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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

 ِ ُد لِِلَ َمح ِل ا ِمْسِب اهلِل َواحلح بِِه َوالَصََلةُ َوالَسََلُم لََعَ رَُسوح هلِل ولَََعَ آِِلِ وََصحح
َطََف اهلُل َبعحَض . وََسلَمَ  ِطَفاء فَلََقدح ِاصح ِصح ِن ُسَنُة اْلح فَإَن ِمنح ُسََنِ اهلِل يف الحَكوح

َ لََعَ َبعحض    .انلَِبيِّْيح

ُهوحرَ لََعَ بَعحض    َطََف َبعحَض الشُّ حَمََلئَِكِة لََعَ َبعحض  َوِاصح َطََف َبعحَض ال َوِاصح
َطَفاَها اهللُ َواِ  يَاِم الَِِتح ِاصح

َ يَاِم لََعَ َبعحض  َوِمَن اْلح
َ َطََف َبعحَض اْلح َوفََضلََها لََعَ  صح

َماِل ِفيحَها عح
َ فحَضِل اْلح

َ
ِلَها َوأ ِ َفتََعالُوحا بِنَا نِلَتََعَرف لََعَ فَضح يَاِم الحُعرشح

َ
َِها أ  .َغْيح

Nhân danh Allah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính 

dâng lên Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của 

Allah, cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của 

Người. Quả thật, những con đường của Allah trong vũ trụ này 

đều là những con đường được lựa chọn. Quả thật, Allah, Đấng 

Tối Cao đã chắt lọc một số vị Nabi trong các vị Nabi của Ngài. 

Ngài chắt lọc một số vị Thiên Thần trong số các vị Thiên 

Thần của Ngài, Ngài chắt lọc một số tháng trong các tháng của 

Ngài và Ngài chắt lọc một số ngày trong các ngày của Ngài, và 

một trong những ngày Allah chắt lọc và ban hồng phúc cho nó 

hơn những ngày khác đó là mười ngày Zdul-Hijjah. 
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Nào chúng ta hãy cũng nhau tìm hiểu về ân phúc của 

những ngày này và những việc làm tốt đẹp và ân phước trong 

những ngày này. 

 

 

Ân phúc 10 ngày Zdul-Hijjah từ Qur’an Và 

Sunnah 

 Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 [2، 1: سورة الفجر] ﴾ ٢َوََلَاٍل َعۡۡشٖ  ١َوٱۡلَفۡجرِ  ﴿
Thề bởi rạng đông. Thề bởi mười đêm (Chương 89 – Al-

Fajr, câu 1, 2) 

Học giả Tafseer Ibnu Kathir nói: Thề bởi mười đêm 

có nghĩa là mười đêm Zdul-Hijjah; Ibn Abbas, Ibnu Zubair, 

Muja-hid và nhiều học giả Salaf khác đã nói như thế.  

 Ông Ibnu Abbas  nói:  

نَهُ  - وسلم عليه اهلل صىل - انَلِبِّ  َعِن 
َ
يَامِ  ِف  الحَعَمُل  َما » قَاَل  أ

َ
ِ  أ فحَضَل  الحَعرشح

َ
 ِمنَ  أ

َهادُ  َولَ  قَالُوا.  « َهِذهِ  ِف  الحَعَمِل  ِ
َهادُ  َولَ  » اَل قَ  اْلح ِ

ِسهِ  ُُيَاِطرُ  َخَرجَ  رَُجل   إِلَ  ، اْلح  بِنَفح
ء   يَرحِجعح  فَلَمح  َوَماِِلِ   .رواه ابلخاري « بََِشح

Thiên sứ của Allah  đã nói: “Không có việc làm nào tốt đẹp 

hơn việc làm trong những mười ngày này”. Các Sahabah 

nói: Ngay cả việc Jihaad ư?. Người  nói: “Ngay cả việc 

Jihaad, trừ phi một người ra đi dâng cả tính mạng và tài 

sản cho Jihaad và không mang gì trở về cả” (Al-Bukhari). 
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Người thuật lại Hadith: Abdullah bin Abbas, người ghi 

chép và dẫn truyền lại: Albukhari từ Sahih Al-Bukhari số 969, 

tóm lược lời đánh giả: Hadith Sahih. 

Và trong các bộ ghi chép khác, chẳng hạn như: 

يَام   ِمنح  َما »
َ
َحبُّ  ِفيَها الَصاِلحُ  الحَعَمُل  أ

َ
يَامِ  َهِذهِ  ِمنح  اهللِ  إَِل  أ

َ
رواه أبو داود ،  « اْل

 .والرتمذي، وابن ماجه وأمحد

“Không có ngày nào mà việc làm ngoan đạo trở nên được 

Allah yêu thương hơn trong những ngày này” (Abu 

Dawood, Tirmizhi, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

يَام   ِمنح  َما »
َ
َظمَ  أ عح

َ
َحَب  َولَ  اهللِ  ِعنحدَ  أ

َ
يَامِ  َهِذهِ  ِمنح  ِفيِهنَ  الحَعَمِل  ِمنَ  إََِلحهِ  أ

َ
 اْل

 ِ ِِثُوا الحَعرشح كح
َ
ِليِل  نَ مِ  ِفيِهنَ  فَأ ِبْيِ  اتَلهح ِميدِ  َواتَلكح  .رواه أمحد « َواتَلحح

“Không có ngày nào thiêng liêng hơn đối với Allah bằng 

mười ngày này và cũng không có việc làm trong ngày nào 

được Ngài yêu thương bằng trong mười ngày này. Bởi thế, 

các ngươi hãy Tahleel (nói: La-ila-ha-illollo-h), Takbeer 

(nói: Ollo-hu-Akbar) và Tahmeed (nói: Al-hamdulillah) 

thật nhiều” (Ahmad). 

 Ông Jabir thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

«  ِ يَاُم الحُعرشح
َ
نحيَا أ يَاِم ادلُّ

َ
فحَضُل أ

َ
رواه ابن حبان وأبو يعىل وصححه العَلمة اْلبلاين  «أ
الصفحة أو  –صحيح اْلامع : املصدر –اْلبلاين : جابر بن عبد اهلل املحدث: يالراو –

 3311: الرقم



Tận dụng cơ hội 10 ngày Zdul-Hijjah. . . 
 

7 

“Các ngày tốt nhất trên cõi trần là mười ngày Zdul-Hijjah” 

(Ibnu Hibban và Abu Ya’la ghi lại, Sheikh Albani xác nhận 

Sahih; Hadith được Jabir bin Abdullah thuật lại, nguồn tài 

liệu: Sahih Jami’a số 1133). 

 

 

Những việc làm ngoan đạo và thiện tốt trong 10 

ngày Zdul-Hijjah 

Có nhiều ghi chép nói về sự nỗ lực và chăm hành đạo và 

hành hiện của những người Salaf trong những ngày này. Tiêu 

biểu như Sa’eed bin Jubair, khi vào những mười ngày Zdul-

Hijjah thì ông lại chăm hành đạo và chăm Takbir hơn và ông 

thường nói với mọi người: “Các người chớ tắt đèn trong mười 

đêm này ...” có nghĩa là các người hãy dâng lễ nguyện Salah 

trong đêm thật nhiều và hãy cố gắng làm nhiều việc tốt trong 

những ngày này. 

 Nhịn chay 

Ông Hunaidah bin Khalid thuật lại từ vợ của ông và vợ 

của ông thuật lại từ một số người vợ của Thiên sứ  rằng:  

عَ  يَُصومُ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهللِ  رَُسوُل  ََكنَ  » َِجةِ  ِذى تِسح مَ  احلح  ََعُشوَراءَ  َوَيوح
يَام   َوثَََلثَةَ 

َ
ر   ُكِّ  ِمنح  أ

َوَل  َشهح
َ
ِ  أ رِ  ِمنَ  اثحنَْيح َِميَس  الَشهح رواه أبو داود وصححه  « َواْلح

 .العَلمة اْلبلاين

“Thiên sứ của Allah  thường nhịn chay vào ngày mồng 

chín của tháng Zdul-Hijjah, ngày A’shura’, ba ngày mỗi 



Tận dụng cơ hội 10 ngày Zdul-Hijjah. . . 
 

8 

tháng và mỗi ngày thứ hai và thứ năm” (Abu Dawood ghi lại 

và được Sheikh Al-Bani xác nhận Sahih). 

Người thuật lại Hadith: một số bà vợ của Thiên sứ , 

người trích dẫn Hadith: Sheikh Al-Bani, nguồn tài liệu: Sahih 

Annasa-i, số Hadith: 2416. 

Ông Abu Qata-dah Al-Ansaari  thuật lại: 

َل اهلِل َص  َن رَُسوح
َ
مِ  َعنح  ُسئَِل ىَل اهلُل َعلَيحِه وََسلََم أ مِ  َصوح رُ  » َفَقاَل  َعَرفَةَ  يَوح  يَُكفِّ

حَماِضيَةَ  الَسنَةَ  َاِقيَةَ  ال  .رواه مسلم « َوابلح
Thiên sứ của Allah  khi được hỏi về nhịn chay ngày A’rafah 

thì Người nói: “Nó xóa đi tội lỗi của năm vừa qua và năm 

sắp tới” (Muslim). 

Người thuật lại Hadith: Abu Qata-dah Al-Ansaari Al-

Harith bin Rabi’i, nguồn tại liệu: Attamheed 12/261. 

 Nhiều tụng niệm Allah 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

يهامٖ  ﴿
َ
ِ ِِفٓ أ ۡعلُوَمٍَٰت  َوَيۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله  [82: احلج سورة] ﴾ مه

Và để họ tụng niệm đại danh của Allah trong các ngày 

được ấn định. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 28). 

Ông Ibnu Abbas  nói: Và để họ tụng niệm đại danh 

của Allah trong các ngày được ấn định. (Chương 22 – Al-

Hajj, câu 28) có nghĩa là mười ngày Zdul-Hijjah còn Và hãy 

tụng niệm và tán dương Allah vào những ngày được ấn 

định. (Chương 2 – Albaqarah, câu 203) có nghĩa những ngày 

Tashreeq (ngày 11, 12, 13 của Zdul-Hijjah). 
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Vào mười ngày Zdul-Hijjah này thì Ibnu Umar   và 

Abu Huroiroh  thường ra chợ để Takbir và mọi người đã 

Takbir cùng với hai người họ. (Albukhari).  

 Qurbaan (giết tế bò, cừu, dê để ăn và chia sẻ 

với những người nghèo) 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  

َرَبنَ  فََلَ  يَُضحِّ  َولَمح  َسَعة   َِلُ  ََكنَ  َمنح  » بن ماجه وأمحد وحسنه رواه ا « ُمَصََلنَا َيقح
 2452صحيح ابن ماجه رقم : العَلمة اْلبلاين، املصدر

“Ai dư dả mà không làm Qurbaan thì chớ đến gần chỗ 

dâng lễ nguyện của Ta” (Ibnu Ma-jah và Ahmadh ghi lại, 

Sheikh Al-Bani xác nhận Hadith khá tốt, nguồn tài liệu: Sahih 

Ibnu Ma-jah số 2549). 

 Umrah 

Ibnu Umar nói rằng tôi thích đi làm Umrah  trong 

mười ngày Zdul-Hijjah hơn cả trong hai mươi ngày kia. Ibnu 

Jarir giải thích: hai mươi ngày đó có nghĩa là mười ngày cuối 

của Ramadan và mười ngày đầu của tháng Muharram. 

 Nhiều Du-a 

Ông Abu Musa Al-As’ari nói rằng những ngày ấn định 

này (tức mười ngày Zdul-Hijjah) mà Allah đề cập đến trong 

Qur’an là những ngày mà lời Du-a không bị khước từ. 

(Alquryabi ghi lại trong “Kitab hai ngày đại lễ”). 

Thiên sứ của Allah  nói:  
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ء   لَيحَس  » َرمَ  ََشح كح
َ
ََعءِ  ِمنَ  َتَعاَل  اهللِ  لََعَ  أ  – رواه الرتمذي وقال اْلبلاين حسن « ادلُّ

 454: الصفحة أو الرقم –بلوغ املرام : املصدر –ابن حبان : أبو هريرة املحدث: الراوي
 .صحيح: خَلصة حكم املحدث

“Không có bất cứ điều gì được quí trọng nơi Allah bằng 

Du-a (cầu nguyện, khấn vái khẩn xin Ngài)” (Tirmizhi ghi 

lại, Sheikh Al-Bani xác nhận Hadith khá tốt, Hadith được thuật 

lại bởi Abu Huroiroh , nguồn tại liệu: Bulugh Al-Muram số 

454, đánh giá của giới học giả này: Hadith Sahih). 

Và những người có đức tin chúng ta phải có niềm tin 

kiên định rằng điều tốt đẹp không bao giờ bị ngăn cấm bởi sự 

Du-a này. Một Hadith ghi lại:  

ِب  َعنح 
َ
نَ  َسِعيد   أ

َ
ِلم   ِمنح  ما » قَاَل  -وسلم عليه اهلل صىل- انَلِبَ  أ ُعو ُمسح َوة   يَدح  بَِدعح

َطاهُ  إِلَ  رَِحم   قَِطيَعةُ  َولَ  إِثحم   ِفيَها لَيحَس  عح
َ
َدى ابِهَ  اهللُ  أ نح  إَِما ثَََلث   إِحح

َ
 َِلُ  ُتَعَجَل  أ

َوتُهُ  نح  َوإَِما َدعح
َ
نح  َوإَِما اآلِخَرةِ  ِف  َِلُ  يََدِخَرَها أ

َ
َِف  أ وءِ  ِمنَ  َعنحهُ  يَْصح  قَالُوا. « ِمثحلََها السُّ

ِِثُ  إِذا   َِثُ  اهللُ  » قَاَل . نُكح كح
َ
: رواه أمحد وقال العَلمة اْلبلاين حسن صحيح املصدر « أ
 .3311: صحيح الرتغيب الرقم

Ông Abu Saeed  thuật lại rằng Nabi  nói: “Bất cứ người 

Muslim nào cầu xin với lời cầu xin trong đó không mang 

điều tội lỗi và không có sự cắt đứt mối quan hệ máu mủ 

tình thâm thì đều được ban cho bằng một trong ba cách: 

hoặc là Ngài sẽ ban cho ngay điều y cầu xin, hoặc là Ngài sẽ 

để dành cho y ở Đời Sau, hoặc là Ngài xóa đi một nạn kiếp 

tương đương với điều cầu xin đó”. Các vị Sahabah  nói: 

Nếu vậy chúng tôi sẽ cầu xin thật nhiều. Người  nói: “Allah 

muốn ban cho các người nhiều hơn” (Ahmad ghi lại, Sheikh 
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Al-Bani xác nhận Hadith khá tốt và Sahih. Nguồn tài liệu: 

Sahih Attargheeb số 1633). 

 Đọc trọn Qur’an trong 10 ngày Zdul-Hijjah 

Thiên sứ của Allah  nói:  

  َمنح  »
َ
ف ا قََرأ َسَ  َحَسنَة   بِهِ  فَلَهُ  اهللِ  ِكتَاِب  ِمنح  َحرح ِ  نَةُ َواحلح ثَالَِها بَِعرشح مح

َ
قُوُل  لَ  أ

َ
 الم أ

ِلف   َولَِكنح َحرحف  
َ
رواه الرتمذي وقال العَلمة  « َحرحف   َوِميم   َحرحف   َوَلم   َحرحف   أ
 .3433صحيح الرتغيب الرقم : املصدر –عبد اهلل بن مسعود : الراوي –اْلبلاين صحيح 

“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah (Qur’an) thì y sẽ 

được ban cho một ân phước và mỗi ân phước được nhân 

lên mười lần; Ta không nói ‘الم’ là một chữ mà Alif là một 

chữ, Laam là một chữ và Mi-m là một chữ” (Tirmizhi ghi 

lại, Sheikh Al-Bani xác nhận Hadith Sahih, Hadith được thuật 

lại bởi Abdullah bin Mas’ud , nguồn tài liệu: Sahih 

Attargheeb số 1416). 

Hoàn tất việc đọc Qur’an trong mười ngày này ít nhất 

một lần .. hãy để những câu Kinh Qur’an là phương thuốc điều 

trị cho tâm bệnh của bạn .. hãy tìm phương thuốc cho tâm bệnh 

của bạn từ Qur’an .. hãy suy ngẫm từng câu Kinh .. hãy suy 

ngẫm qua từng lời phán .. hãy cảm nhận từng chữ .. hãy tưởng 

tượng nếu cứ mỗi ngày đọc được ba phần (Qur’an gồm 30 

phần) và cứ tính theo mỗi chữ được 10 ân phước thì bạn sẽ 

được nửa triệu ân phước mỗi ngày .. và đấy chỉ là ân phước 

mỗi ngày chỉ riêng về việc đọc Qur’an .. 

 Dự án tích hàng tạ ân phước 

Thiên sứ của Allah  nói:  
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ِ  قَامَ  َمنح  » تَبح  لَمح  آيَات   بَِعرشح  ِمنَ  ُكِتَب  آيَة   بِِمائَةِ  قَامَ  َوَمنح  الحَغافِِلْيَ  ِمنَ  يُكح
َقانِتِْيَ 

لحِف بِ  قَامَ  َوَمنح  الح
َ
حُمَقنحَطِرينَ  ِمنَ  ُكِتَب  آيَة   أ رواه أبو داود وقال العَلمة   « ال
 .اْلبلاين حسن صحيح

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah (trong đêm) với mười câu 

Kinh thì không bị ghi là người xao lãng, và ai đứng dâng lễ 

nguyện Salah với một trăm câu Kinh thì sẽ được ghi là 

người ngoan đạo, và ai đứng dâng lễ nguyện Salah với một 

ngàn câu Kinh thì sẽ được ghi là người sở hữu hàng tạ ân 

phước” (Abu Dawood ghi lại, Sheikh Al-Bani nói: Hadith tốt 

và Sahih). 

Hadith được thuật lại bởi Abdullah bin Amru bin Al’Ass 

, nguồn tài liệu: Sahih Ibu Khuzaimah số 1144, tóm tắt lời 

đánh giá: đường dẫn truyền khá tốt. 

Nếu bạn dâng lễ nguyện Salah trong đêm với một ngàn 

câu Kinh thì mỗi đêm bạn sẽ có được những khối lớn công 

đức, và ai muốn được một ngàn câu Kinh thì hãy đọc hai phần 

cuối của Qur’an. 

 Tình yêu thương đưa tín đồ vào Thiên Đàng 

Một Hadith ghi lại: 

نَ 
َ
ََطاِب  بحنَ  ُعَمرَ  أ  اهللِ  ِعبَادِ  ِمنح  إِنَ  » -وسلم عليه اهلل صىل- انَلِبُّ  قَاَل  قَاَل  اْلح

ا نَاس 
ُ
نحِبيَاءَ  ُهمح  َما ْل

َ
بُِطُهمُ  ُشَهَداءَ  َولَ  بِأ نحِبيَاءُ  َيغح

َ
مَ  َهَداءُ َوالشُّ  اْل  بَِمََكنِِهمح  الحِقيَاَمةِ  يَوح

نَا اهللِ  رَُسوَل  يَا قَالُوا. « َتَعاَل  اهللِ  ِمنَ  م   ُهمح  » قَاَل . ُهمح  َمنح  ُُتحِِبُ  اهللِ  بُِروِح  ََتَابُّوا قَوح
ِ  لََعَ  رحَحام   َغْيح

َ
حنَُهمح  أ َوال   َولَ  بَي مح

َ
َنَها أ  لََعَ  َوإَِنُهمح  نَلُور   وُُجوَهُهمح  إِنَ  اهللِ فََو  َيتََعاَطوح
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ۡوَِلَآَء  ﴿ .انَلاُس  َحِزنَ  إَِذا ََيحَزنُونَ  َولَ  انَلاُس  َخاَف  إَِذا َُيَافُونَ  لَ  نُور  
َ
ََلٓ إِنه أ

َ
أ

ِ ََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  رواه النسايئ  « [22: سورة يونس] ﴾ ٦٢ٱَّلله
 .1283صحيح الرتغيب الرقم : املصدر –وقال العَلمة اْلبلاين صحيح 

Ông Umar bin Al-Khattab  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: “Quả thật trong số những người bề tôi của Allah có 

những người, họ không phải là các vị Nabi cũng không 

phải là những người chết Shaheed, nhưng các vị Nabi và 

những người Shaheed thèm muốn vị trí của họ ở nơi Allah 

vào Ngày Phán Xét”. Các vị Sahabah  hỏi: Thưa Thiên sứ 

của Allah, xin hãy nói cho chúng tôi biết họ là ai vậy? Người 

 nói: “Họ là nhóm người yêu thương nhau vì tình thần 

của Allah, họ yêu thương nhau không phải vì tình máu mủ 

ruột thịt cũng không phải vì tiền tài, thề bởi Allah rằng quả 

thật gương mặt của họ toàn là ánh hào quang, quả thật họ 

ở trên ánh hào quang, họ không lo sợ khi mọi người đang 

lo sợ và họ không buồn phiền khi mọi người đang buồn lo. 

Chẳng phải những vị Wali của Allah sẽ không lo sợ cũng 

sẽ không buồn phiền. (Chương 10 – Yunus, câu 62)” 

(Annasa-i ghi lại, sheikh Al-Bani nói Hadith Sahih, nguồn tài 

liệu: Sahih Attargheeb số 3026; lời đánh giá: Hadith Sahih). 

Xin khuyên bạn ít nhất một lần trong mười ngày Zdul-

Hijjah bạn nên mời bạn bè đồng đạo của bạn đến dùng bữa 

cùng với bạn, và lời nói tốt đẹp cũng như lời nhắn tin tốt đẹp 

đến họ: quả thật tôi yêu quý cậu (bạn, anh, chị, em, ...) vì 

Allah. 

 Hàn gắn tình máu mủ ruột thịt 
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Ông Abu Huroiroh  thuật lai rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ِمنُ  ََكنَ  َمنح  » مِ  بِاهللِ  يُؤح َوح  .متفق عليه « رمَِحَهُ  فَلحيَِصلح  اآلِخرِ  َواَلح

“Ai có đức tin nơi Allah và nơi cõi Đời Sau thì hãy hàn gắn 

tình máu mủ ruột thịt” (Albukhari và Muslim). 

 Thăm viếng người bệnh 

Ông Ali bin Abu Talib  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ِلم   ِمنح  َما » ا َيُعودُ  ُمسح ِلم  َوة   ُمسح لحَف  َسبحُعونَ  َعلَيحهِ  َصىَل  إِلَ  ُغدح
َ
 ُيمحىِسَ  َحَّت  َملَك   أ

لحَف  َسبحُعونَ  َعلَيحهِ  َصىَل  إِلَ  َعِشَية   ََعَدهُ  َوإِنح 
َ
ِبحَ  َحَّت  َملَك   أ  َخِريف   َِلُ  َوََكنَ  يُصح

ََنةِ  ِف  صحيح الرتغيب : رواه الرتمذي وقال العَلمة اْلبلاين صحيح، املصدر « اْلح
 .1443الرقم 

“Người Muslim đi thăm bệnh người Muslim khác vào buổi 

sáng thì bảy mươi ngàn Thiên thần sẽ cầu xin bằng an cho 

y cho đến chiều và nếu y đi thăm bệnh vào buổi chiều thì 

bảy mươi ngàn Thiên thần sẽ cầu xin bằng ăn cho y cho tới 

sáng và y sẽ có được một năm trong Thiên Đàng” (Hadith 

do Tirmizhi ghi lại, Sheikh Al-Bani xác nhận Sahih, nguồn tài 

liệu: Sahih Attargheeb số 3476). 

Bạn chớ đừng cấm bản thân mình đạt được phần ân 

phước to lớn này, nếu bạn không biết người bệnh nào thì trong 

bệnh việc có nhiều người bệnh và bạn chớ quên đi cùng với 

một người bạn. 

 Tạo niềm vui trong trái tim người Muslim 
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Ông Abdullah bin Umar  thuật lại rằng có một người 

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

của Allah, ai là người được Allah yêu thương nhất trong nhân 

loại thì Người  nói: 

َحبُّ انَلاس إَِل اهللِ  »
َ
َماِل إَِل اهلِل َعَز وََجَل  أ عح

َ َحبُّ اْلح
َ
نحَفُعُهمح لِلَناِس َوأ

َ
وحر  أ ُُسُ

وح تطرد َعنحُه ُجوحَع  وَ 
َ
ِِضح َعنحُه ِديحنا  أ وح َتقح

َ
َبة أ ِشُف َعنحُه ُكرح ِلم  تَكح ِخلُُه لََعَ ُمسح  تُدح

ِجِدي َهَذا ا يِف َمسح ر  تَِكَف َشهح عح
َ
نح أ

َ
َحبُّ إَِِلَ ِمنح أ

َ
خ  ِِل يِف َحاَجة  أ

َ
ِِشَ َمَع أ مح

َ
نح أ

َ
 ْل
 .اْلبلاين حسن رواه ابن أيب ادلنيا وقال العَلمة «

“Người được yêu thương nhất đối với Allah là người mang 

lại điều hữu ích nhất cho nhân loại và việc làm được yêu 

thích nhất đối với Allah là tạo niềm vui cho người Muslim 

bằng cách giúp họ thoát nạn và vượt qua khó khăn hoặc 

trả nợ giùm họ hoặc giúp họ khỏi cơn đói. Và quả thật Ta 

đi bộ cùng với người anh em (đồng đạo) của Ta vì một nhu 

cầu nào đó của y là điều yêu thích đối với Ta hơn việc Ta tu 

tịnh cả tháng trong Masjid này của Ta (Masjid Nabawi của 

Người)” (Ibnu Abi Addunya ghi lại, Sheikh Al-Bani nói Hadith 

khá tốt). 

Do đó, bạn hãy tìm đến những gia đình nghèo khó, hãy 

giúp họ trả nợ, hoặc làm cho họ vui bằng cách giúp đỡ họ một 

ít tiền hoặc biếu họ thức ăn đồ uống, rồi đây bạn sẽ thấy phần 

thưởng tốt đẹp về những việc làm đó ở nơi Allah khi bạn trở về 

gặp Ngài vào một Ngày mà tất cả mỗi linh hồn phải quay về 

trình diện Ngài. 

 Chờ đợi lễ nguyện Salah trong Masjid 
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Ông Abdullah bin Amru bin Al’Ass  thuật lại rằng: 

Chúng tôi dâng lễ nguyện Salah cùng với Thiên sứ của Allah 

 Salah Maghrib. Sau lễ nguyện, có người ra về và một số 

người thì ở lại. Thế rồi, Thiên sứ của Allah  vội đến trong sự 

hối hả, hơi thở dồn dập và đầu gối Người hình như rất mỏi, 

Người nói:  

وا » حرِشُ ب
َ
بحَواِب  ِمنح  بَاب ا َفتَحَ  قَدح  َربُُّكمح  َهَذا أ

َ
حَمََلئَِكةَ  بُِكمُ  ُيبَاِه  الَسَماءِ  أ  ال

َرى يَنحتَِظُرونَ  وَُهمح  فَِريَضة   قََضوحا قَدح  ِعبَاِدى إَِل  انحُظُروا َيُقوُل  خح
ُ
رواه ابن ماجه  « أ

 .وقال العَلمة اْلبلاين صحيح
“Xin báo tin mừng cho các ngươi rằng Thượng Đế của các 

ngươi đã mở một cánh cửa trong các cửa trời, Ngài hãnh 

diện khoe các ngươi với các vị Thiên Thần, Ngài nói: Các 

ngươi hãy nhìn các bề tôi của TA xem, quả thật họ đã thực 

hiện xong bổn phận và giờ họ đang đợi đến bổn phận tiếp 

theo” (Hadith do Ibnu Majah ghi lại, Sheikh Al-Bani nói 

Hadith Sahih). 

 Tụ tập để học hỏi và truyền dạy kiến thức giáo 

lý trong Masjid 

Ông Abu Uma-mah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ِر َحاجٍّ   » جح
َ
لََمُه، ََكَن َِلُ َكأ وح َيعح

َ
ا أ نح َيتََعلََم َخْيح 

َ
ِجِد ل يُِريُد إِل أ حَمسح َمنح َغَدا إَِل ال

ا ِحَجتُهُ   .لطِباين وقال العَلمة اْلبلاين حسن صحيحرواه ا « تَامًّ
“Ai đi đến Masjid không muốn gì khác ngoài việc học hỏi 

hoặc truyền dạy điều tốt lành (kiến thức giáo lý) thì y sẽ 

được ban cho ân phước giống như ân phước trọn vẹn của 
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Hajj” (Hadith do Attabra-ni ghi lại, Sheikh Al-Bani nói Hadith 

tốt và Sahih). 

 Chân thành sám hối 

Một Hadith ghi lại rằng: 

ُدودِ   حَممح يِب َطِويل  َشَطب  ال
َ
ََت رَُسوَل اهللِ َعنح أ

َ
نَُه أ

َ
: َعلَيحِه وََسلََم َفَقاَل  َصىَل اهللُ  ، أ

ُكح ِمنحَها شَ  نُوَب ُُكََها، فَلَمح َيرتح يحَت رَُجَل َعِمَل اذلُّ
َ
َرأ

َ
ُكح َحاَجة  أ يحئ ا، وَُهَو يِف َذلَِك لَمح َيرتح

؟ قَاَل  َبة  تَاَها، َفَهلح َِلُ ِمنح تَوح
َ
َت؟ » :َول َداَجة  إِل أ لَمح سح

َ
َهُد : قَاَل  « َفَهلح أ شح

َ
نَا فَأ

َ
َما أ

َ
أ

نح ل إَِِلَ إِل 
َ
نََك رَُسوُل  اهللُ أ

َ
يَك َِلُ، َوأ َدُه ل رَشِ َعُل َنعَ  »: ، قَاَل  اهللِ ، وَحح مح َتفح

َعلُُهَن  ُُك الَسيِّئَاِت، َفيَجح َاِت، َوَترتح َْيح َات  ُُكَُهنَ  اهللُ اْلح وََغَدَراِِت : ، قَاَل « لََك َخْيح
ُ َحَّت تََوارَى اهللُ : ، قَاَل « َنَعمح  » :َوفََجَراِِت؟ قَاَل  ، َفَما َزاَل يَُكِبِّ َِبُ كح

َ
 أ

Ông Abu Taweel Shatb Al-Mamdood đến gặp Thiên sứ của 

Allah  và nói: Người thấy thế nào về một người làm toàn 

những điều tội lỗi không chừa một tội lỗi nào, y không chừa bỏ 

một dục vọng nào, y có còn cơ hội sám hối lại không? Thiên sứ 

 nói: Ông đã vào Islam chưa? Ông nói: Tôi đã chứng nhận 

không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah và Ngài không có 

đối tác đồng đẳng và tôi chứng rằng Người là Thiên sứ của 

Allah. Người  nói: “Ông hãy làm những điều tốt lành và 

bỏ đi những điều xấu rồi Allah sẽ làm tất cả những điều đó 

thành những điều tốt lành cho ông”. Ông nói: Ngày các đại 

tội của tôi sao? Người  nói: “Đúng vậy”. Ông nói: Allah là 

Đấng vĩ đại. Ông cứ lặp đi lặp lại lời này cho đến khi mất 

dạng. (Hadith do Albaraaz và Attabra-ni ghi lại, Sheikh Al-

Bani xác nhận Hadith Sahih). 

 Làm ít ân phước nhiều 
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Việc làm này bằng cách tuyên truyền và kêu gọi, một 

người bề tôi nhịn chay một ngày trong mười ngày Zdul-Hijjah 

này nhưng lại được ân phước của cả một ngàn ngày nếu như có 

một ngàn người đã nhịn chay theo lời kêu gọi của y, y đọc hết 

Qur’an có một lần nhưng được ân phước của bao nhiêu lần nếu 

như có bao nhiêu người đọc hết Qur’an theo lời kêu gọi và 

tuyên truyền của y. Do đó, hãy nỗ lực trong việc truyền dạy 

mọi người ân phúc của những ngày này và hãy cho họ biết ân 

phước của những việc làm ngoan đạo và thiện tốt trong những 

ngày đó rồi ân phước và công đức của bạn sẽ được nhân lên 

theo số lượng của bao người đi theo sự truyền đạt của bạn. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

رِ  ِمثحُل  فَلَهُ  َخْيح   لََعَ  َدَل  َمنح  » جح
َ
 .نصاريأبو مسعود اْل: رواه مسلم والراوي « فَاِعِلهِ  أ

“Ai hướng dẫn một điều tốt thì y sẽ được ban cho ân phước 

giống như ân phước của người thực hiện điều tốt đó” 

(Muslim ghi lại qua lời thuật của Abu Mas’ud Al-Ansa-ri). 

 Những tòa lâu đài trong Thiên Đàng 

Bà Ummu Salmah  thuật lại rằng bà đã nghe Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ِلم   َعبحد   ِمنح  َما » م   ُكَ  لِِلِ  يَُصىلِّ  ُمسح ةَ  ثِنحَّتح  يَوح َ َعة   َعرشح َ  َتَطوَُّع   َركح  إِلَ  فَِريَضة   َغْيح
ََنةِ  ِف  بَيحت ا َِلُ  اهللُ  َبَن  وح  اْلح

َ
ََنةِ  ِف  َبيحت   َِلُ  بُِنَ  إِلَ  أ  .رواه مسلم « اْلح

“Bất kỳ người bề tôi Muslim nào mỗi ngày dâng lễ nguyện 

Salah vì Allah mười hai Rak’at một cách tự nguyện không 

phải là các lễ nguyện Salah bắt buộc thì đều được Allah xây 

cho một ngôi nhà trong Thiên Đàng” (Muslim). 
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(Mười hai Rak’at ở đây chính là các lễ nguyện Salah 

Sunnah được gọi là Sunnah Rawa-tib: 2 Rak’at trước Salah 

Fajar, 4 Rak’at trước và 2 Rak’at sau Zhuhur, 2 Rak’at sau 

Maghrib và I’sha). 

Cầu xin Allah phù hộ và ban sự tốt lành!!! 
 

 

   

 


