۡم وت يمن ٱِ ظن َت َۡ ۡض ن َ َۡفت  ﴾ ٢ ُذو َ
 .]٢٩: األنفالحورة [

Này hỡi những người có đức tin! Nếu các ngươi sợ 
Allah, Ngài sẽ ban cho các ngươi tiêu chuẩn để phân 
biệt (giữa điều phải và điều sai trái, giữa chân lý và 
không chân lý), Ngài sẽ giải tỏa các ngươi khỏi 
những việc làm tội lỗi và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho 
các ngươi. Bởi Allah là Đấng có vô vàn thiên ân vĩ 
đại. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 29). 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy xem thế 
giới này giống như những người ngoan đạo đã không 
quá coi trọng nó, hãy tích cực chuẩn bị lương thực cho 
một nơi bắt buộc phải đến, hãy biết tận dụng chuỗi 
ngày và năm tháng đang trôi qua, hãy luôn thức tỉnh kịp 
thời và chớ đừng sao lãng để rồi hối tiếc, Allah chỉ yêu 
thương người nào biết khắc phục bản thân. Do đó, hãy 
biết phân biệt giữa người nghịch lại Allah và làm trái 
lệnh Ngài với những người kết thúc tuổi đời của mình 
trong thi hành mệnh lệnh Thượng Đế và tưởng nhớ đến 
Ngài, hãy đứng vào cánh cửa nơi Ngài . . . 
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Hỡi các anh chị em Muslim thân hữu! 

Tháng vĩ đại và thiêng liêng của chúng ta đã 
đến, cơ hội và dịp để chúng ta tìm kiếm ân phước và 
nguồn lương thực cho Ngày Sau đã hiện diện. Người bề 
tôi trong tháng thiêng liêng và hồng phúc này hoặc sẽ 
có được thành tựu hoặc sẽ phải thua thiệt không gặt hái 
được gì. 

Quả thật, tháng thiêng liêng đã bắt đầu được 
một vài đêm, và chắc chắc chuỗi ngày của nó sẽ đi qua 
rất nhanh, nó đi và không trở lại. Bởi thế, chúng ta hãy 
nắm bắt lấy cơ hội mà tích lũy ân phước cho thật nhiều 
để được hạnh phúc ở cõi đời này và ở Ngày Sau. 

Chắc chắn có người sẽ than khóc trong sự hối 
tiếc vì đã để mất những đêm quý giá trôi qua mà không 
gặt hái được gì. Đừng than khóc và hối tiếc một cách 
vô ích mà chúng ta hãy lập tức mau mau hành đạo và 
làm điều thiện tốt trong những ngày còn lại. Quả thật, 
Nabi Muhammad  đã có lời di huấn như sau: 

ِِْه « 
ُ َما َ�َقّدَم ِمْن َذنْ

َ
 »َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماناا َواْستَِااباا ُفِفَم ل

 )رواه الخاري ومالم(

“Ai nhịn chay Ramadan với cả đức tin và niềm hy 
vọng, y sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua” 
(Albukhari, Muslim). 
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ِِْه « 
ُ َما َ�َقّدَم ِمْن َذنْ

َ
 »َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَماناا َواْستَِااباا ُفِفَم ل

 )متفق عليه(

“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). 

Và Nabi  cũng có nói: 

  ِفمَ رَ  «
َ
 مِ مْ ُف اِ �ْ أ

َ
ُ  مْ لَ ان فَ َض مَ رَ  هُ �َ رَ دْ ٍئ أ

َ
جامع ( .» يُغَفم ل

 )األساديث
“Một người gặp được Ramadan mà không được tha 
thứ tội lỗi thì đó là một người đã ở quá xa (Allah)”. 
Tức không được Allah thương yêu. (Tập hợp các 
Hadith). 

Đã biết bao nhiêu người vì ham muốn dục vọng 
của bản thân mà rời xa Allah! 

Này hỡi những người cứ mãi theo đuổi phía sau 
ảo ảnh của thế gian đến kiệt sức, hỡi những vị chuyên 
tâm theo dõi tin tức, hỡi các nhà nghiên cứu và phân 
phát thông tin, hỡi những người dõi mắt theo những tội 
lỗi trên các kênh truyền hình! Quả thật, Ramadan là dịp 
cho mọi người giải lao một chút, nó là tháng để mọi 
người cho hơi thở của mình được thở nhẹ nhàng, cho 
con tim được thanh thản, và cho linh hồn được quay trở 
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về với Thượng Đế của nó, nó là tháng để linh hồn tìm 
thấy hạnh phúc trong các góc của Thánh đường qua các 
lời kinh Qur’an, là thời gian để một người ngồi lại cùng 
với gia đình và con cái. 

Quý đồng đạo Muslim thân hữu! 

Nhằm để cho chúng ta bớt đi sự bận rộn với vật 
chất của thế gian, để chúng ta đối xử tốt đẹp và tử tế 
với người thân thuộc, để chúng ta có thời gian tụng 
niệm và nhớ đến Allah, và để chúng ta trở nên ngoan 
đạo và tăng thêm Taqwa (lòng kính sợ Allah, ngay 
chính và ngoan đạo) nên Ngài đã sắc lệnh bổn phận 
nhịn chay cho chúng ta. Ngài phán: 

نبت ﴿ ُُواْ ُكَ َت ا َت َت  نن ّّ ٱ َ َهات
ت
ُ � َت �ت نن ّّ ت َ َت نبت  ٱ ُكَ َت ُُ كت يتٱ ن ّّ َتۡيُ�ُم َص عت

َُّقو ت  َت َُّ�ۡم  َت نُ�ۡم َت ۡلَ  ]١٨٣ :حورة القمة[ ﴾ ١َنَ بت

Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được 
sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc 
lệnh cho những người trước các ngươi, mong rằng 
các ngươi sẽ ngay chính và ngoan đạo. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 183). 

Nabi Muhammad  có di huấn: 

 يَْصَخْب  «
َ
َسِدُ�ْم فََال يَْمفُْث يَْوَمئٍِذ َوال

َ
فَإِ : إَِذا َكَن يَْوُم َصْوِم أ

ْ َصائٌِم  ِّ ْ َصائٌِم إِ
ِّ
ْو قَاتَلَُه فَلْيَُقْل إِ

َ
َسٌد أ
َ
 )متفق عليه( »َشاَ�َمُه أ
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“Nếu trong ngày nhịn chay của ai đó trong các người 
thì y chớ nói lời sàm bậy cũng như quát mắng ầm ĩ. 
Nếu như có ai đó chửi bới hoặc gây chiến với y thì y 
hãy nói: Tôi đang nhịn chay, tôi đang nhịn chay” 
(Albukhari, Muslim). 

Đây là điều chỉ dạy những gì mà người nhịn 
chay cần phải làm để rèn luyện bản thân được hoàn 
hảo, tinh thần được thiện tốt và đạo đức, lòng kính sợ 
được tăng thêm bởi Ramadan đưa linh hồn đến gần 
Allah và Ngài để ánh sáng của Ngài lên nó để người 
nhịn chay nếm sự ngọt ngào của đức tin, và một trong 
những vị ngọt của đức tin là không hận thù, không ác 
tâm và gây oán. 

Và khi nào Taqwa (lòng kính sợ Allah, ngay 
chính, ngoan đạo) đã được xác thực trong trái tim thì nó 
sẽ bôi xóa sự gian lận và dối trá trong bản thân của mỗi 
người, nó sẽ làm cho cơ thể tránh xa điều nghiêm cấm 
tội lỗi, cho đôi mắt không nhìn ngắm những điều 
Haram (nghiêm cấm), cho chiếc lưỡi không còn nói lời 
giả dối, cho con tim luôn hy vọng nơi Allah và luôn 
tưởng nhớ đến Ngài và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi; khi 
nào Taqwa đã luôn ở trong tim con người thì cõi đời 
này chỉ là sự phù phiếm đối với họ bởi vì họ chỉ cần 
Allah và mong mỏi đến cuộc sống Đời Sau; khi nào có 
Taqwa thì thiên hạ sẽ luôn trung thực không gian trá, 
thiên hạ sẽ được an bình không phải phập phòng lo sợ 
trước kẻ xấu. 
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Quý đồng đạo thân hữu! 

Sự nhịn chay thực thụ sẽ đưa người có đức tin 
đến với lòng kính sợ Allah, thúc đẩy y làm việc thiện 
tốt và nỗ lực phấn đấu tích nhiều ân phước. Những 
người nhịn chạy thực thụ sẽ luôn biết nắm bắt và tận 
dụng thời gian quý báu cho việc hành thiện và hành 
đạo, họ luôn vội vã và nhanh chân tìm đến những việc 
làm mang lại nhiều ân phước, họ không muốn bỏ lỡ 
một cơ hội nào cả. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng của 
những người nhịn chay ngày nay thì chúng ta thấy rằng 
đa số họ chỉ biết nhịn ăn nhịn uống mà không hề có 
một việc làm thiện tốt nào cả cũng chẳng hề biết rèn 
luyện tâm tính và tinh thần ngoan đạo trong khi Allah, 
Đấng Tối cao và Ân phúc đã phán: ﴿  َُّقو ت َت َُّ�ۡم  َت ﴾َت  
mong rằng các ngươi sẽ ngay chính và ngoan đạo.. 

Do đó, nếu đức tin của chúng ta chưa được tăng 
thêm, việc thiện tốt của chúng ta chưa được thực hiện 
tích cực và việc bất tuân và nghịch đạo của chúng ta 
chưa được dừng hẳn thì chúng ta hãy kiểm điểm lại bản 
thân mình ngay lập tức để không phải trở thành những 
kẻ sao lãng và hời hợt với Ramadan ân phúc mà Allah 
đã ban cho chúng ta. 

Và khi nào con người thực sự tin tưởng nơi 
Allah, Đấng Vĩ đại, và có niềm tin kiên định vào cuộc 
sống Đời Sau, vào sự phán xét và thưởng phạt của 
Ngày Phục sinh thì chắc chắn y sẽ luôn vội vã tìm đến 
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sự hài lòng của Thượng Đế của y và lúc nào cũng sẵn 
sàng chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với Ngài mà thẳng 
bước trên con đường ngay chính của Ngài. 

نبت ﴿ ُُواْ ُكَ َت ا َت َت  نن ّّ ٱ َ َهات
ت
ُ � َت �ت نن ّّ ت َ َت نبت  ٱ ُكَ َت ُُ كت يتٱ ن ّّ َتۡيُ�ُم َص عت

َُّقو ت  َت َُّ�ۡم  َت نُ�ۡم َت ۡلَ  ]١٨٣ :حورة القمة[ ﴾ ١َنَ بت

Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được 
sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc 
lệnh cho những người trước các ngươi, mong rằng 
các ngươi sẽ ngay chính và ngoan đạo. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 183). Ngài đã bắt đầu bằng đức tin 
Iman và kết thúc bằng Taqwa (lòng kính sợ Allah, luôn 
ngay chính và ngoan đạo). 

Và một trong những con đường lệch lạc là con 
người đánh mất bản chất thực thụ của tôn giáo, y đã 
làm cho Islam thành một từ không mang lại bổn phận 
hay nhiệm vụ gì cả, chỉ có mong ước mà không có hành 
động để đạt được mong ước. Y là người Muslim nhưng 
lại không thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của người 
Muslim, không từ bỏ những điều Islam nghiêm cấm, 
thế chẳng phải y là một trong những kẻ đã đem tôn giáo 
của mình ra đùa cợt, làm trò vui chơi và gian trá trong 
cõi đời thế tục này sao? 

Và trong Qur’an, Kinh sách của Allah, không có 
một câu kinh nào chỉ đề cập đến đức tin Iman một cách 
đơn lẻ mà Ngài luôn đề cập nó cùng với việc làm ngoan 
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đạo và thiện tốt hoặc là lòng kính sợ Allah hoặc là 
Islam, do đó, các hành động và việc làm luôn được kết 
nối cùng với đức tin Iman không hề tách rời, và đa 
phần các câu kinh thường đề cập đức tin Iman cùng với 
Islam và thực tế bản chất của Islam cũng là những việc 
làm nhất định. Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán:  

لتةت ﴿ قت َت َۡ مت َ َتحت لتُة  ١فت�ت َۡب قت َت َۡ ٱ َ َت ٮٰكت  ۡدرت
ت
ا أ ٱ َت لتٍة  ١وت ۡو  ١فتَك رتبت

ت
أ

لتةٖ  ۡت ۡس ٰٞم �ن نتۡوٖ� ذني مت نۡط�ت �تةٍ  ١ِ ۡقرت َت ٱ ذتا  َٗ ني ٱ ذتا  ١ نتت ُٗ ۡو منۡسكني
ت
أ

�تةٖ  ۡ�ت  .]١٦ -١١: ال�حورة [ ﴾ ١َت

Nhưng y (con người) không mạo hiểm trên con 
đường dốc đứng hiểm trở. Và Ngươi (Muhammad) 
có biết con đường dốc đứng hiểm trở là gì không? 
Đó là việc giải phóng cho người nô lệ, hoặc nuôi ăn 
vào một ngày đói lã cho một đứa trẻ mồ côi thân 
thuộc hoặc cho một người túng thiếu dính bụi 
đường. (Chương 90 – Albalad, câu 11 – 16). 

Và quả thật, dấu hiệu mà Qur’an cho rằng nó là 
bằng chứng chứng tỏ tinh thần đã rời xa giáo lý Tawhid 
và đức tin trong tim đã bị phá hủy, đó là việc từ bỏ một 
số việc làm ngoan đạo và phúc thiện. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 
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َن ﴿ نٱّ�نن ُب ب ّذن ني نُ�ت ّّ َت َ نۡ َت رت
ت
نيمت  ١أ َُ َۡ�تت ُُ ني نت ّّ نكت َ ٰص ٰت �ت  ٢فت  وت

َنۡسكن�ن  ۡ ُن َص ٱ َت ٰ طت ت َت  َُ ُ  .]٣ -١: الاعونحورة [ ﴾ ٣َت

Há Ngươi có thấy kẻ đã phủ nhận tôn giáo chăng? 
Đó là kẻ đã xua đuổi trẻ mồ côi và không khuyến 
khích nuôi ăn những người túng thiếu. (Chương 
107 – Al-Ma’un, câu 1 - 3). 

Khẳng định cho điều này trong cái nhìn tổng thể 
về sự hời hợt trước các việc làm ngoan đạo và phúc 
thiện là rất nhiều người đã dùng những điều trái đạo 
làm đứt sợi dây kết nối của họ với Allah, họ cứ lấy dục 
vọng của bản thân làm phương tiện rời xa Allah cho tới 
khi họ dần quên lãng Allah không còn nhớ gì đến Ngài 
nữa, và họ không còn biết gì đến bổn phận hay ân 
phước của tháng Ramadan. 

Và quả thật, các anh chị em đạo hữu biết rất rõ 
lịch sử của những cộng đồng trước kia đã phải hứng 
chịu sự hủy diệt do những việc làm tội lỗi và nghịch 
đạo của họ. Các anh chị em đã biết rằng Allah đã trừng 
phạt cộng đồng của Nabi Lut vì họ đã làm điều tội tỗi 
và nghịch đạo như thế nào, Ngài đã trừng phạt cộng 
đồng của Shu’aib vì đã gian lận trong việc cân đong 
trong giao dịch. Quả thật, các anh chị em đều đã biết rõ 
về hậu quả của những người tội lỗi đó, vậy phải chăng 
cộng đồng của chúng ta một mình nó muốn phạm phải 
điều tội lỗi mà không hoang mang lo sợ một chút gì ư? 
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Quả thật, Islam không phải là cái mới so với những 
giáo luật trước kia rằng nó chỉ cần đức tin chứ không 
cần hành động. Qur’an đã kể lại cho chúng ta biết 
những tấm gương trước kia để chúng ta học hỏi và nói 
theo. Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán: 

ُاۡم ﴿  َۡ َت ا ٱ ْ وتجت وا َُ َت ٱ ظت َّ ت نُ�ۡم ص ۡلَ َنَ بت ُتٱ ََُۡقُرو ت  َتۡك ۡۡ ت
ُۡ أ َتقت رُُسَُُام وت

َن�ت  ۡجرن َُ ۡ ُت َص ۡو َۡقت ۡزني َ نكت �ت ٰص ٰت ْۚ كت ُُوا َن ُۡؤ ْ �ن نُوا ٱ �ت َت َن وت ٰ ن�ت نٱۡ�تّي ُُّم  ١ب

َُو ت  َت َۡ َت ۡيفت  ُظرت كت ُت ۡنۡم �ن ُن َۡ َۢ �ت �ضن َن
ت
نفت �ن َۡ� � � َت َت ُٰ�ۡم  َۡ�ت َت  جت

 .]١٤  ١٣: يو�س[ ﴾١

Quả thật TA (Allah) đã tiêu diệt những thế hệ 
trước các ngươi khi chúng làm điều sai quấy. Và 
những vị Sứ giả của chúng đã đến răn dạy chúng 
với những bằng chứng rõ rệt nhưng chúng đã không 
tin. Thế là, TA đã trừng phạt những kẻ làm điều tội 
lỗi xấu xa như thế. Rồi sau chúng, TA đã làm cho 
các ngươi thành những người nối nghiệp chúng trên 
trái đất để xem các ngươi hành động và thi hành 
như thế nào? (Chương 10 – Yunus, câu 13, 14). 

Như vậy, chúng ta bị thử thách, mọi hành động 
và cư xử của chúng ta đều bị quan sát và theo dõi. 
Allah bắt chúng ta phải có đức tin Iman đồng thời phải 
hành động và thi hành theo đức tin rồi Ngài sẽ quan sát 
cách thực hiện và thi hành của chúng ta về những bổn 



Khutbah thứ sáu ngày 5/9/1432 tại thánh đường Alharam do Sheikh tiến sĩ Sa-
lih A-li Ta-lib thuyết giảng. 

 

15 

phận và nghĩa vụ mà Ngài đã qui định và sắc lệnh cho 
chúng ta. 

Và quả thật, Allah - Đấng Tối cao và Ân phúc - 
cũng đã phán bảo với con cháu của Adam về sự thực 
này, Ngài đã giải thích cho hiểu rằng sự thành công của 
họ là ở sự ngoan đạo và kính sợ Allah chứ không phải 
là sự giả tạo trong đức tin. 

ُُّ�ۡم رُُس ٞ ﴿ ت َن ِ
ۡ ٱ نۡت َّ ن ُت ِ َتادت ا  ٓن ٰلت َت  ٰت و ت عت َّ ُق نُُ�ۡم هت ٰ�ن َّ ٰت َتا  ۡيُ�ۡم 

نُو ت  ۡزت َت ۡم  ُۡ �ت  َتۡيانۡم وت وٌۡف عت َت ۡصَتحت فت�ت 
ت
أ ٰ وت �ت َّ َن َ َت َت  ٣َت نن ّّ وتَ

� ْ ّذبُوا ٱ كت ۡم َنيات ُۡ ُٰب َ�ّٱرن�  َت ۡص
ت
نكت أ � � ٓت ْو

ُ
ا أ ٱ ُۡات ْ نت وا ُ ُت َتۡك ُتٱ وتَۡس ن َٰ ٰت

و ت  ُ ٰ�ن  .]٣٦  ٣٥: األعماف[ ﴾ ٣�ت

Này hỡi con cháu Adam! Nếu có các Sứ giả xuất 
thân từ các ngươi đến gặp các ngươi kể lại Lời mặc 
khải của TA cho các ngươi thì những ai kính sợ 
Allah và cải thiện bản thân mình sẽ không lo sợ 
cũng sẽ không buồn phiền. Còn kẻ nào phủ nhận các 
Lời mặc khải của TA và tỏ ra ngạo mạn khinh 
thường chúng thì sẽ trở thành bạn của Hỏa ngục. 
Chúng sẽ ở trong đó đời đời kiếp kiếp. (Chương 7 – 
Al’araf, câu 35, 36). 

Do đó, Ramadan, tháng để Taqwa và hành động 
thiện tốt đơm hoa kết trái không phải chỉ bằng sự nhịn 
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ăn nhịn uống mà còn phải rèn luyện tâm tính và đạo 
đức thật tốt. Nabi Muhammad  đã nói: 

َعَمَل بِِه فَلَىَْس هللاِ « 
ْ
ْْ قَْوَل الّزوِر َوال َْ  َمْن لَْم يََد ْن يََد

َ
َساَجٌة ِف أ

ابَُه  =K))١٩٠٣(أخمجه الخاري ح ( »َطَعاَمُه َوَكَ

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá mà cứ hành 
động thì quả thật Allah đâu có nhu cầu cần đến việc y 
bỏ thức ăn và thức uống của y” (Albukhari: Hadith 
(1903)). 

Như vậy, người nào trung thực trong đức tin, y 
sẽ làm cho Ramadan thành tháng của thờ phượng, 
ngoan đạo và ăn năn sám hối, y luôn giữ gìn tâm tính 
và đạo đức, y từ bỏ những điều sai quấy và tội lỗi, y 
luôn thể hiện sự thờ phượng qua nhịn chay của mình, y 
tận dụng thời gian của nó làm nhiều điều thiện, tích 
nhiều ân phúc trong hành đạo, y đọc Qur’an và suy 
ngẫm về ý nghĩa và giá trị về lời của Nó, y bố thí giúp 
đỡ người nghèo khó, y kết nối tình thân thuộc và bạn 
bè, y hiếu thảo với cha mẹ và đạo đức trong cư xử, y 
tích cực tụng niệm Allah với các lời tụng niệm khác 
nhau bằng cả lòng kính sợ và an bình. Và y luôn dành 
cả ngày cho những việc làm đó. 

Và khi chiều đến hoàng hôn của Ramadan phản 
ánh lên khuôn mặt của vũ trụ, mọi người đang chờ đợi 
những thức ăn thức uống đã dọn sẵn. Và khi chúng ta 
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nhìn vào Ramadan, chúng ta sẽ thấy thế giới này dường 
như trở nên yên bình khi giờ xả chay đến, mọi người 
được nghỉ ngơi sau những tháng ngày nhọc nhằn lao 
lực với cuộc sống và những bận rộn phục vụ cho ham 
muốn của mình, người đàn ông có thời gian gần gủi với 
vợ con nhiều hơn, gia đình được xum vầy trên chiếc 
bàn ăn và quây quần bên nhau trong ấm cúng và đó 
cũng là thời gian hữu ích nhất trong việc khuyên bảo 
lẫn nhau. 

Rồi đêm đến, mọi người dâng lễ Salah nguyện 
cầu trong đêm, họ đọc Kinh Qur’an, Du-a và ăn năn 
sám hối cầu xin Allah tha thứ tội lỗi. 

Bởi vậy, những ai muốn tìm kiếm điều phúc 
lành thì hãy nhanh chân tích cực thực hiện, còn những 
ai đang làm điều tội lỗi thì hãy mau dừng lại! 

Cầu xin Allah chấp nhận việc làm của tất cả 
chúng ta! . . . 

Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán: 

نبت ﴿ ُُواْ ُكَ َت ا َت َت  نن ّّ ٱ َ َهات
ت
ُ � َت �ت ُُ كت يتٱ ن ّّ َتۡيُ�ُم َص َت عت نن ّّ ت َ َت نبت  ٱ ُكَ

َُّقو ت  َت َُّ�ۡم  َت نُ�ۡم َت ۡلَ َٗ  ١َنَ بت نّٱ
ت
ٰٖت� َ و�ت ُُ َۡ َّ َ �ت ت  ٱ  َت َنُُ�م َت

رٖ 
فت ٰ ست ت َت ۡو 

ت
رن�ًضٱ أ ت  َّ َت ۚ وت رت َت ُ

نّٱٍ� أ
ت
َ َۡ ن َّ  ٞ ٞ ُّ ن نتةٞ فَت ُۡ ن يُقونتُهۥ ف َت نُطن نن ّّ َ 

ُُ منۡسكنٖ��  ٱ َت ۡ�ٗ  طت َت ُت  ّو َتطت  َ َت ۡ�ٞ � َت َت ُاوت  ُ  َت َّ ٞ�ۡ َت  ْ وُموا ُّ   ِت
ت
أ  ۥۚ وت
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و ت  َُ َت َۡ َت َُۡم  ن  ُكُ اُ   ١َُّ�ۡم ِ َت َُۡقۡر نزنلت َنيهن َ
ُ
نيا أ ّّ ٱ ت َ ضت مت ۡاُر رت َت

 ُٗ ُّٱسن ى ُۡ َن َّ َٖ ٰ ن�ت �تّي َنُُ�ُم  وت ُت  ان َت  َ َت َت  � ٰى وتََُۡفۡرقتٱ ن ُت َت َصُۡا ن َّ
َ �ت ت  َت ُهۖ وت َۡ ُّ َۡيت ۡارت فت َّ رٖ َص

فت ٰ ست ت َت ۡو 
ت
رن�ًضٱ أ ٞ  مت ٞ ُّ ن رت  فَت َت ُ

نّٱٍ� أ
ت
َ َۡ ن َّ

ٞت  ُّ ََۡن َ ْ َنَُوا ُۡك ِن ت وت ۡۡ َُ َۡ نُ�ُم َ ُُ ب �ت نُرن� ت وت ۡۡ نُ�ُم َََُۡ ُ ب ّّ َ ُُ نُرن�
ُكُرو ت  َۡ ت َُّ�ۡم � َت َت ٮُٰ�ۡم وت ُت ۡت ٱ  َت  ٰ ت َت ت  ّّ َ ْ وا ُ ن ُّ ُكت ِن تكت  ١وت ص

ت
ُ �ذتا ست

يُلواْ عنلتٱدني نت  َتجن ََۡتۡس �ت ن� فت نذتا دت ُن ِ ۡعوتٞت َّ�ا يُب دت جن
ُ
ّّن قترن�ٌبۖ أ ن ن فِت ّٓ

و ت  ُُ َُ َُّاۡم نتۡر َت ِن َت ُُواْ  َن ۡ�ُۡؤ  .]١٨٦ -١٨٣: حورة القمة[ ﴾١ِن وت

Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được 
sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc 
lệnh cho những người trước các ngươi, mong rằng 
các ngươi sẽ ngay chính và ngoan đạo. Đó là những 
ngày được ấn định, do đó, ai trong các ngươi bị 
bệnh hoặc đi đường xa thì hãy nhịn bù lại vào 
những ngày khác, còn đối với những ai không có 
khả năng nhịn chay thì có thể chuộc tội bằng cách 
nuôi ăn người thiếu thốn, nhưng người nào tự 
nguyện bố thí để làm điều tốt thì điều đó càng tốt 
hơn cho y. Tuy nhiên, việc các ngươi nhịn chay sẽ 
tốt hơn cho các ngươi nếu các ngươi biết được giá 
trị của việc làm đó. 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 
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Tiêu chuẩn phân biệt phúc tội. 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. Allah muốn điều dễ dàng cho các 
ngươi chứ Ngài không muốn gây khó khăn cho các 
ngươi, và Ngài muốn cho các ngươi hoàn tất số ngày 
nhịn chay theo ấn định và Ngài muốn cho các ngươi 
tán dương Ngài về việc Ngài hướng dẫn các ngươi 
và để cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 183 - 186). 

  ِفْ  مْ �ُ لَ وَ  ِلْ  اهللاُ  كَ ارَ بَ 
ْ
 ا �ِ مَ ا بِ نَ عَ فَ �َ   وَ ةِ نّ الاّ وَ  اِب تَ كِ ال

 نَ ا مِ مَ هِ يْ

 
ْ
ِ وَ  اِت يَ اآل

ْ
 مَ كْ ال

َ
 ا  وَ ذَ هَ  ِ�ْ وْ قَ  ُل وْ قُ ة  أ

َ
 .مْ �ُ لَ  وَ ال ِل عَ �َ  اهللاَ  مُ فِ غْ تَ حْ أ

Cầu xin Allah ban phúc lành cho tôi và cho tất cả các 
anh chị em đồng đạo với Kinh sách của Ngài (Qur’an) 
và Sunnah (đường lối của Nabi Muhammad ). Với 
hai nền tảng ấy cầu xin Ngài ban điều hữu ích cho 
chúng ta qua những lời kinh và sự khôn ngoan. Tôi nói 
lời này và xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi và cho tất các 
anh chị em! 
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Bài Khuttah thứ hai 

َ اَ 
ْ
  ّب رَ  ِ�ِ  دُ مْ ل

ْ
َ لعَ ا ِ   مَ مِ يْ سِ المّ  ِن ْح لمّ   اَ ْ�َ مِ ال ِّ  مِ وْ يَ  ِل ال   ِن يْ ا

ْشَهدُ 
َ
  أ

َ
ْن ال
َ
هَ أ ـٰ  ا إِلَ

ّ
َ  ُل لْ المُ  هللاُ ِإال

ْ
ْ ا ُق ال ا   ْ�ُ ِْ مُ ل ّن ُ�َّمدا

َ
ْشَهُد أ
َ
َوأ

 ُ
ُ
ُْْدهُ َورَُحول  هِ ِْ َْ َص وَ   آِلِ َعَ   وَ هِ يْ لَ عَ  ارَكَ �َ وَ  لّمَ وحَ  َّ اهللاُ َص  ََ

 
َ
 .ْ�َ عِ ْجِ أ

Mọi lời ca ngợi tán dương kính dâng Allah, 
Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ, Đấng rất mực Độ lượng, 
Đấng rất mực Khoan dung, Đức vua của Ngày thưởng 
phạt. Tôi chứng nhận rằng không Thượng Đế đích thực 
nào khác ngoài Allah, Đấng chế ngự đích thực. Và tôi 
chứng nhận rằng Muhammad là người bề tôi của Ngài 
và là vị Thiên sứ của Ngài. Cầu xin Allah ban bằng an 
và phúc lành cho Người, gia quyến của Người và tất cả 
các vị bằng hữu của Người. . . 

Hỡi các anh em đạo hữu Muslim thân mến! 

Cứ mỗi năm, chúng ta đều mong đợi tháng này 
để được nghỉ ngơi và thư thản sau những vất vã và cực 
nhọc của cuộc sống trần gian, để cho trái tim của chúng 
ta được an nhàn, cho cơ thể của chúng ta được giải lao, 
để cho chúng ta có cơ hội làm nhiều việc thiện và gặt 
hái nhiều ân phước, để cho chúng ta thể hiện tình anh 
em đồng đạo lá lành đùm lá rách, để cho chúng ta biết 
yêu thương trong tình yêu Islam. 
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Tháng Ramadan đến với những kỷ niệm đẹp,  
mở cửa lạc quan trong đời sống của cộng đồng đã bị lấp 
đầy với những mất mát và trở ngại. Tháng Ramadan 
đến làm cho con tim vơi đi những nỗi đau và bất hạnh, 
linh hồn được thanh thản. Và ai không quan tâm đến sự 
việc và hoàn cảnh của những người Muslim thì y không 
phải là người thuộc trong số họ. 

Tháng Ramadan đến để các trái tim có cơ hội 
nguyện cầu, có cơ hội để người bề tôi dâng lễ Salah, cúi 
đầu quỳ lạy Allah giúp họ khẳng định đức tin rằng mọi 
điều vô hình đều trong tay Allah, mọi sự việc đều ở nơi 
Ngài và Ngài có quyền năng trên mọi thứ. Như Allah, 
Đấng Tối Cao và Ân phúc phán: 

نُ� ﴿ وت َۡ�تكنيُم َۡ�تل ُۡ نۦۚ وت ٱۡنُر فتۡوقت عنلتٱدنه وت ََۡقت ُۡ  ]١٨: األنعام[  ﴾١وت

Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bầy tôi 
của Ngài, Ngài là Đấng rất mực Sáng suốt, Đấng am 
tường mọi sự việc. (Chương 6 – Al-an’am, câu 18). 

Và những lời cầu nguyện trong tháng Ramadan 
suốt những ngày nhịn chay sẽ là những lời cầu nguyện 
được Allah đón nhận và đáp lại nhiều nhất. Ngài phán: 

ۡب َتُ�مۚۡ  ﴿ َتجن ۡس
ت
ا أ َ�ُ�ُم َۡدُعو�ن قتٱلت رت  ]٦٠: غفم[ ﴾ وت

Và Thượng Đế của các ngươi đã phán: “Hãy cầu 
nguyện TA, TA sẽ đáp lại các ngươi. (Chương 40 – 
Ghafir, câu 60). 
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Và quả thật sẽ không có ai có thể đáp lại lời cầu 
nguyện ngoài Allah, bởi Ngài là Đấng phù hộ, chỉ có 
Ngài mới là Đấng để chúng ta tìm nơi ẩn náu một cách 
an toàn và chỉ có Ngài mới là Đấng mà chúng ta phải 
bám lấy. Do đó, chúng ta hãy mau mau nhanh chân 
chạy đến bên Allah để được Ngài phù hộ và che chở. 

وت ﴿ ُۡ ن  ّّ نٱ ْ ب وا َُ ّن َت ُ� وتَۡن ّن مت َ�ّ َۡ ن ن ٰ وت َت ۡو َت ۡ مت َص َۡ ن ُٰ�ۡمۖ فُت ۡوَٰت  ﴾ ٧مت
 ]٧٨: الج[

Các ngươi hãy bám chắc vào Allah. Ngài là Đấng 
giám hộ của các ngươi, Ngài là Đấng giám hộ, Đấng 
cứu giúp ưu việt nhất. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 
78). 

ُُو﴿ َت ا َت َت  نن ّّ ٱ َ َهات
ت
ُ � ت �ت ّّ َ ْ َُّقوا ْ وتَ نُطوا اب رت ْ وت نُروا ٱب ْ وتصت وا ُ ُن ْ َۡص ا

نُحو ت  َُۡفَ َُّ�ۡم  َت  .]٢٠٠: عممان آل[ ﴾ ٢َت

Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn 
và hãy kiên quyết chịu đựng và hãy kính sợ Allah, 
mong rằng các ngươi được thành đạt. (Chương 3 – 
A-li ‘Imran, câu 200). 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! 

Tháng Ramadan cứ lặp đi lặp lại hằng năm để 
nhắc nhở tín đồ Muslim nhớ đến cơn đói khổ của người 
anh em đồng đạo mà sẵn lòng cắt xén đồng tiền chia sẻ 
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miếng ăn thức uống cho họ; để tín đồ Muslim rèn luyện 
và thể hiện lòng nhân đạo đối với bề tôi của Allah; để 
tín đồ Muslim biết tạ ơn hồng phúc được Ngài ban cho. 
Và chúng ta đã thấy cơn đói đánh gục biết bao nhiêu số 
phận một cách ác liệt và nghiệt ngã. Và hình ảnh vùng 
đất nghèo đói Somalia không phải quá là xa xôi với 
chúng ta! 

Nào hỡi những người có đức tin! Các anh chị 
em hãy nhanh chân phấn đấu làm điều thiện để trang 
hoàng cho ngôi nhà nơi Thiên Đàng, ngày hôm nay chỉ 
có việc làm mà không có sự phán xét nhưng ngày mai 
kia sẽ là phán xét mà không có việc làm, người nào lo 
sợ cho Ngày Phán xét mai kia thì hãy nuôi ăn những 
người đói khát, hãy kết nối tình hữu nghị. Và một trong 
những thuộc tính của những người được thu nhận vào 
Thiên Đàng là: 

﴿ َٗ ني �تت ٱ وت ُٗ نهۦن منۡسكني ٰ ُحّل ت َت ُت  ٱ َت و ت ََّط َُ ُ�ۡطَن ً�ا وت سن
ت
أ ٱ  ٨ٱ وت َت نّ� ِ

ُكوًرا َُ �ت  َٗ وت ا ا زت َنُُ�ۡم جت  ُُ ن �ت نُرن� ّّ نوتۡجهن َ ُ�ۡم ص َُ ننّٱ  ٩ ُ�ۡطَن ِ
رن�ٗر�  طت َۡ ُلوٗسٱ بت ٱ نت ًَ ُتٱ نتۡو ن تٱُف َنَ ّرّ� نكت  ١َت ٰص ّ �ت َت  ُ ّّ ُٰاُم َ فتوتقٰت

وٗر�  ُ�ُ ٞٗ وت َتّقُٰٰاۡم نتۡ�ت ُن وت ٮُٰام  ١َۡ�تۡو زت رن�ٗر� وتجت ُّٗة وتحت ْ جت وا ُ ُت ٱ صت َت ن ب
 ]١٢ -٨: اإل�اان[ ﴾ ١

Và vì thương yêu Ngài, họ chu cấp thực phẩm cho 
người nghèo, trẻ mồ côi và tù binh. Họ bảo: “Chúng 
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tôi chu cấp cho quí vị là vì Allah thôi chứ chúng tôi 
không mong quí vị nhớ ơn và đáp trả. Chúng tôi chỉ 
sợ một Ngày phải cau mặt nhăn nhó buồn thê thảm 
khi đứng trước Thượng Đế của chúng tôi”. Bởi thế, 
Allah sẽ giải cứu họ khỏi sự xấu xa của Ngày đó và 
làm cho sáng rỡ và vui sướng. Và vì đã kiên nhẫn 
chịu đựng nên Ngài sẽ ban thưởng cho họ Thiên 
Đàng và lụa là. (Chương 76 – Al-Insan, câu 8 – 12). 

Và Allah đã trấn an những người ngoan đạo về 
tình hình của họ vào Ngày phán xét, Ngài phán: 

﴿ ّٗ ٱرن �ن نٱّ�ۡ ن وتَ�ّات تُام ب ٰص ٰت َۡ ت
َت نُُفنُقو ت أ نن ّّ �نيتةٗ َ �ت ۡم  � وتعت ُۡ ۡجُر

ت
تُاۡم أ فَت

ُت  نانۡم وت عنُ �ّ نُو ت رت ۡزت َت ۡم  ُۡ �ت  َتۡيانۡم وت ۡوٌف عت َت  .]٢٧٤: القمة[ ﴾ ٢�ت 

Những ai chi dùng tài sản của họ (vào việc từ thiện) 
cả đêm lẫn ngày một cách kín đáo hay công khai, sẽ 
được nhận phần thưởng nơi Thượng Đế của họ và 
họ sẽ không phải lo sợ và buồn phiền. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 274). 

Nào chúng ta hãy cùng cầu bằng an và phúc 
lành cho một người tốt nhất trong nhân loại, 
Muhammad bin Abdullah. 

ِْْدَك َورَُحْولَِل ُ�َّمٍد  وََعَ �َ لّْم وَ حَ ا  َصّل وَ  ََ ارِْك َعَ 
اِهِم�ْ  َّ ِِْ�َ ال يّ َّ ابَِتِه الُغّم الَميَاِمْ�َ  َوارَْض ا  َعِن آِلِ ال ََ َن  وََص
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يّْ�َ  ِِ ُلََفاِء الَمْم
ْ
ئِّمِة الَْمْهِدّ�ْ�َ  َواْ

َ ْ
ثَْمان  : األ َُ َمَم  َو َُ ِبْ بَْ�ٍم  َو

َ
أ

ْجَِعْ�َ  َوَمْن َحاَر َعَ َ�ْهِجِهْم 
َ
ِِيَّل أ
ابَِة نَ ََ ْن َحائِِم َص ََ َوَ َ  َو

  ّب ا رَ يَ  مْ هُ تَ ُّ ْع حُ َواّ�َْ 
ْ
َ عَ ال  .ْ�َ مِ ال

 
َ
ِ ا  أ

ْ
   وَ ْ�َ مِ لِ اْ المُ وَ  مَ َال حْ ِعّز اإل

َ
ْ أ ِّ ْ وَ  كَ ِذّل ال ِ مُ ال ِْ ِ� َ�ْ  

  ّممْ دَ وَ 
َ
ِّ  اءَ دَ عْ أ َ هذَ  ْل عَ اجْ   وَ ِن يْ ا

ْ
 دِ َال بِ  مِ ائِ حَ ّنا وَ ئِ مَ َْ آمناا مُ  َ�َ ا ال

 ْ  .ْ�َ مِ لِ اْ مُ ال

  نْ ا  مَ 
َ
 ا وَ نَ ادَ رَ أ

َ
 دَ َال بِ  ادَ رَ أ

ِ نَ  وْ اُ ا �
َ
 ِفْ  َدهُ يْ ُمّد كَ فَ  ةٍ قَ فُمْ  وْ ٍء أ

 
َ
 .هِ يْ لَ اراا عَ مَ دِ  هُ ْ�َ �ِ دْ تَ  ْل عَ اجْ مه  وَ �

 
َ
 ا  وَ نَ انِ َط وْ ا  آِمّنا ف أ

َ
 ْص أ

َ
 وَ ا وَ نَ تَ مْ ئِ ِلح أ

َ
  ةَ ال
ُ
 ا  وييّدْ نَ رِ وْ مُ أ

َ بِ 
ْ
 ِ�ّ وَ ا وَ نَ امِ مَ إِ  ّق ال

َ
ِ  هُ ّ�قْ ا  ا  وَ نَ مِ مْ  أ  مَ ََ  ْل عَ اجْ وَ   اكَ دَ هُ ل

 ِفْ  هُ لَ
ُ  يّئْ هَ   وَ اكَ َِ رِ 

َ
ِ  ل
ْ
ِ  هِ ائَِيْ ونَ  هُ ّ�قْ وَ ة  ا  اِلَ ة الَص انَ ََ ال َ  هِ يْ ا �ِ مَ ل

ْ
 ْ� اْ

 ِ  ل
ِ وَ  ادِ َْ عِ لْ

ْ
 ِِ حَ  مْ هِ بِ  لُْل احْ   وَ دِ َال ال

 .ادِ شَ المّ  ِل يْ

ْ ا  وَ نَ زّ الا وَ �َ المّ ا  وَ �َ الوِ  وَ َال ا الغُ نّ ََ  عْ �َ ا  ادْ   زَ ال
َ
ل زِ ال

 وَ 
ْ
ن  وَ ا ََ  ء اَ وْ حُ لِم

ْ
نَ مَ ا وَ هَ نْ مِ  مَ هَ ا َظ ت مَ فِ ل ََ  .ا َ�
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َ
  ِلحْ ْص ا  أ

َ
ْ  اَل وَ سْ أ    ا  ْ�َ مِ لِ اْ مُ ال

َ
  ِلحْ ْص أ

َ
 اَل وَ سْ أ

 ْ ّ  ِفْ  ْ�َ مِ لِ اْ مُ ال َ َعَ  مْ هُ عْ   ا  اْجَ نٍ َك مَ  ُُ
ْ
ْ وَ  ّق  ال ى  ا  دَ هُ ال

 ْظ فِ اسْ   وَ مْ هُ �َ َع وْ رَ  آِمنْ وَ   مْ هُ اءَ مَ دِ  ِقنْ اسْ   ا  مْ هُ اءَ مَ دِ  ِقنْ اسْ 
 وَ  مْ نَهُ �ْ دِ 

َ
هُ مَ عْ أ َِ  وَ  مْ هُ ارَ يَ دِ وَ  مْ ا

َ
َ وَ مْ أ  .مْ هُ ال

ِ  نْ ا  �ُ   ل
ْ وَ  ْ�َ مِ وْ لُ ظْ مَ لْ  وَ  نَ �ْ دِ هَ ََ ُمْض ال

ُ ْ
ى ارَ حَ األ

ْ وَ  ْ  ُصِ   ا  انْ ْ�َ �ِ وْ كُ نْ مَ ال ْ  نَ مِ  ْ�َ َعفِ ْض تَ ُماْ ال ّ  ِفْ  ْ�َ مِ لِ اْ مُ ال   نٍ َك مَ  ُُ
ْ  ِص   ا  انْ ْ�َ َِ اْ لِ فَ  ِفْ  مْ هُ ُصْ ا  انْ  َِ ُممَ ال   ِفْ  ْ�َ ابِ

َ
 ِت يْ �َ  اِف نَ �ْ أ

 ْ َ َعَ  مْ هُ عْ   ا  اْجَ ِس دِ قْ مَ ال
ْ
  ّب ا رَ يَ  ّق  ال

ْ
َ عَ ال  .ْ�َ مِ ال

 حُ وَ  َل ابِ تَ �ِ وَ  َل نَ �ْ دِ  ُصْ ا  انْ 
ْ  كَ ادِ َْ عِ وَ  َل يّ ِِ نَ  ةِ نْ   ْ�َ نِ مِ ؤْ مُ ال

 بِ  َل يْ لَ ا  عَ 
َ
ِّ  اءِ دَ عْ أ   مْ هُ �ّ إِ فَ  نَ �ْ ا

َ
 َل يْ لَ   ا  عَ َل نَ وْ ِجزُ  ُ�عْ ال

 بِ 
َ
ِّ  اءِ دَ عْ أ   مْ هُ �ّ إِ فَ  نَ �ْ ا

َ
 .َل نَ وْ ِجزُ  ُ�عْ ال

ُتةٗ ﴿ ست ُتٱ �ن ََ�ۡ�يتٱ حت ن َتاِ ا  ُتٱ �ّ ُتةٗ  رت ست ن حت ٞ رت َن �ن َ� ُتٱ  وت ن وتق
ابت َ�ّٱرن  ذت  .]٢٠١: القمة[ ﴾عت

 ّ�هَ زَ ا  وَ اهَ وَ قْ ا �َ َحنَ وْ فُ ا  آِت �ُ 
َ
هَ زَ  نْ  مَ ْ�ُ خَ  َت نْ ا أ َّ 

َ
 َت نْ ا  أ

ّ وَ   وْ مَ ا وَ هَ ِِ
َ
 .اهَ ال
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َ نّ ا  إِ   اْ ا �
َ
ُ أ   َل ل

ْ
 َو وَ فْ عَ ال

ْ
ْ َة وَ يَ ا�ِ عَ ال ِّ  اةَ افَ ُمعَ ال ِّ  ِفْ  ةَ مَ ائِ ا  نَ �ْ ا

ِّ وَ   ا وَ يَ �ْ ا
ْ
 .ةِ مَ خِ اآل

َ ا  وَ نَ �َ وْ يُ َُ  ُتْ احْ ا  وَ نَ �َ وْ نُ ذُ  مْ فِ ا  افْ  ْ س َّ  
ُ
ا نَ لّغْ �َ ا  وَ نَ رَ وْ مُ أ

يْ مَ يْ �ِ  ِِ َ آمَ  َل ا يُم َُ َ  مْ فِ ا افْ نَ �ّ ا  رَ ا ِ ا وَ ََ َ وَ ا وَ نَ �ْ ِِ اِ وَ ل ِِ   مْ هُ ا�َ �ّ رّ ذُ وَ  مْ هِ يْ ا
 إِ 
ِّ  عُ يْ مِ حَ  َل نّ  .ءَع ا

ِ نَ ّ�قْ ا  وَ  َ لّص ا ل
َ
 ّْْل قَ �َ   وَ اتئَ ىّ ا الاّ نّ ََ  ّفمْ �َ ات  وَ ال

 الِ َص ا  وَ نَ ءَ َع دُ ا وَ اَمنَ يَ ِص ا وَ َ�نَ َال َص 
َ
َ مَ َْ َح أ َِ  ا إِ ا

  َل نّ
َ
 عُ يْ مِ الاّ  َت نْ أ

 
ْ
 ا إِ نَ يْ لَ عَ  تُْب   وَ مُ يْ لِ عَ ال

  َل نّ
َ
َّ  َت نْ أ  .مُ يْ سِ المّ  اُب وّ ا

ُفو ت ﴿ ّن ٱ نت َّ ن نت ََۡنّزٞ نكت رتّبن َ �ّ َت رت ٰ َت ت  ١ ُسۡل َت ٌٰم  �ت وتست
ن  َ ۡرست َُ ۡ َن�ت  ١�ت َص َٰت َۡ�ت ن رتّبن َ ّ ّن  ُُ َۡ  ١٨٠: حورة الصافات[ ﴾١وتَۡ�ت
- ١٨٢[ 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban bằng an và 
phúc lành cho người bề tôi của Ngài, vị Sứ giả của 
Ngài, Muhammad, cho gia quyến tốt lành và trong sạch 
của Người, cho các vị bằng hữu cao quý và phúc hậu 
của Người. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hài lòng với các 
vị Imam chính trực, các vị Khalif chân chính: Abu 
Bakr, Umar, Uthman và Ali cùng với tất cả những vị 
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Sahabah còn lại khác của Nabi của Ngài và tất cả 
những ai đi theo con đường chân lý của họ! Ôi hỡi 
Đấng Chủ tể của toàn vũ trụ! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy làm vẻ vang cho 
Islam và những người Muslim, xin Ngài hãy hạ thấp 
điều Shirk và những kẻ làm điều Shirk, xin Ngài hãy 
phá tan kẻ thù của tôn giáo và xin Ngài hãy làm cho xứ 
sở này cũng như tất cả các xứ sở của những người 
Muslim được an lành! 

Lạy Thượng Đế, người nào muốn điều xấu cho 
chúng con và cho xứ sở của chúng con hoặc muốn chia 
rẻ chúng con thì xin Ngài hãy cho những điều đó rơi trở 
ngược lại cho chính họ, xin Ngài hãy hủy hoại kế hoạch 
và âm mưu của họ. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban cho quê hương 
của chúng con được an khang thịnh vượng, xin Ngài cải 
thiện các vị Imam và những người lãnh đạo của chúng 
con, xin Ngài hãy phù hộ và che chở cho vị Imam của 
chúng con và vị trông coi điều hành vụ việc của chúng 
con. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hướng dẫn và soi sáng 
nhà lãnh đạo của chúng con, xin Ngài hãy làm cho việc 
làm của y được Ngài hài lòng, xin Ngài hãy làm cho y 
luốn chân chính và có lòng nhân đạo. Lạy Thượng Đế, 
xin Ngài hãy làm cho y và hai vị phụ tá của y thành 
những người mang lại điều tốt đẹp và hữu ích cho đám 
bầy tôi của Ngài và xứ sở của họ, xin Ngài hướng dẫn 
họ con đường ngay chính. 
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Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy giúp chúng tránh 
khỏi sự thù hằn và oán hận, tránh khỏi việc cho vay lấy 
lãi và Zina (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân), tránh 
khỏi những tai họa và những điều bất hạnh, tránh khỏi 
những điều bại hoại tội lỗi công khai hay thầm kín. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy cải thiện tình 
trạng của những người Muslim! Lạy Thượng Đế, xin 
Ngài hãy cải thiện tình trạng của những người Muslim 
ở khắp mọi nơi! Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy đoàn kết 
họ lại trên điều Chân lý và Chỉ đạo! Lạy Thượng Đế, 
xin Ngài bảo vệ và che chở cho tính mạng của họ! Lạy 
Thượng Đế, xin Ngài bảo vệ và che chở cho tính mạng 
của họ! Xin Ngài hãy làm cho họ được yên lòng và an 
tâm, xin Ngài hãy che chở và bảo vệ tôn giáo của họ, 
nhà cửa của họ, tài sản và đồ đạc của họ. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy che chắn và bảo 
vệ cho những người bị đối xử bất công, những người 
yếu hèn, những tù binh và những người bất hạnh khốn 
khổ. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy giúp đỡ và phù hộ 
cho những người Muslim yếu hèn ở khắp mọi nơi. Lạy 
Thượng Đế, xin Ngài hãy phù hộ cho họ giành thắng 
lợi ở Palestine. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy phù hộ 
những người đang nỗ lực ra sức bảo về ngôi đền thiêng 
Maqdis – Jerusalem. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy 
đoàn kết họ lại trên điều Chân lý của Ngài. Ôi Đấng 
Chủ Tể của muôn loài! 
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Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban thắng lợi cho 
Kinh sách của Ngài, cho Sunnah (đường lối) của Nabi 
của Ngài và cho các bầy tôi tin tưởng của Ngài. Lạy 
Thượng Đế, việc đánh bại và trừng trị những kẻ chống 
phá tôn giáo là do Ngài quyết định bởi chúng không có 
khả năng chống trả nổi Ngài. Lạy Thượng Đế, việc 
đánh bại và trừng trị những kẻ chống phá tôn giáo là do 
Ngài quyết định bởi chúng không có khả năng chống 
trả nổi Ngài. 

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài 
ban cho chúng con những gì tốt đẹp trên thế gian và 
ở cõi Đời Sau và xin Ngài hãy cứu chúng con khỏi 
hình phạt nơi Hỏa ngục. (Chương 2 – Albaqarah, câu 
201). 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài mang đến cho linh 
hồn chúng con lòng Taqwa (kính sợ, ngay chính, ngoan 
đạo), và xin Ngài hãy tẩy sạch nó bởi Ngài là Đấng tẩy 
sạch tốt nhất, Đấng bảo hộ và quyết định cho nó. 

Lạy Thượng Đế, quả thật chúng con cầu xin 
Ngài sự khoan dung tha thứ, sự bằng an phúc lành luôn 
mãi trong tôn giáo, trên thế gian và cõi Đời Sau. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho 
chúng con, xin Ngài che đậy những điều đáng hổ thẹn 
của chúng con, xin Ngài loan truyền chúng con về 
những gì Ngài hài lòng. Lạy Thượng Đế của chúng con, 
xin Ngài tha thứ cho chúng con, cha mẹ của chúng con 
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và con cháu của chúng con, bởi Ngài là Đấng hằng 
nghe lời cầu xin và khấn nguyện. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban sự thành công 
cho chúng con trong những việc làm tốt và bối xóa khỏi 
chúng con những việc làm xấu và tội lỗi, xin Ngài đón 
nhận lễ nguyện Salah của chúng con, nhịn chay của 
chúng con, lời nguyện cầu của chúng con và tất cả 
những việc làm phúc thiện và ngoan đạo của chúng 
con, bởi quả thật Ngài là Đấng hằng nghe và hằng biết, 
xin Ngài hãy đón nhận sự sám hối của chúng con bởi 
Ngài là Đấng rất mực khoan dung, luôn đón nhận sự 
sám hối. 

Quang vinh thay Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad), Thượng Đế của Danh dự và Quyền 
lực! Ngài không liên can đến những điều mà họ đã 
qui cho Ngài. Và sự bằng an cho các vị Sứ giả! Và 
mọi lời ca ngợi tán dương kính dâng lên Allah, Đấng 
Chủ Tể của toàn vũ trụ. (Chương 37 – Assa-fat, câu 
180 – 182).  


