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دَ  إِن   َمح ِ  اْلح ِفُرهُ َوَنُعوذُ بِ ََنحَمُدهُ وَ  لِِل  تَغح تَِعينُُه َونَسح نحُفِسنَا اللِ نَسح
َ
ورِ أ  ِمنح ُُشُ

َماِِلَا، عح
َ
ِللح فَََل َهاِدَي َلُ  ،فَََل ُمِضل  َلُ  للُ ا هِ َمنح َيهحدِ  َوِمنح َسيِّئَاِت أ  ،َوَمنح يُضح
نح اَل 

َ
َهُد أ شح

َ
هَ َوأ ـٰ ِر َواِل ِظيِ إاِل  ا إِلَ حَمِثيِل َوالحُكفح ِبيحِه َوال ن   لُل َجل  َعِن الش 

َ
َهُد أ شح

َ
َوأ

ًدا َعبحُدهُ َورَُسوُلُ  تُهُ ِمنح  حُمَم  َ رحَسلَُه وََصِفيُُّه وََخِليلُُه، وَِخيح
َ
يِِه، أ ِمينُهُ لََعَ وَحح

َ
َخلحِقِه، وَأ

ًة لََعَ  ، وَُحج  َ ًَة لِلحَعالَِمْيح ََللَِة، الح َربُُّه رَْحح ، َفَهَدى الُل َتَعاََل بِِه ِمَن الض  َ َِعْيح مجح
َ
ِعبَاِد أ

ََن بِِه بَ  غح
َ
َد الحِقل ِة، َوأ َ بِِه َبعح ََهالَِة، َوَكَّث  َ بِِه ِمَن اْلح َد الحَعيحلَِة، فََصلََواُت الِل َوَبَّص  عح

ٌ بِاِل َظِر  ، َمنح ات َصَل َعْيح َ حَميَاِمْيح َحابِِه ُغرِّ ال صح
َ
َ َوأ يِِّبْيح وََسََلُمُه َعلَيحِه ولَََعَ آِلِ الط 

ا َبعحدُ  م 
َ
اً، أ ِليحماً َكثِيح َََبِ وََسل َم تَسح

ُذٌن بِاْلح
ُ
 :َووََعتح أ

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính 

dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài 

giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi 

điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy 

tôi. Ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã 

bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề tôi tuyên 

thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 

chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài, 

Ngài hoàn toàn vô can với mọi thí dụ, mọi so sánh, mọi xuyên 

tạt, mọi gán ghép, mọi tổ hợp với Ngài và xin chứng nhận 

Muhammad là nô lệ của Ngài, là Rasul của Ngài, là người 

được Ngài tuyển chọn, là thân tín cận kề Ngài, là tạo vật tốt 

đẹp nhất của Ngài, là nô lệ trung kiên bởi sứ mạng Ngài giao 

phó, Ngài cử Người đến nhằm mang hồng phúc đến cho nhân 

loại, nhằm làm nhân chứng cho toàn thể loài người. Allah đã 

dùng Nabi Muhammad để đưa nhân loại thoát khỏi lầm lạc, 
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dạy con người thoát khỏi ngu dốt, nhân thế lực họ thêm nhiều 

hơn trong khi trước kia quá ít ỏi, mang đến cho họ sự giàu sang 

trong khi trước kia đói khổ. Cầu xin Allah ban bình an và phúc 

lành cho Nabi Muhammad, cho dòng tộc tốt đẹp của Người, 

cho tất cả bằng hữu chính trực của Người, họ là thế hệ có cái 

nhìn rất tinh tế và cái nghe rất chính xác, Ammaa Ba’d: 

Thân hữu Muslim thân mến, mỗi người chúng ta hãy 

tự xem xét và tính toán kỷ lưỡng, tỉ mỉ về những gì mà 

chúng ta đã từng làm, bởi mỗi người chúng ta sẽ phải đối 

diện với tất cả hành động đó dù tốt hay xấu. Đấy chính là lời 

di huấn của Chủ Nhân chúng ta đã di huấn chúng ta: 

َ  َِِّذ  ﴿ َمتت لَِغد ٖۖ َوٱتذُقوواْ ٱَّللذ ا قَدذ ٞس مذ َنُظرت َنفت َ َوۡلت ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َملُوََّ  ُۢ بَِما َتعت َ َخبُِي نُفَسوُه ت   ١٨ٱَّللذ
َ
نَسوهُُه ت ن

َ
َََ َ ِيَن نَُسوواْ ٱَّللذ َوََل تَُكونُواْ َكٱَّلذ

ْوَلَٰٓ 
ُ
َحُُب  ١٩ئَِك ُهُ  ٱلتَفُِسُقوََّ ن صت

َ
َنذةِِۚ ن َحُُب ٱۡلت صت

َ
َحُُب ٱنلذارِ َون صت

َ
َتوِٓي ن ََل يَست

َنذةِ ُهُ  ٱلتَفآئُِزوََّ   20 - 18 :الحشر ﴾ٱۡلت

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và mỗi 

người hãy tự xét lại những điều mà y đã gởi đi trước cho y 

vào ngày mai. Và hãy kính sợ Allah! Quả thật, Allah Rất 

mực am tường về những điều các người làm * Và các ngươi 

chớ trở thành những kẻ quên lẵng đi sự tụng niệm Allah 

(khi các ngươi quên Allah thì) Ngài sẽ quên chính bản thân 

y (và những việc làm giúp ích y vào Ngày Sau). Chính 

chúng là những kẻ hư đốn chuyên làm điều sai. * Những 

người bạn của Hỏa ngục và những người bạn của Thiên 

Đàng không hề ngang bằng nhau. Những người bạn của 

Thiên Đàng mới là những người thắng lợi. Al-Hashr: 18 – 

20 (chương 59). 
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Nabi  nói: 

َسُه )) تحبََع َنفح
َ
حَموحِت، َوإِن  الحَعاِجَز َمنح أ َد ال َسُه، وََعِمَل لَِما َبعح إِن  الحَكيَِّس َمنح َداَن َنفح

 الِل َهَواَها َوَتَمَن  لََعَ 
َ
 ((اِن مَ ال

“Quả thật, người có đức tin mạnh mẽ là người biết tính 

toán cho bản thân và luôn đầu tư cho những gì sau cái chết, 

còn người có đức tin yếu ớt là người chỉ biết làm theo sở 

thích của bản thân rồi tưởng tượng hảo huyền sẽ được 

Allah (tha thứ, sẽ được vào thiên đàng nhưng lại không 

chịu từ bỏ tội lỗi, không chịu sám hối).” Hadith do Imam Al-

Tirmizhi và Ibnu Majah ghi lại. 

Đạo hữu Muslim, mới hôm nào đây chúng ta còn vui 

vẻ và hạnh phúc bên cạnh vị khách Ramadan cao quí nhưng 

giờ đây vị khách đã bỏ chúng ta ra đi và để lại trong lòng 

chúng ta biết bao hạnh phúc và mơ ước, cũng từ hạnh phúc và 

ước mơ đó chia cộng động Islam thành hai nhóm người rõ rệt 

sau Ramadan: 

Nhóm thứ nhất: Họ vui mừng vì họ được ăn uống tự 

do trở lại; họ vui mừng vì đã trút bỏ được gánh nặng hành đạo 

mệt mỏi trong Ramadan. 

Nhóm người thứ hai: Họ vui mừng vì đã hoàn thành 

được nhiệm vụ nhịn chay Ramadan; họ vui mừng vì tội lỗi của 

họ đã được xóa sạch như lời Allah đã hứa với người nhịn chay 

Ramadan bằng cả niềm tin và lòng hi vọng. Và hai niềm vui 

này hoàn toàn khác nhau giống như sự khác nhau giữa trời và 

đất. 

Tín hữu Muslim, trong bộ La-to-if Al-Ma-a'-rif quyển 

1 trang 244 trích lời của giới U’lama tiền nhân nói: “Dấu hiệu 
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chứng minh việc hành đạo của một người đã được chấp nhận 

là người đó tiếp tục hành đạo sau đó, cho nên những ai đã 

hành đạo rồi liên tiếp hành đạo nối tiếp theo sau, chứng minh 

việc hành đạo trước đó của y đã được chấp nhận. Còn ai đã 

hành đạo rồi sau đó trở lại làm tội lỗi giống như trước khi 

hành đạo thì đó là dấu hiệu báo cho biết việc hành đạo của y 

đã bị từ chối.”  

Tuy Ramadan nay đã bỏ mặc người Muslim sau 

lưng nhưng Thượng Đế của Ramadan không hề bỏ mặc họ, 

Ngài luôn sát cánh với người có đức tin và hết lòng kính sợ 

Ngài, bởi Thượng Đế của Ramadan là Đấng Tồn Tại, Đấng 

Sống Mãi, Đấng Bất diệt, 

ت ﴿ ِي ََل َيُموُت َوَسبيِحت َوتََوَّكذ َحيِ ٱَّلذ
ۦ َخبًِيا  لََعَ ٱلت ِ ۦ بُِذنُوِب ِعَبادِه ِۦ  َوَكََفُ بِهِ ِده ِِبَمت

 85 :الفرقان  ﴾٥٨

Và Ngươi (Muhammad) hãy phó thác cho Đấng Sống Mãi 

không bao giờ chết, hãy tán dương ca tụng bằng câu 

Alhamdulillah (tạ ơn Allah) và chỉ cần Ngài duy nhất là 

thừa khả năng thấu hiểu tội lỗi của bầy tôi của Ngài. Al-

Furqaan: 58 (chương 25). 

Allah không những ra lệnh chúng ta phải tôn thờ 

trong tháng Ramadan mà Ngài ra lệnh chúng ta phải tôn thờ 

Ngài cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời: 

﴿ َ تَِيَك ٱلت
ت
ُ يََ ُبدت َربذَك َحَّتذ  ٩٩: الحجر ﴾٩٩قِ ُُ َوٱعت

Và hãy tôn thờ Thượng Đế của Ngươi (Muhamamd) cho 

đến khi cái chết đến với Ngươi. Al-Hijr: 99 (chương 15). 
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Ngoài ra Allah còn di huấn đám nô lệ trung kiên của Ngài với 

lời khuyên: 

﴿ َ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ لُِموََّ  َيَٰٓ ست نُت  مُّ

َ
ۦ َوََل َتُموُتنذ َِِلذ َون  ﴾ ١٠٢َحقذ ُتَقاتِهِ

 ٢٠١: آل عمران
Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và 

đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là những người 

Muslim. Ali I’mraan: 102 – 105 (chương 3), và Allah đã căn 

dặn đám nô lệ của Ngài kỷ lưỡng rằng: 

نَكُث  ﴿
َ
ٍة ن ِد قُوذ لََها ِمنُۢ َبعت  ٩١: النحل ﴾اَوََل تَُكونُواْ َكٱلذَِّت َنَقَضتت َغزت

Và các người chớ có xử sự như một phụ nữ cứ mỗi lần 

kết xong cuộc chỉ hoàn chỉnh thì lại tháo ra. Al-Nahl: 92 

(chương 16). 

Để được luôn là một người Muslim tôn thờ Allah 

không phân biệt thời gian ngày đêm, tháng này hay ngày nọ 

thì mỗi tín đồ Muslim cần phải duy trì thường xuyên các 

việc hành đạo sau: 

 Thường xuyên sám hối: 

Trước Ramadan, tín đồ Muslim đã tự hứa với bản 

thân mình phải sám hối với Allah về tất cả tội lỗi đã phạm 

trước kia và quyết tâm không tái phạm thì trong những tháng 

này hay bất cứ tháng nào khác cũng phải thường xuyên sám 

hối, bởi Allah đã sai bảo: 

ِمُنوََّ لََعلذ ﴿ تُمؤت يَُّه ٱل
َ
ِ ََجِيًعا أ لُِحوََّ َوتُوُبٓواْ ََِِل ٱَّللذ  ١٢: النور  ﴾٣١ُك ت ُتفت

Và hãy quay về sám hối với Allah về tất cả mọi tội lỗi đã 

phạm đi hỡi những người có đức tin, để may ra các 
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ngươi được chiến thắng. Al-Noor: 31 (chương 24), Allah 

phán ở chương khác: 

ِيَن َءاَمُنواْ تُوبُ ﴿ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َبة  نذُصوًحاَيَٰٓ ِ تَوت  [8: سورة اتلحريم ] ﴾ٓواْ ََِِل ٱَّللذ

Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chân thành 

quay đầu sám hối với Allah. Al- Tahreem: 8 (Chương 66). 

Có Hadith do Ibnu U’mar  dẫn lời Rasul  rằng: 

َها يَا)) يُّ
َ
ِفُروهُ  إََِل  تُوُبوا اِل اُس، أ تَغح ِ َواسح ِفُر اللَ  الِل  تَغح سح

َ
تُوُب إََِلحهِ  فَإِِّنِّ أ

َ
مِ  ِف  أ َوح  اَلح

ة   ِمائَةَ   ((َمر 

“Này hỡi mọi người, hãy quay về sám hối và cầu xin 

Allah tha thứ tội lỗi đi. Còn riêng Ta mỗi ngày đã cầu xin 

Allah tha thứ và sám hối với Ngài một trăm lần.” Hadith 

do Muslim ghi. Nếu như Nabi  là người được tha thứ tất cả 

tội lỗi của quá khứ, của hiện tại mà còn phải nhọc nhằn sám 

hối mỗi ngày một trăm lần thì chúng ta những tín đồ Muslim 

cần phải sám hối đến ngàn lần kìa.  

Một Hadith khác do Abu Hurairah  dẫn lời Rasul 

 trong Hadith Al-Qudsi: 

ُ  َيُقوُل )) نَا َتَعاََل  الِل 
َ
نَا ، ِب  َعبحِدى َظنِّ  ِعنحدَ  أ

َ
 ِف  َذَكَرِن  فَإِنح  ، َذَكَرِن  إَِذا َمَعهُ  َوأ

ِسهِ  تُهُ  َنفح تُهُ  َمل   ِف  َذَكَرِن  َوإِنح  ، َنفحىِس  ِف  َذَكرح  َوإِنح  ، ِمنحُهمح  َخيح   َمل   ِف  َذَكرح
بحُت  بِِشَبح   إََِل   َتَقر َب  بحُت  ِذَراًع  إََِل   َتَقر َب  َوإِنح  ، ِذَراًع  إََِلحهِ  َتَقر   َوإِنح  ، بَاًع  إََِلحهِ  َتَقر 
تَاِِّن 
َ
تَيحتُهُ  َيمحِش  أ

َ
َولَةً  أ  ((َهرح

“Allah phán: “TA luôn ở cùng với suy nghỉ của bề tôi TA 

về TA; TA sẽ cạnh y khi y tưởng nhớ TA; khi y tưởng nhớ 
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TA trong thanh tâm y thì TA sẽ nhớ đến y trong thanh tâm 

TA; khi y kể về TA với mọi người thì TA sẽ về y với nhóm 

người khác tốt hơn họ; khi y kính dâng lên TA bằng một 

gang tay thì TA sẽ đến gần y một cánh tay; khi y kính dâng 

lên TA một cánh tay thì TA sẽ đến gần y một giang tay và 

khi y đi bộ đến TA thì TA sẽ chạy bộ đến y”.” Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi. 

 

 Hành lễ Salah Sunnah: 

Nếu trong tháng Ramadan hồng phúc tín đồ Muslim 

có cơ hội hành lễ Salah Al-Taraaweeh trọn cả tháng và hành 

lễ Salah Qiyaam trong đêm ở mười ngày cuối của tháng 

bằng cả nhiệt quyết thì ngoài tháng Ramadan việc Salah 

Sunnah không chấm hết mà nó còn mãi cho đến ngày tận thế 

như đã được khuyến khích qua những Hadith do ông Abu 

Hurairah  thuật lại lời Nabi : 

َد الحَفِريَضِة َصََلُة الل يحِل )) ََلةِ َبعح فحَضُل الص 
َ
 ((أ

“Lễ Salah tốt nhất sau các lễ Salah bắt buộc đó là lễ Salah 

(Sunnah) trong đêm.” Soheeh Muslim. 

Rất ít người Muslim biết được rằng lễ Salah Sunnah 

tốt đẹp nhất trong tất cả lễ nguyện Salah đó chính là lễ Salah 

Al-Witir, bởi đó là dấu hiệu của Người Mumin (người có đức 

tin thật thụ) như Nabi  đã nói:  

حِوتحرِ  لََعَ  اَل ُُيَافُِظ )) ِمٌن وََعلَيحُكمح  إاِل   ال ُب  فَإِن هُ  الل يحِل، بِِقيَامِ  ُمؤح
ح
اِْلِْيَ  َدأ  الص 

، ، إََِل  َبةٌ َوقُرح  َقبحلَُكمح َرَدةُ  َربُِّكمح اءِ  َوإِن  ِقيَاَم الل يحِل َمطح ََسدِ  َعِن  لدِل   ((اْلح
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“Không tín đồ nào bảo vệ được lễ Salah Al-Witir ngoại trừ 

người Mumin. Các ngươi hãy hành lễ Salah Qiyaam trong 

đêm đi, bởi đó là bản tính cần mẫn của nhóm người hiền 

nhân thời trước các ngươi; là sự dâng hiến cho Thượng Đế 

các ngươi và việc hành lễ Salah trong đêm chính là vật 

chắn bảo vệ cơ thể khỏi bệnh hoạn.” 

Và thời gian được phép hành lễ Salah Al-Witir là từ 

sau Salah Al-I’sha cho đến giờ Azaan Salah Al-Fajr, ít nhất là 

một Rak-at và nhiều nhất là mười một Rak-at, đây là lễ Salah 

mà Nabi  đã khuyến khích tín đồ Muslim bảo vệ nó bằng cả 

lời nói và hành động của Người như được ông Jaabir  thuật 

lại lời Nabi : 

نح اَل َيُقوَم ِمنح آِخِر الل يحِل فَلحيُو))
َ
نح َيُقوَم آِخـَرُه َمنح َخاَف أ

َ
َلُ، َوَمنح َطِمَع أ و 

َ
تِرح أ

فحَضُل 
َ
ُهوَدٌة ، وََذلَِك أ  ((فَلحيُوتِرح آِخَر الل يحِل، فَإِن  َصََلَة آِخَر الل يحِل َمشح

“Ai sợ phải không thức được vào cuối đêm thì hãy dâng lễ 

Salah Al-Witir ngay đầu hôm và ai có lòng tin sẽ thức được 

ở cuối đêm thì hãy dâng lễ Salah Al-Witir ở cuối đêm, bởi 

lễ Salah vào cuối đêm là nhân chứng biện hộ và là lễ Salah 

tốt nhất.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Sở dĩ lễ nguyện Salah này được khuyến khích bảo vệ 

hơn bao lễ Salah Sunnah khác là do giá trị của lễ Salah này 

nằm ở Hadith do Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng:   

ُل )) ِ
ُ  َيْنح َماءِ  إََِل  الِل  نحيَا الس  ُل  الل يحِل  ثُلُُث  َيمحِض  ِحْيَ  ََلحلَة   ُك   ادلُّ و 

َ
نَا :َفيَُقوُل  .ال

َ
 أ

حَمِلُك  نَا ال
َ
حَمِلُك، أ ِى َذا َمنح  ال ُعوِن  اَّل  تَجِ  يَدح سح

َ
ِى َذا َمنح  َلُ ؟، يَب فَأ لَُِن  اَّل 

َ
أ  يَسح
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ِطيَُه ؟، عح
ُ
ِى َذا َمنح  فَأ ِفُرِن  اَّل  تَغح ِفرَ  يَسح غح

َ
 يُِضءَ  َحّت   َكَذلَِك  يََزاُل  فََلَ  َلُ ؟، فَأ

رُ   ((الحَفجح
“Allah hạ xuống tầng trời hạ giới vào mỗi đêm sau khi một 

phần ba đầu của đêm trôi qua. Ngài bảo: “Chính TA là 

Chúa Tể, chính TA là Chúa Tể, có ai van xin TA điều gì 

không, TA đáp cho ?; có ai cầu xin TA điều gì không, TA 

ban cho ?; có ai cầu xin TA tha thứ không, TA xóa tội cho ?” 

cứ thế cho đến rạng đông xuất hiện.” Hadith do Al-Bukhari 

và Muslim ghi. Qua Hadith này khẳng định rằng Allah xuống 

tầng trời hạ giới mỗi đêm không phân biệt trong Ramadan hay 

trong bao tháng khác trong năm. 

Là người Muslim tin tưởng vào Allah và ngày tận thế 

thì chúng ta đừng bao giờ bỏ lễ nguyện Salah Al-Witir dù chỉ 

một Rak-at duy nhất sau khi đã hành lễ Salah Al-I’shah xong 

bởi Nabi  đã nói:  

َحب   َوإِن  ))
َ
َمالِ  أ عح

َ
ِ  إََِل  ال  ((قَل   َوإِنح  َدامَ  َما الِل 

“Và quả thật, việc hành đạo được Allah yêu thương nhất 

là việc hành đạo thường xuyên cho dù có ít.” Hadith do 

Al-Bukhari ghi lại. 

 

 Nhịn chay Sunnah 

Nhịn chay Ramadan tuy nay đã qua nhưng không 

đồng nghĩa là sự nhịn chay đã chấm hết bởi ngoài sự nhịn 

chay bắt buộc Ramadan, Islam còn khuyến khích nhịn chay 

rất nhiều thời điểm khác trong năm như được nhắc trong 
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những Hadith do ông Abu Ayyub Al-Ansaari  thuật lại lời 

Nabi : 

تحبََعُه ِسّتاً ))
َ
رِ  َمنح َصاَم َرَمَضاَن ُثم  أ هح ال  ََكَن َكِصياِم ادل   ((ِمنح َشو 

“Ai nhịn chay Ramadan xong rồi nhịn tiếp sáu ngày sau 

đó trong tháng Shawwaal (tháng mười sau Ramadan) thì 

giống như y đã nhịn cả năm tròn.” Hadith do Muslim ghi 

lại. 

Theo Sunnah Nabi  đã nhịn chay vào ngày thứ hai 

và thứ năm và đã nói như được ông Abu Hurairah  thuật 

lại: 

نح ُيعحـَرَض َعَمـِ  ))
َ
ِحـبُّ أ

ُ
َِمـيِس فَأ ِ َواْلح َـْيح

َم ااِلثَح َماُل يَـوح عح
َ
نَـا  ُتعحَرُض ال

َ
َوأ

 (( َصائِمٌ 
“Tất cả việc làm được đưa lên trình (cho Allah) vào mỗi 

ngày thứ hai và thứ năm, nên Ta yêu thích việc làm của 

Ta được trình lên trong lúc Ta đang nhịn chay.” Hadith 

do Al-Tirmizhi ghi lại. 

Nabi  đã khuyên ba người bằng hữu của mình 

Abu Hurairah, Abu Zar và Abu Al-Darda  nhịn chay ba 

ngày ngày 13, 14 và 15 của mỗi tháng (theo lịch Islam), sự 

nhịn chay đó được xem là sự nhịn chay của cả năm.  

Ngoài ra, tín đồ Muslim còn được khuyến khích nhịn 

chay vào những thời gian khác trong năm như: nhịn chay vào 

những ngày đầu của tháng Zul Hijjah (tháng 12); “Nhịn chay 

vào ngày A’rafah được xóa tội của hai năm: năm đã qua và 

năm tới.” Hadith do Ahmad ghi; “Sự nhịn chay tốt nhất sau 
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tháng Ramadan là tháng của Allah tháng Muharram 

(tháng Giêng lịch Islam).” Soheeh Muslim; nhịn chay ngày 

A’shura: “được Allah xóa sạch tội của năm đã qua.” Hadith 

do Muslim ghi. Và sự nhịn chay Sunnah tốt nhất là nhịn chay 

theo cung cách nhịn của Nabi Dawood  là một ngày và xả 

chay một ngày. 

 

 Xướng đọc Qur’an: 

Thấy rằng trong tháng Ramadan, mỗi tín đồ Muslim 

điều dành nhiều thời gian miệt mài bên Thiên Kinh Qur’an, 

có người đã kết thúc Qur’an một vài lần nhưng chỉ vừa sau 

Đại lễ E’id Al-Fit-r thì mọi người lại đặt Qur’an vào trong tủ 

có lẽ họ để đến Ramadan sang năm mới đọc thì phải, chẳng 

lẽ Qur’an chỉ được xướng đọc và chỉ được ban thưởng trong 

tháng Ramadan duy nhất hay sao? Trong khi Qur’an là sợi 

dây kết nối kiên cố giữa bề tôi với Allah, là ánh sáng chói lọi 

của Allah soi sáng mọi bóng tối tội lỗi, là con đường thẳng 

tấp dẫn đến Allah, là lời tụng niệm tuyệt vời nhất để táng 

dương Allah. Nhờ vào Qur’an mà tín đồ Muslim biết phân 

biệt thị phi, đúng sai ở trần gian, là áng sáng chiếu gọi nơi 

cõi mộ tăm tối và là ánh sáng đưa người Mutaqeen (biết kính 

sợ Allah) bình an qua cầu Siraat, bởi Đấng Chúa Tể đã phán: 

قتَومُ  ﴿
َ
ِدي لِلذَِّت ِِهَ ن  ٩: اإلسراء﴾ َِِّذ َهَُذا ٱلتُقرتَءاََّ َيهت

Quả thật, Thiên Kinh Qur'an này sẽ hướng dẫn mọi 

người đến với chân lý. Al-Isra: 9 (chương 17), ở chương 

khác Allah đã phán: 

َ  ١طه ﴿ نَزنلت
َ
َىَٰٓ َمآ ن  2 - ٢ :طه  ﴾٢ا َعلَيتَك ٱلتُقرتَءاََّ لِشَقت
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Taa ha * TA (Allah) không hề thiên khải Qur’an xuống 

cho Ngươi (Muhammad) để làm ngươi đau khổ đâu. 
Taaha: 1- 8 (chương 20).  

Đúng vậy, Thiên Kinh Qur’an không hề làm cho con 

người đau khổ bao giờ, ngược lại chính Qur’an sẽ đưa những 

con tim sống trong mù quáng đến với ánh sáng hào quang, đến 

với chân lý của Đấng Tạo Hóa. 

Chẳng phải khoa học luôn hãnh diện về sự phát triển 

và khám phá vũ trụ xung quanh sao. Tiếc thay mọi phát minh 

của họ đều đi sau Qur’an hàng ngàn năm, điểu hình như gần 

đây trên youtube.com có đang tải tin tức việc khoa học vừa 

phát hiện được rằng giữa loài kiến có sự trao đổi với nhau bằng 

ngôn ngữ và họ đã ghi âm được lời nói đó của chúng, thế là họ 

vui mừng truyền tải thông tin và phỏng vấn rầm rộ. Nhưng đối 

với người Muslim chuyện này đã được Đấng Sáng Suốt Allah 

đề cập cách đây hơn 1400 năm rồi đó là trong chương Al-Naml 

(chương 27), 

لَةٞ ﴿ ِل قَالَتت َنمت ُ َوادِ ٱنلذمت اْ لََعَ تَوت
َ
َٰٓ َِِذآ أ ُخلُواْ  َحَّتذ ُل ٱدت َها ٱنلذمت يُّ

َ
أ َمَسُِكَنُك ت ََل َيَٰٓ

ُعُروََّ   18: النمل ﴾١٨ََيتِطَمنذُك ت ُسلَيتَمُُن وَُجُنوُدهُۥ َوُه ت ََل يَقت

Mãi khi đoàn quân (của Sulaymaan) đến thung lũng 

kiến thì một con kiến đứng ra báo tin mà reo: “Này hỡi 

đồng bào kiến, mọi người hãy đi vào trong hang của mình 

đi kẻo Sulaymaan và đoàn của Người vô tình dẫm đạp lên 

các người trong lúc họ không hay biết.” Al-Naml: 1 

(Chương 27). Ngoài ra còn rất nhiều sự kiện khoa học khác 

mới vừa phát hiện gần đây nhờ vào máy móc tối tân.  
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Tiếc thay, tín đồ Muslim lại sao lãng Qur’an, họ 

không xướng đọc cũng không lắng nghe Qur’an bằng mp3 

và họ lại càng không áp dụng theo lời phán của Qur’an, 

chính tín đồ Muslim đã chủ động bỏ mặc không duy trì mối 

quan hệ với Đấng Chủ Tể nên cộng động Muslim mới rơi 

vào tình cảnh yếu ớt của ngày hôm nay, cũng bởi hành động 

này làm Nabi  đã than với Allah rằng: 

﴿ ِ ُجور  َوقَاَل ٱلرذُسوُل َيَُربي َُذواْ َهَُذا ٱلتُقرتَءاََّ َمهت ِِم ٱَّتذ  30 :الفرقان  ﴾٣٠ا َِِّذ قَوت
Và Rasul đã tha van với Allah: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, 

rằng tín đồ của bề tôi đã ngoãn mặt với Qur’an này.” Al-

Furqaan: 30 (chương 25). 

Thân hữu Muslim, như các bạn đã biết việc xướng đọc 

Qur’an mang lại ân phước rất lớn cho người xướng đọc điển 

hình như các Hadith sau: 

Hadith do Imam Muslim ghi, Nabi  nói: 

آنَ  اقحَرُءوا)) ِت  إِن هُ فَ  الحُقرح
ح
مَ  يَأ ـَحابِِه، َشـِفيًعا الحِقيَاَمةِ  يَوح صح

َ
َرُءوا ل ـَراَويحِن  اقـح  الز هح

ََقَرةَ  َرانَ  آلِ  وَُسوَرةَ  اْلح ِتيَـانِ  فَإِن ُهَمـا ِعمح
ح
مَ  تَأ ن ُهَمـا الحِقيَاَمـةِ  يَـوح

َ
وح  َغَماَمتَـانِ  َكأ

َ
 أ

ُهَما ن 
َ
وح  َغيَاَيتَانِ  َكأ

َ
ُهَما أ ن 

َ
قَانِ  َكأ انِ  َصَواف   َطيح   ِمنح  فِرح َحابِِهَما َعنح  ُُتَاج  صح

َ
 ((أ

“Hãy xướng đọc Qur’an, bởi chính Qur’an sẽ trở thành 

luật sư biện hộ cho người xướng đọc Nó vào ngày phán xét. 

Hãy đọc hai chương Kinh Al-Baqarah và Ali I’mraan thì 

vào ngày tận thế hai chúng sẽ biến thành hai vòm mây hoặc 

là hai đôi cánh chim xòe che mát và biện hộ cho người 

xướng đọc hai chúng.” 
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Có Hadith khác do học giả Al-Tirmizhi ghi, Nabi  

nói: 

  َمنح ))
َ
فًا قََرأ ِ  ِكتَاِب  ِمنح  َحرح ََسنَةُ  َحَسنَةٌ  بِهِ  فَلَهُ  الِل  ِ  َواْلح ثَالَِها بَِعشح مح

َ
  الَ  أ

َ
الم  قُوُل أ

ِلٌف  َولَِكنح  َحرحٌف 
َ
 ((َحرحٌف  َوِميمٌ  َحرحٌف  َواَلمٌ  َحرحٌف  أ

“Ai xướng đọc một chữ cái từ Kinh Sách của Allah (tức 

Qur’an) thì sẽ được một ân phước, và một ân phước được nhân 

lên mười ân phước tương tự. Ta không bảo: “الم” (Alif, lam, 

mim) là một chữ cái mà “ا” (Alif) là một chứ cái, “ل” (lam) là 

một chữ cái và “م” (mim) là một chữ cái.” 

Hiểu được ý nghĩa vĩ đại này nên giới U’lama (học 

giả) xưa kia đã rất nổ lực với việc xướng đọc Qur’an như 

Imam Al-Nawawi  nói: “Đa số U’lama tiền bối xưa kia cứ 

mỗi bảy ngày là họ đọc xong Qur’an một lần.” Đó là trong 

những tháng bình thường còn riêng tháng Ramadan thì họ còn 

cố gắng nhiều hơn nữa. 

 

 Tụng niệm Allah: 

Một con người chỉ có thể xác mà không có linh hồn 

thì chẳng làm được việc gì cả, bởi linh hồn mới là trung tâm 

quản lý cả cơ thể, và để có được một linh hồn tinh khiết 

trong sạch và lành mạnh thì người Muslim cần phải luôn 

miệng tụng niệm Allah còn không thì cũng giống như cái 

xác không hồn, bởi Nabi  đã nói: 

ِي َمثَُل )) ُكرُ  اَّل  ِ  َرب هُ  يَذح ُكرُ  الَ  يَواَّل  حَميِِّت  الحَحِّ  َمثَُل  َرب هُ  يَذح  ((َوال
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“Hình ảnh một người tụng niệm Thượng Đế của y còn 

người kia không tụng niệm, giống như hình ảnh một người 

đang sống và người kia đã chết.” Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

Chẳng những thế việc tụng niệm Allah còn tốt hơn 

cả việc bố thí vàng bạc, tốt hơn cả việc đầu quân đi Jihaad, 

bởi Nabi  đã nói: 

الَ ))
َ
ُكمح  أ َِبُ خح

ُ
ِ  أ ، ِِبَيح َماِلُكمح عح

َ
رحفَِعَها أ

َ
، ِف  َوأ زحََكَها َدرََجاتُِكمح

َ
 ِعنحدَ  َوأ

، َطاءِ  ِمنح  لَُكمح  وََخيح   َمِليِكُكمح َهِب  إِعح ِة،وَ  اَّل  نح  ِمنح  لَُكمح  وََخيح   الحِفض 
َ
 تَلحَقوحا أ

ُكمح  ُبوا َعُدو  ِ نَاَقُهمح  َفتَْضح عح
َ
ُبوا أ ِ نَاقَُكمح  َوَيْضح عح

َ
 ((أ

“Các ngươi có muốn được Ta báo cho biết một việc làm rất 

tốt cho các người, nó sẽ nâng cấp bậc cho các người, nó rất 

có giá trị với Đấng Chúa Tể, tốt hơn cả việc các người 

mang vàng, mang bạc đi bố thí và tốt hơn cả các người đầu 

quân chém giết giặc.” Mọi người đáp: Chúng tôi muốn thưa 

Rasul. Người đáp: 

رُ )) ِ  ِذكح  ((َتَعاََل  الِل 

“Đó là tụng niệm Allah, Đấng Tối Cao.” Hadith do Ahmad 

và Al-Tirmizhi ghi. 

 

 Bố thí: 

Trong tháng Ramadan hồng phúc chính các bạn đã 

mang đồng tiền mồ hôi của mình để bố thí vì Allah với mong 

muốn được ân phước nơi Ngài thì tại sao trong những tháng 
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khác bạn lại ngưng đi việc làm đức hạnh đó chằng lẽ bạn lại sợ 

lũ Shaytaan thì thầm với bạn rằng: 

َقآءِٖۖ ﴿ ُمرُُك  بِٱلتَفحت
ت
َر َوَيَ يتَطُُن يَعُِدُكُ  ٱلتَفقت   ﴾ٱلقذ

Lũ Shaytaan đã hăm dọa chúng sẽ làm cho các ngươi trở 

thành bần hàn nghèo khổ nên đã ra lệnh các ngươi làm 

toàn điều xấu xa đồi bại. còn về Allah thì sao: 

فَِرة  وَ ﴿ غت ُ يَعُِدُك  مذ ا  ٱَّللذ ل  ِنتُه َوََضت ُ َوُِسٌع َعلِي ٞ  َوٱمي  ١65: البقرة ﴾٢٦٨ َّللذ

Trong khi Allah hứa hẹn sẽ tha thứ và ban ân phước cho 

các ngươi và Ngài là Đấng Bao La, Tinh Thông vạn vật. 
Al-Baqarah: 268 (chương 2). Thân hữu Muslim, hãy bố thí đi 

đừng ngần ngại rồi Allah sẽ đền bù lại cho các bạn, cứ mỗi 

đồng tiền bố thí vì Allah sẽ được Ngài bù đắp từ mười đến bảy 

trăm và đến vô giới hạn tùy vào lòng thành tâm của mỗi người. 

Có Hadith vừa báo tin mừng vừa khuyến cáo rằng: 

م   ِمنح  َما)) ِبحُ  يَوح اَلنِ  َملَََكنِ  إاِل   ِفيهِ  الحِعبَادُ  يُصح ِ
َحُدُهَما َفيَُقوُل  َيْنح

َ
ِط  الل ُهم   :أ عح

َ
 أ

ِط  الل ُهم   :اآلَخرُ  َوَيُقوُل  َخلَفاً، ُمنحِفًقا عح
َ
ِسًَك  أ  ((تَلَفاً  ُممح

“Cứ mỗi buổi sáng của trần gian thì có hai Thiên Thần gián 

trần, một trong hai cầu xin rằng: “Lạy Allah, xin hãy gia 

tăng thêm bổng lộc cho người bố thí.” Còn Thiên Thần kia 

thì cầu xin: “Lạy Allah, xin hãy hủy diệt đi tài sản của kẻ ôm 

lấy tài sản.”” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Vào ngày tận thế mỗi người sẽ đứng trình diện riêng 

với Allah mà không có người thông dịch, y nhìn về bên phải 

thì chỉ thấy toàn những gì y đã làm và khi nhì về bên trái cũng 

chỉ thấy toàn những gì đã làm còn ở trước mặt y là hỏa ngục 
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bùn bùn cháy và gào thét kinh hồn giận dữ bởi sự giận dữ của 

Allah, vì thế mà Nabi  đã dặn dò:  

َرة  )) ِة َتمح  ((ِات ُقوا اِل اَر َولَوح بَِشق 

“Các người hãy sợ hãi hỏa ngục cho dù chỉ nhỏ bằng nửa 

quả chà là.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. Cho nên, là 

tín đồ Muslim hãy bố thí đi cho dù chỉ nửa trái chà là chứ 

không nhất thiết là phải bằng tiền bạc.  

Trong cuộc sống con người thường hay tranh đua tiền 

tài và danh lợi nhưng tất cả sẽ là hư vô, sẽ bỏ mặc họ một khi 

họ rời khỏi trần gian này, trong khi đó có những thứ luôn sát 

cánh bên họ nó không rời xa cho dù họ có chết nó cũng cận kề 

bên họ trong mộ nhưng rất ít người muốn chiếm được nó, Nabi 

 nói:  

ِ  ِف  إاِل   َحَسدَ  الَ )) َتَْيح ُ  آتَاهُ  رَُجٌل : اثَح وَ  َماالً  الِل   اِل َهاِر، َوآنَاءَ  الل يحِل  آنَاءَ  ُينحِفُقهُ  َفهح
ُ  آتَاهُ  َورَُجٌل  آنَ  الِل  وَ  الحُقرح  ((اِل َهارِ  َوآنَاءَ  الل يحِل  آنَاءَ  هِ َيُقوُم بِ  َفهح

“Không có hạnh phúc nào bằng hai loại người: Một loại 

được Allah ban cho tiền tài rồi y chia dùng để bố thí cả 

ngày lẫn đêm và một loại người được Allah ban cho thuộc 

lòng Qur’an rồi y thi hành theo (như xướng đọc) cả ngày 

lẫn đêm.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. Đây mới thật 

sự là hành phúc trường tồn sát cánh bên con người nhưng mấy 

ai lại biết và suy nghĩa. 

Đạo hữu Muslim, mỗi tín đồ Muslim cần phải tự hào 

thể hiện mình là một người Muslim đích thực tức chỉ tin tưởng 

trong lòng vẫn chưa đủ cần phải hành động thể hiện ra bề 

ngoài mới chứng minh đức tin thật sự của một người Muslim, 
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giống như Imam Hasan Al-Basri  nói: “Đức tin Iman không 

phải mơ ước hoặc khoát lên bộ cánh là xong mà đức tin Iman 

cần phải tin tưởng trong tim và chứng minh bằng hành động. 

Cho nên đối với ai nói điều tốt đẹp và hành động theo lời nói 

tốt đẹp đó thì hành động của y được chấp nhận, còn ai chỉ nói 

lời tốt đẹp rồi hành động trái ngược thì hành động của y bị 

khướt từ.” Bởi Nabi  nói:  

َ  إِن  )) َواِلُكمح  ُصَوِرُكمح  إََِل  َينحُظرُ  الَ  الِل  مح
َ
 قُلُوبُِكمح  إََِل  َينحُظرُ  َولَِكنح  َوأ

َماِلُكمح  عح
َ
 ((َوأ

“Quả thật, Allah không hề nhìn vào bộ dạng và tài sản của 

các ngươi, mà Ngài chỉ nhìn vào con tim và hành động của 

các người.” Hadith do Muslim ghi. 

Theo lẽ tự nhiên nếu như vào lúc giữa khuya vợ gọi 

hớt hãi bảo con bị sốt cao và co giật thì chắc rằng mỗi người 

cha sẽ vội vả mà bồng con tìm đến bệnh viện đôi khi anh 

không kịp chỉnh tề quần áo, giầy dép nữa là khác bởi sự việc 

đối với anh ta lúc đó không gì quan trọng bằng đứa con tội 

nghiệp cả anh ta. Sau khi đưa con nhập viện và ổn định sức 

khỏe thì anh ta phải quay về tiếp tục ngủ để có sức làm việc 

vào sáng mai. Đến khi lời Azaan cất lên: “Hay ya a’ los 

salaah, Hay ya a’ lal fa laah” thì anh ta chẳng bận tâm tí nào 

đến lời gọi đó, thậm chí có cảm giác đang bị làm phiền nữa là 

khác. Thế đó đâu là tình thương dành cho Allah, đâu là đức tin 

của một người Muslim đích thực ? Đối với loại người này thì 

làm sao y nếm được vị ngọt của niềm tin Imam bởi vị ngọt 

ngào đó chỉ có trong việc đặt tình thương Allah và Rasul  lên 

hàng đầu, Nabi  nói:  
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نح  اإِليَمانِ  َحََلَوةَ  وََجدَ  ِفيهِ  ُكن   َمنح  ثَََلٌث ))
َ
ُ  يَُكونَ  أ َحب   َورَُسوُلُ  الِل 

َ
 إََِلحهِ  أ

ا  ((ِسَواُهَما ِمم 

“Có ba thể loại ai nằm trong đó là đã nếm được vị ngọt 

ngào của đức tin Iman: Tình thương dành cho Allah và 

Rasul của Ngài lên hàng đầu. . .” Hadith do Muslim ghi. 

Thân hữu Muslim, hãy dành trọn cuộc đời, hãy dành 

cả thời gian còn sống để hành đạo tôn thờ Allah trước khi mất 

cơ hội và đừng đẩy thân mình rơi vào hoàn cảnh mà Allah đã 

miêu tả trong Qur’an: 

ِ ٱرتِجُعوَِّ ﴿ تَموتُت قَاَل َربي َحَدُهُ  ٱل
َ
َٰٓ َِِذا َجآَء ن َمُل َصُلِح   ٩٩َحَّتذ عت

َ
ٓ ن ِ
ا فِيَموا لََعّلي

  ٓ ُت  ََكذ َ ٌ   تََركت  ﴾١٠٠ََِِلُ يَووتِم ُيبتَعُثووََّ ِِنذَها ََكَِمٌة ُهَو قَآئِلَُهوا  َوِمون َوَرآئِِهو  بَورت
 ٢٠٠ – ٩٩: المؤمنون

Đến khi cái chết bất ngờ túm lấy chúng thì chúng van 

nài rằng: “Lạy Thượng Đế, xin hãy cho bề tôi được trở lại 

(trần gian) * Hi vọng rằng bề tôi sẽ ngoan đạo làm việc 

đức hạnh mà bề tôi đã bỏ lỡ.” (Allah đáp): “Chẳng bao 

giờ được thế, tất cả sẽ xảy ra y như lời TA đã phán và 

trước mặt chúng sẽ là cỏi Barzakh, chúng phải ở đó cho 

đến ngày phục sinh.” Al-Muminoon: 99 - 100 (chương 

23).  

Và Allah đã réo gọi đám nô lệ trung kiên của Ngài 

rằng: 

﴿ ِ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َكُعواْ َوْۤاوُدُجَۡيَٰٓ َ لََعلذُك ت  يَن َءاَمُنواْ ٱرت َيت َعلُواْ ٱۡلت ُبُدواْ َربذُك ت َوٱفت َوٱعت

لُِحوََّ۩   [77: سورة اْلج]﴾ ٧٧ُتفت
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Hỡi những ai có đức tin! Hãy cúi đầu, hãy quỳ lạy (Allah 

bằng lễ nguyện Salah); hãy thờ phượng Thượng Đế của các 

ngươi và hãy làm điều thiện để may ra các ngươi được 

thành đạt, được chiến thắng. Al-Haj: 77 (chương 22). 

 

Hoàn thành vào chủ nhật 

ngày 14/Shawwaal/1435 H 

nhằm ngày 10/08/2014 


