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Bài thuyết giảng thứ nhất 

 

 ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���   ���������� ��� 
 ��������� ��� �� �����
�  !��  ���  � ��������� ����"  ��������� ��� ��!�
�" �#$%�&�
�  .�#$%�&�
�      �(��%�)�
� �#�$��*�� ��!�


             �+�,���-�" �./���%�0 ��$����� 1����
��0 �($�23
� �4��"��%23
� �(�5��6 ��/���$789��" �:$;�%<=� �#$������" ��/���$089��"
�  ���$��5 �>$?�6 �� .@$;���
 �A�2�
� �(����7 ��/��;�,89��� ��B$��-$����" �C$689� �D�#�%$&�E ��/��*�%�
� �F�$G�? �� 8�� !H

             �H�� �#�B$I�E�" ��/��J ���K�L ��%!<��" �D��<K$I�E�" �/��#$*�M ��B�
 N�O$&�? �� .P�*�E N��0��  ������
�  !��  ��� �
     QR�����
� �SQ��6�" ����
 �S$?���L �� �D�#$T�"     �D�#$��0 ��%�
 �U$���5 ���%$T2�
� "<V       1�#2%�&�� !H�� �#�B$I�E�" �./��	�E $W�� 

               N�2��T ��D�/��B�7 2X�T ��� $R�5 �#�Y��7�" ��/��%�*�
� �#!,�"�" ���!�%�
� �#�0��;�Z �62��Z $[�\!
� ���<
$;�-�6�" �D�#$��0
         �0�" ��$���0 ��� N!�] �/��L���" �#$��T$;2�
� �6����� �(�5�6�" �̂ $�_I
� �(�%�Z      $P��B�
 �W$��*���2�
��" ������&$]���" ���
` N�

1�%$��$3�M �P!�-�" �/���2�
� �@$;�? N�
�  .H��3$T�a��.  
Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ 

đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, 

Allah thật vĩ đại, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng 

mà chỉ có Allah, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại và tất cả mọi lời ca 

ngợi và tán dương là của Allah. Tạ ơn Allah Đấng ban cho sự tập hợp và 

lễ tết này trở lại, Đấng hủy diệt mọi đoàn kết của quân (địch), Đấng đã 

nâng cao bảy tầng trời không cần trụ cột chống đỡ, Đấng đã trải phẳng 

mặt đất rồi làm cho nó vững vàng bởi những quá núi, Đấng sẽ tập hợp tất 

cả nhân loại vào ngày phán xứ đó là sự thật không gì phải nghi ngờ, quả 

thật Ngài rất uy tín không bao giờ thất hứa. Tạ ơn Allah với mọi hồng ân 

không thể đếm xuể, tạ ơn Ngài và cứ mỗi lần tạ ơn thì hồng ân lại được 

thêm. Chúng tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được 

thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác cũng không có đối 

tác cùng Ngài, Thượng Đế chúng ta rất giàu sang rất khoan dung độ 

lượng, không gì có thể ngăn cản được sự khoan dung độ lượng của Ngài 

đặng và xin chấp nhận Muhammad là bề tôi, là Thiên Sứ của Ngài, Người 

đã thiết lập đặt để ra qui luật và trụ cột cho cộng đồng Islam, Người đã 

thánh chiến vì Allah với lòng đầy nhiệt quyết cho đến khi đẩy lùi sự đa 

thần và nêu cao tính thuần nhất. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành 

cho Người, cho dòng dõi, cho bằng hữu của Người và cho những ai noi 

theo họ với mọi điều tốt đẹp cho đến ngày tận thế. Amma ba'd: 
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Hỡi anh em Muslim thân mến! Hãy kính sợ Allah Đấng tối cao và 

biết rằng Ngài đã ban cho chúng ta mọi hồng ân trong đó ban cho chúng 

ta hưởng được ngày tết tràn đầy hạnh phúc như ngày hôm nay rồi sau đó 

bước lên đỉnh cao của hạnh phúc đó là được hành hương đến ngôi đền 

Ka'bah. Ngài hào phóng dành cho người nhịn chay một phần thưởng 

xứng đáng, một ngày tết đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Với ngày tết này 

tô điểm thêm cho trái đất niềm vui, ánh sáng và hào quang, với ngày tết 

này người Muslim ra khỏi nhà đi đến nơi dâng lễ Solah tết và vì Thượng 

Đế mà họ tạ ơn đã ban cho họ hoàn thành sự nhịn chay và dâng lễ Solah 

trọn tháng Romadon với niềm hạnh phúc, với niềm hi vọng đạt được 

nhiều điều thiện và nhiều phần thưởng. Một khi họ nhìn về tội lỗi và sự lơ 

là thiếu sót của mình làm cho họ rung sợ còn khi nhìn về sự khoan dung, 

sự rộng lượng của Thượng Đế họ lại thèm muốn được làm tiếp. Hôm nay 

là ngày tết của chúng ta đó hỡi anh em Muslim, với chúng ta chỉ có ba 

ngày tết không thêm cũng không bớt: thứ nhất là tết Fitr đến sau tháng 

Romadon, thứ hai tết Odha đến vào ngày tết Haj và cuối cùng là tết hàng 

tuần vào ngày thứ sáu. Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, không có 

Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Allah thật vĩ 
đại, Allah thật vĩ đại và tất cả mọi lời ca ngợi và tán dương là của Allah. 

Hãy biết rằng chúng ta đã và đang được Allah ban cho đại hồng ân 

là được sống trong Islam, đó là tôn giáo công bằng, chân lý, hướng thiện 

là con đường ngay thẳng, tôn giáo cải thiện mọi cộng đồng, mọi dân tộc 

và mọi cá nhân, tôn giáo phù hợp với mọi nơi và mọi thời đại, tôn giáo 

kêu gọi tuyệt đối thành tâm và tôn thờ Allah duy nhất, tôn giáo chỉ bảo 

làm mọi điều tốt đẹp không bỏ sót một điều nào đồng thời khuyến cáo và 

ngăn cấm tất cả mọi điều xấu, điều có hại dù là việc nhỏ nhoi, tôn giáo 

khuyến khích hãy làm người có đạo đức tốt, người thật thà bên cạnh đó 

ngăn cấm những phẩm chất xấu xa thấp hèn, tôn giáo kêu gọi hãy khuyên 

răng lẫn nhau, thật thà đáng tin cậy và ngăn cấm lường gạt, dối trá và 

phản bội, tôn giáo kêu gọi công bằng và đối xử tốt với mọi ngươi, ngăn 

cấm sự bất công, gian dâm thông dâm và gây thù hằn, tôn giáo kêu gọi 

luôn nhiệt tình, rộng lượng và kết bạn, ngăn cấm gây chia rẻ, keo kiệt và 

kết thù, tôn giáo kêu gọi năng nổ lao động chân chính, ngăn cấm lười 

biếng và lao động bất lương, tôn giáo kêu gọi dũng cảm, rộng lượng và 

sẵn sàn ứng chiến với kẻ thù, ngăn cấm nhúc nhát, keo kiệt và không 

chuẩn bị để ứng chiến với kẻ thù, tôn giáo đã được Allah che chở tránh 

khỏi mọi tì vết, gông xiềng và thử thách, tôn giáo cho phép được giàu 

sang, mạnh lành và thịnh vượng, tôn giáo làm cho trái đất đầy ắp kiến 

thức, ân huệ và công bằng trong khi trước kia mọi người sống trong sự 

bất công, nghèo khổ và ngu muội. Cho nên, ai bước vào vành đai của 

Islam chắc chắn y sẽ được hùng mạnh, được đề cao và an bình còn ai 

bước ra khỏi nó thì than ôi sẽ gặp phải sợ hãy, thấp hèn và ô nhục. 
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Vì vậy, hãy nắm chắc Islam và đi theo nó rồi sẽ được hướng dẫn, 

hãy tiếp cận với Thượng Đế của chúng ta bằng sự tôn thờ và cầu xin 

Ngài. Quả thật, người viễn phúc là người nắm vững sự hướng dẫn của 

Allah còn người bất hạnh đau khổ là người hững hờ với nó và đuổi theo 

sở thích của bản thân. Hãy nhìn xem hoàn cảnh của người Kafir (người 

ngoại đạo) ở cuộc sống trần gian này và thành quả của họ vào ngày sau, 

họ chỉ hưởng thụ và ăn uống chẳng khác chi là động vật để rồi sau đó trở 

về với cuộc đổi trác đầy thảm bại, đối với chúng ta những người Muslim 

được hưởng thụ cuộc sống cả trần gian và ngày sau, thật tạ ơn Allah. 

Allah đã liên tiếp ban cho chúng ta mọi hồng ân từ riêng biệt cho đến 

chung chung, từ bên ngoài đến bên trong vì thế hãy tạ ơn Ngài cho thật 

nhiều, hãy cầu xin Ngài ban chúng ta sự vững vàng trên tôn giáo Islam 

cho đến khi trở về trình diện Ngài. 

�m�k�j�i�h�g���½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³����²��±

���Ê��É��È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾

���Í��Ì��Ël ١٧٥ – ١٧٤: ا����ء  

Allah phán: �Hỡi nhân loại! Quả thật, một bằng chứng xác thực từ 

Thượng Đế (Allah) của các người đã đến với các người, bởi vì TA đã 
ban xuống cho các người một ánh sáng thật rõ rệt. Bởi thế, đối với ai 
tin tưởng nơi Allah và bám chặt vào Ngài thì sẽ sớm được Ngài 
khoan dung, ưu ái và sẽ được hướng dẫn theo con đường ngay chính 
để trở về gặp Ngài� Al-Nisa: 174 – 175. 

 

      �
� �H`$�<b�
� R�5 $P<K�
�" R�
 ��� �̂ �6���        ����c\
��" �4��?d� �W�� ��$��5 ��%�� $P<���?� �" R���*�	�E�" ��P$��e�*
  �Z <f$;<Z�� ��P$��K�&�
� �D"���	$���$-��5 .>$E�V cg<� $W�� �W$��%�$3�%�
� ��!5��K�
�" $P<K�
�" R�
 8�� ���	$���$-���" ��\�Y R�
$;

� �P$��T2�
� �6;<	���
� �;�Y ��2E.  
Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh Qur'an vĩ đại 

cho tôi và cho mọi người, nâng cao địa vị của tôi và mọi người qua những 

câu kinh và lời tán dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin 

Allah tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người Muslim. 

Cho nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật Ngài là Đấng vô cùng độ 

lượng vô cùng khoan dung. 
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Bài thuyết giảng thứ hai 

 ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ��� ��� ���������   ��������� ���  ��������� ���   ���������� ��� 
 ��������� ���  ��������� ���  ��������� ��� �� �����
�  !��  ���  � ��������� ����"    �#$%�&�
� ��!�
�" ��������� ��� .�#$%�&�
� 

��!�
     �/����*�
� �X$?���, �D�/����*�
 �g2B�- [�\!
�          $P�B�M���Z$"�� �H��/$h���
 ��4���$��G�
� �P�-��;�� $P�B�
 �(����M�" ���23�?�" �i
               ���2B�j�%�
� ��� �k�$��� _l�T �6;�B�L $k!�T N2��T �@���_O
� ��$B�L !g�&�M$6� ��%�5 ����%$*�M�" �4��0�!j
���

     ���23
� ���%�*�E�" �������K�
� ���M��	�] N��0 �D�#�%$&�E  ����   [�\!
� ��� ��2E�� �#�B$I�E�" �� �����
�  !��     �#��T89� �;�Y
�#�%2O
��          �.62#�b�� .g$7�m�� �D�#$��0 .n$R�L og<��" ���$���$#2�
��" �X��p��� �/_��	��<q�   �� !H�� �#�B$I�E�"   �D�#�$��0 1�#2%�&

      ���" ���� N�
�  ��0�/ $W�� �+�O$E�� ��<
$;�-�6�"         N���J�" �@��]�" N!�]�" ��_����
 #2��*�M $W�� <g�r�5���" ��6�\$E���" ��2I
 ���%��$0��" 2l�T�"    �B�
 �W$��*���2�
��" ������&$]���" ���
` N��0�" ��$���0 ��� N!�] �  �6$;�I�Q�
� �@$;�? N�
�  .H��3$T�a�� $P

����I$&�%�
��"1�%$��$3�M �P!�-�" .  
Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại,Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ 

đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, 

Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, không có Thượng Đế 

nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Allah thật vĩ đại, Allah 

thật vĩ đại và tất cả mọi lời ca ngợi và tán dương là của Allah. Tạ ơn 

Allah Đấng đã tạo mọi sự dễ dàng và thuận lợi cho bầy tôi trong đường 

lối thờ phụng rồi liên tiếp ban cho họ nhiều cơ hội tốt đẹp nhằm tận dụng 

thời gian của họ trong việc phục tùng Ngài. Hôm qua tháng Romadon đã 

ra đi và nay những tháng Haj (hành hương) tại ngôi đền Ka'bah lại đến, tạ 

ơn Allah Đấng đã sở hữu những thuộc tính hoàn hảo và đầy ắp sự ưu ái, 

chúng tôi xin tuyên thệ quả thật Allah là Đấng duy nhất không có Thượng 

Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng tự cung tự cấp, Đấng duy nhất trong việc 

tạo hóa và thống lĩnh, tất cả mọi điều đối với Ngài đều có số mệnh, và xin 

chứng nhận Muhammad là bề tôi và là Thiên Sứ của Ngài, Người đã 

đứng lên kêu gọi mọi người trở về với Allah, Người vừa báo tin vui vừa 

khuyến cáo, Người đã tôn thờ Thượng Đế một các thật hoàn hảo, thật chu 

toàn, Người đã dâng lễ Solah, đã nhịn chay, đã xuất Zakat, đã hành 

hương và đã làm Umroh. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho 

Người, cho dòng dõi, cho bằng hữu của Người và cho những ai noi theo 

họ với mọi điều tốt đẹp cho đến ngày phục sinh. Amma ba'd: 

Hỡi anh em Muslim thân mến! Hãy kính sợ Allah, hãy trang hoàng 

lương tâm của chúng ta bằng sự thành tâm và sám hối giống như chúng ta 

đã tô điểm cho sắc diện của chúng ta bởi những áo quần xinh xắn. Quả 

thật, Allah không nhìn đến hình dạng hay tiền tài của chúng ta mà Ngài 

chỉ nhìn vào con tim chúng ta định tâm mà thôi. 

Nên biết rằng người hạnh phúc không phải là người dự được lễ tết 

hôm nay và cũng không phải người mặc được quần áo mới lại càng 
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không phải người hưởng được cuộc sống trần gian này muốn gì được đó, 

người hạnh phúc thật sự là người biết lo sợ ngày phán xử, họ biết rằng 

Allah luôn luôn giám sát họ trong mọi hoàng cảnh, là Đấng duy nhất cứu 

rỗi họ ra khỏi hỏa ngục với cái nóng rất dữ dội nó, với cái đáy sâu thẩm, 

thức ăn của người hỏa ngục là Zaqqum, thức uống của họ là máu mủ, họ 

sẽ mơ ước được chết hồng thoát khỏi hình phạt đau đớn kia nhưng không 

họ sẽ không chết được họ sẽ bị hình phạt như thế mãi mãi và ngày càng 

nặng hơn. Và người hạnh phúc là người đạt được thiên đàng mà niềm 

hưởng thụ không bao giờ cạn, người của thiên đàng không bao giờ gặp 

phải chuyện buồn hay lo lắng hay bực dọc, họ có cuộc sống tự do muốn 

gì được nấy và được Allah ban cho họ thêm.  

Chúng ta hãy thử nghĩ lại xem bao nhiêu người mới năm ngoái đây 

cùng chúng ta dự lễ tết nhưng hôm nay họ đã an phần dưới mộ, tất cả mỗi 

người chỉ ở trong mộ một mình mà thôi, ở nơi đó không phải ai muốn đến 

là đến ai muốn không là không mà là nơi bắt buộc mỗi người phải đến 

giống như người trước đã ra đi. Cho nên, chớ có dựa hẳn vào trần gian để 

rồi bị lừa gạt. Kết tiếp, hãy thử nghĩ xem chúng ta sẽ ra sao sau chuyến đi 

đó chắc chắn sẽ với sự sợ hãy và kinh hoàng, khi đến ngày phục sinh tất 

cả được phục sinh chân không giầy dép, cơ thể không quần áo, con tim sợ 

hãy còn đôi mắt thì lo âu, nam nữ được tập trung lại một nơi. 

�m��Þ���Ý����Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î�������Í��Ì

l ��� :٣٧ – ٣٤  

�Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, bỏ cả cha mẹ, bỏ 

luôn vợ và con cái. Ngày đó, mỗi người tự lo âu cho bản thân đủ làm 
y quên lãng mọi chuyện� A'basa: 34 – 37. 

 

Không có việc gì làm cho y quan tâm ngoài bản thân y cả rồi các 

quyển sổ được nhận từ tay phải hoặc tay trái tùy theo việc làm của mỗi 

người, cán cân công lý được đặt ra, cây cầu được bắt ngang hỏa ngục mỗi 

người đều phải đi ngang có người được bình an qua bên kia bờ có người 

bị rơi xuống hỏa ngục và có lời gọi: rồi người này thật hạnh phúc còn 

người kia thật là bất hạnh. 

Hãy biết rằng Nabi � đã từng nói:  

))        .#2%�&�� s�#�Y s�#�B�
� ��$��t�" ��!
� �u����� �v?�#�&�
� ��$��t !H�a�5�  �9� Q��L�"     og�<��" ��B�M��w�#$&�� �6;��
�x�y .��0$#��z��
 ((P3� D�"6.  

"Quả thật, lời nói tốt nhất là Kinh Sách của Allah và sự hướng dẫn 

tốt đẹp nhất là hướng dẫn của Muhammad �, còn điều xấu xa nhất 
là điều mới mẽ, tất cả mọi cái mới là bid-a'h, và tất cả bid-ah là sự 
lầm đường lạc lối." Hadith do Muslim ghi lại 
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Bid-a'h: là tất cả những điều mà nguyên thủy trong đạo Islam 

không có, không có trong Qur'an cũng như không có trong sunnah.  

Bắt buộc người Muslim phải đoàn kết ở cùng tập thể bởi vì, Allah 

đặt bàn tay của Ngài cùng tập thể còn ai tự tách rời tập thể thì hỏa ngục sẽ 

là điểm hẹn của y. 

 

Hãy biết rằng Nabi � đã từng nói:  

))��$Y2#
� �@����O�� �H��� .f�2;�L $W�� �{��- ���*��$M�� 2P<w �H��r���6 �@��] $W�� ((P3� D�"6.  
"Ai nhịn chay tháng Romadon (tức tháng chín) rồi nhịn tiếp sáu ngày 

của tháng Shâu-waal (tức tháng mười) thì giống như y đã nhịn được 
trọn năm." Hadith do Muslim ghi lại. 

 

Hadith được giải thích như sau: phần thưởng một được nhân lên 

mười nên nhịn chay một tháng giống như nhịn chay mười tháng và nhịn 

thêm sáu ngày nữa tương đương cho hai tháng, như thế là thành một năm 

tròn. 

Và ai đã lỡ đi sai đường thì hãy trở về với chân lý Islam, bắt chước 

theo Nabi � và bám chắc theo những gì được Người mang đến bởi vì tất 

cả điều là hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất.   

Hãy biết rằng Allah đã hạ lệnh bảo chúng ta làm một việc rồi chính 

Ngài là Đấng bắt đầu, Ngài phán: 

�u�X�Wg��f���e��d��c��bh��n��m��l��k���j��i��

��p��ot ٥٦: ا���اب  

�Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài ban bình an và phúc lành 
cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu xin bình an và phúc 
lành cho Người.� Al-Ahzaab: 56. 

Allah thì gởi trực tiếp bình an và phúc lành cho Nabi �, còn Thiên 

Thần thì cầu xin Allah ban cho Người bình an và phúc lành. 

 

Nabi � nói:  

))�|�$I�0 ��$���0 ��!
� N!�] 1i�#�T��" 2R��0 N!�] $W��((  
"Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban cho mười 
lần." Hadith do Muslim ghi lại. 

 

�B!
��2P �]�cg ��0�N 2%�&���.#� ��0�"�N �f` 2%�&���.#� �%���� �]��k$�! ��0�N 
��Y���$�� ��P� ��0�"�N �f` ��Y���$�� ��P� �S2E�  ��%�T�}# ��)���}#. �B!
��2P $̂ �6��� ��0�N 
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2%�&���.#� ��0�"�N �f` 2%�&���.#� �%���� �k���6��� ��0�N ��Y���$�� ��P� ��0�"�N �f` 
��Y���$�� ��P� �S2E�  �T�}#��% ��)���}#  

"Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho Nabi 

Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho Nabi 
Ibrohim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và 
Rộng Lượng." 

 

�B!
��2P�W$?_#
� 8n��#$0���" �~����$I�%�
��" �̂ $�_I
� !f�V���" �W$��%�$3�%�
��" �@�x$-��� 2h�0��   
"Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng mạnh đạo Islam và người 

Muslim và hãy hạ thấp sự đa thần, người thờ đa thần và kẻ thù của 
tôn giáo." 

 

�B!
��2P �	����$���E ���� $�2#�Z���� ���"�� $�2t����E� ���"�� $-���$6����E� ���"�� $��$0������ ���"�� 
$-����5������ ���"�� �k$E�� �$0����P ���� 2����� �k$E�� �b�%�
���@_# �k$E���" �%�
��_t������ �� �����
�  !��  �k$E��  

"Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội cho chúng tôi với những tội 

lỗi đã qua và sau này, về những tội lỗi mà chúng tôi còn giấu giếm 
hoặc đã truyền bá, những tội lỗi đã phạm nhiều lần, và về những tội 
lỗi mà Ngài biết rõ hơn chúng tôi. Ngài là Đấng bắt đầu cũng là Đấng 
kết thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 
chỉ có Ngài." 

 

�B!
��2P 2E� � �E�*�<V; �S�� ����W �g$G���
�� �"�E�*�<V; �S�� ����W �W$��)�
�� �"�E�*�<V; �S�� �H�� �E2/�� 
�
� �N �f�V$6�� $%�*�
����� �"�E�*�<V; �S�� ���$W ����$��5 ���$EQ#
�� �"�E�*�<V; �S�� ���$W �0��u��\ $��b�
����  

"Thưa Allah! Quả thực, chúng tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự 

keo kiệt, bần tiện, nhúc nhát, tránh khỏi sự yếu ớt khi về già, tránh 
khỏi sự thử thách của Đadjal và tránh khỏi sự hành phạt ở dưới mộ." 

 

 �;<	�0 �S2E�  2P�B!
�2��0 �F$0��5 �;�	�*�
� Q>�&�M�  
"Thưa Allah! Quả thật, Ngài là Đấng Độ Lượng rất thương yêu sự 
tha thứ, cầu xin hãy tha thứ cho bề tôi." 

  
 $+�$]�� 2P�B!
� �
 ��� ��?�/ ���    ��$��� <��%$O�0 �;�Y [�\!
� ��E  �
 $+�$]���" ��� �/ ���$E��E   �L��*�� ��B��5 R��!
� ���   $+�$]���" �
��� 

�M���t`���   �/��*�� ��B��5 R��!
� ��E     1i�/��?�J �i����&�
� �g�*$7��" �
���        1��T��6 �4$;�%�
� �g�*$7��" .�$��t cg<� R�5 �
���  $W�� 
���L cg<�  
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"Thưa Allah! Xin hãy cải thiện tôn giáo của chúng tôi cho chúng tôi 

nó là điều bảo vệ chúng tôi, xin hãy cải thiện trần gian cho chúng tôi 
nó là sự sống của chúng tôi, xin hãy cải thiện ngày sau cho chúng tôi 
nó là nơi chúng tôi phải trở về, xin hãy ban cho chúng tôi thêm mọi 

điều tốt đẹp trong cuộc sống và xin hãy ban cho cái chết là sự nhẹ 
nhàng cho chúng tôi tránh được mọi điều xấu." 

 

 2E�  2P�B!
�� �E    �� .P��0 $W�� �S�� <V;�*    �� .>��Z $W���" �(�	$��?     �� .U�	�E $W���" �(�I$G�?     �� .i�;$0�/ $W���" �(��$I�M  
��B�
 �u��)��$3�?  

"Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi kiến 

thức vô bổ, con tim không biết kính sợ (Ngài), tấm lòng tham lam và 
lời cầu xin không được chấp nhận." 

 

2E�  2P�B!
�� �EN�����
��" ����	�*�
��" N�bQ�
��" s�#�B�
� �S<
�m$3  
"Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài ban cho sự hướng dẫn, lòng 
kính sợ (Ngài), mạnh lành và giàu có." 

 

{�¸��¶��µ��´��³��²��±���°��¯��®��¬z�����  
�Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều tốt lành ở trần 
gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa 
ngục.� 
 

� ��E��;$0�/ ���t`�"�W$��%�
��*�
� _u�6 �� �#$%�&�
� �H��  
Và lời nói cuối cùng của chúng ta là tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ 

và muôn loài. 

 

Tác giả: Shaikh Muhammad bin 

Soleh Al-Uthaimeen 

 

Soạn và dịch thuật: Ibn Ysa 

 

 

  
  
  


