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D��C��B�������A�
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

  

َْمُدُه َونَْستَِعيْنُُه َونَْستَْغِفُرُه  إِنK اJَْمُد ِبِ 
َ

O،  ْوِر ُRُ َوَغُعوُْذ بِاِهللا ِمْن
ْغُفِسنَا َوِمْن َسيWئَاِت 

َ
ْقَماXَِا  أ

َ
ُ  ،أ

َ
Z Kَو َمْن يُْضِلْل فََال  ،َمْن َفْهِد اُهللا فََال ُمِضل

 ُ
َ

Z َهاِدَي.  
َ
  ْشَهدُ َوأ

َ
ْن ال

َ
هَ أ ـٰ  ا إِلَ

K
ًدا َقبُْدهُ  هللاُ إِال KَمBُ Kن

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
Z يَك ِRَ 

َ
وَْحَدُه ال

 ُ
ُ

Zا َورَُسو Kgْصَحابِ َص
َ
، َوأ ِZِآ َiََيِْن، ُهللا َعلَيِْه و Wjيَْوِم ا 

َ
kِِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِإِْحَساِن إ

ا َنْعدُ  Kم
َ
  :أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! 
Bầy tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài 
phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy 
tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài 
giúp bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và 
mọi điều xấu từ việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật, 
người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối, 
còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ 
tìm thấy sự hướng dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có 
Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế 
duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng 
nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài.  
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 con đường tốt đẹp của họ cho đến Ngày Phán Xét .. 
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Hỡi những bề tôi của Allah, hãy kính sợ Allah Tối 
Cao giống như Ngài đã ra lệnh: 

 ﴿ 
َ
نُْتْم ُمْسلُِموَن يَاأ

َ
َ َحق� ُتَقاتِهِ َو� َتُموُتن� إِ� َوأ ��ِيَن آَمُنوا ات�ُقوا ا َها ال� ���������﴾ي$

 .]١٠٢:  عمران سورة آل[

����Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với 
lẽ mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi chớ 
đừng chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim 
(qui phục Ngài).���� (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 102). 

Hỡi quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Quả thật, tháng thiêng liêng của chúng ta thực sự đã 
sắp ra đi, chỉ còn lại những thời khắc ít ỏi. Tháng thiêng 
liêng này sẽ làm chứng về các việc làm của chúng ta trong 
những chuỗi ngày của nó, bởi thế, chúng ta hãy tích cực 
nhiều hơn nữa trong thời gian ít ỏi còn lại của tháng vĩ đại 
này, e rằng chúng ta không gặp được lại nó ở năm tới. 

Ai đã làm tốt trong những ngày qua thì hãy tạ ơn và 
tán dương Allah về điều đó và hãy cầu xin Ngài đón nhận; 
còn ai đã lơ là và thờ ơ thì hãy sám hối với Allah về những 
gì đã phạm và đã để mất, hãy kết thúc tháng Ramadan bằng 
sự sám hối với Allah về những điều tội lỗi và bất tuân Ngài, 
hãy quay lại với Ngài bằng những việc làm mà Ngài hài 
lòng, hãy kết thúc tháng của chúng ta bằng sự nỗ lực và năng 
hành đạo trong những đêm còn lại; quả thật các việc làm sẽ 
có kết quả bởi những việc làm cuối cùng. 

Quí đồng đạo thân hữu, 
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Hãy biết rằng các đêm ân phúc nhất là những mười 
đêm cuối còn lại này đây, trong đó có một đêm vô cùng ân 
phúc, đó là đêm định mệnh Qadr, đêm tốt đẹp hơn cả một 
ngàn tháng, đêm mà nếu ai bị cấm sự tốt đẹp của nó thì coi 
như y đã bị cấm mọi điều tốt đẹp nhưng sự tốt đẹp của nó 
không cấm bất kỳ ai đến với nó trừ những ai không mong 
muốn và tự cấm bản thân mình đến với nó mà thôi. 

Khi vào mười đêm cuối của Ramadan, Nabi � thường 
làm sống lại các đêm đó, Người đánh thức người nhà và tích 
cực hành đạo hơn bao giờ hết. Người � nói: 

وْ  « Kَر
َ

oْلَةَ  ا
َ

p  َِقْدر
ْ
ِوتْرِ  qِ  ال

ْ
َعrِْ  ِمنَ  ال

ْ
َواِخرِ  ال

َ
  .رواه اvخاري » َرَمَضانَ  ِمنْ  األ

“Các ngươi hãy săn đón đêm định mệnh Qadr vào đêm lẻ 
trong mười ngày cuối của Ramadan” (Albukhari). 

Đêm định mệnh Qadr thường rơi vào các đêm lẻ và nó 
thay đổi vào mỗi năm, có năm nó rơi vào đêm hai mươi mốt, 
có năm nhằm vào đêm hai mươi ba, và có năm nó rơi vào 
đêm hai mươi lăm, hai mươi bảy hoặc hai mươi chín, hoặc 
cũng có thể nhằm vào các đêm chẳn như lời Ibn Abbas � đã 
nói: 

»  ِrْْربَِع وَِع
َ
َِمُسوَْها xِْ أ ْyخاري برقم  » يْنَ ِاvرواه ا)|}||.(  

“Các ngươi hãy bám lấy đêm hai mươi bốn” (Albukhari 
số 2022). 

Chính vì lẽ đó mà Nabi � đã tích cực và năng hành 
đạo trong tất cả mười đêm cuối để tìm kiếm đêm định mệnh 
Qadr, và Người � đã I’tikaf trong mười ngày cuối của 
Ramadan cho đến khi Người qua đời. 
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Bởi thế, hãy nỗ lực hết mình tìm kiếm điều ân phúc vĩ 
đại này hỡi những bề tôi của Allah! Quả thật ai nỗ lực làm 
một điều gì đó chắc chắn sẽ không hoài công. 

Hỡi những bề tôi của Allah, nếu để mất cơ hội của 
những đêm này thì không biết chúng ta có còn cơ hội gặp lại 
trong dịp khác hay không, cho nên hãy biết tận dụng cơ hội 
quí báu đang có trước khi nó ra đi. 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Hãy biết rằng quả thật Allah đã sắc lệnh cho chúng ta 
ở cuối tháng này đây những việc làm để chúng ta đến gần 
Allah hơn cũng như để đức tin Iman của chúng ta được vững 
chắc hơn. 

Một trong những việc làm đó là sự sám hối với Allah, 
ăn ăn về những điều đã bỏ lỡ, thừa nhận mọi tội lỗi, kiên 
quyết không quay lại với những sai phạm, trả lại lẽ phải cho 
chủ nhân của nó nếu có thể. Đây là các việc làm bắt buộc 
cho mọi lúc. 

Và một việc làm khác trong những việc làm ở cuối 
tháng Ramadan ân phúc là Zakah Al-Fitri. Quả thật, Thiên 
sứ của Allah � ra lệnh cho mỗi tín đồ Muslim dù là nam hay 
nữ, tự do hay nô lệ, lớn hay nhỏ và già hay trẻ đều phải xuất 
Zakah Al-Fitri vào cuối Ramadan. Đây là phần thức ăn dành 
cho những người nghèo và khó khăn, đồng thời cũng là cách 
để thanh lọc người nhịn chay từ những lời nói và hành động 
sàm bậy trong lúc nhịn chay. Ibnu Abbas � nói: 

ِفْطرِ  َزَ"ةَ  -وسلم عليه اهللا صg-  اهللاِ  رَُسوُل  فََرَض  «
ْ
ائِمِ  ُطْهَرةً  ال Kْغوِ  ِمنَ  لِلصKالل 

فَِث  Kَمَساِك�ِ  َوُطْعَمةً  َوالر
ْ
اَها َمنْ  لِل Kد

َ
َالةِ  َقبَْل  أ Kةٌ  َزَ"ةٌ  فَِ�َ  الص

َ
اَها َوَمنْ  َمْقبُول Kد

َ
 أ
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َالةِ  َنْعدَ  Kَدقَاِت  ِمنَ  َصَدقَةٌ  فَِ�َ  الص Kوابن ماجه برقم )�{��(أبو داود، برقم  » الص ،

نه األvا, x صحيح س� أ� داود)�|��( Kوحس ،.  

“Thiên sứ của Allah đã ra lệnh xuất Zakah Al-Fitri để 
thanh lọc người nhịn chay từ những lời nói và hành động 
sàm bậy, và là thức ăn cho người nghèo và khó khắn; bởi 
thế, ai thực hiện nó trước lễ nguyện Salah (Eid) thì đó là 
sự Sadaqah được chấp nhận, còn ai thực hiện nó sau lễ 
nguyện Salah thì đó là Sadaqah trong các hình thức 
Sadaqah” (Abu Dawood số 1609, Ibnu Ma-jah số 1827, 
Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt trong Sahih Sunan Abu 
Dawood). 

Ibnu Umar � nói: 

»  Kن
َ
ِفْطرِ  َزَ"ةَ  فََرَض  -وسلم عليه اهللا صg- اهللاِ  رَُسوَل  أ

ْ
 iَ  W�َُ  َرَمَضانَ  ِمنْ  ال

ُمْسِلِم�َ  ِمنَ  َغْفٍس 
ْ
وْ  ُحر�  ال

َ
وْ  َقبْدٍ  أ

َ
وِ  رَُجٍل  أ

َ
ةٍ  أ

َ
وْ  َصِغ�ٍ  اْمَرأ

َ
 ِمنْ  َصاً�  َكبِ�ٍ  أ

وْ  َيْمرٍ 
َ
  .مرواه اvخاري ومسل » َشِع�ٍ  ِمنْ  َصاً�  أ

“Thiên sứ của Allah đã ra lệnh phải xuất Zakah Al-Fitri 
cho tháng Ramadan đối với mỗi tín đồ Muslim dù là 
người tự do hay nô lệ, nam hay nữ, già hay trẻ với một 
Sa’ chà là khô hay một Sa’ lúa mạch” (Albukhari, 
Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác của Albukhari: 

َمرَ  «
َ
نْ  بَِها َوأ

َ
  اKXاِس  ُخُروِج  َقبَْل  تُؤَدKى أ

َ
kَِالةِ  إ Kالص « 

“Và Người ra lệnh thực hiện (xuất Zakah Al-Fitri) trước 
khi mọi người đi dâng lễ nguyện Salah (Eid)”. 
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Và trong một lời dẫn khác: 

ِفْطرِ  َقبَْل  ُفْعُطونَ  َوَ"نُوا «
ْ
وْ  نِيَْومٍ  ال

َ
  .رواه اvخاري » يَْوَمْ�ِ  أ

“Và họ thường xuất Zakah Al-Fitri trước ngày xả chay 
(Eid) một hoặc hai ngày” (Albukhari). 

Uthman bin Affan thường xuất Zakah Al-Fitri cho cả 
bào thai, và từ Hadith này cũng như các Hadith khác đã cho 
thấy việc xuất Zakah Al-Fitri là bắt buộc đối với mỗi tín đồ 
Muslim; không được xuất bằng giá trị thức ăn (tức bằng 
tiền), được phép xuất trước ngày Eid một hoặc hai ngày, tuy 
nhiên tốt nhất là nên xuất vào ngày Eid trước lễ nguyện 
Salah Eid, nhưng không được trì hoãn đến tận sau lễ nguyện 
Salah Eid, khuyến khích xuất thay cho cả bào thai. 

Thức ăn cho Zakah Al-Fitri là lương thực của dân 
chúng ở từng nơi họ đang sinh sống, có thể là chà là khô, 
nho khô, lúa mì, lúa mạch, gạo hoặc các loại lương thực 
khác, mức lượng xuất là một Sa’ tương đương 3 kg, phần 
Zakah Al-Fitri sẽ được phân phát cho người nghèo và khó 
khăn, có thể cho nhiều phần Zakah đến một người nghèo và 
cũng có thể chia một phần Zakah đến nhiều người nghèo. 

Và một trong những việc làm ân phúc để kết thúc nhịn 
chay Ramadan là Takbir từ lúc mặt trời mọc của đêm Eid 
cho đến tận lễ nguyện Salah Eid. Allah Tối Cao và Ân Phúc 
phán: 

﴿  َ ٰ َما َهَد,ُٰكۡم َولََعل�ُكۡم ت َ/َ َ ��واْ ٱ ُ ةَ َوِلَُكّبِ  ﴾ 8ۡشُكُروَن َوِلُۡكِمُلواْ ٱۡلِعد�
 ].185: سورة اvقرة[
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����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). 

Hình thức Takbir là người Muslim sẽ nói: 

َْمدُ  «
ْ
Jَوِبِ ا ُ�َ

ْ
ك

َ
َ�ُ اُهللا أ

ْ
ك

َ
 اُهللا ، َواُهللا أ

K
َ إِال

َ
Zِإ 

َ
، ال ُ�َ

ْ
ك

َ
، اُهللا أ ُ�َ

ْ
ك

َ
  .» اُهللا أ

“Ollo-hu-akbar, Ollo-hu-akbar, La-ila-ha-illo-h, wollo-hu-
akbar, Ollo-hu-akbar, wa lilla-hil-hamdu”. 

“Allah Vĩ Đại, Allah Vĩ Đại, không có Thượng Đế nào 
khác ngoài Allah, Allah Vĩ Đại, Allah Vĩ Đại, và mọi lời 
tán dương và ca ngợi kính dâng lên Ngài”. 

Theo Sunnah, khuyến khích nam giới Takbir lớn tiếng 
trong các Masjid, ngoài các chợ, trong nhà để biểu hiện sự 
thờ phượng Allah Tối Cao. 

Một việc làm khác nữa trong các việc làm ân phúc để 
kết thúc nhịn chay Ramadan là dâng lễ nguyện Salah Eid, 
đây là sự hoàn thiện cho việc tụng niệm Allah. Quả thật, 
Thiên sứ của Allah � đã ra lệnh bảo cộng đồng tín đồ của 
Người nam cũng như nữ thực hiện lễ nguyện Salah này.  

Theo Sunnah, trước khi rời khỏi nhà đi Salah Eid thì 
hãy ăn vài quả chà là khô và nên ăn theo số lẻ (tức 1, 3, 5 .. 
quả), người Muslim nên chọn bộ quần áo đẹp nhất, xức dầu 
thơm, nên đi bộ nếu không bất tiện, khi đi khuyến khích đi 
con đường này và khi về thì về trên con đường khác, khuyến 
khích đến chỗ Salah Eid sớm sau khi xong Fajar vì các 
Sahabah thường làm thế, khuyến khích nam giới Takbir lớn 
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tiếng trên đường tới chỗ Salah Eid, không dâng lễ trước và 
sau Salah Eid. 

Hỡi những bề tôi của Allah, 

Hãy kết thúc thời gian cuối của tháng ân phúc này 
bằng sự nỗ lực hành đạo, sám hối, cầu xin tha thứ và hãy 
năng làm điều thiện. 

نِزَل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهدٗ  ﴿
ُ
ِٓي أ ّمَِن ٱلُۡهَدٰى  ّلِلن�اِس َوَبّيَِنٰتٖ ى َشۡهُر َرَمَضاَن ٱل�

ٰ َسَفرٖ  ۡو َ/َ
َ
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َكَن َمرِيًضا أ  َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلش�

ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَ� يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ َوِلُۡكِمُلواْ  ��ۗ يُرِيُد ٱ َخَر
ُ
ي�اٍا أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ فَِعد�

 ْ وا ُ ةَ َوِلَُكّبِ ٰ َما َهَد,ُٰكۡم َولََعل�ُكۡم تَۡشُكُروَن  ٱۡلِعد� َ/َ َ ��سورة [ ﴾ 8ٱ
 ].185: اvقرة

����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. Bởi 
thế, ai trong các ngươi chứng kiến tháng đó thì phải nhịn 
chay, và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn chay bù 
lại số ngày đã thiếu. Allah muốn điều dễ dàng cho các 
ngươi chứ Ngài không muốn gây khó khăn cho các 
ngươi, 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). 
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َعِظيِْم، َوَغَفَعِ ْ َو�ِيKاُكْم بَِما
ْ
ُقْرآِن ال

ْ
ُكْم xِْ ال

َ
يَاِت  بَارََك اُهللا ِ£ْ َول

ْ
ِفيِْه ِمَن اآل

ُكْم َولَِسائِِر 
َ
َعِظيَْم ِ£ْ َول

ْ
ْستَْغِفُر اَهللا ال

َ
ْ هَذا َوأ ِ̈ ْو

قُْوُل قَ
َ
َِكيِْم، أ

ْ
Jِر ا

ْ
ك Wªَوا

َغُفْوُر الرKِحيْمُ 
ْ
ُمْسِلِمْ�َ ِمْن W�ُ َذنٍْب، فَاْستَْغِفُروْهُ إِنKُه ُهَو ال

ْ
  .ال

Cầu xin Allah ban ân phúc cho tôi và quí đạo hữu từ Kinh 
Qur’an Thiêng liêng qua các câu Kinh cũng như sự nhắc nhở 
trong Nó. Tôi nói lời này và tôi cầu xin Allah Vĩ Đại tha thứ 
tội lỗi cho tôi và cho quí vị và cho tất cả các đồng đạo 
Muslim, quí đạo hữu hãy cầu xin Ngài tha thứ, quả thật Ngài 
là Đầng Hằng Tha thứ và Nhân Từ. 

 

 

 ، ُمتKِقْ�َ
ْ
َعاقِبَُة لِل

ْ
، َوال َعالَِمْ�َ

ْ
َْمُد ِبِ رَبW ال

ْ
J

َ
 ا

َ
  ْشَهدُ َوأ

َ
ْن ال

َ
هَ أ ـٰ  ا إِلَ

K
 هللاُ إِال

 ُ
ُ

Zًدا َقبُْدُه َورَُسو KَمBُ Kن
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
Z يَك ِRَ 

َ
آZِِ،  َصKg اُهللا َعلَيِْه وiَََ  وَْحَدُه ال

ا َنْعدُ  Kم
َ
يِْن، أ Wjيَْوِم ا 

َ
kِْصَحابِِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِإِْحَساِن إ

َ
 :َوأ

 Kَحَسنَ  فَإِن
َ
َِديِث  أ

ْ
Jِكتَاُب  ا  

َ
kُهَدى وََخْ�ُ  اِهللا َيَعا

ْ
دٍ  ُهَدى ال KَمBُ  Kgَص

ُمورِ  َوRَ¬  وََسلKمَ  اُهللا َعلَيْهِ 
ُ
ةٌ  بِْدَعةٍ  َوُ®¬ ٍة بِْدَعٌة Bَُْدثَ َوُ®¬  Bَُْدثَاُيَها األ

َ
 َضَالل

ٍة xِْ اKXارِ 
َ
ل

َ
  .َوُ®¬ َضال

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, Đấng mang lại kết 
quả tốt đẹp cho những người ngoan đạo. Bề tôi xin chứng 
nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, 
Ngài là Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và 
bề tôi xin chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ 
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giả của Ngài.  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 con đường tốt đẹp của họ cho đến 
Ngày Phán Xét .. 

Quả thật, lời nói tốt đẹp nhất là Kinh sách của Allah 
Tối Cao, sự hướng dẫn tốt đẹp nhất là sự hướng dẫn của 
Muhammad, điều xấu xa nhất là sự cải biên đổi mới, tất cả 
mọi sự cải biên đổi mới đều là Bid’ah, và tất cả mọi điều 
Bid’ah đều lệch lạc và tất cả mọi sự lệch lạc đều vào Lửa 
của Hỏa Ngục. 

Hỡi những người bề tôi của Allah, 

Hãy nỗ lực và tích cực trong những ngày cuối còn lại 
của tháng thiêng liêng và ân phúc, bởi quả thật kết quả của 
các việc làm bằng các việc làm cuối cùng. 

Hãy thẳng bước trên con đường thờ phượng và tuận 
lệnh Allah và hãy tránh xa những điều nghịch đạo và tội lỗi. 

Hãy biết rằng, có không ít người đã rơi vào những 
điều trái giáo lý trong ngày Eid: có người cầu xin khấn vái 
đến những người đã khuất, họ đi Tawaf quanh các mộ, đây 
là việc làm Shirk mà Allah đã nghiêm cấm; một số người thì 
tự cao tự đại xem thường người khác; có người thì ăn mặc 
quần áo dài xuống khỏi mắt cá chân trong khi Nabi nói 
những gì phía dưới mắt cá chân đều ở trong Hỏa Ngục; có 
người làm điều tội lỗi khác như chơi thổi sáo, đánh trống, 
đàn và ca hát, cạo nhẵn râu cằm, bắt tay với phụ nữ không 
phải là Mahram, ăn mặc bắt chước phong cách của những 
người ngoại đạo và những người thờ đa thần, nam nữ cặp kè 
ở chốn riêng lẻ, phụ nữ chưng diện làm đẹp đi rong trên các 
chợ ... 
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Hỡi những bề tôi của Allah, 

Hãy kính sợ Allah, hãy kính sợ cơn phẫn nộ, giận dữ 
và sự trừng phạt nghiêm khắc của Ngài mà hết lòng tuận 
lệnh và thờ phượng Ngài. 

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho người tốt 
nhất trong nhân loại, Nabi của chúng ta Muhammad �; và 
cầu xin Ngài hài lòng với các bạn đạo của Người: Abu Bakr, 
Umar, Uthman, Ali cùng tất cả các vị bạn đạo khác. 

، وَ  ُمْسِلِمْ�َ
ْ
َم َوال

َ
ِْسال

ْ
ِعزK اإل

َ
ُمْؤِمِنْ�َ اللُهمK أ

ْ
، َوِان²ُْْ ِعبَاَدَك ال َ�ْ³ِ ِrُْم

ْ
َْك َوال Wrال 

K
ِذل

َ
  أ

ْلََة  
َ

p َوقَاَم 
ً
 َوِاْحتَِسابا

ً
 َوقَاَمُه إِْفَمانا

ً
 َوِاْحتَِسابا

ً
نَا ِمْمَمْن َصاَم َرَمَضاَن إِْفَمانا

ْ
اللُهمK ِاْجَعل

ُ َما
َ

Z َفُغِفَرْت 
ً
 َوِاْحتَِسابا

ً
َقْدِر إِْفَمانا

ْ
ْ�َ  ال ِ ِ́ ا Kرَْحُم الر

َ
َتَُك يَا أ ْ́ َم ِمْن َذنِْبِه بَِر Kَيَقد.  

َرامِ 
ْ
ك ِ

ْ
ِل َواإل

َ
َال

ْ
µا يَا َذا اKَواْقُف َقن 

َ
ْنا َ́ َا َوِاْر

َ
X ا، َوِاْغِفْرKْل ِمنKَيَقب Kاللُهم.  

ُمْؤِمنَ 
ْ
ُمْؤِمِنْ�َ َوال

ْ
ُمْسِلَمات، َوال

ْ
ُمْسِلِمْ�َ َوال

ْ
ْمَواتاللُهمK اْغِفْر لِل

َ ْ
ْحيَاء ِمنُْهْم َواأل

َ ْ
  .ات، األ

 َ�ْ ِ ِ́ ا Kرَْحُم الر
َ
َِتَك يَا أ ْ́ ُمْسِلِمْ�َ بَِر

ْ
ْمَواِت ال

َ
ْمَواتِنَا َوأ

َ
  .اللُهمK اْغِفْر ِأل

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن `يَتآي_ إِن� ٱ ﴿
ۡ
َ يَأ ��ٱۡلَفۡحَشآِء  ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ َعنِ  

ُرونَ وَ  ۚ يَعُِظُكۡم لََعل�ُكۡم تََذك�   ] {�: سورة اXحل [  ﴾o ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡلَۡغِ

 يَْذُكْرُكْم، َواْشُكُروُْه iََ نَِعِمِه يَزِْدُكْم،
َ

kفَاْذُكُرْوا اَهللا َيَعا  ﴿ ِ ��َوَلِۡكُر ٱ
ُ َيۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  ��ۗ َوٱ ۡكَبُ

َ
 ]¹¸: سورة العنكبوت [ ﴾�r أ

Lạy Allah, xin Ngài làm hùng mạnh Islam và những người 
Muslim, xin Ngài hãy hạ thấp sự đa thần và những người thờ 
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đa thần, xin Ngài hãy giúp các bề tôi có đức tin của Ngài 
giành thắng lợi. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy phụ bầy tôi thành những người nhịn 
chay Ramadan, dâng lễ nguyện trong đêm Ramadan và hành 
đạo trong đêm định mệnh Qadr bằng cả đức tin và niềm hy 
vọng rồi được Ngài tha thứ mọi tội lỗi đã qua. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy chấp nhận các việc làm của bầy tôi, 
hãy tha thứ cho bầy tôi, hãy thương yêu bầy tôi, ôi hỡi Đấng 
Tối Cao và Quảng Đại! 

Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ cho những người Muslim 
nam và nữ, những người có đức tin nam và nữ, những người 
đang sống và những người đã chết. Quả thật, Ngài là Đấng 
Nhân từ nhất! 

����Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, 
phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, 
và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm 
điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi 
mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội.���� 
(Chương 16 – Annaml, câu 90). 

Chúng ta hãy nhớ Allah rồi Ngài sẽ nhớ chúng ta, chúng ta 
hãy tạ ơn Ngài về những ân huệ mà Ngài đã ban cho chúng 
ta rồi Ngài sẽ gia tăng thêm ân huệ cho chúng ta! ����Và việc 
tưởng nhớ đến Allah là điều to lớn. Và Allah biết rõ 
những gì các ngươi làm���� (Chương 29 – Al-‘Ankabut, câu 
45). 

  


