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Khuttabah cuối Ramadan 

َْم َ  إننّ 
ْ
ن  ال َْمُ ُه وَ  �ن

َ
ُرُه َوَ�ُعوُذ بن � ْغفن

ينُُه َو�َْاتَ ورن  اهللان �َْاتَعن ْ  ُشُ من
نَا ْ�ُفان

َ
َا،وَ  أ َمالن ْْ

َ
ِن أ َا ْ  َيىَئ ُ  اهللاُ  هن َمْ  َ�ْه ن  من

َ
ّّ ل ّْ فََ   ،فََ  ُمضن َوَمْ  يُْضلن

 ُ
َ
ََ ل   ،َهادن

َ
ْن ال

َ
ْشَهُ  أ

َ
هَ َوأ ـٰ  ا إنلَ

ّ
ُ  هللاُ إنال

ُ
ُْْ هُ َورَُيول َْ ا  ّن ُمَّم ا

َ
ْشَهُ  أ

َ
 َوأ

ِي َخلََق�ُ ﴿ َّ � ُُ �ُّّ ر َ� َٱ  �سّ ُٱ �ّقُقْ  ا 
َ
ه ۡفٖس َ�ّ َّ   ِ ِّ  ُ  ٖ ِّۡنَٱـ   َ�ِٰحـَدة وََخلَـَق 

ِّۡنُٱَم  ٗ   َّ َّ َٱ  َو ََ ۡو ۚ � َو�ِسَ ثِ�ٗ   كَ ََ ر �  ٗٓء َّ َو�ّقُقْ  ِ ِ ۚ ََ �َۡح 
َ ۡۡ ََ ِِِِ  َو� ِي َََس َٓءُُْ َّ � َ َّ

ُۡ َ��ِيبٗ  ََ َعلَۡيُ� �َ َ َّ  ١: النساء ﴾ ١  �

ر ﴿ ر �ّقُقْ  ُنْ  َّ ِنَ  َء  َّ َٱ  � ا 
َ
ه ّ�َ  ََ ۡسـلُِمْ  ّ  ُُُ ــ

َ
ّّ َوَ ِ َّ َقُمـُْقّ  ِ َ َحّق ُقَق ِِِِ  َو َّ �

 ١٠٢: آل عمران ﴾١

﴿ ّٗ ْۡ ر قَــ َ َوقُُُْـْ  َّ ر � ر �ّقُقــْ  ُنـْ  َّ ِنــَ  َء  َّ َٱـ  � ا 
َ
ه ُۡ نُۡصــلِۡح  ٧   َسـِدندٗ َ�ّ لَُ�ــ

 َ َّ � ِِ ـ ِِ َّ  نُ ُۡ  َو �َُّ ُُـُْ  ُۡ ۡۡ لَُ� فِ ۡۡ ََ ُۡ َو ٰلَُ� ََ ۡع
َ
َ   ًَ ْۡ ََ فَـ َو�َُسـَْ�ُۥ َ�َقـۡد فَـ 

 ٧١ - ٧٠: األحزاب ﴾  ٧َعِظيًم  

ّما َ�ْعُ  
َ
يثن كنتَاُب اهللان أ َ ن

ْ
ََ ال  َ ْْ

َ
َُ ُمَّم ٍ  َخْ�َ وَ  إنّن أ َن َهْ  َهْ 

ْ
  ال

 ّ ُُ َ لَة  َو ََ  بنْ َعٍة 
ّ ُُ  ُمَْ ةٍَة بنْ َعة  َو

ّ ُُ ََُها َو ُمورن ُمَْ ةَا
ُ ْ
َ لٍَة  ن اّلارن  َوَشّ ام

ََ 

Quí đạo hữu thân mến, 

Hãy kính sợ Allah bằng cả lòng Taqwa rồi Ngài sẽ 
cải thiện việc làm của mỗi chúng ta và sẽ tha thứ tội lỗi cho 
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tất cả chúng ta. Quả thật, lòng Taqwa là động lực chính yếu 
cải thiện hành vi của người bề tôi, đưa người bề tôi thẳng 
bước trên con đường tuân lệnh Allah, giúp người bề tôi đến 
gần với Ngài và được Ngài đoái hoài và thương xót. 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Chúng ta hãy biết rằng tháng Ramadan không phải 
là tháng hành xác, không phải là tháng khổ hạnh mà Allah 
muốn trừng phạt người bề tôi, và nó cũng không phải là 
tháng vô nghĩa trong sự nhịn đói, nhịn khát làm mệt thân xác 
mà nó chính là thời gian thiêng liêng và ân phúc của một 
người có đức tin nơi Allah, Đấng Vĩ Đại và Tối cao, và có 
đức tin nơi cõi Đời Sau. 

 

Ramadan không phải là tháng hành xác mà là 
tháng bổn phận  

Hàng năm cứ vào tháng chín niên lịch Islam, toàn 
thể người Muslim phải thi hành bổn phận nhịn chay nguyên 
tháng được gọi là nhịn chay Ramadan theo lệnh truyền của  
Allah: 

ِن ﴿ َّ َٱ  � ا 
َ
ه ر ُكَُِب َ�ّ ُنْ  َّ ِّ  َ  َء  ِنَ   َّ � َ ََ َُ َكَم  ُكَُِب  َي  ُُ �ُِصِ َعَلۡيُ�

 ََ ُُّقْ ُۡ َق ُۡ لََلّلُ�  ١٨٣: البقرة ﴾١َ�ۡبلُِ�

Hỡi những người có đức tin! Ngài đã sắc lệnh qui định 
bắt buộc việc nhịn chay đối với các ngươi tương tự như 
Ngài đã sắc lệnh qui định bắt buộc đối với những người 
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trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những 
người ngay chính biết kính sợ Albaqarah: 183.  

Nhịn chay Ramadan không chỉ là một giáo điều bắt 
buộc mà nó còn là một trong năm trụ cột của Islam. Nabi 
Muhammad  đã di huấn:  

َ اإلنْي َ (( َ َخٍْس بُ�ن ََ ْن  :ُى 
َ
هَ الَ َشَهاَدةن أ ـٰ   إنلَ

ّ
ّن ُمَّم اا  إنال

َ
َو�نقَاىن  اهللان  رَُيوُل  اُهللا َوأ

 َ َّ ْوىن َرَمَضانَ ال َْ َىْتنَو
ْ
ّئ ال  )) ةن َو�نيتَالن الّكَةةنوََس

“Tôn giáo Islam được dựng trên năm trụ cột cơ bản: lời 
tuyên thệ chứng nhận không có Đấng thờ phượng nào 
khác ngoài Allah và Muhammad là vị thiên sứ của Ngài, 
dâng lễ nguyện Salah, bố thí Zakah, nhịn chay Ramadan 
và hành hương đến ngôi đền thiêng liêng Ka’bah.” 
(Muslim). 

Ramadan không phải là tháng vô nghĩa mà là 
tháng thiêng liêng  

Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán: 

َُ ُهدٗ ﴿ َۡۡء  ـزَِل �ِيِِ �ۡلُق
ُ
ِٓي َ َّ � ََ  ََ ََ �َ ُۡ ۡٱ َِّيَِ�ٰٖت ِلِلّن ِٱ ى ََ َِ  �ُُۡٱَدٰى  َو ِّ

 � َِ قَ  ۡۡ   ١٨٥: البقرة ﴾َو�ۡلُف

Tháng Ramadan là tháng mà trong đó kinh Qur’an 
được ban xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang một 
bằng chứng rõ rệt về sự Chỉ đạo và tiêu chuẩn (phân biệt 
Phúc và Tội) Al-Baqarah: 185.  
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Cũng trong tháng Ramadan này, Allah đã ban thắng 
lợi cho Thiên sứ Muhammad và các tín đồ của Người trong 
trận đại chiến Badr, Ngài đã gửi xuống một ngàn thiền thần 
giúp đánh bại kẻ thù ngoại đạo mang lại sự hùng mạnh và vẻ 
vang đầu tiên cho Islam, như Allah phán nhắc lại sự việc: 

ۡلفٖ  ﴿
َ
ُ�ُ ِِه ِمد  َُ  ِِّ

َ
َ ُۡ ََ لَُ�  ََ َُ ُۡ فَسۡس �ُّّ �َ ََ َُِۡيُثْ ُۡ ََۡس ِ ّ�َِكِة ِ ََ ِمَِ  �َُۡم

دِ�ِ  ۡۡ                                                        ٩: األنفال ﴾٩َ� َُ

Và (hãy nhớ) khi các ngươi cầu xin Thượng Đế của các 
ngươi cứu giúp thì Ngài đã đáp lời cầu xin của các ngươi, 
Ngài nói: “TA sẽ trợ giúp các ngươi với một ngàn thiên 
thần xếp thành hàng ngũ”. Al-Anfaal: 9 (chương 8).  

﴿ َِ ۡلِ� ِ� قُلُْ
ُ
رۚ َسه ُنْ  َّ ِنَ  َء  َّ ر �  ُُْ ِ ِّ ُۡ َ�َث َلُ� َّ  ِِّ

َ
ّ�َِكةِ َ ََ ّ َ  َِِ  �َُۡم ُۡ نُِْر َ� ِ ِ

 َٖ ّ َ�َنـ  ُُ  ُۡ ِّـۡنُٱ ر  ُّـْ  ِ ۡۡ ِِ َو� َن  ۡۡ َ ۡۡ � َِ ْۡ ر فَ  ُّْ ِ ۡۡ ۡ ۡعَب فَس ر �ُ و  ُۡ ِنَ  َ�َف َّ � ١﴾ 
 12: األنفال

(Này Muhammad), Ngươi hãy nhớ khi Thượng Đế của 
ngươi đã mặc khải cho các  thiên thần: “TA ở cùng với 
các ngươi, hãy cũng cố tấm lòng của những người tin 
tưởng; TA sẽ gieo sự kinh hãi vào lòng của những người 
không tin tưởng, bởi thế hãy đánh vào cổ và từng ngón tay 
của chúng.” Al-Anfaal:12 (chương 8).  

Nabi  có di huấn rằng: 

ْنهن « 
ْ  َذنْ ّ َى من ََ ََ ُ َما 

َ
َر ل اَى َرَمَضاَن إنيَماناا َواْستنَااباا ُففن َْ   » َمْ  
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“Ai nhịn chay Ramadan bằng cả đức tin và niềm hy vọng 
thì sẽ được tha thứ những tội lội đã qua.” (Bukhari, 
Muslim).  

Ramadan còn có những đêm dâng lễ cầu nguyện, 
một việc làm đầy ân phước mà Nabi  đã dẫn bước và chỉ 
bảo, Người nói: 

ْنهن « 
ْ  َذنْ ّ َى من ََ ََ ُ َما 

َ
َر ل   » َمْ  قَاَى َرَمَضاَن إنيَماناا َواْستنَااباا ُففن

“Ai dâng lễ ngyện Salah hằng đêm trong tháng Ramadan 
bằng cả đức tin và niềm hy vọng thì sẽ được tha thứ 
những tội lỗi đã qua”. (Bukhari, Muslim). 

Những đêm dâng lễ nguyện Salah của Ramadan sẽ 
là cơ hội để mỗi tín đồ ôn lại kinh Qur'an mầu nhiệm giúp họ 
ghi nhớ và thấm nhuần lời phán dạy của Allah. Đặc biệt 
trong những đêm cuối của Ramadan lại có một đêm được 
gọi là Đêm Định mệnh (Laylatul-Qadr) một đêm ân phúc vĩ 
đại mà Allah dành làm món quà cho những người ngoan đạo 
trung kiên của Ngài.  

﴿ ِِّ ۡٱٖۡ َ�ۡلَُة �ۡلَقۡد�ِ َخۡ�ٞ  ََ ۡلِف 
َ
 ٣ : لقد� ﴾٣ۡ  َ

Đêm Định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường. 
Al-Qadr: 3 (chương 97). 

Ngoài ra, tháng Ramadan còn là dịp để cho những 
tấm lòng hảo tâm ghi thêm công đức như Nabi  đã di huấn: 

»  
َ
ُّ أ ثْ ُ من

َ
ا َةَن ل امنما َْ ّرَر  ََ امنمن َشىَْااَمْ   َّ ْجرن ال

َ
ْ  أ ُُ من َُ نُّه َال َ�نْ

َ
 » ْجرنهن َ�ْ�َ ن
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“Người nào hậu đãi đồ ăn uống xả chay cho người nhịn 
chay y sẽ được ghi nhận ân phước giống như ân phước 
của người nhịn chay, tuy nhiên điều đó chẳng làm mất đi 
ân phước của người nhịn chay một điều gì.”(Ahmad, 
Annasa’i và được Albani xác nhận là chính xác.).  

Ramadan không phải là tháng khổ hạnh mà là 
tháng tỏ lòng kính sợ và trung thực với Allah  

Ramadan đến, mọi tín đồ Islam phải nhịn chay để thi 
hành bổn phận. Hình thức nhịn chay là mỗi ngày, mỗi tín đồ 
nam nữ khỏe mạnh phải nhịn ăn uống, nhịn “quan hệ vợ 
chồng” từ lúc hừng đông cho tới khi mặt trời lặn khuất. Đây 
là việc làm thể hiện tính trung thực và lòng thành tâm của 
mỗi tín đồ, chỉ có Allah mới biết rõ ai là người thật lòng 
phụng mệnh và ai là người giả dối bất tuân, bởi lẽ ai đó vì 
không kính sợ Allah, y có thể gian dối giả vờ không ăn 
không uống trước mặt thiên hạ nhưng sau lưng y tha hồ ăn 
uống no nê thỏa thích.  

Thêm vào đó, tháng Ramadan không phải chỉ có 
nhịn ăn nhịn uống hay nhịn “quan hệ vợ chồng” là đã tròn 
bổn phận mà mỗi tín đồ cần phải kìm hãm mọi hành vi xấu 
không lành mạnh của bản thân, như Nabi  có nói:  

 بنهن فَلَىَْس هللان « 
َّ َعَم
ْ
ْوَل الّكورن َوال

ْن يََ َع َطَعاَمُه  َمْ  لَْم يََ ْع قَ
َ
 فن أ

َساَجة 
ابَهُ   » َوَشَ

“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)). 
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Do đó, nếu ai quả thật thành tâm kính sợ Allah thì 
Ramadan sẽ là tháng để họ bày tỏ tấm lòng trung thực của 
mình trước Ngài.  

Ramadan không phải là tháng vô nghĩa trong sự 
nhịn đói, nhịn khát làm mệt thân xác mà là tháng rèn 
luyện đức tính kiên nhẫn  

Kiên nhẫn chịu đựng với những khó khăn trong việc 
hành đạo cũng như trong cuộc sống là đức tính luôn được ca 
ngợi và đề cao ở mỗi tín đồ Muslim bởi nó là quyết định của 
sự thành công và sự thành công lớn nhất đó là được Allah 
yêu thương che chở, Allah phán bảo:  

ٰـِ�ََِ  ﴿ َّ َِ �ل ـ َّ  َ َّ � َّ ِ ِ �ِ ة ْٰ ر ِِسُّصۡ�ِ َو�ُّصلَ َُلِيُنْ  ر �ۡس ُنْ  َّ ِنَ  َء  َّ َٱ  � ا 
َ
ه ّ�َ١  ﴾ 
  ١٥٣: البقرة

Này hỡi những người có đức tin! Hãy cầu xin sự giúp đỡ 
(của Allah) bằng sự kiên nhẫn và lễ nguyện Salah. Quả 
thật, Allah luôn ở cùng với những người kiên nhẫn Al-
Baqarah:153 (chương 2).  

Kiên nhẫn sẽ là nghị lực vững chắc giúp tín đồ vượt 
qua mọi thử thách của cuộc sống đưa họ đến với sự thanh 
thản an lòng, Allah phán:  

ءٖ ﴿ ـُّ�ُ �َِ�ۡ َْ َِ  �ۡ�َِْۡف َو��ُۡ  َوَسَۡبلُ ََۡقٖص ِْع ِّ ـُفِس  َو
َ ۡۡ َ�ِٰل َو� ّۡ َ ۡۡ �  َِ ِّ

  ََِ�ِٰ َّ ِ �ل ِ ِّ َ ِِ  َو� ٰ ََ                                              ١٥٥: البقرة ﴾١َو�َّّم
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Và chắc chắn TA sẽ thử thách các ngươi với những điều 
sợ hãi, sự đói khát, sự thiệt hại tài sản, tính mạng cùng 
với hoa quả mùa màng, nhưng hãy báo tin vui cho những 
người kiên nhẫn Al-Baqarah: 155 (chương 2).  

Như vậy, mỗi tín đồ cần rèn luyện tính kiên nhẫn và 
chịu đựng và Ramadan chính là thời gian để họ thực hiện sự 
rèn luyện đó. Bởi lẽ, trong tháng Ramadan cứ mỗi ngày từ 
lúc hừng đông cho đến chiều tối, mọi tín đồ phải kiên trì 
chịu đói chịu khát, phải kìm hãm nhu cầu sinh lý của bản 
thân. Họ không ăn dù thức ăn ngon lành ngay trước mắt, họ 
nhịn khát dù trước mặt là cốc nước đầy mát lạnh, họ kìm 
hãm ham muốn ái ân vợ chồng dù rất thèm được giải tỏa, tất 
cả đều là sự tập luyện cho cơ thể biết chịu đựng thích nghi 
với những hoàn cảnh khó khăn túng thiếu giúp mỗi tìn đồ có 
được tính nhẫn nại và kiên trì vượt qua thử thách.  

Ramadan còn là tháng trừ khử keo kiệt và khơi 
dậy lòng yêu thương  

Bản chất con người hay ích kỷ hẹp hòi, bảo họ phải 
chi ra một phần của cải của mình cho người khác là điều 
không dễ trong khi Islam lại tán dương và ban phước cho 
những tấm lòng rộng lượng sẵn sàng hy sinh một phần lộc 
của mình cho người khó khăn túng thiếu. Tháng Ramadan là 
tháng đói khát, người giàu cũng như người nghèo đều phải 
nếm mùi vị của cơn đói khát như nhau, trong cảnh nhịn đói 
nhịn khát như thế, người giàu lúc bấy giờ mới cảm nhận và 
thấu hiểu sâu sắc thế nào là sự khốn khổ cơ hàn của người 
nghèo, và khi đã cảm nhận và thấu hiểu dượcd điều đó thì 
người giàu chắc chắn sẽ dễ dàng thông cảm mà chia sẻ phúc 
lộc của mình cho người có cảnh nghèo nàn khốn khó.  
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Đây là ý nghĩa cao đẹp của Ramadan, nó giúp cho 
mỗi tín đồ vứt bỏ tính keo kiệt của bản thân, sẵn sàng mở 
rộng vòng tay trợ giúp những anh em đồng đạo khốn khó, 
nêu cao tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá 
rách”, khẳng định tình yêu đồng đạo “Người có đức tin là 
anh em của nhau” như Allah đã phán bảo.  

Bởi lẽ đó, vào cuối Ramadan một qui định bắt buộc 
cho mỗi tín đồ rằng người có lộc phải bố thí một khoảng 
lương thực cho người anh em đồng đạo không có, được gọi 
Zakat Fit-rah. Zakat Fit-rah sẽ mang lại sự ấm cúng cho 
ngày lễ xả chay với ý nghĩa mọi người đều có lộc. 

يْـهن  َن ، َوَ�َفَع�ن َو�نيَـاُ�ْم بنَمـا  يْمن َعظن
ْ
ْرآنن ال

َُ ْم  ن الْ ُُ
ِن َولَ بارََ  اُهللا 

ّفـةن  ََ ـْم َولن ُُ
ِن َولَ ُر اَهللا  ْيـتَْغفن

َ
ْوهن َهَ ا َوأ

قُْوُل قَ
َ
، أ يْمن ْن َ

ْ
رن ال

ْ
ك ِن َوارئ َ  ا يَا من

ُروُه إن   َذنٍْب فَاْيتَْغفن
ئ ُُ   ْ َ من َْ ُمْالنمن

ْ
يْمُ ال َغُفوُر الّرسن

ْ
 .                            نُّه ُهَو ال
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Khuttbah thứ hai 

ن  ــُ  �ن َْم
ْ
  بئ رَ  اَل

ْ
ــال َ َع َ من ال ــوَ  َْ َّ َ  ىُ َ  الّاــوَ  ةُ َ  ال ََ 

َ
  فن ْشَ  أ

َ ْ
ــبن نْ ام  الن يَ

 وَ 
ْ
َ لن يَ رْ مُ ال  يئ بن نَ  َْ

َ وَ   ٍ مّ ا ُمَ نَ ن ََ   هن ْن حْ َْ وَ   آلن
َ
َ عن ْجَ أ ّما َ�ْع ُ َْ

َ
 : ، أ

Quí đồng đạo thân hữu, 

Như vậy, có lẽ hôm nay hoặc ngày mai sẽ là ngày 
cuối cùng của Ramadan. Sau ngày hôm nay hoặc ngày mai 
sẽ không còn thấy hình ảnh những buổi chiều những người 
Muslim ngồi tụ quanh bên nhau để xả chay và cầu nguyện, 
sẽ không còn nghe những đêm văng vẳng tiếng kinh cầu 
trong Masjid .. 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Tháng Thiêng liêng và Ân phúc, tháng của sự tha 
thứ tội lỗi thật sự đã ra đi, nó ra đi để lại trong mỗi người 
Muslim chúng ta những niềm vui và chen lẫn những nỗi 
buồn. Vui vì chúng ta đã hoàn thành bổn phận tuân lệnh 
Allah cùng với niềm hy vọng được Ngài tha thứ tội lỗi và 
ban thưởng nhiều ân phước to lớn về những ngày nhọc nhằn 
vất vả vừa qua, còn buồn vì chúng ta cảm thấy thương tiếc 
cho những ai đã không hoàn thành bổn phận của họ với 
Allah, thương tiếc cho những ai đã hờ hững với sự tha thứ 
của Allah và đã từ chối lòng thương xót của Ngài... 

Quí đạo hữu thân mến, 

Trở lại với cuộc sống của ngày thường là trở lại với 
những ngày bận rộn, những ngày chỉ biết lo toan và tất bật vì 
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miếng cơm manh áo của cõi trần gian. Đó là những ngày mà 
chúng phải đối mặt với nhiều thử thách và cám dỗ. Do đó, 
chúng ta phải luôn hết sức thận trọng, hãy luôn nghĩ đến 
Allah thật nhiều và kính sợ Ngài bởi lòng kính sợ sẽ giữ 
chúng ta luôn được ngay chính trên con đường Chân lý của 
Ngài. 

Chúng ta hãy biết rằng Allah qui định các mùa, các 
thời điểm linh thiêng và ân phúc cho việc hành đạo là chỉ để 
cho người bề tôi có cơ hội tích lũy nhiều thêm ân phúc và 
phước lành nơi Ngài chứ không phải là bảo họ sau các mùa, 
các thời điểm linh thiêng và ân phúc đó thì không cần phải 
chuyên tâm hành đạo nữa. 

Như vậy, những ai đã hoàn thành tốt việc hành đạo 
trong Ramadan thì hãy duy trì sự hành đạo đó để luôn được 
Allah thương yêu và che chở, còn những ai chưa hoàn thành 
tốt Ramadan thì cũng phải cố gắng phấn đấu điều chỉnh và 
sửa đổi hành vi của mình, riêng những ai lam điều nghịch 
đạo và bất tuân Allah thì hãy mau mau quay đầu sám hối 
trước khi không còn cơ hội nữa. Hãy hành đạo thờ phượng 
Allah bởi việc hành đạo sẽ không được dừng lại cho đến khi 
nào cái chết đã đến, Allah phán bảo: 

قَِيَ  �ۡ�َقُِ� ﴿
ۡ
ٰ نَأ َّ َّّ  َح ُبۡد َ� ۡۡ  ٩٩: الحجر ﴾ ٩َو�

﴾Và hãy thờ phượng Thượng Đế của Ngươi  cho đến khi 

nào điều kiên định xảy đến với Ngươi (tức cái chết).  ﴿  
(Chương 15 – Alhajar, câu 99). 
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Anh chị em Muslim thân mến, hãy Salawat cho 
Rasul thật nhiều, đặc biệt là trong ngày thứ sáu hôm nay, bởi 
Allah đã hạ lệnh và chính Ngài là Đấng bắt đầu mệnh lệnh 
đó với lời phán: 

﴿ َ ََ  ََ ۥ نَُصل ْ ُِ َُ ّ�َِك ََ َّ َ َو َّ � َّ ِ ر َعلَۡيـِِ ِ ـل ْ  ََ ر  ُنـْ  َّ ِنـَ  َء  َّ َٱـ  � ا 
َ
ه ّ�َ ۚ ِ ِ ِۚ �سّ

ر ََۡسلِيًم    ٥٦: األحزاب ﴾٥َوَسِلُِمْ 

Quả thật, Allah và tất cả Thiên Thần của Ngài đều 
Salawat cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy 
Salawat cho Người thật nhiều. Al-Ahzaab: 56 (chương 
33). 

Nabi  đã khuyến khích mọi người Salawat thật 
nhiều và hứa hẹn về phần thưởng trọng hậu cho những ai 
làm theo:  

َّ ا(( َْ َ ةا  ّ َواسن َ ََ  َّ َْ ا هللاُ َمْ    ))َعلَيْهن َعْشا
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Như đã biết Salawat cho Nabi  mang ba ý nghĩa: 
Salawat của Allah mang ý nghĩa tuyên dương và khen ngợi, 
Salawat của Thiên Thần mang ý nhĩa cầu xin sự tha thứ còn 
Salawat của chúng ta những người Muslim mang ý nghĩa 
cầu xin bình an và phúc lành. 
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ي ىـَعلَ  لّيَْت ـَْ  اـَكمَ  ، ٍ ـُمَمّ  آلن  ىـوََعلَ  ، ٍ ـُمَمّ  ىـَعلَ  ّئ ـَْ  مّ ـاللّهُ   ،مَ ـإنبَْراهن
ي آلن  ىـوََعلَ  ي إننَّك  ،مَ ـإنبَْراهن ي    ـَحن  ـَ�ن

 آلن  ىـوََعلَ  ، ٍ ـُمَمّ  ىـَعلَ  بَارن ْ  مّ ـاللّهُ  .  
َت  اـَكمَ  ، ٍ ـُمَمّ 

ْ
ي ىـَعلَ  بَاَر� ي آلن  ىـوََعلَ  ،مَ ـإنبَْراهن ي   ـسَ  إننَّك  ،مَ ـإنبَْراهن ي من  ـَ�ن

   

“Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành 
cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người giống như 
Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim và dòng tộc của Người. 
Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.” 

 

ّخرْ  اـَومَ  نَا،قَّ مْ  اـمَ  نَارْ ـاْففن  مّ ـاللّهُ 
َ
يْ  اـَومَ  نَا،أ

َ
ْعلَنْ  اـَومَ  نَا،َررْ ـأ

َ
 نَا،أ

يْ  اـَومَ 
َ
َْ ـأ نَْت  اـَومَ  نَا،َر

َ
ْعلَ  أ

َ
نّ  بنهن  مُ ـأ نَْت  ا،من

َ
ََ  أ ُم

ْ
ىُ ـال نَْت   ئ

َ
مُ  َوأ

ْ
هَ  الَ  ،رُ ـََخئ ـال ـٰ  إنلَ

 
ّ
نَْت  إنال
َ
 .أ

َ اللّ 
َ
ْْ ل لن ْْ

َ
ينَ  اُهّم أ ْمرن  نَادن

َ
َمُة أ َْ َ ُهَو عن ن

ّ
َ  نَاار

َ
ْْ ل لن ْْ

َ
ـتن  نَاُدْ�يَا اَوأ

الّ
يَها َمَعاشُ  َ  نَاَن

َ
ْْ ل لن ْْ

َ
ََ  اَوأ َر يَها َمَعادُ  نَاآخن َن تن 

َ  نَاالّ
َ
َ�اَدةا ل َيَاَة زن

ْ
ّْ ال ئ  اَواْجَع ُُ  ن 

 َ
َ
َِ َراَسةا ل َمْو

ْ
ّْ ال ئ َشّ  اَخْ�ٍ َواْجَع ُُ   ْ  .من

ََۡي  َحَسَنةٗ ﴿  ُ ٓ َء َِِن  ِ� � َّّن  ةِ َحَسَنةٗ  َ� َۡ ََ �سّـ �ِ  َوِ� ��ِخ  ََ  :البق�رة       ﴾٢َوقَِن  َع

٢٠١ 

 

 َ َْ َعالَمن
ْ
َْمُ  هللان رَبئ ال

ْ
نن ال

َ
ُر َدْعَوانَا أ  َوآخن

 


