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Từ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz gởi đến anh em Muslim thân 
mến, cầu xin Allah mở lối cho tôi cũng như mọi người đến với con đường 
đức tin và ban cho tôi và tất cả làm theo giáo lý trong Thiên Kinh Qur'an 
và Sunnah. Amin. 

��
������� ��������� �������� !� �� ���"�#�$��%  

Ý nghĩa: cầu xin Allah ban bình an và phúc lành của Ngài cho các bạn 
Amma ba'd: đây là những lời nói ngắn gọn liên quan đến hồng 

phúc của sự nhịn chay tháng Romadon và sự ưu đãi đối với ai tranh thủ 
làm việc thiện trong tháng cùng với giải thích thêm một số giáo lý quan 
trọng mà một số người chưa biết rõ. 

* Được truyền lại từ Nabi �, trước kia người đã báo tin vui cho các 
bằng hữu của Người rằng tháng Romadon đang đến gần, tháng mà các 
cánh cửa hồng ân và các cửa của thiên đàng được mở toan còn các cửa 
của địa ngục thì bị khóa kín và các yêu ma chúng bị xiềng xích. 

* Nabi � nói:  

  �&��'�: ))�(��)���� �*+� ,�����
 �&���- �.�/��# ��012    34�5�� �5�6��+� �75����8 ����9 +����:;
� �4��<���- �.�=+��9 >
   34��� ��6��+� �?��;	�8 ����9 1����
� �4��<���- �.�@A�B��>�C+D����E
� �F�GA	�H >,I����� J�I��/�� :  1"5���L;
� �M+B��� ��8 

;N1O;'�->�"+P;'�- Q"�E
� �M+B��� ��8�� >,�����
 AN�# M+9 �R+
�0�� 1����
� �*+� ST��@���� +%U+
��  ((�V�� *�� *�W.  
"Khi đêm đầu tiên của tháng Romadon đến tất cả các cửa của thiên 
đàng được mở toan không có của nào bị đóng cả còn các cửa của hỏa 
ngục bị khóa kín lại tất cả không có cửa nào được mở, Shayton (ma 
quỉ) chúng bị xiềng xích lại tất cả và có lời gọi: hỡi những ai làm việc 
thiện hãy cố làm cho thật nhiều và những ai làm việc xấu xa, tội lỗi 
hãy dừng lại mà sám hối. Khi đó, Allah cứu vớt rất nhiều người ra từ 
hỏa ngục và cứ như thế xảy ra vào mỗi đêm." Hadith trích từ Sunan 
Ibnu Majah. 

 
 
 
 
 
 
* Nabi � nói:  
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  �&��'�: ))         >+%��+9 S!� ���#��E���8 Y��#�"�� 3"�6�Z �(��)���� �"�6�Z ���#[T��V      \]5+=�8�� ��5�����"
� �&1̂ 5�����9
;
�              �*+� S!� �����_�9 >�%����+̀���� ����1� M+a��O���9 +%��+9 ���� ��9����$ b�
12 S!� �"�c���8 >[T���dG
� �e��1:�����8�� ��8��f�L

 !� �������� +%��+9 ��1"�� �*�� �M+@�E
� U(1g�9 >h�"���i ���� ��	�/�- ((  
"Tháng Romadon đã đến với mọi người đấy là tháng đầy phúc lành, 
Allah sẽ nhấn chìm mọi người trong đó. Rồi Ngài ban xuống sự 
khoan dung và độ lượng, Ngài xóa đi mọi tội lỗi và đáp lại lời cầu xin. 
(Cũng trong tháng) Allah nhìn vào sự tranh đua (làm việc thiện) của 
mọi rồi Ngài khoe với các Thiên Thần của Ngài và ban cho mọi người 
thấy được mọi điều tốt của bản thân mình. Quả thật, người bất hạnh 
là người bị cấm hưởng sự khoan dung, độ lượng của Allah trong 
tháng này." 
 

* Nabi � nói:  

  �&��'�: ))�*�� ����H �(��)���� /��j12h� ����+������h� �"+	�B �%�
 ��� ���G�@�$ �*+� +%1O�/�0  >�� ����' �*��   �(��)5���� 
/��j12h� ����+������ h�      +%1O�/�0 �*+� ���G�@�$ ��� �%�
 �"+	�B  �*���� ����' ������
 1��G�@;
� /��j12h� ����+������h� �"+	�B �%�
 ��� ���G�@�$ 
�*+� +%1O�/�0((  

“Ai nhịn chay vào tháng Romadon bằng sự tin tưởng và hy vọng 
được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã 
phạm. Và ai đứng dâng lễ Solah trong tháng Romadon bằng sự tin 
tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất 
cả tội lỗi đã phạm. Và ai đứng dâng lễ Solah vào đêm định mệnh 
bằng sự tin tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha 
thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi 
lại. 
 

* Nabi � nói:  

 �&��'�: )) �%U
� �&��'����- 1"�E�k1� �������=;
� �%�
 ���Il 1*��� 1N���� \N�# 12 ��6+
��mUn12 ,o�k+p +��̀�+� 1q�O�W b�
 
     +%1� r1̂ �V�- ��/�-�� M+
 �<�a �����QP
�>  �%�$�<�6�Z �s�"�$ ���%����k�D �%����"�Z��   M+�V�- �*+�   >  +(�5�����"�9 1�+̀��P+
: 

  +t1";f+9 �G��+� Y����"�9>    +%Q���  T��@+
 �G��+� Y����"�9�� .   1�+̀��P
� 1��9 �u<��L�
��         1?581� �*5+� +%U
� �G��+� �e��;D�- 
+R��+�;
� ((Gv- t���.  

"Allah Đấng hùng mạnh và vĩ đại phán: "tất cả mọi việc làm của con 
cháu Adam được thưởng một điều tốt rồi bởi điều tốt đó được nhân 
lên từ mười cho đến bảy trăm lần (tùy theo lòng thành của từng 
người) chỉ ngoại trừ sự nhịn chay là của riêng TA TA ban thưởng 
cho y tùy ý, y đã kiềm chế dục vọng, nhịn ăn, nhịn uống chỉ vì TA. 
Đối với người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui khi đến giờ xả 
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chay và niềm vui y đến trình diện Thượng Đế của y và tuyến nước 
bọt của người nhịn chay đối với Allah còn thơm hơn cả mùi thơm của 
xạ hương." Hadith do Ahmad ghi lại. 

 
Có rất nhiều Hadith nói về sự ưu đãi nhịn chay, dâng lễ Solah trong 

tháng Romadon trên chỉ là vài Hadith điển hình. 
* Cho nên, đối với người có niềm tin phải nắm bắt cơ hội quí báo 

này, đây cơ hội mà Allah ban cho những ai đang tiếp cận tháng 
Romadon. Vì vậy, cố gắng tranh thủ làm nhiều điều thiện, tránh xa mọi 
điều xấu, năng nổ thi hành những nhiệm vụ mà Allah bắt buộc đặt biệt là 
dâng lễ Solah, bởi vì Solah là một trong năm trụ cột của Islam và là 
nhiệm vụ quan trọng nhất kể sau lời tuyên thệ. Bắt buộc đối với người 
Muslim dù là nam hay nữ phải luôn bảo vệ và dâng lễ Solah trong giờ qui 
định bằng sự sùng kính và điềm tĩnh. 

* Một trong những điều quan trọng bắt buộc đối với nam là phải 
dâng lễ Solah tập thể ở Masjid ở những ngôi nhà của Allah đã được Ngài 
cho phép tán dương ca tụng Ngài trong đó như Allah phán: 

�{�X�W��r��q��p��o��n���m��l��kz ٤٣: ا����ة  

�Và hãy dâng lễ Solah một cách chu đáo, đóng Zakat (thuế cho người 
nghèo) và hãy cúi đầu cùng những người cúi đầu (thuần phục Ngài)� 
Al-Boqoroh: 43. 
 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W��I��H���G��F��E��D��C��B��Az ٢٣٨: ا����ة  

�Hãy bảo vệ và giữ vững các lễ nguyện Solah, nhất là cuộc lễ chính 
giữa (lễ Solah Osr) và hãy đứng (dâng lễ) vì Allah với tinh thần sùng 
kính hoàn toàn� Al-Boqoroh: 238. 
 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W������N� �M� �L� �K�� �J� �I��H��G� �F� �E��D� �C��B��A
���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O
j��i��h��g��f�� �e��d��c��b��a��`��_� � �^� �]��k��

��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l
��d��c��b��a��`�����_��~��}��|��{��zz ١١ – ١: ا������ن  

�Quả thật, những người có niềm tin chắc chắn sẽ thành đạt. Họ là 
những người dâng lễ Solah một cách sùng kính. Họ luôn tránh xa 
mọi chuyện tầm phào vô bổ. Họ luôn tích cực đóng thuế Zakat. Họ là 
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những người luôn bảo vệ sự đoan trang và tiết hạnh. Ngoại trừ đối 
với vợ hoặc với những người nô lệ nữ nằm trong tay họ thì họ không 
bị khiển trách (về việc đó). Nhưng nếu ai tìm cách vượt quá mức giới 
hạn thì là những kẻ phạm tội. Họ là những người luôn thực hiện 
đúng lời ủy thác và lời hứa. Và họ là những người cẩn thận giữ gìn 
việc dâng lễ Solah. Họ thật sự hưởng được thừa kế. Là những người 
thừa kế thiên đàng hạnh phúc, nơi mà họ sẽ vào đó sống đời đời.� Al-
Mụmineen: 1 – 11. 
 

 �*���w�G�8�"��� >  �&��':� ))�G�6�k;
� r+xU
� ��������� ���6�������� �w���P
� �*���9 ��6�#�"�$ �G�@�9 �"�	�#(( %V"i- 
?�=H I��Wg� *��
� Na-� Gv- ���y�.   

Ông Buraidah � thuật lại lời Nabi �: "Hiệp ước giửa chúng ta và họ 
(người ngoại đạo) là dâng lễ Solah. Ai bỏ nó thì người đó là kẻ ngoại 
đạo." Hadith do Imâm Ahmad và nhóm Ahlus Sunan ghi lại bằng đường 
truyền đúng. 

Nhiệm vụ quan trọng kế tiếp sau lễ Solah là xuất tiền thuế Zakat 
như Allah phán: 

�{�X�W� � �r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��ht��su��v��

��y��x���wz ٥: ا�����  

�Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để thuần phục 
Ngài một cách chính trực rồi dâng lễ Solah một cách chu đáo và xuất 
tiền thuế Zakat. Đấy là một tôn giáo đúng đắn� Al-Baiyinah: 5. 
 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W��m��l���k��j��i��h��g��f��ez ٥٦: ا���ر  

�Và hãy dâng lễ Solah, xuất thuế Zakat và vâng lệnh Thiên Sứ để 
may ra các ngươi được (Allah) khoan dung� Al-Nur: 56. 

 
* Qua những bằng chứng từ Thiên Kinh Qur'an và Sunnah chứng 

minh rằng ai không xuất thuế Zakat từ tài sản có được sẽ bị hành phạt vào 
ngày sau. 

* Đứng sau hai nghĩa vụ quan trọng dâng lễ Solah và xuất thuế 
Zakat là nhịn chay vào tháng Romadon vì nhịn chay cũng là một trong 
năm trụ cột của Islam được nhắc đến trong Hadith sau: 

  �&��':�)) 1��� ���W y� �M  z{���i b��� ��:  ;(�- +w�I��6�Z �n �%|5�
12 Un12     �}G���=�� U(�-�� �%U
�  1���'12�� �%�
<�W��
���P
�+w��#�̂ 
�  T���812�� +w +.���O;
� Q~���� �(��)���� 1��<�H�� ((%�� 7	��.  
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Nabi � nói: "Islam được xây dựng trên năm trụ cột: lời tuyên 
thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có 
Allah duy nhất và Muhammad là Thiên Sứ của Allah, dâng lễ Solah, 
xuất thuế Zakat, nhịn chay tháng Romadon và hành hương (Haj) tại 
ngôi đền Ka'bah." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Đối với người Muslim phải luôn bảo vệ sự nhịn chay của mình 
tránh xa mọi lời nói cũng như hành động mà Allah đã cấm. Bởi vì, ý 
nghĩa của sự nhịn chay là tuân lệnh Allah Đấng quang vinh rồi tôn trọng 
mọi điều cấm kỵ, tự chỉnh sửa bản thân khỏi những thói hư, sở thích làm 
trái ngược giáo lý, trái ngược mọi điều bị cấm, vì thế, sự nhịn chay không 
phải chỉ đơn thuần nhịn ăn nhịn uống và những điều làm hư sự nhịn chay 
khác mà còn được Thiên Sứ � nhắc đến qua Hadith: 

 �&��'�&<�W�� +%U
� �: ))�����QP
� Y����V >�01g�9���#+G���- 1��<�H ���<�8 �(��# � �9��;��9�"�8  �n�� �e�L�P�8 
;N�@��;�9 �%��$��' ���- 3G���- �%����W ;(1g�9:3�+̀��H MQ/12 ((���� r��LO
� t��� .  

“Sự nhịn chay là vật chắn (khỏi hỏa ngục), vì thế trong ngày nhịn 
chay chứ văng tục, la hét. Nếu bị một ai chửi hoặc bị đuổi giết thì hãy 
nói: quả thật, tôi đang nhịn chay.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim 
ghi lại. 
 

Nabi � nói ở hidith khác:  

 �&��'�&<�W�� +%U
� �: )) ���G�8 ;(�- M+9 Y��V��� +%U+
 �{����9 +%1� �N���k;
��� 1��d̂ 
� �&�<�' ���G�8 ���
 �*��
�D�%����"�Z�� �%����k(( r��LO
� t���.  

"Ai không từ bỏ lời dối trá mà còn tiếp tục nói dối thì Allah không 
cần thiết đến sự nhịn ăn và nhịn uống của y." Hadith do Al-Bukhory 
ghi lại. 

Khi đã biết được những văn bản bắt buộc người nhịn chay tránh xa 
mọi điều bị Allah cấm và luôn bảo vệ thi hành mọi giáo điều Allah ra 
lệnh hồng được sự tha thứ, cứu vớt khỏi hỏa ngục và được chấp nhận 
thành quả nhịn chay. 

 
* Bên cạnh đó có một số vấn đề mà một số người chưa biết. 
- Trong đó: bắt buộc đối với người Muslim phải nhịn chay bằng sự 

tin tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah mong được tha thứ tất 
cả tội lỗi đã phạm không khoe khoan không phô trương không bắt chước 
hay làm theo mọi người hồng hòa nhập cộng đồng, ngược lại bắt buộc 
phải nhịn chay với lòng tin vững như núi rằng đây là nhiệm vụ mà Allah 
bắt buộc người Muslim phải thi hành hầu được Allah hài lòng và ban 
thưởng, tương tự thế dâng lễ Solah trong tháng Romadon cũng vậy phải 
thi hành với lòng tin yêu, ao ước được ban thưởng nơi Allah chứ không 
phải vì lý do gì khác, vì lý do trên mà Thiên Sứ � đã nói: 
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  �&��'�: ))�*�� ����H �(��)���� /��j12h� ����+������h� �"+	�B �%�
 ��� ���G�@�$ �*+� +%1O�/�0  >�� ����' �*��   �(��)5���� 
/��j12h� ����+������ h�      +%1O�/�0 �*+� ���G�@�$ ��� �%�
 �"+	�B  �*���� ����' ������
 �G�@;
�1� /��j12h� ����+������h� �"+	�B �%�
 ��� ���G�@�$ 
�*+� +%1O�/�0((  

“Ai nhịn chay vào tháng Romadon bằng sự tin tưởng và hy vọng 
được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã 
phạm. Và ai đứng dâng lễ Solah trong tháng Romadon bằng sự tin 
tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất 
cả tội lỗi đã phạm. Và ai đứng dâng lễ Solah vào đêm định mệnh 
bằng sự tin tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha 
thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi 
lại. 

 
- Trong những vấn đề mà một số người không biết là: khi người 

nhịn chay bị thương hay chảy máu cam hay ói hay lở uống nước uống 
dầu thì tất cả những điều kể trên đều không làm hư sự nhịn chay trừ khi 
cố ý làm cho ói thì sự nhịn chay mới bị hư vì Nabi � nói: 

 �&��'�: ))���9 ST�M�@;
� �%�����0 �*��ST��)�@;
� +%����k�9 [T��@���W� �*���� +%����� [T��)�'  ((�V�� *�� *�W.  
"Ai bị ói bởi tự nhiên không bắt buộc (nhịn) bù lại còn ai cố ý 

làm cho ói bắt buộc phải (nhịn) bù." Hadith trích từ Sunan Ibnu Majah. 
 
- Trong đó: được phép trể nảy việc tắm rửa vì Junụp (sau xuất tinh 

hay quan hệ vợ chồng) hoặc hết kinh kỳ hoặc hết máu hậu sản cho đến 
sau bình minh. Đối với phụ nữ nhìn thấy dấu hiệu sạch sẽ của chu kỳ kinh 
nguyệt bắt buộc cô ta phải nhịn chay và được phép tắm rửa sau bình minh 
(tức sau Azan Fajr) nhưng không được phép trì trệ cho đến mặt trời mọc, 
bắt buộc cô ta phải tắm rửa và dâng lễ Solah Fajr trước mặt trời mọc còn 
nam phải tranh thủ làm sao hầu được dâng lễ Solah Fajr cùng tập thể. 

 
* Những điều không làm hư sự nhịn chay: xét nghiệm máu, tiêm 

thuốc không có chứa chất cung cấp dinh dưỡng nhưng tốt hơn nên đợi 
đến chiều tối nếu thuận lợi, vì câu nói của Nabi �: 

 �&��'�: ))�R�O81"�8 ��� ���I�n ��� b�
12 �R�O81"�8 ((r��LO
� t��� .  
"Hãy bỏ những gì làm bạn nghi ngờ đến với những gì bạn không ngờ 
vực." Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

 
Nabi � nói:  

 �&��'�: ))+F��6�OdE
� b�@�$� �*���G�@�9 +%+p�"+��� +%1�8+G+
 �-�"�O���W�  ((r��LO
� t���.  
"Ai tránh xa mọi điều làm nghi ngờ thì đã tránh được mọi tai tiếng về 
tôn giáo cũng như về danh tiếng của y." Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 
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- Trong những vấn đề mà một số người không biết: dâng lễ Solah 
một cách vội vã, gấp rút, không bình thản trong Solah bất buộc cũng như 
Solah sunnah, qua những Hadith Soheeh (chính xác) được truyền lại từ 
Nabi � rằng sự bình thản là một trụ cột trong Solah và lễ Solah không 
được công nhận nếu thiếu nó. Như chúng ta thấy có rất nhiều người dâng 
lễ Solah Taroweeh trong tháng Romadon nhưng không biết được giá trị 
của lễ Solah như thế nào nên họ không được bình thản ngược lại tỏ vẻ rất 
vội vã hay mệt mõi lạ thường, nếu dâng lễ Solah trong trình trạng như 
nêu trên thì lễ Solah đó vô nghĩa còn người dâng lễ mang tội. 

 
- Trong đó: có một số người tưởng rằng lễ Solah không được dâng 

ít hơn hai mươi Rak-at và không được nhiều hơn mười một Rak-at hoặc 
mười ba Rak-at. Tất cả những suy nghĩ đó trái ngược với những bằng 
chứng xác thực. 

Có nhiều Hadith Soheeh (chính xác) rằng Nabi � đã dâng lễ Solah 
ban đêm không có giới hạn và cũng không có qui định là bao nhiêu Rak-
at cả, có khi mười một Rak-at, có khi mười ba Rak-at, có khi dâng lễ ít 
hơn, cư như thế trong Romadon cũng như vào những ngày khác.  

Có người hỏi Nabi � cách dâng lễ Solah vào ban đêm, Người đáp: 

  �&��'�: ))   �i ��01g�9 b��;m�� b��;m��          bU�H �G�' ��� �%�
 �"+$<�$ hw�G+���� h��k;#�� bU�H �?�OdP
� ���#�G���- �M+E ((
%�� 7	��.  

"Hai Rak-at, hai Rak-at, đến khi sợ rằng bình minh ló dạng đến thì 
kết thúc buổi lễ Solah bằng một Rak-at Witir." Hadith do Al-Bukhory 
và Muslim ghi lại. 

Và cũng không có bằng chứng nào qui định phải dâng bao nhiêu 
Rak-at trong Romadon cũng như vào những ngày khác, cho nên Sohabah 
(những bằng hữu của Thiên Sứ �) trong thời của Umar đôi khi dâng hai 
mươi ba Rak-at, đôi khi mười một Rat-at và tất cả là những đường truyền 
xác thực. 

Những tiền nhân trước kia đã dâng lễ Solah trong tháng Romadon 
ba mươi sáu Rak-at rồi dâng lễ Witir ba Rak-at, trong nhóm họ có người 
dâng bốn mươi mốt Rak-at như được Shaikh Islam Ibnu Taimiyah và một 
số Ulama kể lại. Shaikh Islam nói tiếp: "vấn đề này rất dể dàng", ông nói 
tiếp: "cách tốt nhất đối với ai đọc Qur'an, Rukúa (cuối người về trước 90 

độ trong Solah) và quỳ lạy lâu nên làm ít Rak-at, còn ai đọc Qur'an, 

Rukúa và quỳ lạy ngắn nên dâng nhiều Rak-at." 
Nếu ai từng nghiên cứu Sunnah Nabi � sẽ thấy được sự tốt nhất 

trong vấn đề này là nên dâng lễ mười một hoặc mười ba Rak-at trong 
Romadon cũng như vào những ngày khác, bởi vì nó phù hợp với thói 
quen của Thiên Sứ � và phù hợp với khả năng của đa số mọi người, làm 
cho tất cả cảm thấy bình thản an lòng hơn nhưng nếu có thêm thì không 
sao cả như đã phân tích ở trên. 
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Đối với ai dâng lễ Solah cùng với Imam chớ nên bỏ đi giữa chừng 
nên ở cùng với Imam đến xong lễ Solah, vì câu nói Nabi �: 

 �&��'�: )) ��012 �N�V�"
� U(12 y� �q�� ����'�� 1����,�����
 �����+' �%�
 �e+��# �u1"�P���8 b�� ((Gv- t���.  
"Quả thật, khi ai đứng dâng lễ Solah cùng với Imam cho đến khi 
Imam dâng xong lễ sẽ được viết cho là đứng dâng lễ suốt cả đêm." 
Hadith do Ahmad ghi lại. 

Cho nên, người Muslim nên hết sức cố gắng làm mọi việc tôn thờ 
trong tháng Romadon như: dânh lễ Solah Sunnah hoặc đọc Thiên Kinh 
Qur'an với sự nghiền ngẫm suy nghĩ hoặc nói Sup-ha-nol-lah (vinh quang 
thay Allah) hoặc nói La i-la-ha il-lol-loh (không có Thượng Đế nào xứng 
được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất) hoặc nói Al-ham-du-lil-lah 
(mọi lời tạ ơn kính dâng Allah) hoặc nói Allahu Akbar (Allah thật vĩ đại) 
hoặc cầu xin tha thứ tội lỗi hoặc cầu xin nhu cầu cần thiết hoặc ra lệnh 
làm việc thiện ngăn cấm làm sai trái hoặc kêu gọi mọi người trở về với 
Allah hoặc viếng thăm người nghèo đói hoặc cố gắng hiếu thảo cha mẹ 
hoặc kết nối dòng tộc hoặc đối sử đàng hoàng với xóm làng hoặc viếng 
thăm người bệnh và nhiều hành động tốt đẹp khác như Hadith được nhắc 
ở trên:  

  �&��'�: ))    ��9����$ b�
12 S!� �"�c���8         >h�"5���i ���� ��	�/�- �*+� S!� �����_�9 >�%����+̀���� ����1� M+a��O���9 +%��+9 ����
 !� �������� +%��+9 ��1"�� �*�� �M+@�E
� U(1g�9 ((  

"(Trong tháng Romadon) Allah nhìn vào sự tranh đua (làm việc 
thiện) của mọi rồi Ngài khoe với các Thiên Thần của Ngài và ban cho 
mọi người thấy được mọi điều tốt của bản thân mình. Quả thật, 
người bất hạnh là người bị cấm hưởng sự khoan dung, độ lượng của 
Allah trong tháng này." 
 

Nabi � nói:  

  �&��'�: ))  �*���$�@�"�4 +9 +%� 1� �L�P�,� +� �* 1&��P+i  ;
� �L��1" �# �(� �# ���* �- �I �9 J1"�8�)h� +9 ���  5+W ��<�t� >
�����*�- �I�9 J1"�8�)h�+9 +%��# �(��# ���*�- �I J�W�O+k���*�9 1"�8�)h�+9 ���+W ��<�t� ((�j^i *��� M@6�O
� t���.  

"Ai dâng hiến (cho Allah) trong tháng Romadon một thói quen tốt 
giống như đã thi hành một nhiệm vụ bắt buộc mà những việc khác 
không sánh đặng và ai thi hành nhiệm vụ bắt buộc trong tháng 
Romadon giống như y đã thi hành bảy mươi nhiệm vụ bắt buộc mà 
những việc làm khác không sánh bằng." Hadith do Al-Baihaqy và Ibnu 
Khuzaimah ghi lại. 
 

Nabi � nói:  

 �&��'�: ))h��:�� �&+G�k�$ �(��)���� M+9 Yw�"����((  ���-))M+k�� h��:�� ((rx�"�
�� r��LO
� t���.  
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"Umroh trong tháng Romadon giống như việc làm Haj" hoặc "Haj 
cùng với Ta" hadith do Al-Bukhory và Al-Tirmizy ghi lại. 

Qua những Hadith trên cho thấy rằng người Muslim được phép 
tranh đua nhau làm điều tốt điều thiện trong đầy hồng ân này. 

Allah là Đấng quyết định sự thành bại của tất cả, cầu xin Ngài chấp 
nhận sự nhịn chay, lễ Solah và mọi hành động tốt đẹp khác của chúng ta, 
cầu xin Ngài sửa đổi hoàn cảnh của chúng ta, giúp đỡ tất cả chúng ta 
tránh khỏi mọi sự làm lạc và thử thách, tương tự thế cầu xin Đấng quang 
vinh sửa đổi thủ lĩnh người Muslim, ban cho lời nói của họ thống nhất 
trên sự đúng đắn, Ngài là Chủ Nhân và có khả năng trên tất cả mọi việc. 

����
������� ��������� �������� !� �� ���"�#�$��%  
Ý nghĩa: và cầu xin Allah ban bình an và phúc lành của Ngài cho các bạn 

 
Tổng quản lý 

Cơ quan nghiên cứu kiến 
thức Islam, vấn đáp, tuyên 

truyền và hướng dẫn. 


