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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
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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:
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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:

َْ
ّ
َ
« ﻦْ ﺻَﺎمَ رَم َﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
»
()واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

“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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َْ
ّ
َ
« ﻦْ ﻗَﺎمَ رَم َﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
»
()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:
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ئ أد َر�ﻪ َر َمﻀﺎن ﻓﻠ ْﻢ
ﺮ
م
ا
ﻒ
�» ر ِﻏﻢ أ
ِ
ٍ ِ
(اﻷﺣﺎدﻳﺚ
“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
7
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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:

ّ
 كَم
ّ ِينَ ءَ ُ ْ ُ َ َل
ََ ٱ�َِين
َ� َب َيۡ�ُمُ ٱلصِّيَامُ َا كُتِب
ِ﴿ٰ�َ�ُّهَا ٱ�َ امَنوا كت
ۡ
َت ّ ُ ن
[١٨٣ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ ن �َبلِ�ُمۡ لَعَلَّ�ُمۡ �ََقو

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:

َ ْ َ ْ َ ََ ََْ ْ َُْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ
 ﻓ ِﺈ:ﺐ
» ِذَا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أﺣ ِﺪ�ﻢ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚ ﻳﻮﻣﺌِ ٍﺬ وﻻ ﻳﺼﺨ
َ َ
َ
َ ّْ
�ِﻪُ ﻓَﻠْﻴَﻘُﻞْ إ
ﺪٌ أَوْ ﻗَﺎﺗَﻠ
ﺎ�َﻤﻪُ أَﺣ
(ِ ﺻﺎﺋِ ٌﻢ « )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
�ِِّْ ﺻَﺎﺋِﻢٌ إ
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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,

َت ّ ُ ن

Đấng Tối cao và Ân phúc đã phán: ﴾ ﴿ عَلَّ�ُمۡ �ََقو

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
10
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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.

ّ
 كَم
ّ ِينَ ءَ ُ ْ ُ َ َل
ََ ٱ�َِين
َ� َب َيۡ�ُمُ ٱلصِّيَامُ َا كُتِب
ِ﴿ٰ�َ�ُّهَا ٱ�َ امَنوا كت
ۡ
َت ّ ُ ن
[١٨٣ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ ن �َبلِ�ُمۡ لَعَلَّ�ُمۡ �ََقو

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
11
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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:

َ
 أ ۡو١ رَ�َبَ ٍة
َ ٗ ۡ
ينا ذا
ك
ِ مِس

َ ۡ َ ََ َ ۡ ت
ُّۡعَ َبَ ُ َك
َ ۡ َ َٓمَا
١  و أد َرٮٰك مَا ٱل ق ة١ ح َم ٱلعَ قَبَة
�﴿ف� ٱ
َۡ
ۡ َ ٗ َي
َ ۡ
ۡ َ
 أو١ يما ذا مَ ق َر َ� ٍة
ِ  ت١ ٖم ِ� يَ ۡو ٖ� ذِي مسغَبَةٞ ٰ �إِط
َ ۡ َم
.[١٦ -١١ :� ﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟ١ ٖ� َ�ة

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

َ
َ�
ّ ِي يَد ع
ّ ِب ب
ُ ّ َ ُ ِ ّ َ﴿َرَءَيۡت
َ ِ ُ ۡٱ�َت
� َو٢ يم
ُ َّ� ٰلِكَ ٱ١ ِٱ�ِين
ِ  ٱ�َي ي�ذ
ۡ ۡ َُض ُّ �ََ ٰ طَعَامِ ٱل
.[٣ -١ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﻋﻮن٣ �
ك
س
ِ
ِم
ِ
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?
13
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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:

 �َبۡلِ�ُمۡ لَم
ۡ َ ْ ُ
َل قَدۡ أَه ل
َُآءَ� ُه ۡم ُر ُسلُهم
ّ
ن
َا ظَلَموا وج
ِكۡنَا ٱلۡقُرُونَ م
َۡ َ ﴿
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ْ
ْ
َ
ۡ َ ٰ َ�َ ُ ۡ ُ ُ
َ ٱ�َ ّي
َ �زي ٱل َق ۡومَ ٱل ُم ۡج
ّ ١ �ِرِم
ٰ
ۚ
َُم
لِك
ك
وا
مِن
ؤ
�
وا
ن
�
َمَا
و
�
ِ
ِت
ِب
ِ
ِ
َ
ۡ
َ
َ ٰٓ �
َۢ ۡ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ن
ِ �َ�ِف ِ� ٱ
�ض مِن �َعدِهِم �َِنظر كيف �َعمَلو
ََع َلۡ�َٰ�ُمۡ خ
.[١٤ ،١٣ :﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ١

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
14
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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.

ٞ
َ� ُ َنَ َل
ُ ّ بَ�ِ  ءَادَمَ إِمَّا يَأ ت
�ِ ٰ َنَ� ۡم ُر ُسل ِّ ن�ُمۡ �َقُصُّ و ع ۡي� ۡم ءَا
ٓ ٰ﴿
ِۡ ي
َ
ّ
َلَ َ َ خَ ٌ َل
م
ّ
ََ ُ �َ ۡ ُ ن
ََٱ�َِين
ٰ َ َ�َنِ ٱ
٣ � َوأ ۡص َح ف� ۡوف ع ۡيهِ ۡم َو� ه ۡم َزنو
َ
َ�ّۡ ُ ْ ت ِنَا وَٱسۡتَك
ٰ
ُ
َۡه
ُواْ �َن آ أُوْ�َ �ِٓكَ أَصۡ� َٰبُ ٱ�َّارِ� ه ۡم �ِيهَا
ٰ� َذَبوا
ََ ٰ ُ ن
.[٣٦ ،٣٥ : ﴾ ]اﻷﻋﺮاف٣ �و
ِ�

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
15
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ăn nhịn uống mà còn phải rèn luyện tâm tính và đạo
đức thật tốt. Nabi Muhammad  đã nói:

َََْ
َ َ َْ
َﻦْ لَﻢْ ﻳَﺪَع
َ ََْ
ّ
َﺎﺟَﺔٌ ﻰﻓ أن ﻳَﺪع
ﷲ
»
ِ ور َواﻟﻌﻤﻞ ﺑِ ِﻪ ﻓﻠيﺲ
ِ
ِ ُْ ﻗَﻮْلَ الﺰ
َُ َ َ
=K((١٩٠٣) َﻌَﺎﻣَﻪُ وَﺮﺷاﺑﻪ « )ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ح

“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
16
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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:

ّ
ُ َّ ِينَ ءَ ُ ْ ُ َ َل
ُ ٱلص
ّ
ََ ٱ�َِين
َ� َيَام كَمَ  كُتِب
ِ﴿ٰ�َ�ُّهَا ٱ�َ امَنوا كت
ِ ب ع ۡي� ُم
ۡ
ََن
َت ّ ُ ن
َ ُ ّۡ ٗ ّ
ُ
ت �َمَن � مِن�م
� ٖ ٰ � َيَام مَعدو١ ن �َبلِ�ُمۡ لَعَلَّ�ُمۡ �ََقو
ٞ َّ ً َ ۡ �ََ ٰ َ َ عِدَّة  مِّ ّ ُخَ َ َ�ََ ّ ِينَ ُ ُ َ ُ ۡ ي
 نۡ �َيَا ٍ� أ ر ۚ و �َ ي ِطيقونهۥ فِد ةٞ َٖ ِر�ضا أو سفر
م
ُ ط
ُ تَص
ُ  ّ َُۥ َوأَنٞ�ۡ َ�َه َو خ
ٗ ۡ ََن �َطَوَعَ خ
ٞ�ۡ َوموا ْ خ
ُ ��
ّ
َ ��
ِ َعَام ِم ۡس
ۚ
ٖ ك
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َ ُ ٓ ّ
َُ ُ ۡ ۡ ُ ن
ُ ُۡ
ُ ّ
ۡ�
نزل �ِيهِ ٱلقرۡءَان
أ
ِي
َ�َهۡرُ رَمَضَانَ ٱ
١
و
لَم
�َع
م
نت
ك
إِن
م
َ
ِ
ۡ
ۡ
ُ
ُ
ّ ُه ٗدى
َ ّ َ َ ِ َِّلن
ٰ َت ّمِنَ ٱلهُد
ى وَٱلف ۡرقَانِ � �َمَن شَهِدَ مِن� ُم
ٖ ٰ�ِاس و�ي
ۡ َۡ ّ
َ ََ� َ ً
ََن
ٞ ّ
َُخ
ُ فَل
يَص ۡم ُهۖ وَمَن � َم ِر�ضا أ ۡو ٰ َسف ٖر
لشَهر
ََۗعِدَة ِّ نۡ �َيَّا ٍ� أ ر
َّ ة
ََ وَ� ُِكۡمِلُواْ ٱلۡعِد
ۡ �َُ وَ�َ يُرِ�دُ بِ�ُمُ ٱلۡع
ۡ�ُرِ�دُ ٱ�َُّ بِ�ُمُ ٱلۡي
َع ّ ُ ۡ ُ ن
َ ََ َ�َل
 �ذا س ك١ َٰ مَا هَدَٮٰ�ُمۡ وَل َ لََ� ۡم � َشك ُرو
َ� ََّ��ُِكَ�ُِّواْ ٱ
ْ ُ َۡيَ ۡ ت
�َ ِّ فَإ
َ َ
ّ
جيبوا
عِبَادِي
ِ ِ�ِّ قَرِ�بٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱ�َاعِ إِذا د�َنِ� فَل س
ّ
ع
َُ ن
.[١٨٦ -١٨٣ :﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ ِ وَ�ُۡؤۡمِنُواْ �ِ لَ لََ ُه ۡم يَ ۡرش ُدو
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
18
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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).

ّ ّ َ
َ ََ
َ ْ ﻓ اﻟ
ْ ُ َ ْ اﷲ
َ َﺑ
ُ ﺎر َك
 َو�ﻔ َﻌﻨﺎ ﺑِ َﻤﺎ ِ�ﻴْ ِﻬ َﻤﺎ ِﻣ َﻦ،لﺴَُ ِﺔ
ﺎب و
ِ ْ ِ ﻟ َوﻟ�ﻢ
ِ
ِ ﻜﺘ
َ
ْ ْ َ َ ْ
ُ َ
َ �َ اﷲ
َ  َوأَ ْﺳﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ،� َﻫ َﺬا
ْ  أﻗُ ْﻮ ُل ﻗَ ْﻮ،ﻜ َﻤﺔ
.ﻟ ﻲﻟ َوﻟ� ْﻢ
ﻌ
ﺤﻟ
ِ ﺎت و
ِ
ِ اﻵﻳ
ِ
ِ

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!

19
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Bài Khuttah thứ hai

ْ َ َْ َ َ ْ ّ َ
ُ ْ ْ َ
ّ ِ َﻣﺎلﻚ ﻳَ ْﻮم،لﺮَﺣﻴْﻢ
،ﻟِﻳْ ِﻦ
ِ ِ ِ ِ ّ  ا ّﺮَﺣ ِﻦ،�� رِ اﻟﻌﺎل ِﻤ
ِ ِ اﻟ َﻤﺪ
َ
ّ َ َ َ َْ ُ َ َْ
ْ ُ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ُ
ً ّ
ُ
َ
 أﺷْﻬَﺪُ أَنّ �َُﻤَﺪا،�أﺷﻬﺪ أن ﻻ إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲ الﻤﻠﻚ ﺤﻟﻖ الﻤ ِﺒ
ََ
ْ
ﺒ
ْ َ َ َ َ �َ وﺳَّ َﻢ َو
َ اﷲ
ُ َّ ْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ َﺻ
ُُ
آﻪﻟ َو َﺻﺤ ِﺒ ِﻪ
َ
ِ ِ  َوﻋ،ﺎرك ﻋﻠﻴ ِﻪ
َ ْ أَ ْﺟﻌ
.�
ِِ
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.
20
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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:

ۡ ُ َۡ َ ُ
َ َ ُ ۡ َُ
ُ �ٱ
[١٨ :﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم١ �
﴿وَهو ٱل
ِ �قَاهِر ف ۡوق عِبَادِهِۚۦ وَهو ٱ
ِكيم َب

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:

ُ ََقَالَ رَ�ُّ ُ ُ ۡ ُ ِٓ َ ۡ تَ ۡ ل
[٦٠ :ب � ۡ ۚم ﴾ ]ﻏﻓﺮ
ج
﴿
ِ �م ٱدعو� أس

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.

َٱ�ۡت
ّ
ُ َِصِمُواْ بِٱ�َ ِ ُه َو َوۡل َٮٰ �ُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡ� َٰ وَنِعۡمَ ٱ�َّص
﴿
﴾٧�
[٧٨ :]ﺤﻟﺞ

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).

ّ
ُ َٰ�َ�ُّهَا ٱ�َِينَ ء
َّ
�امَنو ٱصۡ�ِ ُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱ
َ�َّقُواْ ٱ
﴿
َع ل ّ ُ ۡ ُ ۡ ُ ن
.[٢٠٠ : ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان٢ لِحو
َََ�م �ف

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
22
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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:

ّ
ٗ َ�ُطۡعِمُونَ ٱلطَعَامَ �ََ ٰ ُح ّبهۦ م ۡسك
ٗ ِ ينا َو�َت
ّ
ً يما َوأَس
 ِ�َمَا٨ ِ�ا
﴿
ِ ِ ِِ
ُ ُ ََ ٗ َ َ ۡ ُ
ّ
ّ
ُ ُطۡعِمُ�ُمۡ لِوَجۡهِ ٱ�َ ِ َ� نُر
ً ك
�د مِن�م جزآء و� ش
 ِنَا٩ ورا
ِ
َ َ ّ َ
ٗ �َب
ۡ وسا
ٗ �َم َطر
ُ ن رَ ّ� ِنَا يَ ۡو ًما
ّ ََِافُ م
ُ
ُ �َ �ٰلِك
١ ��ر
َّ�وَقَٮٰهُم ٱ
ِ
ّ
ٗ َا صَ�َُواْ جَنَ ٗة َو َحر
ٗ ُ ُ َ ٗ ۡ َ ۡ ُ ّ �َۡوۡمِ وَل
ُ َ َ َ
��ر
 وجزٮٰهم ِم١ �َقَٮٰهم ن�َة و�ور
ِ

[١٢ -٨ : ﴾ ]اﻹ�ﺴﺎن١

Và vì thương yêu Ngài, họ chu cấp thực phẩm cho
người nghèo, trẻ mồ côi và tù binh. Họ bảo: “Chúng
23
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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:

ِّي
ُ َ ُ ٗ َ َ َ َ ّٗ
فَلَه ۡم أ ۡج ُره ۡم
﴿ نَ يُنفِقُونَ أَمۡ�َ ٰلَهُم بِٱ�َّۡلِ وَٱ�َّهَارِ ِ�� وع��ِية
ََ خَ ٌ َل
ََ ُ �َ ۡ ُ ن
.[٢٧٤ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ عِندَ َر ّ� ِهِ ۡم َو� ۡوف ع ۡيهِ ۡم َو� ه ۡم َزنو

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.

َ
َ � ََّ َ َ ّ ْ َ َ ﻰﻠﻋ
َ
 وَﻰﻠ َﻋ،ٍﺒْﺪِكَ و رَﺳُﻮْلِﻚَ �َُﻤَّﺪ
�� ﺻَﻞِ وﺳِﻢ و
َ ْ َ َْ ََ ّ
ِ اﻟﻄَّﻴِّب
ّ
ارض ا� َﻋ ِﻦ
 و،� وَﺻَﺤ َﺎﺑَﺘِﻪِ اﻟﻐُﺮِ الﻤﻴﺎ ِﻣ،َْ�ِ�َْ اﻟﻄَﺎ ِﻫ ِﺮ
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ﺋِﻤ َ
ُْ
ُﻠَﻔَﺎءِ الﻤَﺮْﺿ ّ ْ َ َﻲ ْ ْ
ُ
ﺑ ﺑَ� ٍﺮَ ،و� َﻤ َﺮَ ،و�ﺜ َﻤﺎن،
:
�
ﻴِ
ِ
�َْ ،وَاﺨﻟْ
ّﺔِ الْﻤَﻬْﺪِ�ِّ
ِ
ََ
َ
ﻦْ ﺳَﺎرَ ﻰﻠﻋ َ� ْﻬﺠﻬﻢْ
ﺔِ ﻧَبِﻴِّﻚَ أ ﻤﺟَْﻌِ�َْ ،وَﻣَ
ّ ،و َ �َﻦْ ﺳَﺎﺋِﺮِ ﺻَﺤَﺎﺑ َ
ِ ِ
ّ
َا�َﺒَ ْﻊ ُﺳَّﺘَ ُﻬ ْﻢ ﻳَﺎ َر ِّ اﻟْ َﻌﺎل َﻤ ْ َ
�.
ِ
َ ّ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َْ ََ
َّ الﺮﺸِ َك َوال ْ ُﻤ ْﺸ� ْ َ
ّ ْ
�،
اﻹﺳﻼم والﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� ،وأ
ِِ
ا� أِﺰَ ِ
ْ
َ
َ
ََّْ َ ْ َ َ ّْ َ ْ َْ َ
ّ
ً
ﻫﺬ َ
 اﺒﻟ َ� آﻣﻨﺎ ُﻣ ْﻄ َﻤﺌًِﺎ َو َﺳﺎﺋِ ِﺮ ﺑِﻼ ِد
ودِﺮ أﻋﺪاء ﻟِﻳ ِﻦ ،واﺟﻌﻞ
ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ ْ َ
�.
ِِ
َ ْ ََ ََ َََ َ َ ََ ُ ْ َْ ُْ َ َ ّ
ُدَ َﻛﻴْ َﺪ ُه ِ ْ
ﻓ
ا� ﻣﻦ أرادﻧﺎ وأراد ﺑِﻼدﻧﺎ � ِﺴﻮ ٍء أو ﻓﺮﻗ ٍﺔ ﻓ
َ
َ ْ َ ْ َ ْ َُْ َ ً َ
ﺎرا َﻋﻠﻴْ ِﻪ.
�ﺮه ،واﺟﻌﻞ ﺗﺪ ِ��ه ِدﻣ
َ َ
َ
ْ
َ َ ُ َ
َ َ
 آﻣِﻨَّﺎ ﻲﻓ أ ْو َﻃﺎﻧِﻨﺎَ ،وأ ْﺻ ِﻠﺢ أﺋِ ْﻤﺘَﻨﺎ َو َوﻻة أ ُم ْﻮ ِرﻧ ،و�ﻳِّﺪ
ْ
َُّْ ُ َ َ َ ْ
َْ َ
َ
اﺟ َﻌ ْﻞ َ� َﻤﻠَ ُﻪ ِ ْ
ﻓ
ﺑِﺤﻟ َ ِّ ِإ َﻣﺎ ِﻣﻨﺎ َو َوَِ ّ أم ِﺮﻧﺎ ،ا� وِﻘﻪ ل ِﻬﺪاك ،و
ْ
ُّْ َ
ر َﺿ َ
ﺊ َ ُﻟ ْ َ َ َ
ﺎكَ ،و َﻫِّ ْ
ﺤﻟ َﺔ ،ا� َوِﻘﻪ وﻧﺎﺋبَﻴْ ِﻪ ل ِ َﻤﺎ ِ�ﻴْ ِﻪ ﺨﻟ َ ْ�
ﺒﻟﻄﺎﻧﺔ الﺼ ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َّ
ﺒﻟﻼ ِد ،واﺳﻠﻚ ﺑِ ِﻬﻢ ﺳ ِبﻴ ِﻞ لﺮَﺷﺎ ِد.
ل ِﻠ ِﻌﺒﺎ ِد و ِ
ْ َ
ُ
َ
َْْ َّ
اﻟﻐ َﻼ َوالﻮ�َﺎَ ،و ّ
لﺮَ َ�ﺎ َوال ِّﻧﺎَ ،وال َﺰﻻ ِزل
ﺎ
َ
ا� اد�ﻊ �
ِ
َْ
ْ
َ
َوا ْلﻤ َ
ﺤﻦَ ،و ُﺳ ْﻮء اﻟ ِﻔﺘ َﻣﺎ ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣﻨ َﻬﺎ َو َﻣﺎ َ� َﻄ َﻦ.
ِ
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َ
َ ْ َ
أ ْﺻ ِﻠ ْﺢ أﺣ َﻮال
ْ َ
َوال ُﻬﺪى ،ا�

َ ْ ْ َ ْ
ﺣ َﻮ َال ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ ْ َ
� ،ا�
ا� أﺻ ِﻠﺢ أ
ِِ
َ ّْ
ُْ ْ َْ ْ ِّ َ
َُْْ ْ ََ
ﻓ ُ َﻣﻜ ٍن ا� اﻤﺟﻌﻬﻢ ﻋ اﺤﻟِ
الﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� ِ
ْ ْ
َ
ْ ْ َ َ ُ
ْ ْ َ َ ُ
ﺎءﻫ ْﻢَ ،وآ ِﻣ ْﻦ َر ْو َﻋ� ُﻬ ْﻢَ ،واﺣ ِﻔﻆ
ﺎءﻫ ْﻢ ،ا� اﺣ ِﻘﻦ ِدﻣ
اﺣ ِﻘﻦ ِدﻣ
َ
ْ َ
َُْ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
ﺎرﻫ ْﻢ َوأم َﻮال ُﻬ ْﻢ.
ِد�ﻨﻬﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ و ِدﻳ

َْ ْ ُْ َْ َ ُْ ْ َ َ ْ َ َ ُْ
ُ
اﻷ َﺳ َ
ﺎرى
ا� � ْﻦ ل ِﻠﻤﻈﻠﻮ ِﻣ� والﻤﻀﻄﻬ ِﺪ�ﻦ و
َ َْْ ُ
ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ َْ َ ُْ ْ َْ ْ ِّ َ
ﻜ ْﻮ� ْ َ
ﻓ ُ َﻣﻜ ٍن،
اﻧ
ا�
،
�
ﺼ الﻤﺴﺘﻀﻌ ِﻔ� ِﻣﻦ الﻤﺴ ِﻠ ِﻤ� ِ
ِ
والﻤﻨ ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َُ َْ ْ َ
َْ
ﺼ ُﻫ ْﻢ ْ ْ ْ َ
ا� اﻧْ ُ ْ
ﺖ
ﻓ أ�ﻨ ِ
ﺎف �ﻴ ِ
ﻓ ﻓ ِﻠﺴ ِﻄ� ،ا� اﻧ ِﺺ الﻤﺮاﺑِ ِﻄ� ِ
ِ
َُْْ ْ ََ ْ
ْ ْ
اﺤﻟ َ ِّ ﻳَﺎ َر ِّ اﻟْ َﻌﺎل َﻤ ْ َ
�.
ال َﻤﻘ ِﺪ ِس ا� اﻤﺟﻌﻬﻢ ﻋ
ِ
ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ َ ّ َ
ﻚ َوﻋﺒَﺎد َك ال ْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ ْ َ
�،
ا� اﻧﺼ ِد�ﻨﻚ و ِ�ﺘﺎﺑِﻚ وﺳﻨ ِﺔ ﻧ ِبِ
ِ ِ
ِِ
َ َ
َ َ
ّْ َ ّ
َ ُْ
َ َ َ ْ َ
ﻟِ� َﻦ ﻓ ِﺈَ ُﻬ ْﻢ ﻻ �ﻌ ِﺠ ُﺰ ْوﻧﻚ ،ا� َﻋﻠﻴْﻚ
ا� َﻋﻠﻴْﻚ ﺑِﺄﻋﺪا ِء
َ َ
ّْ َ ّ َ ُْ
َ ْ َ
ﻟِ� َﻦ ﻓ ِﺈَ ُﻬ ْﻢ ﻻ �ﻌ ِﺠ ُﺰ ْوﻧﻚ.
ﺑِﺄﻋﺪا ِء
َ ٗ
ٗ
ۡ
﴿�َّنَآ ءَاتِنَا �ِ ٱ�ُّ �يَا َحسَنَة َو ِ� ٱ�خِ رَةِ
حسَنَة َوقِنَا
َذَابَ ٱ�َّارِ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة.[٢٠١ :
َُُْ َ ََْ َ
اﻫﺎَ ،و َز ِّ َﻬﺎ أَﻧْ َ
� َﻣ ْﻦ َز َّ َﻫﺎ ،أَﻧْ َ
ﺖ َﺧ ْ ُ
آت �ﻔﻮﺳﻨﺎ �ﻘﻮ
ﺖ
ا� ِ
َ َ
َو ُ ِّ َﻬﺎ َو َم ْﻮﻻﻫﺎ.
26

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

َ َُ ْ َ ّ
ّ ﻓ
ّ ﻚ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َواﻟْ َﻌﺎ�ﻴَ َﺔ َوال ْ ُﻤ َﻌﺎﻓَ َﺎة
َﻟِ ْ�ﻦ
ْ ِ ﻟَاﺋِ َﻤ َﺔ
ا� إَِﺎ �ﺴﺄل
ِ
ْ
ّْ َ
.ﻟُ�ﻴَﺎ َواﻵ ِﺧ َﺮ ِة
و

َ ُ ْ ََّ ََُْ ُ ُْ ْ َ ََُُْ ْ ْ
َّْ
 َو َ�ِﻐﻨﺎ،ِ أ ُم ْﻮ َرﻧﺎ
� و، واﺳﺘ �ﻴﻮ�ﻨﺎ،ا� اﻏ ِﻔﺮ ذﻧﻮ�ﻨﺎ
َ ْ َّ
ُ َ َ ْ ُ َْ
َ ُ
َ ﻟ ْ�ﻨَﺎ َو َو
،ﺪﻟﻳْ ِﻬ ْﻢ َوذ ِّ َّﺎ� ُﻬ ْﻢ
ِ  َرَﻨﺎ اﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﺎ َول ِ َﻮ ِا،ﺮﺿﻴﻚ آﻣﻨﻟَﺎ
ِ
ِ ِ�ﻴﻤﺎ ﻳ
َ ّ
ّ ﻚ َﺳﻤﻴْ ُﻊ
.ﻟُ َﻋء
َِإ
ِ
َ ّ
ْ ََ
َّ َّ
َّْ
ّ
 َو�ﻘ َّﻞ، الﺴِِّﺌَﺎت
َ�  َو�ِ ْﺮ،ﺼَﺤﻟ َﺎت
ِ ا� َوِﻘﻨﺎ ل
َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َُ ََ َ َ ََ َ َ
َ ْﻚ أَﻧ
ّ ﺖ
لﺴَ ِﻤﻴْ ُﻊ
َ وﺻﺎ ِﻟﺢ أ�ﻤ ِﻨﻟﺎ ِإ،ﺻﻼ�ﻨﺎ و ِﺻﻴﺎﻣﻨﺎ ودﻋءﻧﺎ
َ ّ ََْ َ ْ َُ ُ ْ َْ
ُ َّ َﻟ
َ ْﻚ أَﻧ
ّ اب
ّ ﺖ
.لﺮُ ِﺣﻴْ ُﻢ
َ وﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ِإ،اﻟﻌ ِﻠﻴﻢ
ََ� ٌ َ َ َ
َُ ن
بۡ�َٰنَ رَ�ِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ �َم
 وس�ٰم١ َّا يَصِ فو
﴿
ۡ
َ ٰ �َ  َٱ�َۡمۡد ُ �َِ ّ ِ َر ّب ٱل١ �
َ ِٱل ۡ ُم ۡرسَل
١٨٠ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺼﺎﻓﺎت١ �
ِِ لَم
[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).
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