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مِع  ملَْمُد ِ�ِ  ّا  إِ  م
َ
ُق وَ ، ملمُ هِ ابِ  بَ ل ِ  اءَ شَ  نْ مَ  ِّ  وَ َص ل

َ
 إِ بِ  مَ عَ �ْ مبِِه، أ

مِل زَ نْ
 ، فَ هٍ ابَ شَ تَ مُ وَ  مٍ �َ  ُ�ْ ُ  َعَ مِ تَ ، �َشْ ابِهِ تَ كِ 

َ
نَن ِف ما أ َ

ا
لُو�ِ ا مّ

َِ  مْ هِ  قُ ا َن مَ وْ عُ بِ تا يَ َ�نٌْغ 
 ، وَ هُ نْ مِ  �ََشابَهَ 

َ
ا ملرا أ  ِف  نَ وْ خُ مسِ ما

ْ
 عِ  مل

ْ
ُ وْ قُ يَ َِ  مِ ل  هِ ا بِ نا آمَ  نَ وْ ل

َ
ى دَ  ملهُ َعَ  هُ دُ ْحَ ، أ

 اِ تَىْ وَ 
َ
 وَ ، ابِهِ بَ سْ ِ� أ

َ
  دُ هَ شْ أ

َ
  نْ أ

َ
هَ  ال ـٰ  مهللاُ إِ  إِلَ

ا
  ْسَدهُ وَ  ال

َ
ُ  َشْ ال

َ
ََ ل  ادَ هَ شَ  ن

َ
ا هَ بِ  وْ رْجُ ًة أ

َا  ُ ، ابِهِ قَ جاَة ِمْن عِ م
ُ
بُْدهُ َورَُسول ََ ًدم  نا ُ�َما

َ
ْشَهُد أ

َ
  َوأ

َ
 أ
ْ
َااِس � مَ  َمُ  م  ًال ِف ََ

 �ِ وَ  هِ ابِ هَ ذَ 
  هِ  َصاِسبِ َعَ وَ  هِ يْ لَ عَ  َا مهللاُ ، َص هِ ابِ نَ

َ
  رٍ �ْ  بَ ِب أ

َ
  ُ  فَْض أ

َ
َعَ ، وَ هِ َحابِ ْص أ

مَ    رَ َُ
َ
ي أ ِ

ا
ْ�َن وَ  َعزا مهللاُ مّ ّّ َُ بِِه م ْ�يَا بِِه، وََعَ  ّْ مرِهِ يِد دَ هِ اَن شَ مَ ثْ مْستََقاَمِد م

ّ ، وَ ِ�َْرمبِهِ وَ  ِ
ََ   نَ ّ  ملُمْشِكِ مِ وِر ِبَ هُ شْ مَ  ملَع 

ْ
، وََعَ آِلِ هِ ابِ َ�ْشِف نِقَ وَ  مِ وْ لُ عُ مل

 وَ 
َ
 ْن كَ مَ وَ  هِ ابِ حَ ْص أ

َ
 بِِه، وَ ن أ

َ
َ سَ ْو�   .يماً لِ اْ لاَم �

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng đã mời gọi 
thiên hạ đến với Ngài, Đấng đã ban thành công và đúng đắn 
cho ai Ngài muốn, Đấng đã ban hồng phúc thông qua việc 
mặc khải Thiên Kinh Qur’an và trong Nó có điều cụ thể rõ 
ràng và có điều chỉ khái quát. Đối với ai có con tim lệch lạc 
thì chỉ bám theo những điều khái quát đó còn những người 
có con tim chứa chang niềm tin Imam và kiến thức thì nói 
bầy tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào Nó. Bề tôi xin tạ ơn Allah 
qua các chỉ đạo và các hình thức thuận lợi trong hành đạo, 
bề tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất không có đối tác 
hay cộng tác cùng Ngài, với lời tuyên thệ này mong được 
cứu rỗi thoát khỏi mọi hành phạt của Ngài và bề tôi xin 
chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Rasul của Ngài, một tấm 
gương toàn mỹ trong mọi cung cách, mọi tác phong. Cầu xin 
Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho bạn thân của 
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Người ông Abu Bakr người bạn thân tốt nhất, cho U’mar 
người làm cho Islam thêm hùng mạnh và mọi việc được nề 
nếp công lý, cho U’sman người anh hùng tôn giáo, cho Aly 
người nổi tiếng bởi kiến thức uyên bác và giải quyết được 
khó khăn đạo giáo, cho toàn thể bằng hữu của Người, cho 
gia quyến của Người và cho những ai xứng đáng được 
hưởng. 

Tín hữu Muslim thân mến, Allah phán rằng: 

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم ﴿ َّ ِم اْ   ُُ ََ ف
َ

َ ََ ََٰاََ  ّّ اْ  صَ ُِ قَا
َ
َ ََ م  ِّ مَبَٰٱ ص َُاَك َ ُۡ َۡ مّك صّيم َ�    � ّٗ �م

اَر  � َ�ُب َّ  َٗ ََ ٰ ََ م اَك ِ ُُ َۡ َ   ٗٗ ََ م ِ ََ ََ ََ٢  � َدُهم ّمم َ�زم� ََ ارَُهۡم  ُُ ُ
ُهۡم َ ََ م ُاَّ� �م

َشُكارٞ  ارٞ  َُ مفُّهۥ َ�    ۚ ٓم مه َ ۡۡ  ٣٠ - ٢٩: فاطر ﴾٣ََ

Đối với những ai xướng đọc Thiên Kinh Qur’an của 
Allah, hành lễ Salah chu đáo và tiêu xài kín đáo và công 
khai các tài sản đã được TA ban cho họ với hi vọng có 
được cuộc đổi trá bất bại * Chắc chắn họ sẽ được ban 
thưởng đầy đủ về công sức đã bỏ ra và được Ngài ban 
thêm họ từ thiên ân của Ngài, quả thật Ngài là Đấng 
Khoan Dung, Đấng Đền Đáp. Faa-tir: 29 - 30 (chương 
35). 

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an được chia làm hai 
loại:  

 Thứ nhất: Cách xướng đọc suy ngẫm tức 
đọc và tin tưởng mọi thông tin trong Qur’an, thi hành mọi 
giáo điều tìm thấy và tránh xa mọi lệnh cấm trong Qur’an. 
Sẽ được nói kỹ hơn ở hội thảo khác, Insha Allah. 
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 Thứ hai: Cách đọc lướt qua. Có rất nhiều 
Hadith nói về ân phước của việc xương đọc này cho dù đọc 
trọn quyển, đọc vài chương Kinh hay đọc chỉ vài câu Kinh 
nhất định. Được ghi trong Saheeh Al-Bukhary từ ông 
U’sman bin A’ffaan  dẫn lời Rasul :  

 َمْن �َ  ُ�مْ َخْ�ُ ((
ْ
 ))َعلاَمهُ ُقرآَن وَ َعلاَم مل

“Người tốt nhất trong các ngươi là người trao dồi Qur’an 
và dạy lại người khác.” 

Trong hai bộ Saheeh, từ bà A’-ishah  dẫn lời 
Rasul  rằng:   

َماِهرُ ((
ْ
ُقْرآنِ  مل

ْ
َفَرةِ  َمعَ  بِال ِكَرم ملاا

ْ
َرةِ  مِ مل َبَ

ْ
ِى ،مل

ا
  َومّ

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
 ِِيهِ  َوَنتَتَْعتَعُ  مل

ٌّ  َعلَيْهِ  وَُهوَ  ُ  َشا
َ
ْجَرمنِ  ل
َ
 ))أ

“Người xướng đọc Qur’an rành mạch lướt qua bằng môi 
và người đọc Qur’an lập bập và đọc khó khăn thì được 
hưởng đến hai ân phước.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi. Tức một ân phước cho việc xướng đọc và một 
ân phước do khó khăn lúc đọc. 

Cũng trong hai bộ Saheeh, từ ông Abu Musa Al-
Ash-a’ry  dẫn lời Rasul : 

ُمْؤِمِن  َمثَُ  ((
ْ
ى مل ِ

ا
  مّ

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
ِة، َكَمثَِ   مل تْرُجا

ُ
 َطيٌّب، ْعُمَهاَوَط  َطيٌّب  ِر�َُها مُ

ُمْؤِمِن  َوَمثَُ  
ْ
ى مل ِ

ا
  الَ  مّ

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
َاْمَرةِ  َكَمثَِ   مل وٌ  َوَطْعُمَها لََها ِرنحَ  الَ  م

ْ
 ))ُسل

“Hình ảnh một người có đức tin đọc Qur’an giống như 
quả thanh yên có mùi thơm và vị ngọt và hình ảnh của 
người có đức tin không đọc Qur’an giống như trái chà là 
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có vị ngọt nhưng không có mùi.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi. 

Ông Abu Umaamah  dẫn lời Rasul : 

ُقْرآنَ  قَْرُءوممِ ((
ْ
ِت  فَإِناهُ  مل

ْ
ِقيَاَمةِ  نَْومَ  نَأ

ْ
  َشِفيًعا مل

َ
 ))ْصَحابِهِ ُِ

“Các ngươi hãy xướng đọc Qur’an, quả thật vào ngày 
tận thế nó sẽ là nhân chứng biện hộ cho người đọc Nó.” 
Hadith do Muslim ghi.  

Ông U’qbah bin A’mir  dẫn lời Rasul : 

 

فَالَ ((
َ
َسُدُ�مْ  َ�ْغُدو أ

َ
  أ

َ
َمْاِجدِ  إِل

ْ
يَْعلَمَ  مل وْ  َِ

َ
  أ

َ
 َعزا  مهللاِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آنَتَْ�ِ  َ�ْقَرأ

ُ  َخْ�ٌ  وََج ا 
َ
ُ  َخْ�ٌ  َوثََالٌث  نَاَ�تَْ�ِ  ِمنْ  ل

َ
ْرَ�عٌ  ثََالٍث  ِمنْ  ل

َ
ُ  َخْ�ٌ  َوأ

َ
ْرَ�عٍ  ِمنْ  ل

َ
 َوِمنْ  أ

ْعَدمِدِهنا 
َ
 ))مِإلبِِ   ِمنَ  أ

“Chẳng lẽ các người không muốn vào mỗi sáng đến 
Masjid mà xướng đọc Kinh Sách của Allah sao, cứ đọc 
được hai, ba hoặc bốn câu Kinh tốt hơn là y có được hai, 
ba, hoặc bốn con lạc đà, cứ thế nhân lên tương ứng với số 
câu Kinh đã đọc.” Hadith do Muslim ghi. 

Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul : 

 بَىْنَُهمْ  مرَُسونَهُ َوَنتَدَ  مهللاِ  ِكتَاَب  َ�تْلُونَ  مهللاِ  ُ�يُوِت  ِمنْ  َ�يٍْد  ِف  قَْومٌ  مْجتََمعَ  َما((
 
ا
ِكينَةُ  َعلَيِْهمُ  نََزلَْد  إِال تُْهمُ  ملراْحَةُ  وََغِشىَتُْهمُ  ملاا َمَالئَِ�ةُ  وََسفا

ْ
 مهللاُ  وََذَكَرُهمُ  مل

يَمنْ   ))ِعنَْدهُ  ِِ
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“Bất cứ nhóm nào ngồi tập trung lại trong ngôi nhà của 
Allah (tức Masjid) để xướng đọc Kinh Sách của Ngài và 
học hỏi nhau về Islam đều được ban cho bằng an, được 
bao trùm bởi lòng đoái hoài, được giới Thiên Thần xòe 
cánh bao lấy họ và được Allah khoe với tất cả Thiên 
Thần bên cạnh Ngài.” Hadith do Muslim ghi. 

Rasul  nói: 

ُقْرآنَ  َ�َعاَهُدوم((
ْ
ِ  مل

ا
َشدْ  لَُهوَ  �ِيَِدهِ  َ�ْفِس  ىفََومّ

َ
ُقِلَها ِف  مِإلبِِ   ِمنَ  لْتاً َ�فَ  أ َُ(( 

“Các ngươi hãy giao kết chặt chẽ với Qur’an, Ta thề bởi 
Đấng nắm lấy linh hồn trong tay rằng Qur’an còn mạnh 
hơn cả con lạc đà bị trói chân bằng vòng.” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi. 

Rasul  nói: 

َسُدُ�مْ  َ�ُقْ   الَ ((
َ
 ))�ُّسَ  ُهوَ  بَْ   َوَ�يَْد  َكيَْد  آنَةَ  �َِايُد  أ

“Các ngươi chớ nói tôi đã quên lãng câu Kinh này, câu 
Kinh này, chẳng qua do các ngươi bị làm lãng quên.” Bởi 
câu nói tôi đã quên lãng tức tôi cố ý quên. 

Ông Abdullah bin Mas-u’d  dẫn lời Rasul : 

  َمنْ ((
َ
ََانَةُ  َسَانَةٌ  بِهِ  فَلَهُ  مهللاِ  ِكتَاِب  ِمنْ  َسْرفًا قََرأ

ْ
ْمثَالَِها بَِعْشِ  َومل

َ
قُوُل  الَ  أ

َ
 أ

ِلٌف  َولَِ�نْ  ْرٌف سَ  ملم
َ
 ))َسْرٌف  َوِميمٌ  َسْرٌف  َوَالمٌ  َسْرٌف  أ

“Ai đọc một từ trong Kinh Sách của Allah thì được ban 
thưởng một ân phước và mỗi ân phước được nhân lên 
mười lần. Ta không bảo “الم” alif lam mim là một từ mà 
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alif là một từ, lam là một từ và mim là một từ.” Hadith do 
Al-Tirmizhi ghi.  

Cũng từ ông Abdullah bin Mas-u’d  dẫn lời Rasul 
: 

ُقْرآ َذمهَ  إِنا ((
ْ
ُدبَةُ  نَ مل

ْ
ُدَ�تَُه  اْ�بَلُومفَ  ،مهللاِ  َمأ

ْ
ُقْرآَنَ  َهَذم إِنا  مْستََطْعتُْم، َماَمأ

ْ
 ُهوَ  مل

َْورُ و مِهللا ملَمتِ�ُ  َسبُْ   َّ�ُ  م
ْ
َاافُِع، َوملّشَفاءُ  مْ ََ  لَِمِن  ِعْصَمةٌ  م َاةٌ  بِِه، َ�َماا

َ
 َو�

بََعهُ  لَِمنْ    ،م�ا
َ
 وَ  ْعتََب،فَىُْاتَ  غُ نَِزن ال

َ
ُْ  ال َم، َ�ْعَو يَُقوا َِ  

َ
  َعَجائِبُُه، َ�نَْقِض  َوال

َ
 َوال

َْدمدَ  َ�ْلُُق  َا ُجُرُ�مْ  َعزا  مهللاَ  فَإِنا  متْلُوهُ  ،ِمْن َكثَِ�ةِ مل
ْ
ا  نَأ ُُ  َسرٍْف  َعَ تَِالَوتِِه 

قُوُل  َسَانَاٍت، َعْشَ 
َ
 أ
َ
ِّ ال َما إِ

َ
ِلٌف  َولَِ�نْ  َسْرٌف  ملمأ

َ
 َسْرٌف  َوالمٌ  ْرٌف سَ  أ

 ))َسْرٌف  َوِميمٌ 

“Quả thật, Qur’an là buổi tiệc trang trọng của Allah, các 
ngươi hãy chấp nhận buổi tiệc đó bằng khả năng có thể. 
Qur’an còn là sợi dây vững chắc của Allah, là ánh hào 
quang chói lòa, là lời biện hộ hữu ích, là vật hộ mệnh cho 
ai biết bám lấy, là sự cứu rỗi cho ai biết noi theo, khi mệt 
sẽ được tăng lực, khi lệch hướng sẽ được chỉ đường, 
trong Nó không bao giờ chấm dứt điều kỳ diệu, trong Nó 
không có sự trùng lập ngẫu nhiên. Các ngươi hãy xướng 
đọc nó thì sẽ được Allah ban thưởng trên mỗi từ là mười 
ân phước. Ta không bảo “الم” alif lam mim là một từ mà 
alif là một từ, lam là một từ và mim là một từ.” Hadith do 
Al-Haakim ghi.   

Đạo hữu Muslim, đây là giá trị việc xướng đọc 
Qur’an dù là chương Kinh nào, đây quả là khát vọng dành 
cho người mong đợi phần thưởng và sự hài lòng của Allah, 
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tuy phần thưởng to lớn nhưng việc làm thì rất đơn giản. Tiếc 
thay cho những ai phớt lờ với Qur’an, cho những ai không 
chịu nắm bắt cơ hội khi họ còn rất nhiều thời gian với 
Qur’an. Ngoài ra, có một vài chương Kinh có giá trị trội hơn 
các chương Kinh khác như:  

 Chương Al-Fatihah như được ghi chép 
trong bộ Saheeh Al-Bukhary, từ ông Abu Sa-e’d bin Al-Mu-
a’lla  rằng Rasul  đã nói với ông: 

)) 
ُ َ
ََ َعلّ ُ َظمُ  ِ�َ  َرةً ُسوْ  َمنا َْ

َ
ُقْرآنِ  ِف  ُسوَرةٍ  أ

ْ
َ� ﴿ مل َم م َرّبم صََۡ�ََٰ ّ ِم ُد  َۡ َ ۡۡ  ،﴾٢ص

بْعُ  ِ�َ  َمثَاِ�  ملاا
ْ
ُقْرآنُ  مل

ْ
َعِظيمُ  َومل

ْ
ى مل ِ

ا
وتِىتُهُ  مّ

ُ
 ))أ

“Ta sẽ dạy anh chương Kinh vĩ đại nhất trong Qur’an 
Al ham du lil la hi rab bil a’ la min, đây là bảy chương 
Kinh có một không hai trong quyển Qur’an vĩ đại mà Ta 
được mặc khải cho.” Vời tầm quan trọng của chương Al-
Fatihah nên được chọn làm Ruknun (nền tản) của buổi lễ 
Salah nếu bị thiếu là buổi lễ vô nghĩa bởi Rasul  nói: 

  لَمْ  لَِمنْ  َصَالةَ  الَ ((
ْ
ِكتَاِب  بَِفاِتَةِ  َ�ْقَرأ

ْ
 ))مل

“Lễ Salah của một tín đồ không được công nhận nếu y 
không đọc chương Al-Fatihah.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi. Có Hadith khác từ ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul : 

َا  َمنْ ((   لَمْ  َصَالةً  َص
ْ
ِكتَاِب  بَِفاِتَةِ  يَهاِِ  َ�ْقَرأ

ْ
ٌُ  َِْ�َ  مل  ))ِخَدم

“Ai hành lễ Salah mà không đọc chương Al-Fatihah thì 
đó là lễ Salah vô hiệu.” Người lặp lại ba lần. Có người hỏi 
ông Abu Hurairah chúng tôi ở phía sau Imam thì đọc ra sao? 
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Ông đáp: “Anh hãy đọc thầm trong miệng.” Hadith do 
Muslim ghi. 

 Chương Al-Baqarah và chương Ali 
I’mraan, Rasul  nói: 

َْ  ِن نْ موَ رَ هْ وم ملزا ؤُ رَ قْ مِ ((  إِ فَ  منَ رَ مْ عِ  آلِ ُة وَ رَ قَ م
 ا نَ مَ هُ �ا

ْ
 وْ نَ  انِ يَ �ِ أ

ْ
 ِة كَ امَ يَ قِ َم مل

َ
ُهَما � �ا

  انِ تَ امَ َ�مَ 
َ
  انِ تَ �َ َ�يَا وْ أ

َ
 كَ  وْ أ

َ
َ وا  َص ْ�ٍ َط  ا فِْرقَاِن ِمنْ مَ هُ �ا �

ُ
ََ مفا ت اِن   نْ اجا

 
َ
 مِ  ،امَ هِ ابِ حَ ْص أ

َْ  َرةَ وم ُسوْ ؤُ رَ قْ  إِ ِة فَ رَ قَ م
َ
 َسَ ا سَ تَْرَكهَ ٌة وَ ا بََر�َ ْخَذهَ نا أ

َ
َ ٌة ال ا هَ عُ يْ طْ تَ اْ  �

ََْطلَةُ   ))م

“Các ngươi hãy đọc hai chương Kinh Al-Baqarah và Ali 
I’mraan, bởi vào ngày phán xử cả hai sẽ biến thành hai 
vòm mây hoặc hai nhóm người hoặc giống như hai nhóm 
chim nối liền cánh nhau mà cầu xin cho người đọc 
chúng. Hãy đọc chương Kinh Al-Baqarah để được hồng 
phúc và không bị bùa ngãi gây hại còn ai bỏ nó quả là 
một thiệt thòi.” Hadith do Muslim ghi. 

Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul :  

ِي ُ�قْ يْ نا مَْ إِ ((
ا
ِِ رَ َد مّ  

ُ
َ  ةُ رَ وْ سُ  هِ يْ أ

ْ
 رَ قَ مْ

َ
يْ  هُ لُ  نَْدخُ ِة ال  ))انُ َط ملشا

“Nhà nào có xướng đọc chương Al-Baqarah thì lũ 
Shaytaan không dám vào.” Hadith do Muslim ghi, được 
thế là do trong chương Al-Baqarah có câu Al-Kursy, bởi có 
Hadith Saheeh từ Rasul  rằng ai đọc câu Kinh này trong 
đêm là đã nằm trong sự bảo vệ của Allah và lũ Shaytaan 
không dám đến gần cho đến sáng. 
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Ông Ibnu A’bbaas  rằng Jibreel  nói lúc đang ở 
cùng với Nabi :  

َماءِ  ِمنَ  فُتِحَ قَْد  ٌب بَا َهَذم(( ُْ  فُِتحَ  امَ  ملاا �َ(( 

“Cánh cửa trời này nay đã mở trong khi chưa từng mở 
trước đó bao giờ.” Rồi một Thiên Thần hạ thế đến nói với 
Nabi : 

ِْْشْ ((
َ
وتِىتَُهَما بِنُوَرنِْن  أ

ُ
ّ  نُْؤَ�ُهَما لَمْ  أ ِِ

ََ  نَ ِكتَا فَاِتَةُ  َ�بْلَ
ْ
 ُسوَرةِ  وََخَومِ�يمُ  ِب مل

ََقَرةِ 
ْ
  لَنْ  مْ

َ
  ِمنُْهَما ِبَْرٍف  َ�ْقَرأ

ّ
 إِال
ُ
 ))تِىتَهُ وْ أ

“Báo cho Ngươi (Muhammad) tin mừng rằng có hai ánh 
sáng ban cho Ngươi mà chưa từng ban cho vị Nabi nào 
trước Ngươi, đó là chương Al-Fatihah và phần kết của 
chương Al-Baqarah, cứ mỗi từ đọc lên đều được ban y 
như thế.” Hadith do Muslim ghi.  

 Chương Al-Ikhlaas tức ﴿ َحٌد
َ
َ ُ ِّ ۡۡ ُهَا ص   ﴾   ١قُ

ông Abu Sa-e’k Al-Khudry  dẫn lời Rasul : 

ِي �َ وَ ((
ا
ُقْرآنِ  ثُلَُث  َ�ْعِدُل  إِ�اَها هِ دِ يَ  �ِ ْفِس مّ

ْ
 ))مل

“Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta trong tay Ngài rằng 
Nó (chương Al-Ikhlaas) tương đương với một phần ba 
Qur’an.” Hadith do Al-Bukhary ghi. Ý nghĩa tương đương 
là tương đương về giá trị chứa hoàn toàn không thể thay thế 
được một phần ba Qur’an, lại càng không thể thay thế được 
chương Al-Fatihah trong lễ Salah cho dù có đọc ba lần hoặc 
nhiều hơn. Cũng giống như có Hadith do ông Abu Ayyoob 
Al-Ansaary  dẫn lời Rasul : 
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َه  الَ  :قَاَل  َمنْ (( ـٰ ُ ملَْمُد، وَُهوَ إِلَ
َ
، َول َُ

ْ
ُمل
ْ
ُ مل
َ
ُ، ل

َ
ََ ل نْ  مُهللا وَْسَدُه َال َشِ

ا
َعَ  إِال

ٍء قَِدنْرٌ  ّ َشْ
ِ
تََق  َكَمنْ  َكنَ  ِمَرمرٍ  َعْشَ  ُُ َْ

َ
ْرَ�َعةَ  أ

َ
ْ�ُفٍس  أ

َ
ِ  ِمنْ  أ

َ
 َوّ

يَ   َِ )))إِْسَما
0F

١) 

“Ai nói: “La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka lah, 
la hul mul ku wa la hul ham du wa a’ la kul li shay in qa-
deer” mười lần là giống như y đã phóng thích được bốn 
nô lệ thuộc dòng tộc Isma-e’l.” Hadith do Al-Bukhary ghi 
lại, nếu như ai bị phạm tội phải vi phạm giáo lý phải chuộc 
tội bằng phóng thích bốn nô lệ thì phải thi hành chứ không 
được nói câu này mười lần là xem như đã phóng thích bốn 
nô lệ, bởi Hadith chỉ nói về giá trị của lời tụng niệm chứ nó 
không thể thay thế được hành động. 

 Chương Al-Falaq và chương Al-Naas, 
như được truyền từ ông U’qbah bin A’mir  rằng Rasul  
nói:  

لَمْ ((
َ
نِْزلَِد  آنَاٍت  تَرَ  أ

ُ
ََقم ﴿ِمثْلُُهنا  نُرَ  لَمْ  مللايْلَةَ  أ ََ َۡ ّبم ص ََ م اذُ ب َُ َ

َ ۡۡ ۡۡ ﴿ ﴾١قُ قُ
ّبم صَّاسم  ََ م اُذ ب َُ َ

َ١﴾(( 

“Đêm nay có một số câu Kinh được mặc khải mà chưa 
từng được mặc khải giống như thế, đó là 

                                                           
(1) Ý nghĩa: Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 

có Allah duy nhất, không tổ hợp Ngài với bất cứ ai hay vật gì, mọi 
quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, và Ngài là Đấng Toàn 
Năng.  
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قم ﴿ ََ ََ َۡ ّبم ص ََ م اُذ ب َُ َ
َ ۡۡ سم ﴿ ﴾١قُ ّبم صَّا ََ م اُذ ب َُ َ

َ ۡۡ ﴾١قُ ” Hadith do 
Muslim ghi, còn do Al-Nasaa-y ghi thì Rasul  ra lệnh cho 
ôn U’qbah  đọc hai chương Kinh này rồi bảo:  

َل  َما((
َ
 ))بِِمثِْلِهَما ُمْاتَِعيذٌ  مْستََعاذَ  َوالَ  بِِمثِْلِهَما َسائٌِ   َسأ

“Con người không mong muốn và cầu xin những gì ngoài 
những điều này.” 

Hãy năng nổ nhiều hơn nữa quí đạo hữu Muslim 
nhất là trong tháng Ramadan thiên ân này, tháng mà Thiên 
Kinh được bắt đầu khởi xướng do giá trị bao la của Nó. Xưa 
kia, cứ mỗi tháng Ramadan đến là Jibreel cùng ôn lại Qur’an 
với Rasul  một lần, riêng năm Rasul  qua đời thì Jibreel 
đến ôn lại tới hai lần nhằm khẳng định và xác minh tính 
thuộc lòng. Nhân đây xin đưa ra vài hình ảnh tiêu biểu mà 
giới U’lama xưa kia đã xướng đọc Qur’an trong và ngoài 
tháng Ramadan:  

 Sheikh Al-Zuhri  khi bước vào tháng 
Ramadan Sheikh nói: “Đây là tháng xướng đọc Qur’an và 
bố thí thức ăn.” 

 Imam Maalik  khi vào tháng Ramadan 
thì Imam bỏ không nghiên cứu về Hadith, cũng không giảng 
dạy mà dành hết thời gian trong việc xướng đọc Qur’an bằng 
Mushaf. 

 Sheikh Qataadah  trong những tháng 
thường cứ mỗi bảy đêm là hết quyển Qur’an một lần, khi 
vào Ramadan thì cứ mỗi ba đêm là ông đọc hết Qur’an một 
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lần và trong mười đêm cuối của Ramadan thì ông đọc hết 
mỗi đêm. 

 Sheikh Ibrahim Al-Nakha-y’  trong 
tháng Ramadan cứ mỗi ba đêm là ông đọc xong Qur’an một 
lần và trong mười ngày cuối của tháng là cứ mỗi hai đêm 
một lần. 

 Sheikh Al-Aswad  dù là tháng nào cũng 
cứ mỗi hai đêm là ông đọc hết Qur’an một lần. 

Là tín đồ Muslim hết lòng tin tưởng vào Allah thì 
cần phải bắt chước theo các tấm gương cao quí của các 
U’lama tiền bối này, chúng ta hãy tận dụng tất cả mọi thời 
gian của Ramadan không kể ngày đêm hồng kính dâng lên 
Đấng Hùng Mạnh, Đấng Quảng Đại, bởi tuổi đời sẽ trôi đi 
rất nhanh, thời gian sẽ bị tiêu xài hết tựa như một thời khắc 
ngắn ngủi trong ngày. 

Bầy tôi khẩn cầu Allah ban cho việc xướng đọc 
Qur’an là vì Ngài duy nhất, xin Ngài hãy hài lòng về bầy tôi, 
xin hãy ban chỉ đạo cho bầy tôi con đường chính đạo, xin 
hãy kéo bầy tôi từ u tối đến với ánh sáng chân lý, xin hãy 
biến Qur’an là nhân chứng biện hộ cho bầy tôi chứ không là 
nhân chứng tố cáo bầy tôi. 

Bầy tôi khẩn xin nâng cao địa vị, cứu rỗi bầy tôi, tha 
thứ tội lỗi cho bầy tôi qua việc xướng đọc Qur’an, xin hãy 
xóa tội cho cha mẹ bầy tôi và toàn thể tín đồ Muslim dù 
sống hay chết bằng lòng khoan dung và độ lượng của Ngài, 
hỡi Đấng Nhân Từ. Và cầu xin bình an và phúc lành cho 
Nabi Muhammad, cho gia quyến và cho tất cả bằng hữu của 
Người. 
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