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D��C��B�������A�
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

  

 ِ Iَْمُد ِب
ْ
N

َ
ُم Oََ َمنْ  ا

َ
ال Iُة َوالس

َ
ال Iَنْعدَ  وَْحَدُه، َوالص IVَِن 

َ
ا َنْعدُ ال Iم

َ
  :ُه، أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên một mình 
Allah, Thượng Đế duy nhất, cầu xin bằng an và phúc lành 
cho vị Nabi, vị mà sẽ không có vị Nabi nào xuất hiện sau 
Người .. 

Quả thật, một số vị Salaf (tiền nhân ngoan đạo) đã 
nói: Họ thường cầu nguyện Allah � trong sáu tháng rằng xin 
Ngài hãy để cho họ được gặp Ramadan, rồi sau đó họ 
thường cầu nguyện trong sáu tháng rằng xin Ngài hãy chấp 
nhận Ramadan của họ. Đây là bằng chứng cho thấy sự quan 
tâm rất lớn của những người Salaf về tháng này, họ luôn lo 
nghĩ về những điều, những việc làm ngoan đạo, thiện tốt và 
vâng mệnh Allah � cho tháng này. 

Gia đình Islam ngày hôm nay thực sự cần đến một 
phiên hội thảo khẩn cấp để bàn bạc và tham khảo ý kiến với 
nhau về những dự án hữu ích và thiện tốt có thể thực hiện 
trong tháng Ramadan ân phúc. Với sự kêu gọi cấp bách này, 
chúng tôi thấy rằng mình nên thảo ra cho các gia đình Islam 
các mô hình của các dự án thiện tốt và công đức có lợi cho 
gia đình và công chúng để các gia đình có thể lựa chọn 
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những dự án phù hợp. Dưới đây là các dự án hay các kế 
hoạch thiện tốt và công đức tiêu biểu trong tháng Ramadan: 

���� Dự án thứ nhất: Hòa giải 

Gia đình không thể hoàn thành bất kỳ dự án tập thể 
nào mà không có sự hòa hợp và hài hòa giữa các thành viên 
trong gia đình. Điều này đòi hỏi sự khoan dung, lòng vị tha 
và loại bỏ các nguyên nhân bất đồng cũng như các nguyên 
nhân gây chia rẽ giữa các thành viên trong gia đình để trong 
tháng này gia đình có thể đón nhận những con tim đầy yêu 
thương, tình cảm và lòng trắc ẩn. Allah � phán: 

ۡصلُِحواْ َذاَت بَۡينُِكۡمۖ  ﴿
َ
َ َوأ   ]١: سورة األنفال[ ﴾ فَٱت�ُقواْ ٱ��

����Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah và hòa giải ổn thỏa 
giữa các ngươi���� (Chương 8 – Al-Anfal, câu 1). 

Nabi Muhammad � nói: 

» 
َ
 ْص إِ : ةِ قَ دَ الصI  ُل َض فْ أ

َ
َ  اِت ذَ  حُ ال

ْ
ِ ا_ ْ̀« aار وصححه األ_اdوال aاeرواه الط.  

“Việc từ thiện tốt nhất là sự hòa giải” (Attabra-ni và Al-
Bazar ghi lại, Sheikh Albani đã xác thực Hadith Sahih). 

Nabi Muhammad � nói trong một Hadith khác: 

»  
َ
ال

َ
ُكمْ  أ ُeِْخ

ُ
فَْضَل  أ

َ
يَامِ  َدرََجةِ  ِمنْ  بِأ kَالةِ وَ  الص Iَدقَةِ  الص Iقَالُوا. » َوالص  lََقَاَل . ب : 

ِ  َذاِت  َصَالحُ إِ « ْ̀ َ ِ  َذاِت  فََسادَ  فَإِنI  ا_ْ ْ̀ َ َاِلَقةُ  nَِ  ا_ْ
ْ
Nا ، 

َ
قُوُل  ال

َ
ِْلُق  أ

َ
q  َْعر Iالش 

ِكنْ 
َ
ِْلُق  َول

َ
q  َين ktمذي » اvرواه أبو داود وال.  

“Các ngươi muốn Ta nói cho các ngươi biết điều tốt hơn 
cả sự nhịn chay, lễ nguyện Salah và việc bố thí không?”. 
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Các vị Sahabah nói: Thưa có. Người � nói: “Đó là sự hòa 
giải, bởi quả thật sự bất hòa và hiềm khích là sự cạo trọc. 
Ta không nói là cạo trọc đầu mà là cạo trọc tôn giáo” 
(Abu Dawood và Tirmizhi). 

Có lần, Al-Hasan con trai của Ali có sự xích mích 
trong lời nói với người em ruột của mình Al-Hosain (cầu xin 
Allah hài lòng về tất cả họ) dẫn đến việc không nói chuyện 
với nhau nữa. Thế rồi qua ba ngày không nói chuyện với 
nhau, Al-Hasan tìm đến Al-Hosain, lúc đó Al-Hosain đang 
ngồi, Al-Hasan cúi xuống hôn lên đầu của Al-Hosain rồi 
ngồi xuống. Khi Al-Hasan đã ngồi xuống thì Al-Hosain nói: 
Quả thật, điều ngăn cản em không bắt đầu làm hòa với anh 
trước và ngăn cản em đứng dậy đến với anh là bởi vì anh 
đáng được hưởng ân phúc hơn em cho nên em ghét lấy đi 
điều xứng đáng dành cho anh. 

���� Dự án thứ hai: Củng cố đạo đức Islam 

Các thành viên của gia đình nên thực hành theo đạo 
đức của Islam, họ nên cư xử và đối đãi với nhau và với mọi 
người xung quanh bằng đạo đức Islam, hãy áp dụng nó như 
là một thói quen vốn có của họ suốt trong tháng và hãy tiếp 
tục duy trì nó cho dù sau Ramadan. Bởi lẽ, đó là tinh thần 
của Islam, là giá trị căn bản và mục đích chính yếu cho sứ 
mạng của Nabi Muhammad �, Người nói: 

مَ  بُِعثُْت  اإِغIمَ  « kَيم
ُ
ْخَالقِ  َصاِلحَ  أل

َ
  .رواه أ6د واNاكم، وصححه األ_اa » األ

“Quả thật, Ta được cứ phái đến để hoàn thiện và chu 
toàn phẩm chất đạo đức tốt đẹp” (Ahmad, Hakim ghi lại, 
Albani xác thực Hadith Sahih). 
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Đạo đức Islam cũng là giá trí căn bản của nhịn chay 
tháng Ramadan. Nabi � nói: 

» 
َ
َ وَ  امِ عَ الطI  ِن عَ  امُ يَ الصk  َس يْ ل Iوَ اِب ال� ، ِ~ Iنَ ا مِ مَ غ  Iوَ  وِ غْ الل 

ْ
  .رواه ابن حبان »ِث فْ رَ ال

“Nhịn chay không phải chỉ nhịn ăn nhịn uống mà còn 
phải nhịn không để dính vào điều sàm bậy và tội lỗi” 
(Ibnu Hibban ghi lại). 

يَامُ  « kةٌ  الصIَحِدُكمْ  َصْومِ  يَْومُ  َ�نَ  َو~َِذا ، ُجن
َ
  يَْرفُْث  فَالَ  ، أ

َ
 فَإِنْ  ، يَْصَخْب  َوال

َحدٌ  َسابIهُ 
َ
وْ  ، أ

َ
يَُقْل  قَاتَلَهُ  أ

ْ
  فَل

k
�  .رواه ا_خاري » َصائِمٌ  اْمُرؤٌ  إِ

“Nhịn chay là tấm chắn bảo vệ, và khi nào vào ngày nhịn 
chay của ai đó trong các ngươi thì y chớ đừng nói lời sàm 
bậy cũng như chớ đừng to tiếng. Nếu có ai đó chửi rủa y 
hoặc gây chiến với y thì y hãy nói: tôi là người đang nhịn 
chay” (Albukhari). 

Quả thật, nhịn chay bắt buộc phải thanh lọc bản thân, 
thanh lọc tâm hồn khỏi tính keo kiệt, ích kỷ, kiêu ngạo, tự 
cao tự đại, và những bản chất xấu khác. Nếu nhịn chay mà 
không bỏ đi thói nói xấu sau lưng, mách lẻo, nói dối, đố kỵ 
ganh ghét, thù hằn, chế giễu hoặc nhạo báng thì việc nhịn 
chay sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cũng như chẳng mang lại 
giá trị nào cho người nhịn chay? Nabi Muhammad � nói: 

ورِ  قَْوَل  يََدعْ  لَمْ  َمنْ  « َعَمَل  الز�
ْ
نْ  ِ�  َحاَجةٌ  ِبِ  فَلَيَْس  بِهِ  َوال

َ
 َطَعاَمهُ  يََدعَ  أ

ابَهُ    .رواه ا_خاري » َوَ�َ

“Ai không bỏ những lời nói dối và sàm bậy và cứ mặc 
nhiên hành động như thế thì quả thật Allah đâu cần đến 
việc y bỏ thức ăn và thức uống của y” (Albukhari). 
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���� Dự án thứ ba: Tìm kiếm sự tha thứ 

 Tháng Ramadan là cơ hội để được tha thứ tội lỗi và 
những điều sai trái, cho nên gia đình cần phải quan tâm đến 
điều này và đặt nó thành mục tiêu hàng đầu trong Ramadan 
ân phúc. Chẳng phải tháng này đi qua là mọi tội lỗi của từng 
cá nhân sẽ được tha thứ hoàn toàn nếu như y biểu hiện đúng 
với bản chất của nó. Một Hadith Sahih ghi lại rằng: 

ْغُف  رَِغمَ  «: ُهللا َعلَيِْه وََسلIمَ قَاَل ا��VِI َصlَ ا
َ
ْغُف  رَِغمَ  ُعمI  أ

َ
ْغُف  رَِغمَ  ُعمI  أ

َ
. » أ

ْدرَكَ  َمنْ  « قَاَل  اهللاِ  رَُسوَل  يَا َمنْ  ِقيَل 
َ
ُ  فَلَمْ َرَمَضاَن  أ

َ
  .رواه مسلم » َفْغِفْر �

“Nabi � nói: ‘Thật đáng trách cho một người, thật đáng 
trách cho một người, thật đáng trách cho một người’. 
Các vị Sahabah hỏi: Ai vậy thưa Thiên sứ của Allah! Người 
� nói: Đó là người gặp được tháng Ramadan nhưng lại 
không được tha thứ tội lỗi” (Muslim). 

Một trong những nguyên nhân được tha thứ tội lỗi 
trong tháng Ramadan: 

1- Nhịn chay Ramadan bởi Nabi � đã nói: 

َم ِمْن َذنِْبِه «  Iَما َيَقد ُ
َ

  .متفق عليه »َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر �

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

2-  Dâng lễ nguyện Salah trong các đêm Ramadan 
bởi Nabi � đã nói: 

َم ِمْن َذنِْبِه «  Iَما َيَقد ُ
َ

  متفق عليه »َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر �
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“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm của Ramadan 
bằng cả đức tin và niềm hy vọng, y sẽ được tha thứ 
những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

3- Dâng lễ nguyện Salah trong đêm định mệnh Al-
Qadr, bởi Nabi Muhammad � nói: 

ْلََة الَقْدرِ َمْن قَاَم « 
َ

َم ِمْن َذنِْبِه  � Iَما َيَقد ُ أخرجه  »إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر �َ
  .ا_خاري ومسلم

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm định mệnh Al-
Qadr với đức tin và niềm hy vọng, y sẽ được tha thứ 
những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

Một số điều mà người nhịn chay cần lưu ý: 

1- Rằng người nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah sẽ 
không đạt được ân phước cũng như sự tha thứ trừ phi sự 
nhịn chay và việc dâng lễ nguyện Salah của y đạt được đức 
tin Iman nơi Allah và chứa đựng sự thành tâm nơi Ngài đồng 
thời y phải có niềm hy vọng và khao khát ân phước nơi 
Ngài. 

2- Bắt buộc phải nhịn chay trọn vẹn nguyên tháng theo 
yêu cầu.  

3-  Bắt buộc phải dâng lễ nguyện Salah nguyên tháng 
trong đêm, phải dâng lễ nguyện Salah trọn vẹn cùng với 
Imam, không được rời đi cho đến khi nào Imam rời đi. 

4-  Bắt buộc phải nỗ lực và siêng năng hơn trong 
những mười đêm cuối của Ramadan để đảm bảo gặp được 
đêm định mệnh ân phúc Al-Qadr. 
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���� Dự án thứ tư: lên kế hoạch cho chuyến hành 
hương Hajj cùng với Nabi �: 

Đó là thực hiện chuyến hành hương Umrah trong 
tháng Ramadan được khuyến khích. Quả thật, Nabi 
Muhammad � nói: 

ةً  َيْعِدُل  َرَمَضانَ  ِ�  ُقْمَرةٌ  « Iْو  – َحج
َ
ًة َمِ�ْ  –قَاَل أ Iمتفق عليه » َحج.  

“Hành hương Umrah trong tháng Rammadan tương 
đương với hành hương Hajj – hoặc Người nói – tương 
đương với hành hương Hajj cùng với Ta” (Hadith được 
thống nhất về tính xác thực của nó). 

���� Dự án thứ năm: gặt hái ân phước của việc hành 
đạo một ngàn tháng 

 Ân phúc to lớn và vĩ đại nhất trong tháng Ramadan là 
ở đêm định mệnh Al-Qadr, đêm mà Allah � sẽ ban cho 
hồng phúc và ân huệ hơn tất cả các đêm khác, Ngài phán: 

نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ  ﴿
َ
ۡدَر.َٰك  ,إِن�آ أ

َ
َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡيٞ  1َما َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ  َوَمآ أ

ۡلِف َشۡهرٖ 
َ
  ]٣ - ١: سورة القدر[ ﴾  =ّمِۡن أ

����Quả thât, TA (Allah) đã ban Nó (Qur’an) xuống vào 
một Đêm định mệnh. Và điều gì cho Ngươi biết Đêm 
Định mệnh là gì? Đêm Định mệnh tốt hơn cả một ngàn 
tháng.���� (Chương 97 – Al-Qadr, câu 1 - 3). 

Quả thật, Nabi � bảo chúng ta săn đón đêm ân phúc 
này trong mười đêm cuối của Ramadan. Do đó, ai muốn gặp 
được đêm ân phúc này thì phải cố gắng nỗ lực hết mình 
trong những mười đêm cuối này để chắc chắn rằng chúng ta 
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thực sự đạt được ân phúc thiêng liêng và vĩ đại mà Allah � 
đã hứa với chúng ta. 

Và một trong phương thức giúp chúng ta săn đón 
được đêm định mệnh ân phúc này là I’tikaf trong mười ngày 
cuối của tháng Ramadan. I’tikaf giúp chúng toàn tâm toàn ý 
hành đạo: thờ phượng, tụng niệm, dâng lễ nguyện Salah và 
đọc Qur’an. Và quả thật Nabi � đã thường I’tikaf trong 
mười ngày cuối của Ramadan cho đến khi Người qua đời. 
(Theo Hadith được thống nhất về tính xác thực của nó) 

���� Dự án thứ sáu: Đạt được sự cứu rỗi khỏi Hỏa 
Ngục 

 Gia đình phải lập ra kế hoạch cho tháng Ramadan với 
mục tiêu tất cả mọi thành viên trong gia đình đều được giải 
thoát khỏi Hỏa Ngục. Kế hoạch đó là hoàn thiện tốt việc 
nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah trong đêm, giữ cơ thể 
khỏi những điều trái đạo và tội lỗi, cư xử tử tế với mọi 
người, bởi Nabi � nói: 

»  Iإِن  
َ

ْلَةٍ  يَْومٍ  k�ُ  ِ�  ُقتََقاءَ  ِبِ َيبَارََك َوَيَعا�
َ

والdار وصححه  رواه أ6د » َو�

aاأل_ا.  

“Quả thật, ở nơi Allah Tối Cao và Ân Phúc đều có những 
bề tôi được giải thoát vào mỗi ngày đêm” (Ahamd, Al-
Bazar ghi lại, Sheikh Albani xác thực Hadith Sahih). 

Và dĩ nhiên nên đưa ra các nguyên nhân được giải 
thoát khỏi Hỏa Ngục, tiêu biểu: 

1- Bảo vệ danh dự của đồng đạo Muslim; Nabi 
Muhammad � nói: 



Các dự án cho gia đình trong tháng Ramadan . . . 
 

11 

ِخيْهِ  ِعْرِض  َقنْ  َذبI  َمنْ  «
َ
ِغيبَةِ  أ

ْ
ا َ�نَ  بِال نْ  اهللاِ  Oََ  َحق�

َ
رواه  » ا�Iارِ  ِمنَ  ُفْعِتَقهُ  أ

aأ6د وصححه األ_ا.  

“Ai  bảo vệ danh dự của người anh em động đạo của y 
bằng cách không nói xấu sau lưng thì y đáng được Allah 
giải thoát khỏi Hỏa Ngục” (Ahmad ghi lại, Sheikh Albani 
xác thực Hadith Sahih). 

2- Nabi � nói: 

kنًا  ْهالً سَ  َمْن َ�نَ  «
َ

َمُه اهللاُ َهيkنًا � Iارِ  َحرIا� َOَ « اكمNرواه ا aوصححه األ_ا.  

“Ai dễ dãi, thoải mái và nhẹ nhàng thì Allah không cho 
vào trong Hỏa Ngục” (Hakim ghi lại, Sheikh Albani xác 
thực Hadith Sahih). 

���� Dự án thứ bảy: gia tăng tài khoản ân phước của 
bạn bằng Qur’an 

Gia đình phải đảm bảo trong các dự án Ramadan có 
đọc xướng Kinh Qur’an và hoàn tất việc đọc xướng toàn bộ 
Qur’an nhiều lần trong Ramadan, bởi lẽ Ramadan là tháng 
của Qur’an. Nabi Muhammad � đã ôn lại Qur’an cùng với 
đại Thiên Thần Jibril � trong tháng Ramadan. Sẽ không là 
điều khó khăn đối với ai thực sự muốn phụng mệnh Allah 
trong tháng này hoàn tất việc đọc toàn bộ Qur’an sau mỗi ba 
ngày hoặc mỗi năm ngày hoặc mỗi tuần. Việc làm này sẽ gia 
tăng ân phước trong tài khoản ân phước và công đức của 
mỗi người, vì Nabi Muhammad � đã có nói: 

  َمنْ  «
َ
ََسنَةُ  َحَسنَةٌ  بِهِ  فَلَهُ  اهللاِ  ِكتَاِب  ِمنْ  َحْرفًا قََرأ

ْ
Nْمثَالَِها بَِعْ�ِ  َوا

َ
  أ

َ
قُوُل  ال

َ
 الم أ

ِكنْ  َحْرٌف 
َ
ِلٌف  َول

َ
مٌ  َحرٌْف  أ

َ
  .واه الvمذير » َحرٌْف  َوِميمٌ  َحْرٌف  َوال
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“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah (Qur’an) thì y sẽ 
được ban cho một công đức, một công đức bằng với mười 
ân phươc. Ta không nói ﴿ الم ﴾  – ‘Alif  - Laam – Meem’ là 

một chữ mà Alif là một chữ, Laam là một chữ và Meem 
là một chữ” (Tirmizhi). 

����  Dự án thứ tám: Sadaqah (bố thí) Ramadan 

Gia đình phải tập cho các thành viên thành thói quen 
trong việc biếu tặng, cho và bố thí, đặc biệt là trong tháng ân 
phúc này. Có một Hadith ghi lại rằng: 

Ông Ibnu Abbas � thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
� là người rộng lượng nhất trong nhân loại, và Người càng 
rộng lượng hơn vào tháng Ramadan khi đại Thiên thần Jibril 
đến gặp Người. Đại Thiên thần Jibril đến để dạy Người 
Qur’an, Đại Thiên thần Jibril đã đến gặp Người vào mỗi 
đêm của tháng Ramadan để dạy Người Qur’an. Thiên sứ của 
Allah mỗi khi gặp Jibril thì Người rộng lượng trong việc làm 
thiện tốt hơn cả cơn gió được thổi đến. (Hadith được thống 
nhất về tính xác thực của nó), và trong một lời dẫn khác có nói 
thêm rằng không có bất cứ ai đến xin Người điều gì mà 
Người không cho. 

Người Muslim phải nên nỗ lực hết sức mình trong 
việc tìm kiếm những người đáng được nhận đồ bồ thí và quà 
cáp, những người thường kín đáo giấu mình không đi xin 
thiên hạ. Họ là những người đáng được quan tâm và đáng 
được những người Muslim đồng đạo giúp đỡ vì họ không ăn 
xin trên đường, tại các Masjid hay trong các chợ. 

Người đàn ông nên tập cho các thành viên trong gia 
đình quen với việc làm bố thí, cho và tặng, hãy tạo điều kiện 
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cho họ thực hiện những việc làm đó và hãy nhắc nhở họ về 
những ân phúc to lớn của việc bố thí. 

���� Dự án thứ chín: tiếp đãi đồ xả chay cho những 
người nhịn chay 

 Một trong những cảnh tượng đẹp mà chúng tôi nhìn 
thấy là nhiều món ăn thức uống xả chay được trải đầy ở khắp 
mọi nơi với mục đích tiếp đãi đồ xả chay cho những người 
nhịn chay nghèo, khó khăn cũng như những người bận rộn 
không có thời gian để chuẩn bị cho bữa xả chay. Do dó, gia 
đình hãy cùng tham gia chương trình từ thiện tốt đẹp này, có 
thể đóng góp bằng tiền, bằng thức ăn đồ uống, tốt nhất là 
bằng thức ăn đồ uống. Nabi Muhammad � nói: 

ائِِم َشيْئًا «  Iْجِر الص
َ
 َفنُْقُص ِمْن أ

َ
نIُه ال

َ
ْجِرهِ َلْ¥َ ك

َ
ُ ِمثُْل أ

َ
َر َصائًِما َ�َن � Iَمْن َفط« 

  .وصححه األ_اa رواه أ6د والvمذي

“Ai chiêu đãi đồ xả chay cho người nhịn chay thì y sẽ 
được ban cho ân phước giống như ân phước của người 
nhịn chay đó, nhưng người nhịn chay đó sẽ không bị mất 
đi một điều gì từ ân phước của mình” (Ahmad và 
Tirmizhi). 

Và một trong những hình ảnh đẹp mà chúng tôi nhìn 
thấy là một cậu thanh niên tốt bụng đứng tại ngã tư giao lộ 
vào giờ Maghrib để phân phát đồ xả chay cho những người 
nhịn chay đã đến giờ xả chay mà họ vẫn còn kẹt ở trên xe. 
Cầu xin Allah ban phúc lành cho những ai làm tốt vì Ngài. 

���� Dự án thứ mười: Đóng góp trong việc tuyên 
truyền và lan tỏa kiến thức giáo lý 

 Nabi Muhammad � nói:  
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»  Iا إِن Iَحُق  ِمم
ْ
ُمْؤِمنَ  يَل

ْ
ًما َمْوتِهِ  َنْعدَ  وََحَسنَاتِهِ  َقَمِلهِ  ِمنْ  ال

ْ
هُ  َعلIَمهُ  ِعل  َونََ�َ

ا ً َtًا َوَوNِهُ  َصا
َ
ªثَهُ  َوُمْصَحًفا تََر Iوْ  َور

َ
وْ  َننَاهُ  َمْسِجًدا أ

َ
ِبيلِ  ِالبِْن  بَيْتًا أ Iوْ  َننَاهُ  الس

َ
 أ

ْجَراهُ  َغْهًرا
َ
  أ

َ
ْخرََجَها َصَدقَةً  وْ أ

َ
ِتهِ  ِ�  َماِ�ِ  ِمنْ  أ Iَحُقهُ  وََحيَاتِهِ  ِصح

ْ
 َمْوتِهِ  َنْعدِ  ِمنْ  يَل

« aرواه ا_يه وحسنه األ_ا.  

“Quả thật, những việc làm cũng như những công đức vẫn 
còn duy trì đến người có đức tin sau khi y chết: kiến thức 
được y tuyên truyền; đứa con ngoan đạo mà y bỏ lại; 
quyển kinh Qur’an y để lại có người kế thừa; Masjid, 
ngôi nhà tình thương, con sông mà y đã xây từ sức lực 
hoặc tài sải của y; sự bố thí mà y đã cho đi. Tất cả những 
thứ đó vẫn mãi cùng với y sau khi y chết” (Albayhaqi ghi 
lại, Albani xác thực Hadith tốt). 

Nếu là người hiểu biết và có kiến thức thì hãy tuyên 
truyền kiến thức bằng cách dạy và thuyết giảng, còn nếu 
không phải là người am hiểu kiến thức thì tham gia đóng góp 
công sức trong việc tuyên truyền kiến thức bằng cách phân 
phát sách, băng đĩa cassette và những phương tiện tuyên 
truyền hữu ích, hoặc có thể bằng cách khuyến khích, kêu gọi 
mọi người tham gia các buổi thuyết giảng của những học giả 
hiểu biết hoặc làm lịch thời gian của các buổi thuyết giảng  
rồi phân phát cho mọi người. 

���� Dự án thứ mười một: Giúp đỡ và hỗ trợ cho 
người ăn học kiến thức giáo lý 

 Đây cũng là cách góp phần trong việc truyền bá kiến 
thức tôn giáo. Ông Anas bin Malik � thuật lại: trong thời 
của Nabi � có hai anh em, một trong hai thường đến tham 
gia nghe Nabi � thuyết giảng và nói chuyện, còn người còn 
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lại thì chăm làm việc và lao động. Người chăm làm và lao 
động đã đến than phiền với Nabi � về người anh em của 
mình, y nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật người em 
này của tôi chẳng phụ giúp tôi gì cả. Nabi � nói: 

َعلIَك  «
َ
  .صحيح س¯ الvمذي » بِهِ  تُْرَزُق  ل

“Ta mong rằng ngươi được ban bổng lộc bởi cậu ta” 
(Hadith Sahih trong Sunan Tirmizhi). 

���� Dự án thứ mười hai: Cấp nước uống cho người  

 Nước là nguồn lực của cuộc sống. Nước có thể khan 
hiếm ở một số vùng, do đó việc cung cấp nước uống cho 
người sau khi xả chay là một trong những hình thức Sadaqah 
to lớn và ý nghĩa nhất. Nabi Muhammad � nói: 

َدقَةِ  « Iفَْضُل الص
َ
َماءِ  َسْ°ُ  أ

ْ
 .أ6د وأبو داود وحسنه األ_اa » ال

“Sadaqah tốt nhất là cấp nước uống” (Ahmad, Abu 
Dawood ghi lại, Albani xác thực Hadith tốt). 

���� Dự án thứ mười ba: Giúp thanh toán nợ nần cho 
người mắc nợ hoặc tạo điều kiện giảm thiểu khó khăn 
cho họ 

Nợ nần là nỗi lo âu ảnh hưởng đến tinh thần ngày đêm 
của một người, chính vì thế, Nabi Muhammad � nói: 

» 
َ
  ُل َض فْ أ

َ ْ
  الِ مَ قْ األ

َ
 Oََ  َل خُ دْ تَ  نْ أ

َ
  َك يْ خِ  أ

ْ
 وْ ُ�ُ  ِن مِ ؤْ مُ ال

ً
 را

َ
 يْ دَ  هُ نْ قَ  ِ±َ قْ يَ  وْ ، أ

ً
 نا

َ
 وْ ، أ

 dْ خُ  هُ مَ عِ طْ يُ 
ً
 .ابن أ² اtنيا وحسنه األ_اa» ا

“Việc làm tốt nhất là ngươi mang lại niềm vui cho người 
anh em có đức tin của ngươi hoặc thánh toán nợ hộ y 
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hoặc cho y thức ăn dù chỉ là một ổ bánh mì” (Ibnu Abi 
Dunya ghi lại, Albani xác thực Hadith này tốt). 

Nabi � nói: 

َس  َمنْ  « Iوْ  َغِريِمهِ  َقنْ  َغف
َ
َعْرِش  ِظلk  ِ�  َ�نَ  َقنْهُ  Gََا أ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ال

ْ
رواه أ6د  » ال

µارtوا.  

“Ai xóa đi khoản nợ của người mắc nợ thì sẽ được ở dưới 
bóng mát của chiếc Ngai Vương (Arsh) của Allah vào 
Ngày Phục Sinh” (Ahmad và Adda-rami ghi lại). 

Nabi � nói: 

هُ  َمنْ  « I�َ  ْن
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  اهللاُ  ُفنِْجيَهُ  أ

ْ
ْس  ال kيُنَف

ْ
وْ  ُمْعِ¶ٍ  َقنْ  فَل

َ
 يََضعْ  أ

 .رواه مسلم » َقنْهُ 

“Ai muốn được Allah cứu khỏi tai kiếp ở Ngày Phục Sinh 
thì y hãy giải tỏa nỗi lo cho người gặp khó khăn” 
(Muslim). 

Nabi � nói:  

نَ  ا�Iاَس  يَُدايِنُ  رَُجٌل  َ�نَ  « َ̧ َييَْت  إَِذا ِلَفتَاهُ  َفُقوُل  فَ
َ
ا أ َعلI  َقنْهُ  َوزْ َفتََجا ُمْعِ¶ً

َ
 ل

  .رواه مسلم » َقنْهُ  َفتََجاَوزَ  اهللاَ  فَلَِ°َ . َقنIا َفتََجاَوزُ  اهللاَ 

“Có một người đàn ông cho công chúng mượn nợ (ông là 
chủ nợ), ông thường nói với người giúp việc của ông: khi 
cậu đến đòi nợ mà thấy người mắc nợ có gia cảnh khó 
khăn thì cậu hãy dễ dãi cho người đó mong rằng Allah sẽ 
dễ dãi với cậu khi cậu trở lại trình diện Ngài” (Muslim). 
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���� Dự án thứ mười bốn: Giúp giải quyết các nhu cầu 
cần thiết và cấp bách cho người  

Ibnu Umar � thuật lại, Nabi Muhammad � nói: 

َحب� ا�Iاِس  «
َ
 اهللاِ  أ

َ
  إِ�

َ
ْقَماِل إِ�

َ
َحب� األ

َ
ْغَفُعُهْم لِلنIاِس، َوأ

َ
وٌر تُْدِخلُُه  اهللاِ أ ُ�ُ

ْو َيْقِ± َقنُْه َدْفنًا ، 
َ
ْو َيْطُرُد َقنُْه ُجوً�، أ

َ
ْو تَْكِشُف َقنُْه ُكْرَبًة ، أ

َ
Oََ ُمْسِلٍم، أ

َحب� إِ 
َ
ٍخ ºِ ِ  َحاَجٍة، أ

َ
ْمِ¼َ َمَع أ

َ
ْن أ

َ
I َوأل

َ
º   ِ ْقتَِكَف

َ
ْن أ

َ
َمْسِجِد ،  ِمْن أ

ْ
ال

ْن ُفْمِضيَُه  ْن َكفI َغَضبَُه َسvََ اهللاُ َومَ 
َ
َعْوَرتَُه، َوَمْن َكتََم َليَْظُه، َولَْو َشاَء أ

 
َ
ْمَضاُه ، َمأل

َ
بَُه يَْوَم  اهللاُ أ

ْ
ِقيَاَمِة رًِضاقَل

ْ
ِخيِه ِ  َحاَجٍة َحIÁ ال

َ
، َوَمْن َمÂَ َمَع أ

ْعبََت يُثِْبتََها
َ
قَْدامُ  اهللاُ ، أ

َ
  .ابن أ² اtنيا وحسنه األ_اa » قََدَميِْه يَْوَم تَُزوُل األ

“Người mà Allah yêu thương nhất trong nhân loại là 
người mang lại điều hữu ích nhất cho nhân loại; việc làm 
tốt nhất đối với Allah và việc làm mang lại niềm vui cho 
người Muslim, hoặc giải tỏa khó khăn cho y, hoặc giúp y 
vượt qua cơn đói, hoặc thanh toán nợ cho y. Quả thật, 
việc Ta đi bộ cùng với người anh em đồng đạo của Ta để 
giải quyết nhu cầu cho y là việc làm yêu thích đối với Ta 
hơn Ta I’tikaf trong Masjid một tháng. Và ai kìm hãm 
cơn nóng giận của y thì Allah sẽ che đậy phần thầm kín 
của y, và ai dằn lòng mà kiên nhẫn thì Allah sẽ làm cho 
trái tim y đầy sự hài lòng vào Ngày Phục Sinh. Và ai đi 
cùng với người anh em động đạo của y để giải quyết một 
nhu cầu nào đó cho người đó thì Allah sẽ làm vững đôi 
chân của y vào Ngày mà các bàn chân không thể đứng 
vững.” (Ibnu Abi Addunya ghi lại, Sheikh Albani xác thực 
Hadith tốt). 
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Nabi Muhammad � nói:  

َس  َمنْ  « Iْغيَا ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  ُمْؤِمٍن  َقنْ  َغف �tَس  ا Iُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  َقنْهُ  اهللاُ  َغف 
ِقيَاَمةِ  يَْومِ 

ْ
َ  َوَمنْ  ال I¶َي  َOَ  ٍ¶ُِمْع  َ I¶َْغيَا ِ�  َعلَيْهِ  اهللاُ  ي �tَوَمنْ  َواآلِخَرةِ  ا  َvََس 

ْغيَا ِ�  اهللاُ  هُ َسvََ  ُمْسِلًما �tَعبْدِ  َعْونِ  ِ�  اهللاُ َو  َواآلِخَرةِ  ا
ْ
َعبْدُ  َ�نَ  َما ال

ْ
 َعْونِ  ِ�  ال

ِخيهِ 
َ
  .رواه مسلم » أ

“Ai giúp người có đức tin giải tỏa một nạn kiếp trong các 
nạn kiếp của thế gian thì Allah sẽ giải thoát người đó 
khỏi một nạn kiếp trong các nạn kiếp của Ngày Phục 
Sinh; và ai tạo sự dễ dàng cho người gặp khó khăn thì 
Allah sẽ làm cho y dễ dàng ở trên đời này và ở Đời Sau; 
và ai che đậy người Muslim thì Allah sẽ che đậy cho y ở 
đời này và ở Đời Sau; và Allah luôn phù hộ giúp đỡ 
người bề tôi nào giúp đỡ người anh em đồng đạo của y” 
(Muslim). 

���� Dự án thứ mười 15: vệ sinh khu vực ở 

 Trong tháng Ramadan, mọi người thường vứt bọc rác 
bừa bãi trên các con đường, những con mèo đến mở tung các 
bọc rác này ra làm cho đường xá đầy rác rưởi và gây phiền 
toái đến người đi qua lại với các mùi hôi khó chịu. Đây là sự 
biểu hiện ngược lại với giáo huấn của Islam khi nó dạy các 
tín đồ phải giữ vệ sinh trên các lối đi và dẹp bỏ những gì gây 
trở ngại trên đường đi. Nếu mỗi gia đình đều lưu tâm bỏ rác 
vào những nơi riêng dành cho nó thì chắc chắn sẽ không có 
tình trạng phiền toái như thế này. Nabi Muhammad � nói: 
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ْعالََها ،ُشْعبَةً  وََسبُْعونَ  بِْضعٌ  اِإليَمانُ  «
َ
  قَْوُل  أ

َ
َ  ال

َ
  إِ�

I
ْدنَاَها اهللاُ  إِال

َ
 إَِماَطةُ  َوأ

َذى
َ
ِريِق  َعِن  األ Iَيَاءُ  ،الط

ْ
Nمتفق عليه » اِإليَمانِ  ِمنَ  ُشْعبَةٌ  َوا.  

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi mấy phần, phần cao 
nhất của nó là câu tuyên thệ ‘  

َ
َ  ال

َ
  إِ	

�
اهللاُ  إِال ’ – ‘Không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah’ và phần 
thấp nhất của nó là vứt bỏ những vật trở ngại trên 
đường, và mắc cỡ là một phần của đức tin Iman” 
(Albukhari, Muslim). 

Nabi Muhammad � liên kết giữa biểu hiện sự văn 
minh và đức tin Iman cho thấy sự vĩ đại và thiêng liêng của 
tôn giáo này rằng nó luôn quan tâm đến toàn bộ mọi mặt của 
đời sống. 

Người � nói:  

ِريِق  Oََ  َشوْكٍ  ُغْصنَ  وََجدَ  بَِطِريٍق  َفْمÂِ  رَُجٌل  نََمابَيْ  « Iَرهُ  الط Iخ
َ
 اهللاُ  فََشَكرَ  ، فَأ

 ُ
َ

ُ  َفَغَفرَ  ، �
َ

 .متفق عليه » �

“Có một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên một 
con đường, y nhìn thấy một nhánh cây có gai nằm trên 
đường, y đã nhặt và vứt bỏ nó đi, Allah cảm kích việc 
làm đó của y và đã tha thứ tội lỗi cho y” (Albukhari, 
Muslim). 

ِمِط  «
َ
َذى أ

َ
ِريِق  َعِن  األ Iوصححه ، ا_خاري   األدب ا$فرد » َصَدقَةٌ  لََك  َفُهوَ  الط

aاأل_ا.  
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“Hãy dẹp sạch những vật trở ngại trên đường, đó sẽ là 
một công đức cho ngươi” (Albukhari ghi lại trong lễ nghĩa 
của cá nhân, Albani xác thực Hadith Sahih). 

���� Dự án thứ mười sáu: trồng cây ăn trái 

Nabi Muhammad � nói:  

وْ  ، َغرًْسا َفْغرُِس  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما «
َ
ُكُل  ، َزرًْ�  يَْزَرعُ  أ

ْ
وْ  َطْ¥ٌ  ِمنْهُ  َفيَأ

َ
وْ  إِنَْسانٌ  أ

َ
 أ

  ، بَِهيَمةٌ 
I
ُ  َ�نَ  إِال

َ
  .متفق عليه » َصَدقَةٌ  بِهِ  �

“Không một người Muslim nào trồng hoặc gieo xuống 
đất một loại cây trồng rồi được chim, thú hoặc con người 
ăn từ cây trồng đó mà y không được ban cho ân phước 
của việc bố thí” (Albukhari, Muslim). 

���� Dự án thứ mười bảy: bảo trở cho trẻ mồ côi 

 Nabi Muhammad � nói: 

نَا «
َ
َتِيمِ  َوÊَفُِل  أ

ْ
َنIةِ  ِ�  ا�

ْ
Ëَشارَ .  » َهَكَذا ا

َ
بIابَةِ  َوأ Iوُْسَطى بِالس

ْ
جَ  ، َوال Iبَيْنَُهَما َوفَر 

  .رواه ا_خاري. َشيْئًا

“Ta và người bảo trợ trẻ mồ côi sẽ trong Thiên Đàng như 
thế này” và Người chìa ra hai ngón tay: ngón trỏ và ngón 
giữa và cử động qua lại. (Albukhari) 

 يْ تِ يَ  مI َض  نْ مَ «
ً
َ نَ  ما َ مِ لِ سْ مُ  ْ̀ َ IÁ حَ  هِ ابِ َ�َ وَ  هِ امِ عَ طَ  ِ ْ  ْ̀ ُ  ْت بَ جَ ، وَ هُ نْ  قَ Îِ غْ تَ سْ  ي

َ
� 

 َ
ْ
Ëا Iةُ ن «aوصححه األ_ا lأبو يع.  

“Ai bảo hộ trẻ mồ côi giữa những người Muslim về thức 
ăn và thức uống cho tới khi nó có thể tự lo cho bản thân 
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thì chắc chắn ý sẽ vào được Thiên Đàng” (Abu Ya’la ghi 
lại, Sheikh Albani xác thực Hadith Sahih). 

���� Dự án thứ mười tám: bảo trợ những góa phụ và 
những người khó khăn 

 Nabi Muhammad � nói: 

»  Ïِا Iالس  َOَ  ِْرَملَة
َ
ِ̀  األ ِمْسِك

ْ
ُمَجاِهدِ  َوال

ْ
وِ  ، اهللاِ  َسِبيِل  ِ�  َ�ل

َ
َقائِمِ  أ

ْ
 اللIيَْل  ال

ائِمِ  Iَهارَ  الصIرواه ا_خاري » ا�.  

“Người đi giúp đỡ người phụ nữ góa và người khó khắn 
giống như người đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa 
của Allah, hoặc như một người dâng lễ nguyện Salah ban 
đêm và nhịn chay ban ngày” (Albukhari). 

���� Dự án thứ mười chín:  chỉ dạy cho người những 
điều để họ làm cơ sở thực hiện trong vấn đề 

Có một Hadith ghi lại rằng: 

ِب  َقنْ 
َ
ُت  قَاَل  َذرÑ  أ

ْ
ى�  اهللاِ  رَُسوَل  يَا قُل

َ
ْقَمالِ  أ

َ
فَْضُل  األ

َ
 بِاهللاِ  اِإليَمانُ  « قَاَل  أ

َهادُ  ِ
ْ
Ëُت  قَاَل . » َسِبيِلهِ  ِ�  َوا

ْ
ى�  قُل

َ
قَاِب  أ kفَْضُل  الر

َ
ْغَفُسَها « قَاَل  أ

َ
ْهِلَها ِعنْدَ  أ

َ
 أ

Òََُها
ْ
ك

َ
ُت  قَاَل . » َعَمنًا َوأ

ْ
ْفعَ  لَمْ  فَإِنْ  قُل

َ
ُ̀  « قَاَل  ْل أ وْ  َصانًِعا تُِع

َ
ْخَرَق  تَْصنَعُ  أ

َ
. » أل

ُت  قَاَل 
ْ
يَْت  اهللاِ  رَُسوَل  يَا قُل

َ
َرأ

َ
َعَمِل  َنْعِض  َقنْ  َضُعْفُت  إِنْ  أ

ْ
 تَُكف�  « قَاَل  ال

  .مسلم » َغْفِسَك  Oََ  ِمنَْك  َصَدقَةٌ  فَإِغIَها ا�Iاِس  َعِن  I�َكَ 

Ông Abu Zdar � thuật lại: Tôi nói: Thưa Thiên sứ của 
Allah! Việc làm nào tốt nhất? Người � nói: “Đức tin nơi 
Allah và đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của 
Allah”. Tôi nói: Người nữ lệ nào tốt nhất để tôi giải phóng? 
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Người � nói: “Người nữ nô lệ mà ngươi yêu thích nhất 
cũng như có giá đắt nhất”. Tôi nói: Nếu tôi không tìm thấy 
để thực hiện vậy tôi cân làm gì để có điều tốt? Người � nói: 
“Ngươi hãy giúp đỡ người sản xuất hoặc giúp đỡ người 
có nhu cầu về một việc nào đó”. Tôi nói: Nếu tôi không có 
khả năng nhưng tôi muốn có được điều thiện tốt thì tôi làm 
gì? Người � nói: “Ngươi hãy ngăn người làm điều Shirk, 
bởi đó là điều bố thí của ngươi cho bản thân ngươi” 
(Muslim). 

���� Dự án thứ hai mươi: củng cố tình nghĩa láng 
giềng chóm xóm 

 Có thể mối quan hệ láng giềng và tình nghĩa chòm 
xóm trở nên xấu và yếu đi, bởi thế, tháng Ramadan là cơ hội 
để củng cố lại mối quan hệ và tình nghĩa cao đẹp này. Và 
mỗi tín đồ Muslim có nghĩa vụ rất lớn đối với người chòm 
xó và láng giềng. Nabi Muhammad � nói: 

َْومِ  بِاهللاِ  يُْؤِمنُ  َ�نَ  َمنْ  « يُ  اآلِخرِ  َوا�ْ
ْ
ِرمْ فَل

ْ
  .رواه ا_خاري » َجارَهُ  ك

“Ai có đức tin nơi Allah và Ngày Sau thì hãy đối xử tử tế 
với người láng giềng” (Albukhari). 

ْصَحاِب  َخْ¥ُ  «
َ
َ¥انِ  وََخْ¥ُ  لَِصاِحبِهِ  َخْ¥ُُهمْ  اهللاِ  ِعنْدَ  األ ِ

ْ
Ëَخْ¥ُُهمْ  اهللاِ  ِعنْدَ  ا 

  .درواه الvمذي وأËِ « 6َارِهِ 

“Người bạn tốt nhất trong những người bạn ở nơi Allah 
là người bạn tốt nhất trong số họ; và người láng giềng tốt 
nhất nơi Allah là người cư xử tử tế nhất với người làng 
giềng của y” (Tirmizhi và Ahamd). 

Nabi � nói với Abu Zdar �: 
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بَا يَا «
َ
Òِْ  َمَرقَةً  َطبَْخَت  إَِذا َذرÑ  أ

ْ
ك

َ
  .رواه مسلم » ِجَ¥انََك  َوَيَعاَهدْ  َماَءَها فَأ

“Này Abu Zdar, khi nào ngươi nấu món Maraqah (món 
ăn có nước giống như súp hay cháo) thì ngươi hãy nấu 
với lượng nước nhiều một chút để chia sẻ với người láng 
giềng của ngươi!” (Muslim). 

���� Dự án thứ hai mươi mốt: lời nói tốt lành 

Allah Tối Cao và Toàn Năng phán: 

  ]�Ô: سورة ا_قرة [  ﴾ا َوُقولُواْ لِلن�اِس ُحۡسنٗ  ﴿ 
����Và các ngươi hãy ăn nói nhã nhặn với mọi người���� 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 83). 

Nabi Muhammad � nói: 

دْ  لَمْ  فَإِنْ  ، َيْمَرةٍ  بِِشقk  َولَوْ  ا�Iارَ  ايIُقوا « ِ
َ

Ö  ٍبَةٍ  فَبَِ×َِمةkمتفق عليه » َطي.  

“Hãy sợ Hỏa Ngục mà bố thí cho dù chỉ là nửa quả chà là 
khô, và nếu như không có thì bằng lời nói tốt lành và nhã 
nhặn” (Albukhari, Muslim).  

Một Hadith khác được ghi lại rằng như sau: 

َنIةِ  ِ�  إِنI  « -وسلم عليه اهللا صl- ا��ØِI  قَاَل 
ْ
Ëُنُطونَِها ِمنْ  ُظُهورَُها تَُرى ُغَرفًا ا 

ْعَراِبÚ  َفَقامَ . » ُظُهورَِها ِمنْ  َوُبُطوُغَها
َ
 لَِمنْ  « قَاَل  اهللاِ  رَُسوَل  يَا nَِ  لَِمنْ  َفَقاَل  أ

َطاَب 
َ
Ûََمَ  أ

ْ
ْطَعمَ  ال

َ
َعا َوأ Iَدامَ  مَ الط

َ
يَامَ  َوأ kالص  Ilيِْل  وََصIاُس  بِاللIصحيح  » ِغيَامٌ  َوا�

  .الvمذي

Nabi � nói: “Quả thật trong Thiên Đàng có những tòa 
nhà nhìn thấu từ trong ra ngoài và từ ngoài nhìn thấu 
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vào trong”. Thế là một người dân sa mạc đứng lên và nói: 
Nó dành cho ai Thưa Thiên sứ của Allah? Người � nói: 
“Dành cho người nào có lời nói tốt lành và tao nhã, người 
ban bố thức ăn cho người, người thường nhịn chay và 
người dâng lễ nguyện Salah trong đêm khi mọi người 
đang ngon giấc” (Sahih Tirmizhi). 

���� Dự án thứ hai mươi hai:  giúp đỡ người yếu đuối 

Ông Anas bin Malik � thuật lại: Có lần chúng tôi 
cùng với Nabi � trong một chuyến đi xa, trong chúng tôi có 
người nhịn và có người không nhịn. Chúng tôi đã tới một 
chỗ vào một ngày nắng nóng, đa số chúng tôi lấy những 
mảnh vải che nắng còn một số thì dùng tay tránh nắng. 
Những người nhịn chay đã mệt và kiệt sức còn những người 
không nhịn chay dựng lều và cho vật cưỡi uống nước. Nabi 
� nói : 

ُمْفِطُرونَ  َذَهَب  «
ْ
َْومَ  ال ْجرِ  ا�ْ

َ
  .متفق عليه » بِاأل

“Những người không nhịn chay hôm nay bắt đầu có ân 
phước rồi” (Albukhari, Muslim). 

���� Dự án thứ hai mươi ba: An ủi và làm khuây khỏa 
những người người đang gặp cảnh đau buồn 

 Một Hadith được ghi lại như sau: 

دْ  لَمْ  فَإِنْ  قَالُوا.  » َصَدقَةٌ  ُمْسِلمٍ  Oَ  k�َُ  « -  وسلم عليه اهللا صl - ا��ØِI  قَاَل  ِÜَ 
ُق  َغْفَسهُ  َفيَنَْفعُ  نِيََديْهِ  َفيَْعَمُل  « قَاَل  Iوْ  يَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  قَالُوا.  » َوَيتََصد

َ
 َفْفَعْل  لَمْ  أ

ُ̀  « قَاَل  َاَجةِ  َذا َفيُِع
ْ
Nُهوَف  ا

ْ
َمل

ْ
ُمرُ  « قَاَل  َفْفَعْل  لَمْ  فَإِنْ  قَالُوا.  » ال

ْ
َْ¥ِ  َفيَأ

ْ
Ýبِا «  .
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وْ 
َ
َمْعُروِف  « قَاَل  أ

ْ
k  َعِن  َفيُْمِسُك  « قَاَل  َفْفَعْل  لَمْ  فَإِنْ  قَاَل .  » بِال Iهُ  ، ال�Iفَإِن  ُ

َ
� 

  .متفق عليه » َصَدقَةٌ 

Nabi Muhammad � nói: “Tất cả mỗi người Muslim đều 
phải Sadaqah”. Các Sahabah nói: Nếu y không có khả 
năng. Người � nói: “Y hãy làm bằng sức lực của mình và 
mang lại lợi ích cho chính mình, đó là Sadaqah”. Các 
Sahabah nói: Nếu y không có khả năng thì sao? Người � 
nói: “Y hãy an ủi người đang gặp chuyện đau buồn”. Các 
Sahabah lại nói: Nếu y không có khả năng. Người � nói: “Y 
hãy suy nghĩ về điều tốt, còn nếu y không thể thì y hãy 
kìm hãm điều xấu rồi y sẽ có ân phước của việc 
Sadaqah.” (Albukhari, Muslim). 

���� Dự án thứ hai mươi bốn: thể hiện lòng tốt với 
mọi người trong lúc đi đường xa 

 Ông Abu Saeed nói: Trong lúc chúng tôi đang trong 
chuyến đi xa cùng với Nabi � thì có một người đàn ông 
cưỡi trên con lạc đà đến, y bắt đầu nhìn sang phải rồi nhìn 
sang trái. Thế là Thiên sứ của Allah � nói: 

يَُعدْ  َظْهرٍ  فَْضُل  ِعنَْدهُ  َ�نَ  َمنْ  «
ْ
  َمنْ  Oََ  بِهِ  فَل

َ
ُ  َظْهرَ  ال

َ
 فَْضُل  ِعنَْدهُ  َ�نَ  َوَمنْ  �

يَُعدْ  َزادٍ 
ْ
  َمنْ  Oََ  بِهِ  فَل

َ
ُ  َزادَ  ال

َ
  .رواه مسلم  » �

“Ai mà còn chỗ trên lưng thì hãy chừa nó cho người 
không có chỗ trên lưng, và ai mà có thừa lương thực thì 
hãy chi sẻ với người không có lương thực” (Muslim). 

Và Thiên sứ của Allah thường là người đi sau trong 
chuyến đi vì giúp đỡ những người yếu và cầu nguyện cho 
họ. (theo Hadith Sahih của Abu Dawood). 
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���� Dự án thứ hai mươi bốn: làm sống lại các Sunnah 
của Nabi � 

Nabi Muhammad � nói: 

ْحيَا َمنْ  «
َ
ُ  َ�نَ  ُس ا�Iا بَِها َفَعِمَل  ُسنÁِI  ِمنْ  ُسنIةً  أ

َ
ْجرِ  ِمثُْل  �

َ
  بَِها َعِمَل  َمنْ  أ

َ
 ال

ُجورِِهمْ  ِمنْ  َفنُْقُص 
ُ
ْوَزارُ  َعلَيْهِ  َ�نَ  بَِها َفُعِمَل  بِْدَعةً  اْنتََدعَ  َوَمِن  َشيْئًا أ

َ
 َمنْ  أ

  بَِها َعِمَل 
َ
ْوَزارِ  ِمنْ  َفنُْقُص  ال

َ
  .صحيح ابن ماجه » َشيْئًا بَِها َعِمَل  َمنْ  أ

“Ai làm sống lại một điều nào đó từ Sunnah của Ta rồi 
mọi người làm theo thì y sẽ được ân phước giống như ân 
phước của những ai thực hành điều Sunnah đó, và 
những người thực hiện điều Sunnah đó khồng hề bị giảm 
mất đi điều gì từ ân phước của họ; ngược lại, ai cải biên 
một điều Bid’ah (không phải trong đường lối của Nabi) 
rồi mọi người làm theo thì y sẽ mang tội của những 
người làm điều Bid’ah đó, và những người thực hiện điều 
Bid’ah đó dĩ nhiên không giảm mất đi tội lội của họ” 
(Sahih Ibnu Ma-jah). 

����  Dự án thứ hai mươi lăm: đào giếng 

Nabi Muhammad � nói: 

َ اءٍ مَ  ßَْ بِ  رَ فَ حَ  نْ مَ « َ  مْ ، ل  وَ ، نّ جِ  نْ ي مِ رِّ حَ  دٌ بِ كَ  هُ نْ مِ  ْب ْ�َ ي
َ

ْ  إِ ال  وَ ، َس ن
َ

 ، إَ رَ ائِ  طَ ال
I

 ال
  مَ وْ يَ  اهللاُ  هُ رَ آجَ 

ْ
 جِ سْ  مَ âَ نَ  نْ مَ ، وَ ةِ امَ يَ قِ ال

ً
 َط مفحص قُ كَ  دا

َ
ُ   اهللاُ âَ ، نَ رُ غَ ْص اة أو أ

َ
� 

 يْ بَ 
ً
َ ا ِ ْ  تا

ْ
Ë Iرواه ابن خزيمة» ةِ ن.  

“Ai đào giết nước, không một sinh vật nào đến uống từ 
giếng đó từ Jinn, con người và chim muôn mà y khong 
được Allah ban cho ân phước vào Ngày Phục Sinh; và ai 
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xây một Masjid dù chỉ là rất nhỏ thì Allah sẽ xây cho y 
một ngôi nhà trong Thiên Đàng” (Ibnu Khuzaimah ghi 
lại). 

����  Dự án thứ hai mươi sáu: giúp đỡ người có nhu 
cầu đặc biệt 

Một Hadith ghi lại rằng: 

²ِْ َذّر قَال
َ
 ِفيهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  k�ُ  ِ�  َغْفٍس  Oَ  k�َُ  «: قَال رَُسْوُل اهللاِ : َقْن أ

ْمُس  Iِمنْهُ  َصَدقَةٌ  الش  َOَ  ُِت  .» َغْفِسه
ْ
ْفنَ  ِمنْ  اهللاِ  رَُسوَل  يَا قُل

َ
ُق  أ Iتََصد

َ
يَْس  أ

َ
 َول

َا
َ

ْمَواٌل  �
َ
نI  « قَاَل  أ

َ
بَْواِب  ِمنْ  أل

َ
َدقَةِ  أ Iِب¥َ  الص

ْ
َْمدُ  اهللاِ  وَُسبَْحانَ  اIãك

ْ
Nِبِ  َوا  

َ
 َوال

 َ
َ

  إِ�
I
ْستَْغِفرُ  اهللاُ  إِال

َ
ُمرُ  اهللاَ  َوأ

ْ
َمْعُروِف  َوتَأ

ْ
ُمنَْكرِ  َعِن  äَ َوَينْ  بِال

ْ
ْوَكةَ  َوَيْعِزُل  ال Iالش 

َعْظمَ  ا�Iاِس  َطِريِق  َقنْ 
ْ
ََجرَ  َوال

ْ
Nَوَيْهِدى َوا  åَْق

َ
َصمI  َوتُْسِمعُ  األ

َ
بَْكمَ  األ

َ
 َواأل

 IÁَوتَُدل�  َفْفَقهَ  َح  Iُمْستَِدل
ْ
ُ  َحاَجةٍ  Oََ  ال

َ
َغَها َعِلْمَت  قَدْ  � َ̧ ةِ  َوتَْسçَ  َم Iبِِشد 

  َك َساَقيْ 
َ

ُمْستَِغيِث  اللIْهَفانِ  إِ�
ْ
ةِ  َوتَْرَفعُ  ال Iِعيِف  َمعَ  ِذَراَقيَْك  بِِشد Iَذلَِك  ُ��  الض 

بَْواِب  ِمنْ 
َ
َدقَةِ  أ Iِمنَْك  الص  َOَ  رواه أ6د » َغْفِسَك. 

Ông Abu Zdar � thuật lại, Thiên sứ của Allah � nói:  “Vào 
mỗi ngày khi mặt trời đã mọc thì tất cả mỗi bản thân 
(người Muslim) đều có ân phước của việc Sadaqah cho 
chính bản thân y”. Tôi (Abu Zdar) nói: Thưa Thiên sứ của 
Allah! Lấy đâu ra Sadaqah khi chúng tôi không có tiền của 
gì cả? Người � nói: “Bởi vì Sadaqah có rất đa dạng: 
Takbir (nói Ollo-hu-Akbar), Tasbeeh (nói Subha-nollo-
h), Taheed (nói Al-hamdulillah), Tahleel (nói La-ila-ha-
illollo-h), Istighfar (nói Astaghfirullo-h), kêu gọi mọi 
người làm điều tốt, ngăn cản mọi người làm điều xấu và 
tội lỗi, nhặt và vứt bỏ những cái gai trên con đường mà 
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mọi người đi lại, một khúc xương, một cục đá, hướng 
dẫn người mù, giúp người câm điếc thấu hiểu được vấn 
đề, chỉ dắt người tìm nơi mà ngươi biết địa điểm, đi giúp 
người sức yếu, tất cả những thứ đó đều là Sadaqah từ 
ngươi cho chính bản thân ngươi” (Ahmad). 

���� Dự án thứ hai mươi bảy: làm thoải mái tinh thần 
cho người bệnh và những người gặp tai họa với những 
lời trấn an. 

Có một Hadith Sahih ghi lại rằng khi vào thăm viếng 
người bệnh thì Nabi Muhammad � thường nói với y: 

 »  
َ
َس  ال

ْ
  .رواه ا_خاري » اهللاُ  َشاءَ  إِنْ  َطُهورٌ  بَأ

“Không sao đâu, rồi sẽ khỏi thôi insha-Allah” (Albukhari). 

Nabi � nói:  

اٍت  َسبْعَ  َفيَُقوُل  َمِريًضا َفُعودُ  ُمْسِلمٍ  َقبْدٍ  ِمنْ  َما « Iُل  َمر
َ
ْسأ

َ
َعِظيمَ اَهللا  أ

ْ
 رَبI  ال

َعْرِش 
ْ
َعِظيمِ  ال

ْ
نْ  ال

َ
  يَْشِفيََك  أ

I
ْن يَُكْوَن قَْد َحèََ  إِال

َ
َجلُهُ أ

َ
  .صحيح أ² داود »  أ

“Không một người bề tôi Muslim nào đến viếng thăm 
người bệnh và y nói bảy lần lời Du-a: ‘As-alullo-ha-azhi-
m Rabbal-arshil-azhi-m an yashfi-ka’ – ‘Tôi cầu xin 
Allah vĩ đại, Đấng Chủ Tế của chiếc Ngài vương vĩ đại 
cho anh khỏi bệnh’ mà Allah không cho người bệnh đó 
khỏi bệnh trừ phi y đã chấm dứt tuổi đời của mình” 
(Sahih Abu Dawood). 
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Nabi � nói:  

َ  ِب احِ َص  عَ مَ  نْ كُ «
ْ

 ا_
َ

 اُض وَ تَ  ءِ ال
ً
ِ  عا  مَ فْ ~ِ وَ  َك بk رَ ل

ً
الطحاوي، وهو   السلسلة » انا

  .الصحيحة

“Hãy cùng với người bị tai họa một cách khiêm nhường, 
phủ phục và đức tin nơi Thượng Đế của ngươi” (Attaha-
wi ghi lại trong bộ Sahih của ông). 

���� Dự án thứ hai mươi tám: tham gia vào đoàn làm 
vệ sinh cho các Masjid 

 Việc tẩy sạch các Masjid khỏi những dấu vết của 
những thứ Shirk và Bid’ah là việc làm quan trọng nhất, và 
sau đó là việc tẩy sạch các Masjid khỏi những thứ dơ bẩn và 
ô uế. Một Hadith ghi lại qua lời thuật của ông Anas bin 
Malik �: Có một lần, Nabi � nhìn thấy cục đờm dãi ở dưới 
nền đất tại hướng Qiblah của Masji thì Người đã giận đến đỏ 
cả mặt. Rồi sau đó có một người phụ nữ thuộc người dân 
Ansar đã đến làm sạch vết bẩn đó và Người � đã khen và 
nói: 

 .صحيح أ² داود » ما أحسن هذا؟ «

“Thật là một hành đông cao đẹp và tốt lành!” (Sahih Abu 
Dawood). 

Nabi � nói:  

I  ُعرَِضْت  « َOَ  َْقم
َ
Áِ  اُل أ Iم

ُ
ْقَمالَِها Gََاِسِن  ِ�  فَوََجْدُت  وََسيkئَُها َحَسنَُها أ

َ
َذى أ

َ
 األ

ِريِق  َعِن  ُفَماُط  Iْقَمالَِها َمَساوِى ِ�  َووََجْدُت  الط
َ
َمْسِجدِ  ِ�  تَُكونُ  ا��َخاَعةَ  أ

ْ
 ال

 
َ
  .رواه مسلم » تُْدَفنُ  ال
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“Ta được phơi bày cho thấy các việc tốt đẹp và các việc 
làm xấu của cộng đồng tín đồ của Ta. Ta thấy việc làm 
tốt đẹp trong các việc làm tốt đẹp nhất là nhặt và vứt bỏ 
những trở ngại trên đường còn việc làm xấu trong các 
việc làm nhất là khạc nhổ trong Masjid mà không chôn 
đất lại” (Muslim). 

���� Dự án thứ hai mươi chín: kếu gọi người làm điều 
tốt và ngăn cản người làm điều xấu và tội lỗi.  

Đây là dự án lớn nhất và tốt đẹp nhất trong tháng 
Ramadan ân phúc. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán về 
lời của một vị hiền nhân Luqman khuyên đứa con yếu quý 
của mình: 

ُمۡر  ﴿
ۡ
َصابََكۖ إِن� َذٰلَِك ِمۡن َعۡزِم  بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن ٱلُۡمنَكِر َوأ

َ
ٰ َمآ أ َMَ َۡوٱۡصِب

ُمورِ 
ُ
  ]١٧: سورة لقمان[ ﴾ Pٱۡل

����Và hãy kêu gọi làm điều lành và ngăn cản điều dữ và 
hãy kiên nhẫn chịu đựng những rủi ro xảy đến với con, 
bởi vì đó là một sự kiên định trong mục đích thi hành 
công việc.���� (Chương 31 – Luqman, câu 17). 

Nabi Muhammad � nói: 

ى َمنْ  «
َ
ْهُ  ُمنَْكًرا ِمنُْكمْ  َرأ k¥يَُغ

ْ
 يَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  فَِبِلَسانِهِ  يَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  نِيَِدهِ  فَل

ِبهِ 
ْ
ْضَعُف  وََذلَِك  فَِبَقل

َ
  .رواه مسلم » اِإليَمانِ  أ

“Ai trong các ngươi nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay 
đổi nó bằng tay của y, nếu không thể thì bằng chiếc lưỡi 
của y, nếu không thể thì bằng trái tim của y, và đó là sự 
yếu ớt nhất của đức tin Iman” (Muslim). 
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Người Muslim nên sử dụng cách nhẹ nhàng trong lối 
kêu gọi và ngăn cản. Quả thật, Allah Tối Cao và Ân Phúc đã 
phán bảo Nabi Musa � và Harun � như sau: 

ِّنٗ  َفُقوXَ َلُۥ قَۡوW  Xٗٱۡذَهَبآ إTَِٰ فِۡرَعۡوَن إِن�ُهۥ َطَغٰ  ﴿ ـ ل� ۡو َيَۡشٰ
َ
ُر أ ا ل�َعل�ُهۥ َيَتَذك�

b� ﴾ ]٤٣،٤٤: سورة طه[  

����Hai ngươi hãy đi gặp Fir’aun, quả thật hắn tàn ác và 
xấu xa quá mức. Tuy nhiên, hai ngươi hãy ăn nói từ tốn 
và nhã nhặn với hắn may ra hắn sẽ ghi nhớ lời cảnh báo 
và biết kính sợ (Allah)���� (Chương 20 – Ta-ha, câu 43, 44). 

Nabi Muhammad � nói: 

ى « ِ
I

ëَوا  Dِنِيَِدهِ  َغْف  Iُمُرن
ْ
َأ

َ
ã  َمْعُروِف

ْ
َنَْهُونI  بِال

َ
ãُمنَْكرِ  َعِن  َو

ْ
وْ  ال

َ
ُوِشَكنI  أ  اهللاُ  �َ

نْ 
َ
ُكمْ  يُْستََجاُب  فَالَ  تَْدُعونَهُ  ُعمI  ِمنْهُ  ِعَقابًا َعلَيُْكمْ  َفبَْعَث  أ

َ
صحيح  » ل

  .الvمذي

“Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài 
rằng chắc chắn các ngươi hãy kêu gọi mọi người làm 
điều tốt và ngăn cản mọi người làm điều xấu và sai trái 
hoặc Allah suýt gởi đến các người một sự trừng phạt, rồi 
khi các ngươi cầu xin Ngài thì Ngài sẽ không đáp lại lời 
cầu xin của các ngươi” (Sahih Tirmizhi). 

���� Dự án thứ ba mươi: làm Umrah cho người 

Chẳng hạn như làm Umrah cho cha mẹ, người thân, 
bạn bè như Hadith được thuật lại từ Abu Razeen Al-Aqi-li 
rằng ông đến gặp Nabi � và nói: Quả thật, cha tôi đã lớn 
tuổi, ông không thể đi thực hiện Hajj cũng như Umrah. Nabi 
� nói:  
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»  Iنِيَك  َقنْ  ُحج
َ
 .أبو داود والنساí والvمذي » َواْقتَِمرْ  أ

“Ngươi hãy thực hiện Hajj và Umrah thay cha của 
ngươi” (Abu Dawood, Tirmizhi và Annasa-i). 

Do đó, người Muslim được phép thực hiện Hajj và 
Umrah thay cho người khác, người mà chưa thực hiện 
Umrah dù đã chết hay người còn sống nhưng lớn tuổi già 
yếu không có khả năng. Và tốt nhất cho chuyến hành hương 
Hajj hay Umrah này là chuyến đi độc lập thay cho người 
khác chứ không phải lồng ghép vào chuyến đi của bản thân. 
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