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 Các Ngôi Vườn Của Những Người 

Nhịn Chay  

o 1- Lời Khuyên Nhân Dịp Đón 

Tháng Ramadan ([1])  

o 2- Những điều làm hỏng nhịn 

chay ([2])  

 Làm hỏng nhịn chay gồm 

các điều sau đây:  
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o 3- Những Điều Không Làm 

Hỏng Nhịn Chay ([3])  

o 4- [Tháng Ramadan là tháng 

trong đó Kinh Qur’an được ban 

xuống] ([4])  

o 5- Lễ Nguyện Taraawih ([5])  

o 6- Một Số Điều Lưu Ý Đối Với 

Việc Đi Masjid Của Chị Em 

Phụ Nữ )[6](  

o 7- Đi Hành Hương Umrah 

Trong Tháng Ramadan ([7])  

o 8- Nghi Thức Umrah  ([9])  

o Những Điều Không Đúng 

Trong Umrah  

 Những điều không đúng 

trong nghi thức Ihram:  



 

 

 

 1- Quan niệm của một 

số người là phải dâng 

lễ nguyện Salah đặc 

trưng nào nó cho 

Ihram.  

 2- Trì hoãn nghi thức 

Ihram của một số 

người trên máy bay cho 

đến khi đáp xuống sân 

bay trong khi họ biết rõ 

là đã đi ngang qua 

Miqaat (điểm để định 

tậm vào Ihram).  

 3- Một số chị em phụ 

nữ bỏ nghi thức Ihram 

tại điểm Miqaad khi 

phát hiện mình có kinh 



 

 

 

ngay lúc ấy vì nghĩ 

rằng nghi thức Ihram 

đòi hỏi phải có 

tahaarah (tức phải ở thể 

trạng wudu).  

 4- Một số nam giới khi 

Ihram xong, mặc bộ 

Ihram cứ để hở phần 

vai bên phải xuyên suốt 

thời gian làm Umrah 

hay Hajj trong khi việc 

mặc Ihram để hở vai 

phải chỉ được yêu cầu 

trong Tawaaf Umrah 

và Tawaaf Alquduum 

của Hajj thôi.  



 

 

 

 Những điều không đúng 

trong nghi thức Tawaaf:  

 1- Không để hở vai 

phải khi Tawaaf.  

 2- Quy định những lời 

tụng niệm và du-a riêng 

biệt cho mỗi vòng.  

 3- Du-a tập thể một 

cách lớn tiếng và xô 

đẩy người khác.  

 4- Chen lấn nhau 

để  hôn cục đá đen.  

 5- Hôn vào góc 

alyama-ni (góc thứ tư 

tính từ góc có cục đá 

đen) của Ka’bah trong 



 

 

 

khi theo Sunnah chỉ 

quy định chào salam.  

 6- Nói Allahu-akbar và 

giơ tay chào salam góc 

alyama-ni trong khi 

không có khả năng 

trong việc làm đó.  

 7- Chào salam tất cả 

bốn góc của Ka’bah và 

sờ vào bốn bức tường 

và các tấm màn che của 

nó, sờ vào cánh cửa 

của nó và ngay cả 

Maqaam Ibrahim.  

 8- Phụ nữ và nam giới 

chen lấn và xô đẩy 

nhau và đặc biệt là 



 

 

 

những lúc hôn cục đá 

đen.  

 Những điều không đúng 

trong nghi thức Sa-i giữa 

đồi Safa và Marwah.  

 1- Quan niệm rằng bắt 

buộc phải có wudu khi 

sa-i.  

 2- Ở mỗi dòng đều nói 

lời phán của Allah:  

 3- Quan niệm rằng bắt 

buộc phải leo lên đỉnh 

của hai đồi Safa và 

Marwah.  

 4- Không du-a trước 

khi bắt đầu cho mỗi 

dòng.  



 

 

 

 5- Không giơ tay lên để 

du-a mà chỉ giơ tay 

chào hường về Ka’bah 

khi nói Allahu-akbar.  

 6- Không chạy nhanh 

giữa đoạn với hai đầu 

có vạch sáng màu 

xanh.  

 7- Một số phụ nữ chạy 

nhanh giữa đoạn với 

hai đầu có vạch sáng 

màu xanh.  

 8- Làm thêm nghi thức 

Sa-i, tức sau khi đã 

hoàn Umrah hay Hajj, 

khi có thời gian rảnh họ 

lại đi Sa-i thêm với 



 

 

 

quan niệm được ân 

phước giống như 

Tawaaf sunnah.  

o 9- Al-I’tikaaf trong tháng 

Ramadan ([10])  

o 10- Đêm Qadr (Định Mệnh) 

([11])  

o 11- Xuất Zakah Và Các Dạng 

Của Nó([12])  

o 12-  Zakah Al-Fitri ([13])  

o 13- Ngày đại Lễ Eid ([14])  

 Có rất nhiều điều Sunnah 

từ các vị Sahabah (cầu xin 

Allah hài lòng về họ), tiêu 

biểu:  

o 14- Ân Phước Của Nhịn Chay 

Na-filah (Khuyến Khích)  



 

 

 

 Các loại nhịn chay Na-

filah:  

 1- Nhịn chay ngày A-

rafah: Ông Abu Qata-

dah t (cầu xin Allah hài 

lòng về ông) thuật lại, 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

 2- Nhịn chay ngày A-

Shu-ra’ và một ngày 

trước hoặc một ngày 

sau nó (tức hai ngày):  

 3- Nhịn chay sáu ngày 

của tháng Shauwal: Sứ 

giả của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

 4- Nhịn chay ba ngày 

của mỗi tháng: Ông 

Abu Zhar t (cầu xin 



 

 

 

Allah hài lòng về ông) 

thuật lại, Sứ giả của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

 5- Nhịn chay ngày thứ 

hai và thứ năm hàng 

tuần: Sứ giả của Allah 

 thường nhịn chay vào ملسو هيلع هللا ىلص

ngày thứ hai và thứ 

năm hàng tuần, khi 

được hỏi về việc làm 

này thì Người ملسو هيلع هللا ىلص bảo:  

 6- Nhịn chay một ngày, 

không nhịn chay một 

ngày:  

o 15- Các Điều Kiện Và Lễ Độ 

Trong Du-a (Cầu nguyện)  



 

 

 

o 16- Cầu Nguyện Khi Uống 

Nước Zamzam.  

o 17- Những Lời Tụng Niệm Cho 

Tháng Ramadan.  

 + Khi nhìn thấy Hilal 

(trăng lưỡi liềm đầu tháng): 

Ông Qata-dah t thuật lại 

ông ta được mách  rằng 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mỗi khi thấy Hilal 

thì Người thường nói:  

  + Khi người nhịn chay “xả 

chay” :  

 + Du-a khai đề của lễ 

nguyện ban đêm:  

 %  Lúc trở dậy từ Rukua’ 

sau khi nói:  



 

 

 

 % Trong Sujud sau khi nói 

ba lần:  

 % Nói lúc ngồi giữa hai 

Sujud:  

o 18- Tập Hợp Các Lời Du-a Từ 

Qur’an và Sunnah ([15])  

o 19- Bài Du-a Hoàn Tất Đọc 

Xướng Kinh Qur’an ([16])  

 Các Ngôi Vườn Của Những Người 

Nhịn Chay 

 1- Lời Khuyên Nhân Dịp Đón Tháng 

Ramadan ([1]) 

الَةَُوالسَّالَمُ ه،والصَّ َوَمْناهْهتَدَىبهُهدَاهُ،اَْلَحْمدُلِله َوأَْصَحابههه هللاه،َوَعلَىآلههه ابَْعدُ:َعلَىَرُسْوله  أَمَّ

Mọi lời ca ngợi tán dương kính dâng 

Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho 

Thiên sứ của Allah, cho dòng dõi của 



 

 

 

Người, các vị Sahabah của Người cùng 

những ai đi theo Chỉ đạo của Người, và 

sau nữa: 

Lời khuyên của tôi gởi đến tất cả những 

người Muslim là họ phải kính sợ Allah, 

Đấng Tối Cao và Quyền Năng, họ hãy 

đón tháng thiêng liêng và vĩ đại của họ 

bằng sự sám hối thành tâm về tất cả 

mọi tội lỗi của mình, họ hãy tìm hiểu 

tôn giáo của mình, họ hãy học hỏi các 

luật nhịn chay cũng như luật dâng lễ 

nguyện, bởi  Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  có để lại các lời di 

huấn:  

« ينه ْههُفهىالد ه َخْيًرايُفَق ه ُبههه َّللاَّ ده  )البخاري(«َمْنيُره



 

 

 

“Ai mà Allah muốn ban cho y điều tốt 

thì Ngài sẽ làm cho y thông hiểu kiến 

thức tôn giáo”  (Albukhari). 

يُن» الشَّيَاطه لَته َوُغل هقَْتأَْبَواُبَجَهنََّمَوُسْلسه  )البخاري(«إهذَادََخَلَرَمَضاُنفُت هَحْتأَْبَواُباْلَجنَّةه

“Khi vào tháng Ramadan, các cánh cửa 

Thiên Đàng được mở ra còn các cánh 

cửa Hỏa Ngục được đóng lại, và 

Shaytan sẽ bị xiềng xích lại” 

(Albukhari). 

يُنَوَمَردَةُ» الشَّيَاطه َرَمَضاَنُصف هدَته ْنَشْهره ُللَْيلٍَةمه فَلَْميُْفتَْحإهذَاَكاَنأَوَّ َوُغل هقَْتأَْبَواُبالنَّاره ن ه اْلجه

أَْقبهلْ َىاْلَخْيره ىُمنَاٍديَابَاغه ْنَهابَاٌبَويُنَاده فَلَْميُْغلَْقمه ْنَهابَاٌبَوفُت هَحْتأَْبَواُباْلَجنَّةه مه َىالشَّر ه َويَابَاغه

َوذَلهكَ َنالنَّاره هُعتَقَاُءمه َّ ْرَولِله لَْيلٍَةأَْقصه  )الترمذي(«ُكلَّ

“Vào đêm đầu tiên của tháng Ramadan, 

Shaytan và ác quỷ sẽ bị xích lại, tất cả 

các cánh cửa của Hỏa Ngục được đóng 

lại còn tất cả các cánh cửa của Thiên 

Đàng sẽ được mở ra, và có tiếng gọi 



 

 

 

bảo: Này hỡi những ai muốn điều tốt 

đẹp hãy tiến lên và những ai muốn điều 

xấu hãy dừng lại và ở nơi Allah có sự 

giải phóng và ân xá khỏi Hỏa Ngục và 

điều đó diễn ra vào mỗi đêm” 

(Tirmizhi). 

ُلالَرْحَمةَُويَُحطُّالأَتَاُكْمَشْهُرَرَمَضاَنَشْهٌربََرَكةٌ» فَيَْنزه ْيُبالدَُعاَء،يَْغَشاُكُمهللاُفهْيهه َخَطايَاَويَْستَجه

َرْحَمةُهللاهفَأَُرواهللاَ َمفهْيهه الَشقهيَمْنُحره ُكْمَخْيراً،فَإنَّ ْنأَْنفُسه  «مه

“Tháng Ramadan đến với các người, đó 

là tháng ân phúc, vào tháng này Allah 

sẽ ban nhiều bổng lộc cho các người, 

Ngài sẽ ban xuống lòng nhân từ và bôi 

xóa tội lỗi và chấp nhận lời thỉnh cầu và 

khấn nguyện, bởi thế, hãy thể hiện cho 

Allah thấy những điều tốt đẹp nơi bản 

thân mình, và quả thật người bất hạnh 

là người bị ngăn cản không tìm thấy 



 

 

 

lòng nhân từ của Allah trong tháng 

thiêng liêng và ân phúc này”. Cấu nói 

“hãy thể hiện cho Allah thấy những 

điều tốt đẹp nơi bản thân mình” có 

nghĩa là hãy thi đua làm những việc 

thiện tốt, hãy phấn đấu trong việc tuân 

lệnh theo Chỉ đạo của Allah và hãy 

tránh xa những điều xấu và tội lỗi. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

،َوَمْنقَاَمَرَمَضاَنإهيَمانًاَواحْ» ْنذَْنبههه تهَسابًاَمْنَصاَمَرَمَضاَنإهيَمانًاَواْحتهَسابًاُغفهَرلَهَُماتَقَدََّممه

إهيَمانًاَواْحتهَسابًاُغفهَرلَهُمَ ،َوَمْنقَاَملَْيلَةَاْلقَدْره ْنذَْنبههه ُغفهَرلَهَُماتَقَدََّممه ْنذَْنبههه )البخاري«اتَقَدََّممه

 ومسلم(

“Ai nhịn chay tháng Ramadan bằng cả 

đức tin Iman và tấm lòng thì sẽ được 

tha thứ mọi tội lỗi đã qua; và ai thực 

hành bổn phận tháng Ramadan bằng cả 

đức tin Iman và tấm lòng thì sẽ được 



 

 

 

tha  thứ mọi tội lỗi đa qua; và ai thực 

hành những điều ngoan đạo trong đêm 

Qadr bằng cả đức tin Iman và với lòng 

thành tâm thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi 

đã qua”. (Albukhari, Muslim). 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

آدََملَهُاْلَحَسنَةَُعْشُرأَْمثَ» اْبنه َعَمله ُكلُّ َوَجلَّ َُعزَّ يَاَمفَإهنَّهُقَاَلَّللاَّ ْعٍفإهالَّالص ه ائَةهضه مه الهَهاإهلَىَسْبعه

ْندَفه فَْرَحةٌعه فَْرَحتَانه ائهمه ْنأَْجلهْي،لهلصَّ تََرَكَشْهَرتَهَُوَطعَاَمهَُوَشَرابَهُمه ىبههه ههلهىَوأَنَاأَْجزه ْطره

ائهمه الصَّ َولَُخلُوُففَمه َرب ههه ْندَلهقَاءه ْسكهَوفَْرَحةٌعه يحهاْلمه ْنره همه ْندََّللاَّ  )البخاريومسلم(«أَْطيَُبعه

“Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng 

nói: Tất cả mỗi việc làm của con cháu 

Adam đều có công đức, mỗi công đức 

được ban cho mười ân phước và được 

nhân lên bảy trăm lần, riêng việc nhịn 

chay sẽ là của TA, chính TA sẽ tự định 

ân phước cho việc làm đó của y bởi vì y 

đã bỏ dục vọng của bản thân mình, y đã 



 

 

 

bỏ ăn bỏ uống vì TA; Người nhịn chay 

có hai niềm vui: niềm vui lúc được ăn 

uống trở lại (sau mỗi ngày nhịn chay và 

sau khi hoàn tất tháng Ramadan) và 

niêm vui lúc trở lại gặp Thượng Đế của 

y; Và quả thật, nước bọt trong miệng 

của người nhịn chay ở nơi Allah sẽ 

thơm hơn xạ hương” (Albukhari, 

Muslim). 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

ُكمْ» أََحده أَْوقَاتَلَهُفَْليَقُْلإهن هىاْمُرٌؤَصائهٌمدٌفَإهْنَسابَّهُأَحَفاَلَيَْرفُْثَوالَيَْصَخبْإهذَاَكاَنيَْوُمَصْومه

 )البخاري(«

“Khi một ai trong các người đang trong 

ngày nhịn chay thì đừng nói lời xàm 

bậy, đừng to tiếng gắt gỏng và nếu có ai 

đó chửi bới hay gây chiến thì hãy nói: 



 

 

 

quả thật tôi đang nhịn chay” 

(Albukhari). 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói:  

هَحاَجةٌأَْنيَدََعَطعَاَمهَُوَشَرابَهُ» َّ َواْلَجْهَلفَلَْيَسلِله َواْلعََمَلبههه وره  )البخاري(«َمْنلَْميَدَْعقَْوَلالزُّ

“Người nào không từ bỏ lời nói ba hoa 

gian dối mà cứ tiếp diễn hành vi như 

vậy thì hãy biết rằng Allah không có 

nhu cầu đến việc y đã bỏ thức ăn và 

thức uống của mình” (Albukhari). 

Do đó, xin nhắn nhủ đến toàn thể 

những đồng đạo Muslim rằng: hãy kính 

sợ Allah, hãy cố gắng gìn giữ và hoàn 

tất việc nhịn chay, hãy cố gắng phấn 

đấu đưa bản thân tránh xa tất cả những 

điều tội lỗi, hãy nỗ lực thi đua trong 

việc làm tự thiện và thực hành những 



 

 

 

điều ngoan đạo như bố thí và hỗ trợ cho 

người nghèo khó, đọc xướng kinh 

Qur’an thật nhiều, hãy thường xuyên 

tụng niệm ca ngợi, tán dương và cầu 

xin sự tha thứ, bởi đây là tháng của 

Qur’an như Allah đã phán:  

ٱۡلقُۡرَءانُ[ َلفهيهه ٓيأُنزه  (185)البقرة:]َشۡهُرَرَمَضاَنٱلَّذه

[Tháng Ramadan là tháng trong đó 

Kinh Qur’an được ban xuống] (Chương 

2 – Albaqarah, câu 185). 

Như vậy, những người có đức tin phải 

nỗ lực phấn đấu đọc kinh Qur’an thật 

nhiều, người Muslim nam hay nữ đều 

được khuyến khích đọc xướng kinh 

Qur’an ngày đêm, và mỗi một chữ được 

ghi nhận cho một công đức và mỗi một 



 

 

 

công đức được ban cho mười ân phước 

như những gì mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã nói. Bên 

cạnh nỗ lực làm nhiều việc thiện tốt để 

tích nhiều công đức thì cũng phải thận 

trọng đối với các điều xấu và tội lỗi, 

đồng thời hãy luôn khuyên bảo và nhắc 

nhở nhau đến với chân lý và hãy kêu 

gọi nhau làm điều lẽ phải và ra sức 

ngăn cản những điều nghịch đạo và sai 

quấy. 

Tháng Ramadan là tháng vô cùng 

thiêng liêng và vĩ đại, những việc làm 

công đức được nhân thêm nhiều ân 

phước còn những việc làm xấu và sai 

quấy cũng được tăng thêm mức độ 

nghiêm trọng, bởi lẽ đó, bắt buộc người 

có đức tin phải hết sức nỗ lực trong việc 



 

 

 

thi hành các bổn phận mà Allah đã qui 

định cho y và phải tránh xa triệt để 

những điều mà Allah đã nghiêm cấm y 

và y phải luôn thận trọng và lưu ý bản 

thân mình trong tháng Ramadan này. 

Giáo luật cũng qui định cho những 

người tin tưởng phải cố gắng làm nhiều 

điều tốt như bố thí của cải cho ngươi 

nghèo khó, thăm viếng người bệnh, đưa 

tiển người chết, gắt kết tình thâm, đọc 

nhiều kinh Qur’an, tụng niệm, tán 

dương, ca ngợi, xin được tha thứ và du-

a (cầu nguyện khấn vái) cùng với các 

việc làm thiện tốt khác. Trong tháng 

này, người có đức tin hãy mong mỏi ân 

phước của Allah và hãy sợ sự trừng 

phạt của Ngài, tôi cầu xin Allah phù hộ 



 

 

 

cho những đồng đạo Muslim luôn đi 

trên con đường mà Ngài hài lòng, tôi 

cầu xin Allah giúp đỡ cho toàn thể 

những người Muslim được hoàn tất 

việc nhịn chay và dâng lễ nguyện bằng 

cả đức tin và tấm lòng của họ, và tôi 

cũng cầu xin Allah hãy ban kiến thức 

thông hiểu tôn giáo cho tất cả người 

Muslim ở khắp mọi nơi để họ có thể thi 

hành và noi theo Chỉ đạo một cách 

ngay chính, và để được bằng an khỏi 

những gì khiến Allah phẫn nộ và Ngài 

phải nghiêm khắc trừng phạt họ, tôi 

cũng cầu xin Ngài phù hộ và dẫn dắt 

những nhà lãnh đạo Islam, những vị 

điều hành và cai quản vụ việc của 

người Muslim, xin Ngài hãy điều chỉnh 



 

 

 

và cải thiện việc làm của họ, xin Ngài 

hãy làm vững lòng họ trong việc áp 

dụng điều luật của Ngài trong mọi vụ 

việc, xin Ngài hãy luôn ở cùng với họ 

để họ thực hành theo các lời phán dạy 

của Ngài: 

]ُ ٱۡحُكمبَۡينَُهمبهَمآأَنَزَلٱلِلَّ  (49)المائدة:]َوأَنه

[Và Ngươi hãy xét xử họ theo điều mà 

Allah đã ban xuống] (Chương 5 – Al-

Ma-idah, câu 49) 

هُحۡكٗمال هقَۡوٖميُوقهنُوَن[ َنٱلِلَّ َوَمۡنأَۡحَسُنمه يَۡبغُوَنَۚ لهيَّةه هه  (5٠)المائدة:]5٠أَفَُحۡكَمٱۡلَجَٰ

[Phải chăng họ mong được xét xử theo 

luật lệ của thời kỳ ngu muội? Và ai (là 

Đấng) xét xử tốt hơn Allah cho những 



 

 

 

người có đức tin] (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 50) 

ۡمَحَرٗجام ه[ هه دُواْفهٓيأَنفُسه اَليَجه ُموَكفهيَماَشَجَربَۡيَنُهۡمثُمَّ يَُحك ه نُوَنَحتَّىَٰ اقََضۡيَتفاََلَوَرب هَكاَليُۡؤمه مَّ

يٗماَويَُسل ه  (65)النساء:]ُمواْتَۡسله

[Nhưng không, nhân danh Thượng Đế 

của Ngươi, chúng chỉ thật lòng tin 

tưởng khi nào chúng đến yêu cầu 

Ngươi đứng ra phân xử về điều chúng 

đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy 

không uất ức trong lòng về quyết định 

mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn 

quy phục] (Chương 4 – An-Nisa, câu 

65). 

َزۡعتُمۡ[ فَإهنتَنََٰ نُكۡمۖۡ مه ُسوَلَوأُْولهيٱۡۡلَۡمره يعُواْٱلرَّ ََوأَطه يعُواْٱلِلَّ يَنَءاَمنُٓواْأَطه أَيَُّهاٱلَّذه
ٓ فهيَشۡيٖءفَُردُّوهُيََٰ

إهنُكنتُۡمتُؤۡ ُسوله هَوٱلرَّ ياًلإهلَىٱلِلَّ لهَكَخۡيٞرَوأَۡحَسُنتَۡأوه
ذََٰ رهَۚ ٱۡۡلٓخه هَوٱۡليَۡومه نُوَنبهٱلِلَّ  (59)النساء:]59مه



 

 

 

[Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân lệnh 

Allah và tuân lệnh Sứ giả (của Allah) 

và (tuân theo) những (viên chức) có 

thẩm quyền trong các ngươi. Nhưng 

nếu các ngươi bất đồng ý kiến với nhau 

về điều gì, hãy quay về tham khảo 

Allah và Sứ giả (của Ngài) nếu các 

ngươi tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày 

(Phán xử) Cuối cùng. Đó là lối giải 

thích tốt nhất và đúng nhất. ] (Chương 4 

– An-Nisa, câu 59) 

]َ يعُواْٱلِلَّ ُسولَقُۡلأَطه يعُواْٱلرَّ  (54)النور:]َوأَطه

[hãy bảo chúng: hãy vâng lệnh Allah và 

vâng lệnh Sứ giả (Muhammad)]. 

(Chương 24 – An-Nur, câu 54). 

ُكۡمَعۡنهُفَٱنتَُهواْ[ ُسوُلفَُخذُوهَُوَمانََهىَٰ ُكُمٱلرَّ  (7)الحشر:]َوَمآَءاتَىَٰ



 

 

 

[Và những gì mà Sứ giả mang đến cho 

các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó 

và những gì mà Sứ giả cấm thì các 

ngươi hãy từ khước nó] (Chương 59 – 

Al-Hashr, câu 7). 

Đây là bổn phận cho tất cả mọi người 

Muslim và các nhà lãnh đạo và cầm 

quyền, tất cả những học giả và những 

nhà cầm quyền lãnh đạo có bổn phận 

phải kính sợ Allah và đi theo con đường 

đã được Allah qui định, họ phải xét xử 

theo đúng giáo luật của Allah về mọi sự 

việc giữa họ; bởi lẽ con đường của 

Allah là con đường của sự cải thiện, của 

sự hướng dẫn và an lành, Allah đã hài 

lòng về nó và nó là con đường dẫn đến 



 

 

 

chân lý và với nó mọi sự việc sẽ luôn 

được công bằng. 

Cầu xin Allah ban sự thành công tốt 

đẹp cho tất cả đồng đạo Muslim, xin 

Ngài hướng dẫn và cải thiện tâm niệm 

và mọi hành vi của họ. 

َوأَْصَحابهههَوَصلَّىهللاَُوَسلََّمَعلىَ  .!نَبهي هنَاُمَحْمٍدَوَعلَىآلههه

(Cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc 

lành cho Nabi của chúng ta 

Muhammad, cho dòng dõi của Người 

và những Sahabah của Người!). 

               !                 !                 ! 

 2- Những điều làm hỏng nhịn chay 

([2]) 



 

 

 

 Làm hỏng nhịn chay gồm các điều 

sau đây: 

1-      Giao hợp 

2-      Ăn 

3-      Uống 

4-      Xuất tinh do thủ dâm hay hình 

thức kính dục nào khác 

5-      Những gì mang ý nghĩa tương 

đồng với việc ăn uống. 

6-      Ói mửa có chủ ý. 

7-      Xuất máu bằng hình thức giác cắt 

8-      Kinh nguyệt và máu hậu sản 



 

 

 

Đối với việc ăn, uống và giao hợp thì 

bằng chứng của nó là lời phán của 

Allah: 

َوٱۡبتَ[ ُروُهنَّ شه َنبََٰ فَٱۡلـ َٰ َنٱۡلَخۡيطه يَتَبَيََّنلَُكُمٱۡلَخۡيُطٱۡۡلَۡبيَُضمه َوُكلُواَْوٱۡشَربُواَْحتَّىَٰ ُلَُكۡمَۚ غُواَْماَكتََبٱلِلَّ

 يَاَمإهلَىٱلَّۡيله واْٱلص ه أَتهمُّ ثُمَّ َنٱۡلفَۡجرهۖۡ مه  (187)البقرة:]ٱۡۡلَۡسَوده

[Bởi thế, bây giờ các ngươi được phép 

chung chạ với họ, nhưng hãy cố gắng 

thực hiện điều Allah đã ra lệnh cho các 

ngươi, và hãy ăn hãy uống (ban đêm) 

cho đến khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ 

trắng của buổi rạng đông tách khỏi sợi 

chỉ đen của nó, ròi hoàn tất việc nhịn 

chay (Siyaam) cho đến lúc đêm xuống.] 

(Chương 2- Albaqarah, câu 187). 

Còn bằng chứng cho việc xuất tinh do 

thủ dâm hay một hình thức kích dục 



 

 

 

nào đó sẽ làm hỏng nhịn chay là các 

hadith: 

ْنأَْجلهيْ»  )ابنماجة(«َيدََعَطعَاَمهَُوَشَرابَهَُوَشْهَرتَهُمه

“Y đã bỏ ăn bỏ uống và bỏ dục vọng 

của bản vì TA” (Ibn Ma-jah) 

ُكْمَصدَقَةٌ،» ه،أَيَأْتهْيأََحدُنَاَشْهَوتَهَُويَُكْوُنلَهُفهْيَهاأَْجٌر،قَالُْوا:فهْيبُْضعهأََحده قَاَل:يَاَرُسْوَلٱلِلَّ

 ْزٌر–أََرأَْيتُْملَْوَوَضعََهافهْيالَحَرامه وه َكاَنلَهُأَْجرٌفََكذلهَكإهذَاوَ–أَْيَكاَنَعلَْيهه «َضعََهافهْيالَحالَله

 )أبوداود(

“Trong việc xuất tinh của một ai đó 

trong các người cũng là điều Sadaqah 

(sự bố thí), các vị Sahabah hỏi: Thưa 

Thiên Sứ của Allah, chẳng lẽ một ai đó 

trong chúng tôi thực hiện hành vi tình 

dục của mình cũng được ban ân phước 

hay sao? Người ملسو هيلع هللا ىلص  bảo: Các người không 

thấy rằng nếu người đó thực hiện hành 

vi đó của y trong phạm vị Haram 



 

 

 

(không được phép) thì y sẽ bị kết tội, 

vậy nếu y thực hiện hành vi đó của 

mình trong phạm vi Halal (được phép) 

thì dĩ nhiên y cũng sẽ được ban ân 

phước” (Abu Dawood). Việc xuất tinh 

ở đây là tinh dịch chứa tinh trùng làm 

cho thụ thai, cho nên câu nói hợp lý và 

đúng  nhất từ các quan điểm khác nhau 

của các Ulama’ (các học giả Islam) về 

tinh tương (chất nhờn trong suốt được 

tiết ra ở đầu dương vật mỗi khi mơn 

trớn, chất này được tiết ra trước khi 

xuất tinh) là nó không làm hỏng nhịn 

chay Siyaam ngay cả khi nó được xuất 

ra do các hình thức kích dục không phải 

là giao hợp như thủ dâm, mơn trớn, âu 

yếm, vuốt ve giữa đôi vợ chồng. 



 

 

 

Điều thứ năm “những gì mang ý nghĩa 

tương đồng với việc ăn uống” là hình 

thức “vô nước biển” tức tiêm các chất 

dinh dưỡng vào cơ thể, bởi lẽ hình thức 

này mặc dù không phải là ăn hay uống 

nhưng nó lại mang ý nghĩa tương tự là 

đều đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể, 

như vậy một sự vật này mang y nghĩa 

của sự vật kia thì điều luật của nó cũng 

giống nhau. Do đó, khi cơ thể được 

tiêm “nước biển” mang dinh dưỡng thì 

coi như cơ thể được nạp vào thức ăn 

thức uống, còn nếu như “nước biển” đó 

tức dịch truyền vào cơ thể không phải 

là nguồn dinh dưỡng thì nó không mang 

ý nghĩa là ăn uống, nó sẽ không làm 

hỏng nhịn chay Siyaam dù có được 



 

 

 

tiêm qua cơ bắp hay gân mạch hoặc bất 

kỳ một nơi nào của cơ thể. 

Điều thứ sáu  “Ói mửa có chủ ý” tức 

một người nôn những gì từ trong bụng 

của mình ra ngoài qua đường miệng. 

Hadith của Abu Huroiroh – cầu xin 

Allah thương yêu ông – thuật lại rằng 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

« َوَمْنذََرَعهُالقَْيُءفاَلَقََضاَءَعلَْيهه  )البخاريمعلقا(«َمْناهْستَقَاَءَعْمداًفَْليَْقضه

“Ai nôn ói một cách có chủ ý thì phải 

nhịn chay trả lại (tức nhịn chay của 

ngày đó bị hỏng) còn ai bị ói mửa 

không có chủ ý thì y không cần phải 

nhịn chay trả lại (tức nhịn chay ngay đó 

không bị hỏng)” (Albukhari bình 

phẩm). Ý nghĩa cho điều này bởi vì khi 



 

 

 

một người nôn hết thức ăn trong bụng 

của mình ra ngoài thì cơ thể của y nên 

cần phải có chất dinh dưỡng khác nạp 

vào để duy trì nguồn năng lượng và 

đảm bảo sức khỏe. Bởi lẽ đó, chúng ta 

nói: Nếu đối với nhịn chay bắt buộc thì 

một người không được phép nôn mửa 

vì nếu như y nôn mửa thì y sẽ làm hỏng 

nhịn chay bắt buộc đó của y. 

Điều thứ bảy: “Xuất máu bằng hình 

thức giác cắt”; Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói:  

ُمَواْلَمْحُجومُ»  )البخاري(«أَْفَطَراْلَحاجه

“Người cắt giác và người được cắt giác 

cả hai đều không nhịn chay” 

(Albukhari). 



 

 

 

Điều thứ tám: “xuất kinh nguyệt và 

máu hậu sản”; Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói về người phụ 

nữ:  

َولَْمتَُصمْ»  )ابنماجة(«أََلْيَسإهذَاَحاَضْتلَْمتَُصله

“Chẳng phải khi người phụ nữ có kinh 

thì cô ta không được phép dâng lễ 

nguyện và cũng không được phép nhịn 

chay đó sao” (Ibn Ma-jah) 

Và quả thật, các học giả Islam đã đồng 

thuận và thống nhất với nhau rằng việc 

nhịn chay sẽ không hợp lệ cho người 

phụ nữ có kinh và những phụ nữ trong 

thời kì có máu hậu sản. 

Và tất cả những điều làm hỏng nhịn 

chay được nêu ra trên đây sẽ không làm 



 

 

 

hỏng sự nhịn chay của một người trừ 

phi phải hội đủ 3 điều kiện sau: 

Điều kiện thứ nhất: Người nhịn chay 

phải hiểu rõ điều luật được quy định và 

nắm rõ thời gian, còn nếu như người 

nhịn chay không biết hoặc chưa hiểu rõ 

điều luật qui định hoặc cũng không nắm 

rõ thời gian thì việc nhịn chay của y 

vẫn có hiệu lực và hợp lệ; bởi lời phán 

của Allah, Đấng Tối Cao và Am 

Tường: 

ينَآأَۡوأَۡخَطۡأنَا[ ۡذنَآإهننَّسه  (286)البقرة:]َربَّنَااَلتَُؤاخه

[Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài 

đừng bắt tội chúng con nếu chúng con 

quên hay nhầm lẫn] (Chương 2 – 



 

 

 

Albaqarah, câu 286). Và Allah bảo 

rằng: "قَدفَعَْلُت" “Quả thật TA đã làm thế”. 

دَۡتقُلُوبُُكمۡ[ اتَعَمَّ نمَّ كه
َولََٰ  (5)اۡلحزاب:]َولَۡيَسَعلَۡيُكۡمُجنَاٞحفهيَمآأَۡخَطۡأتُمبههۦه

[Và các ngươi không có tội về những gì 

mà các ngươi nhầm lẫn nhưng điều 

đáng tội là những gì cố tình trong lòng 

của các ngươi] (Chương 33 – Al-

Ahzaab, câu 5). 

Điều này cũng được khẳng định qua các 

lời di huấn của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  về vấn đề nhịn 

chay Siyaam, trong bộ Albukhari, 

hadith của ông Uday bin Ha-tim (cầu 

xin Allah hài lòng với ông): Trong thời 

gian nhịn chay, ông đặt dưới gối nằm 

của mình hai chiếc vòng bằng dây 

thừng dùng để giữ hai chân trước của 



 

 

 

con lạc đà khi nó co chân ngồi xuống, 

một chiếc vòng màu đen và một chiếc 

màu trắng, đêm đến ông tự do ăn uống 

cho đến khi trời sáng nhìn thấy rõ màu 

trắng và màu đen của hai chiếc vòng đó 

thì ông mới nhịn, và khi trời sáng, ông 

tìm đến Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص  và nói lại 

với Người sự việc đó của ông, thế là 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  giải thích cho ông rõ rằng ý 

nghĩa của sợi chỉ màu trắng (trong lời 

phán của Allah ở câu 187 chương 2 – 

Albaqarah) là màu trắng của ban ngày 

còn sợi chỉ màu đen là ngụ ý màu đen 

của đêm tối, tuy nhiên, Người ملسو هيلع هللا ىلص  không 

bắt ông nhịn chay trả lại; bởi lẽ ông ta 

không biết rõ về điều luật này, ông ta 



 

 

 

cữ tưởng những gì ông ta làm là đúng 

với ý nghĩa của câu kinh được phán. 

Còn về trường hợp người nhịn chay 

không nắm rõ giờ giấc thì có một hadith 

cũng được ghi chép trong bộ Albukhari, 

theo lời thuật của bà Asma’ con gái ông 

Abu Bakar (cầu xin Allah hài lòng với 

hai người họ): “Chúng tôi xả chay trong 

thời của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  vào một ngày trời đầy 

mây rồi sau đó mặc trời lại ló dạng”, và 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã không ra lệnh cho họ nhịn 

chay trả lại, nếu sự việc đó phải nhịn 

chay trả lại thì chắc chắc Người đã bảo 

họ, và nếu như Người ملسو هيلع هللا ىلص  ra lệnh cho họ 

thì điều đó đã là điều giáo huấn cho cả 

cộng đồng tín đồ của Người, bởi Allah 

đã phán: 



 

 

 

ۡكَرَوإهنَّالَ[ ۡلنَاٱلذ ه فهُظوَنإهنَّانَۡحُننَزَّ  (9)الحجر:]9هُۥلََحَٰ

[Quả thật TA đã ban thông điệp nhắc 

nhở (Qur’an) xuống và chính TA sẽ bảo 

quản nó] (Chương 15 – Al-Hijr, câu 9). 

Do đó, nếu như không có nguồn truyền 

đạt nào từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói rằng Người đã bảo 

họ trả lại việc nhịn chay có nghĩa là 

Người đã không bảo họ trả lại việc nhịn 

chay, thì chúng ta hiểu rằng điều đó 

không bắt buộc. Tương tự như điều 

này, thí dụ một người ngủ thức dậy, y 

tưởng rằng đã vào đêm, thế là, y đã ăn 

và uống sau đó y mới rõ ra rằng y đã ăn 

và đã uống sau giờ Fajr (giờ dâng lễ 

nguyện buổi sáng sớm), do đó, y không 

cần phải trả lại tức việc nhịn chay đó 



 

 

 

vẫn còn hiệu lực và hợp lệ bởi vì y làm 

điều đó là do không biết.  

Điều kiện thứ hai: Người nhịn chay vẫn 

nhớ tức không quên, ví dụ một người 

nhịn chay y quên là y đang nhịn chay 

và y đã ăn và uống, vậy việc ăn uống 

của y trong lúc quên như vậy không 

làm hỏng nhịn chay của y cho nên y 

không cần phải trả lại ngày nhịn chay 

đó, bởi Allah đã phán: 

ينَآأَۡوأَۡخَطۡأنَا[ ۡذنَآإهننَّسه  (286)البقرة:]َربَّنَااَلتَُؤاخه

[Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài 

đừng bắt tội chúng con nếu chúng con 

quên hay nhầm lẫn] (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 286). Và Allah bảo 

rằng: "قَدفَعَْلُت" “Quả thật TA đã làm thế”. 



 

 

 

Một Hadith được thuật lại từ ông Abu 

Huroiroh (cầu xin Allah hài lòng với 

ông) rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói:  

َُوَسقَاهُ» َبفَْليُتهمََّصْوَمهُفَإهنََّماأَْطعََمهَُّللاَّ َىَوُهَوَصائهٌمفَأََكَلأَْوَشره  )البخاري(«َمْنَنسه

“Người nào quên trong khi đang nhịn 

chay mà lỡ ăn và uống thì hãy tiếp túc 

hoàn tất cuộc nhịn chay của mình bởi 

thật ra Allah chỉ muốn cho y được ăn và 

uống mà thôi” (Albukhari). 

Điều kiện thứ ba: sự định tâm, có nghĩa 

là người nhịn chay có quyền tự do lựa 

chọn và quyết định nhịn chay hay thôi 

nhịn chay, nếu như y không thể tự do 

lựa chọn và quyết định thì việc nhịn 

chay của y có hiệu lực và hợp lệ cho dù 

y bị cưỡng ép hay không bị cưỡng ép, 



 

 

 

bởi Allah đã phán bảo về sự cưỡng ép 

bỏ đạo để trở thành người kafir (người 

ngoại đạo): 

إهيَمَٰ[ ۢنَبۡعده همه َصۡدٗراَمنَكفََربهٱلِلَّ نَشَرَحبهٱۡلُكۡفره نمَّ كه
َولََٰ نه يَمَٰ بهٱۡۡله

هََوقَۡلبُهُۥُمۡطَمئهنُّۢ َمۡنأُۡكره ۦٓإهالَّ نههه

يٞم هَولَُهۡمَعذَاٌبَعظه َنٱلِلَّ ۡمَغَضٞبم ه  (1٠6)النحل:]1٠6فَعَلَۡيهه

[Ai phủ nhận Allah sau khi đã tin tưởng 

- ngoài trừ ai là người bị ép buộc (bỏ 

đạo) trong lúc tấm lòng của y còn vững 

chắc với đức tin, - còn kẻ nào vỗ ngực 

tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón 

nhận sự giận dữ của Allah và sẽ chịu 

một sự trừng phạt rất lớn.] (Chương 16 

– An-Nahl, câu 106). 

Nếu như việc bỏ đạo được thông cảm 

khi bị ép buộc thì những việc làm khác 



 

 

 

phải được ưu tiên hơn mới là hợp lẽ. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  có nói:  

« ُهواَعلَْيهه تهْيالَخَطأََوالنهْسيَاَنَوَماهْستُْكره ََرفََعَعْنأُمَّ ٱلِلَّ  )الترمذي(«إَنَّ

“Quả thật Allah sẽ thông cảm cho các 

tín đồ của Ta về những gì mà họ nhầm 

lẫn, quên và bị ép buộc” (Al-Timizhi). 

Qua hadith này thì chúng ta biết rằng 

nếu như bụi bay vào mũi của người 

nhịn chay và y nếm thấy được mùi vị 

của nó trong cuống họng rồi nó rơi vào 

trong dạ dạy của y thì y sẽ không bi 

hỏng nhịn chay của mình bởi vì y 

không có chủ ý cho sự việc đó; tương 

tự như vậy, nếu như một người nhịn 

chay bị ép buộc phải xả chay mà y 

không thể kháng cự lại được thì việc 

nhịn chay vẫn còn hiệu lực và hợp lệ 



 

 

 

mặc dù y đã ăn và uống bởi vì trường 

hợp này là y không có sự lựa chọn, 

tương tự một ví dụ khác nữa là một 

người nhịn chay xuất tinh trong lúc y 

đang ngủ thì việc nhịn chay của y vẫn 

còn hiệu lực và hợp lệ vị lúc ngủ y 

không có chủ ý cho sự việc đó, và cũng 

như vậy một người phụ nữ đang nhịn 

chay nhưng bị chồng của cô ép buộc 

phải giao hợp thì việc nhịn chay của cô 

lúc bấy giờ vẫn còn hiệu lực và hợp lệ 

tức không bị hỏng vì cô ta không có 

chủ ý trong sự việc này. 

Và đến đây, một vấn đề bắt buộc chúng 

ta phải hiểu và nhận thức: đó là khi một 

người làm hỏng việc nhịn chay của 

mình bằng việc giao hợp vào ban ngày 



 

 

 

của tháng Ramadan và việc nhịn chay 

là bắt buộc với y thì y phải gánh chịu 

năm điều: 

Thứ nhất :  Bị tội. 

Thứ hai  :  Bắt buộc phải tiếp tục nhịn 

chay nốt ngày hôm đó. 

Thứ ba   :  Ngày nhịn chay đó bị hỏng 

hoàn toàn 

Thứ tư   :  Phải nhịn chay trả lại 

Thứ năm : Phải chịu phạt kaffa-rah 

(giải phóng tư do cho một người nô lệ, 

nếu như ở thời không có nô lệ hoặc 

không có khả năng thì phải nhịn chay 

hai tháng liên tiếp, nếu không có khả 

năng nhịn chay hai tháng liên tiếp thì 



 

 

 

phải bố thí thức ăn cho 60 người có 

hoàn cảnh khó khăn.)  

           !               !               ! 

 3- Những Điều Không Làm Hỏng 

Nhịn Chay ([3]) 

Hỏi: Tôi đang nhịn chay và tôi đã ngủ 

quên trong Masjid (nhà thờ của người 

Muslim), sau khi thức dậy tôi phát hiện 

mình đã bị mộng tinh, xin cho hỏi việc 

mộng tinh có làm ảnh hưởng đến sự 

nhịn chay không, xin nói rõ là tôi chưa 

tắm và tôi đã dâng lễ nguyện trong tình 

trạng như vậy, và trong một lần khác 

đầu tôi bị một cục đá rơi trúng làm chảy 

máu, xin hỏi tôi có bị hỏng sự nhịn 

chay vì lý do chảy máu không, và ói 



 

 

 

mửa có làm hỏng nhịn chay không? Hy 

vọng được giải đáp! 

Trả lời: Mộng tinh không làm hỏng 

việc nhịn chay bởi vì nó không phải là 

sự lựa chọn của người bề tôi, tuy nhiên, 

bắt buộc phải tắm rửa Aljana-bah (nghi 

thức tắm bắt buộc sau khi đã xuất tinh, 

dứt kinh nguyệt và máu hậu sản) khi 

xuất tinh, khi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  được hỏi về điều 

này thì Người trả lời cho người nằm 

mộng tinh rằng phải tắm khi thấy nước 

tức tinh dịch; còn việc bạn dâng lễ 

nguyện khi mà bạn vẫn chưa tắm là sai, 

có tội rất lớn, bạn phải dâng lễ nguyện 

lại đồng thời phải xám hối với Allah, 

Đấng Tối Cao; còn việc bạn bị chảy 

máu do bị đá rơi trúng thì sự việc đó 



 

 

 

không làm hỏng việc nhịn chay của bạn 

và sự ói mửa nếu như nó xảy ra không 

phải nằm trong sự lựa chọn của bạn thì 

nó không làm hỏng việc nhịn chay bởi 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

« َوَمْناهْستَقَاَءفَعَلَْيهه )رواهأحمدوأهلالسننبأسناد«القََضاُءَمْنذََرَعهُالقَْيُءفاَلَقََضاَءَعلَْيهه

 صحيح(

“Ai ói mửa không có chủ ý thì không 

cần phải nhịn chay trả lại (tức sự nhịn 

chay không bị hỏng), còn ai ói mửa có 

chủ ý thì bắt buộc y phải nhịn chay trả 

lại (tức sự nhịn chay của y đã bị hỏng)” 

(Ahmad cùng với những nhà Sunan: 

Abu Dawood, Tirmizhi, Annasa-i, Ibn 

Ma-jah với đường dẫn truyền chính 

xác). 



 

 

 

Hỏi: Việc xuất tinh tương “Mazhi” dưới 

mọi hình thức có làm hỏng sự nhịn 

chay hay không?  

Trả lời: Người nhịn chay sẽ không bị 

hỏng việc nhịn chay của mình bởi sự 

xuất tinh tương, đây là quan điểm hợp 

lý và đúng nhất trong các quan điểm 

của giới học giả Islam. 

Hỏi: Điều luật thế nào khi một người 

nhịn chay bơm chất thụt ruột vào cơ thể 

khi có nhu cầu? 

Trả lời: Không vấn đề gì nếu như bệnh 

nhân cần đến việc làm đó, đây là câu 

nói hợp lý và đúng nhất trong các câu 

nói của các vị Ulama, và đây cũng là sự 

chọn lựa của Sheikh Islam Ibnu 



 

 

 

Taymiyah ملسو هيلع هللا ىلص   cùng đa số các học giả 

Islam khác, theo họ việc làm này không 

mang ý nghĩa giống như ăn hay uống. 

Hỏi: Điều luật như thế nào cho việc 

dùng tiêm chích theo đường gân máu và 

tiêm chích theo đường cơ bắp .. và xin 

cho biết sự khác biệt giữa hai cách tiêm 

chích này đối với người nhịn chay là 

gì? 

Trả lời: Bismilliah, walhamdulillah . . , 

đích thực là hai cách tiêm chích đó đều 

không làm hỏng sự nhịn chay, sự tiêm 

chích làm hỏng nhịn chay chỉ đặc biệt 

đối với tiêm chích để truyền dịch “nước 

biển” vào cơ thể, tương tự nếu lấy máu 

để xét nghiệm cũng không làm cho 



 

 

 

người nhịn chay bị hỏng sự nhịn chay 

của mình bởi vì nó không phải là hình 

thức giác cắt, việc giác cắt mới là điều 

làm hỏng sự nhịn chay của cả người 

giác cắt và người được giác cắt, đây là 

quan điểm đúng nhất trong các quan 

điểm của giới Ulama bởi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  có nói: 

ُمَواْلَمْحُجومُ»  )البخاري(«أَْفَطَراْلَحاجه

“Người cắt giác và người được cắt giác 

cả hai đều không nhịn chay” 

(Albukhari). 

Hỏi: Khi một người bị đau răng, y đi 

đến nha sĩ và vị nha sĩ làm vệ sinh răng 

và lợi cho y hoặc nhổ một chiếc răng 

nào đó của y, xin hỏi những việc làm đó 

có ảnh hưởng đến việc nhịn chay 



 

 

 

không? Và nếu như vị nha sĩ tiêm cho y 

thuốc tê để làm tê răng thì việc nhịn 

chay có ảnh hưởng gì không? 

Trả lời: Những gì được đề cập đến 

trong câu hỏi thực sự không có ảnh 

hưởng đến việc nhịn chay, mà các việc 

làm đó đều được thông cảm, tuy nhiên, 

người đó cũng phải cẩn thận coi chừng 

nuốt vào trong bụng của mình những gì 

từ thuốc cũng như máu, tương tự, việc 

tiêm thuốc tê cũng không làm ảnh 

hưởng đến việc nhịn chay vì nó không 

mang ý nghĩa giống như ăn và uống . . , 

và về căn bản là việc nhịn chay luôn ở 

trạng thái có hiệu lực và an toàn. 



 

 

 

Hỏi: Xin hỏi người nhịn chay có được 

phép dùng kem đánh răng vào ban ngày 

Ramadan không? 

Trả lời: Không vấn đề gì trong sự việc 

này miễn sao cố gắng không để nuốt 

vào, việc làm này giống như người nhịn 

chay được phép dùng Siwaak (một loại 

cây  trầm hương thân nhỏ mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

thường dùng để vệ sinh răng miệng) 

vào đầu và cuối ngày Ramadan, tuy 

nhiên, có một số học giả Islam lại cho 

rằng việc dùng Siwaak vào lúc sau khi 

mặt trời nghiêng bóng trở đi là Makruh 

(đáng khiển trách, không nên làm), câu 

nói hợp lý và đúng nhất cho việc làm 

này là nó không Makruh vì lời di huấn 

chung chung của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  : 



 

 

 

« ه ب  َمْرَضاةٌلهلرَّ ْلفَمه َواُكَمْطَهَرةٌله )أخرجهالنسائيبأسنادصحيحعنعائشةرضيىهللا«الس ه

 )عنها

“Siwaak sẽ làm sạch miệng và làm 

Thượng Đế hài lòng” (Do học giả 

Annasa-i ghi chép lại với đường dẫn 

truyền xác thực từ bà A-isha – cầu xin 

Allah hài lòng với bà). 

ُوُضوٍء» ْندَُكل ه عه َواكه تهىۡلََمْرتُُهْمبهالس ه َعلَىأُمَّ  )متفقعليه(«لَْوالَأَْنأَُشقَّ

“Nếu như không gây khó khăn cho các 

tín đồ của ta thì chắc chắn ta đã ra lệnh 

bảo họ dùng Siwaak mỗi khi muốn 

dâng lễ nguyện Salah” (Hadith được 

toàn thể các học giả thống nhất về tính 

xác thực của nó). Lời di huấn này bao 

hàm tất cả các giờ dâng lễ nguyện trong 

ngày, trong đó giờ Zhuhur và Asr đều 

là các giờ sau khi mặt trời đã nghiêng 



 

 

 

bóng, và Allah là Đấng chấn chỉnh mọi 

sự việc. 

Hỏi: Việc dùng thuốc nhỏ mắt vào ban 

ngày Ramadan có làm hỏng nhịn chay 

không? 

Trả lời: Đúng nhất và hợp lý nhất là 

thuốc nhỏ mắt không làm hỏng sự nhịn 

chay mặc dù đây là vấn đề có nhiều 

quan điểm khác nhau. Một số học giả 

cho rằng nếu vị của thuốc ngấm xuống 

cuống họng thì sẽ làm hỏng sự nhịn 

chay nhưng đúng nhất và hợp lý nhất là 

thuốc nhỏ mắt không làm hỏng sự nhịn 

chay trong bất kỳ tình huống nào bởi vì 

mắt không phải là một đường dẫn thức 

ăn. Tuy nhiên, nếu cẩn thận và muốn 



 

 

 

thoát khỏi sự bất đồng của các quan 

điểm khác nhau thì có thể nhịn chay trả 

lại nếu ai nếm thấy vị của thuốc ở cổ 

họng, nhưng đúng nhất điều đó không 

làm hỏng nhịn chay dù thuốc được nhỏ 

vào mắt hay vào tai. 

Hỏi: Tôi là người đàn ông bị bệnh 

suyễn, tôi được bác sĩ khuyên nên dùng 

phương pháp trị liệu phun xịt vào 

miệng, xin cho biết điều luật cho cách 

điều trị này khi tôi đang nhịn chay 

tháng Ramadan? Cầu xin Allah ban 

phúc lành cho ông! 

Trả lời: Bismillah, Alhamdulillah, điều 

luật cho sự việc này là được phép trong 

trường hợp hết sức cần thiết (không có 



 

 

 

cách nào khác) bởi vì Allah, Đấng 

Nhân từ đã phán: 

ۡرتُ[ َماٱۡضُطره َمَعلَۡيُكۡمإهالَّ اَحرَّ َللَُكممَّ  (119)اۡلنعام:]ۡمإهلَۡيههَوقَۡدفَصَّ

[Và quả thật, Ngài (Allah) đã giải thích 

rõ cho các ngươi những gì không được 

phép ngoại trừ vì nhu cầu bắt buộc phải 

dùng (để sống)] (Chương 6 – Al-An-

a’m, câu 119) 

Và bởi vì cách điều trị này không mang 

ý nghĩa giống như ăn và uống mà nó 

giống như việc lấy máu để xét nghiệm 

và tiêm chích vào cơ thể những chất 

không phải là nguồn dinh dưỡng. 

Hỏi: Trong các nhà thuốc có bán loại 

dầu khử mùi cho miệng, nó được dùng 



 

 

 

bằng hình thức xịt vào miệng, vậy xin 

cho biết có được phép dùng chất khử 

mùi này vào ban ngày Ramadan với 

mục đích làm mất đi mùi hôi của miệng 

không? 

Trả lời: Tôi không thấy có vấn đề gì 

trong việc dùng những thứ gì đó có tính 

chất làm vệ sinh và không nằm trong 

các điều cấm để khử đi mùi hôi của 

miệng đối với người nhịn chay và 

người không nhịn chay cả. 

Hỏi: Xin cho biết việc dùng phấn côn 

(một thứ phấn đen đánh mi mắt của 

người Ả rập) và một số loại mỹ phẩm 

dành riêng cho phụ nữ vào lúc ban ngày 



 

 

 

của tháng Ramadan có làm hỏng việc 

nhịn chay không? 

Trả lời: Phấn côn không làm hỏng việc 

nhịn chay của phụ nữ hay đàn ông, đây 

là quan điểm đúng nhất và hợp lý nhất 

trong hai quan điểm bất đồng nhau của 

giới học giả Islam, tuy nhiên, nên dùng 

vào ban đêm thì tốt hơn đối với người 

nhịn chay. Và tương tự như vậy, những 

gì thuộc các loại mỹ phẩm làm đẹp như 

sữa tắm, các loại kem bôi, thoa và 

những thứ khác dùng ngoài da để trang 

điểm làm đẹp. Sẵn đây một lời khuyên 

đến các đồng đạo là không nên dùng 

các mỹ phẩm làm đẹp nếu như nó có 

hại đến gương mặt, và Allah là Đấng 

ban cho điều tốt đẹp. 



 

 

 

Hỏi: Điều luật thế nào khi người nhịn 

chay nuốt nước bọt của mình? 

Trả lời: Không vấn đề gì cho sự việc 

đó, và tôi chưa từng biết trong giới học 

giả Islam có sự tranh cãi nhau về sự 

việc này bao giờ, nhưng còn đối với 

đờm dãi thì phải khạc nhổ ra ngoài nếu 

như nó đã ra đến miệng, người nhịn 

chay không được phép nuốt nếu có khả 

năng nhổ nó ra ngoài; và Allah là Đấng 

ban sự thành công tốt đẹp. 

Hỏi: Có được phép dùng các loại nước 

hoa, dầu tinh chế từ gỗ trầm hương 

hoặc đốt gỗ trầm hương vào ban ngày 

tháng Ramadan không? 



 

 

 

Trả lời: Vâng, được phép dùng với điều 

kiện là không được hít hương trầm vào. 

Hỏi: Việc nói xấu sau lưng người khác 

có làm hỏng việc nhịn chay không? 

Trả lời: Việc nói xấu sau lưng người 

khác không làm hỏng sự nhịn chay, và 

nói xấu sau lưng có nghĩa là đề cập đến 

người anh em đồng đạo của mình khi y 

không có mặt về những gì y không 

thích, và việc làm này là tội lỗi bởi 

Allah, Đấng Tối Cao phán rằng: 

 (12)الحجرات:]ۡعًضاَواَليَۡغتَببَّۡعُضُكمبَ[

[Và chớ nói xấu lẫn nhau] (Chương 49 

– Al-Hujurat, câu 12). 



 

 

 

Tương tự, việc mách lẻo, chửi bới, nói 

dối, tất cả đều không làm hỏng sự nhịn 

chay nhưng tất cả đều là những hành vi 

tội lỗi bắt buộc người nhịn chay hay 

không nhịn chay phải cẩn thận mà tránh 

xa nó, và những hành vị tội lỗi đó sẽ 

làm mất đi giá trị của việc nhịn chay và 

làm giảm đi công đức của người nhịn 

chay, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói:  

هَحاَجةٌأَْنيَدََعطَ» َّ َواْلَجْهَلفَلَْيَسلِله َواْلعََمَلبههه وره )رواه«عَاَمهَُوَشَرابَهَُمْنلَْميَدَْعقَْوَلالزُّ

 اۡلمامالبخاريفيصحيحه(

“Người nào không từ bỏ những lời nói 

tội lỗi và ngoan cố thực hiện nó thì hãy 

biết rằng quả thật Allah đâu cần đến 

việc y bỏ thức ăn, thức uống của y.” 

(Do Imam Albukhari ghi chép trông bộ 

Sahih của ông). 



 

 

 

َسابَّهُأََحدٌأَْوقَاتَلَهُ» ُكْمفاَلَيَْرفُْثَوالَيَْصَخْبفَإهنه أََحده يَاُمُجنَّةٌفَإذَاَكاَنيَْوَمَصْومه فَْليَقُْلإهن هىالص ه

 )متفقعليه(«َصائهٌم

“Nhịn chay là một sự bảo vệ, do đó vào 

ngày nhịn chay thì các người đừng nói 

lời xàm bậy và cũng đừng to tiếng gắt 

gỏng, nếu có ai chửi bới hay gây sự thì 

hãy nói: Tôi đang nhịn chay” (Hadith 

được thống nhất về tính xác thực của nó 

bởi tất cả giới học giả Islam). Có rất 

nhiều Hadith mang ý nội dung tương 

tư. 

      !                   !                     ! 

 4- [Tháng Ramadan là tháng trong 

đó Kinh Qur’an được ban xuống] 

([4]) 



 

 

 

Theo ông Ibnu Mas-ood t (cầu xin 

Allah hài lòng về ông), Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói:  

أَْمثَالهَهاالَأَقُوُلآلٓمَحْرٌفوَ» َحَسنَةٌَواْلَحَسنَةُبهعَْشره هفَلَهُبههه تَابهَّللاَّ ْنكه ْنأَلهٌفَمْنقََرأََحْرفًامه لَكه

يٌمَحْرٌف  )الترمذي(«َحْرٌفَوالٌَمَحْرٌفَومه

“Người nào đọc một chữ từ kinh sách 

của Allah (Qur’an) thì người đó sẽ 

được ghi cho một công đức, mỗi một 

công đức tương ứng với mười ân 

phước, Ta không nói “ٓآلم”  là một chữ 

mà “أ” là một chữ, "ل" là một chữ, và "م" là 

một chữ” (Altirmizhi) 

Ông Abu Uma-mah t (cầu xin Allah hài 

lòng về ông) thuật lại, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  có nói:  

َشفهيعًاۡلَْصَحابههه»  )مسلم(«ْقَرُءوااْلقُْرآَنفَإهنَّهُيَأْتهىيَْوَماْلقهيَاَمةه



 

 

 

»Hãy đọc Qur’an bởi quả thật nó sẽ cầu 

xin ân xá cho người đã đọc nó vào ngày 

phán xét« (Muslim) 

Bà A-ishah i (cầu xin Allah hài lòng với 

bà) thuật lại, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

َوُهَوَعلَ» ىيَْقَرأُاْلقُْرآَنَويَتَتَْعتَُعفهيهه اْلبََرَرةهَوالَّذه َرامه َمَعالسَّفََرةهاْلكه ُربهاْلقُْرآنه لَهُاْلَماهه َشا ٌّ  ْيهه

  )البخاريومسلم(«أَْجَرانه

»Người đọc Qur’an thông thạo và lưu 

loát sẽ ở cùng với các vị Thiên thần 

vinh dự và đạo đức và người đọc 

Qur’an dấp da dấp dính một cách rất 

khó khăn thì sẽ được ban cho hai ân 

phước (ân phước đọc Qur’an và ân 

phước gặp khó khăn trong việc đọc) « 

(Albukhari, Muslim). 



 

 

 

Và quả thật Allah, Đấng Tối Cao đã ra 

lệnh cho chúng ta đọc xướng kinh sách 

của Ngài, và Ngài đã nói rõ rằng đó là 

thói quen của những người ngoan đạo 

và trung thực, Allah phán rằng: 

اَرَزقۡ[ مَّ ةََوأَنفَقُواْمه لَوَٰ هَوأَقَاُمواْٱلصَّ َبٱلِلَّ تََٰ يَنيَۡتلُوَنكه ٱلَّذه َرٗةلَّنإهنَّ اَوَعاَلنهيَٗةيَۡرُجوَنتهَجَٰ ر ٗ ُهۡمسه نََٰ

إهنَّهُۥَغفُوٞرَشُكوٞر29تَبُوَر ۦَٓۚ نفَۡضلههه يدَُهمم ه  (29,٣٠)فاطر:]٣٠لهيَُوف هيَُهۡمأُُجوَرُهۡمَويَزه

[Quả thật, những ai đọc kinh sách của 

Allah và dâng lễ Salah một cách chu 

đáo và chi dùng kín đáo hay công khai 

những vật (tài sản) mà TA đã cung cấp 

(để làm việc thiện) thì sẽ hy vọng nơi 

một sự đổi chác không bao giờ thất bại. 

Để Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ 

và ban thưởng thêm cho họ với thiên 

lộc của Ngài bởi vì quả thật Ngài Hằng 



 

 

 

tha thứ, Hằng ghi công (cho họ)] 

(Chương 35 – Fatir, câu 29, 30). 

Như vậy, việc đọc xướng kinh Qur’an 

là một giao dịch có lời chứ không thua 

lỗ, và điều đó diễn ra suốt thời gian qua 

chiều dài của ngày tháng, tuy nhiên 

trong tháng Ramadan thì việc làm đó 

trở nên thiêng liêng và thường xuyên 

hơn, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã thường quan tâm nhiều 

hơn về Qur’an trong tháng Ramadan 

với những lý dó sau: 

+ Lý do thứ nhất: Khởi đầu sự mặc khải 

kinh Qur’an vào tháng Ramadan và cái 

đêm mà đại Thiên Thần Jibril xuống 

truyền lời mặc khải xuống cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  là 

lời phán của Allah: 



 

 

 

يَخلََق[ َرب هَكٱلَّذه ۡنَعلٍَق1ٱۡقَرۡأبهٱۡسمه َنمه نَسَٰ ٣ٱۡقَرۡأَوَربَُّكٱۡۡلَۡكَرُم2َخلََقٱۡۡله يَعلََّمبهٱۡلقَلَمه ]4ٱلَّذه
 (4-1)العلق:

[Hãy đọc! Nhân danh Thượng Đế của 

Ngươi, Đấng đã tạo hóa, đã tạo hóa con 

người từ một hòn máu đặc. Hãy đọc! 

Và Thượng Đế của Ngươi rất mực 

Quảng đại, Đấng đã dạy (kiến thức) 

bằng cây viết] (Chương 96 – Al-Alaq, 

câu 1-4). Câu chuyện về sự giáng trần 

của đại Thiên Thần Jibril mang lời mặc 

khải đầu tiên xuống cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  được 

ghi chép trong bộ Albukhari và 

Muslim. 

+ Lý do thứ hai: Tháng Ramadan là 

tháng trong đó Kinh Qur’an được ban 

từ Lawhul-mahfuzh (Bản văn lưu trữ 

nơi Allah) xuống tầng trời hạ giới, điều 



 

 

 

này được đề cập đến trong Hadith do 

ông Ibnu Abbas t (cầu xin Allah hài 

lòng về ông) thuật lại, và các bậc tiền 

bối ngoan đạo thời trước cũng đã thống 

nhất quan điểm rằng Qur’an là một 

phần từ Lawhul-mahfuzh được ban 

xuống tại ngôi nhà thiêng liêng ở tầng 

trời hạ giới vào đếm Qadr (đếm định 

mệnh) của tháng Ramadan, sau đó nó 

được ban xuống cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  từng phần 

theo từng sự kiện và hoàn cảnh nhất 

định (kéo dài trong hai mươi ba năm 

tức từ lúc Người ملسو هيلع هللا ىلص  vào độ tuổi bốn 

mươi cho đến khi qua đời) giống như 

nó đã được biết trong quyển “Các 

nguyên nhân Mặc khải”. 



 

 

 

+ Lý do thứ ba: Đại Thiên Thần Jibril 

thường xuống trần cùng với Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  ôn 

Qur’an vào mỗi đêm của tháng 

Ramadan, một hadith được ghi chép 

trong bộ Albukhari và Muslim qua lời 

thuật của ông Ibnu Abbas t (cầu xin 

Allah hài lòng với ông):  

ه» يَن-صلىهللاعليهوسلم-َكاَنَرُسوُلَّللاَّ ،َوَكاَنأَْجَودَُمايَُكوُنفهىَرَمَضاَنحه أَْجَودَالنَّاسه

ه ُسهُاْلقُْرآَن،فَلََرُسوُلَّللاَّ ْنَرَمَضاَنفَيُدَاره لَْيلٍَةمه يُل،َوَكاَنيَْلقَاهُفهىُكل ه ْبره صلىهللاعليه-يَْلقَاهُجه

يحهاْلُمْرَسلَةهأَْجَودُبهاْلَخْيره-وسلم َنالر ه  )البخاري(«مه

»Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص  là người rộng rãi 

hơn ai hết và sự rộng lượng đó của 

Người lại được thể hiện trong tháng 

Ramadan nhiều hơn các tháng thường 

khác khi Người gặp đại Thiên Thần 

Jibril, và Người ملسو هيلع هللا ىلص  thường gặp đại Thiên 

Thần Jibril vào mỗi đêm của tháng 

Ramadan để cùng nhau ôn kinh Qur’an, 



 

 

 

và Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص  là người tốt 

nhất về các điều tốt. « (Albukhari) 

Và vào năm mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  qua đời đại 

Thiên Thần Jibril đã đến và ôn Qur’an 

cùng với Người hai lần. (Albukhari). 

Như vậy, tháng Ramadan đích thực là 

tháng để học ôn kinh Qur’an giữa đại 

Thiên Thần Jibril u và Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  

mỗi năm. Cách ôn Qur’an là tháng 

Ramadan này sẽ ôn những gì được mặc 

khải trong thời gian trước đó, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

đọc và đại Thiên thần Jibril lắng nghe, 

và trong khoảng thời gian trao đổi và ôn 

giữa họ sẽ là sự hoàn chỉnh điều nào 

của Qur’an được giữ vững và điều nào 



 

 

 

bị xóa bỏ để thay thế một điều mới, 

Allah-Đấng Tối Cao phán: 

به[ تََٰ ٱۡلكه ندَهُۥٓأُمُّ َوعه
َُمايََشآُءَويُۡثبهُتۖۡ  (٣9)الرعد:]٣9يَۡمُحواْٱلِلَّ

[Allah xóa đi hoặc giữ lại điều nào Ngài 

muốn trong Kinh sách của Ngài. Và 

Ngài giữ quyển Kinh Mẹ (Lawh 

Almahfuzh) nơi Ngài] (Chương 13 – 

Al-Ra’d, câu 39). Ngoài ra, trong thời 

gian học ôn giữa đại Thiên Thần Jibri u 

và Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص , họ còn hoàn 

chỉnh nội dung và ý nghĩa của Kinh 

Qur’an. 

Và quả thật, các học giả Islam đã lấy đó 

làm điều luật qui định phải đọc và kết 

thúc Qur’an trong tháng Ramadan, bởi 

đại Thiên thần Jibril u và Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đều 



 

 

 

hoàn tất quá trình ôn của họ ở mỗi 

Ramadan về những gì được mặc khải 

trong thời gian trước đó, và vào năm 

cuối, họ đã ôn toàn bộ Qur’an hai lần 

trong tháng Ramadan, và đây là bằng 

chứng cho quan điểm bảo rằng người 

Muslim được khuyến khích đọc toàn bộ 

Qur’an trong tháng Ramadan một lần 

hay nhiều lần, và theo Sunnah thì người 

Muslim nên đọc hết Qur’an vào mỗi 

tháng một lần, nếu có thể thì nên một 

tuần một lần hoặc ba ngày một lần 

giống như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã chỉ dại, và trước 

đây những người Salaf (các bậc tiền bối 

ngoan đạo) luôn dành một phần lớn thời 

gian trong tháng Ramadan để đọc 

xướng kinh Qur’an đến nỗi ông Al-



 

 

 

Zahri ملسو هيلع هللا ىلص  (cầu xin Allah thương yêu ông) 

nói: Khi vào tháng Ramadan thì chỉ có 

việc đọc Kinh Qur’an và bố thí thức ăn. 

Còn ông Imam Malik ملسو هيلع هللا ىلص  (cầu xin Allah 

thương yêu ông) cứ mỗi khi vào tháng 

Ramadan thì ông lại ngưng đọc Hadith 

mà dành trọn thời gian để đọc kinh 

Qur’an. Một số vị Salaf như An-Nakh-i, 

Ibrahim, và Al-Aswad cùng các vị khác 

được biết là thường cứ ba ngày thì họ 

đọc hết Qur’an, nếu như vào tháng 

Ramadan thì cứ hai đêm là họ đọc hết 

Qur’an còn nếu vào mười ngày cuối của 

Ramadan thì cứ một đêm là hết Qur’an. 

Như vậy, vào tháng Ramadan thì 

Qur’an được ban từ quyển Kinh Mẹ 



 

 

 

(Lawhul-mahfuzh) xuống tầng  trời hạ 

giới, cũng vào tháng Ramadan này sự 

mặc khải đầu tiên của Qur’an được ban 

xuống cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  và cũng vào tháng 

này, Đại Thiên thần Jibril đến để ôn 

Qur’an cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  ; bởi các lý do đó, 

người Muslim nên cố gắng quan tâm 

đến Qur’an nhiều hơn vào tháng thiêng 

liêng này để noi theo gương tốt của 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  và các vị tiền bối ngoan đạo 

trước kia. 

 5- Lễ Nguyện Taraawih ([5]) 

1- Dâng lễ nguyện ban đêm tháng 

Ramadan, hay còn gọi là Lễ nguyện 

Taraawih, việc làm này sẽ là nguyên 

nhân để được tha thứ mọi tội lỗi đã qua, 



 

 

 

ông Abu Huroiroh t (cầu xin Allah hài 

lòng về ông) thuật lại, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

« ْنذَْنبههه  )فاحرصعليهاأخيالمسلم(«َمْنقَاَمَرَمَضاَنإهيَمانًاَواْحتهَسابًاُغفهَرلَهَُماتَقَدََّممه

»Người nào dâng lễ nguyện (Taraawih) 

của tháng Ramadan bằng đức tin Iman 

và tất cả tấm lòng thì sẽ được tha thứ 

mọi tội lỗi đa qua«  (Do Muslim ghi 

chép). 

Việc dâng lễ nguyện Taraawih không 

quy định số lần cụ thể mà nó là một 

việc làm không giới hạn, thích dâng lễ 

hai mươi Rak-at, hoặc mười Rak-at, 

hoặc tám Rak-at tùy thích, tất cả đều 

được, tuy nhiên tốt nhất vẫn là những gì 

mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  thường làm và Người thường 

dâng lễ nguyện tám Rak-at và cho 



 

 

 

salam sau  mỗi hai Rak-at (tức mỗi lần 

dâng lễ là hai Rak-at) và sau đó Người 

dâng lễ nguyện Witir ba Rak-at, Người 

thường xướng kinh Qur’an dài trong lúc 

dâng lễ và Người dâng lễ rất chu đáo. 

2- Nếu như gặp phải trở ngại khiến 

người nhịn chay bỏ lỡ dâng lễ nguyện 

Taraawih tập thể cùng với Imam một số 

đêm hay một phần của đêm (tức chỉ 

dâng lễ một vài Rak-at cùng với Imam) 

thì y sẽ được ghi công đức của việc 

dâng lễ tập thể, y cũng có thể dâng lễ 

nguyện một mình để trả lại những gì mà 

y đã không kịp cùng với Imam, tuy 

nhiên, hãy nên cố gắng đừng bỏ đi sớm 

trước khi Imam vẫn còn đang dâng lễ 

nguyện ngoại trừ có lý do đáng để làm 



 

 

 

vậy, còn không thì hãy cố dâng lễ cho 

xong cùng với Imam để được ghi công 

đức dâng lễ nguyện nguyên đêm. 

3- Cuối mỗi cuộc dâng lễ nguyện 

Taraawih, khuyến khích người dâng lễ 

nói ba lần:  

" القُدُّْوسه  "ُسْبَحاَنالَملَكه

“Vinh quang thay Đấng Chúa Tế 

Quyền Uy”, lần thứ ba nói lớn một 

chút, sau đó nói:  

ْوح". َوالرُّ هالَمالَئهَكةه  "َرب 

“Thượng Đế của các Thiên Thần và 

Ru’h (Đại Thiên thần Jibril”. 

4- Quí đồng đạo Muslim, bạn được 

phép dâng lễ nguyện I-sha’ sau vị Imam 



 

 

 

đang dâng lễ nguyện Taraawih theo 

quan điểm đúng và hợp lý nhất của giới 

học giả Islam, bạn sẽ được ghi ân 

phước của việc dâng lễ tâp thể, và 

chẳng có gì để quan tâm trong việc 

tranh cãi về định tâm trong tình trạng 

Imam hay người theo sau Imam cả. 

5- Việc du-a Qunut được phép trong 

dâng lễ Witir cũng như tất cả các lễ 

nguyện Sunnah khác (trong Ramadan 

hay những tháng bình thường khác), và 

được phép du-a trước và sau khi 

Ruku’,  và việc du-a này không hề 

mang tính bắt buộc giống như một số vị 

Fuqaha’ (nhà học giả thông hiểu về 

giáo lý) nhìn nhận và áp đặt vào nữa 



 

 

 

tháng cuối của tháng Ramadan mà 

không phải nguyên tháng. 

6- Và khi một người đã dâng lễ nguyện 

Witir xong cùng với Imam, sau đó lại 

dâng lễ nguyện Sunat trước hoặc sau 

khi ngủ mà không dâng lễ nguyện Witir 

một lần nữa thì chẳng có vấn đề gì bởi 

theo Hadith được ghi chép trong bộ 

Muslim rằng Nabi có lúc cũng dâng 

nguyện hai Rak-at sau khi dâng lễ 

nguyện Witir, và quả thật, Hadith này 

cùng với những Hadith khác đã thay đổi 

ý nghĩa của mệnh lệnh được di huấn 

trong Hadith:  

تًْرا» وه َرَصالَتهُكْمبهاللَّْيله  )متفقعليه(«اْجعَلُواآخه



 

 

 

“Hãy để phần cuối của các cuộc dâng lễ 

nguyện ban đêm của các người bằng 

dâng lễ nguyện Witir” (Hadith được 

thống nhất là chính xác). 

                 !                     !                      ! 

 6- Một Số Điều Lưu Ý Đối Với Việc 

Đi Masjid Của Chị Em Phụ Nữ )[6]( 

Một số chị em phụ nữ đi Masjid nên 

lưu ý một số điều sau: 

1- Việc một số chị em phụ nữ đi Masjid 

với một cơ thể được xịt nước hoa là 

một việc làm nghịch lại với chỉ bảo của 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  và là nguyên nhân gây chú ý cho 

đàn ông. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói:  

َىَزانهيَةٌ» يَحَهافَهه دُواره ْتبهَقْوٍملهيَجه  )رواهأحمدوالترمذي(«أَيَُّمااْمَرأَةٍاْستَْعَطَرْتَفَمرَّ



 

 

 

“Bất kỳ người phụ nữ nào thoa xức dầu 

thơm mà đi ngang một nhóm người để 

họ ngửi thấy mùi của cô ta thì cô ta đã 

làm điều Zina (quan hệ nam nữ không 

hợp giáo luật)” (Ahmad, Tirmizhi). 

2- Một số chị em ăn mặc quần áo bó 

sát, có chị em còn xẻ tà áo dưới để lộ cả 

phần cẳng chân ra ngoài hoặc mặc loại 

áo ngắn hoặc để lộ cả gương mặt, trong 

khi người phụ nữ Muslim được chỉ đạo 

là phải che phủ kín đáo toàn thân, nếu 

các chị em không làm theo chỉ đạo của 

Allah thì các chỉ em thực sự đã nghịch 

lại mệnh lệnh của Ngài và Thiên sứ của 

Ngài. Và các việc làm này là động cơ 

cho những tội lỗi và những sai phạm 

bắt đầu là những cái nhìn ngắm sau đó 



 

 

 

từ từ dẫn đến những chuyện không tốt 

đẹp khó lường. 

3- Việc các chị em đi Masjid dẫn theo 

trẻ con là một trong những nguyên nhân 

gây phiền đến những đồng đạo Muslim 

chung quanh, bởi mỗi gia đình đều dẫn 

theo trẻ con cho nên khi tập hợp lại sẽ 

thành con số rất đông, chúng chơi đùa, 

nghịch phá, la hét gây nhốn nháo làm 

mất đi không gian nghiêm trang của 

Masjid đồng thời gây phiền đến sự dâng 

lễ của mọi người. 

Một số chị em phụ nữ khi đi còn mang 

cả các bé đang còn bú và đặt chúng 

dưới nền đất, tiếng khóc của chúng sẽ 

làm các chị em phân tâm lúc dâng lễ 



 

 

 

nguyện, tệ hơn là làm phiền hà đến 

người khác. Do đó, xin khuyên với các 

chị em rằng nếu các chị em dâng lễ 

nguyện ở nhà thì sẽ tốt hơn cho các chị 

em rất nhiều. 

3- Một số chị em ngồi nghỉ giải lao 

giữa các Rak-at lại nói chuyện và tán 

gẫu xôn xao chuyện đời, có người đợi 

đến khi Imam gần cúi đầu Ruku’ thì 

mới lật đật đứng dậy bắt đầu vào cuộc 

dâng lễ tiếp theo, đây quả là điều sai 

trái không hiểu biết, các chị em đã 

không theo kịp Imam nói Takbir 

Ihraam cũng không kịp đọc Fatihah 

trong khi các chị em lại lo bận rộn với 

những chuyện không phải chính đáng 



 

 

 

trong giáo luật, đó chính là sự kém hiểu 

biết về tôn giáo của mình. 

5- Một số chị em không quan tâm đến 

sự hoàn chỉnh hàng ngũ khi dâng lễ, khi 

dâng lễ tập thể thì việc điều chỉnh hàng 

ngũ và phải hoàn tất hàng trên rồi lần 

lượt đến hàng phía dưới và so hàng cho 

ngay ngắn là sự noi theo đường lối của 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  , các chị em phải lưu ý  là phải 

hoàn tất hàng trên rồi mới lần lượt đến 

hàng tiếp theo sau, khi đứng các chị em 

hãy đứng sao cho vai kề vai, mắt cá 

chân kề nhau, và khi thấy hàng bị 

khuyết thì hãy vào cho đủ hoặc gọi 

người khác, khi thấy hàng bị cong 

không thẳng thì phải điều chỉnh lại, bởi 

hàng ngủ của phụ nữ trong dâng lễ cũng 



 

 

 

giống như hàng ngũ của đàn ông vì các 

bằng chứng chỉ dẫn mang tính tổng 

quát. 

6- Một số chị em lại đến Masjid cùng 

với tài xế, có lúc các chị em lại ngồi ở 

ghế phía trước cùng với tài xế với cái lý 

vì đó là tài xế, đây là điều sai quấy đi 

ngược lại với giáo luật được qui định 

trong Islam là không được phép ở cùng 

với người khác giới (có thể kết hôn), 

mặc dù các chị em chỉ muốn tìm thêm 

ân phước nhưng lại để mình vào tình 

huống mạo hiểm không đúng với quy 

định của giáo luật. 

Quả thật tốt nhất là nên có một người 

Muhrim (là người được phép đi cùng 



 

 

 

như chồng, cha ,chú ruột, cậu ruột, hay 

anh em trai, hoặc cháu trai ruột) đi cùng 

với các chị em, còn không thì các chị 

em nên ở lại nhà như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  có di huấn: 

“Nhà của họ (phụ nữ) tốt hơn đối với 

họ”. 

7- Một số chị em sau khi dâng lễ 

nguyện xong lại chưa ra về ngay mà 

ngồi lại để nói chuyện tán gẫu, có thể 

họ buôn chuyện dẫn đến nói xấu người 

này xúc phạm đến người kia, một số chị 

em nói lớn tiếng đến nỗi những người 

đàn ông có thể nghe thấy giọng nói của 

họ, và đây là điều sai quấy. Tốt nhất, 

người phụ nữ Muslim sau khi xong việc 

dâng lễ nguyện của mình thì nên ra về 

ngay, nên sớm ra chỗ xe của mình đừng 



 

 

 

nén lại trừ phi là có lý do cần thiết 

giống như các phụ nữ Sahabah trước 

kia (cầu xin Allah hài lòng về họ) khi 

họ ra khỏi nhà thì họ không trà trộn nơi 

của đàn ông mà ngược lại họ luôn tránh 

xa những nơi đó. 

                           !           !           ! 

 7- Đi Hành Hương Umrah Trong 

Tháng Ramadan ([7]) 

Theo ông Abu Huroiroh t (cầu xin 

Allah hài lòng về ông) thuật lại, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

nói:  

اْلَمْبُروُرلَْيَسلَهَُجَزاٌءإهالَّاْلَجنَّةُاْلعُْمَرةُإهلَىاْلعُْمَرةهَكفَّاَرةٌلهَماَبْيَنُهَما» )البخاري«،َواْلَحجُّ

 ومسلم(



 

 

 

“Giữa cuộc hành hương Umrah này đến 

cuộc hành hương Umrah khác là sự tha 

thứ tội lỗi, và cuộc hành hương Hajj 

thành công sẽ không có phần thưởng 

nào xứng đáng ngoại trừ Thiên Đàng” 

(Albukhari, Muslim) 

Và đây là ân phước to lớn dành cho 

việc làm Umrah ở mọi thời gian. 

Còn riêng trong tháng Ramadan thì ân 

phước của Umrah sẽ được nhân thêm. 

Ông Ibnu Abbas t (cầu xin Allah hài 

lòng về ông) thuật lại: 

 النَّبهيَّ ارَملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ دَاعه،لَم ه الوه ةه جَّ ْنحه نَان:َجَعمه اهْسُمَهاأُمُّسه َناۡلَْنَصاره ْمرأَةٍمه أَْن»قَاَلاله َماَمَنعَكه

ىَمعَنَا بَهُأَبُوفاُلٍَنَواْبنُهُ«تَُحج ه ٌحفََركه َهاَواْبنهَها-.قَالَْتَكاَنلَنَانَاضه ًحاَنْنَضُح-لهَزْوجه َوتََرَكنَاضه

ةٌ»قَاَلَعلَْيهه ُعْمَرةًفهىَرَمَضاَنَحجَّ فَإهنَّ ىفهيهه ره يْ»أَْوقَاَل:«فَإهذَاَكاَنَرَمَضاُناْعتَمه ْيَمعه «َحجه

 )البخاريومسلم(



 

 

 

»Sau khi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  trở về từ chuyến hành 

hương wida’ (hành hương chia tay cuối 

đời), Người nói với người phụ nữ 

Ansaari tên Ummu Sinaan: “Điều gì 

khiến cô không đi hành hương cùng 

chúng tôi?” Người phụ nữ nói: Chúng 

tôi có hai con lạc đà đực, một con thì 

chồng và con trai đã cưỡi (cho chuyến 

hành hương Hajj), còn một con được bỏ 

lại để dùng vào việc tưới tiêu, Người ملسو هيلع هللا ىلص  

nói: “Vậy khi nào đến tháng Ramadan 

thì cô hãy đi làm Umroh bởi quả thật 

làm Umroh trong tháng Ramadan là 

Hajj”  hoặc Người nói: “là Hajj cùng 

với Ta” « (Albukhari, Muslim) 

Và còn gì thành công hơn khi được là 

người đi hành hương Hajj cùng với 



 

 

 

Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص , được đứng cùng 

với Người tại nơi Arafah, được qua 

đêm cùng với Người ở Muzdalifah, 

được cùng Người đến Mina, được 

Tawaf và Sa-i bên cạnh Người như 

những gì được hiểu từ Hadith vừa đề 

cập trên đây. 

Và thật là điều đáng mừng khi chúng ta 

nhìn thấy những người Muslim đi hành 

hương Umrah vào tháng thiêng liêng và 

ân phúc này, tuy nhiên, có một số điều 

không đúng mà một số người đã mắc 

phải cần phải được lưu ý, đó là: 

Một số người đi làm Umrah rất lơ là và 

không quan tâm đến người nhà, những 

người mà Allah yêu cầu họ phải có 



 

 

 

trách nhiệm quan tâm và chăm sóc, quả 

thật, đã có những cha mẹ ra đi đến 

Makkah để thực hiện Umrah mà đành 

lòng bỏ lại con cái của mình ở quê nhà, 

những cha mẹ đó có thể trải qua nữa 

tháng hoặc hơn ở Makkah trong khi con 

cái thì bơ vơ ở nhà trong khoảng thời 

gian dài không có người trông coi và 

quản lý, con cái còn nhỏ chúng sẽ 

không nhận thức hết mọi việc hoặc khi 

chúng là những thanh thiếu niên dù trai 

hay gái đều dễ dàng bị lôi cuốn vào 

những điều tội lỗi vì sự cám dỗ của 

Shaytan từ loài người hay loài Jinn (ma 

quỷ), khi không có quản lý và giám sát 

của cha mẹ.  



 

 

 

Và sự không đúng đắn ở một hình ảnh 

khác, đó là rất nhiều người mang con 

cái đi theo đến Makkah, sau đó người 

cha lại làm I’tikaaf (nghi thức tu tịnh 

trong Masjid không ra ngoài trong 

tháng Ramadan) hầu như suốt thời gian 

trong Haram (cách gọi nhà thờ 

Makkah) mà bỏ mặt con cái hầu như 

hoàn toàn, không trông coi và quan sát 

con trai cũng như con gái của mình, họ 

đã để con cái tự do muốn làm gì thì làm 

và kết quả cho điều đó là con cái gặp 

phải những sai trái không lường được. 

Một điều chúng tôi và những người 

khác đã chứng kiến là những thiếu nữ 

ăn mặc trưng diện và không còn biết 

thẹn thùng e lệ trước công chúng. 



 

 

 

Dĩ nhiên việc chúng ta mang con cái 

của chúng ta đến xứ sở thiêng liêng Al-

Haram thực sự là một điều tôt đẹp, sự 

việc này sẽ mang lại cho chúng nhiều 

ân phúc, giúp chúng nhận thức được sự 

tốt đẹp của không gian và thời gian, 

giúp chúng nhân thêm nhiều công đức 

và ân  phước, tuy nhiên, điều này chỉ có 

được khi người cha là người có thể 

quản lý và có khả năng bảo vệ con cái 

tránh những điều có nguy cơ xấu, còn 

đối với người cha yếu mềm không thể 

quản lý và hướng dẫn được con cái thì 

tốt nhất nên ở nhà để mong được sự 

bình yên khỏi những điều xấu ở bên 

ngoài, bởi có thể các điều xấu có thể sẽ 



 

 

 

thế chỗ cho những điều tốt mà y muốn 

đạt được.  

Imam Abdul-Aziz bin Baz nói: Thời 

gian tốt nhất và ân phúc nhất để thực 

hiện Umrah là tháng Ramadan; bởi 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã nói:  

ةًُعْمَرةٌفهىَرَمَضاَنتَْعده»([8]) جَّ  )متفقعلىصحته(«ُلحه

“Làm Umrah trong tháng Ramadan 

ngang bằng với Hajj” (Hadith được 

thống nhất về tính xác thực của nó). 

Và trong lời dẫn khác trong bộ 

Albukhari: 

ى» ةًَمعه ىَحجَّ  ((187٣)رواهالبخاريبرقم)«تَْقضه



 

 

 

 “Giống như thực hiện Hajj cùng với 

ta” (Albukhari: (1873)) 

ى» ةًَمعه ةً.أَْوَحجَّ ىَحجَّ  ((1256)رواهمسلمبرقم)«فَعُْمَرةٌفهىَرَمَضاَنتَْقضه

“Làm Umrah trong tháng Ramadan 

ngang bằng với Hajj hoặc làm Hajj 

cùng với ta” (Muslim: (1256)) 

Điều này có sự chưa rõ ràng tức có 

nghĩa là như được cùng với Nabi m, tuy 

nhiên Umrah lại nhằm vào tháng Al-

qa’dah vì tất cả những chuyến hành 

hương của Nabi đều nhằm vào tháng 

Zul-qa’dah, và Allah Đấng Tối Cao 

phán: 

هأُۡسَوةٌَحَسنَةٞ[ ٱلِلَّ  (21)اۡلحزاب:]لَّقَۡدَكاَنلَُكۡمفهيَرُسوله



 

 

 

[Chắc chắn nơi Sứ giả của Allah các 

ngươi có được một gương mẫu tốt đẹp 

nhất cho các ngươi] (Chương 33 – Al-

Ahzab, câu 21). Và Allah mới là Đấng 

quyết định. 

Imam Abdul-Aziz Bin Baz nói về sự 

thực hiện Umrah nhiều lần trong tháng 

Ramadan: Không có vấn đề gì cho điều 

đó, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

اْلَمْبُروُرلَْيَسلَهَُجَزاٌءإهالَّاْلَجنَّةُ» )رواهالبخاري«اْلعُْمَرةُإهلَىاْلعُْمَرةهَكفَّاَرةٌلهَماَبْيَنُهَما،َواْلَحجُّ

 ((1٣49)ومسلمبرقم(177٣برقم)

“Từ Umrah này đến Umrah kia giữa 

chúng là sự tha thứ tội lỗi, và cuộc hành 

hương được chấp nhận thì phần thưởng 

không có gì hơn là Thiên Đàng” 

(Albukhari :(1773), Muslim: (1349)) 



 

 

 

Dó đó, việc thực hiện Umrah ba lần hay 

bốn lần thì cũng không vấn đề gì. Bà A-

ishah i (Cầu xin Allah hài lòng về bà) 

đã từng thực hiện Umrah hai lần chỉ 

trong khoảng thời gian dưới hai mươi 

ngày vào sinh thời của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  trong 

chuyến hành hương cuối cùng của 

Người. 

                  !                   !                   ! 

 8- Nghi Thức Umrah  ([9]) 

Sau đây là giới thiệu một cách ngắn gọn 

về cách thực hiện các nghi thức Umrah 

đến các độc giả: 

+ Khi người đi làm Umrah đã tới 

Miqaat, theo Sunnah, y được khuyến 



 

 

 

khích tắm rửa và vệ sinh thân thể, kể cả 

phụ nữ có kinh và máu hậu sản (những 

phụ nữ này được làm tất cả các nghi 

thức trừ việc Tawaaf ngôi đền Ka’bah 

cho đến khi nào họ dứt kinh và tắm rửa 

trở lại), và xức dầu thơm lên cơ thể 

không xức lên bộ quần áo Ihraam. Nếu 

như gặp khó khăn trong việc tắm rửa tại 

Miqaat thì không vấn đề gì, nhưng 

khuyến khích tắm rửa khi nào tới 

Makkah trước khi định Tawaaf nếu 

điều đó dễ dàng và thuận tiện. 

+ Nam giới phải rủ bỏ tất cả các loại 

quần áo được may mà chỉ mặc trên 

người hai mảnh, một che phần thân trên 

và một che phần thân dưới, theo 

Sunnah khuyến khích mặc màu trắng và 



 

 

 

để lộ đầu. Còn đối với nữ giới thì ăn 

mặc quần áo bình thường không trưng 

diện. 

+ Sau đó, định tâm vào nghi thức bằng 

tâm và nói bằng lời: )ًلَبَّْيَكُعْمَرة( (Labbayka 

Umrotan) với ý nghĩa là (Xin thực hành 

Umroh theo lệnh của Ngài) hoặc لَبَّْيَك )الل ُهمَّ

 (Alla-humma Labbayka Umrotan) ُعْمَرةً(

với ý nghĩa (Lạy Thượng Đế, bề tôi xin 

thực hành Umrah theo lệnh của Ngài), 

còn nếu như lo ngại không biết có thể 

thực hiện nghi thức Umrah hay không 

vì sợ bị bệnh đột xuất, hay sợ kẻ thù 

hoặc bởi một lý do nào đó được giáo 

luật cho phép dùng làm điều kiện trong 

tình trạng Ihraam của mình thì hãy nói 

thêm: 



 

 

 

 )فَإهنَحَسبَنهْيَحابهٌسفََمَحل هْيَحْيُثَحبَْستَنهْي(

  (Fa in hasabani ha-bisun Fa mahalli 

haythu habath-tani) có nghĩa là (Nếu 

như có điều gì cản trở bề tôi thì tình 

trạng của bề tôi theo những gì mà Ngài 

khiến). Bằng chứng cho điều này là 

Hadith của Daba-ah con gái của Zubair 

i nói: Thưa Sứ giả của Allah, quả thật 

tôi muốn đi hành hương Hajj nhưng tôi 

lo Ngại (cho tình trạng của mình) thì 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  bảo: 

ل هىَحْيُثَحبَْستَنهى» َمحه ىأَنَّ طه ىَواْشتَره  )متفقعلىصحته(«ُحج ه

“Hãy đi hành hương và hãy định tâm 

vơi điều kiện rằng tình trạng của bề tôi 

theo những gì Ngài khiến” (hadith được 

thống nhất về tính xác thực của nó). 



 

 

 

Sau đó hãy nói câu talbi-yah như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

đã nói:  

الَحْمدََوالنهْعَمَتلََكَواْلُمْلَك،الَشَ ْيَكَلَكلَبَّْيَك،إهنَّ لَبَّْيَك،لَبَّْيَكالََشره ْيَكلََك""لَبَّْيَكالل ُهمَّ  ره

“Labbaykalla-hummalabbayka, 

labbaykala shari-ka laka labbayka, innal 

hamda wan nia’mata laka walmulk, la 

shari-kalaka” 

(Lạy Thượng Đế, xin tuân lệnh Ngài 

tuân lệnh Ngài, xin tuân lệnh Ngài 

không có đối tác cùng Ngài xin tuân 

lệnh Ngài, quả thật mọi lời ca ngợi và 

tán dương, mọi ân huệ và mọi quyền uy 

đều là của Ngài, không có đối tác của 

Ngài) 

Hãy nói talbi-yah thật nhiều, hãy tụng 

niệm và du-a, và khi nào tới Masjid 



 

 

 

Alharam theo sunnah nên bước vào 

bằng chân phải đồng thời nói: 

هللاه الَةَُوالَسالَُمَعلىَرُسْوله هللاهَوالصَّ َن"بهْسمه مه ْيمه القَده َوُسْلَطانههه ْيمه اْلَكره هه َوبهَوْجهه ْيمه ،أَُعْوذُبهاهللهالعَظه

" اْفتَْحلهْيأَْبَواَبَرْحَمتهكه ،الل ُهمَّ يمه الَرجه  الَشْيَطانه

“Bismillah, wassola-tu wassala-mu ala 

Rosu-lillah, A-u-zhu billa hil-azhiim wa 

biwajhi hilkariim wa bisulto’ni 

hilqadiim minash shayto’nir rojiim, 

allo’hum maftah li abwaaba rohmatik” 

(Nhân danh Allah, cầu xin bằng an và 

phúc lành cho vị Sứ giả của Allah, cầu 

xin Allah - Đấng Vĩ Đại với Gương mặt 

phúc hậu và Quyền năng trên tất cả mọi 

thứ - cứu rỗi bề tôi khỏi sự xấu xa của 

Shaytaan, lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy 

mở những cánh cửa nhân tư nơi Ngài 

cho bề tôi). 



 

 

 

Việc làm này tương tự như bước vào 

mọi Masjid khác.  

Sau đó hãy thường xuyên nói câu Talbi-

yah cho đến khi tới ngôi đền Ka’bah. 

+ Khi nào đến Ka’bah thì thôi không 

nói talbi-yah nữa, sau đó định tâm ngay 

cục đá đen và hướng mặt về nó, hãy giơ 

tay phải lên chào salam đến nó và hãy 

hôn lên nó nếu không gặp sự khó khăn 

nào, không được chen lấn xô đẩy làm 

ảnh hưởng người khác khi quá đông. 

Hãy nói khi giơ tay chào Salam: 

هللاهَوهللاُأَْكبَُر"   ”Bismillah, wallohu-akbar“ "بهْسمه

(Nhân danh Allah và Allah là Đấng Vĩ 

Đại nhất) hoặc "هللاُأَْكبَُر" “Allohu-akbar” 

(Allah là Đấng Vĩ Đại nhất). Còn nếu 



 

 

 

như gặp trở ngại trong việc hôn và chào 

salam bằng tay thì bằng cây gậy cũng 

được, nếu như không thể nữa thi từ xa 

có thể giơ tay lên chào và nói "هللاُأَْكبَُر" 

“Allohu-akbar” (Allah là Đấng Vĩ Đại 

nhất) là hợp lệ. 

 Và điều kiện để Tawaaf được hiệu lực 

là người Tawaaf phải ở trong tình trạng 

sạch tức đã lấy wudu’ hoặc đã tắm sau 

khi có Junub (xuất tinh), bởi vì nghi 

thức Tawaaf giống như lễ nguyện Salah 

chỉ có điều nó được phép nói chuyện. 

+ Khi đi Tawaaf hãy giữ cho vai trái 

luôn song song với Ka’bah, người đi 

Tawaaf phải đi cả thảy bảy vòng, mỗi 

khi đến Ruknu Al-yamaani thì hãy giơ 



 

 

 

tay phải lên chào nếu không gặp trở 

ngại, đồng thời nói "هللاهَوهللاُأَْكَبر  ,Bismillah“ "بهْسمه

wallohu-akbar” (Nhân danh Allah và 

Allah là Đấng Vĩ Đại nhất) nhưng 

không hôn vào nó, còn nếu gặp trở ngại 

thì không cần chào salam mà cứ đi tiếp 

tục không giơ tay chào từ xa cũng 

không nói "هللاُأَْكَبُر" bởi không chỉ đạo nào 

từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  . 

Còn đối với cục đá đen, thì mỗi khi tới 

đối diện với nó thì hãy đưa tay phải 

chào salam, hôn và nói như những gì đã 

đề cập ở trên. Theo Sunnah, người 

Tawaaf (chỉ riêng nam giới) nên chạy 

chậm ở ba vòng đầu của lần Tawaaf Al-

quduum (Tawaaf khi mới đến). 



 

 

 

Tương tự trong lần Tawaaf Al-quduum 

này, theo Sunnah người Tawaaf nam 

nên để lộ bờ vai phải tức choàng mảnh 

Ihram phần thân trên lên người sao cho 

một bên đặt trên bời vai trái và một bên 

ở dưới nách phải trong suốt bảy vòng. 

Trong thời gian đi Tawaaf, người 

Tawaaf được khuyến khích đọc nhiều 

lời tụng niệm, tán dương và cầu xin 

Allah. Và trong nghi thức Tawaaf thực 

sự không có lời cầu nguyện hay lời tụng 

niệm nào dành riêng cho nó cả mà 

người Tawaaf được phép nói lời cầu 

nguyện và tụng niệm tùy ý theo những 

gì đơn giản mà họ biết được. tuy nhiên, 

mỗi khi tới ruknul-alyama'ni (gốc thứ 



 

 

 

tư của Kábah tính từ gốc có cục đá đen) 

theo sunnah hãy đọc:  

َرةهَحَسنَةًَوقهنَاَعذَابالنَّار". َوفهْياآلخه ََ "َربَّنَاآتهنَافهْيالدُّْنيَاَحَسنَةً “RAB 

BANA A TINA FID DUNYA HA SA 

NAH WA FIL A KHIRO TI HA SA 

NAH WA QINA AZA BAN NAR” 

(Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài 

ban cho bầy tôi cuộc sống tốt lành hạnh 

phúc ở trên đời này cũng như ở đời sau 

và xin Ngài cứu vớt bầy tôi khỏi Hỏa 

Ngục.) 

Việc làm này đích thực có từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص . 

Vòng thứ bảy được kết thúc ngay tại 

cục đa đen bằng sự chào salam và hôn 

nếu có thể nhưng nếu gặp trở ngại thì 



 

 

 

cứ giơ tay chào salam từ xa và nói "هللاُأَْكبَُر" 

như đã được đề cập. 

Sau khi đi Tawaaf xong, thì kéo Ihram 

đậy vai phải trở lại. 

+ Tiếp theo, hãy dâng lễ nguyện Salah 

hai rak-at ngay phía sau Maqaam 

Ibrahim (nơi có in dâu chân của Nabi 

Ibrahim u) nếu không gặp trở ngại, còn 

nếu như có khó khăn thì cứ dâng lễ 

nguyện hai rak-at nơi nào cũng được 

miễn trong Masjid. 

  Trong dâng lễ nguyện hai rak-at này, 

theo Sunnah, ở Rak-at đầu sau bài 

Faitihah nên đọc chương 109 – Al-

kaafiruun: 



 

 

 

فهُروَن[ ٓأَيَُّهاٱۡلَكَٰ بهدُوَنَمآأَۡعبُد2ُۡعبُدَُماتَۡعبُدُوَناَلٓأ1َقُۡليََٰ اَعبَدتُّۡم٣َواَلٓأَنتُۡمَعَٰ 4َواَلٓأَنَ۠اَعابهٞدمَّ

بهدُوَنَمآأَۡعبُدُ 5َواَلٓأَنتُۡمَعَٰ ينه ينُُكۡمَولهَيده  ]6لَُكۡمده

Và ở Rak-at thứ hai sau bài Fatihah hãy 

đọc chương 112 – Al-Ikhlaas: 

ُأََحدٌقُ[ َمد1ُۡلُهَوٱلِلَّ ُٱلصَّ ۡدَولَۡميُولَۡد2ٱلِلَّ ٣لَۡميَله  ]4َولَۡميَُكنلَّهُۥُكفًُواأََحدُۢ

Đây là điều tốt nhất, còn không đọc câu 

kinh nào cũng được, không vấn đề gì. 

Sau khi dâng lễ nguyện hai rak-at xong, 

nếu không gặp trở ngại hãy chào salam 

đến cục đá đen bằng tay phải. 

+ Tiếp theo hãy đi đến đồi Safa, lên 

trên đồi hay đứng dưới đồi cũng được 

nhưng nếu không trở ngại lên đồi thì tốt 

hơn. Khi bắt đầu cho dòng đầu tiên của 



 

 

 

Sa-i (đi qua lại giữa hai ngọn đồi: Safa 

và Marwah) hãy đọc: 

ه[ ٱلِلَّ نَشعَآئهره فَاَوٱۡلَمۡرَوةَمه ٱلصَّ  (158)البقرة:]إهنَّ

[Quả thật hai ngọn đồi Safa và Marwah 

(Makkah) là một trong những biểu hiện 

của Allah] (Chương 2 – Albaqarah, câu 

158). 

Theo Sunnah, khi lên đến đồi Safa 

trước khi bắt  đầu nghi thức Sa-i thì hãy 

đứng hướng về Ka’bah và nói: 

َوْحدَهُالَشَ» ُأَْكبَُر،الَإهلَهَإهالََّّللاَّ ،َوَّللاَّ ُأَْكبَُر،الَإهلَهَإهالََّّللاَّ ه،َّللاَّ يَكلَهُ،لَهُاْلُمْلُك،َولَهُاَْلَحْمدُلِله  ره

يٌر،الَإه َشْىٍءقَده َوْحدَهُ،أَْنَجَزَوْعدَهُ،َونََصَرَعْبدَهُاْلَحْمدُ،َوُهَوَعلَىُكل ه ،َوَهَزَملَهَإهالََّّللاَّ

 «اۡلَْحَزاَبَوْحدَهُ

“Alhamdulillah, Allahu-akbar, la-ila-

ha-illah, wallahu-akbar, la-ila-ha-illah 

wahdahu la-sharikalah, lahul-mulku, 



 

 

 

walahul-hamdu, wa huwa-ala kulu 

shay-in qadir, la-ila-ha-illah wahdahu, 

anjaza wa’dahu, wa nasara abdahu, wa 

hazamal-ahza-bawahdah” 

“Mọi lời ca ngợi kính dâng lên Allah, 

Allah là Đấng Vĩ đại, không có Thượng 

Đế nào khác mà duy nhất chỉ có một 

mình Ngài không có đối tác cùng Ngài, 

mọi quyền lực là của Ngài, mọi lời ca 

ngợi và tán dương đều dành cho Ngài, 

và Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi 

thứ, không có Thượng Đế nào khác mà 

duy nhất chỉ có một mình Ngài, Ngài là 

Đấng sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, 

Ngái ban thắng lợi cho người bề tôi của 

Ngài và một mình Ngài sẽ đánh tan tất 

cả các bè phái”. 



 

 

 

Sau đó, hãy cầu nguyện khấn vái tùy 

thích, hãy giơ hai tay lên và lặp lại ba 

lần lời du-a và tụng niệm trên. 

Sau đó xuống đồi và đi bộ đến đồi 

Marwah bên kia, trên đường sa-i sẽ có 

đoạn hai đầu là vạch sáng màu xanh 

theo Sunnah thì hãy chạy nhanh một 

chút đối với nam giới trong đoàn này, 

còn nữ giới không có quy định về điều 

này. 

Khi tới đồi Marwah hãy lên đồi đứng 

hướng mặt về Ka’bah và nói du-a và 

tụng niệm như đã làm ở bên đồi Safa 

trừ câu kinh 158 vừa đề cập bên đồi 

Safa. Bởi vì câu kinh này chỉ đọc khi 

vừa đi lên đồi Safa để bắt đầu cho dòng 



 

 

 

đầu của nghi Sa-i theo gương của Nabi 

ملسو هيلع هللا ىلص .  

Sau đó, hãy xuống đồi và đi trở lại 

Safa, tương tự cũng chạy nhanh khi nào 

đến đoạn trong hai vạch sáng màu xanh, 

cứ như thế lần lượt thực hiện bảy dòng, 

từ Safa đến Marwah là một dòng và từ 

Marwah trở lại Safa là một dòng kế 

tiếp. 

Trường hợp không đi bộ được mà phải 

ngồi trên kiệu khiêng hay xe lăn hoặc 

phương tiện gì khác thì cũng không có 

vấn đề gì. 

Trong lúc đi Sa-i, khuyến khích tụng 

niệm và du-a thật nhiều, nên Sa-i trong 



 

 

 

thể trạng đã có wudu nhưng nếu không 

có wudu thì cũng Sa-i vẫn hợp lệ. 

+ Và khi nào đã xong nghi thức Sa-i 

hãy cạo đầu hoặc cắt ngắn tóc nhưng 

cạo đầu tốt hơn. Trường hợp nếu 

chuyến làm Umrah này lại gần kề với 

cuộc hành hương Hajj sắp tới thì việc 

cắt ngắn tóc sẽ tốt hơn mục đích chừa 

tóc để cạo vào lần Hajj. 

Còn đối với nữ giới thì chỉ cắt lấy đi 

khoảng một đốt ngón tay ở đuôi tóc. 

Và người mặc Ihram nếu như đã hoàn 

tất tất cả những gì được nói trên đây thì 

coi như đã hoàn thành việc làm Umrah 

của mình - tạ ơn Allah -  và được tự do 



 

 

 

bình thường trở lại đối với những điều 

đã bị cấm trong tình tràng Ihram. 

         !                      !                        ! 

 Những Điều Không Đúng Trong 

Umrah 

 Những điều không đúng trong nghi 

thức Ihram: 

 1- Quan niệm của một số người là 

phải dâng lễ nguyện Salah đặc trưng 

nào nó cho Ihram. 

 2- Trì hoãn nghi thức Ihram của một 

số người trên máy bay cho đến khi 

đáp xuống sân bay trong khi họ biết 

rõ là đã đi ngang qua Miqaat (điểm 

để định tậm vào Ihram). 



 

 

 

 3- Một số chị em phụ nữ bỏ nghi 

thức Ihram tại điểm Miqaad khi phát 

hiện mình có kinh ngay lúc ấy vì nghĩ 

rằng nghi thức Ihram đòi hỏi phải có 

tahaarah (tức phải ở thể trạng 

wudu). 

 4- Một số nam giới khi Ihram xong, 

mặc bộ Ihram cứ để hở phần vai bên 

phải xuyên suốt thời gian làm Umrah 

hay Hajj trong khi việc mặc Ihram 

để hở vai phải chỉ được yêu cầu trong 

Tawaaf Umrah và Tawaaf 

Alquduum của Hajj thôi. 

 Những điều không đúng trong nghi 

thức Tawaaf: 

 1- Không để hở vai phải khi Tawaaf. 



 

 

 

 2- Quy định những lời tụng niệm và 

du-a riêng biệt cho mỗi vòng. 

 3- Du-a tập thể một cách lớn tiếng và 

xô đẩy người khác. 

 4- Chen lấn nhau để  hôn cục đá đen. 

 5- Hôn vào góc alyama-ni (góc thứ tư 

tính từ góc có cục đá đen) của 

Ka’bah trong khi theo Sunnah chỉ 

quy định chào salam. 

 6- Nói Allahu-akbar và giơ tay chào 

salam góc alyama-ni trong khi không 

có khả năng trong việc làm đó. 

 7- Chào salam tất cả bốn góc của 

Ka’bah và sờ vào bốn bức tường và 

các tấm màn che của nó, sờ vào cánh 



 

 

 

cửa của nó và ngay cả Maqaam 

Ibrahim. 

 8- Phụ nữ và nam giới chen lấn và xô 

đẩy nhau và đặc biệt là những lúc 

hôn cục đá đen. 

 Những điều không đúng trong nghi 

thức Sa-i giữa đồi Safa và Marwah. 

 1- Quan niệm rằng bắt buộc phải có 

wudu khi sa-i. 

 2- Ở mỗi dòng đều nói lời phán của 

Allah:  

ه[ ٱلِلَّ نَشعَآئهره فَاَوٱۡلَمۡرَوةَمه ٱلصَّ  ]إهنَّ

 3- Quan niệm rằng bắt buộc phải leo 

lên đỉnh của hai đồi Safa và Marwah. 



 

 

 

 4- Không du-a trước khi bắt đầu cho 

mỗi dòng. 

 5- Không giơ tay lên để du-a mà chỉ 

giơ tay chào hường về Ka’bah khi nói 

Allahu-akbar. 

 6- Không chạy nhanh giữa đoạn với 

hai đầu có vạch sáng màu xanh. 

 7- Một số phụ nữ chạy nhanh giữa 

đoạn với hai đầu có vạch sáng màu 

xanh. 

 8- Làm thêm nghi thức Sa-i, tức sau 

khi đã hoàn Umrah hay Hajj, khi có 

thời gian rảnh họ lại đi Sa-i thêm với 

quan niệm được ân phước giống như 

Tawaaf sunnah. 



 

 

 

 9- Al-I’tikaaf trong tháng Ramadan 

([10]) 

Al-I’tikaaf: là dành toàn thời gian ở 

trong Masjid để tịnh tâm thờ phượng 

Allah, Đấng Tối Cao, và việc làm này 

là việc làm Sunnah (khuyến khích) 

nhằm để tạo một không khí thiêng liêng 

cho đêm Qadr. Allah, Đấng Tối Cao đã 

ám chỉ về việc làm này trong  kinh 

Qur’an khi Ngài phán: 

ده[ جه فُوَنفهيٱۡلَمَسَٰ كه َوأَنتُۡمَعَٰ ُروُهنَّ شه  (187)البقرة:]َواَلتُبََٰ

[Và các ngươi không được chung đụng 

với vợ trong thời gian các ngươi lánh 

trần tu tỉnh trong Masjid] (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 187). 



 

 

 

Trong hai bộ Albukhari và Muslim và 

các bộ ghi chép Hadith khác đều có ghi 

nhận rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã I’tikaaf, các vị 

Sahabah cũng cùng I’tikaaf với Người, 

và việc I’tikaaf vẫn còn hiện hành 

không bị bôi xóa. 

Trong hai bộ Albukhari và Muslim có 

ghi, theo bà A-ishah i (cầu xin Allah hài 

lòng về bà) thuật lại: Nabi thường 

I’tikaaf vào mười ngày cuối của tháng 

Ramadan, việc làm này được kéo dài 

cho đến khi Người qua đời, tiếp sau đó 

các bà vợ của Người cũng I’tikaaf. Và 

trong bộ Muslim, theo ông Abu Sa-eed 

Al-khudri t (cầu xin Allah hài lòng về 

ông) thuật lại: Nabi I’tikaaf vào mười 

ngày đầu của Ramadan, sau đó lại tiếp 



 

 

 

tục I’tikaaf vào mười ngày giữa của 

tháng rồi Người nói:  

أُتهيُتفَقه» اْعتََكْفُتاْلعَْشَراۡلَْوَسَطثُمَّ ههاللَّْيلَةَثُمَّ ُسَهذه َلأَْلتَمه يَللهىإهنََّهافهىإهن هىاْعتََكْفُتاْلعَْشَراۡلَوَّ

ْف َففَْليَْعتَكه ْنُكْمأَْنيَْعتَكه مه فََمْنأََحبَّ ره اۡلََواخه  «اْلعَْشره

“Quả thật ta đã I’tikaaf mười ngày đầu 

tháng để mong gặp được đêm này (tức 

đêm Qadr), sau đó, ta lại tiếp tục 

I’tikaaf mười ngày giữa của tháng thì ta 

được mách bảo rằng quả thật đêm đó 

(đêm Qadr) sẽ đến trong mười đêm cuối 

của tháng, bởi thế, ai đó trong các 

người thích I’tikaaf thì hãy I’tikaaf”. 

Thế là mọi người I’tikaaf cùng với 

Người. 

Ông Imam Ahmad ملسو هيلع هللا ىلص  (cầu xin Allah 

thương yêu ông) nói: Tôi chưa từng biết 

trong giới học giả Islam lại có sự bất 



 

 

 

đồng quan điểm về việc I’tikaaf là 

Sunnah. 

Như vậy, qua những gì được trình bày 

trên đây cho thấy I’tikaaf đích thực là 

một việc làm Sunah theo gương của 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  được dựa trên các nền tảng giáo 

luật: Qur’an, Hadith và Ijmaa’ (Ijmaa’ 

là sự thống nhất của giới học giả Islam 

ở một thời điểm nào đó về một điều gì 

đó sau khi đã được thảo luận và hội 

kiến nhau). 

Và nơi để thực hiện việc làm này là bất 

kỳ Masjid nào có dâng lễ nguyện tập 

thể ở bất kỳ nơi nào vì ý nghĩa chung 

chung từ lời phán của Allah: 

ده[ جه فُوَنفهيٱۡلَمَسَٰ كه َوأَنتُۡمَعَٰ ُروُهنَّ شه  (187)البقرة:]َواَلتُبََٰ



 

 

 

[Và các ngươi không được chung đụng 

với vợ trong thời gian các ngươi lánh 

trần tu tỉnh trong Masjid] (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 187). 

Và tốt nhất là nên I’tikaaf ở Masjid nào 

có tiến hành dâng lễ tập thể để khỏi cần 

phải ra ngoài dâng lễ tập thể ở nơi khác, 

nhưng nếu như có I’tikaaf ở Masjid 

không có tổ chức dâng lễ tập thể thì 

cũng không vấn đề gì miễn sao hãy cố 

gắng đi sớm để kịp dâng lễ tập thể cùng 

mọi người. 

Trong thời gian I’tikaaf, người I’tikaaf 

nên cố gắng thờ phượng Allah, Đấng 

Tối Cao, thật nhiều và thật nhiều như 

dâng lễ nguyện, đọc kinh Qur’an, và 



 

 

 

tụng niệm thường xuyên bởi đây là ý 

nghĩa của việc I’tikaaf, dĩ nhiên sẽ 

không có vấn đề gì nếu có nói chuyện 

với nhau trong thời gian này nhưng hãy 

nên nói những điều bổ ích sẽ tốt hơn. 

Và trong thời gian lánh trần tu tỉnh này, 

người I’tikaaf không được phép quan 

hệ giao hợp, ngay cả chỉ là sự âu yếm 

mơn trớn. 

Còn riêng việc đi ra ngoài Masjid thì 

các vị học giả thông hiểu giáo luật đã 

phân thành ba dạng: 

Dạng thứ nhất: Được phép, và đó là 

việc ra ngoài Masjid vì một nhu cầu 

nào đó được giáo luật cho là chính đáng 

như việc ra ngoài để dâng lễ tập thể ở 



 

 

 

một Masjid khác, hoặc để ăn uống 

(trường hợp không có ai mang thức ăn 

thức uống cho), hoặc để lấy Wudu’, 

hoặc để tắm rửa bắt buộc hoặc để giải 

quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân. 

Dạng thứ hai: Đi ra ngoài vì mục đích 

vâng lệnh Allah nhưng các việc này 

không mang tính bắt buộc như viếng 

thăm người bệnh, tham gia an táng cho 

người chết, tuy nhiên, nếu người 

I’tikaaf có định tâm kèm theo điều kiện 

như vậy từ lúc đầu thì được phép, còn 

không thì không được phép. 

Dạng thứ ba: Đi ra ngoài vì các sự việc 

làm mất đi ý nghĩa của I’tikaaf như ra 

ngoài để mua bán, để quan hệ ân ái với 



 

 

 

vợ hay chồng, ... các việc làm này 

không được phép, dù có định tâm kèm 

theo điều kiện cũng không được phép. 

Và Allah chính là Đấng ban sự thành 

công cho tất cả! 

              !                     !                       ! 

 10- Đêm Qadr (Định Mệnh) ([11]) 

Theo Sunnah, vào Ramadan người nhịn 

chay nên thể hiện một không khí đầy 

sức sống của niềm để đón nhận đêm 

định mệnh thiêng liêng được ban 

xuống, và sự thể hiện này nên nhiều 

hơn nữa vào những mười ngày cuối và 

đặc biệt là vào những ngày lẻ của nó 

tức các đêm: hai mươi mốt, hai mươi 



 

 

 

ba, hai mươi lăm, hai mươi bảy và hai 

mươi chín. 

Nabi có nói: 

عٍَةتَْبقَى،فهىَسابهعٍَةتَْبقَى،فهى» فهىتَاسه ْنَرَمَضاَنلَْيلَةَاْلقَدْره مه ره اۡلََواخه ُسوَهافهىاْلعَْشره اْلتَمه

َسٍةتَْبقَى  )البخاريومسلم(«َخامه

“Hãy bám chặt vào mười ngày cuối của 

Ramadan, đêm Qadr (định mệnh) sẽ ở 

vào đêm 29, đêm 27, đêm 25” 

(Albukhari, Muslim). Và đây là những 

ngày lẻ, có nghĩa là những ngày lẻ sẽ có 

nhiều cơ hội để gặp được đêm Qadr. 

Và trong bộ Albukhari có ghi, theo ông 

Iba-dah bin Assa-mit thuật lại: Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

đã từng thông điệp cho chúng tôi về 

đêm Qadr, và đã có hai người trong 



 

 

 

những người Muslim chúng tôi tranh 

cãi thì Người bảo: 

،فَتاَلََحىفاُلٌَنَوفاُلَنٌ» اْلقَدْره ْم،فَُرفهعَْت،َوَعَسىأَْنيَُكوَنَخْيًرالَكَُخَرْجُتۡلُْخبهَرُكْمبهَلْيلَةه

 َسةه َواْلَخامه َوالسَّابهعَةه عَةه ُسوَهافهىالتَّاسه  )البخاري(«فَاْلتَمه

“Quả thật, ta ra đây để thông điệp cho 

các người về đêm Qadr và đã có hai 

người tranh cãi nhau nên nó đã biến 

mất nhưng có lẽ sẽ tốt cho các người 

rằng các người hãy bám chặt vào ngày 

hai mươi chín, hai mươi bảy, và hai 

mươi lăm” (Albukhari), tức và những 

ngày lẻ. 

Và đây cũng là bằng chứng cho thấy 

hậu quả của việc tranh cãi và gây gổ, 

đặc biệt là sự tranh cãi và gây gỗ nhau 

về những điều trong tôn giáo, và đó là 



 

 

 

nguyên nhân làm mất đi những điều 

phúc lành và tốt đẹp. 

Và đêm Qadr có lẽ phần trăm của nó sẽ 

rơi vào bảy ngày cuối bởi có một hadith 

theo lời thuật của ông Ibnu Umar t (cầu 

xin Allah hài lòng về ông) rằng: Có một 

người đàn ông trong số các vị sahabah 

của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nằm mộng thấy đêm Qadr 

rơi vào bảy ngày cuối, và Nabi đã bảo: 

َهافهىالسَّْبعهاۡلَ» َيَهافَْليَتََحرَّ ،فََمْنَكاَنُمتََحر ه ره أََرىُرْؤيَاُكْمقَدْتََواَطأَْتفهىالسَّْبعهاۡلََواخه ره «َواخه

 )البخاريومسلم(

“Ta thấy giấc mộng của các người cũng 

đồng thuận với việc nó (đêm Qadr) sẽ 

rơi vào bảy ngày cuối, do đó, ai muốn 

săn đón nó hãy săn đón vào bảy ngày 

cuối này” (Albukhari, Muslim) 



 

 

 

Và đêm hai mươi bảy của Ramadan lại 

được khẳng định nhiều hơn những đêm 

khác của mười ngày cuối, bởi có một 

hadith theo lời kể của ông Ibnu Umar 

do Imam Ahmad ghi lại và theo lời kể 

của ông Mu-a-wiyah được Abu 

Dawood ghi lại rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  có nói: 

يَن» ْشره لَْيلَةَُسْبعٍَوعه  )أحمدوأبوداود(«لَْيلَةُاْلقَدْره

“Đêm Qadr là đêm hai mươi bảy” 

(Ahmad, Abu Dawood). 

Việc khẳng định đêm Qadr rơi vào đêm 

hai mươi bảy là quan điểm của đông 

đảo các vị Sahabah và của đa số các vị 

học giả Islam, ông Ubayya bin Ka’b t 

(cầu xin Allah hài lòng về ông) đã từng 

thề khẳng định rằng đêm Qadr chính 



 

 

 

xác là đêm hai mươi bảy (Muslim). 

Tương tự, ông Ibnu Abbas t (cầu xin 

Allah hài lòng về ông) cũng khẳng định 

như vậy và ông nói: Đó chính là đêm 

hai mươi bảy.  

Quan điểm này cũng được chứng minh 

bởi những lý lẽ thật thú vị sau đây, theo 

những gì được thuật lại rằng ông Umar 

t (cầu xin Allah hài lòng về ông) trong 

một lần tập hợp tất cả các vị Sahabah 

lại, và trong lần họp mặt đó cũng có sự 

hiện diện của ông Ibnu Abbas và lúc 

bấy giờ ông vẫn còn nhỏ nên mọi người 

bảo: Quả thật Ibnu Abbas còn nhỏ 

giống như những đứa con của chúng ta 

sao anh lại cho nó họp mặt cùng với 

chúng ta? Ông Umar nói: Quả thật, nó 



 

 

 

là một cậu thiếu niên có trái tim biết 

nhận thức, có chiếc lưỡi biết đặt câu 

hỏi. Sau đó, các vị Sahabah hỏi nhau về 

đêm Qadr và tất cả đều đồng tình với 

nhau rằng đêm đó sẽ rơi vào mười ngày 

cuối của Ramadan. Và khi hỏi đến Ibnu 

Abbas thì ông nói: Quả thật tôi nghĩ 

đêm Qadr sẽ rơi vào đêm hai mươi bảy. 

Nghe vậy, ông Umar hỏi: Điều gì khiến 

ngươi cho là vậy? Ibnu Abbas nói: Quả 

thật Allah, Đấng Tối Cao đã tạo hóa các 

tầng trời trong bảy ngày, tạo trái đất 

trong bảy ngày, Ngài đã tạo các ngày 

theo chu kỳ là bảy ngày, Ngài đã tạo 

loài người ở ngày thứ bảy, Ngài quy 

định nghi thức Tawaaf là bảy vòng, và 



 

 

 

Sa-i là bảy dòng và ném trụ Jamrat là 

bảy viên đá. 

Bởi vậy, Ibnu Abbas đã cho rằng đêm 

Qadr có khả năng là rơi vào đêm hai 

mươi bảy vì các lý trên và điều này 

được coi như là một sự khẳng định từ 

Ibnu Abbas. 

Và một trong những lập luận khẳng 

định đêm Qadr rơi vào đêm hai mươi 

bảy là từ "فهْيَها" “Fi-ha” có nghĩa là “trong 

đó” tức trong đêm Qadr ở câu kinh: 

وُحفهيَها...[ ئهَكةَُوٱلرُّ
ٓ ُلٱۡلَملََٰ  (4)القدر:]تَنَزَّ

[Trong đêm đó, các thiên thần và đại 

thiên thần Jibril mang quyết định xuống 

.... ]  (Chương 97 – Al-Qadr, câu 4) 



 

 

 

nằm ở vị trí thứ hai mươi bảy của 

chương Al-Qadr. 

Và một số vị học giả lại dẫn chứng cho 

quan điểm đêm Qadr rơi vào đêm hai 

mươi bảy qua cách tính:  các chữ trong 

hai từ "  đêm Qadr” là chín chữ và“ "لَْيلَةُالقَدْره

hai từ này được lặp lại trong chương 

này là ba lần, lấy chín nhân ba thì sẽ 

được con số hai mươi bảy và đây là kết 

quả. 

Nhưng đây thực sự không phải là bằng 

chứng chính đáng theo giáo lý cho nên 

chúng ta không cần đến cách tính và 

suy luận này trong khi chúng ta có các 

bằng chứng khác chính đáng với giáo 

lý. 



 

 

 

Và một trong những bằng chứng để nói 

đêm Qadr có khả năng nhiều nhất nhằm 

vào đêm hai mươi bảy  là những gì 

được ghi chép lại rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã được 

cho thấy đêm Qadr vào chính đêm hai 

mươi bảy và Người thấy Người quỳ lạy 

trong nước và đất bùn của sáng sớm của 

đêm thiêng liêng đó. Nhưng đêm hai 

mươi bảy chỉ mang tính chất có khả 

năng nhiều hơn những đêm khác – 

Allah là Đấng biết rõ nhất – chứ không 

phải luôn luôn, bởi lẽ đôi lúc đêm Qadr 

lại rơi vào đêm hai mươi mốt như theo 

hadith qua lời thuật của Abu Sa-eed đã 

được giới học giả thống nhất với nhau 

về tính xác thực của nó rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã 

thấy Người quỳ lạy vào sáng sớm của 



 

 

 

đêm hai mươi mốt trong nước và đất 

bùn, hadith này do Albukhari và 

Muslim ghi nhận. 

+ Và một trong những việc làm liên 

quan đến đêm Qadr là theo Sunnah 

trong đêm này nên cầu nguyện thật 

nhiều, đặc biệt là cầu nguyện như 

những gì Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã dạy A-ishah t (cầu 

xin Allah hài lòng về bà) lúc bà hỏi: 

Thưa Sứ giả của Allah, nếu như tôi gặp 

được đêm Qadr thì tôi nên nói gì trong 

đêm đó? Người ملسو هيلع هللا ىلص  bảo: 

اْلعَ» بُّ يٌمتُحه َكره إهنََّكَعفُو   )الترمذيوابنماجة(«ْفَوفَاْعُفَعن هىقُولهىاللَُّهمَّ

“Nàng hãy nói: Allo-hum ma-innaka 

afu-wun kari-mun tuhibbul afwa fa’fu 

‘anni có nghĩa là lạy Thượng Đế, quả 



 

 

 

thật Ngài là Đấng Vị Tha và Độ Lượng, 

Ngài yêu thích sự vị tha vậy xin Ngài 

hãy tha thứ và bỏ qua tội lỗi cho bề tôi” 

(Al-Timizi, Ibnu Maajah). 

                  !                   !                     ! 

 11- Xuất Zakah Và Các Dạng Của 

Nó([12]) 

Việc xuất Zakah được bắt buộc dưới 

bốn dạng: xuất những gì được mọc ra từ 

đất từ các loại hạt và các loại trái quả, 

xuất vật nuôi từ các loại gia súc, xuất 

vàng bạc và những tài sản được dùng 

để kinh doanh. 

Và ở mỗi dạng đều có mức Nisaab (tiêu 

chuẩn tài sản có được đến mức phải 



 

 

 

xuất Zakah) riêng biệt tùy theo từng 

loại. 

Nisaab của các loại hạt và trái quả: là 

năm wasaq, một wasaq tương đương 

với sáu mươi Sa’ tính theo Sa’ của Nabi 

ملسو هيلع هللا ىلص , mức Nisaab theo đơn vị Sa’ của Nabi 

ملسو هيلع هللا ىلص  để đong lường trái chà là khô, nho 

khô, gạo, lúa mì và những gì tương tự 

là ba trăm Sa’, (tính theo đơn vị kg thì 

300 sa’ vào khoảng 612 kg tức một Sa’ 

bằng 2,40 kg). 

Và định mức phải xuất cho dạng này 

nếu như đối với cây trồng được tưới 

tiêu bởi nước mưa, sông suối và nguồn 

nước tự nhiên khác (tức không hao tốn 

nguồn kinh phí cho việc tưới tiêu) là 



 

 

 

một phần mười (1/10), còn đối với cây 

trồng được tưới tiêu bằng các nguồn 

nước phải hao tốn kinh phí và sức lực 

như guồng đạp nước hoặc những nơi 

cao xa nguồn nước hoặc những gì 

tương tự thì mức phải xuất là một phần 

hai mươi (1/20) giống như những gì 

được di huấn từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص . 

Còn Nisaab của dạng vật nuôi từ các 

loại gia súc như lạc đà, bò, và dê thì 

đượctrình bày rõ trong các hadith xác 

thực  từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص , và nếu muốn rõ hơn thì 

hãy liên hệ với các vị có học thức 

chuyên môn để biết thêm, nếu như thời 

gian cho phép là tôi đã trình bày toàn 

bộ để mang lại điều bổ ích cho tất cả. 



 

 

 

Còn Nisaab của bạc: là bốn mươi 

Mithqaal nó bằng với đơn vị đồng 

Dirham của Saudi, bốn mươi Mithqaat 

này tương đương với 65 Riyal. 

Còn Nisaab của vàng: là hai mươi 

Mithqaat tương đương với chín mươi 

hai gram. 

Mức Zakah bắt buộc phải xuất đối với 

hai loại vàng và bạc là một phần bốn 

mươi (1/40 tức 2,5%) khi nào đã đến 

hawl (thời hạn quy định một năm một 

lần tính từ thời điểm xuất Zakah). 

Tài sản lợi nhuận cũng tính chung với 

tài sản gốc cho nên nó không cần đến 

hawl mới nữa cũng giống như vật nuôi 

sẽ tính cùng với số lượng gốc nên 



 

 

 

không cần hawl mới nếu như số lượng 

gốc đã đến Nisaab. 

Luật xuất Zakah tiền tệ cũng được dựa 

trên vàng bạc dù nó có là tiền Dirham 

hay Dinar, hoặc đô la hoặc các loại tiền 

khác, có nghĩa là khi nào đến hawl 

người sở hữu số lượng tiền khi quy ra 

vàng hay bạc mà nó bằng với Nisaab 

của hai loại này thì bắt buộc phải 

xuất  Zakah. 

Và những đồ trang sức bằng vàng hay 

bạc cũng phải xuất Zakat nếu như đã 

đến hawl và Nisaab, đây là quan điểm 

đúng nhất và hợp lý nhất trong các quan 

điểm khác nhau về xuất Zakah đồ trang 



 

 

 

sức; bằng chứng cho điều luật này là lời 

di huấn chung chung của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص :  

ْنَصاحه» ْنَمامه ُصف هَحْتلَهَُصفَائهَحمه ْنَهاَحقََّهاإهالَّإهذَاَكاَنيَْوُماْلقهيَاَمةه ىمه ٍةالَيَُؤد ه بهذََهٍبَوالَفهضَّ

 )رواهمسلم(....«نَاٍر

“Người nào sở hữu vàng và bạc mà 

không thực hiện bổn phận (xuất Zakah) 

thì vào Ngày Phán Xét người đó sẽ 

được ban cho những đồ trang sức bằng 

lửa …” (Muslim). 

Trong một hadith khác được ghi lại 

rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nhìn thấy trên tay của một 

người phụ nữ có đeo hai chiếc vòng 

vàng, Người bảo: “bà sẽ đóng Zakah 

cài này chứ?” Người phụ nữ nói: 

không, Người bảo: “Chẳng lẽ sẽ làm bà 

vui hay sao khi vào ngày phán xét bà bị 

Allah cho đeo hai chiếc vòng bằng 



 

 

 

lửa?” Thế là, bà cởi ra và bỏ xuống và 

nói: hai chiếc vòng này là của Allah và 

Sứ giả của Ngài. (Abu Dawood, Nasa-

i). 

Theo bà Ummu Salmah t (cầu xin Allah 

hài lòng về bà) thuật lại rằng bà có đeo 

đồ trang sức bằng vàng và bà đã hỏi: 

Thưa Sứ giả của Allah, cái này có phải 

là của để dành không? Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  bảo:  

َىفَلَْيَسبهَكْنٍز» َىفَُزك ه  أبوداود(َه)«َمابَلََغأَْنيَُزك ه

“Những gì đã đến lúc phải xuất Zakah 

thì phải xuất không còn là của để dành 

nữa” (Abu Dawood). 

Còn đối với tài sản kinh doanh như các 

hàng hóa để mua bán thì cứ cuối năm 



 

 

 

một lần phải xuất Zakah, định mức phải 

xuất là một phần bốn mươi (1/40 tức 

2,5%) giá trị của hàng hóa dù giá trị của 

nó có tương đương, hay ít hơn và nhiều 

hơn với giá bán; bởi theo hadith được 

ông Samrah t thuật lại: “Sứ giả của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص  đã ra lệnh bảo chúng tôi phải 

xuất Zakah từ những gì mà chúng tôi 

đem bán” (Abu Dawood). 

Tài sản kinh doanh kể cả đất, tòa cao 

ốc, nhà, xe hơi và những thứ gì khác 

dùng để bán. 

Còn đối với nhà cửa dùng để cho thuê 

không phải để bán thì việc xuất Zakah 

được lấy từ tiền cho thuê khi đã đến 

hawl, không tính theo giá trị của căn 



 

 

 

nhà, bởi vì nhà không phải để bán, như 

vậy, xe chuyên dùng cá nhân không 

phải xuất Zakah vì nó không phải để 

bán mà chủ nhân của nó mua nó về chỉ 

để sử dụng. 

Và khi nào chủ cho thuê xe hay những 

thứ gì khác gom tiền đủ đến Nisaab thì 

bắt buộc y phải xuất Zakah cho dù y 

dùng tiền đó cho mục đích tiêu xài, để 

cho vợ con, hoặc để mua đất hoặc để 

dùng vào những mục đích khác bởi vì 

các bằng chứng chung chung của giáo 

luật đã chỉ rõ là phải xuất Zakah đối với 

nguồn tài sản như vậy. 

Và quan điểm đúng nhất và hợp lý nhất 

của các quan điểm trong giới học giả: 



 

 

 

rằng việc thiếu nợ không phải là 

nguyên nhân để không xuất Zakah. 

Tương tự, tài sản của trẻ mồ côi, người 

bệnh tâm thần cũng phải xuất Zakah khi 

nào tài sản của họ đã đủ Nisaab và  đến 

hawl, đây là quan điểm của đại đa số 

học giả. Như vậy những người có trách 

nhiệm quản lý tài sản của trẻ mồ côi và 

người bệnh tâm thần phải có bổn phận 

xuất Zakah hộ cho họ bởi ý nghĩa 

chung chung từ lời di huấn của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

khi Người cử Ma-aaz đến Yemen, 

Người nói: 

ْم» ْمَصدَقَةًفهىأَْمَوالههه َاْفتََرَضَعلَْيهه َّللاَّ ْمأَنَّ ْمَوتَُردَُّعلَىفُقََرائههه ْنأَْغنهيَائههه )البخاري«،تُْؤَخذُمه

 ومسلم(

“Quả thật, Allah đã sắc lệnh cho họ 

phải xuất tài sản của họ, tài sản được 



 

 

 

lấy của người giàu và đem cho người 

nghèo” (Albukhari, Muslim). 

Zakah là của Allah, không được phép 

dùng nó ủng hộ người nào không có 

quyền được hưởng, và cũng không 

người nào được phép chi dùng cho bản 

thân với mục đích vụ lợi hay để chống 

lại tai hại, không ai được phép lưu trữ 

nó làm tài sản riêng của mình hoặc để 

trừ khử đi khoản nợ của bản thân, mà 

mỗi người Muslim phải có bổn phận và 

trách nhiệm trao phần Zakah này cho 

đúng người có quyền được hưởng nó, 

bởi những người có quyền hưởng mới 

đích thực là những chủ nhân của nó và 

nó không phải là tài sản của người nào 

khác. Người xuất Zakah hãy xuất với 



 

 

 

tinh thần cao đẹp cùng với lòng thành 

tâm vì Allah để mà y có thể làm tròn 

bổn phận của mình và để được hưởng 

phần ân phước xứng đáng mà Allah để 

dành ban thưởng cho những người tuân 

lệnh Ngài. 

Và quả thật Allah đã trình bày rất rõ 

ràng về các đối tượng được hưởng phần 

Zakah, Ngài phán: 

قَابه[ قُلُوبُُهۡمَوفهيٱلر ه لهيَنَعلَۡيَهاَوٱۡلُمَؤلَّفَةه مه َوٱۡلعََٰ ينه كه َوٱۡلَمَسَٰ ۡلفُقََرآءه ُتله
دَقََٰ يَنَوفهيإهنََّماٱلصَّ مه ره َوٱۡلغََٰ

َُعلهيمٌ َوٱلِلَّ هِۗ َنٱلِلَّ يَضٗةم ه فَره ٱلسَّبهيلهۖۡ هَوٱۡبنه ٱلِلَّ يٞمَسبهيله  (6٠)التوبة:]6٠َحكه

[Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người 

nghèo, người thiều thốn, người thu và 

quản lý của bố thí, những người mà tấm 

lòng của họ vừa mới hài hòa (với chân-

lý của Islam), những người bị giam cầm 



 

 

 

(nô lệ hay tù binh chiến tranh), những 

người mắc nợ, dùng để phục vụ Chính-

nghĩa của Allah, và những người lỡ 

đường xa. Đó là Mệnh lệnh của Allah 

bởi vì Allah Hằng biết, Rất mực Sáng 

suốt.] (Chương 9 – Al-Tawbah, câu 60). 

Và ở cuối câu kinh thiêng liêng này 

Allah đã nói về thuộc tính của Ngài 

rằng Ngài là Đấng Hằng biết, Đấng Rất 

mực Sáng suốt để cảnh báo tất cả đám 

bầy tôi của Ngài đừng bao giờ qua mặt 

Ngài, Ngài am tường tất cả mọi thứ và 

mọi hoàn cảnh, Ngài rất rõ ai là người 

đáng được hưởng của bố thí và ai là 

người không đáng, Ngài rất mực sáng 

suốt trong mọi sự định đoạt, Ngài 

không bao giờ quy định một điều gì cho 



 

 

 

một sự việc gì đó mà nó không hợp lẽ 

và chính đáng, ngay cả nếu như có một 

số người không hiểu ý nghĩa và giá trị 

của một số điều, Ngài muốn những bề 

tôi của Ngài bằng an trong việc tuân 

theo quy định của Ngài và phủ phục 

trước sự sáng suốt của Ngài. 

             !                  !                 ! 

 12-  Zakah Al-Fitri ([13]) 

Hỏi: Mọi lời ca ngợi và tán dương kính 

dâng lên Allah, và cầu xin Allah ban sự 

bằng an và phúc lành cho vị Sứ giả của 

Ngài và cho dòng dõi của Người, cho 

các vị Sahabah của Người cùng những 

ai theo Người..., xin cho biết về cách 



 

 

 

thức xuất gạo để thực hiện bổn phận 

đóng Zakah Al-Fitri? 

Trả lời: Có sự ghi nhận rằng Nabi đã ra 

lệnh cho những người Muslim phải 

thực hiện bổn phận Zakah Al-Fitri bằng 

cách xuất một Sa’ quả chà là khô, hoặc 

một Sa’ lúa mạch, và Người bảo phải 

thực hiện việc làm này trước khi mọi 

người rời khỏi nhà để đi dâng lễ nguyện 

Salah Al-eid. 

Và trong bộ Albukhari và Muslim có 

ghi chép, ông Abu Sa-eed Alkhudri t 

(cầu xin Allah hài lòng về ông) thuật 

lại: Chúng tôi đã cho một Sa’ thức ăn 

vào  thời của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص , hoặc một Sa’ quả 

chà là khô, hoặc một Sa’ lúa mạch, 



 

 

 

hoặc một Sa’ phó mát, hoặc một Sa’ 

nho khô. 

Và quả thật, tập thể một số học giả đã 

giải thích ý nghĩa “thức ăn” trong 

hadith trên là lúa mì, một số khác lại 

bảo là “thức ăn” ở đây có nghĩa là tất cả 

các loại thức ăn được dùng làm lương 

thực của người dân từng nơi, có thể là 

lúa mì hoặc ngô, hoặc hạt kê, hoặc 

những loại gì khác. 

Và quan điểm thứ hai là đúng và hợp lý 

nhất vì ý nghĩa Zakah ở đây là sự chia 

sẻ của người giàu dành cho người 

nghèo, cho nên không bắt buộc người 

Muslim phải chia sẻ những gì không 

phải là lương thực của người dân nơi 



 

 

 

đó. Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng 

gạo là lương thực của vương quốc 

(Saudi) và nó là một loại thức ăn tốt 

lành và có giá trị dinh dưỡng, thậm chí 

nó còn tốt hơn lúa mạch, do đó, không 

có vấn đề gì trong việc xuất gạo để thực 

hiện bổn phận đóng Zakah Al-Fitri. 

Và mức xuất bắt buộc là một Sa’ của 

từng loại thức ăn, và một Sa’ là khoảng 

bốn nắm đầy bằng hai tay, tính theo 

đơn vị kg thì nó bằng khoảng gần ba 

kílô. Như vậy, người Muslim nào xuất 

một Sa’ gạo hay những gì khác từ loại 

lương thực của từng nơi mà y muốn 

xuất thì đã xong bổn phận của mình. 

Nếu xuất các loại thức ăn không thuộc 

các loại được đề cập đến trong hadith 



 

 

 

thì đó là theo quan điểm đúng nhất và 

hợp lý nhất trong hai quan điểm của 

giới học giả. Cũng không vấn đề gì nếu 

người xuất tính theo đơn vị kg, và theo 

cách này thì hãy xuất khoảng chừng 

3kg là được. 

Và Zakah Al-Fitri là bổn phận bắt buộc 

đối với tất cả mọi người Muslim, lớn 

nhỏ, già trẻ, đàn ông hay phụ nữ, người 

tự do hay nộ lệ. 

Còn đối với người Muslim mang thai 

thì không bắt buộc cô ta phải xuất giùm 

cho thai nhi trong bụng, điều này được 

thống nhất bởi tất cả giới học giả Islam, 

tuy nhiên, nếu xuất cho thai nhi thì đó 

là điều được khuyến khích vì Uthman t 



 

 

 

(cầu xin Allah hài lòng về ông) đã làm 

vậy. 

Một điều bắt buộc cho việc xuất Zakah 

Al-Fitri là phải xuất trước cuộc dâng lễ 

tập thể Salah Al-eid, không được trì 

hoãn đến sau khi dâng lễ, được phép 

xuất trước ngày lễ Eid một hoặc hai 

ngày, và về điều này quan điểm đúng 

nhất và hợp lý nhất trong các quan điềm 

khác nhau rằng thời điểm sớm nhất 

được phép xuất Zakah là đêm hai mươi 

tám, vì một tháng gồm có hai mươi chín 

hoặc ba mươi ngày, và các vị Sahabah 

của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã từng xuất Zakah trước 

ngày lễ Eid một hoặc hai ngày. 



 

 

 

Phần Zakah Al-Fitri phải được mang 

cho những người nghèo và những 

người khó khăn thiếu thốn, có một 

hadith được ghi lại, ông Ibnu Abbas t 

(cầu xin Allah hài lòng về ông) nói: Sứ 

giả của Allah đã ra lệnh xuất Zakah Al-

Fitri để làm tinh khiết cho người nhịn 

chay khỏi sự xàm bậy và tội lỗi và để 

chia sẻ thức ăn cho người túng thiếu, và 

nó là một trong những việc làm hảo 

tâm. 

Không được phép thực hiện bổn phận 

Zakah Al-Fitri bằng cách xuất trị giá 

của thức ăn (tức bằng tiền) theo quan 

điểm của đại đa số các học giả, và quan 

điểm này có bằng chứng rõ ràng. 



 

 

 

Cho nên phải xuất bằng thức ăn giống 

như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  và các vị Sahabah của 

Người (cầu xin Allah hài lòng về họ) 

cùng với đại đa số tín đồ đã làm. 

Và Allah Đấng sẽ ban thành công cho 

chúng ta và tất cả toàn thể người 

Muslim, và Ngài là Đấng ban sự thông 

hiểu tôn giáo cho mỗi người chúng ta, 

cầu xin Ngài hãy cải thiện trái tim và 

hành động của bầy tôi bởi Ngài là Đấng 

Nhân từ và Rộng lượng. 

َوأَْصَحابهه  Cầu xin Allahَوَصلَّىهللاَُوَسلََّمَعلَىنَبهي هنَاُمَحْمٍدَوَعلَىآلههه

ban sự bằng an và phúc lành cho Nabi 

của chúng ta Muhammad và  dòng  dõi 

của Người cùng với các Sahabah của 

Người. 



 

 

 

!!!

 13- Ngày đại Lễ Eid ([14]) 

Và sau đây là một số việc làm Sunnah 

đích thực từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã được Người làm 

trong ngày đại lễ Eid. 

+ Nabi thường ăn vài quả chà là trước 

khi rời nhà để đi dâng lễ nguyện Salah 

Al-Eid, theo Sunnah khuyến khích ăn 

theo số lẻ, tức nên ăn ba quả, hoặc năm, 

hoặc bảy, ... còn đối với ngày đại lễ Eid 

Al-adha thì theo Sunnah nên ăn sau khi 

trở về nhà. 

+ Theo Sunnah hãy ăn mặc quần áo 

sạch đẹp. 



 

 

 

+  Theo Sunnah, nên đi và về lại bằng 

hai con đường khác nhau, việc làm này 

được cho là để hai con đường làm 

chứng cho người đó, có người bảo vì để 

lạc quan hơn trong việc thay đổi hoàn 

cảnh để được đến với sự tha thứ và hài 

lòng. 

+ Theo Sunnah hãy đi bộ và về lại cũng 

đi bộ. 

+ Theo Sunnah thì không dâng lễ 

nguyện Sunnah trước lễ nguyện Salah 

Al-Eid, trừ trường hợp nếu lễ nguyện 

Eid được tổ chức trong Masjid thì chỉ 

được phép dâng lễ nguyện chào Masjid. 



 

 

 

 Có rất nhiều điều Sunnah từ các vị 

Sahabah (cầu xin Allah hài lòng về 

họ), tiêu biểu: 

+ Ông Ibnu Umar (cầu xin Allah hài 

lòng về ông) thường tắm trước khi đi 

dâng lễ nguyện Salah Al-Eid. 

+ Một số vị Sahabah (cầu xin Allah hài 

lòng về họ) đã dùng Siwaak để vệ sinh 

răng miệng và xức dầu thơm. Có sự ghi 

nhận rằng ông Ibnu Umar đã thường 

tắm và xức dầu thơm lên người vào 

ngày đại lễ Eid. 

+ Một số học giả Islam cho rằng nên 

tẩy sạch lông nách, lông ở phần kín, cắt 

móng tay; bởi đó là biểu hiện của sự 

sạch sẻ và làm đẹp. 



 

 

 

+ Những lời chúc tụng nhau mà các vị 

Sahabah (cầu xin Allah hài lòng về họ) 

thường chúc nhau trong những ngày đại 

lễ Eid là: "ْنُكْم نَّاَومه -Taqabbalalla“ "تََقبََّلهللاُمه

huminna-waminkum” có nghĩa là “Cầu 

xin Allah chấp nhận mọi việc làm của 

tất cả chúng ta”. 

Và lời chúc này tốt hơn những gì mà 

mọi người thường nói: "َعاٍمَوأَْنتُْمبهَخْيٍر  có "ُكلُّ

nghĩa là “Chúc mọi năm tốt đẹp”, hoặc 

ْيدٌ" ْيدٌَسعه  có nghĩa là “Chúc ngày lễ hạnh "عه

phúc” hoặc "ْيدٌُمبَاَرٌك  có nghĩa là “Ngày lễ "عه

phúc lành”. Việc nói lời chúc tụng của 

các vị Sahabah tốt hơn vì hai điều sau: 

Thứ nhất: vì đó lời chúc tụng của các vị 

Sahabah (cầu xin Allah hài lòng về họ). 



 

 

 

Thứ hai: vì lời chúc đó là lời cầu 

nguyện. 

+ Một trong các việc làm Sunnah là 

Takbir tức nói "هللاُأَْكبَُر" “Alla-hu-akbar” có 

nghĩa là “Allah Vĩ đại nhất” trong 

những ngày đại lễ Eid. Điều này đã 

được xác thực từ Ibnu Umar, Ali, Ibnu 

Mas-ood và một số vị Sahabah khác. 

Và một sự ghi nhận khác nữa cũng 

được xác thực từ Sahabah rằng họ đã 

Takbir với nhiều cách nói khác nhau, 

họ nói "هللاُأَْكبَُر" “Alla-hu-akbar” ba lần, 

hoặc: 

هالَحْمدُ"،"هللاُأَْكبَُرَكبهْيراً،هللاُ"هللاُأَْكبَُر،هللاُأَْكبَُر،الَإه لهَإهالَّهللا"،"هللاُأَْكبَُر،هللاُأَْكبَُر،َولِله

هالَحْمدُ" هللاُأَْكبَُر،َولِله  .أَْكبَُرَكبهْيراً،هللاُأَْكبَُرَوأََجلَّ



 

 

 

“Alla-hu-akbar, Alla-hu-akbar, la-ila-

ha-illallah” , “Alla-hu-akbar, Alla-hu-

akbar, wa-lilla-hilhamd” , “Alla-hu-

akbar-kabi-ra, Alla-hu-akbar-kabi-ra, 

Alla-hu-akbar, wa-ajallalla-hu-akbar, 

wa-lilla-hilhamd”. 

“Allah Vĩ đại nhất, Allah Vĩ đại nhất, 

không có Đấng nào khác ngoài Allah” , 

“Allah Vĩ đại nhất, Allah Vĩ đại nhất, 

và mọi lời ca ngợi và tán dương kính 

dâng lên Allah” , “Allah Vĩ đại nhất, 

Allah Vĩ đại nhất, Allah Vĩ đại nhất, và 

Allah là Đấng Vĩ đại và Tối cao, và mọi 

lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 

Allah”.  



 

 

 

Theo Sunnah, những lời Takbir phải 

được thể hiện trong Masjid, trong nhà, 

trên đường và ngoài chợ. Sheikh-Al-

Islam ملسو هيلع هللا ىلص  (cầu xin Allah yêu thương ông) 

nói: Mỗi người Muslim được giáo luật 

yêu cầu phải hô to lời Takbir khi đi dự 

đại lễ Eid và điều này được thống nhất 

và đồng thuận bởi tất cả các vị Imam 

trong Islam.  

Và có sự ghi nhận xác thực rằng ông 

Ibnu Umar ملسو هيلع هللا ىلص  (cầu xin Allah hài lòng về 

ông) thường Takbir khi ra đi chỗ dâng 

lễ vào ngày đại lễ Eid. 

Và cuối lời, hỡi quý đồng đạo thân hữu, 

đây là một số những việc làm trong 

ngày đại lễ, và chúng ta hãy quay đầu 



 

 

 

nhìn lại phía sau một chút thì chắc chắn 

chúng ta sẽ thấy vị khách viếng yêu 

mến của mỗi linh hồn – tháng Ramadan 

đã cho chúng ta cơ hội thực hành nhiều 

điều tốt đẹp và cho chúng ta dịp để tìm 

nhiều ân phước, vậy chúng ta hãy cố 

gắng nỗ lực tiếp tục những điều tốt đẹp 

mà chúng ta đã thực hành trong 

Ramadan như tích nhiều công đức và 

đọc nhiều Qur’an. 

Cầu xin Allah chấp nhận việc nhịn chay 

cũng như việc dâng lễ của chúng ta, và 

xin Ngài hãy để chúng ta có thể đón 

Ramadan một lần nữa, xin Ngài hãy 

ban cho chúng ta sức khỏe và an lành, 

quả thật Ngài là Đấng hằng nghe và đáp 

lại lời khẩn cầu. 



 

 

 

ْنُكمْ نَّاَومه .َوتَقَبََّلهللاُمه َوأَْصَحابههه  َوَصلَّىهللاَُوَسلََّمَعلَىنَبهي هنَاُمَحْمٍدَوَعلَىآلههه

Cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc 

lành cho Nabi của chúng  ta 

Muhammad và cho dòng dõi của 

Người, các vị Sahabah của Người cùng 

với những ai theo gương Người. Và cầu 

xin Allah chấp nhận mọi việc làm của 

tất cả chúng  ta. 

 14- Ân Phước Của Nhịn Chay Na-

filah (Khuyến Khích) 

Ông Abu Sa-eed Alkhudri t (cầu xin 

Allah hài lòng về ông) thuật lại, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

nói: 

ينَ» َسْبعه النَّاره َوْجَههَُعنه ُبهذَلهَكاْليَْومه هإهالَّبَاَعدََّللاَّ َّللاَّ ْنَعْبٍديَُصوُميَْوًمافهىَسبهيله يفًاَمامه «َخره

 واهالبخاري()ر



 

 

 

“Người bề tôi nào nhịn chay một ngày 

vì con đường chính đạo của Allah thì 

ngày hôm đó Allah sẽ mang y ra xa 

khỏi Hỏa ngục bằng khoảng cách của 

bảy mươi năm thời gian” (Albukhari) 

 Các loại nhịn chay Na-filah: 

 1- Nhịn chay ngày A-rafah: Ông 

Abu Qata-dah t (cầu xin Allah hài 

lòng về ông) thuật lại, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

هأَْنيَُكف هَرالسَّنَةَالَّتهىقَْبلَهَُوالسَّنَةَالَّتهىبَْعدَهُ» ُبَعلَىَّللاَّ َعَرفَةَأَْحتَسه يَاُميَْومه  )رواهمسلم(«صه

“Nhịn chay ngày A-rafah sẽ được Allah 

tha thứ tội lỗi của năm trước đó và năm 

sau” (Muslim). 



 

 

 

 2- Nhịn chay ngày A-Shu-ra’ và một 

ngày trước hoặc một ngày sau nó 

(tức hai ngày): 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

اْليَُهودَُصوُمواقَْبلَهُيَْوماًأَْوبَْعدَهُيَْوماًُصوُموايَْوَمَعاُشوَراءَ»  )رواهأحمد(«َوَخالهفُوافهيهه

“Hãy nhịn chay ngày A-Shu-ra’ nhưng 

hãy làm khác người Do thái bằng cách 

nhịn chay thêm một ngày trước nó hoặc 

một ngày sau nó” (Ahmad). 

 3- Nhịn chay sáu ngày của tháng 

Shauwal: Sứ giả của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

« الدَّْهره يَامه اٍلَكاَنَكصه ْنَشوَّ تًّامه أَتْبَعَهُسه  )رواهمسلم(«َمْنَصاَمَرَمَضاَنثُمَّ

“Người nào nhịn chay Ramadan xong 

rồi nhịn thêm sáu ngày tiếp theo của 



 

 

 

tháng Shauwal thì coi như y đã nhịn 

chay nguyên năm” (Muslim). 

 4- Nhịn chay ba ngày của mỗi tháng: 

Ông Abu Zhar t (cầu xin Allah hài 

lòng về ông) thuật lại, Sứ giả của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

إهذَا» ثاَلَثَةَأَيَّاٍمفَُصْمثاَلََثَعْشَرةََوأَْربََعَعْشَرةََوَخْمَسَعْشَرةَيَاأَبَاذَر ٍ َنالشَّْهره «ُصْمَتمه

 )رواهالترمذي(

“Này Abu Zhar, nếu ngươi nhịn chay 

mỗi tháng ba ngày thì hãy nhịn chay 

ngày mười ba, mười bốn và mười lăm” 

(Attarmizhi). 

 5- Nhịn chay ngày thứ hai và thứ 

năm hàng tuần: Sứ giả của Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

thường nhịn chay vào ngày thứ hai 



 

 

 

và thứ năm hàng tuần, khi được hỏi 

về việc làm này thì Người ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

«ُ فَأ يسه َواْلَخمه ثْنَْينه أَْنيُْعَرَضَعَملهىَوأَنَاَصائهٌمتُْعَرُضاۡلَْعَماُليَْوَمااله بُّ  )رواهالترمذي(«حه

“Tất cả các việc làm được trình tấu lên 

(Allah) vào ngày thứ hai và thứ năm, 

bởi vậy, ta thích việc làm của ta được 

trình tấu lên (Allah) trong lúc ta đang 

nhịn chay” (Attirmizhi). 

 6- Nhịn chay một ngày, không nhịn 

chay một ngày:  

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

يَاُمدَاُودَ» ْريَْوًماَوذَلهَكصه السَّالَُم-ُصْميَْوًماَوأَْفطه -َعلَْيهه يَامه  )رواهمسلم(«َوُهَوأَْعدَُلالص ه

“Hãy nhịn chay một ngày và ăn uống 

bình thường một ngày và đó là cách 

nhịn chay của Nabi Dawood u (cầu xin 



 

 

 

sự bằng an cho Người), và đó là cách 

nhịn chay tốt và chuẩn mực nhất” 

(Muslim). 

       !                   !                    ! 

 15- Các Điều Kiện Và Lễ Độ Trong 

Du-a (Cầu nguyện) 

1- Thành tâm vì Allah, Đấng Tối Cao. 

2- Không vội vã và nôn nóng. 

3- Không cầu nguyện xin những gì chia 

cắt tình thân thuộc và những điều tội 

lỗi. 

4- Cầu nguyện bằng con tim khúm núm 

và kính sợ. 



 

 

 

5- Người cầu nguyện chỉ dùng thức ăn 

và thức uống tốt lành tức Halal. 

6- Salawat cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  sau khi đã ca 

ngợi và tán dương Allah khi bắt đầu cầu 

nguyện và trước khi kết thúc lời cầu 

nguyện. 

7- Cầu nguyện với các đại danh tuyệt 

mỹ của Allah cùng với các thuộc tính 

Siêu Việt và Tối Cao của Ngài. 

8- Nghĩ đến mọi điều tốt đẹp nơi Allah 

và kiên định tin vào sự đáp lại lời cầu 

nguyện của Ngài. 

9- Thừa nhận những sai phạm và tội lỗi 

của bản thân. 

10- Quay mặt hướng về Qiblah. 



 

 

 

11- Không lớn tiếng trong cầu nguyện 

12- Lặp lại lời cầu nguyện ba lần. 

13- Noi theo những lời cầu nguyện 

được chỉ dạy từ Qur’an và Sunnah của 

Allah. 

     !                  !                  ! 

 16- Cầu Nguyện Khi Uống Nước 

Zamzam. 

Ông Ibnu Abbas t (cầu xin Allah hai 

lòng về ông) thuật lại, Sứ giả của Allah 

ملسو هيلع هللا ىلص  nói:  

َبلَهُ»  )رواهابنماجةوأحمد(«َماُءَزْمَزَملهَماُشره



 

 

 

“Nước Zamzam, Allah sẽ ban cho 

người uống nó những gì y ước muốn” 

(Ibnu Ma-jah, Ahmad). 

Và ông Ibnu Abbas t khi uống nước 

Zamzam thi ông thường nói: 

إهن هىأَْسأَلَُك» دَاءاللَُّهمَّ ْنُكل ه فَاًءمه عاًَوشه ْزقاًَواسه ْلماًنَافهعاًَوره  «عه

“Alla-humma inni as-aluka ilman na’fi-

an wa rizqan wa’si-an wa shifa-an min 

kulli da’” 

“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu 

xin Ngài ban cho kiến thức hữu ích, và 

bổng lộc phong phú và tránh khỏi mọi 

bệnh tật”. 

Du-a Sujud khi đọc xướng kinh Qur’an. 

،فَتَبَاَرَكهللاُأَْحَسنُ تههه وقُوَّ َسْمعَهَُوبََصَرهُبهَحْولههه َرهَُوَشقَّ ْيَخلَقَهَُوَصوَّ لَّذه ْيله  الَخالهقهْيَن""َسَجدََوْجهه



 

 

 

“Sajada wajhi lillazhi khalaqahu wa 

sauwarahu wa shaqqa sam-ahu wa 

basarahu bihaulihi wa quwatihi, fataba-

rakallahu ahsanul kha-liqin” 

“Bề tôi quỳ lạy úp mặt của mình xuống 

đất Đấng đã tạo hóa ra nó và tạo dáng 

hình cho nó và đã làm cho nó có thể 

nghe và thấy bằng quyền năng và sức 

mạnh của Ngài, thật ân phúc thay cho 

Allah Đấng Tạo Hóa tốt nhất”. 

Du-a Al-istikha-rah (cầu xin điều phúc 

lành) 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

إهن هىأَْستَخه» اللَُّهمَّ لهيَقُله ثُمَّ يَضةه اْلفَره ْنَغْيره مه فَْليَْرَكْعَرْكعَتَْينه أََحدُُكْمبهاۡلَْمره َكإهذَاَهمَّ ْلمه يُرَكبهعه

ُرَكبه ُرَوتَْعلَُمَوالَأَْعلَُمَوأَْنَتَعالََّوأَْستَْقده ُرَوالَأَْقده ،فَإهنََّكتَْقده يمه ْنفَْضلهَكاْلعَظه ُمقُدَْرتهَك،َوأَْسأَلَُكمه

ىفَاْقدُْرهُلهى أَْمره ىَوَعاقهبَةه ينهىَوَمعَاشه َهذَااۡلَْمَرَخْيٌرلهىفهىده ْرهُاْلغُيُوبه،إهْنُكْنَتتَْعلَُمأَنَّ َويَس ه

ى أَْمره ىَوَعاقهبَةه ينهىَوَمعَاشه الهىفهىده َوإهْنُكْنَتتَْعلَُمهَُشرًّ ،اللَُّهمَّ ْكلهىفهيهه بَاره أَْوقَاَلفهى-لهىثُمَّ



 

 

 

 لههه ىَوآجه أَْمره له ْفنهىَعْنهُ،َواْقدُْرلهىاْلَخْيَرَحْيُثَكاَنثُ-َعاجه ْفهَُعن هىَواْصره نهىفَاْصره أَْرضه قَاَل-مَّ

ةَإهالَّبهاهلله–  )أخرجهالطبراني(«َوالََحْوَلَوالَقُوَّ

“Nếu ai đó trong các người có điều 

buồn phiền và âu lo thì hãy dâng lễ 

nguyện Salah hai rak-at không thuộc 

các cuộc dâng lễ bắt buộc và hãy nói: 

Alla-humma inni astakhi-ruka bi-ilmika 

wa astaqdiruka biqudratika wa as-aluka 

min fadhlika Al-azim, fa innaka taqdiru 

wa la aqdiru wa ta’lamu wa la a’lamu 

wa anta alla-mul ghuyub. 

Alla-humma in kunta ta’lamu ha-zhal-

amra kharun li fi-di-ni wa ma-a’shi wa 

a’qibati amri faqdir-hu wa yassirhu li 

thumma ba-rik li fi-hi, 



 

 

 

Alla-humma wa in kunta ta’lamuhu 

sharran li fi-di-ni wa ma-a’shi wa 

a’qibati amri fasrifni anhu wasrifhu 

anni waqdir li alkhaira haythu ka-na 

ardhini, wa la haula wa la qu-wata illa 

billah” 

“Lạy Thượng Đế, với kiến thức của 

Ngài, quyền định đoạt của Ngài và ân 

phúc vĩ đại của Ngài quả thật bề tôi cầu 

xin Ngài, Ngài là Đấng định đoạt mọi 

thứ còn bề tôi không thể định đoạt một 

điều gì, Ngài là Đấng hiểu biết mọi sự 

việc còn bề tôi không biết gì và Ngài 

thực sự là Đấng thông lãm mọi điều và 

mọi sự việc ở thế giới vô hình. 



 

 

 

Lạy Thượng Đế, nếu Ngài biết rằng sự 

việc này sẽ tốt cho tôn giáo, cuộc sống 

của bề tôi thì xin Ngài hãy định đoạt nó 

và tạo sự dễ dàng cho nó rồi xin Ngài 

hãy ban phúc cho nó. Lạy Thượng Đế, 

còn nếu Ngài biết rằng sự việc đó sẽ là 

điều xấu cho tôn giáo, cuộc sống và 

mọi vụ việc của bề tôi thì xin Ngài hãy 

khiến bề tôi tránh xa nó và hãy khiến nó 

tránh xa bề tôi và xin Ngài hãy định 

điều tốt đẹp cho bề tôi dù nó có như thế 

nào, và quả thật không có quyền lực và 

sức mạnh nào khác ngoài quyền lực và 

sức mạnh của Allah ” (Al-Tabra-ni). 

        !                  !                   ! 



 

 

 

 17- Những Lời Tụng Niệm Cho 

Tháng Ramadan. 

Trong tháng Ramadan, người Muslim 

rất cần đến những lời tụng niệm và 

những lời du-a (khấn vái), và sau đây là 

toàn bộ các lời du-a và các lời tụng 

niệm dành cho các anh chị em nhịn 

chay, và các lời tụng niệm và du-a này 

được giới hạn trong sự xác định là đúng 

và tốt của một số học giả: 

 + Khi nhìn thấy Hilal (trăng lưỡi 

liềm đầu tháng): Ông Qata-dah t 

thuật lại ông ta được mách  rằng 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص mỗi khi thấy Hilal thì Người 

thường nói: 

ىَخلَقََك» ثاَلََث«ههالَُلَخْيٍرَوُرْشٍدههالَُلَخْيٍرَوُرْشٍدههالَُلَخْيٍرَوُرْشٍدآَمْنُتبهالَّذه اٍت.ثُمَّ َمرَّ

َكذَا»يَقُوُل َكذَاَوَجاَءبهَشْهره ىذََهَببهَشْهره هالَّذه َّ  )أبوداود(«اْلَحْمدُلِله



 

 

 

“Hila-lu  khairin wa rushdin, Hila-

lu  khairin wa rushdin, Hila-lu  khairin 

wa rushdin, A-mintu bilazhi kha-

laqaka” (ba lần), rồi Người nói: 

“Alhamdulilla-hillazhi zhahaba bi-

shahri kazha wa ja-a bi-shari kazha” 

“Hilal phúc lành và trung trực, Hilal 

phúc lành và trung trực, Hilal phúc lành 

và trung trực, ta tin tưởng vào Đấng đã 

tạo ra ngươi”, “Mọi lời ca ngợi kính 

dâng lên Allah, Đấng đã làm cho tháng 

trôi đi như thế này và nó đến như thế 

này.” (Abu Dawood). 

  + Khi người nhịn chay “xả chay” : 

 Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  mỗi khi xả chay thì Người 

thường nói: 



 

 

 

«ُ اْلعُُرو ٌَُّوثََبَتاۡلَْجُرإهْنَشاَءَّللاَّ  أبوداود()رواه«ذََهَبالظََّمأَُواْبتَلَّته

“Zhahaba Azzama-u wabtalatil uru-qu 

wa thabatal ajru in sha-allah” 

“Cơn khát đã qua, cơ thể tươi mát trở 

lại và ân phước đã được xác nhận nếu 

Allah muốn” (Abu Dawood). 

 + Du-a khai đề của lễ nguyện ban 

đêm:  

يْ ْهُتَوْجهه َصالَتهْي"َوجَّ ْيَن،إَنَّ كه َنالُمْشره َواۡلَْرَضَحنهْيفاًُمْسلهماًَوَماأََنامه ْيفََطَرالَسَماَواته لَّذه له

ُلالُمسْ ْرُتَوأَنَاأَوَّ ْيَكلَهُ،َوبهذَلهَكأُمه ْيَن،الََشره هالعَالَمه ْيَوَمْحيَاَيَوَمَماتهْيهللهَرب  ْيَن،اللُهمََّونُُسكه لهمه

ْي،َواْعتََرْفُتبهذَْنبهْي، فَاْغفهْرلهْيأَْنَتالَملَُك،الَإهلهَإهالَّأَْنَت،أَْنَتَرب هْيَوأَنَاَعْبدَُك،َظلَْمُتنَْفسه

ا نهْيۡلْحَسنه ْيعَهاَ،إهنَّهُالَيَْغفهُرالذُنُْوَبإاَلَّأَْنَت،َواْهده َْحَسنهَهاإهالَّأَْنَتذُنُْوبهْيَجمه ْيۡله الَيَْهده ۡلْخال ٌَّه

ُفَعن هْيَسي هئََهاإهالَّأَْنَت،لَبَّْيَكَوَسْعدَْيَك،َوالَخْيُر ،الَيَْصره هَءاۡلَْخال ٌَّه ْفَعن هْيَسي  ُكلُّهُ،َواْصره

َك، لَْيَسإهلَْيَك،أَنَابهَكَوإهلَْيَك،تَبَاَرْكتَبهيَده ُرَكَوأَتُْوُبلََك"َوَشرُّ  َوتَعَالَْيَت،أَْستَْغفه

“Wajjahtu wajhi lillazhi fataras-sama-

wa-ti wal-ardh hani-fan musliman wa 

ma ana minal-mushrikiin, inna sala-ti 

wa nusuki wa mahya-ya wa mama-ti 



 

 

 

lilla-hi rabbil-a-lamiin, la shari-ka lah, 

wa bizha-lika umirtu wa anna auwalul-

muslimiin, alla-humma antal-malaku, la 

ilaha-illa anta, anta rabbi wa ana 

abduka, zzhalamtu nafsi, wa’taraftu bi 

zhambi, faghfir li zhunu-bi jami-aha, 

innahu la yaghfiruz-zhunu-ba illa anta, 

wahdini li-ahsanil-akh-laaq la yahdi li-

ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi-al-

akh-laaq, la yasrifu anni sayyi-aha illa 

anta, labbayka wa sa’dayka wal-khairu 

kulluhu biyadika, wash-sharru laysa 

ilayka, ana bika wa ân ilayka, taba-rakta 

wa ta-a’layta, astaghfiruka wa atu-bu 

ilayka” 

“Bề tôi xin hướng mặt về Đấng đã tạo 

hóa các tầng trời và trái đất một cách 



 

 

 

phủ phục và thành tâm và bề tôi không 

thuộc những kẻ thờ đa thần, quả thật 

việc dâng lễ nguyện của bề tôi, việc giết 

tế vật nuôi của bề tôi, sự sống và sự 

chết của bề tôi đều dâng lên Allah- 

Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ, không có 

đối tác cùng Ngài, và với những điều đó 

bề tôi được lệnh phải tuân theo và bề tôi 

là người Muslim đầu tiên, Lạy Thượng 

Đế, Ngài là Chúa, không có Đấng nào 

khác ngoài Ngài, Ngài là Thượng Đế 

của bề tôi và bề tôi là nô lệ của Ngài, bề 

tôi đã bất công với bản thân mình, bề 

tôi xin thừa nhận tội lỗi của mình, xin 

Ngài hãy tha thứ tất cả tội lỗi cho bề 

tôi, quả thật không ai có thể tha thứ tội 

lỗi mà chỉ có một mình Ngài duy nhất, 



 

 

 

xin Ngài hãy dẫn dắt bề tôi đến với 

phẩm chất đạo đức tốt nhất và quả thật 

không ai có thể hướng dẫn đến với 

phẩm chất đạo đức tốt nhất duy chỉ có 

Ngài, xin Ngài hãy mang những thói hư 

tật xấu đi xa khỏi bề tôi và quả thật 

không ai có thể mang mọi điều xấu đi 

xa khỏi bề tôi mà chỉ có Ngài duy nhất, 

xin vâng lệnh Ngài và tuân lệnh Ngài, 

mọi điều tốt lành đều ở nơi Ngài và mọi 

điều xấu không thể đến bên Ngài, bề tôi 

là của Ngài và bề tôi sẽ quay trở về với 

Ngài, Ngài là Đấng Ân phúc và Tối 

cao, bề tôi xin Ngài tha thứ tội lỗi và bề 

tôi xin sám hối cùng Ngài.” 

 + Những lời tụng niệm trong Rukua’ 

(cúi gập người), Sujud (quỳ lạy mọp 



 

 

 

đầu xuống đất), và lúc ngồi giữa hai 

Sujud: Quả thật, việc thực hành qiyaa-

mullayl (dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm Ramadan) thông thường các động 

tác được thực hiện rất lâu, cho nên 

người Muslim nên biết một số lời tụng 

niệm để tận dụng trong lúc Rukua’ 

cũng như Sujud, để khỏi bị phân tâm 

cũng như đỡ cảm thấy nặng nề do thực 

hiện các động tác dâng lễ hơi lâu. 

% Trong Rukua’ sau khi nói ba lần: ُسْبَحاَن"

"  ”Subha-na rabbi-yal-azzhiim“ َرب هَيالعَظيمه

(Vinh quang thay cho Đấng Chủ Tể Vĩ 

Đại của bề tôi) thì hãy nói: 

ْوُح"،"ُسْبَحانََكاللُهمَّرَ والرُّ الَمالَئهَكةه هه"،"ُسبُّْوٌحقُدُّْوٌسَربُّ َوبهَحْمده ْيمه بَّنَا"ُسْبَحاَنَرب هَيالعَظه

اْغفهْرلهْي"،"ا َكاللُهمَّ ْلُت،أَْنَتَرب هْي،َوبهَحْمده لََكَرَكْعُت،َوبهَكآَمْنُت،َولََكأَْسلَْمُت،َوَعلَْيَكتََوكَّ للُهمَّ

ه ْيهللهَرب  قَدَمه ْيَوَعَصبهْيَوَمااْستَقَلَّْتبههه ْيَوَعْظمه ْيَوُمخ ه ْيَولَْحمه ْيَودَمه ْيَوبََصره َعلََكَسْمعه َخشه

ْيَن"،"ُسْبَحاَنذه "العَالَمه يَاءَوالعََظَمةه ْبره َوالكه َوالَملَُكْوته  ْيالَجبَُرْوته



 

 

 

“Suha-na rabbi-yal-azzhiim wa bi 

hamdihi”, “Subbu-hun quddu-sun 

rabbul mala-ikah war ru’h”, “Subha-na 

kalla-humma rabbana wa bihamdika 

alla-hum maghfir li”, “alla-humma laka 

raka’tu, wa bika a-mantu, wa laka 

aslamtu, wa alayka tawakkaltu, anta 

rabbi, khashi-a laka sam-i wa basari wa 

dami wa lahmi wa mukh-khi wa azzhmi 

wa asabi wa mas-taqallat bihi qadami 

lilla-hi rabbil a’lamiin”, “Subha-na zhil 

jabaru-ti wal malaku-ti wal kibriyaa’ 

wal azzhamah” 

“Vinh quang thay cho Đấng Chủ Tể Vĩ 

Đại của bề tôi và mọi lời ca ngợi xin 

dâng lên Ngài”, “Đấng Vinh quang, 

Đấng Thiêng Liêng, Đấng Chủ Tể của 



 

 

 

các thiên thần và Ru’h (Đại thiên thần 

Jibril)”, “Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể 

của bề tôi, vinh quang thay cho Ngài và 

mọi lời ngợi ca xin dâng lên Ngài, lạy 

Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ cho 

bề tôi” , “Lạy Thượng Đế với Ngài bề 

tối cúi gập người tôn kính, với Ngài bề 

tôi tin tưởng, với Ngài bề tôi phủ phục, 

với Ngài bề tôi xin phó thác, Ngài là 

Thượng Đế của bề tôi, tai của bề tôi, 

mắt của bề tôi, máu của bề tôi, thịt của 

bề tôi, não bộ của bề tôi, và xương tủy 

của bề tôi đều kính sợ Ngài, và đôi chân 

của bề tôi luôn kiên cố vì Allah, Đấng 

Chủ Tể của toàn vũ trụ” , “Vinh quang 

thay cho Đấng có mọi quyền năng, uy 

lực vô biên, Đấng Tối cao và Vĩ đại”. 



 

 

 

 %  Lúc trở dậy từ Rukua’ sau khi 

nói: 

َربَّنَاَولََكالَحْمدُ" دَهُ،اللُهمَّ َعهللاُلهَمْنَحمه  "َسمه

“Sami-alla hu liman hamidah, alla-hum 

ma rabbana wa lakal hamdu” (Allah đã 

nghe thấy những ai đã ca ngợi và tán 

dương Ngài, Lạy Thượng Đế, Đấng 

Chủ Tể của bầy tôi, mọi lời ca ngợi 

kính dâng lên Ngài) thì hãy nói: 

َما ،أََحقُّ َوالَمْجده ْنَشْيٍءَبْعدُ،أَْهُلالثَّنَاءه ئَْتمه ْلُءَماشه ،َومه ْلُءاۡلَْرضه ،َومه ْلُءالسََّماَواته قَاَل"مه

َيلهَماَمَنْعَت،َوالََيْنفَُعذَاالجَال ْنَكالَجدُّ"عَْبدُ،َوُكلُّنَالََكَعْبدٌ،اللُهمَّالََمانهَعلهماَأَْعَطْيَت،َوالَُمْعطه مه  د ه

“Mil-us sama-wa-ti, wa mil-ul ardhi, 

wa mil-u ma shi’ta min shay-im ba’du, 

ahluth thana’ wal majdi, ahaqqu ma qa-

lal abdu, wa kulluna laka babdun, alla-

humma la ma-ni-a lima a’tayta, wa la 



 

 

 

mu’tiya li ma mana’ta, wa la yanfa-u 

zhal jaddi minkal jaddu” 

“Ngài là Đấng bao trùm cả các tầng trời 

và trái đất, Đấng bao phủ tất cả những 

gì Ngài muốn, Ngài là Đấng đáng được 

ca ngợi và tôn kính, Ngài là Đấng đáng 

để người bề tôi ca tụng và tất cả chúng 

con đều là bề tôi của Ngài, lạy Thượng 

Đế xin Ngài đừng cấm những gì Ngài 

đã ban cho và xin đừng cho những gì 

mà Ngài đã nghiêm cấm, không ai có 

thể mang lại hữu ích ngoài Ngài.” 

 % Trong Sujud sau khi nói ba lần: 

 ”Subha-na rabbi-yal a’la“ "ُسْبَحاَنَرب هَياۡلَْعلَى" 

(Vinh quang thay Đấng Chủ Tể Tối 

Cao của bề tôi) thì hãy nói: 



 

 

 

ال هه"،"ُسبُّْوٌحقُدُّْوٌسَربُّ َربَّنَا"ُسْبَحاَنَرب هَياۡلَْعلَىَوبهَحْمده ْوحه"،"ُسْبَحانََكاللُهمَّ َوالرُّ َمالَئهَكةه

ْي،أَبُْوُءبهنهْعَمتهَكَعلَ ْيَوَخيَالَْي،َوآَمَنبهَكفَُؤاده اْغفهْرلهْي"،"َسَجدَلََكُسَواده َك،اللُهمَّ ،َوَماَوبهَحْمده يَّ

اْغفهْرلهْيَماأَْسَررْ ْي"،"اللُهمَّ اْجعَْلفهْيقَْلبهْينُْوراً،َوفهْيَجنْيُتَعلَىنَْفسه ُتَوَماأَْعلَْنُت"،"اللُهمَّ

ْنتَْحتهْينُْوراً،َواْجعَ ْينُْوراً،َواْجعَْلمه ْينُْوراً،َواْجعَْلفهْيبََصره ْللهَسانهْينُْوراً،َواْجعَْلفهْيَسْمعه

اً،َوَعْنيََمانهْينُْوراً،َوَعْن ْنفَْوقهْينُْوره ْينُْوراً،َواْجعَْلَخْلفهْينُْوراً،مه ْينُْوراً،َواْجعَْلأََمامه يََساره

َك،َوأَُعْوذُ ْنَسَخطه َضاَكمه إهن هْيأَُعْوذُبهره ْملهْينُْوراً"،"اللُهمَّ ْينُْوراً،َوأَْعظه َواْجعَْلفهْينَْفسه

ْنَك، ْنُعقُْوبَتهَك،َوأَُعْوذُبهَكمه َك"بهُمعَافَاتهَكمه ْيثَنَاًءَعلَْيَك،أَْنَتَكَماأَثَْنْيَتَعلَىنَْفسه  الَأُْحصه

“Subha-na rabbiyal a’la wa bihamdihi” 

, “Subbu-hun quddu-sun rabbul mala-

ikah war ru’h” , “Subhanakal la-humma 

rabbana wa bihamdika, alla-hum 

maghfir li” , “Sajada laka suwa’di wa 

khây-li, wa a-mana bika fu-a-di, abu-u 

bini’matika alayya, wa ma janaytu ala 

nafsi” , “Alla-hum maghfir li ma asrartu 

wa ma a’lantu” , “Alla-hum maj-al fi 

qalbi nu-ra, wa fi lisa-ni nu-ra, waj-al fi 

sam-i nu-ra, waj-al fi basari nu-ra, waj-

al min tahti nu-ra, waj-al min fauqi nu-

ra, wa an yama-ni nu-ra, wa an yasa-ri 



 

 

 

nu-ra, waj-al ama-mi nu-ra, waj-al 

khalfi nu-ra, waj-al fi nafsi nu-ra, wa 

a’zzhim li nu-ra” , “Alla-humma inni a-

u-zhu bi ridha-ka min sakhatika, wa a-

u-zhu bi mu-a-fa-tika min u-qu-batika, 

wa a-u-zhu bika minka, la uhsi thana-an 

alayka, anta kama athnayta a’la 

nafsika”. 

“Vinh quang thay Đấng Chủ Tể Tối 

Cao của bề tôi và mọi lời ca ngời kính 

dâng lên Ngài” , “Đấng Vinh quang, 

Đấng Thiêng liêng, Đấng Chủ Tể của 

các Thiên thần và Ru’h (Đại thiên thần 

Jibril)” , “Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ 

Tể của bề tôi thật vinh quang thay cho 

Ngài và mọi lời ca ngời xin dâng lên 

Ngài, lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha 



 

 

 

thứ cho bề tôi” , “Xin cúi đầu quỳ lạy 

Ngài, với Ngài trái tim tôi tin tưởng, xin 

thừa nhận về các ân huệ mà Ngài đã 

ban cấp cho bề tôi, và những sai trái mà 

bản thân bề tôi đã làm” , “Lạy Thượng 

Đế, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi 

những tội lỗi thầm kín và những tội lỗi 

công khai” , “Lạy Thượng Đế, xin Ngài 

hãy tạo ánh sáng trong tim bề tôi, trong 

lưỡi của bề tôi, trong sự lắng nghe của 

bề tôi, trong sự nhìn ngắm của bề tôi, 

bên dưới và bên trên của bề tôi, bên 

phải và bên trái của bề tôi, đằng trước 

và đằng sau của bề tôi, xin Ngài hãy để 

ánh sáng trong linh hồn bề tôi và xin 

Ngài hãy khuếch đại ánh sáng cho bề 

tôi” , “Lạy Thượng Đế, với sự hài lòng 



 

 

 

của Ngài bề tôi cầu xin được tránh khỏi 

sự giận dữ của Ngài, với lòng vị tha 

của  Ngài xin hãy giúp bề tôi tránh khỏi 

sự trừng phạt của Ngài, và với Ngài bề 

tôi cầu xin sự che chở của Ngài, bề tôi 

không ngớt lời ca ngợi Ngài, Ngài 

giống như những gì mà Ngài đã tự ca 

ngợi về Ngài”. 

 % Nói lúc ngồi giữa hai Sujud:  

اْغفهْرلهْي"  "اللُهمَّ

        “Alla-hum maghfir  li” 

 “Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ 

cho bề tôi”    

                     hoặc: 

ْرلهْي" هاْغفه  "َرب 



 

 

 

              “Rab bighfir li” 

“Lạy Đấng Chủ Tể, xin Ngài hãy tha 

thứ cho bề tôi” 

Sau đó nói: 

نهْي،َوَعافهنهْي،َواْرُزْقنهْي"  "َواْرَحْمنهْي،َواْجبهْرنهْي،َواْرفَْعنهْي،َواْهده

“Warhamni, wajbirni, warfa’ni, 

wahdini, wa-a’fini, warzuqni” 

“Và xin Ngài hãy yêu thương bề tôi, 

hãy cải thiện bề tôi, hãy nâng cao giá trị 

của bề tôi, hãy hướng dẫn bề tôi, hãy 

ban sức khỏe cho bề tôi và ban bổng lộc 

cho bề tôi” (Hãy xem thêm trong sách 

“Cách thức dâng lễ của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص ” của Al-

Ba-ni) . 



 

 

 

% Du-a qu-nut: 

Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص  đã dạy Alhasan 

bin Ali t (Cầu xin Allah hai lòng về 

ông) đọc du-a qu-nut: 

ْكلهىفهيَماأَْعَطيْاللَّ» نهىفهيَمْنَهدَْيَت،َوعافهنهىفهيَمْنَعافَْيَت،َوتََولَّنهىفهيَمْنتََولَّْيَت،َوبَاره اْهده َت،ُهمَّ

مَ زُّ َمْنَوالَْيَت،َوالََيعه لُّ ىَوالَيُْقَضىَعلَْيَك،إهنَّهُالَيَذه َماقََضْيَت،فَإهنََّكتَْقضه ْنَعادَْيَتَوقهنهىَشرَّ

ْنَكإهالَّإهلَْيَك  )رواهأهلالسنناۡلربعةوالبيهقي(«،تَبَاَرْكَتَربَّنَاوتَعَالَْيَت،الََمْنجاًمه

“Alla-hum mahdi-ni fi-man ha-dayt, wa 

a-fini fi-man a-fayt, wa tawallani fi-

man tawalayt, wa ba-rik li fi-ma a’tayt, 

wa qini shara ma qadhayt, fa-innaka 

taqdhi wa la yuqdha alayk, innahu la 

yazhillu man wa-layta, wa la ya-izzu 

man a’dayt, taba-rakta rabbana wa ta-

a’layt, la manja minka illa ilayk”. 



 

 

 

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hướng 

dẫn bề tôi cùng với những ai đã được 

Ngài hướng dẫn, xin hãy ban sức khỏe 

cho bề tôi giống như Ngài đã ban sức 

khỏe cho ai đó, xin hãy phù hộ cho bề 

tôi như  những ai mà Ngài đã phù hộ 

cho họ, xin hãy ban phúc lành cho bề 

tôi những gì mà Ngài đã ban cho, xin 

hãy thanh lọc những điều xấu khỏi 

những gì mà Ngài đã định đoạt, bởi quả 

thật Ngài là Đấng định đoạt mọi thứ 

nhưng không một thứ gì định đoạt cho 

Ngài, quả thật không ai bị hạ thấp nếu 

đã được Ngài phù hộ, và không ai được 

nâng cao giá trị nếu bị Ngài không chấp 

thuận, lạy Đấng Chủ Tế của bề tôi, 

Ngài là Đấng Phúc lành và Tối Cao, 



 

 

 

không ai có thể thoát khỏi Ngài mà tất 

cả phải quay về với Ngài” (Abu 

Dawood, Tirmizhi, Annasa-i, Ibnu Ma-

jah và Albayhaqi). 

% Tụng niệm sau khi vừa xong Salam 

của cuộc dâng lễ nguyện witir: Trong 

cuộc dâng lễ witir mỗi khi cho salam 

xong thì Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  thường nói ba lần: 

" القُدُّسه  "ُسْبَحاَنالَملَكه

       “Subha-nal malakil quddu-s” 

“Vinh quang thay cho Đấng Chúa Tể 

Thiêng Liêng” 

Lần thứ ba nói to tiếng và tiếp tục nói: 

ُوحه" َوالرَّ هالَمالَئهَكةه  النسائيوالدارقطني()رواه"َرب 



 

 

 

“Rab bil mala-ikati war ru-h” 

“Đấng Chủ Nhân của các Thiên thần và 

đại Ru’h (đại thiên thần Jibril)” (Hadith 

này do Annasa-i và Al-Da-ruqutni ghi 

lại) 

% Du-a khi gặp được đêm Qadr (đêm 

định mệnh): Bà A-ishah i (Cầu xin 

Allah hài lòng về bà) hỏi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص : Thưa 

Thiên Sứ của Allah, Người thấy tôi nên 

nói gì trong đêm Qadr? Người ملسو هيلع هللا ىلص  bảo:  

اْلعَْفَوفَاْعُفَعن هى» بُّ يٌمتُحه َكره إهنََّكَعفُو   )رواهالترمذي(«قُولهىاللَُّهمَّ

“Hãy nói: Alla-humma innaka afu-wun 

kari-mun tuhibbul afwa fa’fu-anni (Lạy 

Thượng Đế, quả thật Ngài là Đấng Vị 

tha và Rộng lượng, Ngài yêu thích sự 



 

 

 

tha thứ vậy xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi 

cho bề tôi)” (Timizhi) 

% Du-a khi xả chay cùng với người 

thân: Khi Nabi xả chay cùng với người 

thân thì Người thường nói: 

ْندَُكْمالَصئهُمْوَن،َوأََكَلَطعَاَمُكْماۡلْبَراُرَوَصلَّْتَعلَْيُكْمالَمالَئهَكةُأَفْ»  )رواهابنالسني(«َطَرعه

»Aftara indakum Assa-imu-n, wa a-ka-

la ta-a’makum Al-abra-ملسو هيلع هللا ىلص , wa sallat 

alaykum almala-ikah« 

“Những Người nhịn chay xả chay cùng 

với các người và những người ngoan 

đạo ăn thức ăn của các người và các vị 

thiên thần sẽ cầu xin bằng an cho các 

người” (Ibn Assani) 



 

 

 

% Những lời mà người nhịn chay nên 

nói khi có người xúc phạm mình:  

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  dạy: 

« أََحدُُكْمفاَلَيَْرفُْثَوالَيَْصَخْبفَإهنَسابَهُأََحدٌأَْوقَاتَلَهُفَْليَقُْلإهن هىَصائهٌمإهن هىإهذَاَكاَنيَْوَمَصْومه

 )متفقعليه(«َصائهٌم

“Khi ai đó trong các người đang trong 

ngày nhịn chay thì đừng nói lời xàm 

bậy cũng đùng gắt gỏng to tiếng, và nếu 

như có ai đó chửi rủa và gây chuyện thì 

hãy nói quả thật tôi đang nhịn chay” 

(Hadith được thống nhất về tính xác 

thực của nó). 

%  Những lời du-a được nói trong 

Sujud tila-wah (Sujud khi đọc xướng 

kinh Qur’an mỗi khi đọc đến các câu 

kinh được khuyên khích Sujud khi đọc 



 

 

 

nó): Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  mỗi khi đọc qua các câu 

kinh của chương Sajdah thì Người 

Takbir và Sujdud, và hình như Người 

nói trong lúc Sujud là:  

« تههه َوقُوَّ َسْمعَهَُوبََصَرهُبهَحْولههه ىلهَمْنَخلَقَهَُوَشقَّ  )رواهأحمد(«َسَجدََوْجهه

»Sajada wajhi liman khalaqahu wa 

shaqqa sam-ahu wa basarahu bi hawlihi 

wa qu-watihi«  

“Mặt bề tôi lạy xuống vì Đấng đã tạo 

hóa ra nó, đã tạo diện mạo cho nó, đã 

cho nó đôi tai để nghe và đôi mắt để 

nhìn bằng quyền năng và sức mạnh vô 

biên của Ngài” (Ahmad). 

Hoặc hình như Người ملسو هيلع هللا ىلص  nói: 

ن هىكَ» ْندََكذُْخًراَوتَقَبَّْلَهامه ْزًراَواْكتُْبلهىبهَهاأَْجًراَواْجعَْلَهالهىعه اْحُطْطَعن هْيبهَهاوه َماتَقَبَّْلتََهااللُهمَّ

َكدَاُودَ ْنَعْبده  )رواهالترمذي(«مه



 

 

 

»Alla-hum mahtut anni biha wizra, 

waktub li biha ajra, waj-al-ha li indaka 

zhukhra, wa taqabbalha minni kama 

taqabbaltaha min abdika Dawood« 

“Lạy Thượng Đế, với câu kinh này xin 

Ngài hãy lấy đi những gánh nặng cho 

bề tôi, với nó xin Ngài hãy ghi nhận nơi 

Ngài ân phước cho bề tôi, xin Ngài hãy 

biến nó thành kho dự trữ cho bề tôi ở 

nơi Ngài, và xin Ngài hãy chấp nhận nó 

từ bề cũng như Ngài đã chấp nhận nó từ 

bề tôi của Ngài Dawood” (Tirmizhi)  

     !                    !                     ! 

 18- Tập Hợp Các Lời Du-a Từ 

Qur’an và Sunnah ([15]) 



 

 

 

Du-a 1: 

يُعٱۡلعَلهيُم[ إهنََّكأَنَتٱلسَّمه
نَّآۖۡ ۡسلهَمٗةلََّك127َربَّنَاتََقبَّۡلمه ٗةمُّ يَّتهنَآأُمَّ نذُر ه لََكَومه َربَّنَاَوٱۡجعَۡلنَاُمۡسلهَمۡينه

إهنََّكأَنَت
َكنَاَوتُۡبَعلَۡينَآۖۡ نَاَمنَاسه يُمَوأَره حه اُبٱلرَّ  (127،128)البقرة:]128ٱلتَّوَّ

[Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài 

chấp nhận (việc làm này) từ bầy tôi, bởi 

vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng 

biết. Lạy Thượng Đế của bầy tồi, xin 

Ngài làm cho bầy tôi thành hai người 

Muslim (thần phục) Ngài và tạo một 

Ummah (cộng đồng) Muslim của Ngài 

từ con cháu của bầy tôi và chỉ cho bầy 

tôi những nghi lễ bắt buộc và lượng thứ 

cho bầy tôi bởi vì chắc chắn Ngài là 

Đấng Hằng Lượng Thứ, Rất mực 

Khoan dung] (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 127, 128) 



 

 

 

Du-a 2: 

َرةهَحَسنَٗةَوقهنَاَعذَاَبٱلنَّارهَربَّ[  (2٠1)البقرة:]نَآَءاتهنَافهيٱلدُّۡنيَاَحَسنَٗةَوفهيٱۡۡلٓخه

[Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài 

ban cho bầy tôi phần tốt ở đời này và 

phần tốt ở đời sau và xin Ngài hãy cứu 

vớt bầy tôi khỏi hình phạt của Lửa (Hỏa 

Ngục)] (Chương 2 – Albaqarah, câu 

201). 

Du-a 3: 

ينَ[ فهره ٱۡلَكَٰ ۡغَعلَۡينَاَصۡبٗراَوثَب هۡتأَۡقدَاَمنَاَوٱنُصۡرنَاَعلَىٱۡلقَۡومه  (25٠)البقرة:]َربَّنَآأَۡفره

[Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài 

xối lên bầy tôi sự kiên trì nhẫn nại và 

làm cho bàn chân của bầy tôi vững chắc 

và giúp bầy tôi chiến thắng những kẻ 



 

 

 

ngoại đạo] (Chương 2 – Albaqarah, câu 

250) 

Du-a 4: 

ۡلَعلَۡينَآإهۡصٗراَكَماَحَمۡلتَهُۥَعلَ[ َربَّنَاَواَلتَۡحمه ينَآأَۡوأَۡخَطۡأنَاَۚ ۡذنَآإهننَّسه ينََربَّنَااَلتَُؤاخه نَاَۚىٱلَّذه نقَۡبله مه

نَافَٱن أَنَتَمۡولَىَٰ َوٱۡعُفَعنَّاَوٱۡغفهۡرلَنَاَوٱۡرَحۡمنَآَۚ ۡلنَاَمااَلَطاقَةَلَنَابهههۖۦۡ َربَّنَاَواَلتَُحم ه ُصۡرنَاَعلَىٱۡلقَۡومه

يَن فهره  (286)البقرة:]286ٱۡلَكَٰ

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài đừng bắt tội chúng con nếu chúng 

con quên hay nhầm lẫn.Lạy Thượng Đế 

của chúng con, xin Ngài đừng bắt 

chúng con vác gánh nặng giống như 

(gánh nặng) mà Ngài đã đặt lên những 

người trước chúng con. Lạy Thượng 

Đế, xin Ngài đừng bắt chúng con vác 

gánh nặng vượt quá khả năng của 

chúng con. Xin Ngài lượng thứ và 



 

 

 

khoan hồng cho chúng con. Ngài là 

Đấng bảo hộ che chở chúng con, bởi 

thể xin Ngài yểm trợ chúng con chiến 

thắng những kẻ không có đức tin] 

(Chương 2 – Albaqarah, câu 286). 

Du-a 5: 

ۡغقُلُوبَنَابَۡعدَإهذۡ[ إهنََّكأَنَتٱۡلَوهَّاُبَربَّنَااَلتُزه
نلَّدُنَكَرۡحَمةًَۚ )آلعمران:]8َهدَۡيتَنَاَوَهۡبلَنَامه

8) 

[Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin đừng 

làm cho tấm lòng của bầy tôi nghiêng 

ngả và lạc hướng sau khi Ngài đã 

hướng dẫn bầy tôi và xin Ngài ban cho 

bầy tôi hồng ân từ Ngài bởi vì quả thật 

Ngài là Đấng Hằng Ban bố] (Chương 3 

– A-li-Imran, câu 8). 

Du-a 6: 



 

 

 

]  (16)آلعمران:]16َربَّنَآإهنَّنَآَءاَمنَّافَٱۡغفهۡرلَنَاذُنُوَبنَاَوقهنَاَعذَاَبٱلنَّاره

[Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi 

thực sự tin tưởng. Xin Ngài tha thứ tội 

lỗi của bầy tôi và giải cứu bầy tôi thoát 

khỏi sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 

Ngục)] (Chương 3 – A-li-Imran, câu 

16). 

Du-a 7: 

ُسوَلفَٱۡكتُ[ يَنَربَّنَآَءاَمنَّابهَمآأَنَزۡلَتَوٱتَّبَۡعنَاٱلرَّ ده هه
 (5٣)آلعمران:]5٣ۡبنَاَمَعٱلشََّٰ

[Lạy Thượng Đế của chúng con, chúng 

con tin tưởng nơi điều mà Ngài đã ban 

xuống và chúng con tuân theo Sứ giả. 

Bởi thế, xin Ngài hãy ghi (tên của) 

chúng con cùng với các chứng nhân của 



 

 

 

sự Thật] (Chương 3 – A-li-Imran, câu 

53). 

Du-a 8: 

فهره[ ٱۡلَكَٰ نَاَوثَب هۡتأَۡقدَاَمنَاَوٱنُصۡرنَاَعلَىٱۡلقَۡومه )آل]147يَنَربَّنَاٱۡغفهۡرلَنَاذُنُوبَنَاَوإهۡسَرافَنَافهٓيأَۡمره

 (147عمران:

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài tha tội cho chúng con và (bỏ qua) 

những điều quá đáng (mà chúng con đã 

phạm) trong việc làm của chúng con và 

xin Ngài củng cố bàn chân của chúng 

con thêm vững chắc và giúp chúng con 

chiến thắng những kẻ không có đức tin] 

(Chương 3 – A-li-Imran, câu 147). 

Du-a 9: 



 

 

 

ۡعنَاُمنَ[ بَّنَآإهنَّنَاَسمه نُواْبهَرب هُكۡمفَرَّ أَۡنَءامه نه يَمَٰ يلهۡۡله ٗيايُنَاده َربَّنَافَٱۡغفهۡرلَنَاذُنُوبَنَاَوَكف هۡرَعنَّاَسي ه اده اتهنَا اَمنَّاَۚ

 ي19٣َََٰوتََوفَّنَاَمَعٱۡۡلَۡبَراره نَايَۡوَمٱۡلقه ُرُسلهَكَواَلتُۡخزه إهنََّكاَلتُۡخلهُفَربَّنَاَوَءاتهنَاَماَوَعدتَّنَاَعلَىَٰ
َمةهۖۡ

يعَادَ  (19٣،194)آلعمران:]194ٱۡلمه

[Lạy Thượng Đế của chúng con, chúng 

con đã nghe lời gọi của một vị mời 

(chúng con) đến với đức tin, bảo (chúng 

con): ‘Các ngươi hãy tin tưởng nơi 

Thượng Đế của các  ngươi,’ bởi thế 

chúng con đã tin tưởng. Lạy Thượng 

Đế của chúng con, xin Ngài tha tội cho 

chúng con và xóa bỏ những việc làm 

xấu xa của chúng con và xin Ngài bắt 

hồn chúng con (ra đi) cùng với những 

người đạo đức. Lạy Thượng Đế của 

chúng con, xin Ngài ban cho chúng con 

điều mà Ngài đã hứa với chúng con qua 

các vị Sứ giả của Ngài và xin Ngài 



 

 

 

đừng hạ nhục chúng con vào ngày Phục 

Sinh. Bởi vì, Ngài không bao giờ thất 

hứa trong lời hứa của Ngài] (Chương 3 

– A-li-Imran, câu 193, 194). 

Du-a 10: 

ينََربَّنَاَظلَۡمنَآأَنفَُسنَاَوإهنلَّمۡ[ ره سه َنٱۡلَخَٰ مه  (2٣)اۡلعراف:]تَۡغفهۡرَلنَاَوتَۡرَحۡمنَالَنَُكونَنَّ

[Lạy Thượng Đế của chúng con, chúng 

con đã làm hại bản thân mình. Nếu 

Ngài không tha thừ và khoan dung thì 

chắc chắn chúng con sẽ trở thành những 

kẻ thua thiệt] (Chương 7 – Al-A’raf, 

câu 23). 

Du-a 11: 

يَن[ لهمه
ٱلظََّٰ  (47)اۡلعراف:]47َربَّنَااَلتَۡجعَۡلنَاَمَعٱۡلقَۡومه



 

 

 

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài đừng đặt chúng con cùng với 

những kẻ làm điều sai quấy] (Chương 7 

– Al-A’raf, câu 47). 

Du-a 12: 

ينََربَّنَاٱۡفتَۡحبَۡينَ[ تهحه َوأَنَتَخۡيُرٱۡلفََٰ ه نَابهٱۡلَحق   (89)اۡلعراف:]نَاَوَبۡيَنقَۡومه

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài dùng sự thật mà quyết định giữa 

chúng con với người dân chúng con bởi 

vì Ngài là Đấng quyết định Ưu việt] 

(Chương 7 – Al-A’raf, câu 89).  

Du-a 13: 

يَن[ لهمه
ٱلظََّٰ ۡلقَۡومه يَن85َربَّنَااَلتَۡجعَۡلنَافهۡتنَٗةل ه فهره ٱۡلَكَٰ َنٱۡلقَۡومه نَابهَرۡحَمتهَكمه ،85)يونس:]86َونَج ه

86) 



 

 

 

[Lạy Thượng Đế của  chúng con, xin 

Ngài đừng biến chúng con thành một 

phương tiện thử thách cho những kẻ 

làm ác, xin Ngày hãy lấy lòng khoan 

dung mà giải thoát chúng con ra khỏi 

đám người không tin này] (Chương 10 

– Yu-nus, câu 85, 86). 

Du-a 14: 

إهن هٓيأَُعوذُبهَكأَۡنأَسۡ[ ه تَۡغفهۡرلهيَوتَۡرَحۡمنهٓيأَكُ قَاَلَرب  َوإهالَّ ۡلٞمۖۡ عه يَنلََكَمالَۡيَسلهيبههۦه ره سه َنٱۡلَخَٰ نم ه

 (47)هود:]47

[Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

giữ bề tôi tránh xa việc hỏi Ngài về 

những điều mà bề tôi không biết. Nếu 

Ngài không tha thứ  và khoan dung thì 

chắc chắn bề tôi sẽ trở thành một người 

thua thiệt] (Chương 11 – Hud, câu 47). 



 

 

 

Du-a 15: 

] َربَّنَاَوتَقَبَّۡلدَُعآءه يَّتهيَۚ نذُر ه ةهَومه لَوَٰ هٱۡجعَۡلنهيُمقهيَمٱلصَّ نهيَن4٠َرب  ۡلُمۡؤمه َوله لهدَيَّ َوَٰ َربَّنَاٱۡغفهۡرلهيَوله

َساُب  (4٠،41)إبراهيم:]41يَۡوَميَقُوُمٱۡلحه

[Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

làm cho bề tôi thành một người giữ 

vững lễ nguyện Salah và từ con cháu 

của bề tôi nữa. Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện 

của bề tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 

xin Ngài tha thứ cho bề tôi và cha mẹ 

của bề tôi và những người có đức tin 

vào Ngày mà việc xét xử sẽ được thiết 

lập] (Chương 14 – Ibrahim, câu 40, 41). 

Du-a 16: 

يٗرا[ ٗنانَّصه نلَّدُنَكُسۡلَطَٰ ۡد ٌَّٖوٱۡجعَلل هيمه ۡجنهيُمۡخَرَجصه ۡد ٌَّٖوأَۡخره ۡلنهيُمۡدَخَلصه هأَۡدخه ]8٠َرب 
 (8٠)اۡلسراء:



 

 

 

[Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

làm cho bề tôi đi vào (Madinah) bằng 

lối chân chính và làm cho bề tôi đi ra 

(khỏi Makkah) bằng lối ra chân chính 

và ban cho bề tôi từ Ngài một thẩm 

quyền (để yểm trợ bề tôi)] (Chương 17 

– Al-Isra’, câu 80). 

Du-a 17:  

نَاَرَشٗداَربَّنَآ[ ۡنأَۡمره نلَّدُنَكَرۡحَمٗةَوَهي هۡئلَنَامه  (1٠)الكهف:]1٠َءاتهنَامه

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài khoan dung chúng con và sắp đặt 

công việc cho chúng con được đúng 

đắn] (Chương 18 – Al-Kahf, câu 10). 

Du-a 18:  



 

 

 

هٱۡشَرۡحله[ يَرب  ي25يَصۡدره ۡرلهٓيأَۡمره نل هَسانهي26َويَس ه ]28يَۡفقَُهواْقَۡولهي27َوٱۡحلُۡلُعۡقدَٗةم ه
 (28-25)طه:

[Lạy Thượng Đế, xin Ngài nới rộng 

lòng ngực của bề tôi; và làm cho công 

việc của bề tôi được dễ dàng; và tháo 

cái gút (ngọng) ra khỏi lưỡi của bề tôi; 

để chúng (đối phương) có thể hiểu được 

lời nói của bề tôi.] (Chương 20 – Taha, 

câu 25-28). 

Du-a 19: 

ثهيَن[ ره هاَلتَذَۡرنهيفَۡرٗداَوأَنَتَخۡيُرٱۡلَوَٰ  (89)اۡلنبياء:]89َرب 

[Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

đừng để cho bề tôi tuyệt tự. Bởi vì Ngài 

là Đấng Thừa tự Ưu việt] (Chương 21 – 

Al-Anbiya, câu 89). 



 

 

 

Du-a 20: 

] ينه طه يََٰ ٱلشَّ ته ۡنَهَمَزَٰ هأَُعوذُبهَكمه ب  97رَّ هأَنيَۡحُضُرونه ،97)المؤمنون:]98َوأَُعوذُبهَكَرب 

98) 

[Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

che chở bề tôi tránh khỏi lời xúi giục 

của những tên Shaytan, và lạy Thượng 

Đế của bề tôi, xin Ngài che chở bề tôi 

tránh khỏi sự đến gần của chúng] 

(Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 97, 

98). 

Du-a 21: 

ۡفَعنَّاَعذَاَبَجهَ[ َعذَابََهاَكاَنَغَراًماَربَّنَاٱۡصره إهنَّ  (65)الفرقان:]65نََّمۖۡ

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài cứu rỗi chúng con khỏi hình phạt 

của Hỏa ngục, quả thật đó là một sự 



 

 

 

trừng phạt dai dẳng] (Chương 25 – Al-

Furqan, câu 65). 

جه[ ۡنأَۡزَوَٰ ۡلُمتَّقهيَنإهَماًماَربَّنَاَهۡبلَنَامه ةَأَۡعيُٖنَوٱۡجعَۡلنَاله تهنَاقُرَّ يََّٰ  (74)الفرقان:]74نَاَوذُر ه

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài làm cho vợ và con cái của chúng 

con thành một nguồn vui cho cặp mắt 

của chúng con và biến chúng con thành 

người lãnh đạo cho những người ngay 

chính] (Chương 25 – Al-Furqan, câu 

74). 

Du-a 22: 

لهٗحاتَۡرَضىَٰ[ َوأَۡنأَۡعَمَلَصَٰ لهدَيَّ َوَٰ َوَعلَىَٰ ۡعنهٓيأَۡنأَۡشُكَرنهۡعَمتََكٱلَّتهٓيأَۡنعَۡمَتَعلَيَّ هأَۡوزه ۡلنهيَرب  هَُوأَۡدخه

يَن لهحه َكٱلصََّٰ بَاده  (19)النمل:]19بهَرۡحَمتهَكفهيعه

[Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

ban cho bề tôi quyền lực hầu bề tôi đa 



 

 

 

tạ Ngài về những ân huệ mà Ngài đã 

ban cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi 

và để bề tôi làm việc thiện hầu làm hài 

lòng Ngài và xin lấy đức khoan dung 

của Ngài mà thâu nhận bề tôi vào đám 

bề tôi ngay chính của Ngài] (Chương 

27 – Al-Naml, câu 19). 

Du-a 23: 

لهٗحاتَۡرَضىَٰ[ َوأَۡنأَۡعَمَلَصَٰ لهدَيَّ َوَٰ َوَعلَىَٰ ۡعنهٓيأَۡنأَۡشُكَرنهۡعَمتََكٱلَّتهٓيأَۡنعَۡمَتَعلَيَّ هأَۡوزه هَُوأَۡصلهۡحَرب 

إهن هي يَّتهٓيۖۡ يَنلهيفهيذُر ه َنٱۡلُمۡسلهمه  (15)اۡلحقاف:]15تُۡبُتإهلَۡيَكَوإهن هيمه

[Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

ban cho bề tôi khả năng và sức mạnh để 

bề tôi có thể đền đáp về các ân huệ mà 

Ngài đã ban cho bề tôi và cho cha mẹ 

của bề tôi và để cho bề tôi có thể làm 

điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin 



 

 

 

Ngài nhân từ với bề tôi về con cháu của 

bề tôi. Quả thật, bề tôi quay về sám hối 

với Ngài và là một người Muslim (thần 

phục Ngài).] (Chương 46 – Al-Ahqa’f, 

câu 15). 

Du-a 24: 

ۡمَعذَاَبٱلۡ[ يَنتَابُواَْوٱتَّبَعُواَْسبهيلََكَوقههه ۡلٗمافَٱۡغفهۡرلهلَّذه ۡحَمٗةَوعه َشۡيٖءرَّ ۡعَتُكلَّ َربَّنَاَوسه يمه َربَّنَا7َجحه

ته يََّٰ ۡمَوذُر ه هه جه ۡمَوأَۡزَوَٰ ۡنَءابَآئههه َعۡدٍنٱلَّتهيَوَعدتَُّهۡمَوَمنَصلََحمه ته ۡلُهۡمَجنََّٰ يُزَوأَۡدخه إهنََّكأَنَتٱۡلعَزه ۡمَۚ هه

يُم ي ه8ٱۡلَحكه ُمٱلسَّ ي ه َوقههه ٱلسَّ َوَمنتَقه يُم اتهَۚ لهَكُهَوٱۡلفَۡوُزٱۡلعَظه َوذََٰ ۡمتَهُۚۥَ يَۡوَمئهٖذفَقَۡدَرحه -7)غافر:]9اته

9) 

[Lạy Thượng Đế của bầy tôi, lòng 

khoan dung và sự hiểu biết (của Ngài) 

bảo phủ tất cả mọi vật, xin Ngài hãy tha 

thứ tội lỗi cho những ai quay về sám 

hối cùng Ngài và những ai tuân theo 

con đường của Ngài và cứu vớt họ khỏi 

hình phạt của Hỏa ngục. Lạy Thượng 



 

 

 

Đế của bầy tôi, xin Ngài cho họ được 

vào những ngôi Vườn Vĩnh cửu (Thiên 

Đàng) mà Ngài đã hứa với họ và người 

đạo đức trong số cha mẹ, vợ chồng và 

con cái của họ bởi vì Ngài là Đấng 

Toàn năng, Đấng Chí minh. Và giữ họ 

khỏi điều xấu. Và ai được Ngài cứu vớt 

khỏi điều xấu xa vào Ngày (Phán xử) 

đó thì chắc chắn sẽ được Ngài khoan 

dung, và đó là thắng lợi vẻ vang nhất. ] 

(Chương 40 – Ga-fir, câu 7-9). 

Du-a 25: 

يَنءَ[ لَّذه ل ه ال ٗ َواَلتَۡجعَۡلفهيقُلُوبهنَاغه نه يَمَٰ يَنَسَبقُونَابهٱۡۡله نهنَاٱلَّذه ۡخَوَٰ ه اَمنُواَْربَّنَآإهنََّكَربَّنَاٱۡغفهۡرلَنَاَوۡله

يٌم حه  (1٠)الحشر:]1٠َرُءوٞفرَّ

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài tha thứ cho chúng con và cho 



 

 

 

những người anh em đã tin tưởng trước 

chúng con và xin Ngài chớ đặt trong 

lòng chúng con nỗi oán thù đối với 

những người đã tin tưởng bởi vì quả 

thật Ngài Rất mực Nhân từ, Rất mực 

Khoan dung.] (Chương 59 – Al-Hashr, 

câu 10). 

Du-a 26: 

يُر[ ۡلنَاَوإهلَۡيَكأَنَۡبنَاَوإهلَۡيَكٱۡلَمصه بَّنَاَعلَۡيَكتََوكَّ يَنَكفَُرواَْوٱۡغفهۡرلَنَاَربَّنَا4ۡۖٓرَّ لَّذه َربَّنَااَلتَۡجعَۡلنَافهۡتنَٗةل ه

يُم يُزٱۡلَحكه  (4،5)الممتحنة:]5إهنََّكأَنَتٱۡلعَزه

[Lạy Thượng Đế của chúng con, chúng 

con xin phó thác cho Ngài và quay về 

sám hối với Ngài và sẽ trở về gặp Ngài. 

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài đừng dùng chúng con làm một 

mục tiêu thử thách cho những kẻ không 



 

 

 

có đức tin, lạy Thượng Đế của chúng 

con, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng 

con. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, 

Đấng Rất mực Cao Minh] (Chương 60 

– Al-Mumtahinah, câu 4,5) 

Du-a 27: 

ۡملَ[ يٞرَربَّنَآأَۡتمه َشۡيٖءقَده ُكل ه إهنََّكَعلَىَٰ
 (8)التحريم:]8نَانُوَرنَاَوٱۡغفهۡرلَنَآۖۡ

[Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài hoàn thiện ánh sáng của chúng 

con cho chúng con và tha thứ cho 

chúng con bởi vì quả thật, Ngài có 

quyền định đoạt trên tất cả mọi việc] 

(Chương 66 – Attahrim, câu 8). 

Du-a 28:  

َرةهَحَسنَٗةَوقهنَاَعذَاَبٱلنَّاره» َربَّنَآَءاتهنَافهيٱلدُّۡنيَاَحَسنَٗةَوفهيٱۡۡلٓخه  «اللُهمَّ



 

 

 

»Alla-humma rabbana a-tina fiddunya 

hasanah wa fil a-khirati hasanah wa 

qina a’zha-ban na- »ملسو هيلع هللا ىلص  

»Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ tể của bầy 

tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi phần 

tốt đẹp trên thế gian và phần tốt đẹp ở 

Ngày sau và xin Ngài hãy cứu bầy tôi 

khỏi Lửa của Hỏa Ngục« 

Du-a 29: 

ىَوَماأَْنَت» يئَتهىَوَجْهلهىَوإهْسَرافهىفهىأَْمره اْغفهْرلهىَخطه ن هىاللَُّهمَّ مه  )البخاري(«أَْعلَُمبههه

»Alla-hum maghfirli khati-ati wa jahli 

wa isra-fi fi amri, wa ma anta a’lamu 

bihi minni« 

»Lạy Thương Đế, xin Ngài tha thứ cho 

bề tôi tội lỗi của bề tôi, sự ngu dốt của 



 

 

 

bề tôi, sự thái quá của bề tôi trong sự 

việc của bề tôi, và những gì mà Ngài 

biết rõ về nó từ bề tôi« (Albukhari) 

Du-a 30:  

ى،َوأَْصلهْحله» ى،َوأَْصلهْحلهىدُْنيَاَىالَّتهىفهيَهاَمعَاشه ْصَمةُأَْمره ىُهَوعه ينهَىالَّذه أَْصلهْحلهىده ىاللَُّهمَّ

اْلَحيَاةَزه ى،َواْجعَله َرتهىالَّتهىفهيَهاَمعَاده آخه ْنُكل ه اْلَمْوَتَراَحةًلهىمه َخْيٍر،َواْجعَله يَادَةًلهىفهىُكل ه

  )مسلم(«َشر ٍ

»Alla-humma aslih li di-niyal lazhi 

huwa ismatu amri, wa aslih li dunya-yal 

lati fi-ha ma-a’shi, wa aslih li a-khiratil 

lati fi-ha ma-a’di, waj alil haya-ta ziya-

datan li fi kulli khairin, waj alil mawta 

ra-hatan li min kulli sharrin« 

»Lạy Thượng Đế, xin Ngài cải thiện cho 

bề tôi tôn giáo của bề tôi, cái mà nó sẽ 

là nguồn lực bảo vệ vụ việc của bề tôi, 



 

 

 

xin Ngài cải thiện thế giới trần tục của 

bề tôi nơi mà bề tôi đang sống trong nó, 

xin Ngài cải thiện thế giới ngày sau của 

bề tôi nơi mà bề tôi sẽ phải quay trở về, 

xin Ngài tạo ra cho bề tôi mọi điều tốt 

đẹp trong cuộc sống và làm cho cái chết 

của bề tôi thành một sự nghỉ ngơi tránh 

khỏi mọi điều xấu. « (Muslim). 

Du-a 31: 

َجنَّ» ْنَطاَعتهَكَماتُبَل هغُنَابههه يَكَومه ْنَخْشيَتهَكَمايَُحوُلبَْيَننَاَوَبْيَنَمعَاصه ْملَنَامه اْقسه َناللَُّهمَّ تََكَومه

تهنَ نَاَوقُوَّ نَاَوأَْبَصاره الدُّْنيَاَوَمت هْعنَابهأَْسَماعه يبَاته َعلَْينَاُمصه ُنبههه ه َماتَُهو  اَماأَْحَيْيتَنَاَواْجعَْلهُاْليَقهينه

يبَتَنَافهى نَّاَواْجعَْلثَأَْرنَاَعلَىَمْنَظلََمنَاَواْنُصْرنَاَعلَىَمْنَعادَانَاَوالَتَْجعَْلُمصه َثمه ينهنَاَوالَاْلَواره ده

نَاَوالَتَُسل هْطَعلَ ْلمه نَاَوالََمْبلََغعه الدُّْنيَاأَْكبََرَهم ه  )رواهالترمذي(.«ْينَاَمْنالَيَْرَحُمنَاتَْجعَله

»Alla-hum maqsim lana min 

khashyatika ma yahu-lu baynana wa 

bayna ma-a’si-ka, wa min ta-a’tika ma 

tuballighuna bihi jannataka, wa minal 



 

 

 

yaqi-ni ma tuhawwinu bihi alayna 

musi-ba-tid dunya, wa matti’na bi 

asma-i’na wa absa-rina wa qu-watina 

ma ahyaytana, waj alhul wa-ritha minna 

waj-al tha’rana ala man zzhalamana 

wansurna ala man a’-da-na, wa la taj-al 

musi-batana fi di-nina wa la taj-alid 

dunya akbara hammina wa la mablagha 

i’lmina wa la tusallit alayna man la 

yarhamuna« 

»Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban cho 

chúng con lòng kính sợ Ngài, cái mà nó 

sẽ phân cách giữa chúng con với những 

điều nghịch lại Ngài và sẽ giúp chúng 

con tuân lệnh Ngài và sẽ là những 

thông điệp mách bảo về Thiên Đàng 

của Ngài, xin Ngài hãy ban cho chúng 



 

 

 

con lòng kiên định, cái mà nó sẽ giúp 

chúng con vượt qua dễ dàng mọi tai họa 

trong trần gian; Lạy Thượng Đế, xin 

Ngài để cho chúng con được hưởng 

phúc với sự lắng nghe của chúng con, 

sự nhìn ngắm của chúng con, và sức lực 

của chúng con, những gì mà Ngài đã 

ban sự sống cho chúng con xin Ngài 

biến nó thành người kế thừa từ chúng 

con, xin Ngài biến sự oán hận của 

chúng con lên những ai đã bất công với 

chúng con, xin Ngài giúp chúng con 

giành chiến thắng từ những ai là kẻ thù 

của chúng con, xin Ngài đừng biến thế 

giới trần gian này là những thứ quan 

trọng và to lớn với chúng con, xin Ngài 

đừng giới hạn kiến thức của chúng con 



 

 

 

và xin Ngài đừng để trà trộn với chúng 

con những ai không yêu thương chúng 

con. « (Tirmizhi). 

Du-a 32: 

ْنهَُوَمالَْمأَْعلَْم،َوأَُعوذُبه» َماَعلهْمُتمه لههه َوآجه لههه َعاجه ُكل ههه َناْلَخْيره إهن هىأَْسأَلَُكمه اللَُّهمَّ َنالشَّر ه َكمه

َبإهلَيْ ْنهَُوَمالَْمأَْعلَْم،َوأَْسأَلَُكاْلَجنَّةََوَماقَرَّ َماَعلهْمُتمه لههه َوآجه لههه َعاجه ْنقَْوٍلأَْوَعَمٍلُكل ههه َهامه

ْنقَْوٍلأَْوَعَمٍل،َوأَْسأَلَُكَخْيَرَماَسأَلََكَعْبدَُكَورَ، َبإهلَْيَهامه َوَماقَرَّ َنالنَّاره ُسْولَُكَوأَُعوذُبهَكمه

دٌ ْنهَُعْبدَُكَوَرُسْولَُكُمحَملسو هيلع هللا ىلصُمَحمَّ َمااهْستَعَاذََكمه ْنَشر ه دٌ،َوأَُعوذُبهَكمه َوَماقََضْيَتلهْيأَْمراً،ملسو هيلع هللا ىلصمَّ

ْينَ مه احه  «فَاْجعَْلَعاقهبَتَهُُرْشداًبهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَمالرَّ

»Alla-humma inni as-aluka minal khairi 

kullihi a’jilihi wa a-jilihi ma alimtu 

minhu wa ma lam  a’lam, wa a u-zhu 

bika min sharri kullihi a’jilihi wa a-

jilihi ma alimtu minhu wa ma lam 

a’lam, wa as-alukal jannata wa ma 

qarraba ilayha min qawlin aw 

a’malin,  wa a-u-zhu bika minan na-ri 

wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 



 

 

 

a’malin, wa as-aluka khaira ma sa-alaka 

abduka wa rasu-luka Muhammadun 

sallala hu-alayhi wa sallam, wa a u-zhu 

bika min sharri ma ista-a’zhaka minhu 

abduka wa rasu-luka Muhammadun 

sallala hu-alayhi wa sallam, wa ma 

qadhayta li amran faj-al a’qibatahu 

rush-dan bi rahmatika ya arhamar ra-

himi-n« 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

Ngài mọi điều tốt đẹp ở đời này và ở 

đời sau, những gì bề tôi biết và những 

gì bề tôi không biết; xin Ngài che chở 

bề tôi tránh khỏi mọi điều xấu ở đời này 

và ở đời sau, những gì bề tôi biết và 

những gì bề tôi không biết; bề tôi cầu 

xin Ngài Thiên Đàng và những gì khiến 



 

 

 

bề tôi đến gần nó từ lời nói cũng như 

hành động; bề tôi cầu xin Ngài che chở 

khỏi Hỏa Ngục và những gì khiến bề tôi 

đến gần nó từ lời nói cũng như hành 

động; bề tôi cầu xin Ngài những điều 

tốt mà vị bề tôi của Ngài, vị Sứ giả của 

Ngài Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  đã cầu xin Ngài; xin 

Ngài che chở bề tôi khỏi những điều 

xấu mà vị bề tôi của Ngài, vị Sứ giả của 

Ngài Muhammad đã cầu xin sự che chở 

nơi Ngài; và những gì mà Ngài đã định 

đoạt cho bề tôi thì với lòng nhân từ của 

Ngài xin Ngài hãy ban cho nó một sự 

hướng dẫn ngay chính, ôi Đấng nhân từ 

nhất! «  

Du-a 33: 

« َواْمُكْرلهىَوالَتَْمُكْرَعلَىَّ َواْنُصْرنهىَوالَتَْنُصْرَعلَىَّ ْنَعلَىَّ ن هىَوالَتُعه أَعه  «اللَُّهمَّ



 

 

 

»Alla-humma a-i’nni wa la tu-i’n alayya 

wan surni wa la tansur alayya wam kur 

li wa la tamkur alayya« 

»Lạy Thượng Đế, xin Ngài giúp đỡ bề 

tôi chớ đừng gây khó khăn cho bề tôi, 

xin Ngài ban thắng lợi cho bề tôi chớ đề 

bề tôi thất bại, xin Ngài bày mưu giúp 

bề tôi chớ đừng để bề tôi bị mắc mưu« 

Du-a 34: 

دْلهَسانهىوَ» قَْلبهىَوَسد ه تهىَواْهده ْبدَْعَوتهىَوثَب هْتُحجَّ ْلَحْوبَتهىَوأَجه تَقَبَّْلتَْوَبتهىَواْغسه اْسلُْلاللَُّهمَّ

يَمةَقَْلبهى  «َسخه

»Alla-humma taqabbal tawbati wagh sil 

hawbati wa ajib dakwati wa thabbit 

hujjati wahdi qalbi wa saddid lisa-ni 

waslul sakhi-mata qalbi« 



 

 

 

»Lạy Thượng Đế, xin Ngài chấp nhận 

sự sám hối của bề tôi, xin Ngài rửa linh 

hồn của bề tôi, xin Ngài đáp lại lời cầu 

xin của bề tôi, xin Ngài làm vững chắc 

lý lẽ của bề tôi, xin Ngài hướng dẫn trái 

tim của bề tôi, xin Ngài ban sự trung 

trực cho chiến lưỡi của bề tôi, và xin 

Ngài làm vơi đi sự thù hằn trong trái 

tim bề tôi. « 

Du-a 35:  

ىبهَهاقَْلبهى،َوتَْجَمُعبهَهاَشْملهْي،َوتَُردُّبهَهاالفه» َكتَْهده ْنده ْنعه إهن هىأَْسأَلَُكَرْحَمةًمه تََنَعن هْي،اللَُّهمَّ

ىبهَهاَعَملهى،َوتَُبي هُضوَ ى،َوتَُزك ه ده ْينهْي،َوتَْحفَُظبهَهاَغائهبهى،َوتَْرفَُعبهَهاَشاهه ْي،َوتُْصلهُحبهَهاده ْجهه

ُسوٍء. ْنُكل ه ُمنهىبهَهامه ى،َوتَْعصه ُمنهىبهَهاُرْشده إهن هىأَْسأَلَُكاْلفَْوزََوتُْلهه َلاللَُّهمَّ ،َوَمنَازه ْندَاْلقََضاءه عه

. ،َوُمَرافَقَةَاۡلَْنبهيَاءه ،َوالنَّْصَرَعلَىاۡلَْعدَاءه ،َوَعْيَشالسُّعَدَاءه َرَعْنهَُرأْيهى،الشَُّهدَاءه َماقَصَّ اللَُّهمَّ

ْنَخْيٍرَوَعدْتَهُ أََحدًاَوَضعَُفَعَملهى،َولَْمتَْبلُْغهُنهيَّتهىَوأُْمنهيَّتهْيمه يهه َكأَْوَخْيٍرأَْنَتُمْعطه بَاده ْنعه أََحدًامه

يَنمُ اْجعَْلنَاَهاده يَن.اللَُّهمَّ اْلعَالَمه َوأَْسأَلَُكإهيَاهُيَاَربَّ ْنَخْلقهَكفَإهن هىأَْرَغُبإهلَْيَكفهيهه يَنَغْيَرمه ْهتَده

اْجعَْلنَاَحْربَ ل هيَن.اللُهمَّ ْلَماۡلَْولهيَائهَكَضال هيَنَوالَُمضه  «اَعلَىأَْعدَائهَكَوسه

»Alla-humma inni as-aluka rahmatan 

min i’ndaka tahdi biha qalbi, wa tajma-



 

 

 

u biha shamli, wa taruddu bihal fitan 

anni, wa tuslihu biha di-ni, wa 

tahfazzhu biha gha-ibi, wa tarfa-u biha 

sha-hidi, wa tuzakki biha a-mali, wa 

tubaiyidu wajhi, wa tulhimuni rushdi, 

wa ta’simuni biha min kulli su’. Alla-

humma inni as-alukal fawza i’ndal 

qadha’, wa mana-zilash shu’hada’, wa 

i’shas su-a’da’, wan nasra alal a’da’, wa 

mura-faqatal ambiya’. Alla-humma ma 

qa-sura a’n-hu ra’yi, wa dha-ufa an-hu 

a’mali, wa lam tablugh-hu nayyati wa 

ummiyati min khairin, wa attahu 

ahadan min i’ba’dika aw khairin anta 

mu’ti-hi a-hadan min khalqika fa inni 

arghab ilayka fi-hi wa as-aluka i-ya-hu 

ya rabbal a’lami-n. Alla-hummaj alna 



 

 

 

ha-di-na muhtadi-na ghaira dha-lli-n wa 

la mudhilli-n. Alla-hummaj alna harban 

ala a’da-ika wa silma li awliya-ika« 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

lòng nhân từ ở nơi Ngài, với nó xin 

Ngài hướng dẫn trái tim của bề tôi, với 

nó xin Ngài hòa hợp mọi vụ việc của bề 

tôi, với nó xin Ngài giúp bề tôi tránh xa 

mọi điều xấu, với nó xin Ngài cải thiện 

tôn giáo của bề tôi, với nó xin Ngài che 

chở những điều không nhìn thấy của bề 

tôi, với nó xin Ngài đưa cao giá trị lý lẽ 

của bề tôi, với nó xin Ngài thanh lọc 

việc làm của bề tôi, với nó xin Ngài làm 

trắng sáng gương mặt của bề tôi, với nó 

xin Ngài khiến bề tôi chính trực, với nó 

xin Ngài ngăn cản bề tôi tránh khỏi mọi 



 

 

 

điều xấu. Lạy Thượng Đế, quả thật bề 

tôi cầu xin Ngài sự thành công ở ngày 

phán xét,  được ở cùng nơi với những 

người Shaheed (những người tử trận vì 

đạo), được sống cùng với những người 

hạnh phúc (nơi Thiên Đàng), được 

chiến thắng kẻ thù và được đồng hành 

cùng với các vị Nabi. Lạy Thượng Đế, 

những gì mà suy nghĩ của bề tôi hạn 

hẹp, việc làm của bề tôi yếu hèn và 

những gì mà định tâm của bề tôi không 

thực hiện được từ những điều tốt mà 

Ngài đã hứa với ai đó trong đám bầy tôi 

của Ngài hoặc những điều tốt mà Ngài 

đã ban cho một ai đó trong tạo vật của 

Ngài thì quả thât bề tôi tha thiết mong 

muốn được Ngài ban cho và bề tôi chỉ 



 

 

 

biết cầu xin Ngài, ôi Đấng Chủ Tể của 

toàn vũ trụ. Lạy Thượng Đế, xin Ngài 

hãy phù hộ chúng con thành những 

người được chỉ dẫn không phải là 

những người lầm đường lạc lối. Lạy 

Thượng Đế, xin Ngài hãy tạo ra chiến 

tranh cho những kẻ thù của Ngài và hãy 

tạo sự an bình cho những người tin 

tưởng nơi Ngài. « 

Du-a 36: 

َهذَاالدُّ» ْنَخْلقهَك،اللَُّهمَّ ىبهعَدَاَوتهَكَمْنَخالَفََكمه ْنَخْلقهَك،َونُعَاده بهُحب هَكَمْنأََطاَعَكمه بُّ َعاُءنُحه

َجابَةَُوَهذَااْلَجْهدَُوَعلَْيكَ ةَإهالَّبهاهللهَوَعلَْيَكااله عُوَن،َوالََحْوَلَوالَقُوَّ َراجه هَوإهنَّاإهلَْيهه َّ التُّْكالَُن،َوإهنَّالِله

ْيمه هالعَظه  «العَلهي 

»Nuhibbu bihubbika man ata-a’ka min 

khalqika, wa nu-a’di bi-a’da-watika 

man kha-lafaka min khalqika, alla-

humma ha-zhad du-a’ wa alaykal ija-



 

 

 

bah wa ha-zhal jahdu wa alaykal tukla-

n, wa inna lilla-hi wa inna ilayhi ra-ji-u-

n, wa la hawla wa la qu-wata illa billa 

hil ali-yil azzhim« 

»Với sự yêu thương Ngài, chúng con 

yêu thương những ai tuân lệnh Ngài từ 

các tạo vật của Ngài, với sự thù hằn vì 

Ngài chúng con thù ghét những ai 

nghịch lại mệnh lệnh của Ngài từ các 

tạo vật của Ngài. Lạy Thượng Đế, lời 

cầu xin này Ngài phải chấp nhận, và sự 

nỗ lực này xin Ngài nhận lấy, và quả 

thật chúng con là của Ngài và chúng 

con chắc chắn sẽ quay về với Ngài, và 

không có sức mạnh nào hay quyền năng 

nào ngoài sức mạnh và quyền năng của 

Allah, Đấng Tối Cao và Vĩ Đại. « 



 

 

 

Du-a 37: 

ىُظْلًماَكثهيًراَوالَيَْغفهُرالذُّنُوَبإهالَّأَْنَت،» إهن هىَظلَْمُتنَْفسه اللَُّهمَّ َكفَاْغفهْرلهىَمْغفهَرةًمهقُله ْنده ْنعه

يُم، حه  )البخاري(«َواْرَحْمنهىإهنََّكأَْنَتاْلغَفُوُرالرَّ

»Alla-humma inni zzhalamtu nafsi 

zzhulman kathi-ran wa la yaghfiruzh 

zhunu-ba illa anta, faghfirli maghfiratan 

min i’ndik, warhamni innaka antal 

ghafu-rur rahi-m« 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi đã bất 

công với chính bản thân mình rất nhiều 

sự bất công và không ai có thể tha thứ 

tội lỗi mà chỉ riêng Ngài, bởi thế, xin 

Ngài hãy tha thứ tội lội cho bề tôi bằng 

lòng từ bi nơi Ngài, và xin Ngài hãy 

yêu thương bề tôi bởi quả thật Ngài là 

Đấng Hằng Tha thứ và Rất mực Khoan 

dung. « (Albukhari). 



 

 

 

Du-a 38 : 

َكَمااسْ» َكَوَوْعده أَْنَتَرب هى،الَإهلَهَإهالَّأَْنَت،َخلَْقتَنهىَوأَنَاَعْبدَُك،َوأَنَاَعلَىَعْهده تََطْعُت،اللَُّهمَّ

َماَصنَْعُت،أَبُوُءلَ ْنَشر ه ،َوأَبُوُءبهذَْنبهى،فَاْغفهْرلهىفَإهنَّهُالَيَْغفهُرأَُعوذُبهَكمه َكبهنهْعَمتهَكَعلَىَّ

 )البخاري(«الذُّنُوَبإهالَّأَْنَت

»Alla-humma anta rabbi, la ila-ha illa 

anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana 

ala ahdika wa wa’dika mas tata’tu, a-u-

zhu bika min sharrima sana’tu, wa abu-

u laka bini’matika alayya, wa abu-u bi 

zhambi, faghfirli fa innahu la 

yaghfiruzh zhunu-ba illa anta« 

»Lạy Thượng Đế, Ngài là Đấng Chủ Tể 

của bề tôi, không có Đấng thờ phượng 

nào khác ngoài Ngài, Ngài đã tạo hóa 

bề tôi và bề tôi là nô lệ của Ngài và bề 

tôi luôn tuân theo giao ước của Ngài và 

sự hứa hẹn của Ngài với những gì mà 



 

 

 

bề tôi có khả năng, bề tôi cầu xin Ngài 

che chở bề tôi tránh khỏi những điều 

xấu mà bề tôi đã gây ra, bề tôi xin thừa 

nhận ân huệ mà Ngài đã ban cho bề tôi 

và bề tôi cũng xin thừa nhận tội lỗi của 

bề tôi, bởi thế, xin Ngài hãy tha thứ tội 

lội cho bề tôi bởi vì quả thật không có 

ai có thể tha thứ tội lỗi mà chỉ có một 

mình Ngài duy nhất. « (Albukhari). 

Du-a 39: 

َعافهنهىفهىبَدَنهى،» إهن هىأَُعوذُبهَكاللَُّهمَّ ى،اللَُّهمَّ َعافهنهىفهىبََصره ى،اللَُّهمَّ َعافهنهىفهىَسْمعه اللَُّهمَّ

الَإهلَهَإهالَّأَْنَت ْنَعذَاباْلقَْبره إهن هىأَُعوذُبهَكمه ،اللَُّهمَّ َواْلفَْقره َناْلُكْفره  )أبوداودوأحمد(«مه

»Alla-humma a’fini fi badani, Alla-

humma a’fini fi sam-i’, Alla-humma 

a’fini fi basari, Alla-humma inni a-u-

zhu bika minal kufri wal faqri, Alla-



 

 

 

humma inni a-u-zhu bika min a’zha-bil 

qabri la ilaha illa anta« 

»Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sức 

khỏe cho cơ thể của bề tôi, lạy Thượng 

Đế, xin Ngài hãy ban sự khỏe mạnh cho 

đôi tai của bề tôi, lạy Thượng Đế, xin 

Ngài hãy ban sự khỏe mạnh cho đôi 

mắt của bề tôi, lạy Thượng Đế, quả thật 

bề tôi cầu xin Ngài che chở cho bề tôi 

tránh khỏi sự bất tin và nghèo đói, lạy 

Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

Ngài che chở cho bề tôi tránh khỏi hình 

phạt của cõi mộ, không có Đấng thờ 

phượng nào khác mà duy chỉ có Ngài. « 

(Abu Dawood, Ahmad). 

Du-a 40: 



 

 

 

اْلعَْفَوفَاْعُفَعن هى» بُّ يٌمتُحه َكره إهنََّكَعفُو   )الترمذيوقالحديثحسنصحيح(«اللَُّهمَّ

»Alla-humma innaka afu-wun kari-mun 

tuhibbul afwa fa’fu-anni« 

»Lạy Thượng Đế, quả thật Ngài là Đấng 

Từ bi và Rộng lượng, Ngài thích sự tha 

thứ thì xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi« 

(Tirmizhi, và ông nói đây là hadith tốt 

và xác thực). 

Du-a 41: 

اْنفَ» كَاللَُّهمَّ ْنده ْنعه ْلًمامه دْنهىعه  )الترمذيوابنماجة(«ْعنهىبهَماَعلَّْمتَنهىَوَعل هْمنهىَمايَْنَفعُنهىَوزه

»Alla-hum manfa’ni bima a’llamtani wa 

a’llimni ma yanfa-u’ni wa zidni i’lman 

min i’ndik« 

»Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban ích 

lợi trên những gì mà Ngài đã dạy bề tôi 



 

 

 

và xin Ngài dạy bề tôi những gì mang 

lại lợi ích cho bề tôi và xin Ngài hãy 

ban thêm kiên thức cho bề tôi từ nơi 

Ngài. « (Tirmizhi, Ibnu Ma-jah) 

Du-a 42: 

ينهَك» ثَب هْتقَْلبهىَعلَىده يَاُمقَل هَباْلقُلُوبه  )أحمد(«اللَُّهمَّ

»Alla-humma ya muqallibal qulu-bi 

thabbit qalbi ala di-nika« 

»Lạy Thượng Đế, ôi hỡi Đấng làm thay 

đổi trái tim, xin Ngài làm vững chắc 

trái tim của bề tôi trên tôn giáo của 

Ngài«. (Ahmad) 

Du-a 43: 

ْنهُنَ» َخيٍرَسأََلَكمه ْنُكل ه إهنَّانَْسأَلَُكمه ْنهُنَبهيَُّكاللَُّهمَّ اْستَعَاذَبهَكمه َشر ه ْنُكل ه دٌَونَعُوذُبهَكمه بهيَُّكُمَحمَّ

ه ةَإهالَّبهالِلَّ دٌَوأَْنَتاْلُمْستَعَاُنَوَعلَْيَكاْلباَلَُغَوالََحْوَلَوالَقُوَّ  )الترمذي(«ُمَحمَّ



 

 

 

»Alla-humma inna nas-aluka min kulli 

khairin sa-alaka min-hu nabi-yuka 

Muhammadun, wa na-u-zhu bika min 

kulli sharrin ista-a’zha bika min-hu 

nabi-yuka Muhammadun, wa antal 

musta-a-nu wa alaykal bala-ghu wa la 

hawla wa la qu-wata illa billah« 

»Lạy Thượng Đế, quả thật chúng con 

cầu xin Ngài mọi điều tốt lành mà vị 

Nabi của Ngài, Muhammad đã cầu xin 

nơi Ngài, và chúng con cầu xin Ngài 

che chở cho chúng con tránh khỏi 

những điều xấu mà vị Nabi của Ngài, 

Muhammad đã cầu xin Ngài che chở, 

Ngài là Đấng cứu giúp và mọi thông 

cáo đều được trình lên Ngài và không 

có sức mạnh và quyền năng nào ngoài 



 

 

 

sức mạnh và quyền năng của Allah« 

(Tirmizhi). 

Du-a 44: 

َوأَْسأَلَُكُشْكَرنهْعَمتهَكَوأَْسأَلُكَ» ْشده يَمةََعلَىالرُّ َواْلعَزه إهن هىأَْسأَلَُكالثَّبَاَتفهىاۡلَْمره ُحْسَناللُهمَّ

بَادَتهَكَوأَْسأَلَُكقَْلباًَسلهيماً َماتَْعلَُمعه ْنَشر ه َماتَْعلَُمَوأَُعوذُبهَكمه ْنَخْيره قاًَوأَْسأَلَُكمه َوأَْسأَلَُكلهَساناًَصاده

  )الترمذيوأحمد(«َوأَْستَْغفهُرَكلهَماتَْعلَُمإهنََّكأَْنَتَعالَُّماْلغُيُوبه

»Alla-humma inni as-alukath thaba-ta fil 

amri, wal a’zi-mata fir rushdi, wa as-

aluka shukra ni’matika wa husna iba-

datika, wa as-aluka lisa-nan sa-diqan, 

wa qalban Sali-man, wa a-u-zhu bika 

min sharima ta’lamu wa as-aluka min 

khairima ta’lamu, wa astaghfiruka 

mimma ta’lamu innaka anta a’la-mul 

ghuyu-b. « 



 

 

 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

Ngài sự vững chắc trong sự việc, bề tôi 

cầu xin Ngài sự kiên quyết trong sự 

chính trực, bề tôi cầu xin Ngài sự biết 

ơn về ân huệ của Ngài và sự làm tốt 

trong việc thờ phượng Ngài, bề tôi cầu 

xin Ngài chiếc lưỡi trung thực và trái 

tim an lành, bề tôi cầu xin Ngài che chở 

khỏi mọi điều xấu mà Ngài biết rõ,bề 

tôi cầu xin Ngài mọi điều tốt lành mà 

Ngài biết rõ, và bề tôi cầu xin Ngài tha 

thứ tội lỗi cho bề tôi, quả thật Ngài là 

Đấng Thông lãm mọi điều vô hình«. 

(Tirmizhi, Ahmad). 

Du-a 45: 

ىيُبَل هغُنهى» بَُّكَواْلعََمَلالَّذه َمْنيُحه إهن هىأَْسأَلَُكُحبََّكَوُحبَّ .اللَُّهمَّ إهلَىَّ اْجعَْلُحبََّكأََحبَّ ُحبََّكاللَُّهمَّ

ىَوأَْهلهى ْننَْفسه  )الترمذي(«مه



 

 

 

»Alla-humma inni as-aluka hubbaka wa 

hubba man yuhibbuka wal amalal lazhi 

yuballighuni hubbak. Alla-hum maj-al 

hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa 

ahli. « 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

được yêu thương Ngài và yêu thương 

những ai yêu thương Ngài và những 

việc làm khiến bề tôi yêu thương Ngài. 

Lạy Thượng Đế, bề tôi cầu xin Ngài 

hãy khiến sự yêu thương Ngài của bề 

tôi thành sự yêu thương hơn cả bản thân 

của bề tôi và người nhà của bề tôi«. 

(Tirmizhi). 

Du-a 46:  

ْنبَْينه» ْنَرْوَعاتهىَوأَقهْلَعثََراتهْيَواْحفَْظنهىمه اْستُْرَعْوَراتهىَوآمه ْنَخْلفهىَوَعْناللَُّهمَّ َومه يَدَىَّ

ْنتَْحتهى ْنفَْوقهىَوأَُعوذُبهَكأَْنأُْغتَاَلمه َمالهىَومه ينهىَوَعْنشه  )ابنماجةوأحمد(«يَمه



 

 

 

»Alla-hum mastur awra-ti, wa a-min 

raw-a’ti,  wa aqil a’thara-ti, wahfazzhni 

min bayni yadayya wa min khalfi wa an 

yami-ni wa an shima-li wa min fawqi, 

wa a-u-zhu bika an ughta-la min tahti. « 

»Lạy Thượng Đế, cầu xin Ngài hãy che 

kín phần kín đáo của cơ thể bề tôi, hãy 

làm an toàn cho diện mạo đẹp đẽ của bề 

tôi, hãy làm ít đi sự lầm lỡ của bề tôi, 

hãy bảo vệ bề tôi từ phía trước mặt của 

bề tôi, từ phía sau của bề tôi, từ bên 

phải của bề tôi, từ bên trái của bề tôi, và 

từ bên trên của bề tôi, và bề tôi cầu xin 

Ngài che chở bề tôi khỏi sự sát hại từ 

phía dưới bề tôi«. (Ibnu Ma-jah, 

Ahmad). 



 

 

 

Du-a 47: 

إهن هىأَُعوذُبه» اللَُّهمَّ َواْلبُْخله َناْلُجْبنه َوأَُعوذُبهَكمه َواْلَكَسله َناْلعَْجزه َوأَُعوذُبهَكمه َواْلَحَزنه َناْلَهم ه َكمه

 َجاله الر ه َوقَْهره الدَّْينه ْنَغلَبَةه  )أبوداود(«َوأَُعوذُبهَكمه

»Alla-humma inni a-u-zhu bika minal 

hammi wal hazan, wa a-u-zhu bika 

minal ajzi wal kasal, wa a-u-zhu bika 

minal jubni wal bukhli, wa a-u-zhu bika 

min ghalabatid di-ni wa qahrir rija-l. « 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

Ngài che chở khỏi những điều lo âu và 

phiền muộn, cầu xin Ngài che chở bề 

tôi khỏi sự yếu hèn và lười biếng, cầu 

xin Ngài che chở bề tôi khỏi sự hèn 

nhát và keo kiệt, cầu xin Ngài che chở 

bề tôi khỏi sự bị cai trị tôn giáo và 

cưỡng bức người khác«. (Abu Dawood). 



 

 

 

Du-a 48: 

«، اْلباَلَءه ْنَجْهده إهن هىأَُعوذُبهَكمه ،وَاللَُّهمَّ الشَّقَاءه َودََركه اۡلَْعدَاءه ،َوَشَماتَةه اْلقََضاءه «ُسوءه

 )البخاري(

»Alla-humma inni a-u-zhu bika min 

jahdil bala’, wa darakish shaqa’, wa 

su’il qadha’, wa shama-tatil a’da’. « 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

Ngài che chở cho bề tôi khỏi sự đau 

khổ của tai họa, sự tận cùng của bất 

hạnh, sự tệ hại của mọi việc và sự sung 

sướng trên đau khổ của kẻ thù«. 

(Albukhari). 

Du-a 49: 

اْلمَ» ْنفهتْنَةه َوأَُعوذُبهَكمه ْنَعذَابهاْلقَْبره ْنَعذَابهَجَهنََّمَوأَُعوذُبهَكمه إهن هىأَُعوذُبهَكمه يحهاللَُّهمَّ سه

الدَّجَّ َواْلَمْغَرمه َناْلَمأْثَمه إهن هىأَُعوذُبهَكمه اللَُّهمَّ اْلَمْحيَاَواْلَمَماته ْنفهتْنَةه َوأَُعوذُبهَكمه ْناله َوأَُعوذُبهَكمه

بَ ْنَشر ه ىَوأَُعوذُبهَكمه َسْمعه ْنَشر ه َوأَُعوذُبهَكمه اْلفَْقره فهتْنَةه ْنَشر ه نَىَومه اْلغه فهتْنَةه ْنَشر ه ىَومه َصره

ْنأَْنأَُموَتفهىَسبهي َوأَُعوذُبهَكمه اْلعُُمره قَْلبهىَوأَُعوذُبهَكأَْنأَُردَّإهلَىأَْرذَله ْنَشر ه لهَكُمدْبهراًلهَسانهىَومه

». 



 

 

 

»Alla-humma inni a-u-zhu bika min 

a’zha-bi jahannam, wa a-u-zhu bika 

min a’zha-bil qabri, wa a-u-zhu bika 

min fitnatil masi’hid dajja-l, wa a-u-zhu 

bika min fitnatil mahya wal mama-t, wa 

a-u-zhu bika minal ma’thami wal 

maghram, wa a-u-zhu bika min finatil 

ghina wa min sharri fitnatil faqri, wa a-

u-zhu bika min sharri sam-i’, wa a-u-

zhu bika min sharri basari wa min 

sharri lisa-ni, wa min sharri qalbi, wa a-

u-zhu bika min an uraddu ila arzhalil 

umri, wa a-u-zhu bika min an amu-ta fi 

sabi-lika mudbiran. « 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bê tôi cầu xin 

Ngài che chở tránh khỏi sự trừng phạt 

của Hỏa ngục, cầu xin Ngài che chở bề 



 

 

 

tôi tránh khỏi sự trừng phạt trong ngôi 

mộ, cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh 

khỏi sự thử thách của Masi’h Addajja-l, 

cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi 

tai ương khi sống cũng như khi chết, 

cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi 

những điều tội lỗi và bại hoại, cầu xin 

Ngài che chở bề tôi tránh khỏi những 

thử thách của sự giàu có và nghèo đói, 

cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh nghe 

những điều xấu, cầu xin Ngài che chở 

bề tôi tránh nhìn những điều xấu và 

tránh những điều xấu từ chiếc lưỡi bề 

tôi và từ điều xấu của trái tim bề tôi, 

cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi 

sự vô giá trị trong tuổi đời, và cầu xin 

Ngài che chở bề tôi tránh bị chết trong 



 

 

 

trạng thái quay lưng lại với con đường 

của Ngai. « 

Du-a 50: 

إهن هىأَُعوذُبه» ْندَْعَوةٍالَيُْستََجاُباللَُّهمَّ ْنَنْفٍسالَتَْشبَُعَومه ْنقَْلٍبالَيَْخَشُعَومه ْلٍمالَيَْنفَُعَومه ْنعه َكمه

َهاأَْنَتَخْيُرَمْنَزكَّاَهاأَْنَتَولهيَُّهاَوَمْوالََها ىتَْقَواَهاَوَزك ه نَْفسه  )مسلم(«لََهااللَُّهمَّآته

»Alla-humma inni a-u-zhu bika min 

i’lmin la yanfa-u’, wa min qalbin la 

yakhsha’, wa min nafsin la tashba’, wa 

min da’watin la yustaja-bu laha. Alla-

humma a-ti nafsi taqwa-ha wa zakiha 

anta khairu man zaka-ha anta wa li-

yuha wa mawla-ha« 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

Ngài che chở cho bề tôi tránh khỏi kiến 

thức không hữu ích, trái tim không biết 

sợ, linh hồn không biết no đủ, và lời du-



 

 

 

a không được đáp lại. Lạy Thượng Đế, 

xin Ngài hãy ban cho bản thân bề tôi 

lòng kính sợ và xin Ngài thanh lọc nó 

bởi vì Ngài là Đấng thanh lọc tốt nhất 

và Ngài là Đấng chủ nhân của nó và 

Ngài là Đấng quản lý nó«. (Muslim). 

Du-a 51: 

َك» يعهَسَخطه َعافهيَتهَكَوفَُجاَءةهنهْقَمتهَكَوَجمه له نهْعَمتهَكَوتََحوُّ ْنَزَواله إهن هىأَُعوذُبهَكمه ُهمَّ
«اللَّ

 ي()البخار

»Alla-humma inni a-u-zhu bika min 

zawa-li ni’matika wa tahawwuli 

a’fiyatika wa fuja-ati niqmatika wa 

jami-i’ sakhatik« 

»Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi cầu xin 

Ngài tránh bị mất đi các ân huệ của 

Ngài và phúc lành của Ngài và sự giận 



 

 

 

dữ bất ngờ của Ngài cùng tất cả mọi sự 

phẫn nộ của Ngài. « (Albukhari) 

Du-a 52: 

ىثَنَاءً» ْنَكالَأُْحصه ْنُعقُوَبتهَكَوأَُعوذُبهَكمه َكَوبهُمعَافَاتهَكمه ْنَسَخطه َضاَكمه إهن هىأَُعوذُبهره اللَُّهمَّ

َك  )مسلم(«َعلَْيَكأَْنَتَكَماأَثْنَْيَتَعلَىنَْفسه

»Alla-humma inni a-u-zhu bi ridha-ka 

min sakhatik, wa bi mu-a’fatika min 

uqu-batik, wa a-u-zhu bika minka la 

uhsi thana-an alayka anta kama 

athnayta al nafsik. « 

»Lạy Thượng Đế, với sự hài lòng của 

Ngài quả thật bề tôi cầu xin Ngài che 

chở tránh khỏi sự giận dữ của Ngài, với 

lòng khoan dung của Ngài xin Ngài che 

chở bề tôi tránh khỏi sự trừng phạt của 

Ngài, không có lời ca tụng và tán 



 

 

 

dương nào xứng đáng như chính Ngài 

đã tự ca tụng và tán dương về Ngài. «  

(Muslim). 

Du-a 53: 

اْكفهنهىبهَحالَلهَك» َواَكاللَُّهمَّ ْنسه َكَوأَْغنهنهىبهفَْضلهَكَعمَّ  )الترمذيوأحمد(«َعْنَحَرامه

»Alla-hum makfini bi hala-lika an hara-

mika wa aghnini bi fadhlika amman 

siwa-ka« 

»Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho 

bề tôi đầy đủ từ những thứ halal không 

cần đến những thứ haram và với hồng 

ân của Ngài xin Ngài hãy ban cho bề tôi 

giàu có không lệ thuộc vào một ai khác 

ngoài Ngài. « (Tirmizhi, Ahmad) 

Du-a 54: 



 

 

 

َكبهَكَشْيئاًنَْعلَُمهَُوَنْستَْغفهُرَكلهَماالَنَْعلَُم» ْنأَْننُْشره إهنَّانَعُوذُبهَكمه  )أحمد(«اللَُّهمَّ

»Alla-humma inna na-u-zhu bika min an 

nushrika bika shay-an na’lamuhu wa 

nastaghfiruka li-ma la na’lam. « 

»Lạy Thượng Đế, quả thật chúng con 

cầu xin Ngài che chở chúng còn tránh 

việc làm Shirk (tổ hợp với Allah một 

đối tác ngang bằng) với Ngài một thứ gì 

đó mà chúng con biết và xin Ngài tha 

thứ cho chúng con về những gì mà 

chúng con không hay biết«. (Ahmad). 

Du-a 55: 

ُسْلَطانهكَ» يمه َكَوَعظه َوْجهه ىلهَجالَله هلََكاْلَحْمدَُكَماَيْنبَغه  )ابنماجة(«يَاَرب 

»Ya rabbi lakal hamdu kama yambaghi 

lijala-li wajhika wa azzhi-mi sulta-nika« 



 

 

 

»Ôi Đấng Chủ Tể, mọi lời ngợi ca và 

tán dương kính dâng  lên Ngài và điều 

đó thật xứng đáng với gương mặt uy 

nghi của Ngài và quyền lực vĩ đại và tối 

cao của Ngài« (Ibnu Ma-jah). 

Du-a 56: 

هه» هَوبهَحْمده ُسْبَحاَنَّللاَّ دَادََكلهَماتههه َومه هه نَةََعْرشه َوزه هه َضانَْفسه َوره  )مسلم(«َعدَدََخْلقههه

»Subhanalla-hi wa bihamdihi adada 

khalqihi wa ridha nafsihi wazinata 

a’rshihi wa mida-da kalima-tihi« 

»Vinh quang thay Allah và mọi lời ca 

ngợi và tán dương kính dâng lên Ngài, 

Đấng đã tạo ra vô số tạo vật và hài lòng 

với bản thân Mình, Đấng đã trang 

hoàng cho chiếc Ngai vương của Mình 



 

 

 

và là Đấng với ngôn từ vô tận«. 

(Muslim). 

Du-a 57: 

ُأَْكبَُرَوالَ» َُوَّللاَّ هَوالَإهلَهَإهالََّّللاَّ َّ هَواْلَحْمدُلِله ُسْبَحاَنَّللاَّ ْيمه هالعَظه هالعَلهي  ةَإهالَّبهالِلَّ )أبو«َحْوَلَوالَقُوَّ

 داود(

»Subhanallah, walhamdulillah, wa la ila 

ha illalah, walla-hu akbar, wa la hawla 

wa la qu-wata illa billa hil ali-yil 

azzhim« 

»Vinh quang thay Allah, mọi lời ca ngợi 

và tán dương kính dâng lên Ngài, 

không có Đấng thờ phượng nào khác 

mà duy chỉ có Allah, Allah là Đấng vị 

đại nhất, không có quyền năng và sức 

mành nào khác mà chỉ có quyền năng 



 

 

 

và sức mạnh của Allah, Đấng Tối cao 

và Vĩ đại«. (Abu Dawood). 

Du-a 58: 

َعلَىمُ» ْكَعلَىاللَُّهمََّصل ه يَمَوبَاره إهْبَراهه يَمَوَعلَىآله ٍدَكَماَصلَّْيَتَعلَىإهْبَراهه ُمَحمَّ ٍدَوَعلَىآله َحمَّ

يدٌ يَنإهنََّكَحمه يَمفهىاْلعَالَمه إهْبَراهه يَمَوَعلَىآله ٍدَكَمابَاَرْكَتَعلَىإهْبَراهه ُمَحمَّ ٍدَوَعلَىآله يدٌُمَحمَّ «َمجه

 )موطأملك(

»Alla-humma salli ala Muhammadin wa 

ala a-li Muhammad, kama sallayta ala 

Ibrahim wa ala Ibrahim, wa ba-rik ala 

Muhammadin wa ala a-li Muhammad, 

kama ba-rakta ala Ibrahim wa ala a-li 

Ibrahim, fil-a’lami-n innaka hami-dum 

maji-d. « 

»Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự 

bằng an cho Muhammad và dòng dõi 

của Người giống như Ngài đã ban bằng 



 

 

 

an cho Ibrahim và dòng dõi của 

Ibrahim, xin Ngài hãy ban phúc lành 

cho Muhammad và dòng dõi của Người 

giống như Ngài đã ban cho Ibrahim và 

dòng dõi của Ibrahim trông toàn vũ trụ, 

quả thật Ngài là Đấng Quyền uy đáng 

được ca ngợi. «  (Muwatta’ Malik). 

Du-a 59: 

فُوَن[ ايَصه ةهَعمَّ زَّ هٱۡلعه َنَرب هَكَرب  ٌمَعلَىٱۡلُمۡرَسلهيَن18٠ُسۡبَحَٰ يَن181َوَسلََٰ لَمه هٱۡلعََٰ هَرب  َّ َوٱۡلَحۡمدُلِله

 (182-18٠)الصافات:]182

[Quang vinh thay Thượng Đế của 

Ngươi, Đấng Chủ Tể của danh dự và 

quyền lực! Ngài vô tội về những  điều 

mà họ đã qui cho Ngài. Và bằng an cho 

các vị Sứ giả. Và mọi lời ca tụng và tán 

dương kính dâng lên Allah, Đấng Chủ 



 

 

 

Tể của toàn vũ trụ] (Chương 37 – As-

Safat, câu 180-182). 

             !                   !                    ! 

 19- Bài Du-a Hoàn Tất Đọc Xướng 

Kinh Qur’an ([16]) 

هَ ٰـَ ْياَلإهلَ ْيُمالذه ْيماًَوتَْكبهْيراً،َصد ٌََّهللاُالعَظه تَْعظه الَجَماله بهَكَماله دُفهْيالَجالَله ُهَوالُمتََوح ه دُإهالَّ الُمتَفَر ه

ْيراًَوتَْدبهْيراً، تَْقده ْجَماله َواۡله ْيله َعلَىالتَْفصه اۡلَْحَواله ْيفه هه،بهتَْصره َوَمْجده ْيبهعََظَمتههه َلالُمتَعَاله ْينَزَّ الَّذه

ْيراً،َوَصد ٌَََّرُسْوُلهللاهالفُْرقَ ْيَننَذه ْلعَالَمه ههلهيَُكْوَنله َواَنَعلَىَعْبده ْنسه اۡله ْيعهالثَّقَلَْينه أَْرَسلَهُإهلَىَجمه

ياًإهلَىهللاه ْيراًَودَاعه ْيراًَونَذه بَشه ن ه ْيمُالجه َراجاًُمنهْيراً.َصد ٌََّهللاُالعَظه َوسه ابهإهذْنههه ُبالغَفُْوُرالَوهَّاُبالتَّوَّ

ْي الَّذه الَشدَائهدَُوالص الَُب،َربُّ قُْدَرتههه عَابهَوالَنَْتله الصه قَاُبَوذَلَّْتلهَجبَُرْوتههه الر ه َخَضعَْتلهعََظَمتههه

َمْنتَُراٍب،َغافهرُاۡلَْربَابهَوُمَسب هبُ تَابهَوَخالهُقَخْلقههه ُلالكه ْيدُاۡلَْسبَابهَوُمْنزه الذَْنبهَوقَابهُلالتَْوبهَشده

ُهوَ هَإهالَّ ٰـَ اَلإهلَ قَابهذُْوالَطْوله َمتَابه.َصد ٌَََّمْنلَْميََزْلَجلهْيالً.َصد ٌََّهللاُالعه ْلُتَوإهلَْيهه تََوكَّ َعلَْيهه

ْيالً. اتََّخذْتُهَُوكه َكفهْيالً.َصد ٌَََّمنه ْيَحْسبهْيبههه َنَصد ٌََّالَهاده َسبْيالً.َصد ٌََّهللاَُوَمْنأَْصد ٌَُّمه إهلَْيهه

ْيُمال دُالَكره ْيُمالَماجه دُالقَده ْيُمالَواحه الَكره ْيُمَوَصد ٌَََّرُسْولُهُالنَبهيُّ دُالعَلهْيُمهللاهقهْيالً.َصد ٌََّهللاُالعَظه َشاهه

ْيُمقُۡلَصد ٌََّٱهللُفَاتَّبه ْيُمالغَفُْوُرالَشُكْوُرالَحله ُهَوالَرْحَمُنالَرحه هَإهالَّ ٰـَ ْياَلإهلَ يَمَصد ٌََّالَّذه لَّةَإهبَراهه عُواْمه

يُمالَحيُّ الَحكه القَيُّْوُمالَحيُّ ْيالَيَُمْوُتالَحيُّ الَّذه ْيُمالَحيُّ العَله ْيُمالَحيُّ الَكره ْيُمالَحيُّ الَحله ْيُمالَحيُّ حه الرَّ

َواۡله َونَْحُنَعلَىَماقَاَلَربُّنَاذُْوالَجالَله ْيَنَولهَماأَْوَجَبَوأَْلَزَمْكَرامه ده قُنَاَمَنالَشاهه َوَخالهقُنَاَوَرازه

النَّبهي هْيَن،وَعلىآلهه ْيَن،َوَصلََواتُهَُوَسالَُمهَُعلىَخاتَمه اْلعَالَمه هَربه  ْيَن،َواْلَحْمدُلِله ده غيُرَجاحه

نهْيَنَوَعنَّاَمعَُهْمبهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَموأَْصَحابههه الُمؤمه َهاته أُمَّ الطَّاههَراته هه ْيَن،َوَعلَىأَْزَواجه والتَّابهعه

يْ ،،َوآالَئهَكالَجسه ْيَمةه َكاْلعَظه ْننهَعمه َعلَْينَامه ْيَنالل ُهمَّلََكاْلَحْمدَُعلَىَماأَْنعَْمَتبهه مه احه حَالرَّ يُثَمةه

ْينََكَوَجعَْلتَنَاأَْنَزْلَتَعلَْينَاَخْيَرُكتُبهَك،َوأَْرَسْلَتإهلَْينَاأَْفَضَلُرُسلهَك، َوَشَرْعَتلَنَاأَْفَضَلَشَرائهَعده

َك ْياهْرتََضْيتَهُلهنَْفسه ْينََكالَّذه ده َوَهدَْيتَنَالهَمعَالهمه لنَّاسه َجْتله ٍةأُُخره أُمَّ ْنَخْيره ْيبَنَْيتَهَُعلَىمه الَّذه

َكاةه،َخْمٍس: الزَّ الصَّالَةه،َوإهيتَاءه ه،َوإهقَامه دًاَرُسوُلَّللاَّ ُمَحمَّ َُوأَنَّ َشَهادَةهأَْنالَإهلَهَإهالََّّللاَّ َوَصْومه

يَا ْنصه ،َولََكاْلَحْمدَُعلَىَمايَسَّْرتَهُمه الحرامه هالبَْيته ،َرَمَضاَن،َوَحج  هه َرَمَضاَنَوقهيَامه َشْهره مه

ْن ْيٌلمه تَْنزه ْنَخْلفههه َوالَمه يَدَْيهه ْنبَْينه ُلمه اْلبَاطه ْيالَيَأْتهْيهه الَّذه ْيزه تَابهَكاْلعَزه لََكَوتهالََوةهكه يٍدالل ُهمَّ ْيٍمَحمه َحكه



 

 

 

ْكمَ َوَعلَّْمتَنَااْلحه ْسالَمه َكبَنُْوإهَمائهَك،اْلَحْمدَُكَماَهدَْيتَنَالهْۡله إهنَّاَعبهْيدَُكبَنُوَعبهْيده ةََواْلقُْرآَن.الل ُهمَّ

اهْسٍمُهَولََكَسمَّ بهُكل ه َك،َماٍضفهْينَاُحْكُمَك،َعدٌْلفهْينَاقََضاُؤَك،نَْسأَلَُكالل ُهمَّ ْينَابهيَده نََواصه ْيَتبهه

تَا ْنَخْلقهَك،نَْفَسَك،أَْوأَْنَزْلتَهُفهْيكه ْندََك:بهَك،أَْوَعلَّْمتَهُأََحداًمه اْلغَْيبهعه ْلمه فهْيعه أَْنأَْواهْستَأْثَْرَتبهه

ناََوَجالََءأَْحَزانهنَا،َوذََهاَبُهُمْوَمنَاَوُغمُ ْيَمَربهْيَعقُلُْوبهنَاَونُْوَرُصدُْوره ْوَمنَا،تَْجعََلاْلقُْرآَنالعَظه

ْينَا،وَعلَّْمناََوَسابهقَنَ ْنهَُمانُس ه ْرنَامه ذَك ه .الل ُهمَّ ْيمه النَّعه ْيلَنَاإهلَْيَك،َوإهلَىَجنَّاتهَكَجنَّاته ْلنَااَودَله ْنهَُماَجهه مه

 ْيَكَعنَّا.الل ُهمَّ ْييُْرضه الَّذه َعلَىاْلَوْجهه َوالنََّهاره له ُلَحالَلَهَُواْرُزْقنَاتهالََوتَهُآنَاَءاللَّْيله ْنيُحه مَّ اهْجعَْلنَامه

اهْجعَْلنَ .الل ُهمَّ تهالََوتههه ،َويَتْلُْوهَُحقَّ هه ُنبهُمَشابههه َويُْؤمه هه ُمَحَراَمهُ،َويَْعَمُلبُمْحَكمه ْيُمُحدُودَهَُويَُحر ه ْنيُقه مَّ امه

ْيَمُحُرْوفَهَُويَُضي هُعحُ ْنيُقه مَّ تَُك،َوالَتَْجعَْلنَامه ْيَنهُْمأَْهلَُك،َوَخاصَّ ال ذه اْلقُْرآنه ْنأَْهله دُْودَهُ،َواهْجعَْلنَامه

نَادَ َْسقَامه نَاَجالًء،َوۡله َْبَصاره ياًءَوۡله اْلقُْرآَنلهقُلُْوبهنَاضه اهْجعَله ْيَن.الل ُهمَّ اَحمه َواًء،َولهذُنُْوبهنَايَاأَْرَحَمالرَّ

النَّ صاًَوَعنه الن هعََم،ُمَمح ه الُظلََل،َوأَْسبهْغَعلَْينَابههه نَّابهه اْلُحلََل،َوأَْسكه ُمَخل هصاً.الل ُهمَّأَْلبهْسناَبههه اره

ابه َنالصَّ مه ْندَاْلباَلَءه ْيَن،َوعه َناْلفَائهزه مه ْندَاْلَجَزاءه عه َعنَّاالنه قََم،َواْجعَْلنَابههه ْيَن،وََوادْفَْعبههه الَتَْجعَْلنَاره

ْيَن،َوفهْياآْل مه َنالنَّاده ،فَأَْصبََحمه ْينه الد ه ْيُن،َوَشغَلَتْهُبالدُّْنيَاَعنه ْناهْستَْهَوتْهُالشَّيَاطه مَّ َنمه َرةهمه خه

ْيَرفَْعَتََمَكانَ الَّذه ْيمه اْلعَظه اْنفَْعنَاَواْرفَْعنَابهاْلقُْرآنه ْيَن.الل ُهمَّ ره هُ،وأَيَّدَْتُسْلَطانَهُ،َوبَيَّْنَتبُْرَهانَهُاْلَخاسه

َعلَْينَابَيَانَهُأَْحَسنُ إهنَّ ُسْبَحانَهُ)فَإهذَاقََرأْنَافَاتَّبهْعقُْرآنَهُثُمَّ ْنقَائهله مه ُكتُبهَكنهَظاماًَوقُْلَتيَاأََعزَّ

،َوأَْفَصُحَهاَكالَماً،َوأَْبَينَُهاَحالاَلًَوَحَراماً، يَادَةهُمْحَكُماْلبَيَانه َنالز ه ،َمْحُرْوٌسمه ُراْلبُرَهانه َظاهه

ْن َوالَمه ْنبَْيَنيَدَْيهه ُلمه اْلبَاطه ْيدٌالَيَأْتهْيهه ْيٌفَوتَْهده ْيدٌ،َوتَْخوه َوْعدٌَوَوعه ،فهْيهه ْيٌلَوالنُْقَصانه ،تَْنزه َخْلفههه

فَ ْيٍد.الل ُهمَّ ْيٍمَحمه ْنَحكه ْيدَ،مه الشََّرَفاْلَمزه ْبلَنَابههه .الل ُهمَّأَْوجه ْيده شه الهحهالرَّ الصَّ ْلعََمله ْيعاًله َوَوف هْقنَاَجمه

َخا ْيهه ههَونََواهه ره ََوامه ْيَن،َوۡله عه ُمْستَمه َطابههه خه ْيذه َفْيَن،َوإهلَىلَذه تَابهَكُمثَقه ْندَاْجعَْلنَابهتهالََوةهكه عَْيَن،َوعه ضه

ْيعه ْيَن،َولََكفهْيَجمه ره نَاذَاكه ْيعهُشُهْوره ْيَن،َولََكفهْيَجمه َحائهزه ْيَن،َولهثََوابههه َناْلفَائهزه مه هه نَاَختْمه أُُمُوره

ْلُمْحسه نَّاله ْيئهْيَنمه ْيَن،َوَهبهاْلُمسه ههأَْجَمعه فَاْغفهْرلَنَافهْيلَْيلَتهنَاَهذه ْيَن.الل ُهمَّ َماقََسْمَتفهْيَراجه نهْيَن.الل ُهمَّ

ْز ٌٍّفَاْجعَْللَنَا ره عَةه ٍةَوَسالََمٍةَوسه حَّ ْنَخْيٍرَوَعافهيٍَةَوصه مه اْلُمبَاَرَكةه ْيفَةه الشَّره هاللَّْيلَةه ذه ْنهُأَْوفََرهه مه

ْنُسْوٍءَوبَالٍَءَوَشر ٍ ْيبه،َوَماأَْنَزْلَتفهْيَهامه َوالنَّصه ْيَن،اْلَحظ ه اْلُمْسلهمه ْفهَُعنَّاَوَعنه َودَاٍءَوفهتْنٍَةفَاْصره

بَقَ ٍدَوأَْيقهْظنَالهتَدَاُركه ُمَحمَّ ٍدَوَعلَىآله َعلَىُمَحمَّ ْيَن.الل ُهمََّصله  مه احه ،بهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَمالرَّ ايَااْۡلَْعَماله

َواْۡله َناْلَخْيره مه ده لتََّزوُّ يَاَمهُ،َوأَْسعَدْتَهُبهَطاَعتهَك،فَاْستَعَدَّلهَماَوَوف هْقنَاله ْنقَبهْلَتصه مَّ ،َواْجعَْلنَامه ْستهْكثَاره

اْختهْملَنَاَشْهَرَرَمضَ ْيَن.الل ُهمَّ مه احه اَنأَماََمهَُوَغفَْرَتَزلَلَـهَُوإهْجَراَمهُ،بهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَمالرَّ

ْضَوانهَكَواْجعَ ْنُعقُْوبَتهَكَونهْيَرانهَكبهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَملْبهره ذْنَامه َمآلَنَاإهلَىَجنَّاتهَكَوأَعه

ْيَن. مه احه ْم،َوأَالرَّ ،َوأَْصلهْحذَاَتبَْينههه ْيَنَواْلُمْسلهَماته ،َواْلُمْسلهمه نَاته نهْيَنَواْلُمْؤمه ْلُمْؤمه اْغفهْرله ل هْفالل ُهمَّ

بَْيَن لَُماته َنالظُّ ْجُهْممه ،َوأَْخره ْمُسبَُلالسَّالَمه هه ْم،َواْهده هه ه َكَوَعدُو  ه ْم،َواْنُصْرُهْمَعلَىَعدُو  إهلَىقُلُْوبههه

،َوَجن هْبُهْم شَالنُّْوره ْنَهاَوَمابََطنَالفََواحه ْموََماَظَهَرمه هه ْمَوأَْبَصاره هه ْكلَُهْمفَْيأَْسَماعه ْمَوبَاره هه أَْزَواجه

مْ ْمَهاَعلَْيهه ْيَهاَوأَتْمه نهْعَمتهَك،ُمثْنهْيَنبهَهاَعلَْيَك،قَابهله ْيَنله ره ،بهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَمَماأَْبقَْيتُُهْم،َواْجعَْلُهْمَشاكه

دُوْ ْيَنَشهه ْيَنالَّذه ْيعهَمْوتَىاْلُمْسلهمه ُهمَّاْغفهْرلهَجمه
ْيَن.الل  مه احه ،َوَماتُْواالرَّ َسالَةه نَبهي هَكبهالر ه ،َوله الََكبهاْلَوْحدَانهيَّةه

ْعُمدَْخلَ ْمنُُزلَُهْمَوَوس ه ْمَواْعُفَعْنُهْم،َوأَْكره اْغفهْرلَُهْمَواْرَحْمُهْم،َوَعافههه ُهم،َعلَىذَلهَك.الل ُهمَّ



 

 

 

،وَ ْلجهَواْلبَْرده
َوالثَّ ْلُهْمبهاْلَماءه .َوأَْغسه َنالدَّنَسه الذُّنُْوبهَواْلَخَطايَاَكَمايُنَقَّىالثَّْوُباۡلَْبيَُضمه نه ْممه نَق ههه

إَْحسَ ْحَسانه ْمبهاْۡله هه يَاَءَوالنُّْوَرَواْلفُْسَحةََوالسُُّرْوَر،َوَجازه ُمالض ه هه ْلَعلَىقُبُْوره َوأَْنزه اناًالل ُهمَّ

َعْفواًَوُغفْ ي هئَاته نهْيَن،َوبهالسَّ آمه اْۡلَْشَهاده ْندَقهيَامه ُمْطَمئهن هْيَن،َوعه اۡلَْلَحاده َراناً،َحتَّىَيُكْونُْوافَْيبُُطْونه

مه احه دََرَجاتهَكَسابهقهْيَن،بهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَمالرَّ ْيَن،َوإهلَىأَْعلَىُعلُوه  ْضَوانهَكَواثهقه َكَوره ْيَن.الل ُهمََّوبهُجْوده

ْخُضْوٍدوَا دٍْرمَّ ،فهْيسه اْلُخلُوده ،إهلَىَجنَّاته ،َوَمَراتهُعالدُّْوده اللُُّحْوده ْيقه ْنضه ْيعاًمه َطْلحٍْنقُْلُهْمَجمه

َوالتُّرَ تَْحَتاْلَجنَاهدله ْرنَاإهلَىَماَصاُرْواإهلَْيهه اْرَحْمَناإَذَاصه ْمدُْوٍد.الل ُهمَّ مَّ ل ٍ ْنُضْوٍدَوظه ابهبهَرْحَمتهَكمَّ

ْنهُ ،َماَعلهْمنَامه لههه َوآجه لههه ،َعاجه ُكل ههه َناْلَخْيره إهنَّانَْسأَلَُكمه ْيَن.الل ُهمَّ مه احه َوَمالَْمنَْعلَُم،يَاأَْرَحَمالرَّ

ْنهَُوَمالَْمنَ َماَعلهْمنَامه لههه َوآجه لههه َعاجه ُكل ههه َنالشَّر ه َماَسأَلََكَونَعُْوذُبهَكمه ْنَخْيره إهنـَّانَْسأَلَُكمه ْعلَُم.الل ُهمَّ

ْنشَّر ه الهُحْوَن،َونَعُوذُبهَكمه بَادَُكالصَّ َوَسْلَمَوعه دٌَصلَّىهللاَُعلَْيهه ْنهَُعْبدَُكَوَرُسْولَُكُمَحمَّ َمامه

دٌَصلَّىهللاُ ْنهَُعْبدَُكَوَرُسْولَُكُمَحمَّ إهنَّانَْسأَلَُكاهْستَعَاذََكمه الهُحْوَن.اللَُّهمَّ بَادَُكالصَّ َوَسْلَمَوعه َعلَْيهه

أَ ْنقَْوله َبإهلَْيَهامه َوَماقَرَّ َنالنَّاره ْنقَْوٍلأَْوَعَمٍلَونَعُوذُبهَكمه َبإهلَْيَهامه ْوَعَمٍل،َوَمااْلَجنَّةََوَماقَرَّ

فَاْجعَْلعَ ْنقََضاءه ْصذُنُْوبَنَاَوَسي هئَاتهنَا،َوثَب هْتاقهبَتَهُلَنَاُرْشداً،َربَنَّاتَقَبَّْلقََضْيَتمه تَْوبَاتهنَا،َوَمح ه

اْۡلَْخال ٌَّه َْحَسنه نَاۡله نَاَواْهده نَتهَنا،َواْسلُْلَسَخائهَمُصدُْوره دْأَْلسه قُلُْوبَنَا،َوَسد ه تَنَا،َواْهده ْيُحجَّ الََيْهده

َْحسَ اْنقُْلنَابهالقُْرآۡله ُفَعنَّاَسي هئََهاإهالَّأَْنَت.الل ُهمَّ ْفَعنَّاَسي هئََهاالَيَْصره نهَهاإهالَّأَْنَت،َواْصره ْيمه اْلعَظه نه

َناْلفَقْ َضا،َومه إهلَىالر ه َنالسََّخطه ،َومه َنالن ارإهلَىاْلَجنَّةه إهلَىالسَّعَادَةه،َومه قَاءه َنالش ه إهلَىمه ره

نَى، َناْلبهاْلغه ،َومه إهلَىاْلَكَراَمةه َهانَةه َناْۡله ،َومه ز ه إهلَىاْلعه َنالذُّله ،َومه ْحَسانه َساَءةهإهلَىاْۡله َناْۡله َومه دَْعةه

بهَرْحَمتهَكيَا ُكل ههه إهلَىأَْنَواعهاْلَخْيره ههه
ُكل  ْنأَْنَواعهالشَّر ه ،َومه إهنَّانَْسأَلَُكإهلَىالسُّنَةه ْيَن.الل ُهمَّ مه احه أَْرَحَمالرَّ

اهْختَْملَنَابهَخْيٍر،َواْجعَْلعَ .الل ُهم  ْصيَانه َنالذُّنُْوبهَواْلعه اَسلََفَوَكاَنمه َواقهَباْۡلََماَنَواْلعَْفَوَعمَّ

نَاإهلَىَخْيٍر. َواَكَوَجعَْلنَاأَْغنَىَخْلقََكبهَكَوأَْفقََرلل ُهمَّالَتَْجعَْلبَْينَنَاَوَبْينَكَأُُمْوره ْزقهنَاأََحداًسه فهْيره

ْنأَْغنَْيتَهُ َعمَّ ْيناَ،َواْغنهنَاالل ُهمَّ ٍةالَتُْلهه حَّ ينَا،َوصه نًىالَيُْطغه بَادَُكإهلَْيَكَوَهْبلَنَاغه َعنَّاَواْجعَْلعه

َنالدُّْنيَاَشهَ نَامه َكالَمه ره داًرُسولهللا،َوتََوفَّنَاَوأَْنَتَراٍضَعنَّا،آخه ادَةَأَْنالَّإلهإال هللاَوأنُمحم 

ْينَ نهْيَنَمَعالَّذه آمه اْلقهيَاَمةه ْمَوالَُهْميَْحَزنُْوَنَغْيَرَغْضبَاٍن،َواْجعَْلنَافهْيَمْوقهفه الََخْوٌفَعلَْيهه

ْنَخَطٍأبهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَمالرَّ َوتََجاَوْزَعنَّاَماكاََنمه نَّاَختََماْلقُْرآنه تَقَبَّْلمه ْيَن.الل ُهمَّ مه أَْونهْسيَاٍنأَْواحه

ْيرٍ ْنُسَؤاٍلُمْنَكٍرَوَنكه َومه ْنَعذَابهاْلقَْبره نَّامه يَادَةٍأَْونُْقَصاٍن،َوآمه ْيٍفأَْوتَْغيهْيٍرأَْوزه ْنآكهتَْخوه ،َومه له

ْن ،َويَمه ْنالن هْيَرانه قَاَبَوالهدَْينَامه قَابَنَاَوره َواْعتهْقره ْيدَان،هَوبَي هْضُوُجوَهنَايَْوَماْلبَْعثه ْرالد ه تَابَنَا،َويَس ه كه

نَّافه ،َوأَْسكه َراطه ،َوثَبه ْتأَْقدَاَمنَاَعلَىالص ه ْيَزاَننَابهاْلَحَسنَاته َسابَنَاَوثَقه ْلمه َواُْرُزْقنَاحه اْلَجنَّاته ْيَوْسطه

يَ ،يَْوَملهقَائهَكيَادَيَّاُن.الل ُهمَّ ْمنَايَْوَماْلبَْعثه ٍدصلىهللاعليةوسلم،َوأَْكره َواَرنَبهي هَكُمَحمَّ ُعجه اَسامه

لَْحماًبَْعدَاْلَمْوته َظامه ُياْلعه ،َويَاَكاسه َويَاَسابهُقالفَْوته ْوته ٍدَوَعلىَالصَّ نَاُمَحمَّ َعلَىَسي هده ،َصله  آله

ْجتَهُ، اًإهالَّفَرَّ نَاَهذَاذَْنباًإهالََّغفَْرتَهُ،َوالََهم  ٍد،َوالَتَدَْعلَنَافهْيَمقَامه نَاُمَحمَّ َوالَدَْيناًإهالَّقََضْيتَهَُسي هده

ْيضاًإهالََّشَفْيتَهُ،َوالَُمبْ إهالََّعافَْيتَهُ،َوالََضاالًّإهالََّهدَْيتَهُ،،َوالََمره ياًإهالَّقََطْعتَهُ،َوالَتَلهى  َوالَبَاغه

ْيراًإهالَّيَسَّْرتَهُ،َوالََعْيباًإهالََّستَرْ ْمتَهُ،َوالََعدُواًإهالََّخذَْلتَهُ،َوالََعسه تَهُ،َوالََحاَجةًَمْنَمي هتاًإهالََّرحه

ضًىَولَنَافهْيَهاَصالَحإهالَّأََعْنتَنَاَعلَىقََضائهَهابهَرْحَمتهَكيَا َيلََكره َرةههه أَْرَحَمَحَوائهجهالدُّْنيَاَواآْلخه



 

 

 

َ نَا،َوَمْنأَْوَصانَابهالدُّعا يأَْرَحامه َهاتهنَاَوذَوه بَائهنَاَوأُمَّ ْيَن.الل ُهمَّاْغفهْرلَنَاَوآله مه احه َوَمْنأَْوَصْينَاهُالرَّ ءه

ْنُهْمَحيَّ ْنُهْمَمي هتاًَوَمْنكاََنمه َوَمْنأََحبَّنَافهْيَك،َوَمْنأَْحبَْبنَاهُفهْيَك،َمْنكاََنمه اًبهَرْحَمتهَكيَابهالدَُّعاءه

تابََكَوأنَْخنَاَمَطايَانَابهبَا ْيَن.إلََهنَاقَدَْحَضْرنَاكه مه احه بهَك،فاَلَتَُردَّنَاَعْنَجنَابهَك،فَإنَّهُالََحْوَلأَْرَحَمالرَّ

أاَلَّتُفَر ه ٌََّجْمعَنَاَهذَاإهالَّبه ٍد،َونَْسأَلَُكالل ُهمَّ َعلَىُمَحمَّ ةَإهالَّبهَك.الل ُهمََّصل ه ذَْنٍبَمْغفُْوٍرَوَسْعيٍَوالَقُوَّ

ْيزَُمْشُكْوٍر،َوَعَمٍلَصالهحٍَمْبُرُوٍر، ،يَاَعزه ْيعهاْۡلُُمْوره يَاَوتهَجاَرةٍلَْنتَبُْوَر،َوَخي هْرلَنَافهْيَجمه

ههَختَْمةًَمْقبُْولَةًُمبَاَرَكةًَعلَىَمْنَجَمعََهاَوقََرأََهاَوَكتَبََهاَوَسَمَعهَغفُْوُر. اْجعَْلَختَْمتَنَاَهذه َنالل ُهمَّ اَوأَمَّ

ْيَن.َربَّنَاَظلَْمنَاأَْنفَُسنَاَوإهْنلَّْمتَْغفهْرلَنَاَوتَْرَحْمنَالََنُكْونََعلَىدَُعائهَها، مه احه َنبهَرْحَمتهَكيَاأَْرَحَمالرَّ مه نَّ

ْيَن، ره ،َوالَتَْجعَْلفهْيقُلُوْاْلَخاسه ْيَمانه ْيَنَسبَقُْونَابهاْۡله ْخَوانهنَاالَّذه ه ْيَنآَمنُواَربَّنَااهغفهْرلَناََوۡله لَّذه الًّله بهنَاغه

نَا،َوثَب هْتأَْقدَاَمنَ ْيٌمَربَّنَاهاْغفهْرلَنَاذُنُْوبَنَاَوإهْسَرافَنَافهْيأَْمره حه ا،َواْنُصْرنَاَعلَىَربَّنَاإهنََّكَرُؤْوٌفرَّ

ْينَ اْلَكافهره ْغقُلُْوبَنَابَْعدَإهذَْهدَاْلقَْومه ْنلَدُْنَكَرْحَمةًإهنََّكأَْنَتاْلَوهَّاُب،َربَّنَاَربَّنَااَلتُزه ْيتَنَا،َوَهْبَلنَامه

ْيكَ ْييُْرضه الهحهالَّذه الصَّ ْلعََمله نَاُرْشداً،َوَوف هْقنَاله ْنأَْمره هْءلَنَامه ْنلَدُْنَكَرْحَمةًَوَهي  َعنَّا،َربَّنَاآتهنَامه

ْملَنَانُْوَرنَا،وَ ُسْوَلفَاْكتُْبنَامَأَتْمه ْيٍر،َربَّنَاآَمن ابهَماأَْنَزْلَتَواتَّبَْعنَاالرَّ َشْيٍءقَده َعاْغفهْرلَنَاإهنََّكَعلَىُكل ه

ينَآ ۡذنَآإهننَّسه ْيُرَربَّنَااَلتَُؤاخه ْعنَاَوأََطْعنَاُغْفَراَنَكَربَّنَاَوإهلَْيَكاْلَمصه ْيَن،َسمه ده أَۡخَطۡأنَاَربَّنَاأَۡوالشَّاهه

ۡلنَاَمااَلَطاقَةَ نقَۡبلهنَاَربَّنَاَواَلتَُحم ه يَنمه ۡلَعلَۡينَآإهۡصٗراَكَماَحَمۡلتَهُۥَعلَىٱلَّذه َوٱۡعُفَعنَّاَواَلتَۡحمه لَنَابههه

ٱۡلَكَٰ نَافَٱنُصۡرنَاَعلَىٱۡلقَۡومه َرةهَوٱۡغفهۡرلَنَاَوٱۡرَحۡمنَآأَنَتَمۡوَلىَٰ يَنَربَّنَاآتهَنافهْيالدُّْنيَاَحَسنَةًَوفهْياآْلخه فهره

َعلَىمُ ُرْوَناْۡلَْبَراَر،َوَصلَّ ٍدَماذََكَرهُالذَّاكه َعلَىُمَحمَّ الل ُهمََّصل ه ٍدَماَحَسنَةًَوقهنَاَعذَاَبالنَّـاره َحمَّ

َعلَى ااهْختَلََفاللَّْيُلَوالنََّهاُر،َوَصل ه ةهَعمَّ زَّ العه ُسْبَحاَنَرب هَكَربَّ ْيَنَواْۡلَْنَصاره ره ٍدَوَعلَىاْلُمَهاجه ُمَحمَّ

ْيَن. هاْلعَالَمه َرب  ه فُْوَن،َوَسالَُمَعلَىاْلُمْرَسلهْيَن،َواْلَحْمدُلِله  يَصه

Allah, Đấng Vĩ đại đã nói sự thật, Ngài 

là Đấng mà không có Đấng thờ phượng 

nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng duy 

nhất trong sự quyền uy và vẻ đẹp hoàn 

hảo cùng với sự vĩ đại và tối cao, Ngài 

là Đấng duy nhất chi phối và điều hành 

mọi sự việc và mọi hiện tượng, Ngài là 



 

 

 

Đấng tối cao với quyền lực vô biên đã 

ban xuống furqan (Sự phân biệt đúng 

sai, phân biệt điều chân lý và điều 

không chân lý và đó chính là kinh 

Qur’an) cho người bề tôi của Ngài để 

làm một sự nhắc nhở và cảnh báo cho 

toàn vũ trụ. Và vị Sứ giả của Ngài, vị 

mà đã được Ngài cử phái đến cho toàn 

thể hai loài con người và Jinn (ma quỷ) 

đã nói sự thật, Người là một con 

người  phàm tục, Người chỉ mang đến 

lời cảnh báo và kêu gọi đến với Allah 

theo lệnh của Ngài và Người thực sự là 

một ngọn đuốc soi sáng. Allah, Đấng vĩ 

đại, Đấng hằng chấp nhận sự sám hối, 

Đấng hằng tha thứ, Đấng hằng ban tặng 

đã nói sự thật, Ngài là Đấng  mà tất cả 



 

 

 

những bầy tôi phải quy phục trước sự vĩ 

đại và tối cao của Ngài, tất cả mọi 

quyền năng và uy lực phải hạ mình 

khuất phục trước quyền năng và uy lực 

của Ngài, và tất cả mọi sự cứng rắn và 

cương dũng phải mềm nhũn và yếu hèn 

trước sức mạnh và quyền năng của 

Ngài, Ngài là Đấng Chúa Tể của tất cả 

mọi chúa tể, Ngài là Đấng tạo ra mọi 

nguyên nhân, Ngài là Đấng ban xuống 

kinh sách và là Đấng đã tạo hóa loài 

người bằng đất bụi, Ngài là Đấng tha 

thứ tội lỗi, chấp nhận sự sám hối, và 

nghiêm minh trừng trị những kẻ nghịch 

đạo và bất tin dưới quyền lực tối 

thượng của Ngài, không có Đấng thờ 

phượng nào khác ngoài Ngài và nơi 



 

 

 

Ngài xin được phó thác tất cả mọi điều 

và với Ngài xin được quay về sám hối. 

Đã nói sự thật Đấng không bao giờ mất 

đi sự uy nghi và quyền lực. Đã nói sự 

thật Đấng đã phụ hộ và che chở mọi sự 

việc. Đã nói sự thật Đấng được mọi vạn 

vật phó thác. Đã nói sự thật Đấng 

hướng dẫn và chỉ đạo đến với con 

đường chân lý của Ngài. Allah đã nói 

sự thật và không ai nói sự thật hơn 

Allah. Allah, Đấng vĩ đại đã nói sự thật 

và Sứ giả của Ngài, vị Nabi đức hạnh 

của Ngài đã nói sự thật, Người là vị 

Nabi đức hạnh nhân từ, là vị trí thức có 

lòng vị tha, có lòng kiên nhẫn chịu 

đựng và luôn biết tạ ơn Allah. Hãy nói: 

Allah là Đấng nói sự thật và hãy đi theo 



 

 

 

môn phái của Nabi Ibrahim, đã nói sự 

thật Đấng mà không có Đấng thờ 

phượng nào khác mà duy chí có Ngài, 

Ngài là Đấng rất mực độ lượng, rất mực 

khoan dung, Ngài là Đấng hằng sống và 

bất diệt, Ngài là Đấng hằng sống và 

thông lãm, Đấng hằng sống và khoan 

dung, Đấng hằng sống và nhân từ, 

Đấng hằng sống và rộng lượng, Đấng 

hằng sống và thông thái, Đấng hằng 

sống và không chết, Ngài có mọi quyền 

uy và tôn nghiêm và chúng con luôn ở 

trên những gì được Thượng Đế của 

chúng con đã nói, Ngài là Đấng Tạo 

hóa chúng con và là Đấng cung dưỡng 

cho chúng con và chúng con luôn tuân 

thủ theo mệnh lệnh của Ngài, mọi lời ca 



 

 

 

ngợi và tán dương kính dâng lên Ngài, 

Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ, cầu xin 

bằng an và phúc lành cho vị Nabi cuối 

cùng và cho dòng dõi của Người và các 

vị Sahabah của Người cùng với những 

ai theo bước chân của họ và cho các bà 

vợ đức hạnh của Người – những người 

mẹ của những người tin tưởng và cho 

tất cả chúng con, với lòng khoan dung 

của Ngài, ôi Đấng khoan dung nhất! 

Lạy Thượng Đế, mọi lời ca ngợi kính 

dâng Ngài về những ân huệ mà Ngài đã 

ban cho chúng con từ các hồng ân vĩ 

đại và to lớn của Ngài khi Ngài ban 

xuống cho chúng con kinh sách tốt nhất 

trong các kinh sách của Ngài và Ngài 

đã cử phái một vị Sứ giả tốt nhất và đức 



 

 

 

hạnh nhất trong các vị Sứ giả của Ngài 

và đã chọn cho chúng cón giáo luật tốt 

nhất trong các giáo luật nơi Ngài và 

Ngài đã làm cộng động của chúng con 

thành một cộng đồng tốt đẹp để kêu gọi 

thiên hạ đến với chân lý của Ngài và 

Ngài đã hướng dẫn chúng con những 

giáo điều mà Ngài đã hài lòng và Ngài 

đã đặt trên năm trụ cột: Đó là lợi tuyên 

thệ chứng nhận không có Đấng thờ 

phượng nào khác ngoài Ngài và 

Muhammad là vị sứ giả của Ngài, dâng 

lễ nguyện Salah, đóng Zakat, nhịn chay 

Ramadan và đi hàng hương Hajj tại 

thánh địa Makkah, và xin tạ ơn Ngài về 

việc mà Ngài đã tạo điều kiện dễ dàng 

cho chúng con hoàn thành tốt việc nhịn 



 

 

 

chay toàn tháng Ramadan cũng như 

việc dâng lễ nguyện Salah và đọc 

xướng kinh sách cao quý của Ngài, 

quyển kinh mà nó không có sự giả mạo 

và sai sót nào đằng trước và đằng sau 

nó bởi vì nó được ban xuống từ Đấng 

Thông thái và đáng ca ngợi. 

Lạy Thượng Đế, xin tạ ơn Ngài vì Ngài 

đã hướng dẫn chúng con đến với Islam 

và dạy cho chùng con sự khôn ngoan và 

kinh Qur’an. Lạy Thượng Đế, quả thật 

chúng con là những tôi tớ của Ngài, là 

con cháu của những kẻ tôi tớ của Ngài, 

Ngài là Đấng Chủ nhân của chúng con, 

Ngài quy định luật trong chúng con và 

Ngài luôn công bằng trong mọi vụ việc 

của chúng con, chúng con cầu xin Ngài 



 

 

 

với tất cả đại danh của Ngài mà Ngài đã 

tự xưng cho Ngài hoặc Ngài đã phán 

trong kinh sách của Ngài hoặc Ngài đã 

dạy một ai đó trong tạo vật của Ngài 

hoặc Ngài giữ nó trong kiến thức của 

cõi vô hình nơi Ngài, hãy làm kinh 

Qur’an thiêng liêng thành mùa xuân 

trong trái tim của chúng con, thành ánh 

sáng trong lòng ngực của chúng con, 

thành sự giải tỏa nỗi buồn của chúng 

con, thành điều trừ khử những lo âu và 

phiền muộn của chúng con, và thành 

nguồn chỉ dẫn chúng con đến với Ngài, 

đến với Thiên Đàng của Ngài – Thiên 

Đàng vô cùng hạnh phúc và cực lạc. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy khiến 

chúng con thành những người luôn 



 

 

 

chấp hành và thực thi các quy định của 

Ngài và xin Ngài đừng khiến chúng con 

thành những người lơ là và làm trái 

ngược các quy định của Ngài, xin Ngài 

khiến chúng con thành những người 

của Qur’an, những người luôn là những 

người của Ngài và chỉ là của Ngài, ôi 

Đấng khoan dung và nhân từ nhất! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài làm cho kinh 

Qur’an thành chiếc đèn soi sáng cho 

trái tim của chúng con, đôi mắt của 

chúng con,  xin Ngài làm cho nó thành 

phương thuốc trị liệu của chúng con, 

thành bộ lọc tội lỗi của chúng con và 

thành nguồn giải cứu chúng con khỏi 

Hỏa ngục.  



 

 

 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy mặc cho 

chúng con y phục halal, hãy cho chúng 

con ở những nơi có bóng mát, hãy ban 

cho chúng con no đủ với các ân huệ của 

Ngài, và giúp chúng con chống lại sự 

thù hận, xin hãy khiến chúng con thành 

những người đạt được thắng lời từ ân 

phước của Ngài và luôn biết tạ ơn về ân 

huệ của Ngài, xin Ngài làm cho chúng 

con biết kiên nhẫn trong mọi tai họa và 

thử thách, và xin Ngài đừng để chúng 

con thành những kẻ luôn bị Shaytan 

cám dỗ mà chỉ biết bận rộn với trần 

gian rồi quên đi tôn giáo để rồi sau đó 

trở thành những kẻ hối tiếc trong muộn 

màng và vào ngày sau sẽ ở cùng với 

những người thua thiệt và thất bại. 



 

 

 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban điều 

hữu ích cho chúng con và nâng cao giá 

trị cho chúng con bằng kinh Qur’an 

thiêng liêng của Ngài, kinh sách mà 

Ngài đã đề cao giá trị của nó, ban cho 

nó quyền lực và phơi bày trong nó 

những lý lẽ và bằng chứng và Ngài đã 

gọi này người cao quý khi ai đó vinh 

quang nó và khi đọc nó thì luôn đi theo 

những gì đã đọc, và kinh Qur’an được 

Ngài giải thích rõ ràng và nó là kinh 

sách với tốt nhất trong các kính sách 

của Ngài, ngôn từ của nó là chuẩn mực 

và ưu việt nhất, Ngài đã giải trình rõ 

ràng trong nó điều halal và haram, nó là 

hiến pháp chuẩn mực, là bằng chứng 

minh bạch, được đảm bảo khỏi sự thêm 



 

 

 

bớt, trong nó có lời hứa, sự răn đe, và 

lời cảnh báo, không có sự giả mạo hay 

sai sót từ đằng sau hay đằng trước của 

nó bởi vì nó được ban xuống từ Đấng 

sáng suốt, thông lãm và đáng ca ngợi. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban thêm cho 

chúng con sự vinh hạnh về nó và xin 

Ngài hãy cho chúng con được thành 

công trong mọi việc làm tốt và chính 

trực. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy khiến 

chúng con đọc xướng kinh sách của 

Ngài theo một lề lối bài bản và làm cho 

người nghe cảm nhận thấy sự ngọt 

ngào, tuân thủ những mệnh lệnh của nó, 

giành được thắng lợi và nhiều ân phước 



 

 

 

khi hoàn tất nó, và để chúng con luôn 

tưởng nhớ đến Ngài trong mọi tháng 

của chúng con, và để chúng con hy 

vọng nơi Ngài trong mọi vụ việc của 

chúng con. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ 

cho tất cả chúng con trong đêm này của 

chúng con và xin Ngài ban cho những 

người chưa làm tốt cũng được ân phước 

giống như những người làm tốt. Lạy 

Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho đêm 

cao quý và ân phúc này nhiều điều tốt 

lành, sức khỏe, bằng an và nhiều bổng 

lộc, xin Ngài hãy ban thêm cho chúng 

con phần lộc, và những gì được ban 

xuống trong đêm này từ điều xấu, tai 

họa và những thứ thách thì xin Ngài 



 

 

 

hãy xua đuổi chúng đi khỏi chúng con, 

bằng sự khoan dung và nhân từ của 

Ngài, ôi Đấng khoan dung và nhân từ 

nhất! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ 

cho những người tin tưởng nam và nữ, 

những người Muslim nam và nữ, xin 

Ngài hãy cải thiện phẩm cách của họ và 

xin Ngài hãy gắn kết trái tim họ lại với 

nhau, xin Ngài hãy giúp đỡ họ chiến 

thắng kẻ thù của Ngài và kẻ thù của họ 

và hãy dẫn dắt họ các con đường bằng 

an, xin Ngài hãy đưa họ ra khỏi bóng 

tối để đến với ánh sáng và xin Ngài 

giúp họ tránh xa những điều xấu và tội 

lỗi, những điều công khai cũng như 

những gì thầm kín, xin Ngài hãy ban 



 

 

 

phúc lành cho họ trong sự nghe của họ, 

sự nhìn ngắm của họ và vợ (chồng) của 

họ và những gì đang ở cùng với họ, xin 

Ngài hãy làm cho họ thành những 

người biết tạ ơn về các ân huệ của Ngài 

và xin Ngài hãy hoàn tất những ân huệ 

của Ngài cho họ bằng lòng khoan dung 

và sự độ lượng của Ngài, ôi Đấng 

khoan dùng và nhân từ nhất! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ 

cho tất cả những Muslim đã chết vì 

muốn tôn thờ Ngài và đưa cao tính duy 

nhất của Ngài và vì Nabi của Ngài và 

thông điệp của Ngài. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ 

cho họ, hãy thương xót họ, thông cảm 



 

 

 

cho họ và ban sự an lành cho họ, xin 

Ngài hãy tiếp đãi tử tế chỗ ở của họ, 

hãy nới rộng lối vào của họ, hãy rửa họ 

bằng nước, bằng tuyết và bằng nước 

lạnh, hãy thanh lọc họ khỏi những tội 

lỗi và sai quấy giống như quần áo trắng 

được làm sạch khỏi những vết bẩn. 

Lạy Thượng Đế, hãy ban cho họ ánh 

đèn, chiếc giường, ánh sáng và sự nghỉ 

ngơi trong ngội mộ của họ, hãy ban 

thưởng ân phước cho họ tương xứng 

với điều tốt mà họ đã làm và hãy khoan 

hồng và tha thứ những điều xấu và sai 

trái cho họ để trong cõi ngôi mộ họ 

được thanh thản và lúc triệu tập họ 

được bình yên và với sự hài lòng của 

Ngài họ được kiên định và để họ đua 



 

 

 

nhau tiến đến đỉnh cao nhất ơ nơi Ngài, 

bằng lòng khoan dung và độ lượng của 

Ngài, ôi Đấng khoan dùng và nhân từ 

nhất! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy chuyển 

tất cả họ từ nơi nhỏ hẹp của ngôi mộ 

đến với thiên đàng vĩnh cữu, nơi của 

những cây bách hương không gai góc, 

và những cây chuối ra trái chông lên 

nhau, và có bóng mát tỏa rộng. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy đoái 

thương chúng con khi nào chúng con đã 

trở thành những gì giống như họ đã trở 

thành dưới lòng đất và đá, với lòng 

khoan dùng và độ lượng của Ngài, ôi 

Đấng khoan dùng và nhân từ nhất! 



 

 

 

Lạy Thượng Đế, quả thật chúng con 

cầu xin Ngài mọi điều tốt lành ở đời 

này và ở đời sau từ những gì chúng con 

biết và những gì không biết. Lạy 

Thượng Đế,  quả thật chúng con cầu xin 

Ngài mọi điều tốt lành mà vị bề tôi của 

Ngài, vị Sứ giả của Ngài, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  

cùng với những người bề tôi ngoan đạo 

của Ngài đã cầu xin Ngài, và chúng con 

cầu xin Ngài che chở khỏi những điều 

xấu mà vị bề tôi của Ngài, vị Sứ giả của 

Ngài, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  cùng với những 

người bề tôi ngoan đạo của Ngài đã cầu 

xin Ngài che chở. 

Lạy Thượng Đế, quả thật chúng con 

cầu xin Ngài Thiên Đàng và những gì 

dẫn bước chúng con đến gần nó từ lời 



 

 

 

nói cũng như hành động, và chúng con 

cầu xin Ngài giúp chúng con tránh khỏi 

lữa của Hỏa ngục và những gì dẫn bước 

chúng con đến gần nó từ lời nói cũng 

như hành động, và những gì mà Ngài 

định đoạt cho chúng con thì xin Ngài 

biến kết quả của nó được ngay chính. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài chấp nhận sự 

sám hối của chúng con và xin Ngài xóa 

đi mọi tội lỗi và sai trái của chúng con, 

xin Ngài hãy làm vững lý lẽ của chúng 

con, xin hướng dẫn trái tim của chúng 

con, xin hãy làm chiếc lưỡi của chúng 

con luôn nói sự thật, xin Ngài làm biến 

mất sự hận thù trong lòng ngực của 

chúng con, xin hãy chỉ dẫn chúng con 

đến với phẩm chất đạo đức tốt và không 



 

 

 

ai có dẫn dắt tốt hơn Ngài mà chỉ có 

Ngài duy nhất, xin Ngài lấy đi khỏi 

chúng con những điều xấu và không ai 

có thể lấy đi điều xấu khỏi chúng con 

mà chỉ có Ngài duy nhất. 

Lạy Thượng Đế, với Qur’an xin Ngài 

hãy chuyển chúng con từ sự bất hạnh 

đến với sự hạnh phúc, từ Hỏa ngục đến 

với Thiên Đàng, từ sự giận dữ đến với 

sự hài lòng, từ sự nghèo đói đến với sự 

giàu có, từ điều xấu đến với điều tốt, từ 

sự thấp hèn đến sự cao quý, từ sự hèn 

hạ đến với sự tôn nghiêm, từ những 

điều bid-ah (những điều bịa đặt) đến 

với những điều Sunnah (đường lối của 

Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص ), từ các điều xấu đến với 

những điều tốt đẹp, bằng lòng khoan 



 

 

 

dung và độ lượng của Ngài, ôi Đấng 

khoan dùng và độ lượng nhất! 

Lạy Thượng Đế, quả thật chúng con 

cầu xin Ngài đức tin Iman, sự khoan 

hồng về những tội lỗi và những điều bất 

tuân đã qua. Lạy Thượng Đế, xin Ngài 

hãy kết thúc cho chúng con bằng những 

điều tốt và làm cho kết cục của mọi sự 

việc của chúng con luôn tốt đẹp. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng để một 

ai khác ngoài Ngài ban bổng lộc cho 

chúng con, xin Ngài hãy cho chúng con 

giàu có nhất trong các tạo vật của Ngài 

nhưng lúc nào cũng là người bề tôi 

nghèo nhất đối với  Ngài, xin Ngài hãy 

ban cho chúng con sự giàu có và sức 



 

 

 

khỏe, xin Ngài hãy làm chúng con giàu 

có đủ không cần đến ai khác và xin 

Ngài hãy khiến lời nói cuối cùng của 

chúng con trên trần gian này là 

Shahadah (lời tuyên thệ) không có 

Đấng thờ phượng nào khác mà chỉ có 

Allah duy nhất và Muhammad là Sứ giả 

của Ngài, hãy kết thúc tuổi đời của 

chúng con và Ngài hài lòng xin Ngài 

đừng giận dữ, xin Ngài cho chúng con 

được bằng an vào ngày phán xét cùng 

với những người không phải lo sợ cũng 

không phải buồn phiền, với lòng khoan 

dung và độ lượng của Ngài, ôi Đấng 

khoan dung và nhân từ nhất! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài đón nhận 

việc hoàn tất kinh Qur’an của chúng 



 

 

 

con và xin Ngài bỏ qua những thiếu sót, 

sai nhầm, sự quên, thêm bớt, xin Ngài 

hãy cứu chúng con thoát khỏi hình phạt 

trong ngôi mộ và qua được ải tra hỏi 

của hai thiên thần Munkir và Nakir và 

tránh phải bị ăn những con dòi rất kinh 

tởm, xin Ngài hãy làm trắng sáng 

gương mặt của chúng con vào ngày 

phục sinh, xin Ngài giải phóng chúng 

con và cha mẹ của chúng con khỏi lửa 

của Hỏa ngục, xin Ngài hãy ban phúc 

cho kinh sách của chúng con, hãy dễ 

dàng trong việc xét xử chúng con và 

hãy làm nặng chiếc cân với những ân 

phước và công đức, hãy làm vững bước 

chúng con trên chiếc cầu Sirat (chiếc 

cầu thử thách để đến được với Thiên 



 

 

 

Đàng), hãy đặt chúng con giữa những 

ngôi vườn trong Thiên Đàng của Ngài, 

hãy để chung con bên cạnh vị Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

của Ngài, hãy rộng lượng với chúng 

con vào ngày phục sinh ngày mà chúng 

con sẽ gặp được Ngài, ôi Thượng Đế! 

Lạy Thượng Đế, ôi Đấng nghe được âm 

thanh, Đấng vượt không gian và thời 

gian, ôi Đấng lấy thịt khỏi xương sau 

khi chết, xin Ngài hãy ban sự bằng an 

cho Nabi Muhammad và dòng dõi của 

Người, xin Ngài đừng bỏ mặc chúng 

con vào ngày xét xử trong tình trạng tội 

lỗi trừ phi Ngài đã tha thứ tội lỗi cho 

chúng con, xin ngài đừng bỏ mặc chúng 

con buồn phiền trừ phi Ngài đã giải tỏa 

cho chúng con, đừng bỏ mặc chúng con 



 

 

 

mắc nợ trừ phi Ngài đã xóa nợ cho 

chúng con, đừng  bỏ mặc chúng con 

mắc bệnh trừ phi Ngài đã cho chúng 

con khỏi bệnh, đừng bỏ mặc chúng con 

bị tai họa trừ phi Ngài đã cứu giúp, 

đừng bỏ mặc chúng con lầm đường lạc 

lối trừ phi Ngài đã dẫn dắt chúng con, 

đừng bỏ mặc chúng con bất công trừ 

phi Ngài đã trừ khử nó, đừng bỏ mặc 

chúng con chết đi trừ phi Ngài đã yêu 

thương chúng con, đừng bỏ mặc chúng 

con đối mặt với kẻ thù trừ phi Ngài đã 

làm chúng thất bại, đừng bỏ mặc chúng 

con trong tình trạng khó khăn trừ phi 

Ngài đã tạo thuận lợi và dễ dàng cho 

chúng con, đừng bỏ mặc chúng con 

trong tình trạng xấu hổ trừ phi Ngài đã 



 

 

 

che đậy nó cho chúng con, đừng bỏ 

mặc chúng con cần đến nhu cầu nào đó 

trên trần gian và đời sau trừ phi Ngài đã 

ban bố cho chúng con trong sự hài lòng 

của Ngài và những điều đó mang lại tốt 

lành cho chúng con, với lòng khoan 

dung và độ lượng của Ngài, ôi Đấng 

khoan dung và nhân từ nhất! 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài tha thứ cho 

chúng con, cho cha mẹ của chúng con, 

cho những người thân thuộc của chúng 

con, cho  những người đã cầu xin Ngài 

cho chúng con sự an lành,  cho những 

người mà chúng con cầu xin Ngài ban 

phúc lành cho họ, cho những ai vì Ngài 

mà họ yêu thương chúng con và những 

ai vì Ngài mà chúng con yêu thương họ, 



 

 

 

bao gồm tất cả những người đã chết và 

những người đang còn sống, với lòng 

khoan dung và độ lượng của Ngài, ôi 

Đấng khoan dung và nhân từ nhất! 

Ôi Đấng thờ phượng của chúng con, 

quả thật chúng con đã hoàn tất việc đọc 

kinh sách của Ngài và chúng con đang 

ở ngay cánh cửa nơi Ngài, xin Ngài 

đừng khước từ chúng con bởi quả thật 

không có quyền năng và sức mạnh nào 

ngoài quyền năng và sức mạnh của 

Ngài. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự 

bằng an cho Muhammad, và lạy 

Thượng Đế, quả thật chúng con cầu xin 

Ngài đừng chia rẽ tập thể này của 



 

 

 

chúng con trừ phi mọi tội lỗi đã được 

Ngài tha thứ, mọi lời cầu xin đã được 

Ngài đáp lại, mọi việc làm ngoan đạo 

đã được Ngài chấp nhận, và mọi sự 

mua ban đã không bị thua lỗ, xin Ngài 

ban phúc lành cho chúng con trong tất 

cả mọi vụ việc, ôi Đấng Tốn Nghiêm và 

Đấng Hằng tha thứ. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy làm cho 

sự bế mạc của chúng con là sự bế mạc 

được thành công mang lại phúc lành vì 

được Ngài chấp nhận, xin Ngài hãy ban 

phúc lành cho tất cả chúng con, những 

ai tập hợp Qur’an, những ai đọc nó, 

những ai viết nó, những ai nghe nó, và 

những ai kêu gọi đến với nó, với lòng 



 

 

 

khoan dung và độ lượng của Ngài, ôi 

Đấng khoan dung và nhân từ nhất! 

Lạy Thượng Đế của chúng con, chúng 

con đã bất công với chính bản thân của 

chúng con và nếu như không được Ngài 

tha thứ và đoái thương chúng con thì 

chắc chắn chúng con sẽ là những người 

thua thiệt. Lạy Thượng Đế của chúng 

con, xin Ngài tha thứ cho chúng con, 

cho những người anh em của chúng 

con, những người mà họ đã đi trước 

chúng con bằng đức tin Iman, xin Ngài 

đừng để trái tim của chúng con bị khóa 

chặt không hé mở với những người tin 

tưởng. Lạy Thượng Đế, quả thật Ngài 

là Đấng rất mực khoan dung và nhân 

từ. Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha 



 

 

 

thứ tội lỗi của chúng con, hãy phụ hồ 

trong mọi vụ việc của chúng con, hãy 

làm vững bước của chúng con và giúp 

chúng con thắng lợi những người ngoại 

đạo. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng 

làm trái tim của chúng con trệch hướng 

sau khi Ngài đã hướng dẫn chúng con 

và Ngài đã ban cho chúng con sự 

thương xót ở nơi Ngài, quả thật Ngài là 

Đấng hằng ban tặng! Lạy Thượng Đế, 

xin Ngài hãy ban cho chúng con sự 

thương xót của Ngài ở nơi Ngài và phù 

hộ mọi vụ việc của chúng con được 

ngay chính, xin Ngài hãy ban thành 

công cho các việc làm ngoan đạo của 

chúng con trong sự hài lòng của Ngài. 



 

 

 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy hoàn 

thiện ánh sáng cho chúng con, hãy tha 

thứ tội lỗi cho chúng con bởi quả thật 

Ngài là Đấng có quyền năng trên mọi 

thứ. Lạy Thượng Đế của chúng con, 

chúng con đã tin tưởng những gì được 

ban xuống từ Ngài và chúng con đã 

theo bước vị Sứ giả của Ngài, vậy xin 

Ngài hãy ghi nhận chúng con cùng với 

các chứng nhân của sự thật, chúng con 

đã nghe và chúng con đã vâng mệnh, 

xin Ngài tha thứ và với Ngài chúng con 

phải quay về. 

Lạy thượng Đế của chúng con, xin Ngài 

đừng bắt tội chúng con nếu chúng con 

quên hay nhầm lẫn. Lạy Thượng Đế 

của chúng con, xin Ngài đừng bắt 



 

 

 

chúng con vác gánh nặng giống gánh 

nặng mà Ngài đã đặt lên những người 

trước chúng con. Lạy Thượng Đế của 

chúng con, xin Ngài đừng bắt chúng 

con vác gánh nặng vượt quá khả năng 

của chúng con. Xin Ngài lượng thứ và 

khoan hồng cho chúng con. Ngài là 

Đấng bảo hộ che chở chúng con, bởi 

thế xin Ngài yểm trợ chúng con thắng 

những kẻ không có đức tin. 

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

Ngài hãy ban cho chúng con phần tốt 

đẹp ở trên trần gian và phần tốt đẹp ở 

Ngày sau và xin Ngài cứu chúng con 

khỏi hình phạt của Hỏa ngục. 



 

 

 

Lạy Thượng Đế, cầu xin Ngài ban sự 

bằng an cho Muhammad với số lượng 

tất cả những ai ngoan đạo đã nhắc đến 

Người, hãy ban phúc lành Muhammad 

theo sự luân chuyển ngày và đêm, hãy 

ban phúc lành cho Muhammad và cho 

những người Muha-jiri-n (những người 

dời cư từ Makkah đến Madinah định cư 

vì con đường Islam) và những người 

Al-ansar (những cư dân Madinah). Thật 

vinh quang thay cho Đấng Chủ Tể của 

chúng con, Đấng Chủ Tể của sự tôn 

nghiêm khác với những gì mà kẻ xàm 

bậy miêu tả về Ngài, và cầu xin an lành 

đến cho tất cả các Sứ giả của Ngài, và 

mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 

lên Allah, Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ. 
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