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ُهْوِر، َوَضاَ�َف ِ�يِْه  ُّ ِِ َوال ََا
َ
ْا َجَعَل َرَمَضاَن َييدَب اَ ِ

ي
ادَْمُب ِاِ اِ

َغُفْوُر، وَ 
ْ
َعِز�ُْز ال

ْ
ْشُكُمُه َوُهَو ال

َ
ْحَُبُه ُياَْحانَُه َوأ

َ
ُجْوَر، أ

ُ ْ
ِِ َواَ ََانَا

ْ
ْشَهبُ اد

َ
  أ

َ
ْن ال

َ
أ

هَ  ـٰ  اإِلَ
ي
ُ هللاُ  إِال

َ
ََ ل � ِ

ََ  
َ
ِْفْ الُصُبْورُ  وَْحَبُه ال

َ
ِ َوَما َ ُِ �ْ

َ ْ
ْشَهُب ، َعْعلَُم َاائِنََة اَ

َ
 َوأ

ني 
َ
ُ َييدَبنَا َونَِييينَا أ

ُ
ا َ�اُْبُه َورَُيول با ّي اُهللا وََيليَم ُمَمي ُهَبا َواوّْوِر، َ�

ْ
ُه اُهللا بِال

 َثَعثَ

ا َثْعبُ :  مي
َ
ْورِ . أ ُُ ِِ  الُّ  ََْو

َ
َمُهْم إَِ

رَ
َ
تََ  أ َْ َ لَيِْه وََآَ ِِلِ َوَ�ْحِاِه َوَمِ  ا

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng đã làm cho tháng Ramadan thành những ngày thiêng 
liêng hơn các tháng khác, và đã nhân các ân phước và công 
đức trong nó lên rất nhiều. Tôi xin ca ngợi và tán dương 
Ngài, xin tạ ơn Ngài vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Hằng Tha Thứ. 

Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích 
thực nào mà chỉ có Allah duy nhất, Ngài không có đối tác 
ngang vai, Ngài biết rõ những ánh mắt gian dối và những gì 
được che giấu trong lòng; và tôi xin chứng nhận rằng Nabi 
của chúng ta Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ 
của Ngài, Allah đã cử phái Người mang đến sự hướng dẫn 
và ánh sáng, cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho 
Người, cho gia quyến của Người, các bạn đạo của Người 
cùng những ai đi theo đường lối của họ cho đến Ngày Phục 
Sinh. 
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Quả thật, các chuỗi ngày trôi qua như những đám 
mây trôi, các năm tháng đi qua rất nhanh còn chúng ta thì 
đang ở giữa cuộc sống bận rộn và xao lãng, chúng ta ít khi 
lưu tâm và nghĩ đến số phận và cuộc sống của chúng ta ở cõi 
Đời Sau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َراَد  ﴿
َ
ََ�ََّهاَر ِخلَۡفٗة لَِّمۡن أ  ََ ۡ ّّ � ََ ِج َعَل ِّ َٱ �  َ ٱرٗ ََ ك  َراَد ش 

َ
َۡ أ
َ
َر أ َّ ّّ ي ذَ

َ
 ﴾٦ا أ

] 62يورة الفمقان: [

Và Ngài (Allah) là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày 
nối đuôi nhau luân chuyển để cho ai muốn tụng niệm 
(Allah) và tạ ơn Ngài. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 62). 

Người Muslim luôn ở trong tuổi đời có hạn của 
mình và chuỗi ngày của y chỉ là một thời khắc ngắn ngủi 
trong cuộc sống trần gian, tuy nhiên, Allah, Đấng Tối Cao đã 
ban cho y các mùa ân phúc và tốt lành, Ngài đã ban cho y sự 
thiêng liêng của thời gian và nơi chốn để y chỉnh đốn và cải 
thiện cuộc sống của y, và một trong các mùa thiêng liêng và 
ân phúc đó là tháng Ramadan hồng phúc. Allah, Đấng Tối 
Cao phán: 

تَِب  ﴿  َ ِذَن َءاَمن ٱاْ  ِّ َها � ّه
َ
� َ ِذَن مِن َٰ ِّ � َ ََ تَِب   َ َما  ََ   ُ ا ََ ِ ّّ ُ  �ل  ُ َۡ لَ ََ

ٱَي  ّتق  ََ  ُۡ  ُ ُۡ عََللّ  ُ  ]183: يورة ارقمة[ ﴾  ١َبۡللِ

Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc 
lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho 
những người trước các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ 
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ngay chính biết kính sợ Allah. (Chương 2 – Albaqarah, 
câu 183). 

Trong Ramadan, những ham muốn của linh hồn 
người có đức tin được hạn chế để dành trọn sự cầu nguyện 
ngày lẫn đêm.  

Người thứ nhất thì cầu xin Allah sự khoan dung, 
người thứ hai cầu xin Ngài phù hộ trong việc tuân lệnh Ngài, 
người thứ ba cầu xin Ngài cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục, người thứ 
tư hy vọng được Ngài ban thưởng ân phước tốt đẹp, người 
năm thì tụng niệm và tán dương Ngài .. tất cả những người 
có đức tin luôn hướng về Ngài để cầu nguyện. 

 Ân phúc của tháng Ramadan 

Quả thật, tháng Ramadan là tháng của sức mạnh và 
ban phát. Trong tháng này, Thiên sứ của Allah  đã chinh 
chiến và giành thắng lợi, và trong tháng này Người  và 
những người Muslim đều nhịn chay, và trong tháng này đã 
diễn ra một trận đại chiến Badr, và trọng đại chiến đó lá cờ 
của Islam giành chiến thắng còn lá cờ của tôn giáo thờ bụt 
tượng và thần thánh bị đánh bại. 

Trong tháng Ramadan, Thiên sứ của Allah  và 
các bạn đạo của Người thường trở nên mạnh mẽ hơn cũng 
như năng động và tích cực hơn trong thờ phượng và hành 
đạo. 

Bởi lẽ đó, quả thật tháng Ramadan là tháng của việc 
làm, tháng của sự kiên nhẫn, tháng của sự ban phát chứ 
không phải là tháng của sự yếu đuối, lười biếng và ngủ lì. 
Một số người nhịn chay lại cho mình thảnh thởi và nhàn rỗi 
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rồi cứ ngủ li bì vào ban ngày của Ramadan và rất ít hành đạo 
và làm việc thiện, đi ngược lại với ý nghĩa và mục đích của 
nhịn chay. 

Những người Muslim ở các thời buổi ban đầu đã 
sống trong Ramadan bằng cả trái tim và xúc cảm của họ. 
Vào ngày nhịn chay của họ, họ luôn là những người kiên 
nhẫn và chịu đựng trên mọi sự khó khăn vì kính sợ Allah, họ 
luôn tránh xa những điều làm ảnh hưởng đến cuộc nhịn chay 
của họ, họ không thốt lên những lời nói xấu, hoặc chỉ nói 
những lời lẽ tốt đẹp hoặc im lặng. 

Còn vào ban đêm của Ramadan thì họ năng dâng lễ 
nguyện Salah, đọc xướng Kinh Qur’an, tụng niệm Allah, noi 
theo tấm gương Thiên sứ của Allah . 

Trái quả của nhịn chay là những ân phúc tốt lành, 
chúng không đến bằng sự chai lười và xao lãng của một 
người khi y chỉ biết nằm ngủ say sưa vào ban ngày, đêm thì 
rong chơi ở các phố chợ, toàn thời gian của Ramadan chỉ là 
sự vui chơi vô ích. 

 Nhịn chay là cái chiêng che chắn khỏi Hỏa Ngục 
giống như Nabi  đã nói: 

َعاُْب ِمَ  اوياِر »
ْ
ّ  بَِها ال ُِ

ُِ ُجنيَة َْْاتَ يَا َما الصد  رواه أحب. « إِ ي

“Quả thật, nhịn chay là cái chiêng mà người bề tôi dùng 
nó để che chắn khỏi Hỏa Ngục.” (Ahmad). 

 Nhịn chay là tấm chắn khỏi những dục vọng, quả 
thật, Nabi  đã nói: 
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ْحَصُ  
َ
َصِ ، َوأ

اَ
ْ
ّّ لِل َض

َ
َِنيُه أ

ْ، ، فَ وي َ ََ يَ
ْ
َاَفَة فَل

ْ
َْ ار ِِ َمِ  اْيتََاا اَا

ُي َ ال ََ « ََا َمْع
َفْمِ، 

ْ
ُ وَِجافَ  لِل

َ
َِنيُه ل

ِِ ، فَ ْو يِْه بِالصي
  » َوَمْ  لَْم َْْاتَِاْ� َ�َعلَ

“Này hỡi thanh niên thanh niên, ai trong các người có khả 
năng về thể chất lẫn tiền tài thì hãy kết hôn lập gia đình, 
bởi việc làm đó sẽ giúp các người hạ thấp cái nhìn xuống 
và kìm hãm được dục vọng của bản thân, còn người nào 
không có khả năng thì y phải nhịn chay bởi nhịn chay sẽ 
là cái để bảo vệ y ”. (Albukhari, Muslim). 

 Nhịn chay là con đường đến Thiên Đàng, ông Abu 
Imamah  thuật lại rằng ông đã nói với Thiên sứ : Thưa 
Thiên sứ của Allah, xin Người hãy bảo tôi một việc làm mà 
với nó Allah mang lại phúc lành cho tôi, thì Người  nói: 

« ُ
َ
َِنيُه َال ِمثَْل ل

ِِ فَ يَا  بِالصد
ََ  رواه الُاائ. « َ لَيْ

“Ngươi hãy nhịn chay bởi không có việc làm nào mang lại 
ân phước giống như nó cả” (Annasa-i). 

 Và trong Thiên Đàng, có một cánh cửa chỉ dành cho 
những người nhịn chay đi vào. Ông Sahl bin Sa’ad  thuật 
lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

ِقيَاَمِة ، َال 
ْ
َِ ال ائُِموَن ََْو �ياُن ، ََْبُاُل ِمنُْه الصي ُ المي

َ
َنيِة بَاباا ُعَقاُل ل

ْ
ِْ اّ  

« إِني
َحَب 

َ
ائُِموَن َ�يَُقوُموَن ، َال ََْبُاُل ِمنُْه أ ْعَ  الصي

َ
ُُهْم ُعَقاُل أ ْْ ََ َحَب 

َ
ََْبُاُل ِمنُْه أ

َحَب »
َ
ْضِلَق ، فَلَْم ََْبُاْل ِمنُْه أ

ُ
ُُهْم ، فَََِذا َدَالُوا أ ْْ أامجه ارخارا ومالم.   ََ
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“Quả thật, trong Thiên Đàng có một cánh cửa có tên là 
Arroyyan, vào Ngày Phục sinh những người nhịn chay sẽ 
đi vào từ cánh cửa này, không ai khác ngoài họ được vào. 
Họ được bảo: Những người nhịn chay đâu! Thế là họ 
đứng dậy và đi vào, không ai ngoài họ được phép vào, và 
khi họ đã vào thì cánh cửa đó đóng lại, không ai được vào 
nữa.” (Albukhari, Muslim). 

 Nhịn chay sẽ cầu xin ân xá cho chủ nhân của nó, 
ông Abdullah bin Amru bin Al-As  thuật lại rằng Nabi  
có nói: 

ِد َمنَْعتُُه  ْا َر
َ
ُِ أ يَا ِقيَاَمِة َعُقوُل الصد

ْ
َِ ال َعاِْب ََْو

ْ
َفَعاِن لِل ُْ َ ُقْمُِن ْ

ْ
ُِ َوال يَا « الصد

ْعِ� ِ�يهِ . فد َُ ِِ بِاويَهاِر فَ َهَوا
ُي َِ َوال َعا  بِاللييِْل  الاي

َِ ُقْمُِن َمنَْعتُُه اويْو
ْ
َوَ�ُقوُل ال

َعاِن » في َُ ْعِ� ِ�يهِ . قَاَل فَىُ فد َُ رواه أحب.  فَ

“Nhịn chay và Qur’an sẽ cầu xin ân xá cho người bề tôi 
vào Ngày Phục Sinh. Nhịn chay nói: Thưa Thượng Đế của 
bề tôi, bề tôi đã cấm y đụng đến thức ăn và giao hợp (vợ 
chồng) vào ban ngày, xin Ngài hãy vì bề tôi mà ban ân xá 
cho y; và Qur’an nói: bề tôi đã ngăn y ngủ ban đêm, xin 
Ngài hãy vì bề tôi mà ân xá cho. Thế là, hai thứ đó được 
đáp lại sự cầu xin ân xá.” (Ahmad). 

 Nhịn chay bôi xóa các tội lỗi, quả thật những điều 
tốt sẽ bôi xóa những điều xấu. Ông Abu Huroiroh  thuật 
lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

َِ ِمْ  َذنِْاِه » َقبي ََ ُ َما 
َ
َِ َرَمَضاَن إََِماناا َواْحتَِااباا ُضِفَم ل  متفق  ليه. « َمْ  َ�ا
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“Ai nhịn chay Ramadan với cả đức tin và niềm hy vọng, y 
sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

 Nhịn chay là nguyên nhân đạt được hạnh phúc ở hai 
cõi. Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói: 

َلُوُف فَِم 
َ
ّيُه ، َول َ  َر

ْ
َِ ََل َِ ُعْفِاُم َوفَمَْحَة ِح ائِِم فَمَْحتَاِن فَمَْحَة ِح « َولِلصي

« َِ ِمْا
ْ
ْطيَُب ِ نَْب اِهللا ِمْ  ِر�ِح ال

َ
ائِِم أ رواه ارخارا ومالم.  الصي

“Và người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui lúc xả chay 
và niềm vui khi gặp Thượng Đế; và hơi miệng của người 
nhịn chay ở nơi Allah thơm hơn hương thơm của xạ 
hương” (Albukhari, Muslim). 

 Nắm bắt cơ hội trong Ramadan: 

Có phải tháng Ramadan trong năm nay là mùa để 
quay trở về với Allah và là cơ hội kiểm điểm lại bản thân để 
được gần với Allah? 

Có phải tháng Ramadan là cơ hội tốt cho những ai 
đã lãng phí cuộc đời của họ quay trở lại với Allah bằng trái 
tim có ý thức và cuộc sống Islam chân thật? 

 Ramadan chính là cơ hội cho những người tuyên 
truyền và kêu gọi đến với Allah nhìn lại việc làm của họ để 
họ ý thức được rằng họ đang đảm trách việc kêu gọi hết sức 
thiêng liêng và phấn đấu tốt hơn nữa cho mục tiêu. Do đó, 
họ sẽ thành tâm trong việc làm của họ bởi vì họ biết rằng 
những gì ở nơi Allah mới thực sự tốt lành và còn mãi. 

 Ramadan chính là cơ hội cho mỗi người Muslim 
giúp đỡ người anh em đồng đạo của mình, giúp đỡ những 
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người bị đối xử bất công giành lại những gì thuộc về y, giúp 
đỡ những người có hành vi cư xử bất công với người khác 
cải thiện hành vi không tốt của bản thân. 

 Ramadan là cơ hội để những người giàu, những 
người khá giả nghĩ đến những người nghèo khó, để họ tạ ơn 
Allah về những ân huệ mà Ngài đã ban cho họ, để họ cùng 
nhau góp sức chung tay gạt đi cái đói cho cộng đồng Islam, 
bởi lẽ đức tin Iman của họ sẽ đối mặt với hiểm họa nếu như 
họ không biết nuôi ăn những anh em đồng đạo đói khát, 
không biết chia sẻ quần áo cho những anh em thiếu mặc. 

 Ramadan là cơ hội để mỗi người Muslim tránh xa 
những thói xấu: nói sau lưng người khác, mách lẻo, có ý 
nghĩ xấu cho người khác, khinh miệt coi thường người khác 
và tự cao tự đại. 

 Ramadan là cơ hội để chúng ta vạch ra cho bản thân 
mình rèn luyện bản chất ngoan đạo của người Muslim, để 
chúng ta có đôi tay biết quy phục, đôi chân biết quy phục, 
đôi mắt biết quy phục, đôi tai biết quy phục và chiếc lưỡi 
biết quy phục. Quả thật, Allah, Đấng Tạo Hóa luôn muốn tất 
cả các bộ phận cơ thể của người bề tôi hoạt động trong việc 
tuân lệnh Ngài. Ông Abu Huroiroh thuật lại, Thiên sứ của 
Allah  nói rằng Allah phán: 

ْحاَيْتُُه ُكنُْت َيْمَعُه 
َ
ِحايُه ، فَََِذا أ

ُ
ّي أ ي بِاويَوافِِل َح

َ
ُِ إَِ « َوَما َََزاُل َ�اِْبا َعتََقمي

 ِّ
ي
ِّ َعاُْاُ  بَِها َورِْجلَُه ال

ي
ا ُعاِْصُ بِِه ، َوَ�َبُه ال ِ

ي
ُه اِ ََّصَ ا َْْاَمُ� بِِه ، َو ِ

ي
اِ

 رواه ارخارا. َعْمِش بَِها »
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“Người bề tôi của TA cứ vẫn luôn đến gần với TA bằng 
những việc làm tự nguyện cho tới khi TA yêu mến y, bởi 
thế, khi nào TA đã yêu mến y thì TA sẽ phù hộ cho cái 
nghe của y, cái nhìn của y, đôi tay của y khi chúng dang 
ra, và đôi chân của y khi chúng bước đi” (Albukhari). 

Tất cả những điều trên đều nằm trong bài học của 
nhịn chay, cái sẽ giáo dục ý chí và tâm huyết trong việc bẻ 
gãy bản ngã và tránh xa điều xấu. 

Có ý chí nào kiên cường hơn, có hệ thống nguyên 
tắc nào chính xác và nghiêm hơn việc bạn thấy mọi người có 
đức tin từ Đông sang Tây của quả địa cầu đều cùng nhịn ăn, 
nhịn uống trong một khoảng thời gian, rồi cùng ăn uống trở 
lại trong một khoảnh khắc và cùng chế ngự bản thân không 
cho nó khuất phục dục vọng và ham muốn. 

Người nhịn chay luôn nói với thế lực ham muốn và 
dục vọng từ “Không” vì y mong muốn được Allah hài lòng. 

Vì sự hài lòng của Ngài, y không nói lời dâm ô, 
không quát mắng ầm ĩ, không buông lời sàm bậy và cho dù 
kẻ không hiểu biết cố gây chiến với y thì y né tránh điều xấu 
bằng cách nói: “Quả thật, tôi là người đang nhịn chay”. 

Quả thật, có rất nhiều người luôn bị giam cầm với 
thói quen của mình, biết bao lần họ cố gắng từ bỏ những thói 
quen đó của họ nhưng rồi họ vẫn quay lại. Điều này là do 
những thói quen đã thống trị bản thân và trái tim của họ. Có 
biết bao nhiêu người trong chúng ta đã bị các thói quen ăn, 
uống, ngủ và thức thống trị nhưng chúng ta không thể thoát 
khỏi sự thống trị đó. Tuy nhiên, nhịn chay sẽ là phương thức 
điều trị hiệu quả những thói quen này đối với nhiều người 
một cách không nặng nề hay gặp phải khó khăn. Với nhịn 
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chay, người Muslim có thể bỏ những thói quen của bản thân 
mà không có điều gì trở ngại, nó còn giúp người Muslim 
chiến đấu với những thói quen không tốt và tội lỗi như thức 
khuya thâu đêm, các tiệc tùng xao lãng, sử dụng các chất 
kích thích, các chất gây nghiện như thuốc lá, cần sa, … 
những thứ làm cho ý chí và sự quy phục Allah trở nên yếu 
đuối. 

Khi chúng ta nhịn chay, chúng ta hãy nhịn những 
điều hận thù, những điều tội lỗi và những điều xấu, chúng ta 
hãy giữ chiếc lưỡi của chúng ta không cho nó nói điều sàm 
bậy, hạ thấp cái nhìn của chúng ta xuống không để nó ngắm 
nhìn những điều Haram. Có những người nhịn chay chỉ là 
những người nhịn đói nhịn khát mà thôi chứ họ không phải 
là người nhịn chay đúng nghĩa với giá trị đích thực của nó 
bởi vì họ chỉ biết bỏ thức ăn nhưng lại ăn thịt người anh em 
của mình qua việc nói xấu sau lưng, họ chỉ biết nhịn uống 
nhưng lại không biết kìm hãm bản thân khỏi nói dối, lường 
gạt và gây oán với mọi người. 

 Lời nhắn dành cho những người nhịn chay 

Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng, hãy giữ chiếc lưỡi, 
và hãy tránh gây gổ và làm điều xấu. Khi nào chúng ta nhìn 
thấy ai đó bị lệch hướng thì chúng ta hãy chỉnh đốn y lại, khi 
nào chúng ta bị ai đó trong số người anh em đồng đạo của 
chúng đối xử xấu thì chúng ta hãy kiên nhẫn chịu đựng, và 
khi nào có ai đó gây chuyện thì chúng ta chớ đáp trả mà hãy 
nói: quả thật tôi đang nhịn chay. 

 Những điêu tốt lành của tháng Ramadan: 
Những điều tốt lành của tháng này là có được những 

việc làm ngoan đạo và thiện tốt, tiêu biểu: 
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 Dâng lễ nguyện Salah trong đêm: Quả thật, Thiên sứ 
của Allah  yêu thích việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm 
Ramadan, Người nói: 

َِ ِمْ  َذنِْاِه » َقبي ََ ُ َما 
َ
َِ َرَمَضاَن إََِماناا َواْحتَِااباا ُضِفَم ل  متفق  ليه « َمْ  قَا

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm của Ramadan 
bằng cả đức tin và niềm hy vọng, y sẽ được tha thứ những 
tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

 Sadaqah (bố thí):  Ông Ibnu Abbas  thuật lại: 

ْجَوُد َما  «
َ
ْجَوَد اوياِس ، َوَ�َن أ

َ
َكَن رَُيوُل اِهللا - �ّ اُهللا  ليه ويلم - أ

ْلٍَة ِمْ  َرَمَضاَن 
َ
د ل ُِ  ِْ َقاُه 

ْ
�ُل ، َوَ�َن ََل َقاُه ِجْلِ

ْ
َِ ََل ِْ َرَمَضاَن ِح ََُ�وُن 

ِ ِمَ  
ْْ َ ْجَوُد بِالْ

َ
ُقْمَِن ، فَلََمُيوُل اِهللا - �ّ اُهللا  ليه ويلم - أ

ْ
َ�يَُبارُِيُه ال

ُممَْيلَةِ 
ْ
�ِح ال  متفق  ليه. » المد

 “Nabi  là người rộng lượng và hào phóng nhất, và 
người trở nên rộng lượng và hào phóng hơn nữa trong 
tháng Ramadan khi mà Người gặp đại Thiên Thần Jibril. 
Và Người thường gặp Jibril vào mỗi đêm của Ramadan để 
ôn và học Qur’an. Do đó, Thiên sứ của Allah  là người 
rộng lượng và hào phóng nhất, sự rộng lượng và hào 
phóng của Người hơn cả cơn gió được thổi đi.” (Albukhari, 
Muslim). 

Bởi thế, sự rộng lượng và hào phóng trong việc 
Sadaqah là điều được khuyến khích và nó được khuyến 
khích nhiều hơn nữa trong tháng Ramadan ân phúc. 
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 Đọc xướng Qur’an thật nhiều: Các vị Salaf (Sahabah 
và Tabieen) ngoan đạo thường đọc xướng Qur’an rất nhiều 
trong Salah cũng như trong những lúc khác. 

 I’tikaf: là hình thức ở luôn trong Masjid để chuyên 
tâm thờ phượng Allah, đây là việc làm theo Sunnah của Nabi 
.  

د - �ّ اهللا  ليه ويلم -  ِِ
َة - رض اهللا  نها - َزْوِ، اوي َُ ِ ي  «َ�ْ  َع� ِِ

ني اوي
َ
أ

ّي رََوفياُه  َواِاَم ِمْ  َرَمَضاَن َح
َ
َ اَ َْ َع

ْ
- �ّ اهللا  ليه ويلم - َكَن َعْعتَِكُف ال

رواه ارخارا ومالم.  » هللاُ ا

Bà A’ishah , vợ của Nabi  thuật lại: “Quả thật, Nabi  
thường I’tikaf trong mười ngày cuối của Ramadan cho 
đến khi Người qua đời.” (Albukhari, Muslim). 

 Đi làm Umrah trong Ramadan được ban cho ân 
phước bằng với ân phước của hành hương Hajj như Nabi  
đã nói qua lời thuật của Ibnu Abbas  được ghi lại bởi 
Albukhari và Muslim. 

 Người nhịn chay khuyến khích dùng bữa Suhur (bữa 
ăn trước khi vào nhịn chay): Ông Saeed Alkhudri  thuật 
lại, Thiên sứ của Allah  nói:  

َِني 
ْم َجمَْ ةا ِمْ  َماٍف فَ ُُ َحُب

َ
َْ أ َْم ََ ْن 

َ
ََ رََبُ وُه َولَْو أ َة فَ ََ لُُه بََم

ْ
ْ
َ
ُحوُر أ « الاي

ِم�َ  » ََئَِ�تَُه ََُصلّوَن َآَ الُمتََاحد رواه أحب.   اَهللا َ زي وََجلي َوَم
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“Bữa Suhur là bữa ăn ân phúc, bởi thế, các ngươi chớ 
đừng bỏ nó dù các ngươi chỉ uống một ngụm nước mà 
thôi, vì quả thật Allah, Đấng Tối Cao, và các Thiên Thần 
của Ngài sẽ cầu phúc lành cho những người dùng bữa 
Suhur.” (Ahmad). 

 Khuyến khích nhanh chóng xả chay ngay khi đã đến 
giờ và nên Du-a (cầu nguyện) trước lúc xả chay. Nabi  
nói: 

« ِِ َمْظلُو
ْ
َِ ُعْفِاُم َوَدْ َوُة ال ائُِم ِح َعاِدُل َوالصي

ْ
ُِ ال َِِما ُهُم ا

َُ ََرََة َال رَُمّد َدْ َو  « رَ
رواه التمذا. 

“Có ba đối tượng mà lời cầu xin của họ không bị khước từ 
(tức được đáp lại) đó là vị Imam chính trực, người nhịn 
chay cầu nguyện lúc xả chay và người bị đối xử bất công”. 
(Tirmizhi). 

 َ ِْ َقائِِم
ْ
ُهْم َوِمَ  ال ََ َ َ�َبقَا ِْ َِ ِب ُمتَصي

ْ
َ ِ�يَاَمُهْم َوِمَ  ال ِْ ائِِم َقايْل ِمَ  الصي ََ اللُهمي 

ْامِْجنَا ِمْ  
َ
ْمنَا َوأ اي

َ
ْمنَا َوَما أ َا َما قَبي

َ
َ ُدَعَفُهْم َواْضِفْم و ِْ اِ� ِي يَاَمُهْم َوِمَ  ا َِ

 . َ ِْ ِع ْجَ
َ
ٍب وََآَ ِِلِ َوَ�ْحِاِه أ ّي اُهللا َآَ َييدِبنَا ُمَمي َا. َوَ�

َ
ْهِم َمْغُفْوَر و ُي هذا ال

Lạy Allah, xin Ngài hãy chấp nhận sự nhịn chay của những 
người nhịn chay, chấp nhận sự Sadaqah của những người 
Sadaqah, chấp nhận lễ nguyện Salah trong đêm của những 
người thức đêm dâng lễ nguyện, chấp nhận lời cầu xin của 
những người cầu nguyện, xin Ngài  hãy tha thứ cho bầy tôi 
những tội lỗi đã qua và những tội lỗi sắp tới và xin Ngài hãy 
ban cho bầy tôi ra khỏi tháng này là những người được Ngài 
tha thứ. Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi 
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 của chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người cùng 
tất cả các bạn đạo của Người.` 

 

 

    

 
 


