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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

 

ةَن،  ٌَ ِٙ َمْ٭َؿ َرَم يْ ٢ِ َوا٣تذْْشِ ٌْ َٛ ْي َػهذ ثِة٣ْ ِ ْؿآَن احَْل٧َُْؽ لِِلِ اَّلذ ُٞ َل ِذي٫ِْ ا٣ْ ـَ ْ٩
َ
وأ

َؿاِن،  ْٛ ُ٘ ِٮ َوا٣ْ ْٛ َٕ ٫ُ ثِة٣ْ ْؿَٝةِن، وََػىذ ُٛ ٬َُؽى ل٤ِ٪ذةِس َوَبيِ٪َةٍت ٨َ٦ِ الُْ٭َؽى َوا٣ْ
ِِ ٨ْ٦َ وَ  ْٔ َِ ثِةلَْٮ َٞ ْح

َ
٢ٍ ٦ِ٪٫ُْ َوا٦ِْذ٪َةٍن، َوأ ٌْ َٛ ٛةُه ثِ َُ َٜ َواْػذَهذ ٨ِ٦َ اْو ُه ذذ

نِ 
ْ
ي٥ِْ النذ  ِْ َٕ . ِ ْ ٬َؾا ال٧َْٮِْق٥ِ ا٣ْ

٢ِ َواْاِْظَكةنِ  ٌْ َٛ َٟ َ ُ ُ ْو ا٣ْ يْ ْن  ذ  َ إِ ذ اُ وَْظَؽُه َ  َ ِ
َ
ْمَ٭ُؽ أ

َ
. َوأ

٤َي٫ِْ ولَََعَ  َٔ َؽ٩َةِن، َوَّلذ اُ  َٔ ًؽا َخجُْؽُه َورَُقْٮُ ُ َقيُِؽ َودَلِ  ْن حُم٧َذ
َ
ْمَ٭ُؽ أ

َ
َوأ

ا ْوَعةث٫ِِ وََق٤ذ٥َ تَْك٤ِي٧ًْة ٠َِسْْيً
َ
. آِ ِ َوأ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 

Allah, Đấng đã ban hồng phúc và sự thiêng liêng đặc biệt 
cho tháng Ramadan, tháng mà Ngài đã ban xuống Kinh 

Qur‟an dùng làm nguồn Chỉ đạo cho nhân loại và mang 

những bằng chứng rõ rệt và tiêu chuẩn phân biệt phúc tội 
và đúng sai, tháng mà Ngài dành riêng cho nó sự tha thứ 

và lòng bao dung đặc biệt, tháng mà Ngài dùng để thanh 

lọc người bề tôi bằng ân huệ và phúc lành của Ngài, và 
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tháng mà Ngài đánh thức những ai Ngài muốn phù hộ và 

soi sáng cho họ. 

Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích 
thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất 

không có đối tác ngang vai, Ngài là Đấng của ân phúc và 

tốt đẹp; và tôi chứng nhận rằng Muhammad là người bề 
tôi và là vị Thiên sứ của Ngài, cầu xin Allah ban sự bằng 

an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người 

cùng tất cả các bạn đạo của Người. 

Đây là phần tóm lược rất hữu ích về các việc làm 
cho mùa thiêng liêng và ân phúc, những động lực của 

tâm hồn cũng như sự quyết tâm song hành với những 

thời khắc quý báu. 

Cầu xin Allah che chở và phù hộ chúng ta những 

gì Ngài yêu thích trong việc tuân lệnh và phục tùng 

Ngài, xin Ngài hãy nhân thêm cho chúng ta các ân phước 

và tha thứ tội lỗi cho chúng ta, xin Ngài hãy đáp lại lời 
cầu nguyện của chúng ta bởi quả thật Ngài là Đấng 

Quảng đại và Nhân từ.  

     Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim 

 

    

 



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

6 

 

Ân Phúc Tháng Ramadan 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 đã báo tin mừng cho các vị Sahabah, Người nói: 

ذَُط »  ْٛ ٤َيُْس٥ْ ِويَة٫ُ٦َ ُح َٔ ةَن َمْ٭ٌؿ ٦ُجَةَرٌك اْذََتََض اُ  ٌَ َْٝؽ َصةَءُز٥ْ َمْ٭ُؿ َرَم
نُي ِذي٫ِ ََل٤ٌَْح َػْْيٌ  َِ يَة ٢ُ ِذي٫ِ النذ َ٘ ثَْٮاُب اْْلَِعي٥ِ َوُت

َ
ُٜ ِذي٫ِ أ َ٤ ْ٘ ثَْٮاُب اْْلَ٪ذِح َوُي

َ
ِذي٫ِ أ

ْؽ ُظِؿَم  َٞ ِٙ َمْ٭ٍؿ ٨ْ٦َ ُظِؿَم َػْْي٬ََة َذ ْ٣
َ
.  رواه أمحؽ وا٣نكةيئ«٨ْ٦ِ أ

“Quả thật, đã đến với các ngươi tháng Ramadan, một 

tháng ân phúc mà Allah đã sắc lệnh nhịn chay cho các 

ngươi, Ngài ra lệnh cho các cánh cửa Thiên Đàng mở ra, 

các cửa Hỏa Ngục đóng lại, giam cầm những tên Shaytan, 

và trong nó có một đêm tốt hơn một ngàn tháng, người nào 

bị cấm sự tốt đẹp của đêm đó thì quả thật y là kẻ đã bị cấm 

điều tốt đẹp.” (Ahmad, Annasa-i). 

Trong một lời dẫn khác thì Người  nói: 

 « ً ٬ْ
َ
ةُن َقيُِؽ الُنُ٭ْٮِر، َذ٧َؿَْظجًة ث٫ِِ َوأ ٌَ دَةُز٥ْ َرَم

َ
 «أ

“Đã đến với các ngươi Ramadan, tháng chủ đạo của các 

tháng, hãy hân hoan đón chào nó!” 

Ông Ibad thuật lại, Nabi  nói: 

« ٍُ َنةُز٥ُ اُ ِذي٫ِْ، َذيّزُِنُل الؿذمْحََح، َوََيُ ْ٘ ةُن، َمْ٭ُؿ ثََؿَكٍح َح ٌَ دَةُز٥ْ َرَم
َ
أ

ُؿ اُ إََِل َت٪َةُِٚكُس٥ْ ِذي٫ِْ، َوُيجَةِِهْ  ُْ ةيَة، َويَْكذَِضيُْت ِذي٫ِْ ادُلََعَء، َح٪ْ َُ َ اْْل



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

7 

يِِقذ ٨ْ٦َ ُظِؿَم  ا، َٚإِنذ النذ ِكُس٥ْ َػْْيً ُٛ ْج
َ
ُرْوا اَ ٨ْ٦ِ أ

ْ
ثُِس٥ْ َمَ اَِسذ٫َُ، َٚ 

 .رواُه ا٣ُطاُا، وُرَواد٫ُُ زِٞةٌت « ِذي٫ِْ رمَْحََح اِ 
“Tháng Ramadan đến với các ngươi, đó là tháng ân phúc, 

vào tháng này Allah sẽ ban nhiều bổng lộc cho các ngươi, 

Ngài sẽ ban xuống lòng nhân từ và bôi xóa tội lỗi và chấp 

nhận lời thỉnh cầu và khấn nguyện, bởi thế, hãy thể hiện 

cho Allah thấy những điều tốt đẹp nơi bản thân mình, và 

quả thật người bất hạnh là người bị ngăn cản không tìm 

thấy lòng nhân từ của Allah trong tháng thiêng liêng và ân 

phúc này”. Cấu nói “hãy thể hiện cho Allah thấy những 

điều tốt đẹp nơi bản thân mình” có nghĩa là hãy thi đua làm 

những việc thiện tốt, hãy phấn đấu trong việc tuân lệnh theo 

Chỉ đạo của Allah và hãy tránh xa những điều xấu và tội lỗi. 
(Attabra-ni ghi lại và những người dẫn truyền đều thuộc cấp trung 

thực và chính xác). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: 

ثَْٮاُب َصَ٭٪ذ٥َ ، » 
َ
ْخ أ َٞ ِ٤ ُٗ ٧َةِء ، َو ثَْٮاُب الكذ

َ
ةَن ُذذَِعْخ أ ٌَ إَِ ا َدَػ٢َ َمْ٭ُؿ َرَم

نُي  َِ يَة . رواه ابلؼةري ومك٥٤ «وَُق٤ِْك٤َِخ النذ
“Khi vào tháng Ramadan thì các cửa trời được mở ra, các 

cửa Hỏa Ngục được đóng lại và những tên Shaytan bị 

xiềng xích” (Albukhari, Muslim). 

Còn lời dẫn khác của Muslim thì lại ghi: “Các cánh 

cửa hồng phúc được mở ra”. 

Và cũng theo sự ghi nhận của Muslim, ông Abu 

Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: 
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َؽِت »  ِٛ ثَْٮاُب اّنلذةِر َوُو
َ
ْخ أ َٞ ِ٤ ُٗ ثَْٮاُب اْْلَ٪ذِح َو

َ
ةُن ُذذَِعْخ أ ٌَ إَِ ا َصةَء َرَم

نُي  َِ يَة  «النذ

“Khi Ramadan đến, các cánh cửa Thiên Đàng được mở ra, 

các cánh cửa Hỏa Ngục được đóng lại và những tên 

Shaytan bị xích lại”. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ْخ »  َٞ ِ٤ ُٗ ٨ِ َو نُي َوَمَؿَدُة اْْلِ َِ يَة َؽِت النذ ِٛ ةَن ُو ٌَ ُل ََل٤ٍَْح ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؿ َرَم وذ
َ
إَِ ا ََكَن أ

ْٜ ٦ِ٪َْ٭ة ثَةٌب  َ٤ ْ٘ ثَْٮاُب اْْلَ٪ذِح ٥َْ٤َٚ ُح
َ
ذَْط ٦ِ٪َْ٭ة ثَةٌب َوُذذَِعْخ أ ْٛ ثَْٮاُب اّنلذةِر ٥َْ٤َٚ ُح

َ
أ

ةُء ٨َ٦ِ اّنلذةِر  َٞ ِِْٝصْ َولِِ٭٢ ُخذَ
َ
ِ أ ِْٝج٢ْ َوَية ثَةِِغَ الْشذ

َ
َوُي٪َةِدى ٦ُ٪َةٍد يَة ثَةِِغَ اْْلَْْيِ أ

َٟ ُّكذ ََل٤ٍَْح  ِ  .رواه ا٣َت٦ؾي وا٣نكةيئ واحلةز٥ «َوَ ل

“Vào đêm đầu tiên của tháng Ramadan, Shaytan và ác quỷ 

sẽ bị xích lại, tất cả các cánh cửa của Hỏa Ngục được 

đóng lại còn tất cả các cánh cửa của Thiên Đàng sẽ được 

mở ra, và có tiếng gọi bảo: Này hỡi những ai muốn điều 

tốt đẹp hãy tiến lên và những ai muốn điều xấu hãy dừng 

lại và ở nơi Allah có sự giải phóng và ân xá khỏi Hỏa 

Ngục và điều đó diễn ra vào mỗi đêm” (Tirmizhi, Annasa-i và 

Hakim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 
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ٌح َرج٤َُْ٭٥ْ ُػ٤ُٮُف ٥َِٚ »  ٦ذ
ُ
َ٭ة أ َُ ْٕ ةَن ل٥َْ ُت ٌَ ِِت ََخَْف ِػَىةٍل ِِف َرَم ٦ذ

ُ
يَْخ أ ُِ ْٔ

ُ
أ

 ْٖ ِٟ َوتَْكذَ ٪َْؽ اِ ٨ْ٦ِ ِريِط ال٧ِْْك ِٔ يُْت  ََ
َ
ةا٥ِِ أ  لَُ٭٥ُ ال٧ََْ اَِسُح َظِتذ ِٚؿُ الىذ

ةحِلُٮَن  جَةِدى الىذ ِٔ  ُٟ ٮُل يُٮِم ُٞ ـذ وََص٢ذ ُّكذ يَْٮٍم َص٪ذذ٫َُ ُث٥ذ َح َٔ ِي٨ُ اُ  ـَ ُؿوا ُوَي ُِ ْٛ ُح
نِي  َِ يَة ُؽ ِذي٫ِ َمَؿَدُة النذ ٛذ ِٟ َودَُى َ ى َوَيِىُْيوا إََِلْ

َ
ٮا َخ٪ُْ٭٥ُ ال٧َْبُٮ٩ََح َواأل ُٞ ْن ي٤ُْ

َ
أ

ُؿ لَُ٭٥ْ ِِف آِػِؿ ََل٤ٍَْح نَ ََٚ  َ ٤ُُْىٮْ  َٛ ْ٘ ُىٮَن إََِل٫ِْ ِِف َدْْيِهِ َوُي
. « ِذي٫ِ إََِل ٦َة ََك٩ُٮا َ ٤ُْ

ْؽِر َٝةَل  َٞ ِِهَ ََل٤َُْح ا٣ْ
َ
ْصَؿُه إَِ ا » ِري٢َ يَة رَُقٮَل اِ أ

َ
٧َة يَُٮَّفذ أ ةِم٢َ إِجذ َٕ

َ  َو٣َِس٨ذ ا٣ْ
.  رواه أمحؽ«َََٝض َخ٫َُ٤٧َ 

“Trong tháng Ramadan, cộng đồng của Ta được ban cho 

năm điều mà những cộng đồng trước họ không được ban 

cho, đó là mùi hôi cửa miệng người nhịn chay trở nên 

thơm tho của xạ hương nơi Allah, các Thiên Thần sẽ cầu 

xin tha thứ cho họ cho đến khi họ xả chay, mỗi ngày Allah 
trang hoàng Thiên Đàng rồi Ngài phán bảo: “Những 

người bề tôi ngoan đạo của TA đã chịu khổ hạnh vì muốn 

được đến với nhà ngươi (Thiên Đàng)”, quỷ Shaytan sẽ bị 

nhốt lại, cho nên chúng không thể quấy nhiễu trong tháng 

này như chúng đã từng làm trong các tháng khác. Và Ngài 

sẽ tha thứ cho họ vào cuối đêm”, có lời hỏi: Thưa Thiên sứ 

của Allah! Đó có phải là đêm Qadr không? Người  nói: 

“Không, phần thưởng sẽ được ban cho người làm mỗi khi 

việc làm đã được thực hiện” (Ahmad). 

Ông Salman Al-Farisi  thuật lại, Thiên sứ của 

Allah  đã thuyết giảng vào ngày cuối của tháng Sha‟ban, 

Người nói: 
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ي٥ٌ، َمْ٭ٌؿ ٦ُجَةَرٌك، َمْ٭ٌؿ ِذي٫ِ ََل٤ٌَْح َػْْيٌ ٨ْ٦ِ » ِْ َٔ ٤َُّس٥ْ َمْ٭ٌؿ  َّ
َ
َ٭ة اّنلَّةُس َْٝؽ أ ُحّ

َ
ية أ

َؿَّب ِذي٫ِ  َٞ ٮًَُّع، ٨ْ٦َ َت َُ ًح، َوِريَةَم ََل٫ِ٤ِْ َت ٌَ ٢َ اُ ِويَة٫ُ٦َ َِٚؿي َٕ ِٙ َمْ٭ٍؿ، َص ْ٣
َ
أ

ًح ِذي٫ِ ََكَن  ٌَ َدّى َِٚؿي
َ
ًح ِذي٧َة ِقَٮاُه، َو٨ْ٦َ أ ٌَ َدّى َِٚؿي

َ
ٍح ٨َ٦ِ اْْلَْْيِ ََكَن ٨ْ٧َ٠َ أ

ِِبَْى٤َ
ْطُ زََٮاث٫ُُ اْْلَ٪َُّح،  ، َوالَىّ ْطِ ًح ِذي٧َة ِقَٮاُه، َو٬َُٮ َمْ٭ُؿ الَىّ ٌَ نَي َِٚؿي ِٕ َدّى َقجْ

َ
٨ْ٧َ٠َ أ

َؿًة  ِٛ ْ٘ َؿ ِذي٫ِ َوةا٧ًِة ََكَن َ ُ ٦َ َُّ اُد ِ  ِرْزِق ال٧ُْْؤ٨ِ٦ِ، ٨ْ٦َ َذ ـَ وََمْ٭ُؿ ال٧َُْٮاَقةِة، وََمْ٭ٌؿ يُ
ْصِؿهِ 

َ
َه ٨ْ٦ِ أ َٞ ْن ُح٪ْ

َ
ْصِؿهِ ٨ْ٦ِ َدْْيِ أ

َ
َٜ َرَرجَِذ٫ِ ٨َ٦ِ اّنلَّةِر، َوََكَن َ ُ ٦ِس٢ُْ أ ذْ ِٔ ٩ُٮب٫ِِ، َو

َِّلُ
ٌء  ةَل رَُقٮُل اِ / ٤ُْٝ٪َة" ََشْ َٞ ةا٥َِ، َذ ُؿ الَىّ ُِ ْٛ ُؽ ٦َة ُح يَة رَُقٮَل اِ، ٣َيَْف ُُكُّ٪َة ََيِ

٤َي٫ِْ وََق٥َّ٤َ  َٔ َؿ َوةا٧ًِة لََعَ ٦َْؾَِٝح ٣َََبٍ / " َوََّلّ اُ  َُّ ٰ اُ ٬ََؾا اثلََّٮاَب ٨ْ٦َ َذ ُِ ْٕ ُح
َبًح َ   ةُه اُ ٨ْ٦ِ َظْٮِِض َ ْ َٞ َٓ َوةا٧ًِة َق ْمجَ

َ
َبٍح ٨ْ٦ِ ٦َةٍء، َو٨ْ٦َ أ ْو َ ْ

َ
ْو َت٧َْؿٍة أ

َ
أ

 ٨َ٦ِ ٌٜ ذْ ِٔ َؿٌة، َوآِػُؿُه  ِٛ ْ٘ ٫ُ ٦َ ُُ وَْق
َ
ُ ُ رمَْحٌَح، َوأ َوّ

َ
 َظَِتّ يَْؽُػ٢َ اْْلَ٪ََّح، َو٬َُٮ َمْ٭ٌؿ أ

ُ
 ٧َ ْْ َح

٫ُ ٨َ٦ِ اّنلَّةرِ  َٞ ْخذَ
َ
َؿ اُ َ ُ َوأ َٛ َٙ َخ٨ْ َم٤٧ُْٮِك٫ِ ِذي٫ِ َد َّٛ وا ِذي٫ِ  اّنلَّةِر ٨ْ٦َ َػ َٚةْقذ١َِِْثُ

ِٓ ِػَىةلٍ  ْرَب
َ
ٮَن ثِِ٭٧َة َربذُس٥ْ  , ٨ْ٦ِ أ ًُ ََن ثُِس٥ ، َػْى٤َذنَْيِ دُْؿ ِٗ وََػْى٤َذنَْيِ   

ٮَن ثِِ٭٧َة َربذُس٥ْ ، َخ٪ُْ٭٧َة  ًُ ذَةِن دُْؿ
ة اْْلَْى٤َذَةِن ال٤ذ ٦ذ

َ
ْن   إَِ َ إِ  ، َٚ 

َ
 اُ ََٚنَ٭ةَدُة أ

ُؿو٫َ٩ُ  ِٛ ْ٘ ََن ثُِس٥ْ َخ٪ُْ٭٧َة  , َوتَْكذَ ِٗ ة ال٤ذذَةِن    ٦ذ
َ
ٮُ وَن ، َوأ ُٕ لُٮَن اَ اْْلَ٪ذَح َوَت

َ
َٚتَْك 

ْي٧٬ةرواه «  ث٫ِِ ٨َ٦ِ اّنلذةرِ  . اث٨ ػـي٧ح وابلي٭يِق ٗو
“Hỡi người dân! Quả thật tháng vĩ đại ân phúc đã đến với 

các ngươi, tháng mà trong đó có một đêm định mệnh Qadr 

tốt hơn một ngàn tháng, tháng mà Allah đã sắc lệnh việc 

nhịn chay là bổn phận, dâng lễ nguyện Salah trong đêm là 

điều khuyến khích. Ai làm một điều gì đó trong những 

điều tốt đẹp và ân phước trong tháng này thì người đó 

giống như người đã làm một điều bổn phận, còn ai thực 
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hiện một điều bổn phận thì người đó giống như người đã 

thực hiện bảy mươi điều bổn phận. Và tháng Ramadan là 

tháng của sự kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn phần thưởng của 

nó chính là Thiên Đàng, và nó là tháng của sự bình đẳng, 

tháng được ban phát thêm thiên lộc, ai tiếp đãi đồ xả chay 

cho một người nhịn chay thì y sẽ được tha thứ tội lỗi và 

được giải thoát khỏi Hỏa Ngục và y sẽ được ban ân phước 

giống như ân phước của người nhịn chay đó, tuy nhiên 

người nhịn chay đó không bị mất một điều gì từ ân phước 

của việc nhịn chay”. 

 Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah ! Đâu 

phải tất cả chúng tôi ai cũng có khả năng tiếp đãi đồ ăn cho 

người nhịn chay. Người  nói: “Allah sẽ ban thưởng ân 

phước cho ai tiếp đãi người nhịn chay một hớp sữa, hoặc 

một quả chà là khô hoặc một ngụm nước lã. 

Và ai cho người nhịn chay uống thì Allah, Đấng 

Tối Cao sẽ cho người đó uống nước trong Hawdh (tên của 

một hồ nước ân phúc ở Ngày Sau) và sau khi uống y sẽ 

không bao giờ khát nữa cho đến khi y vào Thiên Đàng. Và 

ai giảm gánh nặng cho người giúp việc của y thì Allah sẽ 

tha thứ tội lỗi cho y và giải thoát y khỏi Hỏa Ngục và thu 

nhận y vào Thiên Đàng.Và tháng Ramadan, phần đầu của 

nó là lòng thương xót, phần giữa của nó là sự tha thứ và 

phần cuối của nó là sự giải thoát khỏi Hỏa Ngục. 

Bởi thế, các ngươi hãy làm thật nhiều bốn điều: 

hai điều mà Thượng Đế của các ngươi hài lòng và hai điều 

mà các ngươi không thể không cần đến chúng. Hai điều 

mà Thướng Đế của các ngươi hài lòng chính là lời chứng 
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nhận “ اَل  اُهلل    ِإ اَل  ِإ َاّل
 và cầu xin Ngài tha tứ tội lỗi; còn hai ” اَل

điều mà các ngươi không thể không cần đến chúng chính 

là việc các ngươi cầu xin Ngài ban cho Thiên Đàng và cầu 

xin Ngài che chở cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục.” (Ibnu Khuzaimah, 

Albayhaqi và những người khác). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

٤َي٫ِْ وََق٤ذ٥َ ٦َة َمؿذ  » َٔ ٤ذُس٥ َمْ٭ُؿُز٥ْ ٬ََؾا، ث٧َِْع٤ُٮِف رَُقٮُل اِ َوَّلذ اُ  َّ
َ
أ

نَي َمْ٭ُؿ َ ٍ لَُ٭٥ْ ٦ِ٪٫ُْ ث٧َِْع٤ُٮِف  ِٞ ثِةل٧ُْْك٧ِ٤ِنَي َمْ٭ٌؿ َػْْيُ لَُ٭٥ْ ٦ِ٪٫ُْ، َو  َمؿذ ثِةل٧ُْ٪َةِٚ
ْن 
َ
ْصَؿُه َو٩ََٮا٫َُ٤ِٚ ِٝج٢َْ أ

َ
٥َ، إِنذ اَ ََل١َْذُُت أ

٤َي٫ِْ وََق٤ذ َٔ رَُقٮُل اِ َوَّلذ اُ 
ُؽ ِذي٫ِ  ِٕ نذ ال٧ُْْؤ٨َ٦ِ يُ

َ
َٟ أ ِ ْن يُْؽِػ٫َُ٤، َوَ ل

َ
ةَءُه َرج٢َْ أ َٞ ُه وََم يُْؽِػ٫َُ٤، َوَيْسذُُت إِْْصَ

َٛ ٍت ال٧ُْؤ٦ِِ٪نَي وإِتجَةَع  ُٜ أدجَةَع َد ُؽ ِذي٫ِ ال٧ُْ٪َةِٚ ُٕ جَةَدِة، َوَي ِٕ َح ل٤ِْ َٞ َٛ ٮَت َواّنلذ ُٞ ا٣
٪٫ُ٧َُ ال٧ُْْؤ٨٦ُِ  ْ٘ ٪٥ٌْ َح ُ٘ ْٮَرادِِ٭٥، َذ َٔ »  

ةِصؿُ  » :َوَٝةَل َ ٪َْؽاُر ِ  َظِؽيِس٫ِ  َٛ ذَِ٪٫ُ٧ُ ا٣ ْ٘ ي٧ََْح  « َذُ٭َٮ ُد٪٥ٌْ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِِ٪نَي َح ـَ َرَواُه اْ ٨ُ ُػ
 .ِ  َوِعيِع٫ِ َوَدْْيِهِ 

“Tháng này của các ngươi đã đến với các ngươi, với lời thề 

của Thiến sứ của Allah  rằng không có tháng nào đi 

qua những người Muslim lại ân phúc hơn tháng này và 

không có tháng nào đi qua những người Munafiq (giả tạo 

đức tin) lại tồi tệ hơn tháng này; và với lời thề của một vị 

Thiên sứ của Allah  rằng quả thật Allah đã ghi nhận 

người được ân phước của tháng này trước khi đi vào nó và 
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Ngài đã ghi nhận những người bất hạnh không đạt được 

ân phước của tháng này trước khi đi vào nó. Quả thật, vào 

tháng này người có đức tin chuẩn bị lương thực và sự bố 

thí cho việc thờ phượng còn người Munafiq thì chuẩn bị 

theo dõi sự xao lãng của những người có đức tin cũng như 

thăm do khuyết điểm của họ. Do đó, người có đức tin sẽ 
được thành công.” 

Bandar nói trong Hadith của ông: “Bởi thế, đó là 

sự thành công của những người có đức tin còn những kẻ 

vô đức tin sẽ thất bại thảm hại.” (Ibnu Khuzaimah ghi lại 

trong bộ Sahih của ông). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, tôi đã nghe Thiên sứ 

của Allah  nói:  

ةَن ، َٚإَِ ا ََكَن  » ٌَ ُػٮِل َمْ٭ِؿ َرَم ُؽ ٨َ٦ِ احْلَْٮِل إََِل احْلَْٮِل دِلُ يذ٨ُ َوُت٪َضذ إِنذ اْْلَ٪ذَح ٣َُُتَ
ةُل لََ٭ة َٞ ْؿِش ُح َٕ ةَن ٬َجذْخ ِريٌط ٨ْ٦ِ ََتِْخ ا٣ْ ٌَ ُل ََل٤ٍَْح ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؿ َرَم وذ

َ
ال٧ُِْسَْيُة ،  : أ

 َٟ ِ ل ُٓ َِّلَ ٪َةِن ، َٚيُْك٧َ ثَْٮاِب اْْلِ
َ
ِٓ أ َٜ َمَىةِري ٪َةِن ، وَِظ٤َ ْمَضةِر اْْلِ

َ
ْوَراَق أ

َ
ُٜ أ ِٛ َذذَْى

ْظَك٨َ ٦ِ٪٫ُْ 
َ
ٮَن أ ُٕ ة٦ِ ِٓ الكذ ِ٪نٌي ل٥َْ يَْك٧َ ٨َ َ نْيَ . ََ ْٛ ِٞ نُي َظِتذ يَ ِٕ يذ٨ُ احْلُٮُر ا٣ْ ـَ َودُ

ٍت إََِل ا/ ُ َِف اْْلَ٪ذِح ، َذيُ٪َةِدي٨َ  َِ ٨َْ٤ ، يَة ِ ٢ْ٬َ ٨ْ٦ِ َػة ُٞ وَِص٫ُ ، َذيَ ـذ وََص٢ذ َذُُيَ َٔ  
ُل  وذ

َ
اُت ِظَكةُن ، ٬َِؾهِ أ ُح ؟ ، َذيُِضيجُُ٭٨ذ ثِةّتلذ٤ِْجيَِح ، يَة َػْْيَ

َٮاُن ٦َة ٬َِؾهِ ال٤ذي٤َْ ًْ ِر
ٍؽ  ِح حُم٧َذ ٦ذ

ُ
ةا٧ِِنَي ٨ْ٦ِ أ ٪َةِن ل٤ِىذ ثَْٮاُب اْْلِ

َ
ذَُط ِذيَ٭ة أ ْٛ ةَن ، َوُي ٌَ ََل٤ٍَْح ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؿ َرَم

٤َي٫ِْ وََق٤ذ٥َ  َٔ ـذ وََص٢ذ  . َوَّلذ اُ  َٔ ٮُل اُ  ُٞ ٪َةِن ، / َوَي ثَْٮاَب اْْلِ
َ
َٮاُن ، اْذذَْط أ ًْ يَة ِر

٤َي٫ِْ  َٔ ٍؽ َوَّلذ اُ  ِح حُم٧َذ ٦ذ
ُ
ةا٧ِِنَي ٨ْ٦ِ أ ٨ِ الىذ َٔ ثَْٮاَب اْْلَِعي٥ِ 

َ
ْٜ أ ِج َْ

َ
ُٟ ، أ ِ يَة ٦َةل

ْيه« وََق٤ذ٥َ  .  رواه ابلي٭يِق ٗو
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“Quả thật, Thiên Đàng được trang hoàng và làm đẹp từ 

năm này qua năm khác để đón tháng Rammadan. Đêm 

đầu tiên của tháng Ramadan thì cơn gió dưới chiếc Ngai 

vương Arsh thổi đến, nó có tên là Almuthirah, nó đánh vào 

những chiếc lá cây của Thiên Đàng làm chúng rụng 

xuống, tiếng xào xạc của hiện tượng đó rất êm tai mà 

người nghe chưa từng được nghe bao giờ, rồi các nàng 

trinh nữ có đôi mắt to trữ tình xuất hiện đứng giữa chốn 

Thiên Đàng vinh dự và tiếng hô gọi vang lên: Có ai nói 

chuyện với Allah thì Ngài sẽ gả tôi cho người đó? Rồi các 

nàng trinh nữ mắt to trữ tình nói: Hỡi các Thiên thần nơi 

Thiên Đàng, đây là đêm gì thế? Họ đáp: Đây là đêm đầu 

tiên của tháng Ramadan. Thế là các cánh cửa Thiên Đàng 

được mở ra cho những người nhịn chay thuộc cộng đồng 

của Muhammad ” (Albayhaqi). 

Ông Amru bin Murrah  thuật lại, có một người 

đàn ông đến gặp Thiên sứ của Allah  nói: Thưa Thiên sứ 

của Allah! Nếu tôi chứng nhận không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Allah và Người là Thiên sứ của Allah, 
rồi tôi dâng năm lễ nguyện Salah bắt buộc, đóng Zakah, nhịn 

chay Ramadan và cầu nguyện trong đêm của nó thì Người 

thấy tôi sẽ thuộc thành phần nào? Người  nói: 

نْيَ َوالُنَ٭َؽاء  » ِٞ . رواه اث٨ ػـي٧ح واث٨ ظجةن «٨َ٦ِ الِىِؽيْ
“Thuộc những người Siddiq và Shaheed” (Ibnu Khuzaimah 

và Ibnu Hibban). 



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

15 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Nabi  

thường cầu nguyện khi Ramadan đến, và khi vào tháng 

Rajab thì Người  thường nói: 

جَةَن َوَب »  ْٕ ةَن ٣٘٪ةَ ال٤ذُ٭٥ذ ثَةِرْك ّنَلَة ِِف رََصٍت وََم ٌَ ْيه « َرَم . رواه ا٣ُطاا ٗو
“Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban hồng phúc cho bầy tôi 

trong tháng Rajab và Sha‟bah, và xin Ngài hãy để bầy tôi 

gặp được Ramadan” (Attabrani và những người khác ghi lại). 

Abdul-Aziz bin Marwan nói: những người Muslim 

trước kia thường cầu nguyện khi tháng Ramadan đến: “Lạy 

Thượng Đế, quả thật tháng Ramadan đã đến với bầy tôi, 

xin Ngài hãy cho bầy tôi bình an từ nó và cho nó bình an 

từ bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bề tôi sự nhịn chay và 

hành lễ cầu nguyện trong đêm của nó, xin Ngài hãy cho 

bầy tội sự siêng năng, chăm chỉ, sức lực và sự tích cực và 

xin Ngài hãy che chở bầy tôi tránh xa khỏi những điều tội 

lỗi và sai trái!”. 

Mu‟alla bin Al-Fadl 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. 

Yahya bin Abu Kathir nói: thường trong các lời Du-

a của họ là họ nói: “Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy cho bề 

tôi bình an đến với Ramadan và hãy cho bề tôi bình an 

trong Ramadan và xin Ngài hãy đón nhận nó từ nơi bề 
tôi!”. 

Việc gặp được tháng Ramadan và được nhịn chay 

trong tháng đó là một ân huệ và hồng phúc vĩ đại, như có 
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một Hadith nói về hai người đàn ông, một trong hai đã tham 

gia chinh chiến và đã tử trận, người còn lại chết một năm sau 

đó trên giường bệnh. Vị Sahabah Talhah đã nằm mộng thấy 
tình trạng của hai người, người chết trên giường bệnh được 

vào Thiên Đàng trước người đã tử trận trong chinh chiến vì 

con đường chính nghĩa của Allah. Talhah cảm thấy lạ và nói 
lại cho mọi người nghe thì họ cũng thấy ngạc nhiên. Tất cả 

họ đã đến gặp Nabi  và kể lại sự việc cho Người thì 

Người nói: “Điều gì làm cho các ngươi ngạc nhiên chứ?”. 

Các vị Sahabah nói: Người đã tử trận vì con đường chính 

nghĩa của Allah đáng lẽ phải được vào Thiên Đàng trước 

người chết trên giường của y chứ? Người  nói: 

َؽُه َق٪َحً »  ْٕ ٣َيَْف َْٝؽ ١َ٦ََر ٬ََؾا َ 
َ
ةَن ََٚىة٫ُ٦َ َوَوَّلذ ٠ََؾا َوَكَؾا  أ ٌَ ْدَرَك َرَم

َ
َوأ

٪َحِ  رِْض  ،َقْضَؽًة ِِف الكذ
َ
٧َةِء َواأل ُؽ ٦َة َ نْيَ الكذ َٕ  ْ

َ
رواه أمحؽ واث٨  « ٧ََ٤َٚة ثَيْ٪َُ٭٧َة أ

. ٦ةص٫
“Chẳng phải y (người chết trên giường) đã sống một năm 

trời sau người kia (người tử trận), y đã gặp được Ramadan 

và đã nhịn chay, y đã dâng lễ nguyện Salah thế này, đã 

Sujud thế này thế này trong một năm trời đó sao? Bởi thế, 

dĩ nhiên là khoảng cách giữa hai người rất xa tựa như 
khoảng cách giữa trời và đất” (Ahmad, Ibnu Majah). 

Bà A‟ishah  thuật lại rằng bà đã nói với Thiên sứ 

của Allah : Thưa Thiên sứ của Allah, đã vào tháng 

Ramadan, em nên cầu nguyện điều gì? Người bảo: 

ُٙ َخَِن »  َٮ َٚةْخ ْٛ َٕ ُت ا٣ْ ٌٮ َُتِ ُٛ َٟ َخ ُ٭٥ذ إ٩ِذ
. رواه أمحؽ «ُٝٮِِل ال٤ذ
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“Nàng hãy cầu nguyện: Ollhumma innaka „Afu-wun 

tuhibbu Al-Afwa fa‟fu „anni (Lạy Thượng Đế, quả thật 

Ngài là Đấng Khoan Dung, Ngài yêu thích sự khoan dung, 
bởi thế, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi!)” (Ahmad). 

Tháng Rammadan đến, trong nó có hồng phúc, sự 

giải thoát, sự thắng lợi và sự thanh thản ở nơi tâm hồn. Nếu 
ai đó không thu lợi được trong tháng này thì biết đến thời 

khắc nào nữa y có thể thu lợi? Ai không biết làm cho 

Thượng Đế của y hài lòng thì y là kẻ đã rời xa Ngài và sẽ 

không thành đạt. Ai yêu thương tháng này thì sẽ được yêu 
thương và ai rời bỏ điều tốt đẹp và phúc lành của nó thì y là 

kẻ đã bị ngăn cấm khỏi những điều phúc lành và tốt đẹp. 

Ramadan đến với cánh đồng hành đạo 

Thanh lọc tội lỗi và vết nhơ tâm hồn. 

Hãy thực hiện bổn phận và nghĩa vụ 

Lời nói, hàng động và cả tinh thần. 

Nếu gieo hạt mà không tưới nước 

Đến mùa thu hoạch ê chề tiếc thay. 

Ông Abu Ja‟far bin Ali  thuật lại: Thường khi vào 

đầu tháng Rammadan thì Thiên Sứ của Allah  hay hướng 

mặt về Qiblah rồi cầu nguyện nói: 

 « 
َ
يْ٪َة ثِةأْل

َ٤ َٔ ٤٬ِذ٫ُ 
َ
ةِذيَِح ال٧َُْض٤ذ٤َِح،  َواِاي٧َةِن َوالكذ ٦ََِح َوااِْقَ ِم ٨ِ٦ْ ال٤ذُ٭٥ذ أ َٕ َوا٣ْ

ْؿآنِ  ُٞ َ ِة َوالِىيَةِم، َودَِ َوِة ا٣ْ ْٮِن َ َ  الىذ َٕ ةِم، َوا٣ْ َٞ ْق
َ
امهلل . َوِدَٚةِع اأْل
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ةُن َوَْٝؽ  ٌَ ةَن وََق٤ذ٫ُ٧ْ ّنَلَة، َوتَُك٫ُ٧ُِ٤ ٦ِ٪ذة، َظِتذ َ ُْؿُج َرَم ٌَ َق٧ِْ٤٪َة لَِؿَم
ٮَْت َخ٪ذة َٛ ْؿَت ّنَلَة َورمََحْذَ٪َة َوَخ َٛ . رواه اث٨ ٔكة٠ؿ « َد

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy bắt đầu nó cho bầy tôi sự 

an bình, Iman, qui phục, sức khỏe dồi dào, chống được 

bệnh tật, xin Ngài hãy giúp đỡ bầy tôi trong sự dâng lễ 

nguyện Salah, nhịn chay, và đọc xướng Qur‟an. Lạy 

Thượng Đế, hãy cho bầy tôi bằng an với Ramadan và cho 

nó bằng an với bầy tôi và xin đón nhận nó từ bầy tôi, và 

khi Ramadan ra đi thì mong rằng Ngài đã tha thứ cho bầy 

tôi, đã yêu thương bầy tôi và đã khoan dung với bầy tôi!” 
(Ibnu ‘Asa-kir). 

Ibnu Annajjar thuật lại từ Al-Harith Al‟Awar rằng 

Ali , khi nào ông nhìn thấy trăng lưỡi liềm đầu tháng thì 

ông cầu nguyện, nói: “Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu 

xin Ngài điều tốt đẹp và phúc lành của tháng này, xin Ngài 

hãy mở cánh cưa ân phúc, xin Ngài hãy ban phát thiên 

lộc, ánh sáng và tinh thần của Ramadan, và cầu xin Ngài 

che chở khỏi điều xấu và tội lỗi trong nó và tiếp diễn sau 

nó”. 
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Ân Phúc Nhịn Chay Tháng Ramadan 

Ông Abu Huroiroh thuật lại, Nabi  nói: 

ـذ  اُ  َٝةَل  » ْْشُ  احْلََك٪َحُ  َ ُ  آَدمَ  اث٨ِْ  َخ٢ِ٧َ  وََص٢ذ ُّكُ  َٔ ٦ْسَةلَِ٭ة َٔ
َ
٧ِةاَحِ  إََِل  أ ِٕ  َقجْ

ٍٙ إِ ذ  ْٕ ٩َة َِل  َٚإ٩ِذ٫ُ  الِىيَةمَ  ًِ
َ
ـِى َوأ ْص

َ
ْصيِلْ  ث٫ِِ  أ

َ
اث٫َُ ٨ْ٦ِ أ ة٫ُ٦َ َوَ َ َٕ ََ  دََؿَك َمْ٭َؿد٫َُ َو

ةا٥ِِ  ، ٪ْؽَ  َٚؿَْظحٌ  َٚؿَْظذَةنِ  ل٤ِىذ ِؿهِ  ِٔ ُْ ٪ْؽَ  َوَٚؿَْظحٌ  ِٚ ةءِ  ِٔ َٞ ةا٥ِِ  ٥َِٚ  َرِب٫ِ َوَْل٤ُُٮُف  ٣ِ  الىذ
يَُت  َْ

َ
٪ْؽَ  أ ِٟ  ِريِط  ٨٦ِْ  اِ  ِٔ .ابلؼةري و مك٥٤رواه«ال٧ِْْك

“Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng nói: Tất cả mỗi việc 

làm của con cháu Adam đều có công đức, mỗi công đức 

được ban cho mười ân phước và được nhân lên bảy trăm 

lần, riêng việc nhịn chay sẽ là của TA, chính TA sẽ tự định 

đoạt ân phước cho việc làm đó của y bởi vì y đã bỏ dục 

vọng của bản thân mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì TA; Người 

nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui lúc được ăn uống trở 

lại (sau mỗi ngày nhịn chay và sau khi hoàn tất tháng 

Ramadan) và niềm vui lúc trở lại gặp Thượng Đế của y; 

Và quả thật, nước bọt trong miệng của người nhịn chay ở 
nơi Allah sẽ thơm hơn xạ hương” (Albukhari, Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác của Bukhari: 

ـِى ث٫ِِ »  ْص
َ
٩َة أ
َ
ْٮُم َِل َوأ ةَرٌة ، َوالىذ ٛذ  «٣ُِْكِ َخ٢ٍ٧َ ٠َ

“Tất cả mỗi việc làm đều có mức lượng ân phước của nó, 

riêng nhịn chay là của TA, và chính TA sẽ tự ban ân 
phước cho nó”. 

Còn trong lời dẫn của Ahmad: 
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ـِى ث٫ِِ  ِاث٨ِْ آَدمَ ٣ُِْكِ َخ٢ِ٧َ »  ْص
َ
٩َة أ
َ
ْٮُم َِل َوأ ةَرٌة ، َوالىذ ٛذ ٠َ » 

“Tất cả mỗi việc làm  của con cháu Adam đều có mức 

lượng ân phước của nó, riêng nhịn chay là của TA, và 

chính TA sẽ tự ban ân phước cho nó”. 

Các việc làm đều được nhân thêm ân phước từ mười 
lần đến bảy trăm lần ngoại trừ việc nhịn chay, nó sẽ không 

có giới hạn trong việc được nhân thêm ân phước mà chính 

Allah sẽ ban cho nó vô số ân phước, bởi quả thật, nhịn chay 
là sự kiên nhẫn chịu đựng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡجَرُهم ةَِغۡۡيِ ِحَساٖب  ﴿
َ
وَن أ  [10/ قٮرة الـمؿ] ﴾ ١٠إَِّنَما يَُوََّف ٱلَّصِِٰبُ

Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn 

phần thưởng của mình một cách không cần tính toán. 
(Chương 39 – Azzumar, câu 10). 

Sự kiên nhẫn chịu đựng được phân làm ba dạng: 

kiên nhẫn chịu đựng trong việc tuân lệnh và phục tùng 

Allah, kiên nhẫn chịu đựng trong việc tránh xa những điều 
Allah nghiêm cấm, và kiên nhẫn chịu đựng về những điều 

được Allah an bài và định đoạt. Và tất cả ba dạng này đều có 

trong nhịn chay. 

Trong Hadith được nói ở trên qua lời thuật của 

Salman Al-Farisy : “Và tháng Ramadan là tháng của sự 

kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn phần thưởng của nó chính là 
Thiên Đàng”. 

Ibnu Umar  thuật lại, Nabi  có nói: 

٥َُ٤ زََٮاث٫َُ إِ ذ اُ  » ْٕ . رواه ا٣ُطاا «الِىيَةُم ِ، َ  َح



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

21 

“Nhịn chay là của Allah, không ai biết được phần thưởng 

dành cho nó ngoại trừ một mình Allah” (Attabrani). 

Chúng ta hãy biết rằng việc ân phước được nhân 
thêm cho các việc làm đều có những nguyên nhân, tiêu biểu: 

 Do sự thiêng liêng của địa điểm chẳng hạn như ở 

vùng đất Haram (Makkah, Madinah) thì ân phước của việc 
dâng lễ nguyện tại các Thánh đường Makkah, Madinah đều 

được nhân thêm. Nabi  có nói: 

ِٙ َوَ ٍة ِذي٧َة ِقَٮاُه إِ ذ ال٧َْْكِضَؽ »  ْ٣
َ
٢ُ ٨ْ٦ِ أ ٌَ ْٚ

َ
َوَ ٌة ِِف َمْكِضِؽى ٬ََؾا أ

 .رواه مك٥٤ «احْلََؿاَم 
“Dâng lễ nguyện Salah tại Masjid này của ta (tức Masjid 

Nabawi tại Madinah ngày nay) tốt hơn một ngàn lần dâng 

lễ nguyện tại các Masjid khác trừ Masjid Ka‟bah (Al-
Haram – Makkah)” (Muslim). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

 « ِٙ ْ٣
َ
َ َ ُ ٠َذََت اُ َ ُ ٦ِةاََح أ َح ََٚىةَم َوَٝةَم ٦ِ٪٫ُْ ٦َة دَيََّسذ ةَن ث١٧َِذ ٌَ ْدَرَك َرَم

َ
٨ْ٦َ أ

ةَن ِذي٧َة ِقَٮا٬َة ٌَ .  رواه اث٨ ٦ةص٫ ثإق٪ةد ًٕيٙ« َمْ٭ِؿ َرَم
“Ai gặp được Ramadan tại Makkah rồi nhịn chay và dâng 

lễ cầu nguyện hằng đêm trong tháng đó thì Allah sẽ ghi 

cho người đó một trăm ngàn ân phước của tháng 
Ramadan ở những nơi khác” (Ibnu Ma-jah với đường dẫn 

truyền yếu). 
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 Do sự thiêng liệng của thời gian, chẳng hạn như 

tháng Ramadan, mười ngày đầu của tháng Zhul-Hijjah, về 

hồng phúc của tháng Ramadan như đã được nói đến trong 
Hadith Salman đã đề cập phần trên: “Ai làm một điều gì đó 

trong những điều tốt đẹp và ân phước trong tháng này thì 

người đó giống như người đã làm một điều bổn phận, còn 

ai thực hiện một điều bổn phận thì người đó giống như 

người đã thực hiện bảy mươi điều bổn phận”. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng có người đã 

hỏi Nabi việc Sadaqah (bố thí) nào tốt nhất thì Người bảo: 

ةَن »  ٌَ . رواه ا٣َت٦ؾي  «َوَؽٌَٝح ِِف َرَم
“Sadaqah trong tháng Ramadan” (Tirmizhi). 

Ông Anas bin Malik  cũng thuật lại rằng Nabi  

có nói: 

ًح »  ِؽُل ِظضذ ْٕ ةَن َت ٌَ ْو َٝةل«ُخ٧َْؿٌة ِِف َرَم
َ
ًح ٦َِِع  »  أ . رواه ابلؼةري «َظضذ

“Làm Umrah trong tháng Ramadan bằng với hành hương 

Hajj hoặc hành hương Hajj cùng với Ta” (Albukhari). 

Ibnu Abu Maryam thuật lại lời của các thầy của ông 

rằng họ thường dạy: Khi nào Ramadan đến thì các người hãy 

làm tự thiện thật nhiều, bởi việc từ thiện trong tháng này sẽ 
được nhân thêm ân phước rất nhiều chẳng hạn như hãy chi 

dùng cho chính nghĩa của Allah, và một lần tụng niệm trong 

tháng này tốt hơn một ngàn lần tụng niệm trong tháng khác. 

Annakha‟i nói: Nhịn chay một ngày trong tháng 
Ramadan tốt hơn một ngàn ngày nhịn chay, một lần tụng 
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niệm trong tháng này tốt hơn một ngàn lần tụng niệm, và 

một Rak‟at trong tháng ngày tốt hơn một ngàn Rak‟at. 

Bởi vì việc nhịn chay, bản thân nó là việc làm được 
nhân thêm vô số ân phước so với các việc làm khác, và nhịn 

chay Ramadan lại được nhân thêm ân phước hơn các nhịn 

chay khác, cho nên Allah đã sắc lệnh nó thành một bổn phận 
bắt buộc cho bầy tôi của Ngài và Ngài đã qui định cho nó 

thành một trong các trụ cột nền tảng để thiết lập Islam. 

 Các ân phước có thể được nhân thêm bởi những lý 

do khác, chẳng hạn như do sự cao quí của người thực hiện 
đối với Allah cũng như lòng kính sợ Ngài thật nhiều giống 

như ân phước của cộng đồng này được nhân thêm nhiều hơn 

so với phần ân phước của các cồng đồng trước. 

Nói về viềc nhịn chay không được qui định giới hạn 

về ân phước thì câu nói tốt nhất chính là những điều được 

ông Sufyan nói: “Hadith “Allah, Đấng Tối Cao và Toàn 

Năng nói: Tất cả mỗi việc làm của con cháu Adam đều có 

công đức, mỗi công đức được ban cho mười ân phước và 

được nhân lên bảy trăm lần, riêng việc nhịn chay sẽ là của 

TA, chính TA sẽ tự định đoạt ân phước cho việc làm đó 
của y” là một hadith rõ ràng và quyết định hơn hết so với các 

Hadith khác. Khi vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ thanh toán 

người bề tôi của Ngài, Ngài sẽ thanh toán mức độ trọn vẹn 
hay sai sót của tất cả các việc làm ngoại trừ việc nhịn chay, 

Ngài sẽ xí xóa những sai sót của nó và thu nhận vào Thiên 

Đàng bởi việc nhịn chay” (Albayhaqi). 

Dựa trên ý nghĩa này, chúng ta hiểu rằng quả thật 
việc nhịn chay là việc của Allah, không một ai biết và lấy 

được ân phước của y từ việc nhịn chay, mà ân phước đó sẽ 
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được giữ lại nơi Allah, và lúc bấy giờ người ta sẽ nói: quả 

thật tất cả các việc làm khác có thể sẽ xóa hết tội lội của một 

người cho nên y không còn một ân phước nào nữa bởi có 
một Hadith đã ghi rằng: 

ٍْٕي  » َ٭ة ٨ْ٦ِ َ  ٌُ ْٕ ُه َ  ُٞ يِبَةت، َوَي يَة٦ََح َ نْيَ احْلََك٪َةِت والكذ ِٞ . إ٩ِذ٫ُ يَُٮاَزُن يَْٮَم ا٣ْ
  «َٚإِن ثَيِِقَ َظَك٪ٌَح َدَػ٢َ ثَِ٭ة َوةِظجَُ٭ة اْْلَ٪ذحَ 

 “Vào Ngày Phán Xét, các việc làm xấu và tốt sẽ được 

mang ra cân, chúng sẽ bù trừ qua lại cho nhau, bởi thế, 

nếu một điều tốt còn lại thì chủ nhân của nó sẽ được vào 

Thiên Đàng”. 

Hadith này có hàm ý nói về việc nhịn chay rằng 

phần ân phước của nó sẽ không bị mất đi bởi một điều gì mà 

chủ nhân của nó sẽ được ban thưởng cho tới khi được vào 
Thiên Đàng, đó là y được hưởng trọn vẹn phần ân phước mà 

không cần tính toán. 

Còn đối với lời Hadith “Nó (Nhịn chay) là của TA 

(Allah)”: Quả thật, Allah đã đặc biệt gán việc nhịn chay là 
của Ngài trong khi những việc làm khác không được như 

vậy, điều này mang nhiều phương diện, hai phương diện tiêu 

biểu nhất là: 

 Phương diện thứ nhất: Quả thật, nhịn chay là từ bỏ 

những ham muốn tự nhiên của bản thân để hướng về Allah, 

và điều đó không có trong các việc thờ phượng khác. Bởi 
thế, nếu bản thân có nhu cầu cần đến điều mà nó yêu thích, 

nó mong muốn với khả năng có thể thực hiện được nhưng 

rồi nó tình nguyện từ bỏ điều đó để làm hài lòng Allah, đấy 

là bằng chứng của đức tin trung thực. 
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Bởi lẽ người nhịn chay nhận thức được rằng Thượng 

Đế của y đang theo dõi y trong lúc y đang ở một mình, y biết 

rằng Ngài không cho phép y thỏa mãn nhu cầu mà bản thân 
đòi hỏi và cần khi ở một mình, y phục tùng Thượng Đế của 

y trong việc chấp hành mệnh lệnh của Ngài và tránh xa 

những điều Ngài nghiêm cấm, y sợ sự trừng phạt của Ngài 
và hy vọng phần ân thưởng từ nơi Ngài. Do đó, Allah tri ân 

y về điều đó, Ngài đặc biệt dành cho y ân phước của việc 

làm này hơn tất cả những việc làm thờ phượng khác, cũng 

chính vì vậy mà Ngài đã nói: “bởi vì y đã bỏ dục vọng của 

bản thân mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì TA”. Một số vị học 

giả Salaf nói: Thật phúc thay cho những ai từ bỏ dục vọng 

hiện thời của bản thân vì một lời hứa vô hình mà y chưa nhìn 
thấy. 

Một khi người có đức tin nhịn chay ý thức được 

rằng y sẽ làm hài lòng Thượng Đế của y trong việc từ bỏ dục 

vọng của bản thân thì y sẽ luôn cảm thấy sự ngọt ngào trong 
việc từ bỏ dục vọng và nhu cầu vì Ngài, đức tin của y luôn 

khẳng định rằng phần ban thưởng của Ngài, sự trừng phạt 

của Ngài vĩ đại hơn cái ngon ngọt khi thỏa mãn các nhu cầu 
của bản thân trong lúc ở một mình. 

Bởi lẽ này, đa số người có đức tin, đã không ăn uống 

và thỏa mãn nhu cầu trong tháng Ramadan một cách không 
có lý do, vì y biết Allah ghét điều đó trong tháng này. Và 

đây chính là một trong các dấu hiệu của đức tin Iman rằng 

người có đức tin ghét những điều mà Allah không yêu thích, 

ý luôn hướng những điều yêu thích của bản thân tương đồng 
với sự hài lòng của Ngài cho dù điều đó có đi ngược lại với 

lòng ham muốn của bản thân y đi chăng nữa. 
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Và nếu như việc ăn, uống và giao hợp vợ chồng là 

điều không thể thực hiện trong nhịn chay thì dĩ nhiên những 

điều bị nghiêm cấm một cách hoàn toàn như Zina (quan hệ 
nam nữ ngoài hôn nhân), uống rượu, chiếm đoạt tài sản của 

người, cướp đi mạng sống bị nghiêm cấm, ... sẽ được tuân 

thủ nghiêm nghị hơn bởi lẽ những điều này bị Allah phẫn nộ 
và giận dữ dưới mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. 

 Phương diện thứ hai: Nhịn chay là việc làm thầm kín 

giữa người bề tôi và Thượng Đế của y, bởi nó đi cùng với sự 

định tâm kín đáo và trung thực trong lòng, chỉ có Allah mới 
biết và hiểu rõ, cho nên có lời nói rằng quả thật trong nhịn 

chay không thể tồn tại điều Riya‟ (sự giả tạo). 

Và lời nói của Ngài “y đã bỏ dục vọng của bản thân 

mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì TA” ám chỉ những người nhịn 

chay đã thể hiện sự ngoan đạo của mình với Allah, họ đã vì 

Ngài mà từ bỏ thức ăn, thức uống và giao hợp vợ chồng, đây 

là những hám muốn mãnh liệt nhất của bản thân. 

Và trong thể hiện sự ngoan đạo hướng về Allah bằng 

cách bỏ những ham muốn này của bản thân qua việc nhịn 

chay mang lại những điều hữu ích, tiêu biểu: 

 Phá vỡ bản ngã, bởi quả thật cảm giác “no cơm ấm 

cật” sẽ đưa bản thân rơi vào sự hưởng lạc và xao lãng. 

 Giúp tâm hồn biết suy ngẫm và tưởng nhớ, những 
ham muốn này sẽ làm chai cứng tâm hồn và khiến nó bị mù 

quáng, tâm hồn thường xuyên suy ngẫm và tưởng nhớ sẽ 

tránh xa được sự xao lãng, cái bụng trống rỗng thức ăn và đồ 

uống thì trái tim sẽ tỏa sáng, nó sẽ nhân đức, đạo hạnh và 
mất đi sự chay cứng, giúp nó luôn suy ngẫm và tưởng nhớ 

Allah. 
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 Những người giàu sẽ ý thức được mức lượng ân huệ 

mà Allah đã ban phát cho họ, y sẽ nhận thức được Ngài đã 

ban phát ân huệ và hồng phúc cho họ nhiều hơn những 
người nghèo thế nào từ thức ăn, đồ uống và niềm hạnh phúc 

hôn nhân. Qua sự kiềm hãm bản thân không tận hưởng 

những điều được Allah ban cho trong một thời gian đặc biệt 
nào đó làm cho họ trở nên khó khăn thì họ sẽ nhớ tới Đấng 

có thể lấy mất đi những ân huệ đó của họ bất cứ lúc nào 

Ngài muốn, điều đó làm cho họ biết tri ân Allah về những 

hồng phúc và ân huệ mà Ngài đã ban cho họ trong sự giàu 
có, và cũng chính điều đó sẽ khiến họ có lòng thương cảm 

những anh em đồng đạo khốn khó của họ mà sẵn sàng sớt 

chia và giúp đỡ họ. 

 Nhịn chay làm giảm dòng chảy của máu, dòng chảy 

mà Shaytan đã dùng làm đường xâm nhập vào cơ thể con 

cháu của Adam, làm cho Shaytan khó mà di chuyển. Do đó, 

lòng ham muốn và nóng giận của bản thân sẽ được rào lại 
bởi nhịn chay. 

Và hãy biết rằng việc ngoan đạo hướng về Allah 

không phải chỉ ở việc từ bỏ những ham muốn được phép của 
bản thân trong nhịn chay mà là phải từ bỏ hết tất cả những 

điều mà Ngài đã nghiêm cấm trong mọi hoàn cảnh như: nói 

dối, bất công, gây hận thù, xâm hại đến tính mạng, tài sản và 

danh dự của người khác. Bởi lẽ này nên Nabi  đã bảo: 

ة٫ُ٦َ »  َٕ ََ ْن يََؽَع 
َ
٢َ٧َ ث٫ِِ ٤ََٚيَْف ِ َظةَصٌح ِِف أ َٕ

وِر َوا٣ْ ـُ ٨ْ٦َ ل٥َْ يََؽْع َْٝٮَل ال
اث٫َُ   .(1903)أػؿص٫ ابلؼةري ح  «َوَ َ
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“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)). 

ِْب »  ْ ٢ِ َوالْشذ
َ
َِٚر . ٣َيَْف الِىيَةُم ٨َ٦ِ األ ِٮ َوالؿذ ْ٘ ٧َة الِىيَةُم ٨َ٦ِ ال٤ذ رواه اث٨   « إِجذ

. لَع  ط مك٥٤/ املؽا
“Nhịn chay không phải chỉ nhịn ăn nhịn uống không thôi 

mà còn là nhịn những lời nói tội lỗi và dâm ô” (Ibnu Al-

Madani theo điều kiện của Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: 

ْٜ َوَ  ََيَْ٭٢ْ »  ُك ْٛ َظِؽُز٥ْ ََٚ  يَْؿُْٚر َوَ  َح
َ
الِىيَةُم ُص٪ذٌح َٚإَِ ا ََكَن يَْٮُم َوْٮِم أ

٢ْ إِِ  اْمُؿٌؤ َوةا٥ٌِ  ُٞ ْو َٝةد٫َُ٤َ ٤َْٚيَ
َ
َظٌؽ أ

َ
 .رواه ابلؼةري ومك٥٤ « َٚإِْن َقةثذ٫ُ أ

“Nhịn chay là cái chiêng bảo vệ, bởi thế, khi là ngày nhịn 

chay của ai đó trong số các ngươi thì ngày đó y chớ đừng 

có hành động dâm dục và tội lỗi, nếu có ai đó chửi rủa y 

hoặc gây chiến với y thì y hãy nói rằng quả thật tôi là 

người đang nhịn chay” (Albukhari, Muslim). 

. رواه أمحؽ وا٣نكةيئ ٨ٔ أيب ٔجيؽة  « الِىيَةُم ُص٪ذٌح ٦َة ل٥َْ َ ِْؿْرَ٭ة »
“Nhịn chay là cái chiêng bảo vệ nếu như không có cái gì 

làm vỡ nó” (Ahmad, Annasa-i ghi lại qua lời thuật của Abu 

Ubaidah). 

ْو َديْجَحٍ / ، ِري٢ْ الِىيَةَم ُص٪ذٌح ٦َة ل٥َْ َ ِْؿْرَ٭ة إِنذ »
َ
رواه  «ث٥َِ ُ َِؿْرَ٭ة؟ َٝةَل ثَِسِؾٍب أ

   .ا٣ُطاا ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة
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“Quả thật, nhịn chay là cái chiêng bảo vệ nếu như không 

có cái gì làm vỡ nó. Có lời hỏi: Cài gì làm vỡ nó? Người 

 nói: Nói dối hoặc nói xấu sau lưng” (Attabra-ni ghi lại 

qua lời thuật của Abu Huroiroh). 

ْو يَُؤِ هِ  »
َ
ذَْت ُمْك٧ً٤ِة أ ْ٘ جَةَدٍة ٦َة ل٥َْ َح ِٔ ةا٥ُِ ِ ْ   .روي ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة مؿٚٮَع «الىذ

“Người nhịn chay là người thờ phượng nếu như y không 

nói xấu hoặc gây tổn thương người Muslim” (Hadit được 

ghi lại qua lời thuật của Abu Huroiroh). 

ُ ٢ُ حُلُْٮَم اّنلذةس  »
ْ
٢ذ يَ  َّ  .روي ٨ٔ أنف «٦َة َوةَم ٨ْ٦َ 

“Không phải là người nhịn chay đối với ai ăn thịt mọi 

người (ý ám chỉ việc nói xấu sau lưng người khác)” 
(Hadith được ghi lại bởi lời thuật của Anas). 

Một số vị Salaf nói: Nhẹ nhất của việc nhịn chay là 

bỏ ăn và bỏ uống. 

Jabir nói: Khi nào ngươi nhịn chay thì ngươi hãy 

nhịn cái nghe của ngươi, cái nhìn của ngươi, chiếc lưỡi của 

ngươi khỏi sự dối trá và những điều nghiêm cấm, ngươi hãy 

không gây phiền hà đến người hàng xóm, có như vậy ngươi 
mới có được cái chiêng bảo vệ, và chớ đừng để ngày nhịn 

chay của ngươi cũng giống như bao ngày không nhịn chay 

khác. 

Nabi Muhammad  nói: 

٫ُ ٨ْ٦ِ ِريَة٫ِ٦ِ »  ُْ ُل َورُبذ َٝةا٥ٍِ َظ َُ َٕ ٫ُ ٨ْ٦ِ ِويَة٫ِ٦ِ اْْلُٮُع َوا٣ْ ُْ رُبذ َوةا٥ٍِ َظ
َ٭ُؿ  . رواه أمحؽ «الكذ
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“Có lẽ người nhịn chay chỉ nhận được phần phước nhịn 

chay của y qua việc đói và khát, và có lẽ người dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm chỉ nhận được phần phước dâng 
lễ nguyện Salah của y qua việc thức đêm” (Ahmad). 

Sự ngoan đạo hướng về Allah qua việc từ bỏ những 

điều được phép sẽ không được hoàn thiện ngoại trừ phải từ 
bỏ những điều bị nghiêm cấm. Bởi thế, người nào phạm vào 

những điều nghiêm cấm rồi sau đó thể hiện sự ngoan đạo 

hướng về Allah qua việc từ bỏ những điều được phép thì sự 

việc đó giống như một người từ bỏ những bổn phận mà chỉ 
thực hiện những điều khuyến khích. 

Trong Musnad của Ahmad rằng có hai người phụ nữ 

nhịn chay vào thời của Thiên sứ của Allah  suýt chết vì 

cơn khát. Sự việc được báo lại cho Nabi  biết, Người đã 

cho gọi hai người phụ nữ đó đến và cho gọi mang một cái 

nồi lớn đến, rồi Người bảo cả hai nôn ói vào trong cái nồi 

đó, hai người đã ói ra toàn là mủ, máu và thịt sống. Thế là 

Nabi  nói: 

َظ٢ذ ا» 
َ
ة أ َم اُ إِنذ ٬َةَتنْيِ َوة٦َذَة َخ٧ذ َؿدَة لََعَ ٦َة َظؿذ َُ ْذ

َ
٤َيِْ٭٧َة ُ  َوأ َٔ ـذ وََص٢ذ  َٔ  

ُ َ ِن حُلُٮَم اّنلذةِس 
ْ
٤َذَة يَ  َٕ ْػَؿى ََٚض

ُ
 «َص٤ََكْخ إِْظَؽا٧َ٬ُة إََِل األ

“Quả thật, hai người này đã nhịn những gì được Allah cho 

phép nhưng lại ăn những gì Allah nghiêm cấm, cả hai 

người họ đã ngồi lại cùng nhau và đã ăn thịt của mọi 

người (nói xấu sau lưng mọi người)”. 

Nabi Muhammad  có nói: 
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ةِء َرِب٫ِ  » َٞ ٪َْؽ ٣ِ ِٔ ِؿهِ َوَٚؿَْظٌح  ُْ ٪َْؽ ِٚ ِٔ ةا٥ِِ َٚؿَْظذَةِن َٚؿَْظٌح  رواه ابلؼةري  « ل٤ِىذ
. ومك٥٤ و٣ِٛ  

“Người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui khi xả chảy và 

niềm vui khi trình diện Thượng Đế của y” (Albukhari, 

Muslim và lời là của Muslim). 

Niềm vui của người nhịn chay khi xả chay: tinh thần 

vui sướng và hạnh phúc vì được tận hưởng trở lại thức ăn, 
thức uống và giao hợp vợ chồng sau khi đã bị nghiêm cấm. 

Đương nhiên đây là niềm vui của người nhịn chay 

không cần phải bàn cãi, tuy nhiên, đó là điều yêu thích đối 
với Allah. Bởi lẽ mặc dù Allah nghiêm cấm người nhịn chay 

những nhu cầu này vào ban ngày và Ngài để y được phép trở 

lại vào ban đêm, không những thế, Ngài còn yêu thích họ 
mau chóng ăn uống trở lại ngay tức khắc khi đã đến giờ xả 

chay, như Nabi  đã nói: 

َؿ »  ُْ ِٛ ٤ُٮا ا٣ْ ضذ َٔ اُل اّنلذةُس ِِبَْْيٍ ٦َة  ـَ . رواه ابلؼةري ومك٥٤ «َ  يَ
“Mọi người vẫn mãi còn được hồng phúc khi họ mau 

chóng xả chay (khi đã tới giờ)” (Albukhari, Muslim). 

ًؿا »  ُْ َض٤ُُ٭٥ْ ِٚ ْٔ
َ
جَةِدى إََِلذ أ ِٔ َظُت 

َ
ـذ وََص٢ذ أ َٔ  رواه ا٣َت٦ؾي ٨ٔ أيب «َٝةَل اُ 

. ٬ؿيؿة
“Allah, Đấng Tối Cao phán rằng các bề tôi yêu thích nhất 

đối với TA là những ai mau chóng xả chay nhất trong số 
họ (mỗi khi đến giờ xả chay)” (Tirmizhi ghi lại qua lời thuật 

của Abu Huroiroh). 
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ُؿوا الُكُعٮَر »  ػذ
َ
ةَر َوأ َُ ٤ُٮا اِاْذ ضذ َٔ ِِت ِِبَْْيٍ ٦َة  ٦ذ

ُ
اُل أ ـَ  روى أمحؽ ٨ٔ أيب  «َ  دَ

.  ر
“Cộng đồng của Ta vẫn mãi còn được hồng phúc khi mà 

họ còn vội vàng xả chay (khi đã tới giờ) và trì hoãn Suhur 

(bữa ăn trước khi bắt đầu giờ nhịn chay)” (Ahmad ghi lại 

qua lời thuật của Abu Zhar). 

َؾاُء ال٧ُْجَةَرُك،  » ِ٘ ِػْْيُ ُقُعْٮرِهِ، َوتَْكَعُؿْوا َٚإ٩ِذ٫ُ ا٣ْ
ْ
ِؿهِ َودَ  ُْ ِضي٢ُْ ِٚ ْٕ ٫ِ الؿذُص٢ِ َت ْٞ ٨ْ٦ِ َذ

روى احلةز٥ُ، واث٨ ٔكة٠ؿ ٨ٔ  «َواُ َوَمَ اَِسذ٫ُُ يَُى٤ُْٮَن لََعَ ال٧ُْتََكِعِؿي٨َْ 
. اث٨ ٧ٔؿ، وأنٍف مؿٚٮًَع 

“Một trong các biểu hiện sự thông thái của một người là 

vội xả chay (khi đã đến giờ) và trì hoàn bữa Suhur; và các 

ngươi hãy dùng bữa Suhur bởi quả thật nó là bữa ăn ân 

phúc, và Allah cùng với các vị Thiên thần của Ngài luôn 

Salawat cho những người dùng bữa Suhur.” (Hakim và 

Ibnu Asa-kir ghi lại qua lời thuật của Ibnu Umar và Anas). 

Do đó, người nhịn chay bỏ các nhu cầu cần thiết của 

bản thân ở ban ngày vì phục tụng mệnh lệnh của Allah và 

đêm đến y ăn uống và thực hiện các nhu cầu cần thiết trở lại 

cũng vì mục đích phục tùng Ngài, y kiềm hãm các nhu cầu 
hay giải quyết chúng đều vì vâng lệnh Ngài cả, bởi thế, y là 

người bề tôi ngoan đạo và tuân lệnh Ngài trong cả hai tình 

huống.  

Khi người nhịn chay xả chay, y ăn uống và tán 

dương ca tụng Ngài và y hy vọng sự tha thứ ở nơi Ngài, điều 

đó làm cho Ngài hài lòng về y. Nabi  nói: 
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٤َيَْ٭ةَ إِنذ ا » َٔ َبَح َذيَْع٧َُؽُه  ْ ْو يَْْشَُب الْشذ
َ
ْ ٤ََح أ

َ
ُ ٢ُ األ

ْ
جِْؽ يَ  َٕ ٨ِ ا٣ْ َٔ  «  ٣ََْيََْض 

. مك٪ؽ أيب يَّٕل
“Quả thật, Allah hài lòng với người bề tôi khi ăn thức ăn 

thì ca ngợi và tán dương Ngài và khi uống thì cũng ca 

ngợi và tán dương Ngài.” (Musnad Abu Ya’la). 

Và khi xả chay nếu người nhịn chay cầu nguyện thì 

Allah sẽ đáp lại lời cầu nguyện của y như Nabi  đã có nói: 

َٮًة ٦َة دَُؿُد »  ْٔ ِؿهِ دَلَ ُْ ٪َْؽ ِٚ ِٔ ةا٥ِِ  . رواه اث٨ ٦ةص٫ «إِنذ ل٤ِىذ
“Quả thật, người nhịn chay khi cầu nguyện lúc xả chay sẽ 

được chấp nhận” (Ibnu Ma-jah). 

َؿ  » ُِ ْٛ ةا٥ُِ َظِتذ ُح ةِدُل َوالىذ َٕ َٮُتُ٭٥ْ اِا٦َةُم ا٣ْ ْٔ رواه أمحؽ  «... زََ زٌَح َ  دَُؿُد َد
. وا٣َت٦ؾي ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة

“Ba loại người khi họ cầu nguyện khấn vái (Allah) thì 

luôn được Ngài chấp nhận: vị Imam công bằng, người 

nhịn chay đến khi y xả chay ... ” (Ahmad và Tirmizhi ghi lại 

qua lời thuật của Abu Huroiroh). 

ْو اُدذِػؿْت َ ُ  »
َ
يََ٭ة ِ ْ ادُلْجيَة أ ُِ ْٔ

ُ
ةرِهِ، أ َُ ٪َْؽ إِْذ ِٔ َٮٌة ُمْكذََضةثٌَح  ْٔ ٣ُِْكِ َخجٍْؽ َوةا٥ٍِ َد

. صة٦ٓ األظةدير «ِ ْ اآلِػَؿِة 
“Mỗi người bề tôi nhịn chay, lời cầu nguyện của họ lúc 

xảy chay đều được chấp nhận, những gì họ cầu xin được 

ban cho trên thế gian hoặc được giữ lại cho họ ở Đời Sau” 

(Jamia Al-Aha-dith: tổng hợp các Hadith). 
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Ông Anas  và Ibnu Abbas  đồng thuật lại rằng 

mỗi khi Nabi  xả chay thì Người thường cầu nguyện nói: 

ْؿُت »  َُ ْذ
َ
َٟ أ َٟ ُو٧ُْخ ولَََعَ ِرْزِٝ َ ٤ِي٥ُْ ال٤ذُ٭٥ذ ل َٕ ُٓ ا٣ْ ٧ِيْ ٩َْخ الكذ

َ
َٟ أ جذ٢ْ ٦ِِ ْ إ٩ِذ َٞ   « َذذَ

. رواه أثٮ داود
“Lạy Allah, vì Ngài bề tôi nhịn chay và với thiên lộc của 

Ngài bề tôi xả chay, bởi thế, xin Ngài hãy chấp nhận việc 

làm từ bề tôi, quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng 
Biết” (Abu Dawood). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại răng khi xả chay Nabi 

 thường cầu nguyện, nói: 

ْصُؿ إِْن َمةَء اُ » 
َ
ُؿوُق َوَثجََخ األ ُٕ  َواْ ذ٤َذِخ ا٣ْ

ُ
 ٧َ ْذ . رواه أثٮ داود «َ ٬ََت ا٣

“Cơn khát đã qua, các đường máu đã lưu thông trở lại và 

phần ân phước đã được khẳng định Insha-Allah.” (Abu 

Dawood). 

Ông Ibnu Umar  cũng thuật lại rằng khi xả chay 

thì Nabi  thường cầu nguyện, nói: 

ْؿِِلْ  » ِٛ ْٗ َؿِة، ِا ِٛ ْ٘ َٓ ال٧َْ   «ال٤ُ٭٥ذ يَة َواِق
“Lạy Allah, ôi Đấng với lòng vị tha bao la, xin Ngài hãy 

tha thứ tội lỗi cho bề tôi!”. 

Và khi một người định tâm ăn, uống với mục đích 

duy trì sức khỏe của cơ thể để có thể thực hiện việc thức 
khuya dâng lễ nguyện Salah và nhịn chay thì sự ăn uống đó 

của y là thờ phượng, giống như khi y định tâm ngủ vào ban 
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đêm hay ban ngày để có đủ sức cho các việc làm thờ phượng 

thì việc ngủ đó của y là sự thờ phượng. Nabi  có nói: 

ٌٙ َوُدََعُؤُه ُمْكذََضةٌب َوَ ْجج٫ُُ  » ةَخ ٌَ جَةَدٌة َوُو٧ْذ٫ُُ تَْكِبيٌْط َوَخ٫ُُ٤٧َ ُم ِٔ ةا٥ِِ  ٩َْٮُم الىذ
ْٮٌر  ُٛ ْ٘ . رواه ابلي٭يِق «٦َ

“Việc ngủ của người nhịn chay là sự thờ phượng, việc 

nhịn chay của y là tụng niệm, các việc làm ngoan đạo của 

y sẽ được nhân thêm, lời cầu nguyện của y sẽ được đáp lại 
và tội lỗi của y sẽ được tha thứ” (Albayhaqi). 

Ông Abu Al‟Aliyah nói: Người nhịn chay sẽ vẫn ở 

trong sự thờ phượng nếu như y không nói xấu một ai ngay cả 
y nằm ngủ trên chiếc giường của y (Abdul Razzaq ghi lại). 

Như vậy, người nhịn chay khi vào ban ngày hay ban 

đêm thì đều ở trong sự thờ phượng và lời cầu nguyện của y 
lúc xả chay sẽ được đáp lại, có nghĩa là vào ban ngày y là 

người nhịn chay kiên nhẫn và chịu đựng còn ban đêm y là 

người ăn uống thỏa thích biết tạ ơn. Nabi Muhammad  

nói: 

ةثِِؿ »  ةا٥ِِ الىذ ٣َِح الىذ ة٠ُِؿ ث٧َِّزْنِ
٥ُ النذ ِٔ ة ُذ ْيه «ا٣ . رواه ا٣َت٦ؾي ٗو

“Người ăn uống biết tri ân (Allah) có vị trí giống như 

người nhịn chay kiên nhẫn và chịu đựng” (Tirmizhi và 

những người khác ghi lại). 

Và ai hiểu điều này chắc sẽ hiểu được ý nghĩa: 
người nhịn chay có niềm vui lúc xả chay. Bởi lẽ xả chay là 

từ ân huệ và hồng phúc của Allah, Ngài phán: 
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 ﴾ ٥٨ََيَۡمُعوَن  ّمَِما  ُۡ  ةَِ ۡ ِ  ٱَٱِ َو َِرۡ َخِ ِ   َتَِ ٰ َِ   َ َۡ ۡ رَُحووْ ُهَو َ ۡۡي   ﴿
 [58/ قٮرة يٮنف]

Hãy bảo họ: “Vậy hãy để cho họ (những người có đức 

tin) vui hưởng thiên lộc của Allah và hồng phúc của Ngài 

như thế. Điều đó tốt hơn tài sản mà họ tích lũy. (Chương 
10 – Yunus, câu 58). 

Tuy nhiên, người nhịn chay chỉ được xả chay với 

những gì là Halal (được Allah cho phép), còn nếu như y xả 

chay với những gì là Haram (bị nghiêm cấm) thì y là người 
thuộc những người nhịn chay với những gì được Allah cho 

phép và xả chay với những gì Allah không cho phép, và chắc 

chắn lời cầu nguyện của y lúc bấy giờ sẽ không được đáp lại. 

Còn niềm vui của người nhịn chay lúc trình diện 

Thượng Đế là niềm vui khi y thấy được phần thưởng to lớn 

ở nơi Allah mà Ngài đã để dành cho y. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

ۡجرٗر ۚا  ﴿
َ
ۡ َ َم أ

َ
 ُ ِسُلم ّ ِۡ  َ ۡۡيٖ َ ُِنوهُ ِ  َن ٱَٱِ ُهَو َ ۡۡيٗر  َوأ

َ
ُمووْ ِ   ﴾ َوَ ا ُ َ ّنِ

 [20/ قٮرة الـم٢]
Và điều thiện nào mà các ngươi gởi đi trước cho bản 

thân các ngươi thì các ngươi sẽ tìm thấy nó ở nơi Allah, 

nó sẽ trở thành phần thưởng tốt và vô cùng vĩ đại. 
(Chương 73 – Al-Muzzammil). 

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng ông đã nghe Nabi 

 có nói:  
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ِؿَح ثَِىْٮ٫ِ٦ِ  »
. رواه مك٥٤ «َوإَِ ا ٣َِِقَ َربذ٫ُ َٚ

“Và khi người nhịn chay gặp Thượng Đế của y thì y sẽ vui 

bởi việc nhịn chay của y” (Muslim). 

Uqbah bin Amir  thuật lại, Nabi  có nói: 

٤َي٫ِْ  » َٔ . املك٪ؽ  « ٣َيَْف ٨ْ٦ِ َخ٢ِ٧َ يَْٮٍم إِ  ُ ْذ٥َُ 
“Tất cả mọi việc làm hàng ngày đều có kết cuộc tương ứng 

với nó” (Al-Musnad). 

Nabi Ysa  có nói: Quả thật ban đêm và ban ngày 

là hai cái kho chứa, bởi thế, các ngươi hãy xem các ngươi sẽ 

để cái gì trong hai kho chứa đó, các chuỗi ngày là các kho 
chứa của nhân loại, chúng sẽ chứa đầy những gì tốt đẹp và 

xấu xa mà họ đã cất giữ trong chúng. Và vào Ngày Phán 

Xét, những cái kho chứa này sẽ được mở ra cho chủ nhân 

của chúng, rồi những người ngoan đạo sẽ nhìn thấy trong các 
kho chứa của mình toàn là những niềm vui và hạnh phúc, 

còn những người tội lỗi sẽ thấy trong các kho chứa của mình 

toàn là những thua thiệt và hối tiếc. 

Những người nhịn chay được phân theo hai 

tầng cấp: 

 Tầng cấp thứ nhất: Những ai bỏ ăn, bỏ uống và bỏ 

ham muốn tình dục của bản thân vì Allah, Đấng Tối Cao 

mục đích hy vọng được Ngài đổi lại cho Thiên Đàng. Đây 
quả thật là một người trao đổi mua bán với Allah, và Allah 

chắc chắn sẽ không làm mất công lao của một ai đã làm tốt, 

và Ngài không làm cho bất cứ ai thất vọng trong cách cư xử 
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của Ngài mà ngược lại Ngài sẽ làm cho họ thêm nhiều lợi 

nhuận to lớn và nhiều sự thành đạt vĩ đại. 

Nabi  có nói: 

ةَك اُ َػْْياً ٦ِ٪٫ُْ »  َُ ْخ
َ
ـذ إِ ذ أ َٔ ةَء اِ َص٢ذ َو َٞ َٟ ٨َْ٣ دََؽَع َميْبةً اِت . رواه أمحؽ «إ٩ِذ

“Quả thật không bao giờ có một điều gì ngươi đã bỏ ra vì 

sự ngoan đạo với Allah, Đấng Tối Cao, mà không được 

Allah ban cho điều tốt đẹp hơn điều đó” (Ahmad). 

Do đó, người nhịn chay sẽ được ban cho những gì 
trong Thiên Đàng tùy thích theo ý muốn của y từ thức ăn, 

thức uống và phụ nữ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

يَاِم ٱۡۡلَاِِلَثِ  ﴿
َ
ۡس َۡ ُخۡم ِِف ٱۡ 

َ
ۢا ةَِمآ أ ُ ووْ َه ِٓي َٔ  [24/ قٮرة احلةٝح] ﴾ ٢٤ُُكُووْ َوٱۡۡشَ

Và họ được mời gọi: Nào, quí vị hãy ăn và uống cho 

thỏa thích về những gì mà quí vị đã làm trong những 

ngày trước đây. (Chương 69 – Al-Haqqah, câu 24). 

Mujahid và những người khác nói rằng câu Kinh 
này được mặc khải xuống cho những người nhịn chay. 

Yacub bin Yusuf nói: Chúng ta được thông điệp cho 

biết rằng Allah nói với những người bề tôi ngoan đạo của 
Ngài vào Ngày Phán Xét: Này hỡi các bề tôi ngoan đạo của 

TA, TA đã luôn theo dõi các ngươi trên trần gian, quả thật 

đôi môi của các ngươi đã cắt đứt quan hệ với các đồ uống, 
đôi mắt các ngươi đã chịu đựng sự thèm khát, bụng của các 

ngươi đã thường trống rỗng, thế nên giờ đây các ngươi được 

đáp trả ân huệ, các ngươi hãy cùng chia vui niềm vui sướng, 
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các ngươi hãy ăn, hãy uống thật thỏa thích về những gì mà 

các ngươi đã làm trước đây. 

Alhasan nói: Nàng trinh nữ có đôi mắt to trữ tình nói 
với người bề tôi ngoan đạo của Allah trong khi y đang ngồi 

cùng với nàng trên bờ sông mật ong: quả thật, Allah đã quan 

sát chàng vào những ngày mà chàng ở trên cõi trần, lúc đó 
chàng đang rất nỗ lực để vượt qua cơn khát và các Thiên 

thân lấy làm kiêu hãnh về chàng. Và Allah đã phán bảo với 

các Thiên thần: Các ngươi hãy nhìn xem người bề tôi của 

TA đi, y bỏ vợ của y, bỏ ham muốn tình dục của y, bỏ thức 
ăn và dồ uống vì TA, vì muốn hồng phúc nơi TA, các ngươi 

hãy làm chứng rằng quả thật TA đã tha thứ tội lỗi cho y. Thế 

là Ngài đã tha thứ cho chàng vào những ngày đó và Ngài đã 
gả em cho chàng. 

Nabi  nói: 

يَة٦َِح ، َ  »  ِٞ ةا٧ُِٮَن يَْٮَم ا٣ْ يذةُن ، يَْؽُػ٢ُ ٦ِ٪٫ُْ الىذ ةُل َ ُ الؿذ َٞ إِنذ ِِف اْْلَ٪ذِح ثَةثًة ُح
َظٌؽ َدْْي٥ْ٬ُُ 

َ
. رواه ابلؼةري ومك٥٤ «يَْؽُػ٢ُ ٦ِ٪٫ُْ أ

“Quả thật, trong Thiên Đàng có một cửa vào được gọi là 

Arroyyan, vào Ngày Phán xét chỉ có những người nhịn 

chay được vinh dự đi vào bằng cửa đó, không có bất cứ ai 
khác ngoài họ được phép vào theo cửa này.” (Albukhari, 

Muslim). 

ْٮِم يُْؽَ  » ثَْٮاِب اْْلَ٪ذِح، َوإِنذ ثَةَب الىذ
َ
ثَْٮاِب ا٣ِْطِ ثَةٌب ٨ْ٦ِ أ

َ
٣ُِْكِ ثَةٍب ٨ْ٦ِ أ

يذةنَ  . رواه ا٣ُطاا ٨ٔ ق٭٢   «الؿذ
“Mỗi cánh cửa của sự ngoan đạo tương ứng với mỗi cánh 

cửa của Thiên Đàng, và quả thật cánh cửa của việc nhịn 
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chay được gọi là Arroyyan” (Attabrani ghi lại qua lời thuật của 

Sahl). 

Ông Abdurrahman bin Samrah  thuật lại rằng 

Nabi  nói về những gì Người đã nằm mộng thấy: 

ِؿَد، ََٚضةَءُه ِويَةُم  » َُ ًنة، ُُكذ٧َة َد٩َة ٨ْ٦ِ َظْٮِض  ُْ ِِتْ ي٤ََْ٭ُر َخ ٦ذ
ُ
يُْخ رَُصً  ٨ْ٦ِ أ

َ
َوَرأ

ْرَواه
َ
ةُه َوأ َٞ ةُن ََٚك ٌَ . رواه ا٣ُطاا « َرَم

“Và Ta đã thấy một người thuộc cộng đồng tín đồ của Ta 

khát nước, mỗi khi y tiến gần đến cái hồ Hawdh thì bị đuổi  

ra xa, nhưng khi nhịn chay Ramadan đến thì y được cho 

uống.” (Attabrani). 

Theo sự ghi nhận của Ibnu Abi Addunya, Nabi  

đã cử Abu Musa đến cho lời khuyên một đoàn hải quân, có 

tiếng hô gọi: “Này hỡi những người trên thuyền, các người 

hãy dừng lại, ta thông tin cho các người biết về việc Allah 

sắc lệnh cho chính bản thân Ngài rằng ai làm cho bản 

thân y khát nước trong một ngày nắng nóng thì Allah phải 

có trách nhiệm giải cơn khát cho y vào Ngày Phán Xét”. 

Còn theo sự ghi nhận của Albazzar thì lời Hadith: 

“... trong một ngày nắng hè, Allah sẽ giải khát cho người 

đó vào một ngày Khát nước (Ngày Sau)”. 

Ông Ali bin Abu Talib  thuật lại, Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ةُه ٨ْ٦ِ  » َٞ ٫ُ٧َ اُ ٨ْ٦ِ ز٧َِةِر اْْلَ٪ذِح، وََق َٕ َْ
َ
اِب، أ َ ةِم َوالْشذ َٕ ُذ ٫ُ الِىيَةُم ٨َ٦ِ ا٣ َٕ َ٪٨ْ٦َ ٦َ

اثَِ٭ة  . رواه ابلي٭يِق  «َ َ
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“Ai mà sự nhịn chay đã ngăn cấm y khỏi thức ăn và thức 

uống thì Allah sẽ cho y ăn từ trái quả của Thiên Đàng và 

cho y giải khát từ thức uống của Nó” (Albayhaqi). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói:  

ْؿِش،  » َٕ ُٓ لَُ٭٥ْ ٦َةاَِؽٌة ََتَْخ ا٣ْ ًَ ِٟ َودُْٮ َْٚٮا٬ِِ٭٥ْ ِريَْط ال٧ِْْك
َ
ُط ٨ْ٦ِ أ َٛ ةا٧ُِْٮَن ُح٪ْ الىذ

ُ ٤ُْٮَن ٦ِ٪َْ٭ة َواّنلذةُس ِ ْ احْلَِكةِب 
ْ
. رواه اث٨ أيب ادلي٪ة «يَ 

“Những người nhịn chay được ban cho hơi thở có mùi 

thơm xạ hương và được dọn cho một cái bàn ăn dưới chiếc 

Ngai Vương, họ sẽ ăn uống trên chiếc bàn đó trong lúc 
mọi người đang bị tra xét và thanh toán” (Ibnu Abi 

Addunya). 

Ông Anas  cũng có thuật lại rằng Thiên sứ  có 

nói: 

ُؽ  » َٕ ْٞ َؿ لََعَ ٤َِْٝت بََْشٍ َ َح َُ ُ ٌن َوَ  َػ
ُ
ْٓ أ إِنذ ِ ٦َةَاَِؽًة ل٥َْ دََؿ ٦ِس٫ََ٤ْ َخنْيٌ َول٥َْ يَْك٧َ

ةا٧ُِْٮَن  ٤َيَْ٭ة إِ ذ الىذ َٔ»  
“Quả thật, ở nơi Allah có một chiếc bàn ăn mà không có 

cặp mắt nào từng nhìn thấy, không có đôi tai nào từng 

nghe qua và cũng không có một trái tim người phàm nào 

hình dung đến một chiếc bàn giống như vậy, và chiếc bàn 

ăn đó không ai được ngồi vào ngoại trừ những người nhịn 
chay”. 

Một số vị Salaf đã nói: Chúng tôi được thông tin cho 

biết rằng những người nhịn chay sẽ được đặt cho một chiếc 
bàn ăn để họ ăn uống trong lúc mọi người đang bị tra xét và 
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thanh toán. Những người bị tra xét nói: Thưa Thượng Đế của 

bầy tôi, bầy tôi bị tra xét trong khi họ được ăn uống ư? Ngài 

phán: Quả thật, họ đã đói khát trong sự nhịn chay trong khi 
các ngươi ăn uống thỏa thích, họ đã thức khuya dâng lễ 

nguyện Salah trong khi các ngươi đang ngon lành trong giấc 

ngủ. 

Như vậy, người nào vì Allah mà từ bỏ thức ăn, thức 

uống trong một khoảnh khắc, Allah sẽ đổi lại cho người đó 

thức ăn, thức uống không bao giờ hết cùng với những người 

vợ không bao giờ chết. 

Trong tháng Ramadan, những người nhịn chay được 

cưới những nàng trinh nữ mắt to trữ tình. Trong một Hadith, 

Nabi  có nói: 

ةنَ  » ٌَ ُؽْوِم َمْ٭ِؿ َرَم ُٞ ُؿ ٨َ٦ِ احْلَْٮِل إََِل احْلَْٮِل ٣ِ ْٮُل . إِنذ اْْلَ٪ذَح ٣َُُتَْػَؿُف َوُتجَؼذ ُٞ َذذَ
ْخيُنُ٪َة ثِِ٭٥ْ / احْلُْٮرُ 

َ
ُؿ أ ُٞ ْزَواًصة، َت

َ
جَةِدَك أ ِٔ ْ٭ِؿ ٨ْ٦ِ  َة ِ ْ ٬َؾا النذ ٢ْ ّنلذ َٕ يَة رَبذ ِاْص

ْخيُ٪ُُ٭٥ْ ثِ٪َة
َ
ُؿ أ ُٞ  . «َوَت

“Quả thật, Thiên Đàng sẽ được trang hoàng từ năm này 

qua năm khác để đón chào tháng Ramadan. Và khi 

Ramadan đến, các nàng trinh nữ có mắt to trữ tình nói: 

Thưa Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi trong 

tháng này những người chồng từ trong đám bề tôi của 

Ngài để bầy tôi hạnh phúc với họ và để họ hạnh phúc với 
bầy tôi”. (Albayhaqi). 

Và trong một Hadith khác: 
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ةنَ  » ٌَ ٍت إََِل ا/ إِنذ احْلُْٮَر ُت٪َةِدْي ِ ْ َمْ٭ِؿ َرَم َِ ـذ وََص٢ذ ِ ٢ْ٬َ ٨ْ٦ِ َػة َٔ  
وَِص٫ُ   «؟َذُُيَ

“Quả thật, nàng trinh nữ có đôi mắt to trữ tình hô gọi 

trong tháng Ramadan:Có ai nói chuyện với Allah thì Ngài 

sẽ gả tôi cho người đó?” (Albayhaqi). 

 Tầng cấp thứ hai: Những người nhịn chay những 

điều của trần gian vì Allah, tức những người không màng 
đến danh lợi cũng như không quá chú trọng đến vật chất của 

trần gian mà chỉ quan tâm và tha thiết mong muốn cuộc sống 

ở cõi Đời Sau, họ từ bỏ những thú vui và khoái lạc của cõi 
trần mà chỉ luôn nghĩ đến cái chết và sự trừng phạt ở cõi 

Vĩnh hằng. 

Đối với những người này thì ngày xả chay của họ 
chính là ngày trình diện Thượng Đế của họ và niềm vui của 

họ chính là được nhìn thấy dung nhan và diện mạo Thượng 

Đế của họ. 

Hỡi những người nhịn chay! Quí vị hãy nhịn chay 
những ham muốn, những khoái lạc và vui thú của cõi trần để 

được hưởng niềm vui của Ngày Trình Diện Allah, bởi lẽ, 

thời gian trên cõi đời rất ngắn ngủi, thời khắc chia tay với 
cõi đời này chẳng còn lại bao lâu nữa, quả thật, những ngày 

nhịn chay đã ra đi rất nhiều và ngày trình diện Thượng Đế 

đang rất gần kề... 

Lời của  Nabi: 

 « ِٟ ٪َْؽ اِ ٨ْ٦ِ ِريِط ال٧ِْْك ِٔ يَُت  َْ
َ
ةا٥ِِ أ . رواه ابلؼةري «َوَْل٤َُٮُف ٥َِٚ الىذ
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“Và hơi miệng của người nhịn chay ở nơi Allah có mùi 

thơm của xạ hương” (Albukhari). 

Có nghĩa là hơi mang mùi hôi khó chịu thoát ra từ dạ 
dày do không có thức ăn và thức uống bởi sự nhịn chay, đây 

là mùi hôi gây khó chịu và rất đáng ghét với mọi người trên 

thế gian, tuy nhiên, ở nơi Allah nó lại là hương thơm của xạ 
hương do sự tuân lệnh Ngài và muốn được sự hài lòng ở nơi 

Ngài.  

 Điều này mang hai ý nghĩa 

 Ý nghĩa thứ nhất: nhịn chay là một việc làm thầm 
kín giữa người bề tôi và Thượng Đế của y trên thế gian, cho 

nên vào Ngày Sau, Allah công khai với các tạo vật của Ngài 

để họ biết đến những người nhịn chay và để những người 
nhịn chay hãnh diện với mọi người, một phần thương cho 

điều thầm kín trong việc nhịn chay của họ trên thế gian. 

Ông Anas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

يَُت  » َْ
َ
ََٚٮا٬ِِ٭٥ْ أ

َ
َْٚٮا٬ِِ٭٥ْ، ِريُْط أ

َ
َؿُْٚٮَن ثِِؿيِْط أ ْٕ ةا٧ُِْٮَن ٨ْ٦ِ ُرجُْٮِر٥ْ٬ُ ُح َ ُْؿُج الىذ

 ِٟ . رواه األوج٭ةا واق٪ةده ًٕٙ « ٨ْ٦ِ ِريِْط ال٧ِْْك
“Những người nhịn chay đi ra khỏi ngôi mộ của họ, họ 

được nhận biết bằng hơi cửa miệng của họ, hơi cửa miệng 

của họ thơm hơn mùi thơm của xạ hương” (Al-Asbaha-ni 

ghi lại và đường dẫn truyền yếu kém). 

Makhul nói: Những người Thiên Đàng ngửi thấy 
mùi thơm, họ nói: Thưa Thượng Đế của bầy tôi, từ khi được 

vào Thiên Đàng bầy tôi chưa từng ngửi thấy mùi thơm nào 
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thơm tho và thoải mái như thế này. Ngài bảo: Đây là mùi 

thơm từ cửa miệng của những người nhịn chay. 

Và mùi thơm từ cửa miệng của những người nhịn 
chay có thể tỏa ra ngay cả trên cõi trần này, và nó được ngửi 

thấy trước Ngày Sau. Nó có hai dạng, dạng thứ nhất: nó 

được cảm nhận bằng các giác quan, Abdullah bin Ghalib là 
một trong những người bề tôi siêng năng và chăm chỉ trong 

lễ nguyện Salah và nhịn chay, lúc ông chết, sau khi chôn ông 

xuống đất thì phần đất từ mồ của ông toát ra mùi thơm của 

xạ hương. Rồi có người đã nằm mơ thấy y, y được hỏi về 
mùi thơm toát ra từ mộ của y thì y trả lời: đấy là mùi thơm 

của việc đọc xướng Qur‟an và cơn khát.  

Dạng thứ hai là những cảm nhận từ linh hồn và con 
tim. Những người nhịn chay một cách chân tâm vì Allah 

luôn được sự yêu mến trong trái tim của những người có đức 

tin. Một Hadith được Al-Harith Al-As‟ary thuật lại, Nabi  

có nói: 

اِئي٢ِْ  » َ ُم َٝةَل بِلَِ ْ إِْْسَ ٤َي٫ِْ  الكذ َٔ نذ َزَكِؿيذة 
َ
َوآُمُؿُز٥ْ ثِةلِىيَةِم َٚإِنذ ٦َس٢ََ / أ

ِضج٫ُُ  ْٕ ْو ُح
َ
َضُت أ ْٕ ٌٟ َُِٚكُُ٭٥ْ َح ٌة ِذيَ٭ة ِمْك ٫ُ ُْصذ َٕ َىةثٍَح ٦َ ِٔ َٟ ٧َ٠َس٢َِ رَُص٢ٍ ِِف  ِ َ ل

 ِٟ ٪َْؽ اِ ٨ْ٦ِ ِريِط ال٧ِْْك ِٔ يَُت  َْ
َ
ةا٥ِِ أ ْيه « ِرَيَُ٭ة َوإِنذ ِريَط الىذ . رواه ا٣َت٦ؾي ٗو

“Quả thật, Nabi Zakariya  nói với người dân Israel: Ta 

ra lệnh cho các ngươi nhịn chay bởi quả thật hình ảnh đó 

giống như hình ảnh của một người đàn ông đang ở cùng 

với một tập thể và trên người y có xạ hương, tất cả họ đều 

thích mùi hương đó, và quả thật mùi hương của người 

nhịn chay ở nơi Allah còn thơm hơn mùi thơm của xạ 
hương” (Tirmizhi và những người khác ghi lại). 
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Và trong một Hadith khác, Nabi  nói: 

َ ِجيًَح  » َٔ ٣ْبََك٫ُ اُ رَِداَء٬َة 
َ
يَْؿًة إِ ذ أ َْسذ َخجٌْؽ َْسِ

َ
. رواه ا٣ُطاا «٦َة أ

“Bất cứ người bề tôi nào biểu hiện thầm kín (sự ngoan đạo 

của y đối với Allah) thì đều được Allah khoác lên một bộ y 

phục công khai” (Attabrani). 

 Ý nghĩa thứ hai: Người thờ phượng Allah và tuân 

lệnh Ngài, y tìm kiếm sự hài lòng của Ngài trên thế gian qua 

các việc làm, và các việc làm đó mang lại những tác động 
không được yêu thích đối với những linh hồn trên thế gian 

nhưng nó không phải là điều đáng ghét nơi Allah mà là điều 

yêu thích và tốt lành ở nơi Ngài, bởi vì nó được thực hiện 

trong sự tuân lệnh Ngài và tìm kiếm sự hài lòng nơi Ngài. 
Do đó, Ngài cho người đó biết việc làm đó của y trên thế 

gian rằng nó là điều tốt lành đối với những con tim. Có một 

Hadith Mursal
(1)

 rằng Nabi  có nói: 

ةُه َذُ٭َٮ  » ًَ ةَخذ٫ُُ َوِر ََ ْؿِف اّنلذةِس ِ ْ ادُلْجيَة، إَِ ا ِا٩ْتََكَت إََِل  ُٔ ٍء ٩َةٌِٝه ِ ْ  ُّكُ ََشْ
ِح  َٞ يْ ِٞ  «ا٣ََْكِم٢ُ ِ ْ احْلَ

“Tất cả mọi điều đối với cái nhìn truyền thống của nhân 

loại trên thế gian là điều không được hoàn thiện nhưng 

khi nó nằm trong việc thờ phượng Allah và được sự hài 

lòng nơi Ngài thì nó thực sự là điều hoàn thiện”. 

Hơi miệng của những người nhịn chay thơm hơn 
mùi thơm của xạ hương. Tránh xa tội lỗi vì kính sợ Allah tốt 

                                                             
(1)

 Hadith Mursal là Hadith được ghi lại không có những người dẫn 

truyền là các vị Sahabah mà chỉ có từ Tabieen trở về sau. 



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

47 

hơn sự tụng niệm, và sự hèn hạ của những người kính sợ 

Đấng Quyền Lực là Thiên liêng, cơn đói của những người 

nhịn chay vì Ngài là cái no, cơn khát của họ trong việc tìm 
kiếm sự hài lòng của Ngài là sự giải khát. 

Hỡi những đám mây xao lãng hãy mau phân tán, hỡi 

những mặt trời của lòng kính sợ và Iman hãy mau mọc lên, 
hỡi những trang việc làm thiện tốt hãy giơ cao lên, hỡi 

những trái tim ngoan đạo hãy kính sợ, hỡi những đôi chân 

chăm chỉ hãy cúi đầu quì lạy phủ phục Thượng Đế, hỡi 

những cặp mắt siêng năng hãy đừng ngủ và hỡi những người 
tội lỗi hãy ăn năn sám hối chớ đừng quay lại ... 
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Ân Phúc Của Việc Rộng Lượng Trong 

Ramadan Và Đọc Xướng Qur’an 

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. (Ahmad), và trong 

một lỡi dẫn khác có nói thêm rằng không có bất cứ ai đến 
xin Người điều gì mà Người không cho. 

Bà A‟ishah  nói: “Mỗi khi Ramadan đến thì 

Thiên sứ của Allah thường trả tự do cho tất cả tù binh và 

đưa hết cho những ai xin Người điều họ đòi hỏi” 

(Albayhaqi). 

Ông Sa‟ad bin Abu Wiqas  thuật lại, Nabi  nói: 

ُت ا١َْ٣َؿَم  َ إِنذ ا » ُت اْْلُٮَد ٠َِؿي٥ٌ َُيِ . رواه ا٣َت٦ؾي «َصَٮاٌد َُيِ
“Quả thật, Allah là Đấng rất mực rộng lượng, Ngài yêu 

thích sự rộng lượng, và Ngài là Đấng Quảng Đại, Ngài 

yêu thích sự hào phóng” (Tirmizhi). 

Al-Fadhil nói: quả thật, mỗi đêm, Allah, Đấng Tối 
Cao đều nói: TA là Đấng Rộng Lượng và sự rộng lượng là 

từ nơi TA, và TA là Đấng Quảng Đại và sự quảng đại là từ 

nơi TA. 
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Bởi thế, Allah là Đấng rất mực Rộng Lượng, sự rộng 

lượng của Ngài vượt trội hơn mọi sự rộng lượng, và sự rộng 

lượng của Ngài được nhân lên trong các thời điểm đặc biệt, 
chẳng hạn như tháng Ramadan, tháng mà Ngài đã ban xuống 

câu Kinh: 

ِج ُب َدۡ َوةَ ٱّدَلوِع إَِذو َدََعِنۖ  ﴿
ُ
 ََ  ِ َتادِي َ ّّنِ  َإِّّنِ  َرِيٌبۖ أ

َ
ِإَوَذو َسأ

 [186/ قٮرة ابلٞؿة] ﴾ ١٨٦ َ َۡيۡسَخِج ُتووْ ِِل َوِۡلُۡؤ ُِ ووْ ِِب لََع َُهۡم يَۡرُشُنوَن 

Và khi bầy tôi của TA (Allah) hỏi Ngươi (Muhammad) 

về TA thì Người hãy bảo họ rằng TA ở rất gần. TA sẽ 

đáp lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi nào y cầu 

xin TA. Do đó, họ hãy đạp lại mệnh lệnh của TA và tin 

tưởng nơi TA để may ra họ được hướng dẫn đúng 

đường. (Chương 2 – Albaqarah, câu 186). 

Và khi Allah đã tạo hóa Nabi  của Ngài trên một 

phong thái hoàn hảo và bản chất cao quý như trong Hadith 

được Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah đã 

nói: “Quả thật, Ta được cử phái đến để hoàn thiện các 

phong thái đạo đức tốt đẹp” thì Thiên sứ của Allah  là 

người rộng lượng nhất trong nhân loại là điều hiển nhiên, 

điều này cũng giống như rằng Người là người tốt nhất, gan 

dạ nhất và hoàn hảo nhất trong tất cả mọi phẩm chất tốt đẹp, 

và sự rộng lượng của Người tổng hợp mọi sự rộng lượng và 
sự rộng lượng của Người được nhân thêm vào tháng 

Ramadan. 

Thiên sứ của Allah   đã thường gặp đại Thiên 

Thần Jibril trong tháng Ramadan, và đây là vị Thiên Thần 

tốt đẹp và ân phúc nhất trong các vị Thiên Thần. Đại Thiên 
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Thần truyền đạt Qur‟an, Kinh sách mà Allah ra lệnh mang 

đến cho Người , và đây là Kinh sách thiêng liêng và ân 

phúc nhất trong các Kinh sách, nó kêu gọi và khuyến khích 
làm điều thiện tốt cũng như kêu gọi đến với những phẩm 

chất đạo đức tốt đẹp. 

Và quả thật, Kinh sách thiêng liêng này chứa đựng 

phẩm chất đạo đức của Thiên sứ , bởi Người hài lòng với 

những điều Nó hài lòng, Người giận dữ với những điều Nó 

giận dữ và Người luôn nhanh chân đến với điều mà Nó kêu 

gọi và thúc giục. Bởi thế, Người  thường tăng cường sự 

rộng lượng và ân phúc trong tháng này để được hài hòa với 

đại Thiên Thần Jibril, để thực hành theo Kinh Qur‟an thiêng 

liêng được ban xuống cho Người . 

 Sự rộng lượng được nhân thêm của Thiên sứ  

trong tháng Ramadan mang lại nhiều ý nghĩa hữu ích: 

 Biết được sự thiêng liêng của tháng này và ân phước 

của việc làm được nhân thêm trong nó. Ông Anas bin Malik 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  đã nói: 

َؽَِٝح َوَؽَٝحُ  » ٢َ الىذ ٌَ ْٚ
َ
ةَن أ ٌَ . رواه ا٣َت٦ؾي « َرَم

“Sadaqah tốt nhất là Sadaqah trong tháng Ramadan” 

(Tirimzhi). 

 Hỗ trợ và giúp đỡ những người nhịn chay cũng như 
những người tụng niệm trong việc ngoan đạo của họ, những 

người giúp đỡ và hỗ trợ sẽ được ban cho ân phước giống như 

ân phước của người nhịn chay và tụng niệm, điều này giống 

như người nào chuẩn bị đi chinh chiến thì coi như đã chinh 
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chiến và người nào ở lại với gia đình bằng những điều tốt 

đẹp thì cũng được coi đã tham gia chinh chiến. 

Zaid bin Khalid  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

ةا٥ِِ َميْبًة »  ْصِؿ الىذ
َ
ُه ٨ْ٦ِ أ ُٞ ٩ذ٫ُ َ  َح٪ْ

َ
ْصِؿهِ َدْْيَ أ

َ
َؿ َوةا٧ًِة ََكَن َ ُ ٦ِس٢ُْ أ ُذ  «٨ْ٦َ َذ

. رواه أمحؽ وا٣َت٦ؾي
“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). 

Trong Hadith được nói ở phần trên qua lời thuật của 

Salman về ân phúc của tháng Ramadan: 

َؿ ِذي٫ِ َوةا٧ًِة ََكَن َ ُ  » َُّ اُد ِ  ِرْزِق ال٧ُْْؤ٨ِ٦ِ، ٨ْ٦َ َذ ـَ وََمْ٭ُؿ ال٧َُْٮاَقةِة، وََمْ٭ٌؿ يُ
َه  َٞ ْن ُح٪ْ

َ
ْصِؿهِ ٨ْ٦ِ َدْْيِ أ

َ
َٜ َرَرجَِذ٫ِ ٨َ٦ِ اّنلَّةِر، َوََكَن َ ُ ٦ِس٢ُْ أ ذْ ِٔ ٩ُٮب٫ِِ، َو

َؿًة َِّلُ ِٛ ْ٘ ٦َ
ٌء  ْصِؿهِ ََشْ

َ
ةَل / ٤ُْٝ٪َة" ٨ْ٦ِ أ َٞ ةا٥َِ، َذ ُؿ الَىّ ُِ ْٛ ُؽ ٦َة ُح يَة رَُقٮَل اِ، ٣َيَْف ُُكُّ٪َة ََيِ

٤َي٫ِْ وََق٥َّ٤َ  َٔ َؿ َوةا٧ًِة لََعَ / " رَُقٮُل اِ َوََّلّ اُ  َُّ ٰ اُ ٬ََؾا اثلََّٮاَب ٨ْ٦َ َذ ُِ ْٕ ُح
ةُه اُ ٨ْ٦ِ َظْٮِِض  َٞ َٓ َوةا٧ًِة َق ْمجَ

َ
َبٍح ٨ْ٦ِ ٦َةٍء، َو٨ْ٦َ أ ْو َ ْ

َ
ْو َت٧َْؿٍة أ

َ
٦َْؾَِٝح ٣َََبٍ أ

 َظَِتّ يَْؽُػ٢َ اْْلَ٪ََّح، 
ُ
 ٧َ ْْ َبًح َ  َح ْي٧٬ةرواه « َ ْ . اث٨ ػـي٧ح وابلي٭يِق ٗو

“ ...và nó là tháng của sự bình đẳng, tháng được ban phát 

thêm thiên lộc, ai tiếp đãi đồ xả chay cho một người nhịn 

chay thì y sẽ được tha thứ tội lỗi và được giải thoát khỏi 

Hỏa Ngục và y sẽ được ban ân phước giống như ân phước 

của người nhịn chay đó, tuy nhiên người nhịn chay đó 

không bị mất một điều gì từ ân phước của việc nhịn chay”. 
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 Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah ! Đâu 

phải tất cả chúng tôi ai cũng có khả năng tiếp đãi đồ ăn cho 

nhịn chay. Người  nói: “Allah sẽ ban thưởng ân phước 

cho ai tiếp đãi người nhịn chay một hớp sữa, hoặc một quả 

chà là khô hoặc một ngụm nước lã. 

Và ai cho người nhịn chay uống thì Allah, Đấng Tối Cao 

sẽ cho người đó uống nước trong Hawdh (tên của một 

nước ân phúc ở Ngày Sau) và sau khi uống y sẽ không bao 
giờ khát nữa cho đến khi y vào Thiên Đàng” (Ibnu 

Khuzaimah và Albayhaqi). 

 Quả thật, tháng Ramadan là tháng mà Allah rất mực 

rộng lượng với các bề tôi của Ngài về sự thương xót, bao 
dung và sự giải thoát khỏi Hỏa Ngục, đặc biệt là vào đêm 

định mệnh Qadr.  

Và Allah chỉ thương xót và bao dung với những 

người bề tôi có tấm lòng thương xót như Nabi  đã nói: 

جَةِدهِ الُؿمَحَةَء »  ِٔ ٧َة يَؿَْظ٥ُ اُ ٨ْ٦ِ  . رواه ابلؼةري «إِجذ
“Quả thật, Allah chỉ thương xót những người bề tôi có tấm 

lòng thương xót” (Albukhari). 

Do đó, người nào rộng lượng với các bề tôi của 
Allah thì Allah sẽ rộng lượng với người đó qua sự ban phát, 

ân phúc và Ngài sẽ ban thưởng cho họ theo các việc làm 

ngoan đạo của họ. 

 Kết hợp giữa nhịn chay và Sadaqah, hai việc làm 
này thuộc những điều chắc chắn được vào Thiên Đàng. Như 

có một Hadith được ghi lại rằng: 
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ٮ٩َِ٭ة » - وَّل ا ٤ٔي٫ وق٥٤-َٝةَل اّنلذىِِبُ  ُُ ُ٭ٮُر٬َة ٨ْ٦ِ ُ  ُّ َؿًٚة دَُؿى  ُٗ إِنذ ِِف اْْلَ٪ذِح 
ُ٭ٮِر٬َة  ُّ ٮُجَ٭ة ٨ْ٦ِ  ُُ ةَل ل٨ْ٧َِ ِِهَ يَة رَُقٮَل اِ . «َوُب َٞ َؿاِاٌ َذ ْٔ

َ
ةَم أ َٞ ل٨ْ٧َِ » َٝةَل ؟َذ

َداَم الِىيَةَم َوَوَّلذ لِِلِ ثِةل٤ذي٢ِْ َواّنلذةُس ِجيَةمٌ 
َ
ةَم َوأ َٕ ُذ ٥َ ا٣ َٕ َْ

َ
َم َوأ ةَب ا٣َْ َ ََ

َ
رواه  «أ

. ا٣َت٦ؾي

Nabi  nói: “Quả thật trong Thiên Đàng có những cái 

phòng từ bên trong nhìn thấy ở phía ngoài và từ bên ngoài 

nhìn thấy hết bên trong”. Thế là một người đàn ông dân sa 
mạc đứng dậy hỏi: Nó dành cho ai thưa Thiên sứ của Allah? 

Người  nói: “Cho những ai nói lời tốt đẹp, bố thí thức 

ăn, thường nhịn chay, và dâng lễ nguyện Salah vì Allah 
trong đêm trong khi mọi người đang ngủ ngon giấc” 

(Tirmizhi). 

Và tất cả những điều này đều có trong tháng 

Ramadan. Người có đức tin tập hợp trong tháng này sự nhịn 
chay, dâng lễ nguyện Salah trong đêm, Sadaqah, lời nói tốt 

lành: lời nói tốt lành ngăn cản người nhịn chay khỏi những 

lời nói thô tục và sàm bậy cũng như các hành đông dâm ô và 
bẩn thỉu, còn lễ nguyện Salah, nhịn chay và Sadaqah sẽ đưa 

chủ nhân của chúng đến với Allah, Đấng Tối Cao. 

Một số vị Salaf nói: Lễ nguyện Salah sẽ dẫn chủ 
nhân của nó đến nửa đường, còn nhịn chay sẽ dẫn y đến 

cánh cửa của Thượng Đế, và Sadaqah sẽ nắm tay y đi vào 

gặp Thượng Đế. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: 
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ْوجََط ٦ِ٪ُْس٥ُ اَْلَْٮَم َوةا٧ًِة » - وَّل ا ٤ٔي٫ وق٥٤-َٝةَل رَُقٮُل اِ 
َ
َٝةَل . «٨ْ٦َ أ

٩َة
َ
ثُٮ ثَْسٍؿ رَض اُ ٔ٪٫ أ

َ
َٓ ٦ِ٪ُْس٥ُ اَْلَْٮَم َص٪َةَزًة » َٝةَل . أ ثُٮ . «َذ٨ْ٧َ دَِج

َ
َٝةَل أ

٩َة
َ
٥َ ٦ِ٪ُْس٥ُ اَْلَْٮَم ِمْك١ِي٪ًة » َٝةَل . ثَْسٍؿ رَض اُ ٔ٪٫ أ َٕ َْ

َ
ثُٮ . «َذ٨ْ٧َ أ

َ
َٝةَل أ

٩َة
َ
ة » َٝةَل . ثَْسٍؿ رَض اُ ٔ٪٫ أ ًٌ ثُٮ ثَْسٍؿ . «َذ٨ْ٧َ ََعَد ٦ِ٪ُْس٥ُ اَْلَْٮَم َمِؿي

َ
َٝةَل أ

٩َة
َ
ةَل رَُقٮُل اِ . رَض اُ ٔ٪٫ أ َٞ ٨َْٕ ِِف » - وَّل ا ٤ٔي٫ وق٥٤-َذ ٦َة اْصذ٧ََ

. رواه مك٥٤ «اْمِؿٍئ إِ ذ َدَػ٢َ اْْلَ٪ذَح 

Thiên sứ của Allah  nói: “Ai trong các người ngày hôm 

này nhịn chay?”. Abu Bakr  nói: Tôi. Người  hỏi: “Ai 

trong các người ngày hôm nay tiển đưa người chết?”. Abu 

Bakr  nói: Tôi. Người  lại hỏi: “Ai trong các người 

ngày hôm nay đi viếng thăm người bệnh?”. Abu Bakr  

nói: Tôi. Thế là, Thiên sứ của Allah  nói: “Một người 

tập hợp những điều này chắc chắn được vào Thiên Đàng” 

(Muslim). 

 Sự kết hợp giữa nhịn chay và Sadaqah sẽ bôi xóa 

các tội lỗi, giải thoát khỏi Hỏa Ngục, đặc biệt nếu cộng thêm 

sự dâng lễ nguyện Salah trong đêm. Quả thật, Nabi  có 

nói: 

ذَةِل  ٨َ٦ِ اّنلذةرالِىيةُم ُص٪ذحُ »  ِٞ . رواه ا٣نكةيئ « ٠ُض٪ذِح أظِؽُز٥ْ ٨َ٦ِ ا٣ْ
“Nhịn chay là cái chiêng che chắn khỏi Hỏa Ngục giống 

như cái chiêng của các người dùng để đánh chiến” 

(Annasa-i). 
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

. رواه أمحؽ «الِىيَةُم ُص٪ذٌح وَِظْى٨ٌ َظِىنٌي ٨َ٦ِ اّنلذةِر » 
“Nhịn chay là cái chiêng che chắn và là cái thành lũy kiên 

cố phòng tránh Hỏa Ngục” (Ahmad). 

Mu‟azd  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ُئ ال٧َْةُء اّنلذةَر َو َوَ ٌة ِِف َصٮِْف  » ِٛ ُْ يبََح ٧َ٠َة ُح ُِ َ ُئ اْْل ِٛ ُْ َؽَُٝح ُت    «ال٤ذي٢ِْ الىذ
. رواه أمحؽ

“Sadaqah và dâng lễ nguyện Salah trong đêm khuya sẽ 

dập tắt tội lỗi giống như nước dập tặt ngọn lửa” (Ahmad). 

Nabi  cũng có nói: 

ِٜ َت٧َْؿٍة »  ٮا اّنلذةَر َولَْٮ بِِن ُٞ . رواه ابلؼةري «اتذ
“Hãy sợ Hỏa Ngục dù chỉ bằng sự bố thí một quả chà là 

khô” (Albukhari). 

Ông Abu Darda‟  nói: Các người hãy dâng lễ 

nguyện Salah trong bóng tối của màn đêm hai Rak‟at để 

chuẩn bị cho bóng tối của cõi mộ, các người hãy nhịn chay 

trong một ngày nắng nóng để chuẩn bị cho cái nóng của 
Ngày Phục Sinh và Triệu Tập, và các người hãy Sadaqah 

một cách thầm lặng để giảm nhẹ cho cái Ngày Khó Khăn và 

Khắt Nghiệt. 

 Quả thật, nhịn chay chắc chắn sẽ không tránh khỏi 

sự thiếu sót cho nên nó cần phải kèm theo một việc làm để 
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đảm bảo cho việc nhịn chay được hoàn thiện. Đa số người 

nhịn chay không thể tập hợp hết những điều nên làm cho sự 

nhịn chay của họ, bởi lẽ đó, mà một người bị cấm nói rằng: 
“Tôi đã nhịn chay toàn bộ Ramadan hoặc tôi đã dẫng lễ 

nguyện Salah toàn bộ Ramadan”. Do đó, để bù đắp lại những 

thiếu sót của Ramadan nên bắt buộc phải xuất Zakah Fitri 
vào cuối tháng nhằm để thanh lọc và tẩy sạch tội lỗi của 

những lời nói thô tục, sàm bậy và những hành động dâm ô 

cho người nhịn chay. 

 Người nhịn chay bỏ thức ăn và đồ uống của y, bởi 
thế khi nào y hỗ trợ và phụ cấp thức ăn và thức uống cho 

những người nhịn chay khác thì y sẽ được ân phước của 

những ai từ bỏ sự ham muốn và nhu cầu thiết yếu của họ vì 
Allah. Bởi lẽ đó, giáo lý Islam khuyến khích người nhịn 

chay nên chiêu đãi đồ xả chay và cùng xả chay với mọi 

người vì điều đó sẽ tạo ra một không khí yêu thương, đoàn 

kết giữa những người đồng đạo với nhau và đó cũng là một 
sự tạ ơn Allah về những ân huệ mà Ngài đã ban cho y. 

Một số người am hiểu giáo lý khi được hỏi: Tại sao 

Islam qui định phải nhịn chay? Họ nói: Vì muốn người giàu 
nếm mùi vị của sự đói khát để họ không quên những anh em 

đồng đạo nghèo đói, và đây chính là một trong những ý 

nghĩa và giá trị của việc nhịn chay. Và điều này như đã được 
nói trong Hadith của Salman được đề cập ở phần trên: “Đây 

là tháng của sự bình đẳng”. Người giàu hay người nghèo, 

giới thượng lưu, quyền hành hay giới bần hàn khốn khó và lệ 

thuộc, tất cả đều như nhau, đều phải nếm mùi vị cơn đói 
khát. 
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Đa số các vị Salaf thường xả chay cùng nhau và 

cùng chia sẻ thức ăn đồ uống với nhau. Ibnu Umar  khi 

nhịn chay thì ông không xả chay ngoại trừ cùng với những 
người nghèo và túng thiếu, còn nếu như gia đình ông ngăn 

không cho ông xả chay cùng với họ thì ông sẽ không dùng 

bữa tối đêm đó, và thường khi người nhà mang thức ăn đến 

cho ông thì ông lại mang thức ăn đem cho người ăn xin rồi 
ông trở về nhà ăn những gì còn dư lại sau khi gia đình ông 

đã ăn xong, có lúc ông trở thành là người nhịn chay trong 

đêm vì không có gì để ăn. 

Có người đến xin Imam Ahmad, ông đã đưa cho 

người đó hai ổ bánh mì mà ông đã chuẩn bị cho bữa xả chay 

của mình, rồi nhịn đói. Alhasan thường cho những anh em 
đồng đạo thức ăn trong khi mình chịu đói và ông thường 

ngồi quạt cho họ trong lúc họ ăn. 

 Một số ý nghĩa khác: Imam Shafi‟y  nói: Một 

người nên rộng lượng hơn nữa trong tháng Ramadan để noi 

gương theo Thiên sứ của Allah  và để cải thiện nhu cầu 

cho mọi người đồng đạo và làm cho họ tích cực hơn trong 
việc nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah. 

Tháng Ramadan là tháng để ôn và học Qur‟an. 

Fatimah  thuật lại rằng Nabi  đã nói cho bà biết rằng: 

ًة »  ْؿآَن ِِف ُّكِ ََعٍم َمؿذ ُٞ ٫ُ ا٣ْ ًُ ةِر َٕ ي٢َ ََكَن ُح نذ ِصْطِ
َ
٫ُ ِ ْ ََعِم ِوَٚةد٫ِِ أ ًَ ٩ذ٫ُ ََعَر

َ
َوأ

َتنْيِ  . ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ « َمؿذ
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“Quả thật, đại Thiên Thần Jibril thường ôn Qur‟an cho 

Người  mỗi năm một lần và vào năm Người  qua đời 

là hai lần” (Hadith được thống nhất về tính xác thực của nó). 

Hadith theo lời thuật của Ibnu Abbas  rằng: Quả 

thật việc ôn Qur‟an giữa Người  và đại Thiên thần Jibril là 

vào ban đêm. 

Đây là những bằng chứng khuyến khích tích cực đọc 
xướng Qur‟an vào ban đêm của tháng Ramadan, bởi quả thật 

ban đêm là thời gian cắt đứt mọi sự bận rộn, trái tim được an 

nhàn và thảnh thơi, và chiếc lưỡi sẽ biết nghiền ngẫm, như 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 َۡوُم قِ ًًل  ﴿
َ
ا َوأ َشُن َوۡط ٔٗر

َ
 [6/ قٮرة املـم٢] ﴾ ٦إَِن  َاِشَئَث ٱَِلِۡ  ِِهَ أ

“Quả thật, thức đêm (để dâng lễ nguyện Salah) là một 

điều nặng nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nói chân 
chính” (Chương 73 – Al-Muzammil, câu 6). 

Tháng Ramadan là tháng đặc biệt của Qur‟an, như 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 نَِ   ِ  ِ ٱلُۡ ۡرَ وُن ُهنٗر ﴿
ُ
لِّ َ اِس َوَ ّ َِنٰٖج ّ َِ  ٱ ُۡهَنٰى ى  َشۡهُر َرَمَ اَن ٱَٱِٓي أ

 .[185/ قٮرة ابلٞؿة] ﴾١٨٦َوٱلُۡ ۡر َاِنۚ 

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 Tiêu chuẩn phân biệt phúc tội. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 183 - 186). 



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

59 

Ibnu Abbas  nói: Quả thật, toàn bộ Qur‟an được 

ban từ Quyển Kinh Mẹ (Lawhu-Mahfuzh) xuống ngôi đền 

Al-Izza trong đêm định mệnh Qadr. Và Allah đã xác nhận 
điều này bởi lời phán của Ngài: 

 َنلَۡنُٰ  ِِف َِلۡ َثِ ٱلَۡ ۡنرِ  ﴿
َ
 1قٮرة ﴾ ١إَِّنآ أ

Quả thật, TA đã ban Nó (Qur’an) xuống vào đêm Qadr 

(Định mệnh). Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết 

đêm Qadr là gì? Đêm Qadr tốt hơn một ngàn tháng bình 

thường. (Chương 97 – Al-Qadr, câu 1). 

 َنلَۡنُٰ  ِِف َِلۡ َثٖ ُ َبَٰرَكٍثۚ  ﴿
َ
3قٮرة ادلػةن ﴾ إَِّنآ أ

Quả thật, TA ban Nó (Qur’an) xuống vào một đêm đầy 
ân phúc (của tháng Ramadan). (Chương 44 – Al-

Dukhkhan, câu 3). 

Qur‟an lần lượt được mặc khải xuống cho Nabi , 

Nó được ban xuống cho Người  vào Tháng Ramadan. Và 

quả thật Nabi  đọc Qur‟an rất dài trong lúc dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm Ramadan, dài hơn những đêm thông thường 

khác. 

Và quả thật, Huzhaifah đã dâng lễ nguyện Salah 

phía sau Người  trong một đêm của tháng Ramadan, 

Người  đã đọc chương Albaqarah, rồi chương Annisa‟, rồi 

chương Ali-Imran, và Người hoàn tất hai Rak‟at khi Bilal 
Azan Fajar (theo ghi nhận của Ahmad và Annasa-i). Và 

trong một ghi nhận khác thì nói rằng suốt đêm Người chỉ 

dâng lễ nguyện Salah vỏn vẹn bốn Rak‟at. 
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Umar  đã từng ra lệnh cho Ubaiya bin Ka‟ab, 

Tamim Adda-ri dẫn lễ nguyện Salah cho mọi người trong 

tháng Ramadan, người Imam thường đọc hai trăm câu Kinh 
trong mỗi một Rak‟at, họ đọc dài đến nỗi họ phải cần đến 

chiếc gậy để dựa vào do đứng quá lâu, và họ thường không 

rời khỏi chỗ dâng lễ nguyện cho tới khi đã sắp vào giờ Fajr. 

Có những ghi nhận nói rằng họ thường cột các sợi dây vào 
những các lùm cây rồi bám vào chúng. 

Có ghi nhận nói rằng Umar  đã tập hợp ba người 

Qari (đọc xướng), ông bảo người có phong cách đọc nhanh 
nhất đọc ba mươi, người có phong cách trung bình đọc hai 

mươi lăm và người có phong cách đọc chậm nhất đọc hai 

mươi. 

Rồi sau đó đến thời của Tabieen, những người làm 

Imam thường đọc chương Albaqarah trong tám Rak‟at, còn 

nếu như họ đọc nó trong mười hai Rak‟at thì họ coi đó là sự 

giảm nhẹ. 

Và khi Imam được hỏi về điều được ghi nhận từ 

Umar về vấn đề đọc nhanh và chậm thì ông nói: Vấn đề này 

là điều khó khăn cho mọi người đặc biệt là trong những đêm 
mà thời gian của nó ngắn lại, như vậy vấn đề là dựa theo khả 

năng của mọi người và tùy hoàn cảnh thích hợp. 

Imam Ahmad nói với một số học trò của ông khi 

đang dẫn lễ nguyện Salah cho họ trong Ramadan: Họ là 
nhóm người mềm yếu, hãy đọc năm, sáu, bảy, con tôi đọc 

mỗi đêm là hai mươi bảy. 

Ông Alhasan nói: Điều mà ông Umar bảo người dẫn 
lễ nguyện Salah cho mọi người là đọc năm, sáu câu Kinh. 
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Như vậy, lời nói của Imam Ahmad cho thấy ông đặt 

mục tiêu quan tâm đến tình huống và hoàn cảnh của những 

người có đức tin, ông không muốn gây khó khăn cho họ, và 
đây cũng là điều mà những học giả Fiqh (thông thái giáo 

luật) khác đã nói. 

Ông Abu Zdar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 đã dẫn lễ nguyện Salah cho các Sahabah đến một phần ba 

đêm và có lần đến nửa đêm thì họ nói: Phải chi chúng ta 

được dâng lễ nguyện Salah trong thời gian còn lại của đêm? 

Người  nói: 

َٓ اِا٦َةِم َظِتذ َح٪َِْصَِف ُظِكَت َ ُ ِريَةُم ََل٤ٍَْح »  رواه  أثٮ  «إِنذ الؿذُص٢َ إَِ ا َوَّلذ ٦َ
. داود وا٣نكةيئ

“Quả thật, một người đàn ông khi nào y dâng lễ nguyện 

Salah cùng với Imam cho tới khi vị Imam đó rời đi thì y sẽ 
được ghi cho ân phước dâng lễ nguyện Salah trọn đêm” 

(Abu Dawood, Annasa-i). 

Hadith này cho thấy rằng việc đứng dâng lễ nguyện 
Salah đến một phần ba đêm hay đến nửa đêm thì đều được 

ghi cho ân phước nguyên đêm, tuy nhiên phải dâng lễ 

nguyện Salah cùng với Imam. Imam Ahmad đã lấy Hadith 
này và nói rằng chớ đừng rời đi cho đến khi nào Imam rời đi. 

Còn một số vị Salaf thì nói: người nào đứng dẫng lễ nguyện 

Salah đến nửa đêm thì xem như đã đứng dâng lễ nguyện 

Salah nguyên đêm. 

Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 
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ةَم ث٧ِِةاَِح آيٍَح ٠ُِذَت ٨َ٦ِ » 
ة٤ِِٚنَي َو٨ْ٦َ َٝ َ٘ ْْشِ آيَةٍت ل٥َْ يُْسذَْت ٨َ٦ِ ا٣ْ َٕ ةَم ثِ

َٝ ٨ْ٦َ
ِؿي٨َ  َُ ْ٪ َٞ ِٙ آيٍَح ٠ُِذَت ٨َ٦ِ ال٧ُْ ْ٣

َ
ةَم ثِ 

ة٩ِتنَِي َو٨ْ٦َ َٝ َٞ . رواه أثٮ داود «ا٣ْ
“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah với mười câu Kinh thì sẽ 

không bị ghi là người vô tâm (không tưởng nhớ Allah), ai 

đứng với một trăm câu Kinh thì được ghi là người ngoan 

đạo, còn ai đứng với một ngàn câu Kinh thì được ghi là 

người được ban cho ân phước rất to lớn” (Abu Dawood). 

Ông Anas  và Tamim  thuật lại, Nabi  nói: 

 ث٧ِِةاَِح آيٍَح ٠ُِذَت َ ُ ِريَةُم ََل٤ٍَْح  »
َ
 «٨ْ٦َ ََٝؿأ

“Ai đọc một trăm câu Kinh thì sẽ được ghi ân phước dâng 

lễ nguyện Salah trọn đêm” (Hadith yếu). 

Ai muốn đọc Qur‟an nhiều hơn, lâu hơn thì hãy nên 
dâng lễ nguyện Salah một mình, khi dâng lễ nguyện Salah 

một mình thì có thể đứng bao lâu tùy thích, tương tự nếu ai 

đó dẫn lễ nguyện Salah cho một tập thể mà họ hài lòng lễ 
nguyện Salah của y thì y có thế đọc bao lâu tùy thích. 

Một số vị Salaf thường hoàn tất Qur‟an trong lễ 

nguyện Salah Ramadan trong vòng ba đêm, một số khác thì 

trong mỗi tuần và một số còn lại thì trong mười ngày. 
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Salah Tarawih 

Salah Tarawih là Sunnah, nó được thực hiện tập thể 
sẽ tốt  hơn, và đây là việc làm của các Sahabah. Abu Bakr 

Abdul-Aziz thuật lại lời của Ibnu Abbas : “Nabi  

thường dâng lễ nguyện Salah trong Ramadan hai mươi 
Rak‟at”. 

Sheikh Tuqa Addin  nói: được phép dâng lễ 

nguyện Salah hai mươi Rak‟at, đây là quan điểm được biết 
đến nhiều nhất trong trường phái của Ahmad và Ash-

Shafi‟y; được phép dâng lễ nguyện Salah ba mươi sáu 

Rak‟at như trường phái của Malik; và cũng được phép dâng 
lễ nguyện Salah mười một Rak‟at hoặc mười ba Rak‟at, tất 

cả đều tốt. Bởi thế, việc nhiều Rak‟at hay ít Rak‟at là tùy 

theo việc đứng dâng lễ nguyện Salah lâu hay mau. 

Khi Umar  tập hợp mọi người dâng lễ nguyện 

Salah theo sau Ubaiya  thì Ubaiya đã dẫn lễ nguyện cho 

họ mười Rak‟at; các vị Sahabah khác, có người làm ít hơn, 

có người thì nhiều hơn, còn việc giới hạn một mức nào đó 
thì không có một bằng chứng giáo luật nào chỉ rõ cả . 

Nhiều vị Imam trong lễ nguyện Salah Tarawih: họ 

dâng lễ nguyện Salah một cách vô ý thức, họ chỉ Ruku‟ và 
Sujud nhưng lại không có sự hiện diện của cái tâm, trong khi 

điều cần có trong lễ nguyện Salah là cái tâm phải luôn hiện 

diện trước Allah, phải có sự trang trọng và tôn vinh lời phán 

của Allah khi đọc xướng nó, nhưng điều này sẽ không có 
được khi lễ nguyện Salah được thực hiện một cách vội vàng 

và hấp tấp. Cho nên, đọc Qur‟an ngắn nhưng lại có được sự 

kính sợ, nghiêm trang và từ tốn trong Ruku‟ và Sujud sẽ tốt  
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hơn là đọc Qur‟an dài nhưng các động tác Ruku‟ và Sujud 

lại vội vàng và hấp tấp không được khuyến khích. 

Dâng lễ nguyện Salah mười Rak‟at với sự kéo dài 
đọc xướng Qur‟an trong sự nghiêm trang, từ tốn tốt hơn 

dâng lễ nguyện Salah hai mươi Rak‟at trong phong cách hối 

hả và vội vàng, bởi lẽ linh hồn của Salah là hướng con tim 
đến Allah, Đấng Tối Cao, cho nên sự ít ỏi có thể sẽ mang lại 

điều tốt hơn là làm nhiều. Cũng giống như vậy, việc đọc 

Qur‟an một cách ngân nga với phong thái chậm rãi và từ tốn 

tốt hơn đọc theo phong thái nhanh lẹ được phép (đọc đúng 
và rõ chữ) bởi lẽ nếu đọc nhanh mà không nghe rõ một số 

chữ, hay từ nào đó thì cách đọc đó không được phép, bị ngăn 

cấm. 

Quả thật, Allah đã chỉ trích những người đọc Qur‟an 

mà không hiểu ý nghĩa nội dung của Nó. Ngài phán: 

َ اِّنَ  ﴿
َ
ّ ُِ وَن ََل َيۡع َُموَن ٱلِۡكَتَٰب إََِلٓ أ

ُ
 [78/ قٮرة ابلٞؿة] ﴾َو ِۡ ُهۡم أ

Và trong bọn họ có những tên mù chữ không biết Kinh 
sách là gì ngoại trừ điều mong ước hão huyền. (Chương 

2 – Albaqarah, câu 78). Tức là đọc mà không hiểu ý nghĩa 

nội dung, và ý nghĩa của việc Qur‟an được ban xuống: hiểu 

nội dung của Nó, chấp hành theo Nó chứ không phải chỉ có 
biết đọc là đủ. 

Giáo lý Islam khuyến khích đọc Qur‟an với chất 

giọng hay bởi Nabi  có nói: 

ْؿآِن »  ُٞ ٨ذ ثِة٣ْ َ٘ ْيه «٣َيَْف ٦ِ٪ذة ٨ْ٦َ ل٥َْ َحذَ . رواه أثٮ داود ٗو
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“Không phải cộng đồng tín đồ của Ta ai đó không đọc 

Qur‟an một cách ngân nga” (Abu Dawood và những người 

khác). 

Ibnu Abdul Hakim nói: Mỗi khi vào tháng Ramadan 

thì Imam Malik bỏ qua một bên việc đọc Hadith cũng như 

việc giảng dạy và nghiên cứu cùng với các học giả mà chỉ 
chuyên tâm đọc xướng Qur‟an từ quyển Kinh Qur‟an. 

Abdurrazzaq nói: Khi vào tháng Ramadan thì Ath-

Thawri bỏ hết mọi việc thờ phượng mà chỉ chuyên tâm đọc 

xướng Qur‟an. 

Sufyan nói: Khi Ramadan đến thì Yazid Al-Yami 

thường mang các quyển Qur‟an đến và gọi các học trò đọc 

xướng nó. 

Những vị Salaf thường chỉ chú tâm đến việc đọc 

xướng Qur‟an vào tháng Ramadan, một số thường kết thúc 

Qur‟an trong mỗi tuần, có người thì trong ba ngày, có người 

đọc hết Nó chỉ vỏn vẹn trong hai đêm, và khi vào mười đêm 
cuối của Ramadan thì một số trong họ thường đọc hết 

Qur‟an vào mỗi đêm. 

Còn về việc có một Hadith nghiêm cấm đọc hết 
Qur‟an ít hơn ba ngày là muốn nói thường xuyên làm như 

vậy là không nên. Riêng đối với những thời điểm ân phúc và 

thiêng liêng chẳng hạn như tháng Ramadan, đặc biệt là vào 
các đêm có cơ hội là đêm định mệnh Qadr; hoặc các địa 

điểm thiêng liêng và ân phúc thì việc đọc Qur‟an được 

khuyến khích đọc càng nhiều càng tốt. Và đây là câu nói của 

Imam Ahmad và những vị khác. 

Nabi Muhammad  nói: 
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يَة٦َِح »  ِٞ ْوَعةث٫ِِ يَْٮَم ا٣ْ
َ
ِِت َمةِٕٚةً أل

ْ
ْؿآَن َٚإ٩ِذ٫ُ يَ  ُٞ

. رواه أمحؽ «اَْٝؿُءوا ا٣ْ
“Các ngươi hãy đọc Qur‟an bởi quả thật vào Ngày Phục 

Sinh, Nó sẽ cầu xin ân xá cho những ai đã đọc Nó” 

(Ahmad). 

Ông Ibnu Mas‟ud  thuật lại, Nabi  nói: 

ُٝٮُل ال٥ » 
َ
٦ْسَةلَِ٭ة َ  أ

َ
ْْشِ أ َٕ ٫ُ ث٫ِِ َظَك٪ٌَح َواحْلََك٪َُح ثِ

 َظْؿًٚة ٨ْ٦ِ ٠ِذَةِب اِ ٤ََٚ
َ
٨ْ٦َ ََٝؿأ

ٌٙ َظْؿٌف َوَ ٌم َظْؿٌف َو٦ِي٥ٌ َظْؿٌف  ٣ِ
َ
. رواه ا٣َت٦ؾي «َظْؿٌف َو٣َِس٨ْ أ

“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah (Qur‟an) thì sẽ 

được ghi cho một ân phước và mỗi một ân phước được 

nhân lên thành mười ân phước tương tự, Ta không nói 

 là ”م“ là một chữ và ”ل“ ,là một chữ ”أ“ là một chữ mà ”ال٥“

một chữ” (Tirmizhi). 

Đây là nói chung cho mọi thời điểm, vậy ân phước 

sẽ được nhân thêm nhiều như thế nào nếu như đó là tháng 
Ramadan? 

Ibnu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói:  

 « َٟ َ ل إِنذ ٦َّزْنِ
ِٜ َوَرد٢ِْ ٧َ٠َة ٠ُ٪َْخ دَُؿد٢ُِ ِِف ادُلْجيَة َٚ  َواْردَ

ْ
ْؿآِن اَْٝؿأ ُٞ ةُل لَِىةِظِت ا٣ْ َٞ ُح

َؿُؤ٬َة  ْٞ ٪َْؽ آِػِؿ آيٍَح َت . رواه أثٮ داود وا٣َت٦ؾي واث٨ ٦ةص٫ وأمحؽ «ِٔ
“(Vào Ngày Sau) Người đọc Qur‟an sẽ được bảo rằng: Quí 

vị hãy đọc và đi lên, hãy đọc xướng như mà quí vị đã đọc 

xướng trên cõi trần, bởi quả thật, nơi của ví quị ở trên cao 
tương ứng theo câu Kinh cuối cùng mà quí vị đọc nó”. 

(Abu Dawood, Tirmizhi, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 
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Còn trong lời dẫn của Ahmad 

ؽْ »  َٕ  َواْو
ْ
يَة٦َِح إَِ ا َدَػ٢ اْْلَ٪ذَح اَْٝؿأ ِٞ ْؿآِن يَْٮَم ا٣ْ ُٞ ةُل لَِىةِظِت ا٣ْ َٞ  . ُح

ُ
َؿأ ْٞ َذيَ

 ٫ُ َٕ ٍء ٦َ  آِػَؿ ََشْ
َ
َؿأ ْٞ ُؽ ثُِس٢ِ آيٍَح َدرََصًح َظِتذ َح َٕ . رواه أمحؽ «َوَيْى

“Vào Ngày Phục Sinh, khi được vào Thiên Đàng, người 

đọc Qur‟an sẽ được bảo: “Hãy đọc và đi lên!”. Thế là 

người đó đọc và đi lên, mỗi câu Kinh tương ứng với một 

nấc đi lên, y cứ đi lên cho tới câu Kinh cuối cùng y đọc” 
(Ahmad). 

Hãy biết rằng trong tháng Ramadan, người có đức 

tin sẽ phải cùng đối mặt với hai cuộc Jihad (chiến đấu): 
Jihad với bản thân vào ban ngày trong sự nhịn chay và Jihad 

với bản thân vào ban đêm trong việc dâng lễ nguyện Salah. 

Do đó, người nào vượt qua được hai cuộc Jihad này một 
cách tốt đẹp bằng sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn thì sẽ được 

ban thưởng một cách không tính toán. 

Ka‟ab nói: Vào Ngày Phục Sinh sẽ có tiếng hô bảo: 

quả thật, mỗi người trồng trọt (làm các việc làm thiện tốt và 
ngoan đạo) đều được ban cho trái quả và được nhân thêm, 

riêng đối với người của Qur‟an và nhịn chay thì họ được ban 

cho phần ân phước vô cùng to lớn không thể tính toán, và 
hai việc làm đó sẽ cầu xin ân xá cho chủ của nó ở nơi Allah. 

Abdullah bin Umar  thuật lại, Nabi  nói: 

ذ٫ُُ »  ْٕ ْى رَِب ٦َ٪َ
َ
ٮُل الِىيَةُم أ ُٞ يَة٦َِح َح ِٞ جِْؽ يَْٮَم ا٣ْ َٕ ةِن ل٤ِْ َٕ َٛ ْؿآُن يَْن ُٞ الِىيَةُم َوا٣ْ

َِن ِذي٫ِ  ْٕ ِٛ َ٭َٮاِت ثِةّنلذَ٭ةِر ََٚن ةَم َوالنذ َٕ ُذ ذ٫ُُ اّنلذْٮَم ثِةل٤ذي٢ِْ  .ا٣ ْٕ ْؿآُن ٦َ٪َ ُٞ
ٮُل ا٣ْ ُٞ َوَي

َِن ِذي٫ِ  ْٕ ِٛ ةِن . ََٚن َٕ ٛذ . رواه أمحؽ «َٝةَل َٚيَُن
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“Nhịn chay và Qur‟an là hai thứ sẽ cầu xin cho người bề 

tôi vào Ngày Phán Xét. Nhịn chay sẽ nói: Lạy Thượng Đế, 

bề tôi đã ngăn y khỏi thức ăn, đồ uống và những ham 

muốn Haram vào ban ngày, còn Qur‟an sẽ nói: bề tôi đã 

ngăn không cho y ngủ trong đêm. Và cả hai đều nói: xin 

Ngài hãy ban ân xá cho y” (Ahmad). 

Như vậy, nhịn chay sẽ cầu xin ân xá cho người nào 

tránh xa những điều Haram, nó sẽ cầu xin Allah ân xá cho y 

vào Ngày Phục Sinh, nó thưa với Allah: Lạy Thượng Đế, bề 

tôi đã ngăn y khỏi những ham muốn của y xin Ngài hãy ân 
xá cho y, còn đối với ai không nhịn chay và không ngăn bản 

thân khỏi những điều Haram thì nhịn chay sẽ nói với y: 

Allah sẽ không quan tâm đến ngươi giống như ngươi đã 
không quan tâm đến ta. 

Một số vị Salaf nói: Khi người có đức tin lâm chung, 

Thần chết được bảo: Hãy hôn lên đầu của y. Thần chết bảo: 

Bề tôi ngửi thấy Qur‟an trong đầu của y; khi Thần chết được 
bảo: Hãy ngửi trái tim của y thì Thần chết nói: Bề tôi ngửi 

thấy nhịn chay trong trái tim y; rồi khi Thần chết được bảo: 

Hãy ngửi đôi bàn chân của y thì Thần chết nói: Bề tôi ngửi 
thấy sự đứng dâng lễ nguyện Salah của y trong đôi bàn chân 

của y. Rồi có tiếng phán: Y đã giữ gìn bản thân y, Allah sẽ 

bảo vệ y. 

Tương tự, Qur‟an cũng như vậy, Nó chỉ cầu xin ân 

xá cho những ai mà nó ngăn cản khỏi giấc ngủ trong đêm. 

Quả thật, người nào đọc Qur‟an, và đọc Nó trong lễ nguyện 

Salah hàng đêm thì sẽ được Nó cầu xin Allah ân xá cho y. 

Quả thật, Nabi  đã nhắc đến người đó rằng: 
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ْؿآن  » ُٞ َؽ ا٣ َٟ َ  َحذَٮَقذ ِ  « ل
“Đó là người không ngủ trên Qur‟an”, tức không ngủ và bỏ 

mặc Qur‟an. 

Buraidah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ةِظِت »  ُٜ َخ٪٫ُْ َرْطُُه ََكلؿذُص٢ِ النذ يَة٦َِح ِظنَي يَنَْن ِٞ ْؿآَن ي٤ََِْق َوةِظج٫َُ يَْٮَم ا٣ْ ُٞ إِنذ ا٣ْ
 َٟ ِؿُٚ ْٔ

َ
ٮُل ٦َة أ ُٞ ِؿَُِٚن َذيَ ْٕ ٮُل َ ُ ٢ْ٬َ َت ُٞ ى . َذيَ ِ ْؿآُن اَّلذ ُٞ َٟ ا٣ْ ٩َة َوةِظجُ

َ
ٮُل أ ُٞ َذيَ

ٯ  َُ ْٕ  َوإِنذ ُّكذ دَةِصٍؿ ٨ْ٦ِ َوَراِء ِِتَةَرد٫ِِ َذيُ
َٟ ْقَ٭ْؿُت ََل٤َْ

َ
َٟ ِِف الَْ٭َٮاِصِؿ َوأ دُ

ْ
 ٧َ ّْ

َ
أ

ِق٫ِ دَةُج الَْٮَٝةرِ 
ْ
ُٓ لََعَ َرأ ًَ َٟ  ِي٧َِيِ٪٫ِ َواْْلُْ َ بِِن٧َةِ ِ َوُيٮ

 . ال٤٧ُْْ
ْ
ةُل َ ُ اَْٝؿأ َٞ ُث٥ذ ُح

ْو دَْؿِتيً  
َ
 ٬ًَؾا ََكَن أ

ُ
َؿأ ْٞ ٮٍد ٦َة َداَم َح ُٕ َؿَِٚ٭ة َذُ٭َٮ ِِف ُو ُٗ ْؽ ِِف َدرََصِح اْْلَ٪ذِح َو َٕ  «َواْو

. رواه أمحؽ
“Quả thật, Qur‟an sẽ gặp người bạn của nó vào Ngày 

Phục Sinh khi mà y trở dậy từ cõi mộ giống như một 

người đàn ông xanh xao. Nó hỏi y: Anh có biết tôi không? 

Y nói: Không tôi không biết anh. Nó nói: Tôi chính là 

Qur‟an, bạn của anh, đã làm cho anh khát nước vào 

những ngày nắng nóng và làm anh thức khuya trong đêm. 

Quả thật, mỗi nhà thương buôn ở đằng sau sự thương mại 

của y, bởi thế, y được ban cho vương quốc bên phía tay 

phải của y, sự vĩnh hằng bên phía tay trái của y và trên 

đầu y được đặt chiếc vương miệng cao quý. Rồi sau đó, có 

tiếng phán bảo y: Ngươi hãy đọc và đi lên các tầng của 

Thiên Đàng. Thế là, y cứ đi lên theo sự đọc xướng Qur‟an 
của y” (Ahmad). 

Và trong một Hadith dài của Ubadah bin Samit : 
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ْٮُل َ ُ  » ُٞ ْطِ َذيَ
َٞ ِ ْ َوةِظج٫َُ ِ ْ ا٣ْ

ْ
ْؿآَن يَ  ُٞ ، / إِنذ ا٣ْ َٟ ْقَ٭ُؿ ََل٤َْ

َ
ْي ٠ُ٪َْخ أ ِ ٩َة اَّلذ

َ
أ

ْػَ ِء 
َ
َك، ََٚكذَِضُؽِاْ ٨َ٦ِ األ َٟ َوَبَِصَ َٕ ، وََق٧ْ َٟ َٟ َمْ٭َٮادِ ُٕ َ٪٦ْ

َ
٧ُِئ َجَ٭ةَرَك، َوأ ّْ

َ
َوأ

َؿاٍش ٨َ٦ِ اْْلَ٪ذِح  ِٛ ُل َ ُ َِٚؿاًمة َوَدزَةًرا، َذيُْؤَمُؿ َ ُ ثِ
َ
ُؽ، َٚيَْك  َٕ َػ٤ِي٢ٍْ ِوْؽٍق، ُث٥ذ يَْى

٤َي٫ِْ ٦َة َمةَء اُ  َٔ  ُٓ ْؿآُن ِ ْ ِٝج٤َِْح ال٤ذَعِؽ َذيُٮَْق ُٞ ُٓ ا٣ْ َوَيةَق٧ِنْيَ ٨َ٦ِ اْْلَ٪ذِح، ُث٥ذ يَْؽَذ
 َٟ ِ  «٨ْ٦ِ  ل

“Quả thật, Qur‟an sẽ đến gặp người bạn của Nó trong ngôi 

mộ và nói với y: Tôi đã làm cho anh thức khuya trong 

đêm, làm anh khát vào ban ngày, ngăn cấm các nhu cầu 

của anh, ngăn cái nghe của anh, và ngăn cái nhìn của 

anh, bởi thế, anh sẽ tìm thấy tôi là một người bạn tốt và 

trung thực. Rồi sau đó, Nó đi lên, Nó cầu xin cho y một 

tấm trải và một cái gối, thế là có lệnh truyền mang đến cho 

y một tấm trải mang hương thơm của loài hoa hồng từ nơi 

Thiên Đàng. Sau đó, Qur‟an làm nới rộng ngôi mộ, thế là 

nó nới rộng ra theo ý muốn của Allah”. 

Ibnu Mas‟ud  nói: Người đọc Qur‟an nên để đêm 

của anh ta được biết đến khi mọi người đang ngủ, để ban 

ngày của anh ta được biết đến khi mọi người đang bận rộn, 

hãy im lặng khi mọi khẩu chiến và hãy suy tư khi mọi người 
đang hân hoan. 

Wuhaib nói: Một người đàn ông được bảo là sao anh 

không ngủ thì y nói: quả thật sự thú vị của Qur‟an làm mất 
đi giấc ngủ của tôi. 

Một người đã ở cùng với một người trong suốt hai 

tháng liền nhưng y không thấy người bạn của mình ngủ. Y 

hỏi: Sao tôi không thấy anh ngủ? Người bạn của anh ta trả 
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lời: Sự thú vị của Qur‟an đã lấy đi giấc ngủ của tôi, tôi mới 

rời khỏi sự thú vị này thì tôi lại bắt gặp sự thú vị khác. 

Ahmad bin Abu Al-Hawa-ri nói: Quả thật khi tôi 
đọc Qur‟an là tôi cứ suy ngẫm từng câu Kinh từng câu Kinh, 

tâm trí tôi bối rối, tôi cảm thấy ngạc nhiên với những người 

thuộc lòng Qur‟an rằng sao họ có thể ngủ được hoặc sao họ 
có thể bận rộn với những thứ của trần gian trong khi họ đọc 

Kinh Sách của Allah? Còn nếu quả thật họ hiểu những gì họ 

đọc, nhận thức được cái chân lý của Nó và cảm nhận được 

sự ngọt ngào của Nó thì chắc chắn giấc ngủ sẽ chạy mất khỏi 
họ và họ sẽ vui vẻ và hân hoan với những gì mà họ được ban 

cho. 

Riêng đối với ai có Qur‟an ở bên cạnh nhưng lại bỏ 
mặc Nó mà ngủ trong đêm và không thi hành theo Nó vào 

ban ngày thì vào Ngày Phán Xét Nó sẽ đứng lên chống lại y, 

Nó sẽ đòi y trả lại trách nhiệm mà y đã không thực hiện đối 

với Nó.  

Trong một Hadith dài do Ahmad ghi lại qua lời thuật 

của Samurah bin Jundub  về việc Nabi  được các Thiên 

thần dẫn đi tham quan trong giấc ngủ. Trong chuyến đi đó, 

Người  đã nhìn thấy một người đàn ông nằm ngửa, ngay 

phía đầu của anh ta có một người đàn ông khác đứng trên tay 

cầm một tảng đá. Rồi người đàn ông đứng cầm tảng đá ấy 

buông tảng đá xuống đầu của người đàn ông nằm ngửa, tảng 
đá lăn đi, người đàn ông đó quay đi nhặt lại nó và khi y trở 

lại vị trí thì cái đầu của người nằm ngửa đã trở lại nguyên 

vẹn, cứ như vậy. Người  đã hỏi về tình trạng của người 

đàn ông nằm ngửa đó vì sao bị trừng phạt như thế thì được 

các Thiên thần cho biết rằng đây là người đàn ông mà Allah 
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đã ban cho y Qur‟an nhưng y lại chỉ biết ngủ bỏ mặc Nó 

trong đếm và cũng không thi hành theo Nó vào ban ngày, 

nên y phải bị trừng phạt như vậy cho đến Ngày Phục Sinh. 

Trong  Hadith  của Amru bin Shu‟aib  rằng Nabi 

 nói: 

ْمَؿُه َذيَذ٧ََسذ٢ُ  »
َ
َٙ أ يَة٦َِح رَُصً  َذيُْؤََت ثِةلؿذُص٢ِ َْٝؽ مَح٫َُ٤َ ََٚؼة٣َ ِٞ

ْؿآُن يَْٮَم ا٣ْ ُٞ ُح٧َسذ٢ُ ا٣ْ
ٮُل  ُٞ َٓ / َػْى٧ًة َ ُ ، َذيَ يذ ًَ ى ُظُؽوِدي َو ؽذ َٕ يَة رَِب مَحذ٤ْذ٫َُ إِيذةَي ََْٚشُ َظةِم٢ٍ َت

ِىيَِِت ، ََٚؿااِِِض  ْٕ ِِت ، َوَرِكَت ٦َ َٔ ة ََ ي٫ِْ ثِةحْلَُضِش ، َودََؿَك 
َ٤ َٔ ِؾُف  ْٞ اُل َح ـَ َذ٧َة يَ

ةَل  َٞ ُػُؾ  ِيَِؽهِ / َظِتذ ُح
ْ
َٟ ث٫ِِ َذيَ  ُ٩

ْ
َذ٧َة يُؿِْق٫ُُ٤ َظِتذ يَُسجذ٫ُ لََعَ َوْؼَؿٍة ِ  ، ََٚن 

ْمَؿُه َذيَذ٧ََسذ٢ُ َػْى٧ًة َ ُ ُدو٫َُ٩  ,اّنلذةِر 
َ
َِ أ ِٛ َوُيْؤََت ثِؿَُص٢ٍ َوة٣ٍِط َْٝؽ ََكَن مَح٫َُ٤َ وََظ

ٮُل  ُٞ َِ ُظُؽوِدي ، يَة رَِب ، مَحذ٤ْذ٫َُ إِيذةَي ََٚؼْْيُ َظةِم٢ٍ / َذيَ ِٛ َؿااِِِض ، َظ َٛ ٢َ٧ِ ثِ َٔ  , َو

ِىيَِِت  ْٕ ِِت ، َواْصذَ٪ََت ٦َ َٔ ة ََ  َٓ جَ ةَل ، َواتذ َٞ ِؾُف َ ُ ثِةحْلَُضِش َظِتذ ُح ْٞ اُل َح ـَ / َذ٧َة يَ
َٟ ث٫ِِ  ُ٩

ْ
٤َي٫ِْ ، َم  َٔ َؽ  ِٞ ْٕ ِق َوَي ُػُؾ  ِيَِؽهِ َذ٧َة يُؿِْق٫ُُ٤ َظِتذ ي٤ُِْبَك٫ُ ُظ٤ذَح اْ ْقتَْطَ

ْ
َذيَ 
 ِٟ َس اْْل٧َْؿِ ، دَةَج ال٤٧ُْْ

ْ
ي٫َُ ٠َ  ِٞ . صة٦ٓ األظةدير « َويَْك

“Vào Ngày Phục Sinh, Qur‟an sẽ mang hình hài của một 

người đàn ông.Rồi người ta dẫn đến một người hiểu biết 

Qur‟an nhưng đã làm trái với mệnh lệnh của Nó. Nó đứng 

ra tố cáo y, nói:Thưa Thượng Đế của bề tôi! Hắn ta đã 

mang tôi trên người hắn một cách xấu xa, hắn đã vượt giới 

hạn của bề tôi, hắn vô trách nhiệm với bề tôi, hắn làm điều 

trái lệnh bề tôi và hắn không tuân thủ theo bề tôi, Nó liên 

tục đưa ra những lời tố cáo y cho đến khi có tiếng phán 

bảo: Kết quả của hắn sẽ theo lời ngươi nói. Thế là người 

ta lôi y và ném y vào Hỏa Ngục. Và một người khác được 
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dẫn đến, đó là một người ngoan đạo, y đã mang Qur‟an 

trên mình và giữ gìn những gì mà Nó ra lệnh. Nó đứng lên 

biện hộ cho y, nói: Thưa Thượng Đế của bề tôi! Y đã 

mang bề tôi trên người của rất một cách rất tốt và đàng 

hoàng, y luôn duy trì và giữ đúng phép tắc theo giới hạn 

của bề tôi, y hoàn thành trách nhiệm đối với bề tôi, y tránh 

xa những điều nghịch lại bề tôi và y đã nỗ lực tuân thủ 

theo bề tôi, Nó cứ đưa ra những lời biện hộ tốt đẹp cho y 

cho đến khi có tiếng phán bảo: Kết quả của y sẽ theo 

những gì ngươi nói. Thế là y được dẫn đi, y được cho mặc 

bộ y phục tuyệt đẹp và được cho đội một chiếc vương 

miệng của một vị vua và được thưởng thức một ly rượu.” 

(Jamia Al-Ahadith). 
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Qiyam
(2)

 Ramadan 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ »  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ةَن إِي٧َة٩ًة َواْظتَِكةثًة  ٌَ  ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ «٨ْ٦َ َٝةَم َرَم

“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). 

Ông Abdurrahman bin Awf  thuật lại, Thiên sứ 

của Allah  nói về tháng Ramadan: 

ـذ وََص٢ذ ِويَة٫ُ٦َ َوإِِ  َقنَ٪ُْخ ل٧ُْ٤ِْك٧ِ٤ِنَي ِريَة٫ُ٦َ »  َٔ ةَن َمْ٭ٌؿ اْذََتََض اُ  ٌَ إِنذ َرَم
٫ُ٦ُ  َوَٝة٫٦َُ َذ٨ْ٧َ َوة٫٦َُ 

ُ
د٫ُْ أ  رواه « إِي٧َة٩ةً َواْظتَِكةثةً َػَؿَج ٨َ٦ِ اَُّل٩ُٮِب ٠َيَْٮِم َودَلَ

 .الىٮاب ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة/ ا٣نكةيئ وٝةل
“Quả thật, Ramadan là tháng mà Allah, Đấng Tối Cao, đã 

sắc lệnh ban hành việc nhịn chay, và quả thật Ta qui định 

khuyến khích Qiyam trong nó. Bởi thế, ai nhịn chay  và 

làm Qiyam trong tháng đó bằng cả đức tin và niềm hy 

vọng (ân phước) thì mọi tội lỗi sẽ được xóa hết giống như 

ngày y mới lọt lòng mẹ” (Annasa-i và ông nói: Hadith này thật 

ra là do Abu Huroiroh thuật lại). 

Chúng tôi xin đề cập đến một số ân phước của việc 

đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm. 

                                                             
(2)

 Qiyam có nghĩa là đứng, trong giáo luật nó được dùng để nói về 

việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm. 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ا َومَِما َرَز َۡنُٰهۡم َ َخَجاَِفٰ ُجُ وُ ُهۡم َ ِ  ٱ َۡمَ اِجِ  يَۡنُ وَن َرَ ُهۡم َ ۡو ٗر  ﴿ و َوَطَمعٗر
 [16/ قٮرة الكضؽة] ﴾ ١٦يُ  ُِ وَن 

Họ rời giường ngủ để cầu nguyện Thượng Đế của họ 

vừa lo sợ vừa hy vọng (lòng khoan dung của Ngài) và với 

tài sản mà TA đã ban phát cho họ thì họ chi dùng (vào 

việc thiện). (Chương 32 – Assajdah, câu 16). 

Allah đã khen ngợi một nhóm người, Ngài phán: 

ۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَخۡغ ُِروَن  ١٧ََك ُووْ  َ ِ ًلٗر ّ َِ  ٱَِلِۡ  َ ا َيۡهَجُعوَن  ﴿
َ
 ﴾ ١٨َو ِٱۡ 

 [18، 17/ قٮرة اَّلاريةت]
Ban đêm họ thường ít ngủ (vì thức để dâng lễ nguyện 

Salah, tụng niệm). Và họ thường cầu xin tha thứ tội lỗi 

vào những lúc trước hừng đông. (Chương 51 – Azd-
zdariyat, câu 17). 

ا َوٱَٱِيَ  يَ ِ ُخوَن  َِرّ ِهِۡم ُسَجنٗر  ﴿  [64/ قٮرة ا٣ٛؿٝةن] ﴾ ٦٤و َو َِيٰمٗر
Và những ai thức đêm quỳ lạy và đứng nghiêm trang 

trước mặt Thượng Đế của họ. (Chương 25 – Al-Furqan, 
câu 64). 

Ông Abdullah bin Salam thuật lại, Nabi  nói: 

رَْظةَم َوَو٤ُٮا ثِةل٤ذي٢ِْ » 
َ
ةَم َوِو٤ُٮا األ َٕ ُذ ٧ُٮا ا٣ ِٕ َْ

َ
َ َم َوأ ُْٚنٮا الكذ

َ
ُحَ٭ة اّنلذةُس أ

َ
يَة أ

. رواه اث٨ ٦ةص٫ «َواّنلذةُس ِجيَةٌم دَْؽُػ٤ُٮا اْْلَ٪ذَح بَِكَ ٍم 
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“Này hỡi người dân, các ngươi hãy chào Salam đến nhau, 

hãy bố thí thức ăn, hãy hàn gắn tình họ hàng, và hãy dâng 

lễ nguyện Salah trong đêm trong khi mọi người đang ngon 

giấc thì các ngươi sẽ đi vào Thiên Đàng một cách bằng 

an” (Ibnu Majah). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ِح »  ٌَ ِؿي َٛ َؽ ا٣ْ ْٕ َ ِة َ  ٢ُ الىذ ٌَ ْٚ
َ
. رواه ا٣نكةيئ « ال٤ذي٢ِْ َوَ ةُ أ

“Lễ nguyện Salah tốt nhất sau lễ nguyện Salah bắt buộc là 

lễ nguyện Salah ban đêm.” (Annasa-i). 

Ông Bilal  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ي٢ِْ ُْٝؿَبٌح إََِل » 
ةحِلِنَي َرج٤َُْس٥ْ َوإِنذ ِريَةَم ال٤ذ ُب الىذ

ْ
ي٢ِْ َٚإ٩ِذ٫ُ َدأ

يَةِم ال٤ذ ِٞ ٤َيُْس٥ْ ثِ َٔ

٨ِ اْْلََكِؽ  َٔ اِء  َؿَدٌة لِ ذ ُْ يِبَةِت َو٦َ ٌْي ل٤ِكذ ِٛ ٨ِ اِاز٥ِْ َودَْس َٔ رواه  «اِ َو٦َ٪َْ٭ةٌة 
. ا٣َت٦ؾي

“Các ngươi hãy nên dâng lễ nguyện Salah trong đêm, bởi 

quả thật, đó là sự kiên nhẫn của những người ngoan đạo 

trước các ngươi, và quả thật, lễ nguyện Salah trong đêm là 

điều được đến gần Allah và là điều ngăn cản khỏi tội lỗi, 

xóa hết mọi điều xấu và đó là một phương thuốc hữu hiệu 

cho thân thể.” (Tirmizhi). 

َ ُة ثِةل٤ذي٢ِْ  » ةِم َوالىذ َٕ ُذ ةُم ا٣ َٕ َْ َ ِم َوإِ يُت ا٣َْ َِم َوَبْؾُل الكذ َِ رََصةِت  َو٨َ٦ِ ادلذ
. رواه أمحؽ « َواّنلذةُس ِجيَةمٌ 
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“Và thuộc những nấc cao (của ân phước) là lời nói tốt 

lành, chào Salam đến nhau, bố thí thức ăn, dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm lúc mọi người yên giấc.” (Ahmad). 

Ông Abu Darda‟  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói:  

ُٟ  إََِلِْ٭٥ْ َويَْكذَبِْْشُ ثِِ٭٥ْ  » َع ٌْ جُُ٭٥ُ اُ َوَي ْي َ ُ – ََٚؾ٠ََؿ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ –زََ زٌَح َُيِ ِ  اَّلذ
ةََل  َٕ ْٮ اُ َت ُٞ ْٮُم ٨َ٦ِ ال٤ذي٢ِْ، َذيَ ُٞ ٌة َظْك٪َةُء َوَِٚؿاٌش َظَك٨ٌ، َذيَ

َ
يََؾُر َمْ٭َٮد٫ُُ، / ِاْمَؿأ

، َولَْٮ َمةَء لََؿََٝؽ  . رواه ا٣ُطاا «َذيَْؾ٠ُُؿِِنْ
“Ba loại người mà Allah yêu thương và mỉm cười với họ 

và báo tin mừng cho họ: ... và người có người vợ xinh đẹp 

và giường nệm tốt lành nhưng y lại thức dậy trong đêm (để 

dâng lễ nguyện Salah). Allah phán bảo: Y đã bỏ các nhu 

cầu cần thiết của y và y tưởng nhớ đến TA, và nếu muốn y 

có thể nằm ngủ.” (Attabra-ni). 

Ông Ibnu Mas‟ud  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ـذ وََص٢ذ ٨ْ٦ِ رَُص٤نَْيِ »  َٔ ِضَت َرُب٪َة  َٔ/ ٫ِ٤ِ٬ْ
َ
ةا٫ِِ َوحِلَة٫ِِٚ ٨ْ٦ِ َ نْيِ أ ََ  رَُص٢ٍ زَةَر َخ٨ْ ِو

٪ِْؽىوَِظج٫ِِ،  ِٔ . رواه أمحؽ «. إََِل َوَ د٫ِِ َرْدجًَح ِذي٧َة 
“Thượng Đế của chúng ta thích thú với hai người đàn 

ông: Người đàn ông hào hứng bỏ sự buồn phiền cũng như 

niềm vui với gia đình để đến với lễ nguyện Salah vì muốn 

những gì ở nơi TA” (Ahmad). 

Ông Anas  thuật lại từ ông Rabi‟a bin Wiqas  

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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َٮةٌ  » ْٔ ٨َ   دَُؿُد ِذيَ٭ة َد َِ َظٌؽ ،  : زَ زَُح َمَٮا
َ
رَُص٢ٌ يَُسٮُن ِ  ثَِؿيذٍح َظيُْر   يََؿاُه أ

ٮُل اُ ل٧َِ اَِسِذ٫ِ  ُٞ ٮُم ، َذيَُىيِل ، َذيَ ُٞ نذ َ ُ َرًبة / َذيَ
َ
٥َُ٤ أ ْٕ َرى َخجِْؽي ٬ََؾا َح

َ
أل

٤ُُت ، َٝةَل  ُْ ُؿوا ٦َة َح ُْ ُؿ اَُّل٩ُٮَب ، َٚةْج ِٛ ْ٘ ٮُل ال٧َْ اَِسُح / َح ُٞ ةَك / َذيَ ًَ ْي رَِب ، ِر
َ
أ

َٟ ، َٝةَل  َؿدَ ِٛ ْ٘ ةََل / ، َو٦َ َٕ ٮُل َتجَةَرَك َوَت ُٞ ْؿُت َ ُ ، َورَُص٢ٌ / َذيَ َٛ ِا َْٝؽ َد
َ
اْمَ٭ُؽوا أ

ٮُل اُ  ُٞ ٮُم ٨َ٦ِ ال٤ذي٢ِْ َذيَ ُٞ ٤َْخ ال٤ذي٢َْ َق١َ٪ًة ، َواّنلذْٮَم ُقجَةدًة ، / َح َٕ ٣ْيَف َْٝؽ َص
َ
أ

نذ َ ُ َرًبة ، َٝةَل 
َ
٥َُ٤ أ ْٕ ةَم َخجِْؽي ٬ََؾا يَُىيِل ، َوَي َٞ ٮُل اُ ل٧َِ اَِسِذ٫ِ  :َذ ُٞ / َذيَ

٤ُُت َخجِْؽي ٬ََؾا ، َٝةَل  ُْ ُؿوا ٦َة َح ُْ ٮُل ال٧َْ اَِسُح / اْج ُٞ ةَك ، / َذذَ ًَ يَة رَِب ، ِر
َٟ ، َٝةَل  َؿدَ ِٛ ْ٘ ـذ وََص٢ذ / َو٦َ َٔ ٮُل اُ ،  ُٞ ْؿُت َ ُ / َذيَ َٛ ِا َْٝؽ َد

َ
 «اْمَ٭ُؽوا أ

“Ba nơi mà lời cầu nguyện không bị trả lại (tức được chấp 

nhận và được đáp lại): Một người ở một nơi hoang vắng 

không ai nhìn thấy anh ta, anh ta đứng dâng lễ nguyện 

Salah. Allah phán với các vị Thiên Thần của Ngài: Người 

bề tôi này của TA nhận thức được y có một Thượng Đế tha 

thứ tội lỗi, các ngươi hãy nhìn xem y cầu xin điều gì? Các 

vị Thiên thần nói: Thưa Thượng Đế, y cầu xin sự hài lòng 

và sự tha thứ của Ngài. Allah phán: Các ngươi hãy làm 

chứng rằng quả thật TA đã tha thứ cho y và đã hai lòng về 

y.Và một người đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm, 

Allah phán: Chẳng phải TA đã làm cho ban đêm yên tĩnh 

và giấc ngủ như một sự nghỉ ngơi? Nhưng bề tôi này của 

TA đã thức và đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm, y 

nhận thức được rằng y có Thượng Đế tha thứ tội lỗi, Allah 

phán với các Thiên Thần của Ngài: Các ngươi hãy nhìn 

xem người bề tôi của TA cầu xin điều gì? Các Thiên thần 

đáp: Thưa Thượng Đế, y cầu xin sự hài lòng và sự tha thứ 

của Ngài. Thế là, Allah phán: Các ngươi hãy làm chứng 
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rằng quả thật TA đã tha thứ cho y và TA đã hài lòng về 

y.”. 

Uqbah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

٤َي٫ِْ »  َٔ ُ٭ٮِر َو ُذ َك٫ُ إََِل ا٣ ْٛ ة٣ُِش َج َٕ ي٢ِْ َذيُ
َظُؽ٧َ٬ُة ٨َ٦ِ ال٤ذ

َ
ٮُم أ ُٞ ِِت َح ٦ذ

ُ
رَُصَ ِن ٨ْ٦ِ أ

َؽٌة َوإَِ ا  ْٞ َق٫ُ اْْن٤َذْخ ُخ
ْ
َؽٌة َوإَِ ا َمَكَط َرأ ْٞ  يََؽي٫ِْ اْْن٤َذْخ ُخ

َ
ًذ   َٚإَِ ا َو

ُ
ًذ  ٌؽ َذيَذََٮ َٞ ُخ

 رِْص٤َي٫ِْ 
َ
ًذ  َؽٌة َوإَِ ا َو ْٞ َق٫ُ اْْن٤َذْخ ُخ

ْ
َؽٌة َوإَِ ا َمَكَط َرأ ْٞ  وَْصَ٭٫ُ اْْن٤َذْخ ُخ

َ
ًذ  َو

ُؿوا إََِل َخجِْؽى  ُْ ي٨َ َوَراَء احْلَِضةِب اْج ِ ـذ وََص٢ذ لَِّلذ َٔ ٮُل الؿذُب  ُٞ َؽٌة َذيَ ْٞ اْْن٤َذْخ ُخ
٣ََِن َخجِْؽى ٬ََؾا َذُ٭َٮ َ ُ 

َ
َك٫ُ ٦َة َق  ْٛ ة٣ُِش َج َٕ . رواه أمحؽ «٬ََؾا ُح

“Có hai người đàn ông trong cộng đồng tín đồ của Ta, một 

trong hai người thức dậy trong đêm để dâng lễ nguyện 

Salah, y tự thanh lọc bản thân y bởi trên người y có những 

cái gút thắt (của tội lỗi). Thế là, y lấy nước Wudu‟, khi y 

rửa đôi tay một cái gút thắt được tháo ra, khi y rửa mặt cái 

gút thắt được tháo ra, khi y vuốt nước trên đầu một cái gút 

thắt được tháo ra, khi y rửa đôi chân một cái gút thắt được 

tháo ra. Thượng Đế, Đấng Tối Cao, phán với những ai bên 

ngoài cái màn chắn (các Thiên thần): Các ngươi hay nhìn 

người bề tôi này của TA, y đã thanh lọc cho bản thân y, 

cho nên những gì người bề tôi này của TA cầu xin TA thì 
đều được ban cho.” (Ahmad). 

Hằng đêm, Allah, Đấng Tối Cao đều xuống tầng trời 

hạ giới, Ngài phán: Có ai sám hối TA sẽ nhận sự sám hối 
của người đó? Có ai cầu xin TA tha thứ TA sẽ tha thứ cho 

người đó? Có ai cầu nguyện khấn xin, TA sẽ đáp lại lời cầu 

xin của người đó? Ngài xuống tầng trời hạ giới cho đến Fajr. 
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Có người nói với Ibnu Mas‟ud: Chúng tôi không có 

khả năng đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm. Ông nói: 

Tội lỗi của các người đã trói chặt các người lại. Một số học 
giả khi được nói rằng chúng tôi không thể đứng dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm thì họ bảo: bởi tội lỗi của các người 

đã hạn chế các người. Ông Al-Fadhil nói: Khi anh không có 
khả năng đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm và nhịn chay 

ban ngày thì anh hãy biết rằng anh đã bị nghiêm cấm những 

điều tốt lành, quả thật tội lỗi của anh đã ngăn cản anh. 

Hỡi những ai đã hoang phí tuổi đời của mình trong 
việc không tuân lệnh Allah! Hỡi những ai đã lơ là và hời hợt 

với tháng ân phúc! Hỡi những ai đã ngoảnh mặt với Qur‟an 

và tháng Ramadan! Làm thế nào các người có thế hy vọng 
sự ân xá từ Đấng mà các người ngoảnh mặt, làm thế nào có 

thể hy vọng trong khi tất cả sự dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm không ngăn cản được chủ nhân của nó khỏi điều tội lỗi, 

tất cả sự nhịn chay cũng chẳng lôi kéo y ra xa khỏi câu nói 
xàm bậy và hành động sai quấy? Này hỡi mọi người, đâu là 

biểu hiện của sự nhịn chay, và đâu là ánh hào quang của sự 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm? 

Hỡi những người bề tôi của Allah, đây là tháng 

Ramadan, là thời gian dành cho những người thờ phượng 

hưởng thụ sự phước đức; và đây là Kinh sách của Allah 
dùng để đọc xướng và để lắng nghe; và đây là Qur‟an nếu 

Nó được ban xuống cho quả núi thì chắc chắn các người sẽ 

thấy nó vỡ tung vì khiếp sợ, ... nhưng tại sao những trái tim 

không biết sợ, những đôi mắt khóc biết rơi lệ?! 

Những con tim không biết sợ bởi vì chúng đã bị hư 

hỏng, chúng cứ mãi chìm trong tội lỗi bời chúng mù và điếc, 

Qur‟an vẫn cứ được đọc lên nhưng các con tim cứ như đá vì 
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chay cứng, tháng Ramadan vẫn cứ đến rồi đi nhưng trái tim 

con người vẫn vô cảm ...  

Hỡi những bề tôi của Allah, chúng ta đang ở đâu sao 
không chịu trả lời khi nghe thấy lời mời gọi của Ngài, chúng 

ta vô cảm quá chăng sao trái tim của chúng ta không run sợ 

khi lời phán của Ngài được đọc lên?! 
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Ân Phúc Của Mười Ngày Giữa Tháng Ramadan 

Ông Abu Saeed  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 thường Itikaf
(3)

 vào mười ngày giữa của tháng Ramadan. 

Và Hadith này cho thấy rằng Người  Itikaf vào mười ngày 

giữa của Ramadan mục đích để tìm đêm định mệnh Qadr. 

Và trong một lời ghi nhận khác rằng Người  Itikaf 

vào mười ngày đầu, sau đó là mười ngày giữa, rồi Người  

nói: 

 « ٍَ وَْق
َ
ْْشَ األ َٕ ُخ ا٣ْ ْٛ ّتْل٧َُِف ٬َِؾهِ ال٤ذي٤ََْح ُث٥ذ اْخذ١ََ

َ
َل أ وذ

َ
ْْشَ األ َٕ ُخ ا٣ْ ْٛ إِِ  اْخذ١ََ

 َٙ ذ١َِ ْٕ ْن َح
َ
َظتذ ٦ِ٪ُْس٥ْ أ

َ
َواِػِؿ َذ٨ْ٧َ أ

َ
ْْشِ األ َٕ َ٭ة ِِف ا٣ْ ي٢َ َِل إِجذ ِٞ ِتيُخ َٚ

ُ
ُث٥ذ أ

 ْٙ ذ١َِ ْٕ . رواه مك٥٤ «٤َْٚيَ
“Quả thật, Ta đã Itikaf mười ngày đầu (của Ramadan), Ta 

muốn tìm đêm này (đêm Qadr), sau đó Ta Itikaf mười ngày 

giữa, rồi sau đó Ta được cho biết rằng nó (đêm định mệnh 

Qadr) nằm trong mười ngày cuối. Bởi thế, ai trong các 

người thích Itikaf thì cứ Itikaf” (Muslim). 

Quả thật, việc tìm đêm định mệnh Qadr trong phân 

nửa cuối của tháng Ramadan và một số ngày trong mười 
ngày giữa tháng, đó là ngày mười bảy và ngày mười chín. 

Theo sự ghi nhận của Attabrani, ông Abdullah bin 

Anis thuật lại rằng Nabi  được hỏi về đêm định mệnh 

Qadr thì Người nói: 

                                                             
(3)

 Itikaf là việc làm Sunnah trong các Sunnah của Nabi , nó là 

hình thức vào ở trong Masjid vào các ngày của Ramadan. 
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ِٙ اآْلِػِؿ  » نِْكيْذَُ٭ة، َذذََعّؿو٬َة ِ ْ اّنِلْى
ُ
ْحذَُ٭ة َوأ

َ
 «َرأ

“Ta đã nhìn thấy nó nhưng Ta đã bị làm cho quên, bởi thế 

các người hãy ráng tìm nó trong phân nửa cuối (của 

tháng)”. 

Ông Ibnu Mas‟ud  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َة »  ْْشَ َٔ  َٓ ٤ُجُٮ٬َة ََل٤ََْح َقجْ َْ . رواه أثٮ داود «ا
“Các ngươi hãy tìm nó trong đêm mười bảy” (Abu Dawood). 

Zaid bin Thabit thường không làm sống động các 

đêm của Ramadan giống như đêm mười bảy, và ông nói: quả 
thật Allah, Đấng Tối Cao đã phân biệt trong buổi sáng của 

nó giữa điều chân lý và không chân lý, giữa phúc và tội và 

cũng trong sáng hôm đó Ngài hạ thấp những người cầm đầu 

những kẻ vô đức tin. 

Ahmad đã nói về người dân của Madinah rằng họ 

cho rằng đêm định mệnh Qadr là đêm mười bảy. 

Và một trong những ghi nhận đúng đắn nhất trong 
các Hadith nói về đêm định mệnh Qadr: đó là đêm Badr và 

buổi sáng của nó là ngày Furqan (phân biệt), nó được gọi là 

ngày Furqan bởi vì Allah, Đấng Tối Cao phân biệt trong 
ngày hôm đó giữa chân lý và không chân lý và Ngài ban cho 

những người bên chân lý chiến thắng những người sai quấy, 

Ngài đưa cao khẩu hiệu của Ngài và sự độc tôn Ngài và Ngài 

hạ thấp những kẻ thù của Ngài thuộc những người thờ đa 
thần và những người của Kinh sách. 
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Ông Talhah bin Abidullah  thuật lại, Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ةنُ ٦َة ُرِِئَ  » َُ يْ ُِ ٨ْ٦ِ يَْٮِم النذ ْديَ
َ
ْدَظُؿ َوَ  أ

َ
ُؿ َوَ  أ َٞ ْظ

َ
ُؿ َوَ  أ َ٘ ْو

َ
 يَْٮ٦ًة ٬َُٮ ِذي٫ِ أ

ى يَْٮَم 
َ
٨ِ اَُّل٩ُٮِب ، إِ ذ ٦َة َرأ َٔ ِٮ  ْٛ َٕ ي٢ِ الؿذمْحَِح َوا٣ْ ة يََؿى ٨ْ٦ِ َتّزْنِ  ِم٧ذ

َٟ ِ َؿََٚح ، َوَ ل َٔ

ى يَْٮَم ثَْؽٍر ؟ َٝةَل / يَة رَُقٮَل اِ / َٝةلُٮا . ثَْؽٍر 
َ
ُع / َو٦َة َرأ ـَ ي٢َ يَ ى ِصْطِ

َ
٦َة إ٩ِذ٫ُ َرأ

َ
أ

 .املٮَ  ملةلٟ   «Ong ال٧ََْ اَِسحَ 
“Không có ngày nào mà Shaytan nhìn thấy bản thân hắn 

nhỏ bé, đáng khinh và rẻ mạt như trong ngày Arafah, bởi 

vì ngày đó hắn nhìn thấy lòng thương xót của Allah được 

ban xuống và sự khoan dung của Ngài đối với các tội lỗi 

(của những người bề tôi của Ngài), ngoại trừ những gì y 

nhìn thấy vào ngày Badr. Các Sahabah nói: Thưa Thiên 

sứ của Allah, hắn thấy gì trong ngày Badr? Người nói: 

quả thật hắn thấy đại Thiên Thần Jibril chỉnh đốn các 
đoàn binh Thiên thần” (Muwatta’ của Imam Malik). 

Và trong đêm định mệnh Qadr, các Thiên thần có 

mặt khắp mặt đất, làm cản trở quyền lực của các tên 
Shaytan, như Allah đã phán: 

ۡمرٖ  ﴿
َ
ِ أ

ُ  ٱ َۡمََلٓئَِكُث َوٱ ُروُح  ِ َها بِإِۡذِن َرّ ِهِم ّ ِ  ُُكّ  َسَلٌٰم ِِهَ َحََّتٰ ٤َ زََنَ
 [5، 4/ قٮرة ا٣ٞؽر] ﴾ ٥َ ۡط َِ  ٱلَۡ ۡجرِ 

Trong đêm đó các Thiên Thần và Đại Thiên Thần 

(Jibril) đi xuống trần và mang mọi quyết định của 

Thượng Đế của họ theo phép của Ngài. Sự bằng an, nó 
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kéo dài cho đến hừng đông. (Chương 97 – Al-Qadr, câu 4, 

5). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َؽِد احْلَََص »  َٔ ْ َِثُ ٨٦ِ 
َ
رِْض أ

َ
َٟ ال٤ذي٤ََْح ِِف األ . رواه أمحؽ «إنذ ال٧ََْ اَِسَح د٤ِْ

“Quả thật, trong đêm đó (đêm Qadr) các Thiên thần có mặt 

khắp trên mặt đất nhiều hơn các viên sỏi” (Ahmad). 

Ông Jabir  thuật lại, thiên sứ của Allah  nói về 

đêm định mệnh Qadr: 

ةُجَ٭ة َظِتذ َ ُْؿَج َْٚضُؿ٬َة  » َُ . رواه اث٨ ظجةن   وعيع٫ «َ  َ ُْؿُج َميْ
“Đêm hôm đó, Shaytan sẽ không đi ra cho đến hừng đông” 

(Ibnu Hibban ghi lại trong bộ Sahih của ông). 

Ubadah bin Samit  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói:  

٢ُ  َوَ   » نْ  ١َ٣ِٮَكٍت  ََيِ
َ
نذ  ث٫ِِ  يُؿَر  أ

َ
َ٭ة أ ـَ ٦َةَرد

َ
ـَط ، َوإنذ أ ـِ ْىج ـُ ِٚـيَْ٭ة َظِتذ د

٧َْف  َ٭ةِب َص  النذ ـَ ـةٌع  ـيَعـذ َٕ َ٭ة ُم ـَ ـَٮَيٍح ٣يَف ٣ حِ  ََتُؿُج ُمكذ ـَ ي٤ْ ـَ ـ٧َِؿ ٣ َٞ  ٦ِسـ٢َ ا٣
َ٭ة يَٮ٦َبِـؾٍ  ا٣ـجَْؽرِ  َٕ ْن َ ُؿَج ٦َ

َ
٢ُ ل٤َِنيُةِن أ . رواه أمحؽ «َوَ  ََيِ

“Các ngôi sao không được phép dùng để ném trong đêm đó 

(đêm Qadr) cho tới khi trời sáng, và quả thật các dấu hiệu 

của đêm đó là buổi sáng của nó mặt trời xuất hiện rất dịu 

không có các tia chói lòa giống mặt trăng đêm rằm, và 

Shaytan không được phép xuất hiện cùng với mặt trời 

trong ngày hôm đó.” (Ahmad). 
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Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

«   َ ُٓ ُ٤ ُْ َ٭ة َت جذ
َ
َٟ أ ِ ْؽِر َو ل َٞ ٧ِْف ُّكذ يَْٮٍم إِ ذ ََل٤ََْح ا٣ْ َٓ النذ ٦َ ُٓ ُ٤ ُْ ةَن َح َُ يْ إِنذ النذ

ةَع لََ٭ة  َٕ . رواه ابلي٭يِق «ُم
“Quả thật, Shaytan xuất hiện cùng với mặt trời mọc mỗi 

ngày ngoại trừ đêm định mệnh Qadr, cũng vì thế mà đêm 

đó sáng ra mặt trời mọc không có các tia chói lòa” 
(Albayhaqi). 

Mujahid nói: “sự bằng an là đêm hôm đó không có 

một điều hại nào, và Shaytan không có khả năng hoạt 
động trong đêm đó”. 

Một ghi nhận khác rằng ông cũng nói: “Đêm định 

mệnh Qadr là đêm bằng an, không có một tai họa nào xảy 

ra và Shaytan không thể làm được một điều gì trong đêm 

đó”. 

Và trong một ghi nhận khác nữa, ông nói: “Đêm đó 

bình an, Shaytan không thể hành động bất cứ một điều 
xấu nào và không có biến có nào xảy ra trong đêm đó”. 

Ibnu Abbas  nói: Trong đêm đó, những tên xấu xa 

của loài Jinn bị nhốt lại, tất cả các cửa trời được mở ra và 
mọi điều sám hối của người sám hối được đón nhận, và đó là 

 Sự bằng an, nó kéo dài cho đến hừng đông. (Chương 

97 – Al-Qadr, câu 5). 

Hỡi những anh em đồng đạo Muslim, hãy báo tin 
vui cho nhau rằng tám cánh cửa của Thiên Đàng trong tháng 

này vì các người mà chúng được mở ra, và trái tim của 
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những người có đức tin sẽ hân hoan; còn tất cả các cánh cửa 

của Hỏa Ngục đều đóng lại vì các người và những bàn chân 

của Iblis và con cháu của hắn vì các người mà bị ngăn lại. 
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Ân Phúc Mười Ngày Cuối Của Ramadan 

Bà A‟ishah  thuật lại rằng: 

٤َي٫ِْ وََق٤ذ٥َ  » َٔ ْظيَة ََل٫َُ٤ْ ََكَن رَُقْٮُل اِ َوَّلذ اُ 
َ
رَُه ، َوأ ْْشُ َمؽذ ٦ِْْئَ َٕ إَِ ا َدَػ٢َ ا٣ْ

 ُ٫َ٤٬ْ
َ
َِ أ َٞ ْح

َ
 .رواه ابلؼةري « ، َوأ

“khi vào mười ngày cuối của tháng Ramadan thì Thiên sứ 

của Allah  càng hết sức tích cực, Người  làm cho đêm 

của Người sống lại và Người đánh thức các bà vợ của 

Người dậy” (Albukhari). 

 Nabi  thường tích cực đặc biệt hơn vào mười ngày 

cuối của Ramadan những việc làm mà Người thường làm 

trong những tháng khác. 

Một Hadith khác, bà A‟ishah  nói:  

ي٨َ ثَِىَ ٍة َو٩َْٮٍم َٚإَِ ا - وَّل ا ٤ٔي٫ وق٥٤-ََكَن رَُقٮُل اِ  » ْْشِ ِٕ ٍُ ا٣ْ ٤ِْ َ
َر  َؿ وََمؽذ ال٧ِْْْئَ ْْشُ َم٧ذ َٕ  . رواه أمحؽ«ََكَن ا٣ْ

“Thiên sứ của Allah  trong hai mươi đêm đầu của tháng 

Ramadan có sự pha trộn giữa Salah và ngủ, nhưng khi 

vào mười đêm cuối thì Người tích cứ quyết liệt hơn” 
(Ahmad). 

Ông Anas  thuật lại: 

ةَن َٝةَم َو٩َةَم، َٚإَِ ا ََكَن  » ٌَ ٤َي٫ِْ وََق٤ذ٥َ إَِ ا َدَػ٢َ َرَم َٔ ََكَن رَُقْٮُل اِ َوَّلذ اُ 
ة  ًٌ ي٨َْ ل٥َْ يَُؾْق َد٧ْ ْْشِ ِٔ ِٓ َو ْرَب

َ
. ػؿص٫ أثٮ ٩ٕي٥ ثإق٪ةد ٚي٫ ًٕٙ «ََل٤َُْح أ
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“Khi vào Tháng Ramadan, Thiên sứ của Allah  dâng lễ 

nguyện Salah và đi ngủ, nhưng khi vào đêm hai mươi bốn 

(trở đi) thì Người  không ngủ nữa” (Abu Na’im ghi lại với 

đường dẫn trong đó có phần yếu kém). 

Ý nghĩa “Nabi  làm cho đêm của Người sống lại” 

là muốn nói thức rất khuya để dâng lễ nguyện Salah, bởi 

trong Sahih Muslim có ghi rằng bà A‟ishah  nói: Tôi chưa 

từng biết rằng Nabi  đứng dâng lễ nguyện Salah đến sáng. 

Và một số học giả ghi nhận các hadith nói rằng người nào 
đứng dâng lễ nguyện Salah đến nửa đêm thì coi như y đã 

đứng dâng lễ nguyện Salah nguyên đêm. 

Có ghi nhận rằng Ibnu Abbas  nói: Việc làm sống 

lại các đêm của Ramadan có nghĩa là dâng lễ nguyện Salah 
Isha‟ tập thể cùng với Imam cũng như kiên quyết dâng lễ 

nguyện Salah Fajr tập thể cùng với Imam. 

Imam Shafi‟y  nói: Người nào đã tham gia dâng 

lễ nguyện Salah Isha‟ và Fajr tập thể cùng với Imam trong 

đêm định mệnh Qadr thì quả thật y đã nhận được phần phúc 

của đêm đó.  

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói:  

ْؽِر  » َٞ ْدَرَك ََل٤ََْح ا٣ْ
َ
ْؽ أ َٞ ةَن َذ ٌَ ٍح ِ ْ َرَم َٔ ة َنةَء ِ ْ مَجَ ِٕ أػؿص٫  «٨ْ٦َ َوَّلذ ا٣ْ

. األوج٭ةا
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“Ai dâng lễ nguyện Salah Isha‟ tập thể cùng với Imam 

trong tháng Ramadan thì quả thật y đã hưởng được phúc 

của đêm định mệnh Qadr” (Al-Asbaha-ni). 

Ông Abu Ja‟far - Muhammad bin Ali thuật lại, 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َٗيذ  » ةَن َوِعيًْعة ُمْك٧ً٤ِة، ََٚىةَم َجَ٭ةرَُه، َوَوَّلذ َورًْدا ٨ْ٦ِ ََل٤ٍَْح، َو ٌَ ْدَرَك َرَم
َ
٨ْ٦َ أ

ِح َوَبَسَؿ إََِل  َٔ َِ لََعَ َوَ د٫ِِ ِ ْ اْْل٧ََة َِ َٚؿَْص٫ُ َولَِكة٫َُ٩ َوَيَؽُه وََظةَذ َٛ ُه، وََظ ثََِصَ
ْؽِر َو َٚةَز ِِبةاـة الؿذِب  َٞ ْدَرَك ََل٤ََْح ا٣ْ

َ
ْصَؿ، َوأ

َ
ْ٭َؿ َوِاْقِذ٢َ٧َ١ْ األ ْؽ َوةَم النذ َٞ ٫ِ َذ ِٕ مَجْ

. رواه اث٨ أيب ادل٩ية «
“Ai gặp được Ramadan với trạng thái là người Muslim 

khỏe mạnh, rồi y nhịn chay ban ngày của nó, dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm của nó, hạ thấp cái nhìn của y 

xuống, giữ phần kín đáo của cơ thể y, giữ chiếc lưỡi của y, 

đôi tay của y, duy trì chu đáo lễ nguyện Salah của y với tập 

thể và luôn có mặt sớm trong Salah tập thể, thì quả thật y 

đã thực sự nhịn chay tháng đó, đạt được ân phước trọn 

vẹn và hưởng được ân phúc của đêm định mệnh Qadr và 
đã giành được phần thưởng của Thượng Đế.” (Ibnu Abi 

Addunya). 

 Vào mười đêm cuối của Ramadan Nabi  đã đánh 

thức người nhà của Người dậy để cùng dâng lễ nguyện 

Salah. Trong một Hadith do Abu Zdar  thuật lại rằng Nabi 

 đã làm Imam dâng lễ nguyện Salah cùng với họ đêm 23, 

25, và 27, và riêng đêm 27 thì Người đặc biệt đánh thức và 
gọi người nhà của Người dậy để cùng dâng lễ nguyện Salah.  

Và đây chính là bằng chứng cho thấy rằng các đêm lẻ sẽ có 
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cơ hội cho đêm định mệnh Qadr nhiều hơn, và đó là những 

đêm để hy vọng gặp được đêm định mệnh Qadr. 

Theo ghi nhận của Attabra-ni, ông Ali  thuật lại 

rằng Nabi  thường đánh thức người nhà của Người trong 

mười đêm cuối của tháng Ramadan, Người đánh thức tất cả 

lớn nhỏ tham gia lễ nguyện Salah. 

Sufyan Athawri nói: Điều yêu thích đối với tôi là khi 
vào mười ngày cuối của Ramadan thì người Muslim siêng 

năng và tích cực hơn trong đêm, y đánh thức vợ con của y 

dậy để cùng dâng lễ nguyện Salah. 

Và trong một ghi nhận khác rằng Nabi  đã gõ cửa 

nhà Fatimah và Ali, Người gọi hai người dậy trong đêm, nói: 

Hai con thức dậy dâng lễ nguyện Salah! Và Người  cũng 

đánh thức bà A‟ishah dậy trong đêm khi Người dâng lễ 
nguyện Salah. 

Trong Muwatta‟ của Imam Malik , ông Umar  

thường đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm thật lâu, ông 

dâng lễ đến nửa đêm rồi ông đánh thức người nhà dậy, ông 

gọi họ nói: Salah, thức dậy Salah! Và ông đọc câu Kinh: 

ۡه ََ   ﴿
َ
ُمۡر أ

ۡ
ۖ َوأ  [132/ قٮرة ٫َ ] ﴾  ةِٱ َل َٰوةِ َوٱۡٱَطِِبۡ َ  َۡ َها

Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi dâng lễ nguyện 

Salah và duy trì một cách kiên nhẫn (Chương 20 – Taha, 

câu 132). 

 Trong mười đêm cuối của Ramadan, Nabi  

thường bỏ mặc các bà vợ, hầu như Người rời chiếc giường 
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ngủ hoàn toàn cho đến khi đã xong Ramadan. Như trong 

Hadith qua lời thuật của Anas bin Malik : 

ةن » ٌَ َواِػؿ ٨ْ٦ِ َرَم
َ
ُْْٕش اأْل ٤َي٫ِْ وََق٤ذ٥َ إَِ ا َدَػ٢َ ا٣ْ َٔ َٮى  ََكَن اّنلذيِِبُ َوَّلذ اُ  ََ

َل ا٣نَِكةَء  . رواه ابلي٭يِق «َِٚؿاَم٫ُ َوِاْخَُتَ

“Khi vào mười đêm cuối của Ramadan, Nabi  thường 

cuộn tấm trải ngủ của Người lại và không gần gủi các bà 

vợ” (Albayhaqi). 

Quả thật, Nabi  thường Itikaf vào mười ngày cuối 

của Ramadan. Và theo giáo luật Islam, người làm Itikaf 

không được phép đến gần vợ. 

Một nhóm các vị Salaf nói về câu Kinh: 

وُهَ  َوٱۡبَخُغووْ َ ا َ َخَب ٱَٱُ لَُلۡمۚا َٰٔـ َٱۡ   ﴿  [187/ قٮرة ابلٞؿة] ﴾ َن َ ِٰ ُ
Bởi thế, bây giờ các ngươi được phép chung chạ với họ 

(những người vợ), nhưng hãy cố gắng tìm kiếm điều 
Allah ban cho các ngươi (Chương 2 – Albaqarah, câu 

187). Có nghĩa là các ngươi hãy cố gắng tìm kiếm ân phúc 

của đêm định mệnh Qadr mà Allah ban cho các ngươi. 

Ý nghĩa của câu Kinh trên: Quả thật Allah, Đấng 
Tối Cao cho phép việc chung chạ vợ chồng trong các đêm 

của Ramadan, tính từ lúc mặt trời lặn đến sáng hừng đông, 

nhưng cùng với điều đó, Ngài ra lệnh bảo họ hãy cố gắng 
tìm kiếm ân phúc của đêm định mệnh Qadr vì sợ rằng những 

người Muslim vì lo quá bận rộn chuyện vợ chồng trong các 

đêm Ramadan mà mất đi ân phúc vĩ đại của đêm định mệnh 

Qadr. Do đó, Ngài khuyên họ hãy cố gắng hành đạo trong 
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những đêm có nhiều hy vọng cho đêm Qadr. Cũng vì lẽ này 

mà Nabi  thường chung chạ với các bà vợ của Người 

trong hai mươi đêm đầu của Ramadan, rồi sau đó vào mười 

đêm cuối của nó thì Người  không chung chạ với họ nữa 

mục đích để dành toàn bộ thời gian tìm kiếm ân phúc của 

đêm định mệnh Qadr. 

 Trong mười ngày cuối của Tháng Ramadan, Nabi  
thường trì hoãn bữa tối đến bữa Suhur (bữa ăn trước khi đi 

vào nhịn chay). Bà A‟ishah và Anas đã thuật lại rằng vào các 

đêm của mười ngày cuối Ramadan thì Người thường dùng 
bữa tối ngay thời điểm cho bữa Suhur. 

Ông Abu Saeed  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

َعِؿ »  ْن يَُٮاِو٢َ ٤َْٚيَُٮاِو٢ْ َظِتذ الكذ
َ
َراَد أ

َ
يُُس٥ْ إَِ ا أ

َ
 «َ  دَُٮاِو٤ُٮا ، َٚأ

“Các ngươi chớ đừng nhịn chay mà không dùng bữa tối, nếu 
ai đó trong các ngươi muốn không dùng bữa tối thì hãy trì 

hoãn nó đến bữa Suhur”.  

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chẳng 

phải Người cũng đã làm thế mà? Người  nói: 

نِي »  ِٞ ٧َُِن وََقةٍق يَْك ِٕ ُْ ٥ٌ ُح ِٕ ُْ  ِيُخ َِل ٦ُ
َ
رواه  «إِِ  لَْكُخ ٠ََ٭يْئَِذُس٥ْ ، إِِ  أ

. ابلؼةري
“Quả thật, bản thân Ta không giống như các ngươi, quả 

thật Ta được Thượng Đế cho ăn và cho uống” (tức Người 

không cảm thấy đói và khát) (Albukhari). 
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Điều này muốn ám chỉ rằng Allah đã ban khả năng 

cho Người  trong nhịn chay, và sự tụng niệm và tưởng 

nhớ Allah là nguồn thay thế thức ăn và thức uống. 

 Trong mười ngày cuối của Ramadan, Nabi  

thường tắm trong khoảng thời gian giữa Maghrib và Isha‟. 

Ibnu Abu Asim thuật lại từ bà A‟ishah  rằng khi vào 

tháng Ramadan thì Thiên sứ của Allah  ngủ và thức dâng 

lễ nguyện Salah trong đêm, nhưng khi vào mười đêm cuối 

thì Người  ít ngủ và không chung chạ với các bà vợ nữa 

và Người thường tắm trong khoảng thời gian giữa Maghrib 

và Isha‟. 

Ông Ali thuật lại rằng mỗi đêm của mười đêm cuối 

Ramadan, Thiên sứ của Allah thường tắm vào khoảng thời 
gian giữa Maghrib và Isha‟ (Hadith yếu kém trong đường dẫn 

truyền). 

Ông Huzdaifah  thuật lại rằng ông đã từng dâng lễ 

nguyện Salah cùng với Thiên sứ  trong một đêm của 

Ramadan, Người  đã tắm và Huzdaifah lấy nước đã dùng 

của Người và tắm (Ibnu Abu Asim ghi lại). 

Ibnu Jarir nói: Họ thích tắm vào mỗi đêm trong 
mười đêm cuối Ramadan, một số người trong họ tắm và xức 

dầu thơm trong các đêm hy vọng đêm định mệnh Qadr xuất 

hiện.  

Một ghi nhận nói rằng khi vào đêm 24 thì ông Anas 

thường tắm và xức dầu thơm, và mặc bộ y phục đẹp và long 

trọng, nhưng khi sáng ra thì cởi và đem cất. 
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Như vậy, vào các đêm được hy vọng là đêm định 

mệnh Qadr thì khuyến khích người Muslim vệ sinh thân thể, 

tắm rửa, xức nước hoa, và mặc quần áo đẹp giống như đối 
với ngày thứ sáu và các ngày lễ Eid. Không những thế, giáo 

lý Islam cũng kêu gọi người Muslim phải ăn mặc tươm tất 

và chỉnh tề mỗi khi đi dâng lễ nguyện Salah, bởi Allah đã 
phán: 

ِ َمۡسِجنٖ  ﴿
ؿاف] ﴾ ُ ُ ووْ زِييََخُلۡم ِ  َن ُُكّ  [31/ قٮرة اأٔل

Các ngươi hãy ăn mặc chỉnh tề và trang nhã ở mỗi nơi 

thờ phượng (Chương 7 – Al‟Araf, câu 31). 

Ibnu Umar  nói: ăn mặc trang nhã và chỉnh tề là 

bổn phận nên làm đối với Allah. 

Và hình thức đẹp đẽ và trang nhã ở bề ngoài sẽ 

không được hoàn thiện trừ phi tâm hồn cũng được trang 
hoàng bởi sự ăn năn, sám hối cũng như sự thanh lọc khỏi vết 

nhơ của tội lỗi, còn nếu chỉ có cái đẹp ở bề ngoài và bên 

trong thì bẩn thỉu bởi tội lỗi và sự nghich đạo thì chẳng 
mang lại giá trị nào cả. 

Và Allah, Đấng Tối Cao không nhìn vào hình ảnh 

bên ngoài của các người và Ngài cũng không nhìn vào của 

cải của các người mà Ngài chỉ nhìn vào trái tim và việc làm 
của các người. Bởi thế, người nào đứng trình diện trước 

Allah thì vừa phải trang hoàng hình thức bề ngoài với quần 

áo sạch sẽ và tươm tất vừa phải trang hoang bộ y phục 
Taqwa (lòng kính sợ Allah) cho tâm hồn của y. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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 َنلۡ َ  ﴿
َ
اۖ َوِ َاُس و َ  َۡ ُلۡم ِ َاسٗر َ َٰتِّنٓ َ وَدَم  َۡن أ و يَُوٰرِي َسۡوَٰءحُِلۡم َورِيشٗر
ؿاف] ﴾ٱّتلَۡ َوٰى َذٰ َِ  َ ۡۡي ۚا   [26/ قٮرة اأٔل

Hỡi con cháu của Adam! TA (Allah) đã ban cho các 

ngươi y phục để các ngươi che kín phần xấu hổ của các 

ngươi và để chưng diện; tuy nhiên, y phục tốt nhất là 

Taqwa (lòng kính sợ Allah). (Chương 7 – Al‟Araf, câu 

26). 

 Trong mười ngày cuối của Ramadan, giáo lý khuyến 

khích người Muslim làm Itikaf. Bà A‟ishah  thuật lại: 

نذ اّنلذىِِبذ  »
َ
٤َي٫ِْ وََق٤ذ٥َ - أ َٔ ةَن - َوَّلذ اُ  ٌَ َواِػَؿ ٨ْ٦ِ َرَم

َ
ْْشَ األ َٕ ُٙ ا٣ْ ذ١َِ ْٕ ََكَن َح

. رواه ابلؼةري ومك٥٤ « َظِتذ دََٮٚذةُه اُ 

“Quả thật, Nabi  thường Itikaf vào mười ngày cuối của 

tháng Ramadan cho tới khi Allah cho Người qua đời” 

(Albukhari, Muslim). 

Và Nabi  thực sự chỉ Itikaf trong mười ngày này, 

với mục đích để tìm kiếm đêm định mệnh Qadr. Người  

muốn cắt đứt mọi bận rộn của cuộc sống thế tục, Người  
muốn dành toàn thời gian để tụng niệm, cầu nguyện và 
tưởng nhớ đến Thượng Đế của Người. 

Theo quan điểm của Imam Ahmad: Người làm Itikaf 

không được khuyến khích hòa chung với mọi người, ngay cả 
việc không nên truyền dạy kiến thức mà tốt nhất là người đó 

nên ngồi một mình, tịnh tâm, tụng niệm và cầu nguyện 

Allah. 
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Và ý nghĩa của Itikaf thật ra là ngồi tịnh tâm một 

mình, nhưng chỉ được phép ở trong các Masjid mục đích để 

không mất các lễ nguyện thứ sáu và lễ nguyện tập thể, còn 
nếu ngồi tịnh tâm một mình ở những nơi không thể thực hiện 

lễ nguyện Salah ngày thứ sáu và các lễ nguyện Salah tập thể 

thì hoàn toàn không được phép. 

Ibnu Abbas  được hỏi về một người đàn ông ban 

đêm dâng lễ nguyện Salah và ban ngày thì nhịn chay nhưng 

anh ta không tham gia dâng lễ nguyện Salah ngày thứ sáu 

cũng như không dâng lễ nguyện Salah tập thể cùng với 
Imam thì ông nói: Người đó sẽ ở trong Hỏa Ngục. 

Do đó, việc ở tịnh tâm một mình là điều được giáo 

lý Islam qui định và khuyến khích trong cộng đồng này, và 
đó là Itikaf trong các Masjid, đặc biệt là trong tháng 

Ramadan, cụ thể là trong mười ngày cuối của Ramadan 

giống như Nabi  đã làm. Người Itikaf sẽ giam cầm bản 

thân mình trong sự thờ phượng Allah và tưởng nhớ Ngài, cắt 
đứt mọi bận rộn của cuộc sống trần tục, y toàn tâm hướng về 

Thượng Đế của y, y bỏ hết tất cả giống như không có việc gì 

quan trọng ngoại trừ Allah và những điều làm Ngài hài lòng. 

Hỡi những ai đã hoang phí tuổi đời của mình trong 

những điều vô nghĩa, hãy tỉnh ngộ và ráng tìm kiếm đêm 

định mệnh Qadr cho bản thân mình, bởi nó là toàn bộ tuổi 

đời. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 َنلَۡنُٰ  ِِف َِلۡ َثِ ٱلَۡ ۡنرِ  ﴿
َ
ۡدَرىَٰ  َ ا َِلۡ َُث ٱلَۡ ۡنرِ ١إَِّنآ أ

َ
 َِلۡ َُث ٱلَۡ ۡنرِ َ ۡۡي  ٢ َوَ آ أ

لِۡف َشۡهرٖ 
َ
 [3 - 1/ قٮرة ا٣ٞؽر] ﴾  ٣ّ ِۡ  أ
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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). 

Malik nói: Tôi được biết rằng Nabi  đã được cho 

nhìn thấy các tuổi đời của những người ở thời đại trước, điều 

đó như thể là tuổi đời của cộng đồng tín đồ của Người  rất 

ngắn, và cộng động tín đồ của Người sẽ không thể đạt được 

giống như những người có tuổi đời lâu hơn, vì thế Allah đã 

ban cho Người đêm định mệnh Qadr tốt hơn cả một ngàn 
tháng. 

Có ghi nhận từ Mujahid rằng Nabi  đã nhắc đến 

một người đàn ông thuộc dân tộc Israel đã khoác trên người 

y phục chinh chiến trong suốt một ngàn năm. Thế là những 
người Muslim cảm thấy ngạc nhiên về điều đó, cho nên 

Allah mặc khải xuống chương Kinh trên: 

لِۡف َشۡهرٖ ﴿
َ
 [3/ قٮرة ا٣ٞؽر] ﴾  ٣ َِلۡ َُث ٱلَۡ ۡنرِ َ ۡۡي  ّ ِۡ  أ

Đêm Định mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng. (Chương 
97 – Al-Qadr, 3), một ngàn tháng mà người đàn ông đó đã 

khoác áo chinh chiến vì con đường chính nghĩa của Allah. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ »  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ْؽِر إِي٧َة٩ًة َواْظتَِكةثًة  َٞ رواه ابلؼةري  «٨ْ٦َ َٝةَم ََل٤ََْح ا٣ْ
. ومك٥٤
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“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm định mệnh 

Qadr bằng cả đức tin và niềm hy vọng thì y sẽ được tha thứ 

mọi tội lỗi trước đây” (Albukhari, Muslim). 

Ông Ubadah bin Samit  thuật lại, Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َؿ  » ػذ
َ
َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ َو٦َة دَ  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ْخ َ ُ  َٕ ةَء٬َة ُث٥ذ َوَر َ٘ رواه  «٨ْ٦َ َٝةَمَ٭ة ِاثِْذ

. أمحؽ
“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm và mong muốn 

gặp được đêm định mệnh Qadr và đã gặp được nó thì y sẽ 

được tha thứ tội lỗi trước đây và những tội lỗi sau này” 
(Ahmad). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói về tháng Ramadan:  

ْؽ ُظِؿَم  » َٞ ِٙ َمْ٭ٍؿ ٨ْ٦َ ُظِؿَم َػْْي٬ََة َذ ْ٣
َ
. رواه أمحؽ وا٣نكةيئ «ِذي٫ِ ََل٤ٌَْح َػْْيٌ ٨ْ٦ِ أ

“Trong đó có một đêm tốt hơn cả một ngàn tháng, người 

nào không tìm được ân phúc của nó có nghĩa là đã bị ngăn 
cấm” (Ahmad, Annasa-i). 

Juwair nói: Tôi đã nói vơi Adh-Dhahak: Anh có thấy 

những người phụ nữ có kinh nguyệt cũng như máu hậu sản, 
những người đi đường xa và những người ngủ, họ có hưởng 

được ân phúc của đêm định mệnh Qadr không? Ông nói: Có; 

tất cả đều được Allah chấp nhận việc làm của họ, Ngài sẽ 
cho họ phần ân phúc của họ từ đêm định mệnh Qadr. 

Vấn đề là ở việc được chấp nhận chứ không phải ở 

việc nỗ lực, sự việc là dựa vào sự ngoan đạo của con tim và 
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sự tinh khiết của nó chứ không dựa vào hành động của thể 

xác. Có thể người đứng dâng lễ nguyện Salah hưởng được 

phần công đức của việc mệt nhọc và thức khuya, tuy nhiên 
vẫn có không ít người năng dâng lễ nguyện Salah trong đêm 

nhưng chẳng được gì còn những người đi ngủ thì lại được ân 

phước vì y đi ngủ với trái tim luôn tưởng nhớ Allah khác với 
người thức dâng lễ nguyện Salah với tâm hồn nhuộm đầy vết 

nhơ của tội lỗi. Mặc dù vậy, người bề tôi luôn được bảo phải 

năng nỗ tìm kiếm điều thiện tốt và ân phước cũng như phải 

tránh xa điều tội lỗi. Những người của Thiên Đàng luôn cảm 
thấy thoải mái khi làm những việc làm thiện tốt và ngoan 

đạo còn những người của Hỏa Ngục luôn dễ dàng tìm kiếm 

những điều tội lỗi.   

Bởi thế, hãy nắm bắt cơ hội khi tháng Ramadan vẫn 

còn cho chúng ta cơ hội! 
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Trong Bảy Ngày Cuối Của Ramadan 

Ông Ibnu Umar  thuật lại: quả thật, những người 

trong số các vị bạn đạo của Nabi  đã nhìn thấy trong giấc 

ngủ đêm định mệnh Qadr xảy ra trong bảy đêm cuối của 

Ramadan, thế là Thiên sứ của Allah  nói: 

٬َة »  َواِػِؿ ، َذ٨ْ٧َ ََكَن ٦ُذََعِؿَيَ٭ة ٤َْٚيَذََعؿذ
َ
ِٓ األ جْ ْت ِِف الكذ

َ
 ََ َرى ُرْؤَيةُز٥ْ َْٝؽ دََٮا

َ
أ

َواِػِؿ 
َ
ِٓ األ جْ . رواه ابلؼةري ومك٥٤ «ِِف الكذ

“Ta thấy giấc mơ của các ngươi chắc chắn sẽ thuận với 

một ngày trong bảy ngày cuối, bởi thế, ai muốn săn đón 

đêm (định mệnh Qadr) đó thì hãy săn đón nó trong bảy 

ngày cuối” (Albukhari, Muslim). 

Nabi  nói:  

٤َََبذ لََعَ »  ْ٘ ـَ ََٚ  ُح َض َٔ ْو 
َ
َظُؽُز٥ْ أ

َ
َٙ أ ُٕ ًَ َواِػِؿ َٚإِْن 

َ
ْْشِ األ َٕ اّتْل٧َُِكٮ٬َة ِِف ا٣ْ

ِٓ ابْلََٮاِِق  جْ . رواه مك٥٤ «الكذ
“Các ngươi hãy tìm kiếm nó (đêm định mệnh Qadr) trong 

mười đêm cuối, nhưng các ngươi hãy cố gắng trong bảy 
đêm cuối.” (Muslim). 

Và quả thật, Nabi  đã bảo các vị Sahabah của 

Người tìm kiếm đêm định mệnh Qadr trong các đêm lẻ của 

mười ngày cuối Ramadan. 

Một Hadith Sahih khác, Nabi  có nói: 



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

102 

ٍح َتجَِْق ، ِِف »  َٕ ْؽِر ِِف دَةِق َٞ ةَن ََل٤ََْح ا٣ْ ٌَ َواِػِؿ ٨ْ٦ِ َرَم
َ
ْْشِ األ َٕ اّتْل٧َُِكٮ٬َة ِِف ا٣ْ

ٍح َتجَِْق ، ِِف َػةِمَكٍح َتجَِْق  َٕ . رواه ابلؼةري  «َقةثِ
“Các ngươi hãy tìm kiếm nó (đêm định mệnh Qadr) vào 

mười đêm cuối của Ramadan: đêm định mệnh Qadr sẽ ở 

trong đêm 29, đêm 27 và đêm 25” (Albukhari). 

Còn trong một lời dẫn khác: 

نْيَ »  َٞ ٍٓ َحجْ ْو ِِف َقجْ
َ
نَي أ ٌِ ٍٓ َح٧ْ ْْشِ ، ِِهَ ِِف تِْك َٕ . رواه ابلؼةري «ِِهَ ِِف ا٣ْ

“Nó (đêm định mệnh Qadr) nằm trong mười ngày cuối, 

đêm 29 hoặc đêm 27” (Albukhari). 

Abu Bakrah nói: Quả thật tôi nghe Thiên sứ của 

Allah  nói về mười đêm cuối của Ramadan: 

ْو » 
َ
ْو ِِف زََ ٍث أ

َ
نْيَ أ َٞ ْو ِِف ََخٍْف َحجْ

َ
نْيَ أ َٞ ٍٓ َحجْ ْو ِِف َقجْ

َ
نْيَ أ َٞ ٍٓ َحجْ اّتْل٧َُِكٮ٬َة ِِف تِْك

. رواه ا٣َت٦ؾي «آِػِؿ ََل٤ٍَْح 
“Các ngươi hãy tìm kiếm nó (đêm định mệnh Qadr) trong 

đêm 29, hoặc đêm 27, hoặc đêm 25 hoặc đêm 23 hoặc đêm 
cuối cùng” (Tirmizhi). 

Abu Zdar  thuật lại: 

َل اّنلذةِس َخ٪َْ٭ة
َ
ْق 
َ
٩َة ٠ُ٪ُْخ أ

َ
ْؽِر . أ َٞ ِِن َخ٨ْ ََل٤َِْح ا٣ْ ْػِطْ

َ
َٝةَل ٤ُُْٝخ يَة رَُقٮَل اِ أ

ْو ِِف َدْْيِهِ َٝةَل 
َ
ةَن ِِهَ أ ٌَ ِِف َرَم

َ
ةَن » أ ٌَ َٓ . «ث٢َْ ِِهَ ِِف َرَم َٝةَل ٤ُُْٝخ دَُسٮُن ٦َ

يَة٦َِح َٝةَل  ِٞ ْم ِِهَ إََِل يَْٮِم ا٣ْ
َ
ْخ أ َٕ ٮا ُرِٚ ٌُ ٩ِْبيَةِء ٦َة ََك٩ُٮا َٚإَِ ا ُِٝج

َ
ث٢َْ ِِهَ إََِل يَْٮِم » األ

يَة٦َِح  ِٞ ةَن ِِهَ َٝةَل . «ا٣ْ ٌَ ِى َرَم
َ
ِو » َٝةَل ٤ُُْٝخ ِِف أ

َ
َوِل أ

ُ
ْْشِ األ َٕ اّتْل٧َُِكٮ٬َة ِِف ا٣ْ
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َواِػِؿ 
َ
ْْشِ األ َٕ َث رَُقٮُل اِ . «ا٣ْ َث ُث٥ذ - وَّل اُ ٤ٔي٫ وق٥٤-ُث٥ذ َظؽذ وََظؽذ

ي٨َ ِِهَ َٝةَل  ْْشِ ِٕ ِى ا٣ْ
َ
٤ْذ٫ُُ ٤ُُْٝخ ِِف أ َٛ َواِػِؿ َ  » ا٬ْذَج٤َُْخ َوَد

َ
ْْشِ األ َٕ ٮ٬َة ِِف ا٣ْ ُ٘ اْ ذَ

َؽ٬َة ْٕ ٍء َ  ٣َِْن َخ٨ْ ََشْ
َ
َث رَُقٮُل اِ    ،« تَْك  - وَّل ا ٤ٔي٫ وق٥٤-ُث٥ذ َظؽذ

 َٟ ٤َيْ َٔ َٟ ِِبَِِق  ٤َيْ َٔ َْٝك٧ُْخ 
َ
٤ُْخ يَة رَُقٮَل اِ أ ُٞ ٤ْذ٫ُُ َذ َٛ َث ُث٥ذ ا٬ْذَج٤َُْخ َوَد وََظؽذ

َت ٦ِس٫َُ٤ْ ٦ُ٪ُْؾ  ٌَ ْ٘ جةً ل٥َْ َح ٌَ َٗ ذ  َت لََعَ ٌِ َ٘ ْْشِ ِِهَ َٝةل َذ َٕ ِى ا٣ْ
َ
دَِِن ِِف أ ْػَطْ

َ
ل٧ََة أ

ْو َوةَظجْذ٫ُُ َُك٧ًَِح َْنَْٮ٬َة َٝةَل 
َ
٣َِْن » َوِعجْذ٫ُُ أ

َ
َواِػِؿ َ  تَْك 

َ
ِٓ األ جْ اّتْل٧َُِكٮ٬َة ِِف الكذ

َؽ٬َة ْٕ ٍء َ   .رواه أمحؽ « َخ٨ْ ََشْ
Tôi đã thường hỏi mọi người về đêm định mệnh Qadr. Rồi 

có lần tôi đã hỏi Nabi : Thưa Thiên sứ của Allah, xin 

Người hãy cho tôi biết về đêm định mệnh Qadr, nó ở trong 

Ramadan hay ở trong tháng khác? Người  nói: “Không, 

nó ở trong tháng Ramadan”. Tôi nói: Nó ở cùng với các vị 

Nabi, vậy khi nào họ qua đời nó sẽ biến mất hay là nó vẫn 

còn mãi cho tới Ngày Phục Sinh? Người  nói: “Không, 

nó vẫn còn cho đến Ngày Phục Sinh”. Tôi nói: Vậy nó 

nằm trong thời gian nào của Ramadan? Người  nói: 

“Các ngươi hãy tìm kiếm nó trong mười đêm đầu và mười 

đêm cuối”. Sau đó, Người  nói chuyện rồi tôi lại quên, 

thế là tôi lại hỏi nó nằm trong „hai mươi‟ nào thì Người  

nói: “Các ngươi hãy tìm kiếm nó trong mười đêm cuối và 

ngươi đừng hỏi Ta một điều gì sau điều này nữa”. Sau đó, 

Người  lại nói chuyện, tôi lại hỏi: Thưa Thiên sứ của 

Allah, Tôi thề bởi Allah, Người chưa nói cho tôi biết nó 

nằm trong mười đêm nào? Thế là Người nổi giận, Người 

 nói: “Các ngươi hãy tìm kiếm nó trong mười đêm cuối 
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và chớ đừng hỏi Ta một điều gì sau điều này nữa”. 
(Ahmad). 

Còn trong một lời dẫn khác thì Người  đã nói với 

Abu Zdar : 

دُُس٥ْ، َ   » ْػَطْ
َ
ُك٥ْ ثَِ٭ة أَل ْػِطَ

ُ
ْن أ

َ
ِ َن ِِلْ أ

َ
ِ ْ َخ٪َْ٭ة؟ إِنذ اَ لَْٮ أ

َ٣
َ
ْن تَْك 

َ
ْجَ٭ةَك أ

َ
ل٥َْ أ

َ
أ

َواِػِؿ 
َ
ِٓ األ جْ ْن دَُسْٮَن ِ ْ الكذ

َ
. رواه اث٨ ظجةن واحلةز٥ «آ٨ُ٦َ أ

“Chẳng phải Ta đã cấm ngươi hỏi Ta về nó (đêm định 

mệnh Qadr) đó sao? Quả thật, nếu Allah cho phép Ta nói 

cho các ngươi biết về nó là chắc chắn Ta đã nói cho các 

ngươi biết rồi, Ta không bảo đảm là nó hoàn toàn trong 
bảy ngày cuối” (Ibnu Hibban và Hakim). 

Ông Abdullah bin Anis  thuật lại rằng ông đã hỏi 

Nabi : Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật tôi ở trong một 

vùng quê sa mạc, tôi làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho họ, 
có một đêm trong tháng này (Ramadan) tôi dâng lễ nguyện 

Salah trong Masjid, không biết có phải là đêm định mệnh 

Qadr không. Người nói:  

ي٨َْ  » ْْشِ ِٔ َل ِ ْ ََل٤َِْح زََ ِث َو ـَ ْ٩
َ
. رواه مك٥٤ وأثٮ داود وال٤ِٛ   «أ

“Đêm đó xảy ra trong đêm hai mươi ba” (Muslim, và Abu 

Dawood và lời dẫn là lời của Abu Dawood). 

Có một nhóm người năng nỗ tìm kiếm đêm định 

mệnh Qadr trong đêm 24. Một ghi nhận từ Al-Hasan rằng 
ông nói: Tôi đã theo dõi và quan sát mặt trời trong hai mươi 

năm, tối thấy đêm 24 mặt trời mọc không có các tia chói lòa. 
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Ông Ayyub Assukhitiyani thường tắm vào đêm 23 

và xức dầu thơm vào đêm 24 và ông nói: đêm 23 là đêm của 

dân Madinah còn đêm 24 là đêm của người dân Basrah 
chúng tôi. 

Và quả thật, mọi người bất đồng quan điểm với nhau 

về đêm định mệnh Qadr. Phần đông thì cho rằng nó rơi vào 
trong mười đêm cuối của Ramadan dựa trên các nguồn 

Hadith xác thực. Những người này lại bất đồng quan điểm 

nhau về việc xác định chính xác đêm nào trong mười đêm 

này là đêm có hy vọng gặp đêm Qadr nhiều nhất. 

Ông Al-Hasan và Malik cho rằng nó được yêu cầu 

trong tất cả mười đêm, còn phần đông thì cho rằng các đêm 

lẻ sẽ là những đêm có hy vọng gặp đêm Qadr nhiều hơn 
những đêm chẵn, tuy nhiên không có nguồn di huấn nào từ 

Nabi  chỉ rõ cụ thể đêm nào. 

Và ý nghĩa không cho biết chính xác đêm cụ thể nào 

đó là để người có đức tin nỗ lực và tích cực trong các đêm 
thiêng liêng và ân phúc, để người có đức tin luôn nói vào 

mỗi đêm: đêm nay là đêm Qadr, mình sẽ cố gắng tìm kiếm 

ân phúc để rồi y nỗ lực trong cả mười đêm. 

Allah là Đấng biết rõ hơn hết! 
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Đêm Hy Vọng Nhiều Nhất Cho Đêm Định Mệnh 

Qadr 

Đêm được cho là có hy vọng nhiều nhất cho đêm 

định mệnh Qadr là đêm 27 bởi ông Ubaiya bin Ka‟ab  

nói: 

«  ُ٥َ٤ ْٔ
َ
يذ ََل٤َْحٍ َواِ إِِ  أ

َ
َمَؿ٩َة رَُقٮُل اِ ، ِِهَ  ِِهَ  أ

َ
وَّل ا ٤ٔي٫ - ال٤ذي٤َُْح ا٣ذِِت أ

يَةِمَ٭ة- وق٥٤ ِٞ ي٨َ وَ  ، ثِ ْْشِ ِٔ ٍٓ َو . رواه مك٥٤ « ِِهَ ََل٤َُْح َقجْ
“Thề bởi Allah, quả thật tôi biết đêm đó rơi vào đêm nào, 

đó là cái đêm mà Thiên sứ của Allah  đã bảo chúng tôi 

dâng lễ nguyện Salah, nó chính là đêm hai mươi bảy” 

(Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác, ông đã thề về điều đó, 

ông nói: dấu hiệu mà Thiên sứ của Allah đã cho chúng tôi 

biết về đêm đó chính là mặt trời mọc vào buổi sáng của nó 
không chói lòa mà rất dịu. 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng có một người đàn 

ông nói: Thưa Thiên sứ của Allah , quả thật tôi là một người 

già yếu rất khó đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm, xin 
Người hãy chỉ cho tôi đêm mà Allah sẽ qui định là đêm định 

mệnh Qadr. Thế là, Người  nói: 

َٟ ثةلكةثٕح  » ٤َيْ . رواه أمحؽ وإق٪ةده لَع  ط ابلؼةري «َٔ
“Ông phải bám lấy đêm thứ bảy (của mười đêm cuối tức 

đêm 27)” (Ahmad, và đường dẫn truyền theo tiêu chuẩn của 

Albukhari). 
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Ibnu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah nói: 

ي٨َ »  ْْشِ ِٔ ٍٓ َو ٬َة ََل٤ََْح َقجْ . رواه أمحؽ «٨ْ٦َ ََكَن ٦ُذََعِؿَيَ٭ة ٤َْٚيَذََعؿذ
“Ai săn đón nó (đêm định mệnh Qadr) thì săn đón nó vào 

đêm hai mươi bảy” (Ahmad). 

Ông Mu‟awiyah  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

ي٨َ »  ْْشِ ِٔ ٍٓ َو ْؽِر ََل٤َُْح َقجْ َٞ . رواه أثٮ داود «ََل٤َُْح ا٣ْ
“Đêm định mệnh Qadr là đêm hai mươi bảy” (Abu 

Dawood). 

Ông Abu Zdar  nói về việc Nabi  đã làm Imam 

dẫn lễ nguyện Salah cho họ vào các đêm lẻ của bảy đêm 

cuối: Người làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho họ vào đêm 

23 cho tới một phần ba đêm, vào đêm 25 cho tới nửa đêm và 

vào đêm 27 cho tới cuối đêm.  

Và một trong các dấu hiệu cho thấy đó là đêm định 

mệnh Qadr rằng buổi sáng của đêm hôm đó mặt trời mọc 

không có các tia chói lòa như đã được biết trong Hadith 
Ubaiya ở trên; và một số vị Salaf đi Tawaf quanh ngôi đền 

Ka‟bah vào đêm 27 thì họ nhìn thấy trên không trung hai 

nhóm Thiên Thần ở phía bên trên đầu của mọi người. 

Bộ trưởng Abu Al-Muzhfir kể rằng ông đã nhìn thấy 

trong đêm 27 – vào cái đêm thứ Sáu – một cánh cửa trời 

được mở ra ở hướng Sham (Palestine) của Ka‟bah, ông cư 

tưởng đó là hình ảnh ảo từ nội phòng của Nabi, và hiện 
tượng này diễn ra cho đến khi mặt trời mọc. 



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

108 

Tóm lại, các đêm lẻ của mười đêm cuối sẽ là cơ hội 

của đêm định mệnh Qadr, trong đó, nếu đêm lẻ rơi vào đêm 

thứ Sáu thì niềm hy vọng sẽ càng nhiều hơn. 
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Các Việc Làm Trong Đêm Định Mệnh Qadr 

Nabi Muhammad  nói: 

َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ »  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ْؽِر إِي٧َة٩ًة َواْظتَِكةثًة  َٞ رواه ابلؼةري  «٨ْ٦َ َٝةَم ََل٤ََْح ا٣ْ
. ومك٥٤

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm định mệnh 

Qadr bằng cả đức tin và niềm hy vọng thì y sẽ được tha thứ 

mọi tội lỗi trước đây” (Albukhari, Muslim). 

َؿ  » ػذ
َ
َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ َو٦َة دَ  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ْخ َ ُ  َٕ ةَء٬َة ُث٥ذ َوَر َ٘ رواه  «٨ْ٦َ َٝةَمَ٭ة ِاثِْذ

. أمحؽ
“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm và mong muốn 

gặp được đêm định mệnh Qadr và đã gặp được nó thì y sẽ 

được tha thứ tội lỗi trước đây và những tội lỗi sau này” 
(Ahmad). 

Ngoài việc dâng lễ nguyện Salah thì người Muslim 

nên Du-a (cầu xin) Allah cho thật nhiều, bởi quả thật Nabi 

 đã bảo bà A‟ishah  Du-a trong đêm đó. 

Sufyan nói: Du-a trong đêm đó đối với tôi yêu thích 

hơn cả dâng lễ nguyện Salah. 

Như vậy, trong đêm định mệnh phải nên dâng lễ 

nguyện Salah, đọc Qur‟an và Du-a, hãy cầu xin những gì 

chúng ta cần và những gì chúng ta muốn, mong rằng Allah 
sẽ đáp lại lời nguyện cầu của chúng ta. 

Quả thật, Nabi  thường rất tích cực trong các đêm 

Ramadan, Người thường đọc xướng Qur‟an một cách ngâm 
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nga, mỗi khi đọc đến những câu Kinh nào có nói đến sự 

thương xót và lòng khoan dung của Allah thì Người thường 

dừng lại cầu xin Ngài, và mỗi khi đọc đến những câu Kinh 
nào có nói đến sự trừng phạt thì Người cầu xin Ngài che chở 

và cứu rỗi. 

Cho nên việc dâng lễ nguyện Salah, đọc xướng, Du-
a và suy ngẫm, là những việc làm tốt nhất trong mười đêm 

cuối cũng như các đêm khác của Ramadan. 

Ash-Sha‟bi nói về đêm định mệnh Qadr: Ban đêm 

của nó cũng giống như ban ngày của nó. Ash-Shafi‟y nói: 
Tôi tích cực và chăm hơn trong ban ngày và cả ban đêm. 

Bà A‟ishah  nói: Thưa Thiên sứ của Allah, nếu 

tôi gặp được đêm định mệnh Qadr thì em nên nói gì? Người 

 nói: 

ُٙ َخَِن »  َٮ َٚةْخ ْٛ َٕ ُت ا٣ْ ٌٮ َُتِ ُٛ َٟ َخ ُ٭٥ذ إ٩ِذ
. رواه أمحؽ «ُٝٮِِل ال٤ذ

“Nàng hãy nói: Ollo-humma innaka afu-wun tuhibbul 

afwa fa‟fu‟anni (Lạy Allah, quả thật Ngài là Đấng Khoan 

Dung, Ngài yêu thích sự khoan dung, xin Ngài hãy tha thứ 

tội lỗi cho bề tôi)” (Ahmad). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

٤َي٫ِْ وََق٤ذ٥َ،  » َٔ ٍؽ َوَّلذ اُ  ِح حُم٧َذ ٦ذ
ُ
ْؽِر إََِل ال٧ُْْؤ٦ِِ٪نْيَ ٨ْ٦ِ أ َٞ

ُؿ ََل٤ََْح ا٣ْ ُْ إِنذ اَ َح٪ْ
حً  َٕ ْرَب

َ
ُ٭٥ْ إِ ذ أ ْٮ َخ٪ُْ٭٥ْ َوَيؿمَْحُ ُٛ ْٕ ُٓ رَِظ٥ٍ / َذيَ َِ . «٦ُْؽ٨ُ٦ِ ََخٍْؿ، وَََعٌق َوُمَنةِظ٨ٌ َوَٝة

“Quả thật, vào đêm định mệnh Qadr, Allah nhìn những 

người có đức tin thuộc cộng đồng tín đồ của Muhammad, 
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Ngài tha thứ cho họ và thương xót tất cả họ ngoại trừ bốn 

loại người: người nghiện rượu, người bất tuân, kẻ gây thù 

oán và người cắt đứt quan hệ tình máu mủ thâm tình”. 

Một khi những người có ý thức đã biết được sự tối 

cao và quyền lực của Allah, khi những người tội lỗi đã biết 

được sự khoan dung của Ngài như thế nào thì trong đêm 
định mệnh Qadr, họ sẽ cầu xin Ngài sự khoan dung sau khi 

đã cố gắng, đã nỗ lực làm việc ngoan đạo trong các đêm của 

Ramadan và đặc biệt là mười đêm cuối. 

Cho nên, một người tội lỗi đã nhận thức được cái sai 
của mình thì y sẽ nói: Lạy Allah, xin Ngài hãy hài lòng về bề 

tôi, nếu Ngài không hài lòng bề tôi thì xin Ngài hãy khoan 

dung mà tha thứ tội lỗi cho bề tôi. 
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Chia Tay Ramadan 

Nabi Muhammad  nói: 

َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ »  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ةَن إِي٧َة٩ًة َواْظتَِكةثًة  ٌَ رواه ابلؼةري  «٨ْ٦َ َوةَم َرَم
 ومك٥٤

“Ai nhịn chay Ramadan với cả đức tin và niềm hy vọng, y 

sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ »  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ْؽِر إِي٧َة٩ًة َواْظتَِكةثًة  َٞ رواه ابلؼةري  «٨ْ٦َ َٝةَم ََل٤ََْح ا٣ْ
. ومك٥٤

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm định mệnh 

Qadr bằng cả đức tin và niềm hy vọng thì y sẽ được tha thứ 

mọi tội lỗi trước đây” (Albukhari, Muslim). 

َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ »  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ةَن إِي٧َة٩ًة َواْظتَِكةثًة  ٌَ  ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ «٨ْ٦َ َٝةَم َرَم
“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). 

َؿ  » ػذ
َ
َم ٨ْ٦ِ َ ٩ِْج٫ِ َو٦َة دَ  ؽذ َٞ َؿ َ ُ ٦َة َت ِٛ ُٗ ْخ َ ُ  َٕ ةَء٬َة ُث٥ذ َوَر َ٘ رواه  «٨ْ٦َ َٝةَمَ٭ة ِاثِْذ

. أمحؽ
“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm và mong muốn 

gặp được đêm định mệnh Qadr và đã gặp được nó thì y sẽ 

được tha thứ tội lỗi trước đây và những tội lỗi sau này” 

(Ahmad). 
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Ông Abu Saeed  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói:  

َؿ  » ٛذ َِ ٦ِ٪٫ُْ َز ٛذ ْن َحذََع
َ
ة يَنْجَِِغُ َ ُ أ ُِ ِم٧ذ َٛ َؿَف ُظُؽوَْدُه َوََتْ َٔ ةَن َو ٌَ ٨ْ٦َ َوةَم َرَم

 .رواه اث٨ ظجةن وابلي٭يِق «٦َة َرج٫َُ٤ْ 
“Ai nhịn chay Ramadan và ý thức được giới hạn của nó 

cũng như luôn biết giữ những gì y nên giữ thì sẽ được thì 

sẽ được xóa hết tội lỗi đã qua” (Ibnu Hibban và Albayhaqi). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ج٢َِ  » ْٞ ةَن ال٧ُْ ٌَ ُؿ ٦َة َ نْيَ يََؽي٫ِْ إََِل َمْ٭ِؿ َرَم ِٛ ةُن يَُس ٌَ رواه اث٨ أيب  «َمْ٭ُؿ َرَم
. ادل٩ية

“Tháng Ramadan bôi xóa những tội lỗi từ nó đến tháng 

Ramadan kế tiếp” (Ibnu Abi Addunya). 

Và sự bôi xóa phải đi kèm điều kiện: giữ những điều 
phải giữ trong giới hạn của Ramadan. Đa số học giả Islam 

cho rằng sự bôi xóa này chỉ đối với các tội lỗi nhỏ mà thôi 

bởi dựa theo Hadith được Muslim ghi lại rằng Nabi  nói: 

َؿاٌت ل٧َِة  » ِٛ ةَن ٦َُس ٌَ ةُن إََِل َرَم ٌَ ِح َوَرَم َٕ ُح إََِل اْْل٧ُُ َٕ ٤ََٮاُت اْْل٧َُْف َواْْل٧ُُ الىذ
. رواه مك٥٤ « ثَيْ٪َُ٭٨ذ ٦َة اْصذُنِجَِخ ا١َْ٣جَةاِؿُ 

“Năm lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah Jumu‟ah (thứ 

sáu) đến lễ nguyện Salah Jumu‟ah kế tiếp, và Ramadan 

đến Ramadan kế tiếp là những việc làm bôi xóa tội lỗi 
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trong thời gian giữa chúng nếu như đã có sự tránh xa 

những đại trọng tội.” (Muslim). 

Qua Hadith này có hai điểm cần lưu ý: 

 Điểm thứ nhất: Việc được bôi xóa tội lỗi nhỏ phải 

đi kèm với việc tránh xa những đại trọng tội. 

 Điểm thứ hai: Hadith muốn nói rằng những việc 
làm bắt buộc này chỉ bôi xóa các tội lỗi nhỏ mà thôi. 

Ông Ibnu Al-Munzdir nói về đêm định mệnh Qadr: 

hy vọng với nó Allah sẽ tha thứ hết tội lỗi bao gồm các tội 

lỗi nhỏ và các đại trọng tội. Và ông cùng với những người 
khác cũng nói: Tương tự như vậy đối với nhịn chay. 

Tuy nhiên, đại đa số học giả lại cho rằng quả thật 

các đại trọng tội chỉ được tha thứ khi nào đã có sự ăn năn và 
sám hối thành tâm. 

Có lời nói rằng những người nhịn chay được tha thứ 

tội lỗi vào đêm cuối của tháng Ramadan. Bằng chứng cho 

điều này là Hadith do Ahmad ghi lại qua lời thuật của Abu 

Huroiroh  rằng Nabi  nói: 

ُؿ لَُ٭٥ْ ِِف آِػِؿ ََل٤ٍَْح  » َٛ ْ٘ ْؽِر َٝةَل . «َوُي َٞ ِِهَ ََل٤َُْح ا٣ْ
َ
َ  َو٣َِس٨ذ » ِري٢َ يَة رَُقٮَل اِ أ

ْصَؿُه إَِ ا َََٝض َخ٫َُ٤٧َ 
َ
٧َة يَُٮَّفذ أ ةِم٢َ إِجذ َٕ

. رواه أمحؽ «ا٣ْ
“Và họ được tha thư vào đêm cuối”. Có người hỏi: Thưa 

Thiên sứ của Allah, đó có phải là đêm định mệnh Qadr 

không? Người  nói: “Không, mà người làm sẽ được tha 

thứ khi nào đã hoàn thành việc làm của mình”. 

Và trong một lời dẫn khác, Nabi  nói: 
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ِؿ يَُكَّمذ يَْٮَم  » ُْ ِٛ نذ يَْٮَم ا٣ْ
َ
ْٮًرا لَُ٭٥ْ َوأ ُٛ ْ٘ ِؿ ٦َ ُْ ِٛ ْٮَن يَْٮَم ا٣ْ ُٕ ةا٧ِِنْيَ يُؿَْص نذ الىذ

َ
أ

 «اْْلََٮااِـ 
“Quả thật, những người nhịn chay sẽ được đáp lại sự tha 

thứ vào ngày xả chay (ngày Eid) và ngày xả chay được gọi 

là ngày ân thưởng”. 

Ông Al-Bazzar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

ْن  »
َ
ة لََعَ اِ أ ّٞ ةَن َوَوَّلذ الّى٤ََٮاِت اْْل٧ََْف وََظشذ ابْلَيَْخ ََكَن َظ ٌَ ٨ْ٦َ َوةَم َرَم

َؿ َ ُ  ِٛ ْ٘ . رواه ا٣زبار «َح
“Ai nhịn chay Ramadan, dâng năm lễ nguyện Salah bắt 

buộc và đi hành hương tại ngôi đền Ka‟bah thì người đó 

đáng phải được Allah tha thứ tội lỗi” (Al-Bazzar). 

Azzahri nói: Vào ngày xả chay (ngày Eid), mọi 

người đi ra dâng lễ nguyện Salah thì Allah xuất hiện trước 
họ và phán: Này hỡi các bầy tôi của TA, các ngươi đã nhịn 

chay vì TA, đã thức khuya dâng lễ nguyện vì TA, các ngươi 

hãy quay về TA sẽ tha thứ cho các ngươi. 

Muwarriq nói: Ngày hôm nay một nhóm người sẽ 

trở lại y như ngày mới chào đời. 

Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

َْٚٮاهِ الِك١ٟ،  »
َ
ْٮَن لََعَ أ ُٛ ِٞ رِْض َذيَ

َ
ِخ ال٧ََْ اَِسُح إََِل اأْل َُ ِؿ ٬َِج ُْ ِٛ إَِ ا ََكَن يَْٮُم ا٣ْ

ٍؽ،  َح حُم٧َذ ٦ذ
ُ
ْٮلُْٮَن يَة أ ُٞ نْف، َح ٨ّ َواْاِ  اْْلِ

َٜ اُ إ ذ ٫ُ ٨ْ٦َ َػ٤َ ُٕ ُح٪َةدْوَن ثَِىٮِْت يَْك٧َ
ي٥َْ  ِْ َٕ ٩َْت ا٣ْ ُؿ اَّْلَ ِٛ ْ٘ ي٢ْ، َوَي ـِ ْٰ اْْلِ ُِ ْٕ ْػؿُِصْٮا إََِل رٍَب ٠َِؿي٥ٍْ، ُح

َ
َٚإَِ ا ثََؿُزوا إََِل . أ
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ْٮُل اُ ل٧ََِ اَِسِذ٫ِ  ُٞ ٥ْ٬ُ َح ْٮلُْٮنَ / ُمَى ذ ُٞ ِصْْيِ إَِ ا َخ٢َ٧َ َخ٫َُ٤٧َ؟ َذيَ
َ
اُء اأْل ـَ / ٦َة َص

ْصُؿهُ 
َ
ْن يَُٮَّفذ أ

َ
ْٮُل . إِلُ٭٪َة وََقيُِؽ٩َة أ ُٞ ٤ُْخ زََٮاَ ُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ / َذيَ َٕ ْ َص ِاّ

َ
ْمَ٭ُؽُز٥ْ أ

َ
إِِاْ أ

ْٮًرا ٣َُس٥ْ  ُٛ ْ٘ ْٮا ٦َ ُٕ ، ِارَْص َؿِِتْ ِٛ ْ٘ ةيِئْ َو٦َ ًَ ػؿص٫ ق٧٤ح ث٨  «ِويَةِمِ٭٥ْ َوِريَةِمِ٭٥ْ َر
  .مبيت

“Vào ngày lễ xả chay (ngày Eid), các vị Thiên thần đi 

xuống trái đất, họ đứng trên các cửa của những con 

đường, họ hô gọi với tiếng gọi thật to làm tất cả các tạo vật 

của Allah đều nghe thấy ngoại trừ loài Jinn và con người, 

họ nói: Hỡi cộng đồng tín đồ của Muhammad! Các ngươi 

hãy đi ra đến với Thượng Đế Quảng đại của của các 

ngươi, Đấng ban phát điều tốt đẹp, Đấng tha thứ các đại 

trọng tội. Và khi mọi người đi ra đến chỗ dâng lễ nguyện 

Salah thì Allah, Đấng Tối Cao phán với các Thiên Thần: 

Phần thưởng dành cho người làm công là gì khi y đã làm 

việc làm của y? Họ đáp: Thượng Đế của bầy tôi, Đấng 

Chủ Nhân của bầy tôi sẽ ban thưởng cho y. Thế là Ngài 

phán: Quả thật, TA bắt các ngươi làm chứng rằng phần 

thưởng mà TA ban thưởng cho việc nhịn chay của họ và 

dâng lễ nguyện Salah của họ là sự hài lòng của TA và sự 

tha thứ của TA, các ngươi hãy trở về và TA sẽ tha thứ cho 
các ngươi” (Salimah bin Shubaib). 

Albayhaqi có phần bổ sung: 

ُس٥ْ ٬ََؾا  » ِٕ لُٮِِن اَْلَْٮَم َميْبًة ٨ْ٦ِ ََم٧َْ
َ
ِِت وََص ِِل   تَْك  ـذ ِٔ جَةِدي َق٤ُٮِِن ، ََٚٮ ِٔ يَة 

نذ  ْقَُتَ
َ
ِِت أل ـذ ِٔ ْؿُت ٣َُس٥ْ ، َو َْ ْجيَةُز٥ْ إِ  َج يْذُُس٥ْ ، َو  دِلُ َُ ْخ

َ
آِلِػَؿدُِس٥ْ إِ  أ

ُعُس٥ْ َ نْيَ  ٌَ ْٚ
َ
يُس٥ْ ُو  أ ـِ ْػ

ُ
ِِت   أ ـذ ِٔ ْٮَرادُِس٥ْ ٦َة َراَرجْذ٧ُُٮِِن ، َو َٔ ٤َيُْس٥ْ  َٔ
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يُخ  ًِ يْذ٧ُُٮِِن َوَر ًَ ْر
َ
ٮًرا ٣َُس٥ْ ، َْٝؽ أ ُٛ ْ٘ ُٚٮا ٦َ ْوَعةِب احْلُُؽوِد ، َٚة٩َِْصِ

َ
يََؽْي أ
ٰ ا َخ٪ُْس٥ْ  ُِ ْٕ وَن ث٧َِة ُح َؿُح ال٧َْ اَِسُح َويَْكذَبِْْشُ ْٛ َح ُ َذذَ ٦ذ

ُ
ـذ وََص٢ذ ٬َِؾهِ اأْل َٔ  

ةنَ  ٌَ ُؿوا ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؿ َرَم َُ ْذ
َ
 « إَِ ا أ

“Này hỡi bầy tôi của TA, hãy cầu xin TA, với sự Tối Cao 

Và Oai Nghiêm của TA, không có điều gì mà các ngươi 

cầu xin TA trong việc các ngươi tập hợp lại để chuẩn bị 

cho Ngày Sau của các ngươi mà TA không ban cho, và 

cũng không có một điều gì cho cuộc sống trần tục của các 

ngươi mà TA không xem xét cho các ngươi; sự Oai 

Nghiêm của TA sẽ bao trùm lấy các ngươi, sự Oai Nghiêm 

của TA sẽ không hạ nhục các ngươi, các ngươi hãy đi và 

TA sẽ tha thứ cho các ngươi, quả thật, các ngươi sẽ hài 

lòng về TA và TA đã hài lòng với các ngươi. Thế là, các 

Thiên Thần hân hoan và vui mừng, và họ loan báo tin vui 

về những gì mà Allah ban cho cộng đồng tín đồ này khi 
nào họ xả chay từ tháng Ramadan.”. 

Nhịn chay và tất cả các việc làm còn lại khác: ai 

thực hiện nó một cách chu đáo thì y là một trong những 

người bề tôi được lựa chọn của Allah, còn ai tìm cách gian 
lận thì thật khốn nạn thay cho những kẻ gian lận, những kẻ 

gian lận về những điều trong đời sống trần tục sẽ phải gặp 

khốn khổ huống chi đối với những ai gian lận những điều 
trong tôn giáo?! 

Những người Salaf ngoan đạo thường hết sức nỗ lực 

để hoàn thành các việc làm hành đạo, họ thường luôn hoàn 
thiện chúng thật tốt rồi sau đó họ mới hy vọng chúng được 

chấp nhận, họ lo sợ bị từ chối, họ thực sự là những người đã 

chấp hành những điều được lệnh và trái tim của họ lo sợ. Có 
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một ghi nhận rằng ông Ali  có nói: Các người hãy hy 

vọng việc làm của mình được chấp nhận hơn là quan tâm 

đến việc làm, chẳng lẽ các người không nghe lời phán của 
Allah đã phán: 

 [27/ قٮرة املةاؽة] ﴾ ٢٧إَِّنَما َيَخَ َتُ  ٱَٱُ  َِ  ٱ ُۡمَخ نَِي  ﴿
Quả thật, Allah chỉ chấp nhận từ những ai ngay chính 

sợ Allah. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 27). 

Fadhalah nói: Quả thật, nếu Allah chấp nhận từ tôi 

một điều gì đó dù nhỏ chỉ bằng một hạt cải, nhưng điều đó 

đối với tôi còn tốt hơn cả thế gian bởi Allah đã phán rằng: 

 [27/ قٮرة املةاؽة] ﴾ ٢٧إَِّنَما َيَخَ َتُ  ٱَٱُ  َِ  ٱ ُۡمَخ نَِي  ﴿
Quả thật, Allah chỉ chấp nhận từ những ai ngay chính 

sợ Allah. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 27). 

Malik bin Dinar nói: Nỗi lo sợ việc làm không được 

chấp nhận nặng hơn việc làm. Và ông Ata‟ Assalmi nói: thận 
trọng và cảnh giác trên các việc làm ngoan đạo sợ rằng nó 

không hoàn toàn hướng về Allah hết sức nặng nề. 

Abdul-Aziz bin Abi Rauwad nói: Tôi nhận thức 
được rằng họ nỗ lực và tích cực trong các việc làm ngoan 

đạo, bởi thế, khi họ làm thì nỗi lo luôn hiện diện trong lòng 

họ: không biết việc làm của họ có được chấp nhận hay 
không? 

Một số vị Salaf nói: Trong suốt sáu tháng họ cầu xin 

Allah cho họ gặp được Ramadan, rồi trong suốt sáu tháng 

sau đó họ lại cầu xin Ngài chấp nhận những việc làm của họ. 



Những Công Việc Của Ramadan . . . 
 

119 

Một số vị Salaf thường biểu hiện sự buồn bã vào 

ngày lễ Eid xả chay. Họ được bảo “quả thật đây là ngày vui 

tươi và hạnh phúc kia mà!” thì họ nói: các người nói đúng, 
tuy nhiên, tôi là người bề tôi, chủ nhân của tôi sai tôi làm 

việc cho ngài, tôi đang lo sợ không biết ngài có chấp nhận 

việc làm đó của tôi hay không? 

Wuhaib nhìn thấy một nhóm người nhảy múa reo 

vui vào ngày Eid thì ông nói: Nếu những người này được 

Allah chấp nhận việc nhịn chay của họ thì đấy không phải là 

hành động của sự tạ ơn còn nếu như họ không được chấp 
nhận thì đấy cũng chẳng phải là hành động của những người 

biết kính sợ Allah. 

Ông Alhasan nói: Quả thật, Allah đã lấy Ramadan 
làm một cuộc chạy đua cho các bề tôi của Ngài, họ dùng sự 

tuân lệnh Ngài trong cuộc chạy đua tìm kiếm sự hài lòng của 

Ngài, nhóm người nào đến đích trước sẽ thắng cuộc và giành 

được phần thưởng to lớn còn nhóm người nào ở lùi phía sau 
thì sẽ thua cuộc và phải chịu thiệt thòi. Bởi thế, thật là kỳ lạ 

cho những người vui đùa cười tươi trong ngày mà những 

người ngoan đạo giành thắng lợi còn những người sai quấy 
bị thua thiệt và thất bại thảm hại. 

Có ghi nhận rằng ông Ali  thường hay hô to vào 

đêm cuối của Ramadan: Ôi, ước gì tôi biết ai được chấp 
nhận thì tôi sẽ chúc mừng y và ai đã bị ngăn cấm thì tôi sẽ an 

ủi y! Này hỡi người được chấp nhận, xin chúc mừng bạn; 

này hỡi người bị từ chối, Allah sẽ bắt bạn phải chịu sự bất 

hạnh. 

Tháng Ramadan có rất nhiều nguyên nhân để được 

tha thứ và khoan dung, những nguyên nhân đó chính là: nhịn 
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chay, dâng lễ nguyện Salah trong đêm, dâng lễ nguyện Salah 

trong đêm định mệnh Qadr, tiếp đãi đồ xả chay cho những 

người nhịn chay, dễ dãi với những kẻ dưới quyền. 

Và một trong những nguyên nhân khiến người 

Muslim được Allah tha thứ trong tháng Ramadan là Zikr 

(tụng niệm) Ngài như trong một Hadith Nabi  có nói: 

يُْت  » ْٮٌر َ ُ وََقةا٢ُِ اَ ِذي٫ِْ َ  ُ ِ ُٛ ْ٘  «َ ا٠ُِؿ اَ ِذي٫ِْ ٦َ
“Người tụng niệm Allah trong nó (Ramadan) sẽ được Ngài 

tha thứ và người cầu xin Allah trong nó sẽ không bị từ 

chối”. 

Và trong Ramadan, sự cầu xin tha thứ cũng như lời 

Du-a (nguyện cầu) của người nhịn chay sẽ được chấp nhận 
trong thời gian nhịn chay của y và lúc y xả chay. Trong một 

Hadith qua lời của Abu Huroiroh : Mọi người sẽ được tha 

thứ trong nó (Ramadan) trừ những ai từ chối. Mọi người hỏi: 
Ai là kẻ từ chối vậy Abu Huroiroh? Ông nói: Đó là kẻ từ 

chối cầu xin Allah tha thứ. 

Trong tháng Ramadan, những người nhịn chay sẽ 

được các vị Thiên Thần cầu xin Allah tha thứ cho họ từ lúc 
nhịn chay cho đến khi xả chay. 

Như vậy, trong Ramadan có rất nhiều điều khiến 

một người được tha thứ tội lỗi, cho nên nếu ai không được 
tha thứ trong Ramadan thì người đó thực sự là kẻ bị ngăn 

cấm điều phúc lành. 

Nabi  lên bục giảng nói: “Amin, Amin, Amin”, có 

lời hỏi thì Người nói: 
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ةَل  » َٞ ٤َي٫ِْ الكذ ُم ، َذ َٔ ي٢ُ  دَةِا ِصْطِ
َ
ةَن ، ٥َْ٤َٚ / أ ٌَ ْدَرَك َمْ٭َؿ َرَم

َ
ُؽ ٨ْ٦َ أ يَة حُم٧َذ

٤ُْخ  ُٞ َؽُه اُ، ٢ُْٝ آ٦ِنَي ، َذ َٕ  ْ
َ
ْدِػ٢َ اّنلذةَر ، َٚ 

ُ
ْؿ َ ُ ، َذ٧َةَت ، َٚ  َٛ ْ٘ رواه  «آ٦ِنَي / ُح

. اث٨ ظجةن

“Đại Thiên Thần Jibril  đến nói với Ta: Này 

Muhammad! Người nào gặp được tháng Ramadan mà 

không được tha thứ tội lỗi, rồi y chết và bị đày vào Hỏa 

ngục, đó là kẻ ở cách Allah thật xa. Ngươi hãy nói Amin, 

thế là Ta nói: Amin”. (Ibnu Hibban). 

Qatadah nói: Người nào không được tha thứ trong 

tháng Ramadan thì sẽ không bao giờ được tha thứ trong 

những thời gian khác. Và trong một Hadith có nói: 

؟  » ْؿ َ ُ َٛ ْ٘ ةَن َذ٧ََِت ُح ٌَ ْؿ َ ُ ِ ْ َرَم َٛ ْ٘  «٨ْ٦َ ل٥َْ ُح
“Ai không được tha thứ trong Ramadan thì bao giờ mới 

được tha thứ?”. 

Bao giờ mới được tha thứ đối với ai không được tha 

thứ trong tháng này? Bao giờ mới được chấp nhận đối với ai 

đã bị từ chối trong đêm định mệnh Qadr? Bao giờ mới cải 
thiện đối với ai không cải thiện trong Ramadan? Và bao giờ 

mới cải thiện đối với ai cứ dửng dưng với việc tìm kiếm sự 

hài lòng của Allah?! 

Tháng Ramadan: phần đầu của nó là lòng thương 

xót, phần giữa của nó là sự tha thứ tội lỗi và phần cuối của 

nó là sự cứu rỗi khỏi Hỏa ngục. 

Trong Hadith Sahih, Nabi  nói: 
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ثَْٮاُب َصَ٭٪ذ٥َ وَُق٤ِْك٤َِخ » 
َ
ْخ أ َٞ ِ٤ ُٗ ثَْٮاُب الؿذمْحَِح َو

َ
ةُن ُذذَِعْخ أ ٌَ إَِ ا ََكَن َرَم

نُي  َِ يَة . رواه مك٥٤ «النذ
“Khi vào tháng Ramadan, các cánh cửa của Nhân từ được 

mở ra, các cánh cửa của Hỏa ngục được đóng lại và 

những tên Shaytan bị trói chặt lại” (Muslim). 

َٟ ُّكذ ََل٤ٍَْح  » ِ ةُء ٨َ٦ِ اّنلذةِر َوَ ل َٞ . رواه ا٣َت٦ؾي «َولِِلِ ُخذَ
“Và Allah giải thoát những người trong Hỏa ngục và điều 

đó xảy ra vào mỗi đêm” (Tirmizhi). 

Ibnu Abbas  thuật lại, Nabi  nói: 

ٍٜ ٨َ٦ِ إِنذ إِنذ  » ِذي َٔ  ِٙ ْ٣
َ
ُٙ أ ْ٣

َ
ةِر أ َُ ٪َْؽ اِاْذ ِٔ ةَن  ٌَ ةَل ِ  ُّك ََل٤ٍَْح ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؿ َرَم َٕ ٍٜ ٨َ٦ِ ِ َت ِذي َٔ  ِٙ ْ٣

َ
ُٙ أ ْ٣

َ
ةِر أ َُ ٪َْؽ اِاْذ ِٔ ةَن  ٌَ ةَل ِ  ُّك ََل٤ٍَْح ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؿ َرَم َٕ ِ َت

 ٨َ٦ِ ِٜ ِذي َٔ  ِٙ ْ٣
َ
َٙ أ ْ٣

َ
ٍح ٦ِ٪َْ٭ة أ َٔ َٜ ِ  ُّك َقة ْخذَ

َ
ِح أ َٕ ِٜ ٨َ٦ِ اّنلذةِر، َٚإَِ ا ََكَن ََل٤َُْح اْْل٧ُُ ِذي َٔ  ِٙ ْ٣

َ
َٙ أ ْ٣

َ
ٍح ٦ِ٪َْ٭ة أ َٔ َٜ ِ  ُّك َقة ْخذَ

َ
ِح أ َٕ اّنلذةِر، َٚإَِ ا ََكَن ََل٤َُْح اْْل٧ُُ

َؾاَب َٕ َؾاَباّنلذةِر، ُُكُُ٭٥ْ َِٝؽ اْقذَٮَْصجُٮا ا٣ْ َٕ َٜ ..اّنلذةِر، ُُكُُ٭٥ْ َِٝؽ اْقذَٮَْصجُٮا ا٣ْ ْخذَ
َ
ةَن أ ٌَ َٜ  َٚإَِ ا ََكَن آِػُؿ يَْٮٍم ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؿ َرَم ْخذَ
َ
ةَن أ ٌَ  َٚإَِ ا ََكَن آِػُؿ يَْٮٍم ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؿ َرَم

ةَل ِ    َٕ ?اُ َت ْ٭ِؿ إَِل آِػِؿهِ ِل النذ وذ
َ
َٜ ٨ْ٦ِ أ ْخذَ

َ
ؽِد ٦َة أ َٕ َٟ اَْلَْٮِم ثِ ِ ةَل ِ   ل َٕ ?اُ َت ْ٭ِؿ إَِل آِػِؿهِ ِل النذ وذ

َ
َٜ ٨ْ٦ِ أ ْخذَ

َ
ؽِد ٦َة أ َٕ َٟ اَْلَْٮِم ثِ ِ أػؿص٫ ق٧٤ح أػؿص٫ ق٧٤ح   «  ل
ْيه ْيه. ث٨ مبيت ٗو . ث٨ مبيت ٗو

“Quả thật, vào mỗi đêm của tháng Ramadan, Allah – Đấng 

Tối Cao giải thoát một triệu người khỏi Hỏa ngục; khi vào 

đêm thứ sáu cứ mỗi một giờ Ngài giải thoát một triệu 

người khỏi Hỏa ngục, tất cả họ đều là những người đáng 

bị trừng phạt;  và khi vào ngày cuối cùng của tháng 

Ramadan, Allah – Đấng Tối Cao giải thoát khỏi Hỏa ngục 

một số lượng người bằng với số lượng mà Ngài đã giải 
thoát từ đầu đến cuối tháng” (Salimah bin Shubaib ghi lại 

cùng với những người khác). 
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Một lời dẫn khác được ghi lại bởi Albazzar qua lời 

thuật của Abu Saeed  rằng Nabi  nói: 

ةَن، َوإِنذ ٣ُِْكِ ُمْك٥ٍ٤ِ  » ٌَ ِ ْ ِ ْ َرَم ْٕ ةء ُّكذ يَْٮٍم َوََل٤ٍَْح، َح َٞ ةََل ُخذُ َٕ إِنذ ِ َتجَةَرَك َوَت
َٮًة ُمْكذََضةثَح  ْٔ . «ِ ْ ُّكِ يَْٮٍم َوََل٤ٍَْح َد

“Quả thật, hằng ngày và hằng đêm của tháng Ramadan, 

Allah – Đấng Tối Cao đều giải thoát những người tội lỗi 

khỏi Hỏa ngục, và quả thật mỗi người Muslim vào mỗi 

ngày và mỗi đêm của Ramadan khi Du-a đều được đáp 

lại”. 

Quả thật, ngày xả chay khi hoàn thành Ramadan là 
ngày đại lễ Eid của tất cả cộng đồng tín đồ Muslim bởi vì đó 

là ngày mà những người phạm đại trọng tội thuộc những 

người nhịn chay được cứu rỗi khỏi Hỏa ngục, là ngày mà 
những người tội lỗi được cùng với những người ngoan đạo, 

cũng giống như ngày giết tế là ngày đại lễ Eid bởi vì trước 

nó có một ngày được gọi là ngày Arafah, ngày mà không có 

một ngày nào khác trên thế gian có số lượng người được cứu 
rỗi khỏi Hỏa ngục nhiều hơn nó. Bởi thế, người nào được 

cứu rỗi trong hai ngày đại lễ này thì người đó mới thực sự có 

niềm vui đích thực của ngày đại lễ còn người nào mất đi sự 
cứu rỗi trong hai ngày đại lễ này thì người đó sẽ là người 

phải chịu sự trừng phạt của một ngày đã được hứa. 

Vì sự được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi đều được 

thông qua sự nhịn chay Ramadan và dâng lễ nguyện trong nó 
nên Allah đã ra lệnh bảo các bề tôi phải Takbir và tạ ơn Ngài 

khi đã hoàn tất số ngày của nó, Ngài phán: 
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ٰ َ ا َهَنىُٰلۡم َولََع َُلۡم تَۡشُكُروَن ﴿ ووْ ٱَٱَ لََعَ ُ  ﴾ ١٨٥ َوّتِلُۡكِم ُووْ ٱلۡعَِنةَ َوّتِلَُكِّبِ
 .[185/ قٮرة ابلٞؿة]

 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 

185). 

Tạ ơn Ngài vì những ân huệ mà Ngài đã ban cho các 

bề tôi của Ngài: tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho họ hoàn thành 
cuộc nhịn chay, dâng lễ nguyện Salah trong đêm; tạ ơn Ngài 

vì Ngài đã tha thứ cho họ và cứu rỗi họ khỏi Hỏa ngục. 

Hỡi những ai đã được Allah cứu rỗi khỏi Hỏa ngục, 
quí vị hãy coi chừng đừng để bản thân quay trở lại với điều 

tội lỗi. Chẳng phải Allah đã lấy quí vị đi xa khỏi Hỏa ngục 

trong khi quí vị đang ở gần sát nó? Chẳng phải quí vị đã ở 

trong Hỏa ngục nhưng Ngài đã cứu quí vị ra khỏi nó? Do đó, 
hãy thương chính bản thân quí vị, chớ đừng bất công với nó, 

hãy hy vọng và khao khát lòng thương xót của Ngài.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 ُ ِسهِۡم ََل َ ۡ َ ُطووْ  ِ  رَۡ َثِ ٱَٱِۚا إَِن ٱَٱَ  ﴿
َ
ٓ أ ۡۡسَ ُووْ لََعَ

َ
 ُۡ  َ ٰعَِتادَِي ٱَٱِيَ  أ

ۚا إِ َُ ۥ ُهَو ٱلَۡغُ وُر ٱ رَِح ُم   [53/ قٮرة الـمؿ] ﴾ ٥٣َيۡغ ُِر ٱُٱ ُوَب ََجِ ًعا
Hãy bảo họ: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm 

cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về 

Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ 

mọ tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực 

Khoan dung. (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 
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Hỡi những người làm điều tội lỗi, tất cả chúng ta 

đều phạm lỗi, nhưng chúng ta chớ đừng tuyệt vọng về lòng 

thương xót và đức khoan dung của Allah, chúng ta hãy nên 
hy vọng và khao khát được Ngài cứu rỗi khỏi Hỏa ngục 

trong tháng Ramadan qua các nguyên nhân được Ngài cứu 

rỗi khỏi Hỏa ngục. Ông Abu Qula-bah đã trả tự do cho một 
người nữ nô lệ vào cuối tháng Ramadan với hy vọng rằng 

Allah sẽ giải thoát ông khỏi Hỏa ngục. 

Như trong Hadith từ lời thuật của Salman đã được 

nói ở phần trên: 

َٜ َرَرجَِذ٫ِ ٨َ٦ِ اّنلَّةرِ ٨ْ٦َ  .... » ذْ ِٔ ٩ُٮب٫ِِ، َو
َؿًة َِّلُ ِٛ ْ٘ َؿ ِذي٫ِ َوةا٧ًِة ََكَن َ ُ ٦َ َُّ  ..... َذ

ِٓ ِػَىةلٍ  ْرَب
َ
وا ِذي٫ِ ٨ْ٦ِ أ ٮَن ثِِ٭٧َة َربذُس٥ْ  , َٚةْقذ١َِِْثُ ًُ وََػْى٤َذنَْيِ ، َػْى٤َذنَْيِ دُْؿ
ََن ثُِس٥ َخ٪ُْ٭٧َة  ِٗ ٮَن ثِِ٭٧َة َربذُس٥ْ ،    ًُ ذَةِن دُْؿ

ة اْْلَْى٤َذَةِن ال٤ذ ٦ذ
َ
ََٚنَ٭ةَدُة ، َٚ 

ْن   إَِ َ إِ  
َ
ُؿو٫َ٩ُ اُ أ ِٛ ْ٘ ََن ثُِس٥ْ َخ٪ُْ٭٧َة  ,  َوتَْكذَ ِٗ ة ال٤ذذَةِن    ٦ذ

َ
لُٮَن ، َوأ

َ
َٚتَْك 

ٮُ وَن ث٫ِِ ٨َ٦ِ اّنلذةرِ  ُٕ ْي٧٬ةرواه «  اَ اْْلَ٪ذَح َوَت . اث٨ ػـي٧ح وابلي٭يِق ٗو
“...ai tiếp đãi đồ xả chay cho một người nhịn chay thì y sẽ 

được tha thứ tội lỗi và được giải thoát khỏi Hỏa Ngục. 

Bởi thế, các ngươi hãy làm thật nhiều bốn điều: 

hai điều mà Thượng Đế của các ngươi hài lòng và hai điều 

mà các ngươi không thể không cần đến chúng. Hai điều 

mà Thướng Đế của các ngươi hài lòng chính là lời chứng 

nhận “ اَل  اُهلل    ِإ اَل  ِإ َاّل
 và cầu xin Ngài tha tứ tội lỗi; còn hai ” اَل

điều mà các ngươi không thể không cần đến chúng chính 

là việc các ngươi cầu xin Ngài ban cho Thiên Đàng và cầu 
xin Ngài che chở cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục.” (Ibnu Khuzaimah, 

Albayhaqi và những người khác). 
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Lời Tawhid “ اَل  اُهلل    ِإ اَل  ِإ َاّل
 sẽ hủy và xóa hết các tội ” اَل

lỗi, người nào nói nó bốn lần vào lúc sáng và lúc chiều thì 

Allah sẽ giải thoát y khỏi Hỏa ngục, và ai nói nó với tấm 

lòng trung thực và thành tâm thì Allah sẽ nghiêm cấm Hỏa 

ngục chạm đến y. 

Còn sự cầu xin tha thứ tội lỗi là một trong nguyên 

nhân to lớn nhất khiến được tha thứ bởi sự cầu xin của người 

nhịn chay sẽ được đáp lại trong lúc nhịn chay và lúc xả chay. 

Al-Hasan nói: Các người hãy cầu xin tha thứ thật 

nhiều, bởi quả thật, các người không biết khi nào lòng 

thương xót và đức khoan dung được ban xuống. Luqman nói 

với đứa con của mình: Này con yêu, con hãy làm cho chiếc 
lưỡi của con quen với lời cầu xin tha thứ, bởi ở nơi Allah có 

những thời khắc mà người cầu xin không bị khước từ. Và 

trong các lời của Sahabah có nói rằng: quả thật, Iblis nói: Ta 
hủy hoại loài người bằng các tội lỗi và họ hủy hoại ta bằng 

lời Tawhid “ اَل  اُهلل   ِإ اَل  ِإ َاّل
 .và lời cầu xin tha thứ ” اَل

Sự cầu xin tha thứ là việc làm cuối cùng của tất cả 

các việc làm ngoan đạo, dâng lễ nguyện Salah, đi hành 

hương Hajj, đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm đều được 
kết thúc bằng sự cầu xin tha thứ, cho nên việc nhịn chay 

Ramadan cũng phải được kết thúc bằng sự cầu xin tha thứ. 

Umar bin Abdul-Aziz đã viết một bức thư gởi đến các nơi 
bảo họ phải kết thúc Ramadan bằng sự cầu xin tha thứ, bố 

thí, bố thí Fitri, bởi sự bố thí Fitri sẽ thanh lọc người nhịn 

chay khỏi những điều sàm bậy và tội lỗi còn sự cầu xin tha 

thứ sẽ làm cho sự nhịn chay được tinh khiết. 
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Umar bin Abdul-Aziz nói trong bức thư của ông: 

Các người hãy nói giống như người cha của các người, 

Adam  đã nói: 

 ُ َسَ ا ِإَون لَۡم َ ۡغ ِۡر َ َا َوحَۡرَ َۡ ا َ َُكوَّن َ  ﴿
َ
  ﴾ ٢٣ َِ  ٱلَۡخِِٰسِيَ   َرَ َ ا َ  َۡمَ آ أ

ؿاف]  [23/ قٮرة  اأٔل
Lạy Thượng Đế của chúng con, quả thật chúng con đã 

tự bất công với chính bản thân chúng con, nếu không 

được Ngài tha thứ và đoái thương chúng con thì chắc 

chắn chúng con đã trở thành những kẻ thua thiệt. 
(Chương 7 – Al-„Araf, câu 23). 

Và các người hãy nói giống như Nabi Nuh  đã 

nói: 

ُك  ّ َِ  ٱلَۡخِِٰسِيَ  ِإَوََل  ﴿
َ
 [47/ قٮرة ٬ٮد] ﴾ ٤٧َ ۡغ ِۡر ِِل َوحَۡرَ ِّۡنٓ أ

Nếu Ngài (Allah) không tha thứ cho bề tôi, không 

thương xót bề tôi thì bề tôi sẽ trở thành một trong đám 

người thu thiệt (Chương 11 – Hud, câu 47). 

Và các người hãy nói giống như Nabi Musa  đã 

nói: 

ۥٓۚا  ﴿  ﴾١٦ إِ َُ ۥ ُهَو ٱلَۡغُ وُر ٱ رَِح ُم  َاَ  َرّبِ إِّّنِ َ  َۡمُج َّنۡ ِ   َٱۡٱ ِۡر ِِل َ َغَ َر َ ُ
 [16/ قٮرة ا٣ٞىه]

 Lạy Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi đã tự hại bản thân 

mình, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi. (Chương 28 – Al-
Qisas, câu 16). 
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Và các ngươi hãy nói giống như Zdu Annun 

(Jonah)
(4)

 đã nói: 

 َج ُسۡتَحَٰ َ  إِّّنِ ُ  ُج  َِ  ٱلَّظٰ ِِمنَي  ﴿
َ
/ قٮرة األ٩بيةء] ﴾  ٨٧ََلٓ إَِلَٰ  إََِلٓ أ

87] 

Không có Thượng Đế đích thực ngoài Ngài, Quang vinh 
thay Ngài! Quả thật, bề tôi là một kẻ sai quấy. (Chương 

21 – Al-Ambiya‟, câu 87). 

Nhịn chay là cái chiêng che chắn khỏi lửa của Hỏa 

ngục nếu như nó chưa bị vỡ, lời nói xấu và sàm bậy làm vỡ 
cái chiêng và sự cầu xin Allah tha thứ ngăn những điều làm 

vỡ nó. 

Nabi  đã bảo bà A‟ishah  cầu xin sự khoan 

dung và tha thứ vào đêm định mệnh Qadr. Quả thật người có 

đức tin tích cực nhịn chay, cố gắng thức đêm để dâng lễ 

nguyện Salah trong tháng Ramadan, bởi thế, khi gần kết thúc 
và may mắn gặp được đêm định mệnh Qadr nhưng lại không 

biết cầu xin Allah tha thứ và khoan dung thì y giống như kẻ 

làm điều xấu lại không biết khẩn cầu sự thương xót. 

Yahya bin Mu‟azd: Không phải là người hiểu biết 

đối với ai không có mục tiêu hy vọng lòng khoan dung và sự 

tha thứ của Allah. Ai cầu xin tha thứ bằng chiếc lưỡi của y 
trong khi trái tim của y vẫn luôn đi trên điều tội lỗi, y quyết 

                                                             
(4) Zhan Nun (Jonah) tức Nabi Yunus , một vị Nabi bị Allah 

trừng phạt bằng một khổ nạn là cho một con cá to nuốt chửng 

Người vào bụng, nhưng sau đó, Người ăn năn sám hối cầu xin 

Ngài, và Ngài đã tha thứ cho Người và cứu Người thoát nạn. 
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định sẽ quay lại điều tội lỗi sau tháng Ramadan thì nhịn chay 

của y sẽ bị trả lại và cánh cửa đón nhận sẽ bị đóng lại. 

Ka‟ab nói: Người nào nhịn chay Ramadan và tự nói 
với chính mình khi nào xong Ramadan, sẽ trở lại làm điều 

trái lệnh Thượng Đế của y thì sự nhịn chay của y sẽ bị khước 

từ; còn người nào nhịn chay Ramadan và tự nói với chính 
mình khi nào xong Ramadan, sẽ không làm điều trái lệnh 

Allah nữa thì y sẽ được vào Thiên Đàng một cách không bị 

thanh toán. 

Riêng việc cầu xin Allah ban cho Thiên Đàng và 
cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục là điều quan trọng nhất trong Du-a. 

Nabi  nói: 

. رواه أثٮ داود « َظْٮََلة ٩َُؽ٩ِؽن » 
“Hãy tích cực trong việc cầu xin Allah Thiên Đàng và sự 

cứu rỗi khỏi Hỏa ngục” (Abu Dawood). 

Người nhịn chay hy vọng Allah đáp lại lời nguyện 

cầu, bởi thế, y hãy nên cầu nguyện Ngài với những điều 

quan trọng nhất.  

Và trong một Hadith, Nabi  có nói: 

َعةِت رمَْحَِح ا » َٛ ٮا ّنِلَ ًُ ؿذ َٕ َعةٍت ٨ْ٦ِ رمَْحَِذ٫ِ يُِىيُت ثَِ٭ة ٨ْ٦َ ِ َوَت َٛ  ، َٚإِنذ ِ َج
جَةِدهِ  ِٔ . رواه ا٣ُطاا « يََنةُء ٨ْ٦ِ 

“Hãy tìm kiếm những món quà nhân từ ở nơi Allah, bởi 

quả thật những món quà nhân từ của Ngài sẽ đến với ai 

mong muốn trong số các bề tôi của Ngài” (Attabrani). 
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Và người nào gặp được phúc lành này thì sẽ không 

bao giờ bị bất hạnh nữa. 

Một trong những món quà vĩ đại nhất đó là thời khắc 
được đáp lại lời cầu nguyện. Trong thời khắc này, nếu người 

nào cầu xin Thiên Đàng và sự cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục thì lời 

cầu nguyện sẽ được đáp lại, y sẽ giành thắng lợi và hạnh 
phúc mãi mãi. Allah, Đấng Tối Cao: 

َ َث َ َ ۡن  َاَزۗ  ﴿ ۡدِ َ  ٱۡۡلَ
ُ
 (185: قٮرة آل ٧ٔؿان ) ﴾َ َم  زُۡحنَِح َ ِ  ٱ َارِ َوأ

Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Hỏa ngục và được thu 

nhận vào Thiên đàng thì người đó chắc chắn được thành 
công. (Chương 3 – Ali „Imaran, câu 185). 

Hạnh phúc không phải là niềm vui của thế gian, mà 

hạnh phúc đích thực chính là được cữu rỗi khỏi Hỏa Ngục ở 

Đời Sau. 

Hỡi những người bề tôi của Allah! Tháng Ramadan 

thực sự đã đi qua, thời gian của nó chẳng còn lại bao nhiêu 

nữa, bởi thế, ai trong quí vị đã làm tốt thì hãy cố gắng hoàn 
tất phần còn lại, ai trong quí vị có sự hời hợt và dửng dưng 

thì hãy cố gắng trong thời gian cuối của nó, quí vị hãy nắm 

bắt những gì còn lại, hãy chia tay nó bằng sự bằng an và lời 

chào tinh khiết. 

Những trái tim ngoan đạo sẽ mãi lưu luyến đến 

tháng này, sự chia tay nó khiến họ đau lòng đến rơi lệ, nếu 

đây là tâm trạng của những người gặt hái được điều lợi thì sẽ 
như thế nào đối với ai bị thua thiệt và thất bại trong các ngày 

và những đêm của nó? Tiếng khóc của những người xao 

lãng sẽ mang lại điều gì? Tiếng khóc của họ chỉ là sự nuối 
tiếc về những điều đã vuột mất .. 
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Biết bao nhiều người được khuyên nhủ nhưng họ 

không màng đón nhận lời khuyên, biết bao nhiêu người được 

mời gọi đến với điều tốt đẹp nhưng họ vẫn cứ từ chối?!.. 

Tháng Ramadan là tháng để các trái tim có khát 

vọng Thiên Đàng của Allah, để những đôi mắt rơi lệ vì ăn 

năn sám hối mong được Ngài tha thứ, cho nên những người 
khôn ngoan và kính sợ Allah hãy biết nắm bắt mà tìm sự 

thương xót và lòng khoan dung nơi Ngài, may ra được sẽ 

được hạnh phúc trường tồn và tránh xa được sự bất hạnh đời 

đời kiếp kiếp ở cõi Đời Sau. 
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Nhịn Chay Sáu Ngày Tháng Shauwal 

 Ông Abu Ayyub  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

٬ِْؿ »  اٍل ََكَن ٠َِىيَةِم ادلذ ٫ُ ِقذًة ٨ْ٦ِ َمٮذ َٕ ْتجَ
َ
ةَن ُث٥ذ أ ٌَ  .رواه مك٥٤ «٨ْ٦َ َوةَم َرَم

“Ai nhịn chay Ramadan rồi nhịn thêm sáu ngày của tháng 

Shauwal thì coi như y đã nhịn chay nguyên năm” 

(Muslim). 

Ông Thawban thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

 « َٟ ِ ِؿ ََٚؾل ُْ ِٛ ِؽ ا٣ْ ْٕ يذةٍم َ 
َ
ْمُ٭ٍؿ َوِويَةُم ِقذذِح أ

َ
ِة أ َْشَ َٕ َنْ٭ٌؿ ثِ

ةَن َٚ ٌَ ٨ْ٦َ َوةَم َرَم
٪َِح  . رواه أمحؽ وا٣نكةيئ «َت٧َةُم ِويَةِم الكذ

“Ai nhịn chay Ramadan thì một tháng tương đương với 

mười tháng và nhịn chay sáu ngày sau ngày đại lễ xả chay 

thì đó là sự hoàn tất một năm nhịn chay” (Ahmad, Annasa-i). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

nói: 

٬َْؿ  » ٧َة َوةَم ادلذ جذ
َ
اٍل ١ََٚأ ٫ُ بِِكٍخ ٨ْ٦ِ َمٮذ َٕ ْتجَ

َ
ةَن َوأ ٌَ رواه ا٣زبار  «٨ْ٦َ َوةَم َرَم

ْيه . ٗو
“Ai nhịn chay Ramadan và nhịn thêm sáu ngày của tháng 

Shauwal thì giống như y đã nhịn chay nguyên năm” (Al-

Bazzar cùng những vị khác). 

Ibnu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 
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«  ُ٫٦ُ
ُ
د٫ُْ أ اٍل َػَؿَج ٨ْ٦ِ ُ ٩ُْٮب٫ِِ ٠َيَْٮِم َودَلَ ٫ُ ِقذًة ٨ْ٦ِ َمٮذ َٕ ْتجَ

َ
ةَن َوأ ٌَ  « ٨ْ٦َ َوةَم َرَم

. رواه ا٣ُطاا
“Ai nhịn chay Ramadan và nhịn thêm sáu ngày của tháng 

Shauwal thì y sẽ vô tội giống như y vừa mới lọt lòng mẹ” 

(Attabra-ni). 

Cuối lời, xin nói: 

ٍؽ َوآِ ِ َووْعِج٫ِ وََق٤ذ٥َ  ، َوَوَّلذ اُ لََعَ حُم٧َذ ةل٧َِنْيَ َٕ . احَْل٧َُْؽ لِِلِ رَِب ا٣ْ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Thượng 
Đế của vũ trụ và muôn loài, và cầu xin Allah ban bằng an và 

phúc lành cho Muhammad, gia quyến của Người cùng tất 

các bạn đạo của Người. 

 

    

 

 


