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 Những Công Việc Của Ramadan  

o Ân Phúc Tháng Ramadan  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e đã 

báo tin mừng cho các vị 

Sahabah, Người nói:  

 Trong một lời dẫn khác thì 

Người e nói:  

 Ông Ibad thuật lại, Nabi e 

nói:  

https://islamhouse.com/433638


 

 

 

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Nabi e nói:  

 Còn lời dẫn khác của Muslim 

thì lại ghi: “Các cánh cửa 

hồng phúc được mở ra”.  

 Và cũng theo sự ghi nhận 

của Muslim, ông Abu 

Huroiroh t thuật lại, Nabi e 

nói:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Salman Al-Farisi t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e đã 

thuyết giảng vào ngày cuối 



 

 

 

của tháng Sha’ban, Người 

nói:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Ibnu Abbas t thuật lại, 

tôi đã nghe Thiên sứ của 

Allah e nói:  

 Ông Anas bin Malik t thuật 

lại rằng Nabi e thường cầu 

nguyện khi Ramadan đến, và 

khi vào tháng Rajab thì 

Người e thường nói:  

 Bà A’ishah i thuật lại rằng bà 

đã nói với Thiên sứ của 

Allah e: Thưa Thiên sứ của 

Allah, đã vào tháng 



 

 

 

Ramadan, em nên cầu 

nguyện điều gì? Người bảo:  

 Ông Abu Ja’far bin Ali t 

thuật lại: Thường khi vào 

đầu tháng Rammadan thì 

Thiên Sứ của Allah e hay 

hướng mặt về Qiblah rồi cầu 

nguyện nói:  

o Ân Phúc Nhịn Chay Tháng 

Ramadan  

 Ông Abu Huroiroh thuật lại, 

Nabi e nói:  

 Ông Ibnu Abbas t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Anas bin Malik e thuật 

lại rằng có người đã hỏi Nabi 



 

 

 

việc Sadaqah (bố thí) nào tốt 

nhất thì Người bảo:  

 Ông Anas bin Malik e cũng 

thuật lại rằng Nabi e có nói:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Nabi e nói:  

 Nabi Muhammad e có nói:  

 Khi người nhịn chay xả 

chay, y ăn uống và tán dương 

ca tụng Ngài và y hy vọng sự 

tha thứ ở nơi Ngài, điều đó 

làm cho Ngài hài lòng về y. 

Nabi e nói:  

 Và khi xả chay nếu người 

nhịn chay cầu nguyện thì 

Allah sẽ đáp lại lời cầu 



 

 

 

nguyện của y như Nabi e đã 

có nói:  

 Ông Anas t và Ibnu Abbas t 

đồng thuật lại rằng mỗi khi 

Nabi e xả chay thì Người 

thường cầu nguyện nói:  

 Ông Ibnu Umar t thuật lại 

răng khi xả chay Nabi e 

thường cầu nguyện, nói:  

 Ông Ibnu Umar t cũng thuật 

lại rằng khi xả chay thì Nabi 

e thường cầu nguyện, nói:  

 Ông Abu Huroiroh thuật lại 

rằng ông đã nghe Nabi e có 

nói:  

 Uqbah bin Amir t thuật lại, 

Nabi e có nói:  



 

 

 

 Ông Abdurrahman bin 

Samrah t thuật lại rằng Nabi 

e nói về những gì Người đã 

nằm mộng thấy:  

 Ông Ali bin Abu Talib t 

thuật lại, Thiên sứ của Allah 

e nói:  

 Ông Anas bin Malik t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Anas t cũng có thuật lại 

rằng Thiên sứ e có nói:  

 Trong tháng Ramadan, 

những người nhịn chay được 

cưới những nàng trinh nữ 

mắt to trữ tình. Trong một 

Hadith, Nabi e có nói:  



 

 

 

 Ông Anas t thuật lại rằng 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Và trong một Hadith khác, 

Nabi e nói:  

o Ân Phúc Của Việc Rộng Lượng 

Trong Ramadan Và Đọc Xướng 

Qur’an  

 Ông Sa’ad bin Abu Wiqas t 

thuật lại, Nabi e nói:  

 Zaid bin Khalid t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Và Allah chỉ thương xót và 

bao dung với những người bề 

tôi có tấm lòng thương xót 

như Nabi e đã nói:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại:  



 

 

 

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Mu’azd t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói:  

 Nabi e cũng có nói:  

 Tháng Ramadan là tháng để 

ôn và học Qur’an. Fatimah  

thuật lại rằng Nabi e đã nói 

cho bà biết rằng:  

 Hadith theo lời thuật của 

Ibnu Abbas t rằng: Quả thật 

việc ôn Qur’an giữa Người e 

và đại Thiên thần Jibril là 

vào ban đêm.  

 Ông Ibnu Umar t thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah e 

nói:  



 

 

 

 Ông Anas t và Tamim t thuật 

lại, Nabi e nói:  

o Salah Tarawih  

 Ông Ibnu Mas’ud t thuật lại, 

Nabi e nói:  

 Ibnu Umar t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói:  

 Abdullah bin Umar t thuật 

lại, Nabi e nói:  

 Buraidah t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói:  

 Và trong một Hadith dài của 

Ubadah bin Samit t:  

 Trong  Hadith  của Amru bin 

Shu’aib t rằng Nabi e nói:  

o Qiyam([2]) Ramadan  



 

 

 

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Abdurrahman bin Awf t 

thuật lại, Thiên sứ của Allah 

e nói về tháng Ramadan:  

 Ông Abdullah bin Salam 

thuật lại, Nabi e nói:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Bilal t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói:  

 Ông Abu Darda’ t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Ibnu Mas’ud t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  



 

 

 

 Ông Anas t thuật lại từ ông 

Rabi’a bin Wiqas t rằng 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Uqbah t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói:  

o Ân Phúc Của Mười Ngày Giữa 

Tháng Ramadan  

 Theo sự ghi nhận của 

Attabrani, ông Abdullah bin 

Anis thuật lại rằng Nabi e 

được hỏi về đêm định mệnh 

Qadr thì Người nói:  

 Ông Ibnu Mas’ud t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Talhah bin Abidullah t 

thuật lại, Thiên sứ của Allah 

e nói:  



 

 

 

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Jabir t thuật lại, thiên sứ 

của Allah e nói về đêm định 

mệnh Qadr:  

 Ubadah bin Samit t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Ibnu Abbas t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

o Ân Phúc Mười Ngày Cuối Của 

Ramadan  

 Bà A’ishah i thuật lại rằng:  

 Ông Anas t thuật lại:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  



 

 

 

 Ông Abu Ja’far - 

Muhammad bin Ali thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Quả thật, Nabi e thường 

Itikaf vào mười ngày cuối 

của Ramadan. Và theo giáo 

luật Islam, người làm Itikaf 

không được phép đến gần 

vợ.  

 Các vị Sahabah nói: Thưa 

Thiên sứ của Allah, chẳng 

phải Người cũng đã làm thế 

mà? Người e nói:  

 Ông Ali thuật lại rằng mỗi 

đêm của mười đêm cuối 

Ramadan, Thiên sứ của 

Allah thường tắm vào 



 

 

 

khoảng thời gian giữa 

Maghrib và Isha’ (Hadith 

yếu kém trong đường dẫn 

truyền).  

 Ibnu Umar t nói: ăn mặc 

trang nhã và chỉnh tề là bổn 

phận nên làm đối với Allah.  

 Trong mười ngày cuối của 

Ramadan, giáo lý khuyến 

khích người Muslim làm 

Itikaf. Bà A’ishah i thuật lại:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Ubadah bin Samit t 

thuật lại, Thiên sứ của Allah 

e nói:  



 

 

 

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói 

về tháng Ramadan:  

o Trong Bảy Ngày Cuối Của 

Ramadan  

 Một Hadith Sahih khác, Nabi 

e có nói:  

 Abu Bakrah nói: Quả thật tôi 

nghe Thiên sứ của Allah e 

nói về mười đêm cuối của 

Ramadan:  

 Abu Zdar t thuật lại:  

 Còn trong một lời dẫn khác 

thì Người e đã nói với Abu 

Zdar t:  

o Đêm Hy Vọng Nhiều Nhất Cho 

Đêm Định Mệnh Qadr  



 

 

 

 Đêm được cho là có hy vọng 

nhiều nhất cho đêm định 

mệnh Qadr là đêm 27 bởi 

ông Ubaiya bin Ka’ab t nói:  

 Ibnu Umar t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah nói:  

 Ông Mu’awiyah t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

o Các Việc Làm Trong Đêm Định 

Mệnh Qadr  

 Nabi Muhammad e nói:  

 Bà A’ishah i nói: Thưa Thiên 

sứ của Allah, nếu tôi gặp 

được đêm định mệnh Qadr 

thì em nên nói gì? Người e 

nói:  



 

 

 

 Ông Ibnu Abbas t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

o Chia Tay Ramadan  

 Nabi Muhammad e nói:  

 Ông Abu Saeed t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói:  

 Và sự bôi xóa phải đi kèm 

điều kiện: giữ những điều 

phải giữ trong giới hạn của 

Ramadan. Đa số học giả 

Islam cho rằng sự bôi xóa 

này chỉ đối với các tội lỗi 

nhỏ mà thôi bởi dựa theo 

Hadith được Muslim ghi lại 

rằng Nabi e nói:  



 

 

 

 Điểm thứ nhất: Việc được 

bôi xóa tội lỗi nhỏ phải đi 

kèm với việc tránh xa những 

đại trọng tội.  

 Điểm thứ hai: Hadith muốn 

nói rằng những việc làm bắt 

buộc này chỉ bôi xóa các tội 

lỗi nhỏ mà thôi.  

 Và trong một lời dẫn khác, 

Nabi e nói:  

 Ông Al-Bazzar t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ibnu Abbas t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói:  

 Và một trong những nguyên 

nhân khiến người Muslim 

được Allah tha thứ trong 



 

 

 

tháng Ramadan là Zikr (tụng 

niệm) Ngài như trong một 

Hadith Nabi e có nói:  

 Nabi e lên bục giảng nói: 

“Amin, Amin, Amin”, có lời 

hỏi thì Người nói:  

 Trong Hadith Sahih, Nabi e 

nói:  

 Ibnu Abbas t thuật lại, Nabi e 

nói:  

 Một lời dẫn khác được ghi 

lại bởi Albazzar qua lời thuật 

của Abu Saeed t rằng Nabi e 

nói:  

 Umar bin Abdul-Aziz nói 

trong bức thư của ông: Các 

người hãy nói giống như 



 

 

 

người cha của các người, 

Adam u đã nói:  

 Và các người hãy nói giống 

như Nabi Nuh u đã nói:  

 Và các người hãy nói giống 

như Nabi Musa u đã nói:  

 Và các ngươi hãy nói giống 

như Zdu Annun (Jonah)([4]) 

đã nói:  

 Riêng việc cầu xin Allah ban 

cho Thiên Đàng và cứu rỗi 

khỏi Hỏa Ngục là điều quan 

trọng nhất trong Du-a. Nabi e 

nói:  

 Và trong một Hadith, Nabi e 

có nói:  



 

 

 

o Nhịn Chay Sáu Ngày Tháng 

Shauwal  

  Ông Abu Ayyub t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Thawban thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói:  

 Ông Abu Huroiroh t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah nói:  

 Ibnu Umar t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói:  

 Những Công Việc Của Ramadan 

(Tóm lược “LaTa-if Al-Ma’arif” của 

Sheikh Zain Addin Abdurrahman bin 

Rajab Al-Hambali) 

ْيفه َشْهَر َرَمَضاَن، ْي َخصَّ بهاْلفَْضله َوالتَّْشره ه الَّذه َن  اَْلَحْمدُ لِله لنَّاسه َوبَي هنَاٍت مه وأَْنَزَل فهْيهه اْلقُْرآَن ُهدَى له

ْنهُ َواْمتهنَاٍن، َوأَيْ  ، َواْختَصَّ َمنه اْصَطفاهُ بهفَْضٍل مه هُ بهاْلعَْفوه َواْلغُْفَرانه ، َوَخصَّ قََظ بهاْلَوْعظه اْلُهدَى َواْلفُْرقَانه

ْيمه ال مه اْلعَظه .َمْن َوفَّقَهُ فهْي هذَا اْلَمْوسه  شَّأْنه



 

 

 

دًا عَ  . َوأَْشَهدُ أَْن ُمَحمَّ ْحَسانه ْيَك لَهُ ذُْو اْلفَْضله َواْْله ْْبدُهُ َوَرُسْولُهُ َسي هدُ َوأَْشَهدُ أَْن َّلَّ إلهَ إهَّلَّ هللاُ َوْحدَهُ ََّل َشره

ْيًما َكثه  ، َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَعلَى آلههه َوأَْصَحابههه َوَسلََّم تَْسله  ْيًرا.َولَده َعدَنَانه

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 

lên Allah, Đấng đã ban hồng phúc và sự 

thiêng liêng đặc biệt cho tháng Ramadan, 

tháng mà Ngài đã ban xuống Kinh 

Qur’an dùng làm nguồn Chỉ đạo cho 

nhân loại và mang những bằng chứng rõ 

rệt và tiêu chuẩn phân biệt phúc tội và 

đúng sai, tháng mà Ngài dành riêng cho 

nó sự tha thứ và lòng bao dung đặc biệt, 

tháng mà Ngài dùng để thanh lọc người 

bề tôi bằng ân huệ và phúc lành của 

Ngài, và tháng mà Ngài đánh thức những 

ai Ngài muốn phù hộ và soi sáng cho họ. 

Tôi chứng nhận rằng không có Thượng 

Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài là 



 

 

 

Thượng Đế duy nhất không có đối tác 

ngang vai, Ngài là Đấng của ân phúc và 

tốt đẹp; và tôi chứng nhận rằng 

Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên 

sứ của Ngài, cầu xin Allah ban sự bằng 

an và phúc lành cho Người, cho gia 

quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo 

của Người. 

Đây là phần tóm lược rất hữu ích về các 

việc làm cho mùa thiêng liêng và ân 

phúc, những động lực của tâm hồn cũng 

như sự quyết tâm song hành với những 

thời khắc quý báu. 

Cầu xin Allah che chở và phù hộ chúng 

ta những gì Ngài yêu thích trong việc 

tuân lệnh và phục tùng Ngài, xin Ngài 



 

 

 

hãy nhân thêm cho chúng ta các ân 

phước và tha thứ tội lỗi cho chúng ta, xin 

Ngài hãy đáp lại lời cầu nguyện của 

chúng ta bởi quả thật Ngài là Đấng 

Quảng đại và Nhân từ. 

     Abdurrahman bin Muhammad bin 

Qasim 

l  9 ; 

 Ân Phúc Tháng Ramadan 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e đã báo tin mừng cho các 

vị Sahabah, Người nói: 

يَاَمهُ يُْفتَُح فهيهه أَْبَواُب اْلَجنَّةه َويُْغلَُق فهيهه قَدْ َجاَءكُ »   ْم َشْهُر َرَمَضاَن َشْهٌر ُمْبَاَرٌك اْفتََرَض هللاُ َعلَْيُكْم صه

َم َخْيَرَها فَقَدْ ُحره  ْن أَْلفه َشْهٍر َمْن ُحره يُن فهيهه لَْيلَةٌ َخْيٌر مه يمه َوتُغَلُّ فهيهه الشَّيَاطه رواه أحمد  «َم أَْبَواُب اْلَجحه

 والنسائي.



 

 

 

“Quả thật, đã đến với các ngươi tháng 

Ramadan, một tháng ân phúc mà Allah 

đã sắc lệnh nhịn chay cho các ngươi, 

Ngài ra lệnh cho các cánh cửa Thiên 

Đàng mở ra, các cửa Hỏa Ngục đóng lại, 

giam cầm những tên Shaytan, và trong nó 

có một đêm tốt hơn một ngàn tháng, 

người nào bị cấm sự tốt đẹp của đêm đó 

thì quả thật y là kẻ đã bị cấm điều tốt 

đẹp.” (Ahmad, Annasa-i). 

 Trong một lời dẫn khác thì Người e 

nói: 

 « ،  «فََمْرَحْبًا بههه َوأَْهلً أَتَاُكْم َرَمَضاُن َسي هدُ الشُُّهْوره

“Đã đến với các ngươi Ramadan, tháng 

chủ đạo của các tháng, hãy hân hoan đón 

chào nó!” 



 

 

 

 Ông Ibad thuật lại, Nabi e nói: 

ْحمَ » ُل الرَّ ، فَيُنز ه ْيُب فهْيهه الدَُّعاَء، أَتَاُكْم َرَمَضاُن، َشْهُر بََرَكٍة يَْغَشاُكُم هللاُ فهْيهه ةَ، َويَُحطُّ اْلَخَطايَا، َويَْستَجه

ُكْم َخْيًرا، فَإهنَّ  ْن أَْنفُسه ْي بهُكْم َمَلئهَكتَهُ، فَأُْرْوا هللاَ مه ، َويُْبَاهه ُكْم فهْيهه َم فهْيهه يَْنُظُر هللاُ إهلَى تَنَافُسه  الشَّقهيَّ َمْن ُحره

، ورُ  «َرْحَمةَ هللاه   َواتُهُ ثهقاٌت.رواهُ الطْبرانيُّ

“Tháng Ramadan đến với các ngươi, đó 

là tháng ân phúc, vào tháng này Allah sẽ 

ban nhiều bổng lộc cho các ngươi, 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. (Attabra-ni ghi lại và những người 

dẫn truyền đều thuộc cấp trung thực và 

chính xác). 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi e 

nói: 

يُن »  لَته الشَّيَاطه رواه  «إهذَا دََخَل َشْهُر َرَمَضاَن فُت هَحْت أَْبَواُب السََّماءه ، َوُغل هقَْت أَْبَواُب َجَهنََّم ، َوُسْلسه

 الْبخاري ومسلم.

“Khi vào tháng Ramadan thì các cửa trời 

được mở ra, các cửa Hỏa Ngục được 

đóng lại và những tên Shaytan bị xiềng 

xích” (Albukhari, Muslim). 

 Còn lời dẫn khác của Muslim thì lại 

ghi: “Các cánh cửa hồng phúc được 

mở ra”. 



 

 

 

 Và cũng theo sự ghi nhận của Muslim, 

ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi e 

nói: 

يُن »   «إهذَا َجاَء َرَمَضاُن فُت هَحْت أَْبَواُب اْلَجنَّةه َوُغل هقَْت أَْبَواُب النَّاره َوُصف هدَته الشَّيَاطه

“Khi Ramadan đến, các cánh cửa Thiên 

Đàng được mở ra, các cánh cửa Hỏa 

Ngục được đóng lại và những tên 

Shaytan bị xích lại”. 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

ن ه َوُغل هقَْت أَْبَواُب »  يُن َوَمَردَةُ اْلجه ْن َشْهره َرَمَضاَن ُصف هدَته الشَّيَاطه ُل لَْيلٍَة مه ْنَها إهذَا َكاَن أَوَّ النَّاره فَلَْم يُْفتَْح مه

َى اْلَخْيره أَْقْبهْل َويَا  ى ُمنَاٍد يَا بَاغه ْنَها بَاٌب َويُنَاده ْر بَاٌب َوفُت هَحْت أَْبَواُب اْلَجنَّةه فَلَْم يُْغلَْق مه َى الشَّر ه أَْقصه بَاغه

َن النَّاره َوذَلهَك ُكلَّ لَْيلٍَة  ه ُعتَقَاُء مه  النسائي والحاكم.رواه الترمذي و «َولِله

“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, Annasa-i và 

Hakim). 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

يَْت أُ »  ْن أُْعطه ْندَ هللاه مه ائهمه أََطْيُب عه ةٌ قَْْبلَُهْم ُخلُوُف فَمه الصَّ َصاٍل فهى َرَمَضاَن لَْم تُْعَطَها أُمَّ تهى َخْمَس خه مَّ

ُروا ُويََزي هُن هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُكلَّ يَْوٍم َجنَّتَهُ  ْسكه َوتَْستَْغفهُر لَُهُم اْلَملَئهَكةُ َحتَّى يُْفطه يحه اْلمه ُك ثُمَّ يَ  ره قُوُل يُوشه

يُروا إهلَْيكه َوتَُصفَّدُ فهيهه َمَردَةُ الشَّيَا الهُحوَن أَْن يُْلقُوا َعْنُهُم اْلَمئُونَةَ َواألَذَى َويَصه ى الصَّ ْبَاده ينه فَلَ عه طه

ره لَْيلَ  هه َويُْغفَُر لَُهْم فهى آخه َى «ٍة يَْخلُُصْوَن فهيهه إهلَى َما َكانُوا يَْخلُُصوَن إهلَْيهه فهى َغْيره . قهيَل يَا َرُسوَل هللاه أَهه

َل إهنََّما يَُوفَّى أَْجَرهُ إهذَا قََضى َعَملَهُ » لَْيلَةُ اْلقَدْره قَاَل  نَّ اْلعَامه  رواه أحمد. «َّلَ َولَكه

“Trong tháng Ramadan, cộng đồng của 

Ta được ban cho năm điều mà những 

cộng đồng trước họ không được ban cho, 



 

 

 

đó là mùi hôi cửa miệng người nhịn chay 

trở nên thơm tho của xạ hương nơi Allah, 

các Thiên Thần sẽ cầu xin tha thứ cho họ 

cho đến khi họ xả chay, mỗi ngày Allah 

trang hoàng Thiên Đàng rồi Ngài phán 

bảo: “Những người bề tôi ngoan đạo của 

TA đã chịu khổ hạnh vì muốn được đến 

với nhà ngươi (Thiên Đàng)”, quỷ 

Shaytan sẽ bị nhốt lại, cho nên chúng 

không thể quấy nhiễu trong tháng này 

như chúng đã từng làm trong các tháng 

khác. Và Ngài sẽ tha thứ cho họ vào cuối 

đêm”, có lời hỏi: Thưa Thiên sứ của 

Allah! Đó có phải là đêm Qadr không? 

Người e nói: “Không, phần thưởng sẽ 

được ban cho người làm mỗi khi việc làm 

đã được thực hiện” (Ahmad). 



 

 

 

 Ông Salman Al-Farisi t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e đã thuyết giảng 

vào ngày cuối của tháng Sha’ban, 

Người nói: 

ْن أَْلفه َشْهٍر، َجعَ »  يٌم، َشْهٌر ُمْبَاَرٌك، َشْهٌر فهيهه لَْيلَةٌ َخْيٌر مه َل هللاُ يا أَيَُّها النَّاُس قَدْ أََظلَُّكْم َشْهٌر َعظه

َن اْلَخْيره َكاَن  َب فهيهه بهَخْصلٍَة مه ًعا، َمْن تَقَرَّ يَضةً، َوقهيَاَم لَْيلههه تََطوُّ يَاَمهُ فَره َواهُ، صه يَضةً فهيَما سه َكَمْن أَدَّى فَره

ْْبُر ثَ  ، َوالصَّ ْْبره َواهُ، َوُهَو َشْهُر الصَّ يَضةً فهيَما سه يَن فَره يَضةً فهيهه َكاَن َكَمْن أَدَّى َسْْبعه َوابُهُ َوَمْن أَدَّى فَره

، َمْن فَ  نه ْزقه اْلُمْؤمه ، اْلَجنَّةُ، َوَشْهُر اْلُمَواَساةه، َوَشْهٌر يَُزادُ فهي ره طََّر فهيهه َصائهًما َكاَن لَهُ َمْغفهَرةً لهذُنُوبههه

، َن النَّاره تَْق َرقَْبَتههه مه هه َشْيٌء " قُْلنَا: َوعه ْن أَْجره ْن َغْيره أَْن يُْنقََص مه هه مه ثُْل أَْجره يَا َرُسوَل هللاه،  َوَكاَن لَهُ مه

ائهَم، ُر الصَّ دُ َما يُْفطه ي هللاُ َهذَا الثََّواَب َمْن فَطََّر  ُسوُل هللاه َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم:فَقَاَل رَ  لَْيَس ُكلُّنَا يَجه " يُْعطه

ي شَ  ْن َحْوضه ْن َماٍء، َوَمْن أَْشْبََع َصائهًما َسقَاهُ هللاُ مه ْربَةً ََّل َصائهًما َعلَى َمذْقَةه لَْبٍَن أَْو تَْمَرةٍ أَْو َشْربٍَة مه

َن النَّاره َمْن َخفََّف َعْن يَْظَمأُ َحتَّى يَدُْخَل اْلجَ  تٌْق مه ُرهُ عه لُهُ َرْحَمةٌ، َوأَْوَسُطهُ َمْغفهَرةٌ، َوآخه نَّةَ، َوُهَو َشْهٌر أَوَّ

َصالٍ  ْن أَْربَعه خه َن النَّاره فَاْستَْكثهُروا فهيهه مه هه فهيهه َغفََر هللاُ لَهُ َوأَْعتَقَهُ مه َما  , َمْملُوكه َخْصلَتَْينه تُْرُضوَن بههه

َما َربَُّكْم ، فََشهَ  ا اْلَخْصلَتَانه اللَّتَانه تُْرُضوَن بههه نَى بهُكم َعْنُهَما ، فَأَمَّ ادَةُ أَْن َّل إهلَهَ َربَُّكْم ، َوَخْصلَتَْينه َّل غه

نَى بهُكْم َعْنُهَما ، فَتَْسأَلُوَن هللاَ اْلَجنَّةَ  , إهَّل هللاُ َوتَْستَْغفهُرونَهُ  ا اللَّتَانه َّل غه َن النَّاره  َوأَمَّ « َوتَعُوذُوَن بههه مه

 رواه ابن خزيمة والْبيهقي وغيرهما.

“Hỡi người dân! Quả thật tháng vĩ đại ân 

phúc đã đến với các ngươi, tháng mà 

trong đó có một đêm định mệnh Qadr tốt 

hơn một ngàn tháng, tháng mà Allah đã 

sắc lệnh việc nhịn chay là bổn phận, dâng 



 

 

 

lễ nguyện Salah trong đêm là điều 

khuyến khích. Ai làm một điều gì đó 

trong những điều tốt đẹp và ân phước 

trong tháng này thì người đó giống như 

người đã làm một điều bổn phận, còn ai 

thực hiện một điều bổn phận thì người đó 

giống như người đã thực hiện bảy mươi 

điều bổn phận. Và tháng Ramadan là 

tháng của sự kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn 

phần thưởng của nó chính là Thiên Đàng, 

và nó là tháng của sự bình đẳng, tháng 

được ban phát thêm thiên lộc, ai tiếp đãi 

đồ xả chay cho một người nhịn chay thì y 

sẽ được tha thứ tội lỗi và được giải thoát 

khỏi Hỏa Ngục và y sẽ được ban ân 

phước giống như ân phước của người 

nhịn chay đó, tuy nhiên người nhịn chay 



 

 

 

đó không bị mất một điều gì từ ân phước 

của việc nhịn chay”. 

 Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của 

Allah e! Đâu phải tất cả chúng tôi ai cũng 

có khả năng tiếp đãi đồ ăn cho người 

nhịn chay. Người e nói: “Allah sẽ ban 

thưởng ân phước cho ai tiếp đãi người 

nhịn chay một hớp sữa, hoặc một quả chà 

là khô hoặc một ngụm nước lã. 

Và ai cho người nhịn chay uống thì 

Allah, Đấng Tối Cao sẽ cho người đó 

uống nước trong Hawdh (tên của một hồ 

nước ân phúc ở Ngày Sau) và sau khi 

uống y sẽ không bao giờ khát nữa cho 

đến khi y vào Thiên Đàng. Và ai giảm 

gánh nặng cho người giúp việc của y thì 



 

 

 

Allah sẽ tha thứ tội lỗi cho y và giải thoát 

y khỏi Hỏa Ngục và thu nhận y vào 

Thiên Đàng.Và tháng Ramadan, phần 

đầu của nó là lòng thương xót, phần giữa 

của nó là sự tha thứ và phần cuối của nó 

là sự giải thoát khỏi Hỏa Ngục. 

Bởi thế, các ngươi hãy làm thật nhiều 

bốn điều: hai điều mà Thượng Đế của các 

ngươi hài lòng và hai điều mà các ngươi 

không thể không cần đến chúng. Hai điều 

mà Thướng Đế của các ngươi hài lòng 

chính là lời chứng nhận “ ُهللا َ  và cầu ”ََّل إهلهَ إهَّل 

xin Ngài tha tứ tội lỗi; còn hai điều mà 

các ngươi không thể không cần đến 

chúng chính là việc các ngươi cầu xin 

Ngài ban cho Thiên Đàng và cầu xin 

Ngài che chở cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục.” 



 

 

 

(Ibnu Khuzaimah, Albayhaqi và những 

người khác). 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

يَن َشْهٌر َخيْ »  ْنهُ، أََظلَُّكم َشْهُرُكْم َهذَا، بهَمْحلُوفه َرُسوُل هللاه َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم َما َمرَّ بهاْلُمْسلهمه ُر لَُهْم مه

ْنهُ بهَمْحلُوفه َرُسوُل هللاه َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم، إهنَّ هللاَ لَيَْكتُُب أَْجَرهُ َوَّل َمرَّ بهاْلُمنَافهقهيَن َشْهُر َشر ٍ لَ  ُهْم مه

َن يُعه  لَهُ، َوذَلهَك أَنَّ اْلُمْؤمه لَهُ، َويَْكتُُب إهْصَرهُ َوَشقَاَءهُ قَْْبَل أَْن يُدْخه قَةَ دُّ فهيهه القُوَت َوالنَّفَ َونََوافهلَهُ قهْْبَل أَْن يُدْخه

م، فَغُْنٌم يَْغنَُمهُ اْلمُ  نهيَن وإت هْبَاَع َعْوَراتههه ْبَادَةه، َويَعُدُّ فهيهه اْلُمنَافهُق أتْبَاَع َغَفلٍت اْلُمؤمه ْلعه ُن له   «ْؤمه

يثههه  ُر »  :َوقَاَل بَْندَاُر فهي َحده نهيَن يَْغتَنهُمهُ الفَاجه ْلُمْؤمه هه َرَواهُ اْبُن ُخَزْيَمةَ فه  «َفُهَو ُغْنٌم له هه َوَغْيره يحه  .ي َصحه

“Tháng này của các ngươi đã đến với các 

ngươi, với lời thề của Thiến sứ của Allah 

e rằng không có tháng nào đi qua những 

người Muslim lại ân phúc hơn tháng này 

và không có tháng nào đi qua những 

người Munafiq (giả tạo đức tin) lại tồi tệ 

hơn tháng này; và với lời thề của một vị 

Thiên sứ của Allah e rằng quả thật Allah 



 

 

 

đã ghi nhận người được ân phước của 

tháng này trước khi đi vào nó và Ngài đã 

ghi nhận những người bất hạnh không đạt 

được ân phước của tháng này trước khi đi 

vào nó. Quả thật, vào tháng này người có 

đức tin chuẩn bị lương thực và sự bố thí 

cho việc thờ phượng còn người Munafiq 

thì chuẩn bị theo dõi sự xao lãng của 

những người có đức tin cũng như thăm 

do khuyết điểm của họ. Do đó, người có 

đức tin sẽ được thành công.” 

Bandar nói trong Hadith của ông: “Bởi 

thế, đó là sự thành công của những người 

có đức tin còn những kẻ vô đức tin sẽ 

thất bại thảm hại.” (Ibnu Khuzaimah ghi 

lại trong bộ Sahih của ông). 



 

 

 

 Ông Ibnu Abbas t thuật lại, tôi đã 

nghe Thiên sứ của Allah e nói:  

ُل لَ »  َن اْلَحْوله إهلَى اْلَحْوله لهدُُخوله َشْهره َرَمَضاَن ، فَإهذَا َكاَن أَوَّ دُ مه ْن َشْهره إهنَّ اْلَجنَّةَ لَتَُزيَُّن َوتُنَجَّ ْيلٍَة مه

ْن تَْحته اْلعَْرشه يُقَاُل لََها يٌح مه لََق اْلُمثهيَرةُ ، فَتَْصفهُق  : َرَمَضاَن َهْبَّْت ره نَانه ، َوحه أَْوَراَق أَْشَجاره اْلجه

ْنهُ . َوتَُزيَُّن اْلحُ  عُوَن أَْحَسَن مه نَانه ، فَيُْسَمُع لهذَلهَك َطنهيٌن لَْم يَْسَمعه السَّامه يعه أَْبَوابه اْلجه يُن َحتَّى َمَصاره وُر اْلعه

يَن : يَقهْفَن بَْيَن ُشَرفه اْلَجنَّةه ، ٍب  فَيُنَاده ْن َخاطه ْضَواُن َما َهْل مه َجهُ ، فَيَقُْلَن ، يَا ره ه إهلَى هللاه َعزَّ َوَجلَّ فَيَُزو 

ْن َشْهره َرَمَضانَ  ُل لَْيلٍَة مه هه أَوَّ َساُن ، َهذه يْبُُهنَّ بهالتَّْلْبهيَةه ، يَا َخْيَراُت حه هه اللَّْيلَةُ ؟ ، فَيُجه ، َويُْفتَُح فهيَها  َهذه

يَن مه  ائهمه نَانه لهلصَّ ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلَّمَ أَْبَواُب اْلجه ةه ُمَحمَّ ْضَواُن ،  . ْن أُمَّ َويَقُوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ : يَا ره

ٍد َصلَّى هللاُ  ةه ُمَحمَّ ْن أُمَّ يَن مه ائهمه يمه َعنه الصَّ نَانه ، يَا َمالهُك ، أَْطْبهْق أَْبَواَب اْلَجحه  َعلَْيهه َوَسلََّم اْفتَْح أَْبَواَب اْلجه

 واه الْبيهقي وغيره.ر« 

“Quả thật, Thiên Đàng được trang hoàng 

và làm đẹp từ năm này qua năm khác để 

đón tháng Rammadan. Đêm đầu tiên của 

tháng Ramadan thì cơn gió dưới chiếc 

Ngai vương Arsh thổi đến, nó có tên là 

Almuthirah, nó đánh vào những chiếc lá 

cây của Thiên Đàng làm chúng rụng 

xuống, tiếng xào xạc của hiện tượng đó 

rất êm tai mà người nghe chưa từng được 



 

 

 

nghe bao giờ, rồi các nàng trinh nữ có đôi 

mắt to trữ tình xuất hiện đứng giữa chốn 

Thiên Đàng vinh dự và tiếng hô gọi vang 

lên: Có ai nói chuyện với Allah thì Ngài 

sẽ gả tôi cho người đó? Rồi các nàng 

trinh nữ mắt to trữ tình nói: Hỡi các 

Thiên thần nơi Thiên Đàng, đây là đêm 

gì thế? Họ đáp: Đây là đêm đầu tiên của 

tháng Ramadan. Thế là các cánh cửa 

Thiên Đàng được mở ra cho những người 

nhịn chay thuộc cộng đồng của 

Muhammad e” (Albayhaqi). 

Ông Amru bin Murrah t thuật lại, có một 

người đàn ông đến gặp Thiên sứ của 

Allah e nói: Thưa Thiên sứ của Allah! 

Nếu tôi chứng nhận không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah và Người 



 

 

 

là Thiên sứ của Allah, rồi tôi dâng năm lễ 

nguyện Salah bắt buộc, đóng Zakah, nhịn 

chay Ramadan và cầu nguyện trong đêm 

của nó thì Người thấy tôi sẽ thuộc thành 

phần nào? Người e nói: 

ْيقهْيَن َوالشَُّهدَاء »  د ه َن الص ه  رواه ابن خزيمة وابن حْبان. «مه

“Thuộc những người Siddiq và Shaheed” 

(Ibnu Khuzaimah và Ibnu Hibban). 

 Ông Anas bin Malik t thuật lại rằng 

Nabi e thường cầu nguyện khi 

Ramadan đến, và khi vào tháng Rajab 

thì Người e thường nói: 

ْك لَنَا فهى َرَجٍب »   رواه الطْبراني وغيره. «َوَشْعْبَاَن َوبَلغناَ َرَمَضاَن اللَُّهمَّ بَاره

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban hồng 

phúc cho bầy tôi trong tháng Rajab và 



 

 

 

Sha’bah, và xin Ngài hãy để bầy tôi gặp 

được Ramadan” (Attabrani và những 

người khác ghi lại). 

Abdul-Aziz bin Marwan nói: những 

người Muslim trước kia thường cầu 

nguyện khi tháng Ramadan đến: “Lạy 

Thượng Đế, quả thật tháng Ramadan đã 

đến với bầy tôi, xin Ngài hãy cho bầy tôi 

bình an từ nó và cho nó bình an từ bầy 

tôi, xin Ngài hãy ban cho bề tôi sự nhịn 

chay và hành lễ cầu nguyện trong đêm 

của nó, xin Ngài hãy cho bầy tội sự siêng 

năng, chăm chỉ, sức lực và sự tích cực và 

xin Ngài hãy che chở bầy tôi tránh xa 

khỏi những điều tội lỗi và sai trái!”. 



 

 

 

Mu’alla bin Al-Fadl nói: Họ thường cầu 

nguyện Allah trong sáu tháng rằng xin 

Ngài hãy để cho họ được gặp Ramadan, 

rồi sau đó họ thường cầu nguyện trong 

sáu tháng rằng xin Ngài hãy chấp nhận 

Ramadan của họ. 

Yahya bin Abu Kathir nói: thường trong 

các lời Du-a của họ là họ nói: “Lạy 

Thượng Đế, xin Ngài hãy cho bề tôi bình 

an đến với Ramadan và hãy cho bề tôi 

bình an trong Ramadan và xin Ngài hãy 

đón nhận nó từ nơi bề tôi!”. 

Việc gặp được tháng Ramadan và được 

nhịn chay trong tháng đó là một ân huệ 

và hồng phúc vĩ đại, như có một Hadith 

nói về hai người đàn ông, một trong hai 



 

 

 

đã tham gia chinh chiến và đã tử trận, 

người còn lại chết một năm sau đó trên 

giường bệnh. Vị Sahabah Talhah đã nằm 

mộng thấy tình trạng của hai người, 

người chết trên giường bệnh được vào 

Thiên Đàng trước người đã tử trận trong 

chinh chiến vì con đường chính nghĩa 

của Allah. Talhah cảm thấy lạ và nói lại 

cho mọi người nghe thì họ cũng thấy 

ngạc nhiên. Tất cả họ đã đến gặp Nabi e 

và kể lại sự việc cho Người thì Người 

nói: “Điều gì làm cho các ngươi ngạc 

nhiên chứ?”. Các vị Sahabah nói: Người 

đã tử trận vì con đường chính nghĩa của 

Allah đáng lẽ phải được vào Thiên Đàng 

trước người chết trên giường của y chứ? 

Người e nói: 



 

 

 

، فَلَ »  َما بَْينَُهَما أَلَْيَس قَدْ َمَكَث َهذَا بَْعدَهُ َسنَةً َوأَْدَرَك َرَمَضاَن فََصاَمهُ َوَصلَّى َكذَا َوَكذَا َسْجدَةً فهى السَّنَةه

 رواه أحمد وابن ماجه. «  َما بَْيَن السََّماءه َواألَْرضه أَْبعَدُ 

“Chẳng phải y (người chết trên giường) 

đã sống một năm trời sau người kia 

(người tử trận), y đã gặp được Ramadan 

và đã nhịn chay, y đã dâng lễ nguyện 

Salah thế này, đã Sujud thế này thế này 

trong một năm trời đó sao? Bởi thế, dĩ 

nhiên là khoảng cách giữa hai người rất 

xa tựa như khoảng cách giữa trời và đất” 

(Ahmad, Ibnu Majah). 

 Bà A’ishah i thuật lại rằng bà đã nói 

với Thiên sứ của Allah e: Thưa Thiên 

sứ của Allah, đã vào tháng Ramadan, 

em nên cầu nguyện điều gì? Người 

bảo: 

بُّ اْلعَْفَو فَاْعُف َعن هى »   رواه أحمد. «قُولهى اللَُّهمَّ إهنََّك َعفُوٌّ تُحه



 

 

 

“Nàng hãy cầu nguyện: Ollhumma 

innaka ‘Afu-wun tuhibbu Al-Afwa fa’fu 

‘anni (Lạy Thượng Đế, quả thật Ngài là 

Đấng Khoan Dung, Ngài yêu thích sự 

khoan dung, bởi thế, xin Ngài hãy tha thứ 

tội lỗi cho bề tôi!)” (Ahmad). 

Tháng Rammadan đến, trong nó có hồng 

phúc, sự giải thoát, sự thắng lợi và sự 

thanh thản ở nơi tâm hồn. Nếu ai đó 

không thu lợi được trong tháng này thì 

biết đến thời khắc nào nữa y có thể thu 

lợi? Ai không biết làm cho Thượng Đế 

của y hài lòng thì y là kẻ đã rời xa Ngài 

và sẽ không thành đạt. Ai yêu thương 

tháng này thì sẽ được yêu thương và ai 

rời bỏ điều tốt đẹp và phúc lành của nó 



 

 

 

thì y là kẻ đã bị ngăn cấm khỏi những 

điều phúc lành và tốt đẹp. 

Ramadan đến với cánh đồng hành đạo 

Thanh lọc tội lỗi và vết nhơ tâm hồn. 

Hãy thực hiện bổn phận và nghĩa vụ 

Lời nói, hàng động và cả tinh thần. 

Nếu gieo hạt mà không tưới nước 

Đến mùa thu hoạch ê chề tiếc thay. 

 Ông Abu Ja’far bin Ali t thuật lại: 

Thường khi vào đầu tháng Rammadan 

thì Thiên Sứ của Allah e hay hướng 

mặt về Qiblah rồi cầu nguyện nói: 



 

 

 

لَّهُ َعلَْينَا بهاأْلَْمنه »  ، َواْلعَْونه َعلَى اللَُّهمَّ أَهه فَاعه اأْلَْسقَامه ، َوده لَةه
ْسلَمه َواْلعَافهيَةه اْلُمَجلَّ يَمانه َوالسَّلََمةه َواْله َواْله

نَّا، َحتَّى . اللهم َسل هْمنَا لهَرَمَضاَن َوَسلَّْمهُ لَنَا، َوتَُسل هُمهُ مه ، َوتهَلَوةه اْلقُْرآنه يَامه َلةه َوالص ه اُن يَْخُرُج َرَمضَ  الصَّ

 رواه ابن عساكر. «َوقَدْ َغفَْرَت لَنَا َوَرَحْمتَنَا َوَعفَْوَت َعنَّا 

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy bắt đầu 

nó cho bầy tôi sự an bình, Iman, qui 

phục, sức khỏe dồi dào, chống được bệnh 

tật, xin Ngài hãy giúp đỡ bầy tôi trong sự 

dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay, và đọc 

xướng Qur’an. Lạy Thượng Đế, hãy cho 

bầy tôi bằng an với Ramadan và cho nó 

bằng an với bầy tôi và xin đón nhận nó từ 

bầy tôi, và khi Ramadan ra đi thì mong 

rằng Ngài đã tha thứ cho bầy tôi, đã yêu 

thương bầy tôi và đã khoan dung với bầy 

tôi!” (Ibnu ‘Asa-kir). 

Ibnu Annajjar thuật lại từ Al-Harith 

Al’Awar rằng Ali t, khi nào ông nhìn 

thấy trăng lưỡi liềm đầu tháng thì ông 



 

 

 

cầu nguyện, nói: “Lạy Thượng Đế, quả 

thật bề tôi cầu xin Ngài điều tốt đẹp và 

phúc lành của tháng này, xin Ngài hãy 

mở cánh cưa ân phúc, xin Ngài hãy ban 

phát thiên lộc, ánh sáng và tinh thần của 

Ramadan, và cầu xin Ngài che chở khỏi 

điều xấu và tội lỗi trong nó và tiếp diễn 

sau nó”. 

l  9 ; 

 Ân Phúc Nhịn Chay Tháng Ramadan 

 Ông Abu Huroiroh thuật lại, Nabi e 

nói: 

ْعٍف إهَّلَّ الص ه »  ائَةه ضه مه يَاَم فَإهنَّهُ لهى قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُكلُّ َعَمله اْبنه آدََم لَهُ اْلَحَسنَةُ َعْشُر أَْمثَالهَها إهلَى َسْْبعه

نْ  ى بههه تََرَك َشْهَرتَهُ َوَطعَاَمهُ َوَشَرابَهُ مه ْندَ  َوأَنَا أَْجزه هه َوفَْرَحةٌ عه ْندَ فهْطره ائهمه فَْرَحتَانه فَْرَحةٌ عه أَْجلهْي ، لهلصَّ

ْسكه  يحه اْلمه ْن ره ْندَ هللاه مه ائهمه أَْطيَُب عه  رواه الْبخاري و مسلم.  «لهقَاءه َرب ههه َولَُخلُوُف فَمه الصَّ



 

 

 

“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 đoạt 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 niềm 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). 

Và trong một lời dẫn khác của Bukhari: 



 

 

 

ى بههه »  ْوُم لهى َوأَنَا أَْجزه  «لهُكل ه َعَمٍل َكفَّاَرةٌ ، َوالصَّ

“Tất cả mỗi việc làm đều có mức lượng 

ân phước của nó, riêng nhịn chay là của 

TA, và chính TA sẽ tự ban ân phước cho 

nó”. 

Còn trong lời dẫn của Ahmad: 

ى بههه »  ْوُم لهى َوأَنَا أَْجزه  «لهُكل ه َعَمله اهْبنه آدََم َكفَّاَرةٌ ، َوالصَّ

“Tất cả mỗi việc làm của con cháu Adam 

đều có mức lượng ân phước của nó, riêng 

nhịn chay là của TA, và chính TA sẽ tự 

ban ân phước cho nó”. 

Các việc làm đều được nhân thêm ân 

phước từ mười lần đến bảy trăm lần 

ngoại trừ việc nhịn chay, nó sẽ không có 

giới hạn trong việc được nhân thêm ân 



 

 

 

phước mà chính Allah sẽ ban cho nó vô 

số ân phước, bởi quả thật, nhịn chay là sự 

kiên nhẫn chịu đựng. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

َساٖب  ْبهُروَن أَۡجَرُهم بهغَۡيره حه  [١٠]سورة الزمر: ﴾  ١٠﴿ إهنََّما يَُوفَّى ٱلصََّّٰ

{Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng 

mới hưởng trọn phần thưởng của mình 

một cách không cần tính toán.} (Chương 

39 – Azzumar, câu 10). 

Sự kiên nhẫn chịu đựng được phân làm 

ba dạng: kiên nhẫn chịu đựng trong việc 

tuân lệnh và phục tùng Allah, kiên nhẫn 

chịu đựng trong việc tránh xa những điều 

Allah nghiêm cấm, và kiên nhẫn chịu 

đựng về những điều được Allah an bài và 



 

 

 

định đoạt. Và tất cả ba dạng này đều có 

trong nhịn chay. 

Trong Hadith được nói ở trên qua lời 

thuật của Salman Al-Farisy t: “Và tháng 

Ramadan là tháng của sự kiên nhẫn, và 

sự kiên nhẫn phần thưởng của nó chính là 

Thiên Đàng”. 

Ibnu Umar t thuật lại, Nabi e có nói: 

يَاُم هلله، »   رواه الطْبراني. «ََّل يَْعلَُم ثََوابَهُ إهَّلَّ هللاُ الص ه

“Nhịn chay là của Allah, không ai biết 

được phần thưởng dành cho nó ngoại trừ 

một mình Allah” (Attabrani). 

Chúng ta hãy biết rằng việc ân phước 

được nhân thêm cho các việc làm đều có 

những nguyên nhân, tiêu biểu: 



 

 

 

Do sự thiêng liêng của địa điểm chẳng 

hạn như ở vùng đất Haram (Makkah, 

Madinah) thì ân phước của việc dâng lễ 

nguyện tại các Thánh đường Makkah, 

Madinah đều được nhân thêm. Nabi e có 

nói: 

ْن أَْلفه َصلَةٍ »  ى َهذَا أَْفَضُل مه ده دَ اْلَحَراَم  َصلَةٌ فهى َمْسجه َواهُ إهَّلَّ اْلَمْسجه  رواه مسلم. «فهيَما سه

“Dâng lễ nguyện Salah tại Masjid này 

của ta (tức Masjid Nabawi tại Madinah 

ngày nay) tốt hơn một ngàn lần dâng lễ 

nguyện tại các Masjid khác trừ Masjid 

Ka’bah (Al-Haram – Makkah)” 

(Muslim). 

 Ông Ibnu Abbas t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 



 

 

 

ائَةَ أَْلفه َشْهره َرَمَضانَ »  ْنهُ َما تَيَسََّر لَهُ َكتََب هللاُ لَهُ مه َواَها  َمْن أَدَْرَك َرَمَضاَن بهَمكَّةَ فََصاَم َوقَاَم مه فهيَما سه

 رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. «

“Ai gặp được Ramadan tại Makkah rồi 

nhịn chay và dâng lễ cầu nguyện hằng 

đêm trong tháng đó thì Allah sẽ ghi cho 

người đó một trăm ngàn ân phước của 

tháng Ramadan ở những nơi khác” (Ibnu 

Ma-jah với đường dẫn truyền yếu). 

Do sự thiêng liệng của thời gian, chẳng 

hạn như tháng Ramadan, mười ngày đầu 

của tháng Zhul-Hijjah, về hồng phúc của 

tháng Ramadan như đã được nói đến 

trong Hadith Salman đã đề cập phần trên: 

“Ai làm một điều gì đó trong những điều 

tốt đẹp và ân phước trong tháng này thì 

người đó giống như người đã làm một 

điều bổn phận, còn ai thực hiện một điều 



 

 

 

bổn phận thì người đó giống như người 

đã thực hiện bảy mươi điều bổn phận”. 

 Ông Anas bin Malik e thuật lại rằng 

có người đã hỏi Nabi việc Sadaqah (bố 

thí) nào tốt nhất thì Người bảo: 

 رواه الترمذي.  «َصدَقَةٌ فهى َرَمَضاَن » 

“Sadaqah trong tháng Ramadan” 

(Tirmizhi). 

 Ông Anas bin Malik e cũng thuật lại 

rằng Nabi e có nói: 

ةً »  جَّ ُل حه ى » أَْو قَال  «ُعْمَرةٌ فهى َرَمَضاَن تَْعده ةً َمعه  رواه الْبخاري. «َحجَّ

“Làm Umrah trong tháng Ramadan bằng 

với hành hương Hajj hoặc hành hương 

Hajj cùng với Taanhah” (Albukhari). 



 

 

 

Ibnu Abu Maryam thuật lại lời của các 

thầy của ông rằng họ thường dạy: Khi 

nào Ramadan đến thì các người hãy làm 

tự thiện thật nhiều, bởi việc từ thiện trong 

tháng này sẽ được nhân thêm ân phước 

rất nhiều chẳng hạn như hãy chi dùng 

cho chính nghĩa của Allah, và một lần 

tụng niệm trong tháng này tốt hơn một 

ngàn lần tụng niệm trong tháng khác. 

Annakha’i nói: Nhịn chay một ngày 

trong tháng Ramadan tốt hơn một ngàn 

ngày nhịn chay, một lần tụng niệm trong 

tháng này tốt hơn một ngàn lần tụng 

niệm, và một Rak’at trong tháng ngày tốt 

hơn một ngàn Rak’at. 



 

 

 

Bởi vì việc nhịn chay, bản thân nó là việc 

làm được nhân thêm vô số ân phước so 

với các việc làm khác, và nhịn chay 

Ramadan lại được nhân thêm ân phước 

hơn các nhịn chay khác, cho nên Allah đã 

sắc lệnh nó thành một bổn phận bắt buộc 

cho bầy tôi của Ngài và Ngài đã qui định 

cho nó thành một trong các trụ cột nền 

tảng để thiết lập Islam. 

— Các ân phước có thể được nhân thêm 

bởi những lý do khác, chẳng hạn như do 

sự cao quí của người thực hiện đối với 

Allah cũng như lòng kính sợ Ngài thật 

nhiều giống như ân phước của cộng đồng 

này được nhân thêm nhiều hơn so với 

phần ân phước của các cồng đồng trước. 



 

 

 

Nói về viềc nhịn chay không được qui 

định giới hạn về ân phước thì câu nói tốt 

nhất chính là những điều được ông 

Sufyan nói: “Hadith “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 đoạt ân phước cho việc 

làm đó của y” là một hadith rõ ràng và 

quyết định hơn hết so với các Hadith 

khác. Khi vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ 

thanh toán người bề tôi của Ngài, Ngài sẽ 

thanh toán mức độ trọn vẹn hay sai sót 

của tất cả các việc làm ngoại trừ việc 

nhịn chay, Ngài sẽ xí xóa những sai sót 



 

 

 

của nó và thu nhận vào Thiên Đàng bởi 

việc nhịn chay” (Albayhaqi). 

Dựa trên ý nghĩa này, chúng ta hiểu rằng 

quả thật việc nhịn chay là việc của Allah, 

không một ai biết và lấy được ân phước 

của y từ việc nhịn chay, mà ân phước đó 

sẽ được giữ lại nơi Allah, và lúc bấy giờ 

người ta sẽ nói: quả thật tất cả các việc 

làm khác có thể sẽ xóa hết tội lội của một 

người cho nên y không còn một ân phước 

nào nữa bởi có một Hadith đã ghi rằng: 

ْن بَْعٍض. فَإهن بَقهَي َحَسنَ»  ي هئَات، َويَقُصُّ بَْعُضَها مه ةٌ دََخَل بهَها إهنَّهُ يَُواَزُن يَْوَم اْلقهيَاَمةَ َبْيَن اْلَحَسنَاته والسَّ

ْبَُها اْلَجنَّةَ   «َصاحه

 “Vào Ngày Phán Xét, các việc làm xấu 

và tốt sẽ được mang ra cân, chúng sẽ bù 

trừ qua lại cho nhau, bởi thế, nếu một 



 

 

 

điều tốt còn lại thì chủ nhân của nó sẽ 

được vào Thiên Đàng”. 

Hadith này có hàm ý nói về việc nhịn 

chay rằng phần ân phước của nó sẽ 

không bị mất đi bởi một điều gì mà chủ 

nhân của nó sẽ được ban thưởng cho tới 

khi được vào Thiên Đàng, đó là y được 

hưởng trọn vẹn phần ân phước mà không 

cần tính toán. 

Còn đối với lời Hadith “Nó (Nhịn chay) 

là của TA (Allah)”: Quả thật, Allah đã 

đặc biệt gán việc nhịn chay là của Ngài 

trong khi những việc làm khác không 

được như vậy, điều này mang nhiều 

phương diện, hai phương diện tiêu biểu 

nhất là: 



 

 

 

{  Phương diện thứ nhất: Quả thật, nhịn 

chay là từ bỏ những ham muốn tự nhiên 

của bản thân để hướng về Allah, và điều 

đó không có trong các việc thờ phượng 

khác. Bởi thế, nếu bản thân có nhu cầu 

cần đến điều mà nó yêu thích, nó mong 

muốn với khả năng có thể thực hiện được 

nhưng rồi nó tình nguyện từ bỏ điều đó 

để làm hài lòng Allah, đấy là bằng chứng 

của đức tin trung thực. 

Bởi lẽ người nhịn chay nhận thức được 

rằng Thượng Đế của y đang theo dõi y 

trong lúc y đang ở một mình, y biết rằng 

Ngài không cho phép y thỏa mãn nhu cầu 

mà bản thân đòi hỏi và cần khi ở một 

mình, y phục tùng Thượng Đế của y 

trong việc chấp hành mệnh lệnh của Ngài 



 

 

 

và tránh xa những điều Ngài nghiêm 

cấm, y sợ sự trừng phạt của Ngài và hy 

vọng phần ân thưởng từ nơi Ngài. Do đó, 

Allah tri ân y về điều đó, Ngài đặc biệt 

dành cho y ân phước của việc làm này 

hơn tất cả những việc làm thờ phượng 

khác, cũng chính vì vậy mà Ngài đã nói: 

“bởi vì y đã bỏ dục vọng của bản thân 

mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì TA”. Một số 

vị học giả Salaf nói: Thật phúc thay cho 

những ai từ bỏ dục vọng hiện thời của 

bản thân vì một lời hứa vô hình mà y 

chưa nhìn thấy. 

Một khi người có đức tin nhịn chay ý 

thức được rằng y sẽ làm hài lòng Thượng 

Đế của y trong việc từ bỏ dục vọng của 

bản thân thì y sẽ luôn cảm thấy sự ngọt 



 

 

 

ngào trong việc từ bỏ dục vọng và nhu 

cầu vì Ngài, đức tin của y luôn khẳng 

định rằng phần ban thưởng của Ngài, sự 

trừng phạt của Ngài vĩ đại hơn cái ngon 

ngọt khi thỏa mãn các nhu cầu của bản 

thân trong lúc ở một mình. 

Bởi lẽ này, đa số người có đức tin, đã 

không ăn uống và thỏa mãn nhu cầu 

trong tháng Ramadan một cách không có 

lý do, vì y biết Allah ghét điều đó trong 

tháng này. Và đây chính là một trong các 

dấu hiệu của đức tin Iman rằng người có 

đức tin ghét những điều mà Allah không 

yêu thích, ý luôn hướng những điều yêu 

thích của bản thân tương đồng với sự hài 

lòng của Ngài cho dù điều đó có đi 



 

 

 

ngược lại với lòng ham muốn của bản 

thân y đi chăng nữa. 

Và nếu như việc ăn, uống và giao hợp vợ 

chồng là điều không thể thực hiện trong 

nhịn chay thì dĩ nhiên những điều bị 

nghiêm cấm một cách hoàn toàn như 

Zina (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân), 

uống rượu, chiếm đoạt tài sản của người, 

cướp đi mạng sống bị nghiêm cấm, ... sẽ 

được tuân thủ nghiêm nghị hơn bởi lẽ 

những điều này bị Allah phẫn nộ và giận 

dữ dưới mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi 

nơi. 

{  Phương diện thứ hai: Nhịn chay là việc 

làm thầm kín giữa người bề tôi và 

Thượng Đế của y, bởi nó đi cùng với sự 



 

 

 

định tâm kín đáo và trung thực trong 

lòng, chỉ có Allah mới biết và hiểu rõ, 

cho nên có lời nói rằng quả thật trong 

nhịn chay không thể tồn tại điều Riya’ 

(sự giả tạo). 

Và lời nói của Ngài “y đã bỏ dục vọng 

của bản thân mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì 

TA” ám chỉ những người nhịn chay đã 

thể hiện sự ngoan đạo của mình với 

Allah, họ đã vì Ngài mà từ bỏ thức ăn, 

thức uống và giao hợp vợ chồng, đây là 

những hám muốn mãnh liệt nhất của bản 

thân. 

Và trong thể hiện sự ngoan đạo hướng về 

Allah bằng cách bỏ những ham muốn này 



 

 

 

của bản thân qua việc nhịn chay mang lại 

những điều hữu ích, tiêu biểu: 

T  Phá vỡ bản ngã, bởi quả thật cảm giác 

“no cơm ấm cật” sẽ đưa bản thân rơi vào 

sự hưởng lạc và xao lãng. 

T  Giúp tâm hồn biết suy ngẫm và tưởng 

nhớ, những ham muốn này sẽ làm chai 

cứng tâm hồn và khiến nó bị mù quáng, 

tâm hồn thường xuyên suy ngẫm và 

tưởng nhớ sẽ tránh xa được sự xao lãng, 

cái bụng trống rỗng thức ăn và đồ uống 

thì trái tim sẽ tỏa sáng, nó sẽ nhân đức, 

đạo hạnh và mất đi sự chay cứng, giúp nó 

luôn suy ngẫm và tưởng nhớ Allah. 

T  Những người giàu sẽ ý thức được mức 

lượng ân huệ mà Allah đã ban phát cho 



 

 

 

họ, y sẽ nhận thức được Ngài đã ban phát 

ân huệ và hồng phúc cho họ nhiều hơn 

những người nghèo thế nào từ thức ăn, 

đồ uống và niềm hạnh phúc hôn nhân. 

Qua sự kiềm hãm bản thân không tận 

hưởng những điều được Allah ban cho 

trong một thời gian đặc biệt nào đó làm 

cho họ trở nên khó khăn thì họ sẽ nhớ tới 

Đấng có thể lấy mất đi những ân huệ đó 

của họ bất cứ lúc nào Ngài muốn, điều đó 

làm cho họ biết tri ân Allah về những 

hồng phúc và ân huệ mà Ngài đã ban cho 

họ trong sự giàu có, và cũng chính điều 

đó sẽ khiến họ có lòng thương cảm 

những anh em đồng đạo khốn khó của họ 

mà sẵn sàng sớt chia và giúp đỡ họ. 



 

 

 

T  Nhịn chay làm giảm dòng chảy của 

máu, dòng chảy mà Shaytan đã dùng làm 

đường xâm nhập vào cơ thể con cháu của 

Adam, làm cho Shaytan khó mà di 

chuyển. Do đó, lòng ham muốn và nóng 

giận của bản thân sẽ được rào lại bởi nhịn 

chay. 

Và hãy biết rằng việc ngoan đạo hướng 

về Allah không phải chỉ ở việc từ bỏ 

những ham muốn được phép của bản 

thân trong nhịn chay mà là phải từ bỏ hết 

tất cả những điều mà Ngài đã nghiêm 

cấm trong mọi hoàn cảnh như: nói dối, 

bất công, gây hận thù, xâm hại đến tính 

mạng, tài sản và danh dự của người khác. 

Bởi lẽ này nên Nabi e đã bảo: 



 

 

 

وره َواْلعََمَل بههه فَلَْيَس هلله َحاَجةٌ فهى أَْن يَدََع َطعَاَمهُ َوَشَرابَهُ »  أخرجه الْبخاري ح  «َمْن لَْم يَدَْع قَْوَل الزُّ

(١9٠3). 

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá 

mà cứ hành động thì quả thật Allah đâu 

có nhu cầu cần đến việc y bỏ thức ăn và 

thức uống của y” (Albukhari: Hadith 

(1903)). 

فَثه »  َن اللَّْغوه َوالرَّ يَاُم مه َن األَْكله َوالشَّْربه. إهنََّما الص ه يَاُم مه رواه ابن المدني: على شرط  « لَْيَس الص ه

 مسلم.

“Nhịn chay không phải chỉ nhịn ăn nhịn 

uống không thôi mà còn là nhịn những 

lời nói tội lỗi và dâm ô” (Ibnu Al-Madani 

theo điều kiện của Muslim). 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi e 

nói: 

ُكْم فَلَ يَْرفُْث َوَّلَ »  يَاُم ُجنَّةٌ فَإهذَا َكاَن يَْوُم َصْومه أََحده يَْفُسْق َوَّلَ َيْجَهْل فَإهْن َسابَّهُ أََحدٌ أَْو قَاتَلَهُ فَْليَقُْل الص ه

 رواه الْبخاري ومسلم. «إهن هى اْمُرٌؤ َصائهٌم 



 

 

 

“Nhịn chay là cái chiêng bảo vệ, bởi thế, 

khi là ngày nhịn chay của ai đó trong số 

các ngươi thì ngày đó y chớ đừng có 

hành động dâm dục và tội lỗi, nếu có ai 

đó chửi rủa y hoặc gây chiến với y thì y 

hãy nói rằng quả thật tôi là người đang 

nhịn chay” (Albukhari, Muslim). 

ْقَها »  يَاُم ُجنَّةٌ َما لَْم يَْخره  رواه أحمد والنسائي عن أبي عْبيدة.  «الص ه

“Nhịn chay là cái chiêng bảo vệ nếu như 

không có cái gì làm vỡ nó” (Ahmad, 

Annasa-i ghi lại qua lời thuật của Abu 

Ubaidah). 

ْقَها ،» يَاَم ُجنَّةٌ َما لَْم يَْخره ٍب أَْو َغْيَْبةٍ  قهْيل: إهنَّ الص ه ْقَها؟ قَاَل بهَكذه رواه الطْبراني عن أبي  «بهَم يَُخر ه

  هريرة. 

“Quả thật, nhịn chay là cái chiêng bảo vệ 

nếu như không có cái gì làm vỡ nó. Có 



 

 

 

lời hỏi: Cài gì làm vỡ nó? Người e nói: 

Nói dối hoặc nói xấu sau lưng” (Attabra-

ni ghi lại qua lời thuật của Abu 

Huroiroh). 

ْبَادَةٍ َما لَْم يَْغتَْب ُمْسلهًما أَْو يُ »  ائهُم فهْي عه هه الصَّ  روي عن أبي هريرة مرفوعا. «َؤذ ه

“Người nhịn chay là người thờ phượng 

nếu như y không nói xấu hoặc gây tổn 

thương người Muslim” (Hadit được ghi 

lại qua lời thuật của Abu Huroiroh). 

 روي عن أنس. «َما َصاَم َمْن َظلَّ يَأُْكُل لُُحْوَم النَّاس » 

“Không phải là người nhịn chay đối với 

ai ăn thịt mọi người (ý ám chỉ việc nói 

xấu sau lưng người khác)” (Hadith được 

ghi lại bởi lời thuật của Anas). 



 

 

 

Một số vị Salaf nói: Nhẹ nhất của việc 

nhịn chay là bỏ ăn và bỏ uống. 

Jabir nói: Khi nào ngươi nhịn chay thì 

ngươi hãy nhịn cái nghe của ngươi, cái 

nhìn của ngươi, chiếc lưỡi của ngươi 

khỏi sự dối trá và những điều nghiêm 

cấm, ngươi hãy không gây phiền hà đến 

người hàng xóm, có như vậy ngươi mới 

có được cái chiêng bảo vệ, và chớ đừng 

để ngày nhịn chay của ngươi cũng giống 

như bao ngày không nhịn chay khác. 

Nabi Muhammad e nói: 

هه السََّهُر »  ْن قهيَامه هه اْلُجوُع َواْلعََطُش َوُربَّ قَائهٍم َحظُّهُ مه يَامه ْن صه  رواه أحمد. «ُربَّ َصائهٍم َحظُّهُ مه

“Có lẽ người nhịn chay chỉ nhận được 

phần phước nhịn chay của y qua việc đói 

và khát, và có lẽ người dâng lễ nguyện 



 

 

 

Salah trong đêm chỉ nhận được phần 

phước dâng lễ nguyện Salah của y qua 

việc thức đêm” (Ahmad). 

Sự ngoan đạo hướng về Allah qua việc từ 

bỏ những điều được phép sẽ không được 

hoàn thiện ngoại trừ phải từ bỏ những 

điều bị nghiêm cấm. Bởi thế, người nào 

phạm vào những điều nghiêm cấm rồi 

sau đó thể hiện sự ngoan đạo hướng về 

Allah qua việc từ bỏ những điều được 

phép thì sự việc đó giống như một người 

từ bỏ những bổn phận mà chỉ thực hiện 

những điều khuyến khích. 

Trong Musnad của Ahmad rằng có hai 

người phụ nữ nhịn chay vào thời của 

Thiên sứ của Allah e suýt chết vì cơn 



 

 

 

khát. Sự việc được báo lại cho Nabi e 

biết, Người đã cho gọi hai người phụ nữ 

đó đến và cho gọi mang một cái nồi lớn 

đến, rồi Người bảo cả hai nôn ói vào 

trong cái nồi đó, hai người đã ói ra toàn 

là mủ, máu và thịt sống. Thế là Nabi e 

nói: 

َما َجلََسْت إهْحدَ »  َم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيهه ا أََحلَّ هللاُ َوأَْفَطَرتَا َعلَى َما َحرَّ اُهَما إهلَى إهنَّ َهاتَْينه َصاَمتَا َعمَّ

 «نه لُُحوَم النَّاسه األُْخَرى فََجعَلَتَا يَأُْكلَ 

“Quả thật, hai người này đã nhịn những 

gì được Allah cho phép nhưng lại ăn 

những gì Allah nghiêm cấm, cả hai người 

họ đã ngồi lại cùng nhau và đã ăn thịt của 

mọi người (nói xấu sau lưng mọi 

người)”. 

 Nabi Muhammad e có nói: 



 

 

 

ْندَ لهقَاءه َرب ههه »  هه َوفَْرَحةٌ عه ْندَ فهْطره ائهمه فَْرَحتَانه فَْرَحةٌ عه  رواه الْبخاري ومسلم ولفظ له. «لهلصَّ

“Người nhịn chay có hai niềm vui: niềm 

vui khi xả chảy và niềm vui khi trình diện 

Thượng Đế của y” (Albukhari, Muslim 

và lời là của Muslim). 

Niềm vui của người nhịn chay khi xả 

chay: tinh thần vui sướng và hạnh phúc 

vì được tận hưởng trở lại thức ăn, thức 

uống và giao hợp vợ chồng sau khi đã bị 

nghiêm cấm. 

Đương nhiên đây là niềm vui của người 

nhịn chay không cần phải bàn cãi, tuy 

nhiên, đó là điều yêu thích đối với Allah. 

Bởi lẽ mặc dù Allah nghiêm cấm người 

nhịn chay những nhu cầu này vào ban 

ngày và Ngài để y được phép trở lại vào 



 

 

 

ban đêm, không những thế, Ngài còn yêu 

thích họ mau chóng ăn uống trở lại ngay 

tức khắc khi đã đến giờ xả chay, như 

Nabi e đã nói: 

لُوا اْلفهْطَر »   رواه الْبخاري ومسلم. «َّلَ يََزاُل النَّاُس بهَخْيٍر َما َعجَّ

“Mọi người vẫn mãi còn được hồng phúc 

khi họ mau chóng xả chay (khi đã tới 

giờ)” (Albukhari, Muslim). 

ى إهلَىَّ أَْعَجلُُهْم فهْطًرا  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ أََحبُّ »  ْبَاده  رواه الترمذي عن أبي هريرة. «عه

“Allah, Đấng Tối Cao phán rằng các bề 

tôi yêu thích nhất đối với TA là những ai 

mau chóng xả chay nhất trong số họ (mỗi 

khi đến giờ xả chay)” (Tirmizhi ghi lại 

qua lời thuật của Abu Huroiroh). 

ُروا السُُّحوَر »  ْفَطاَر َوأَخَّ لُوا اْله تهى بهَخْيٍر َما َعجَّ  روى أحمد عن أبي ذر.  «َّلَ تََزاُل أُمَّ



 

 

 

“Cộng đồng của Ta vẫn mãi còn được 

hồng phúc khi mà họ còn vội vàng xả 

chay (khi đã tới giờ) và trì hoãn Suhur 

(bữa ăn trước khi bắt đầu giờ nhịn chay)” 

(Ahmad ghi lại qua lời thuật của Abu 

Zhar). 

ذَاُء اْلُمْبَاَرُك، َوهللاُ وَ »  هه، َوتَْسَحُرْوا فَإهنَّهُ اْلغه ْيُر ُسُحْوره هه َوتَأْخه ْيُل فهْطره ُجله تَْعجه ْن فَْقهه الرَّ َملَئهَكتُهُ يَُصلُّْوَن مه

ْيَن  ره  روى الحاكُم، وابن عساكر عن ابن عمر، وأنٍس مرفوًعا. «َعلَى اْلُمتََسح ه

“Một trong các biểu hiện sự thông thái 

của một người là vội xả chay (khi đã đến 

giờ) và trì hoàn bữa Suhur; và các ngươi 

hãy dùng bữa Suhur bởi quả thật nó là 

bữa ăn ân phúc, và Allah cùng với các vị 

Thiên thần của Ngài luôn Salawat cho 

những người dùng bữa Suhur.” (Hakim 

và Ibnu Asa-kir ghi lại qua lời thuật của 

Ibnu Umar và Anas). 



 

 

 

Do đó, người nhịn chay bỏ các nhu cầu 

cần thiết của bản thân ở ban ngày vì phục 

tụng mệnh lệnh của Allah và đêm đến y 

ăn uống và thực hiện các nhu cầu cần 

thiết trở lại cũng vì mục đích phục tùng 

Ngài, y kiềm hãm các nhu cầu hay giải 

quyết chúng đều vì vâng lệnh Ngài cả, 

bởi thế, y là người bề tôi ngoan đạo và 

tuân lệnh Ngài trong cả hai tình huống.  

 Khi người nhịn chay xả chay, y ăn 

uống và tán dương ca tụng Ngài và y 

hy vọng sự tha thứ ở nơi Ngài, điều đó 

làm cho Ngài hài lòng về y. Nabi e nói: 

 مسند أبي يعلى. «إهنَّ هللاَ لَيَْرَضى َعنه اْلعَْْبده يَأُْكُل األَْكلَةَ أَْو يَْشَرُب الشَّْربَةَ فَيَْحَمدُهُ َعلَْيَها » 

“Quả thật, Allah hài lòng với người bề tôi 

khi ăn thức ăn thì ca ngợi và tán dương 



 

 

 

Ngài và khi uống thì cũng ca ngợi và tán 

dương Ngài.” (Musnad Abu Ya’la). 

 Và khi xả chay nếu người nhịn chay 

cầu nguyện thì Allah sẽ đáp lại lời cầu 

nguyện của y như Nabi e đã có nói: 

هه لَدَْعَوةً َما تَُردُّ »  ْندَ فهْطره ائهمه عه  رواه ابن ماجه. «إهنَّ لهلصَّ

“Quả thật, người nhịn chay khi cầu 

nguyện lúc xả chay sẽ được chấp nhận” 

(Ibnu Ma-jah). 

َر ... »  ائهُم َحتَّى يُْفطه ُل َوالصَّ َماُم اْلعَاده  رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة. «ثَلَثَةٌ َّلَ تَُردُّ دَْعَوتُُهْم اْله

“Ba loại người khi họ cầu nguyện khấn 

vái (Allah) thì luôn được Ngài chấp 

nhận: vị Imam công bằng, người nhịn 

chay đến khi y xả chay ... ” (Ahmad và 



 

 

 

Tirmizhi ghi lại qua lời thuật của Abu 

Huroiroh). 

رْت لَهُ فهْي اآلخه »  يََها فهْي الدُّْنيَا أَْو اُدَّخه هه، أُْعطه ْندَ إهْفَطاره جامع  «َرةه لهُكل ه َعْْبٍد َصائهٍم دَْعَوةٌ ُمْستََجابَةٌ عه

 األحاديث.

“Mỗi người bề tôi nhịn chay, lời cầu 

nguyện của họ lúc xảy chay đều được 

chấp nhận, những gì họ cầu xin được ban 

cho trên thế gian hoặc được giữ lại cho 

họ ở Đời Sau” (Jamia Al-Aha-dith: tổng 

hợp các Hadith). 

 Ông Anas t và Ibnu Abbas t đồng 

thuật lại rằng mỗi khi Nabi e xả chay 

thì Người thường cầu nguyện nói: 

ْيُع اْلعَلهْيُم »  مه ن هْي إهنََّك أَْنَت السَّ ْزقهَك أَْفَطْرُت فَتَقَْبَّْل مه  رواه أبو داود. «اللَُّهمَّ لََك ُصْمُت َوَعلَى ره

“Lạy Allah, vì Ngài bề tôi nhịn chay và 

với thiên lộc của Ngài bề tôi xả chay, bởi 



 

 

 

thế, xin Ngài hãy chấp nhận việc làm từ 

bề tôi, quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe 

và Hằng Biết” (Abu Dawood). 

 Ông Ibnu Umar t thuật lại răng khi xả 

chay Nabi e thường cầu nguyện, nói: 

 رواه أبو داود. «ته اْلعُُروُق َوثََْبَت األَْجُر إهْن َشاَء هللاُ ذََهَب الظََّمأُ َواْبتَلَّ » 

“Cơn khát đã qua, các đường máu đã lưu 

thông trở lại và phần ân phước đã được 

khẳng định Insha-Allah.” (Abu Dawood). 

 Ông Ibnu Umar t cũng thuật lại rằng 

khi xả chay thì Nabi e thường cầu 

nguyện, nói: 

َع اْلَمْغفهَرةه، اهْغفهْرلهْي »    «اللُهمَّ يَا َواسه



 

 

 

“Lạy Allah, ôi Đấng với lòng vị tha bao 

la, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề 

tôi!”. 

Và khi một người định tâm ăn, uống với 

mục đích duy trì sức khỏe của cơ thể để 

có thể thực hiện việc thức khuya dâng lễ 

nguyện Salah và nhịn chay thì sự ăn uống 

đó của y là thờ phượng, giống như khi y 

định tâm ngủ vào ban đêm hay ban ngày 

để có đủ sức cho các việc làm thờ 

phượng thì việc ngủ đó của y là sự thờ 

phượng. Nabi e có nói: 

ْبَادَةٌ َوُصْمتُهُ تَْسْبهْيٌح َوَعَملُهُ ُمَضاَعٌف َودَُعاُؤهُ ُمْستََجاٌب َوذَْنْبُهُ َمْغفُْوٌر »  ائهمه عه  رواه الْبيهقي. «َنْوُم الصَّ

“Việc ngủ của người nhịn chay là sự thờ 

phượng, việc nhịn chay của y là tụng 

niệm, các việc làm ngoan đạo của y sẽ 



 

 

 

được nhân thêm, lời cầu nguyện của y sẽ 

được đáp lại và tội lỗi của y sẽ được tha 

thứ” (Albayhaqi). 

Ông Abu Al’Aliyah nói: Người nhịn 

chay sẽ vẫn ở trong sự thờ phượng nếu 

như y không nói xấu một ai ngay cả y 

nằm ngủ trên chiếc giường của y (Abdul 

Razzaq ghi lại). 

Như vậy, người nhịn chay khi vào ban 

ngày hay ban đêm thì đều ở trong sự thờ 

phượng và lời cầu nguyện của y lúc xả 

chay sẽ được đáp lại, có nghĩa là vào ban 

ngày y là người nhịn chay kiên nhẫn và 

chịu đựng còn ban đêm y là người ăn 

uống thỏa thích biết tạ ơn. Nabi 

Muhammad e nói: 



 

 

 

ابهره »  ائهمه الصَّ لَةه الصَّ ُر بهَمْنزه ُم الشَّاكه  رواه الترمذي وغيره. «الطَّاعه

“Người ăn uống biết tri ân (Allah) có vị 

trí giống như người nhịn chay kiên nhẫn 

và chịu đựng” (Tirmizhi và những người 

khác ghi lại). 

Và ai hiểu điều này chắc sẽ hiểu được ý 

nghĩa: người nhịn chay có niềm vui lúc 

xả chay. Bởi lẽ xả chay là từ ân huệ và 

hồng phúc của Allah, Ngài phán: 

لهَك فَۡليَۡفَرُحواْ ُهَو خَ  ه َوبهَرۡحَمتههۦه فَْبهذََّٰ ا يَۡجَمعُوَن ﴿ قُۡل بهفَۡضله ٱلِلَّ مَّ  [٥٨]سورة يونس: ﴾  ٥٨ۡيٞر م ه

{Hãy bảo họ: “Vậy hãy để cho họ (những 

người có đức tin) vui hưởng thiên lộc của 

Allah và hồng phúc của Ngài như thế. 

Điều đó tốt hơn tài sản mà họ tích lũy.} 

(Chương 10 – Yunus, câu 58). 



 

 

 

Tuy nhiên, người nhịn chay chỉ được xả 

chay với những gì là Halal (được Allah 

cho phép), còn nếu như y xả chay với 

những gì là Haram (bị nghiêm cấm) thì y 

là người thuộc những người nhịn chay 

với những gì được Allah cho phép và xả 

chay với những gì Allah không cho phép, 

và chắc chắn lời cầu nguyện của y lúc 

bấy giờ sẽ không được đáp lại. 

Còn niềm vui của người nhịn chay lúc 

trình diện Thượng Đế là niềm vui khi y 

thấy được phần thưởng to lớn ở nơi Allah 

mà Ngài đã để dành cho y. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

 َ ُمواْ أله ه ُهَو َخۡيٗرا َوأَۡعَظَم أَۡجٗرۚا ﴾ ﴿ َوَما تُقَد ه ندَ ٱلِلَّ دُوهُ عه ۡن َخۡيٖر تَجه ُكم م ه  [2٠]سورة الزمل: نفُسه



 

 

 

{Và điều thiện nào mà các ngươi gởi đi 

trước cho bản thân các ngươi thì các 

ngươi sẽ tìm thấy nó ở nơi Allah, nó sẽ 

trở thành phần thưởng tốt và vô cùng vĩ 

đại.} (Chương 73 – Al-Muzzammil). 

 Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng ông 

đã nghe Nabi e có nói:  

هه »  َح بهَصْومه  رواه مسلم. «َوإهذَا لَقهَى َربَّهُ فَره

“Và khi người nhịn chay gặp Thượng Đế 

của y thì y sẽ vui bởi việc nhịn chay của 

y” (Muslim). 

 Uqbah bin Amir t thuật lại, Nabi e có 

nói: 

ْن َعَمله يَْوٍم إهَّل يُْختَُم َعلَْيهه »   المسند.  «لَْيَس مه



 

 

 

“Tất cả mọi việc làm hàng ngày đều có 

kết cuộc tương ứng với nó” (Al-Musnad). 

Nabi Ysa u có nói: Quả thật ban đêm và 

ban ngày là hai cái kho chứa, bởi thế, các 

ngươi hãy xem các ngươi sẽ để cái gì 

trong hai kho chứa đó, các chuỗi ngày là 

các kho chứa của nhân loại, chúng sẽ 

chứa đầy những gì tốt đẹp và xấu xa mà 

họ đã cất giữ trong chúng. Và vào Ngày 

Phán Xét, những cái kho chứa này sẽ 

được mở ra cho chủ nhân của chúng, rồi 

những người ngoan đạo sẽ nhìn thấy 

trong các kho chứa của mình toàn là 

những niềm vui và hạnh phúc, còn những 

người tội lỗi sẽ thấy trong các kho chứa 

của mình toàn là những thua thiệt và hối 

tiếc. 



 

 

 

Những người nhịn chay được phân theo 

hai tầng cấp: 

Tầng cấp thứ nhất: Những ai bỏ ăn, bỏ 

uống và bỏ ham muốn tình dục của bản 

thân vì Allah, Đấng Tối Cao mục đích hy 

vọng được Ngài đổi lại cho Thiên Đàng. 

Đây quả thật là một người trao đổi mua 

bán với Allah, và Allah chắc chắn sẽ 

không làm mất công lao của một ai đã 

làm tốt, và Ngài không làm cho bất cứ ai 

thất vọng trong cách cư xử của Ngài mà 

ngược lại Ngài sẽ làm cho họ thêm nhiều 

lợi nhuận to lớn và nhiều sự thành đạt vĩ 

đại. 

Nabi e có nói: 

ْنهُ »   رواه أحمد. «إهنََّك لَْن تَدََع َشْيئاً ات هقَاَء هللاه َجلَّ َوَعزَّ إهَّلَّ أَْعَطاَك هللاُ َخْيراً مه



 

 

 

“Quả thật không bao giờ có một điều gì 

ngươi đã bỏ ra vì sự ngoan đạo với Allah, 

Đấng Tối Cao, mà không được Allah ban 

cho điều tốt đẹp hơn điều đó” (Ahmad). 

Do đó, người nhịn chay sẽ được ban cho 

những gì trong Thiên Đàng tùy thích theo 

ý muốn của y từ thức ăn, thức uống và 

phụ nữ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 [2٤]سورة الحاقة: ﴾  2٤امه ٱۡلَخالهيَةه ا بهَما  أَۡسلَۡفتُۡم فهي ٱأۡلَيَّ     ﴿ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنهي  

{Và họ được mời gọi: Nào, quí vị hãy ăn 

và uống cho thỏa thích về những gì mà 

quí vị đã làm trong những ngày trước 

đây.} (Chương 69 – Al-Haqqah, câu 24). 



 

 

 

Mujahid và những người khác nói rằng 

câu Kinh này được mặc khải xuống cho 

những người nhịn chay. 

Yacub bin Yusuf nói: Chúng ta được 

thông điệp cho biết rằng Allah nói với 

những người bề tôi ngoan đạo của Ngài 

vào Ngày Phán Xét: Này hỡi các bề tôi 

ngoan đạo của TA, TA đã luôn theo dõi 

các ngươi trên trần gian, quả thật đôi môi 

của các ngươi đã cắt đứt quan hệ với các 

đồ uống, đôi mắt các ngươi đã chịu đựng 

sự thèm khát, bụng của các ngươi đã 

thường trống rỗng, thế nên giờ đây các 

ngươi được đáp trả ân huệ, các ngươi hãy 

cùng chia vui niềm vui sướng, các ngươi 

hãy ăn, hãy uống thật thỏa thích về 

những gì mà các ngươi đã làm trước đây. 



 

 

 

Alhasan nói: Nàng trinh nữ có đôi mắt to 

trữ tình nói với người bề tôi ngoan đạo 

của Allah trong khi y đang ngồi cùng với 

nàng trên bờ sông mật ong: quả thật, 

Allah đã quan sát chàng vào những ngày 

mà chàng ở trên cõi trần, lúc đó chàng 

đang rất nỗ lực để vượt qua cơn khát và 

các Thiên thân lấy làm kiêu hãnh về 

chàng. Và Allah đã phán bảo với các 

Thiên thần: Các ngươi hãy nhìn xem 

người bề tôi của TA đi, y bỏ vợ của y, bỏ 

ham muốn tình dục của y, bỏ thức ăn và 

dồ uống vì TA, vì muốn hồng phúc nơi 

TA, các ngươi hãy làm chứng rằng quả 

thật TA đã tha thứ tội lỗi cho y. Thế là 

Ngài đã tha thứ cho chàng vào những 

ngày đó và Ngài đã gả em cho chàng. 



 

 

 

Nabi e nói: 

ْنهُ »  ائهُموَن يَْوَم اْلقهيَاَمةه ، َّلَ يَدُْخُل مه ْنهُ الصَّ يَّاُن ، يَدُْخُل مه  « أََحدٌ َغْيُرُهْم إهنَّ فهى اْلَجنَّةه بَابًا يُقَاُل لَهُ الرَّ

 رواه الْبخاري ومسلم.

“Quả thật, trong Thiên Đàng có một cửa 

vào được gọi là Arroyyan, vào Ngày 

Phán xét chỉ có những người nhịn chay 

được vinh dự đi vào bằng cửa đó, không 

có bất cứ ai khác ngoài họ được phép vào 

theo cửa này.” (Albukhari, Muslim). 

يَّانَ » ْومه يُدَْعى الرَّ ، َوإهنَّ بَاَب الصَّ ْن أَْبَوابه اْلَجنَّةه ْن أَْبَوابه اْلْبهر ه بَاٌب مه ُكل ه بَاٍب مه رواه الطْبراني عن   «له

 سهل .

“Mỗi cánh cửa của sự ngoan đạo tương 

ứng với mỗi cánh cửa của Thiên Đàng, 

và quả thật cánh cửa của việc nhịn chay 

được gọi là Arroyyan” (Attabrani ghi lại 

qua lời thuật của Sahl). 



 

 

 

 Ông Abdurrahman bin Samrah t 

thuật lại rằng Nabi e nói về những gì 

Người đã nằm mộng thấy: 

يَاُم َرَمَضاُن فََسقَاهُ »  دَ، فََجاَءهُ صه ْن َحْوضه ُطره تهْي يَْلَهُث َعْطًشا، ُكلََّما دَنَا مه ْن أُمَّ َوأَْرَواه َوَرأَْيُت َرُجًل مه

 رواه الطْبراني. «

“Và Ta đã thấy một người thuộc cộng 

đồng tín đồ của Ta khát nước, mỗi khi y 

tiến gần đến cái hồ Hawdh thì bị đuổi  ra 

xa, nhưng khi nhịn chay Ramadan đến thì 

y được cho uống.” (Attabrani). 

Theo sự ghi nhận của Ibnu Abi Addunya, 

Nabi e đã cử Abu Musa đến cho lời 

khuyên một đoàn hải quân, có tiếng hô 

gọi: “Này hỡi những người trên thuyền, 

các người hãy dừng lại, ta thông tin cho 

các người biết về việc Allah sắc lệnh cho 

chính bản thân Ngài rằng ai làm cho bản 



 

 

 

thân y khát nước trong một ngày nắng 

nóng thì Allah phải có trách nhiệm giải 

cơn khát cho y vào Ngày Phán Xét”. 

Còn theo sự ghi nhận của Albazzar thì lời 

Hadith: “... trong một ngày nắng hè, 

Allah sẽ giải khát cho người đó vào một 

ngày Khát nước (Ngày Sau)”. 

 Ông Ali bin Abu Talib t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói: 

ْن َشَرابهَها »  ، َوَسقَاهُ مه ْن ثهَماره اْلَجنَّةه َن الطَّعَامه َوالشََّرابه، أَْطعََمهُ هللاُ مه يَاُم مه رواه  «َمْن َمنَعَهُ الص ه

 الْبيهقي .

“Ai mà sự nhịn chay đã ngăn cấm y khỏi 

thức ăn và thức uống thì Allah sẽ cho y 

ăn từ trái quả của Thiên Đàng và cho y 

giải khát từ thức uống của Nó” 

(Albayhaqi). 



 

 

 

 Ông Anas bin Malik t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói:  

ْسكه َوتُْوَضُع لَُهْم َمائهدَةٌ تَْحتَ »  ْيَح اْلمه ْم ره هه ْن أَْفَواهه ائهُمْوَن يُْنفَُح مه ْنَها َوالنَّاُس فهْي  الصَّ ، يَأُْكلُْوَن مه اْلعَْرشه

َسابه   رواه ابن أبي الدينا. «اْلحه

“Những người nhịn chay được ban cho 

hơi thở có mùi thơm xạ hương và được 

dọn cho một cái bàn ăn dưới chiếc Ngai 

Vương, họ sẽ ăn uống trên chiếc bàn đó 

trong lúc mọi người đang bị tra xét và 

thanh toán” (Ibnu Abi Addunya). 

 Ông Anas t cũng có thuật lại rằng 

Thiên sứ e có nói: 

ثْلَهَ َعْيٌن َولَْم يَْسَمْع أُذٌُن َوََّل َخَطَر َعلَى قَْلبه بََشٍر ََّليَْقعَدُ َعلَْيَها»  ائهُمْوَن  إهنَّ هلله َماَئهدَةً لَْم تََر مه   «إهَّلَّ الصَّ

“Quả thật, ở nơi Allah có một chiếc bàn 

ăn mà không có cặp mắt nào từng nhìn 

thấy, không có đôi tai nào từng nghe qua 



 

 

 

và cũng không có một trái tim người 

phàm nào hình dung đến một chiếc bàn 

giống như vậy, và chiếc bàn ăn đó không 

ai được ngồi vào ngoại trừ những người 

nhịn chay”. 

Một số vị Salaf đã nói: Chúng tôi được 

thông tin cho biết rằng những người nhịn 

chay sẽ được đặt cho một chiếc bàn ăn để 

họ ăn uống trong lúc mọi người đang bị 

tra xét và thanh toán. Những người bị tra 

xét nói: Thưa Thượng Đế của bầy tôi, 

bầy tôi bị tra xét trong khi họ được ăn 

uống ư? Ngài phán: Quả thật, họ đã đói 

khát trong sự nhịn chay trong khi các 

ngươi ăn uống thỏa thích, họ đã thức 

khuya dâng lễ nguyện Salah trong khi các 

ngươi đang ngon lành trong giấc ngủ. 



 

 

 

Như vậy, người nào vì Allah mà từ bỏ 

thức ăn, thức uống trong một khoảnh 

khắc, Allah sẽ đổi lại cho người đó thức 

ăn, thức uống không bao giờ hết cùng với 

những người vợ không bao giờ chết. 

 Trong tháng Ramadan, những người 

nhịn chay được cưới những nàng trinh 

nữ mắt to trữ tình. Trong một Hadith, 

Nabi e có nói: 

َن اْلَحْوله إهلَى اْلَحْوله لهقُدُْومه َشْهره َرَمَضاَن.»  ُر مه يَا َربَّ اهْجعَْل  فَتَقُْوُل اْلُحْوُر: إهنَّ اْلَجنَّةَ لَتُْزَخَرُف َوتُْبَخَّ

ْم َوتَقُرُّ أَْعيُنُُهْم بهَنا  لَّنَا فهْي َهذا َك أَْزَواًجا، تَقُرُّ أَْعيُنُنَا بههه ْبَاده ْن عه  .«الشَّْهره مه

“Quả thật, Thiên Đàng sẽ được trang 

hoàng từ năm này qua năm khác để đón 

chào tháng Ramadan. Và khi Ramadan 

đến, các nàng trinh nữ có mắt to trữ tình 

nói: Thưa Thượng Đế, xin Ngài hãy ban 



 

 

 

cho bầy tôi trong tháng này những người 

chồng từ trong đám bề tôi của Ngài để 

bầy tôi hạnh phúc với họ và để họ hạnh 

phúc với bầy tôi”. (Albayhaqi). 

Và trong một Hadith khác: 

َجهُ؟إهنَّ اْلُحْوَر »  ه ٍب إهلَى هللاه َعزَّ َوَجلَّ فَيَُزو  ْن َخاطه ْي فهْي َشْهره َرَمَضاَن: َهْل مه  «تُنَاده

“Quả thật, nàng trinh nữ có đôi mắt to trữ 

tình hô gọi trong tháng Ramadan:Có ai 

nói chuyện với Allah thì Ngài sẽ gả tôi 

cho người đó?” (Albayhaqi). 

Tầng cấp thứ hai: Những người nhịn 

chay những điều của trần gian vì Allah, 

tức những người không màng đến danh 

lợi cũng như không quá chú trọng đến vật 

chất của trần gian mà chỉ quan tâm và tha 

thiết mong muốn cuộc sống ở cõi Đời 



 

 

 

Sau, họ từ bỏ những thú vui và khoái lạc 

của cõi trần mà chỉ luôn nghĩ đến cái chết 

và sự trừng phạt ở cõi Vĩnh hằng. 

Đối với những người này thì ngày xả 

chay của họ chính là ngày trình diện 

Thượng Đế của họ và niềm vui của họ 

chính là được nhìn thấy dung nhan và 

diện mạo Thượng Đế của họ. 

Hỡi những người nhịn chay! Quí vị hãy 

nhịn chay những ham muốn, những khoái 

lạc và vui thú của cõi trần để được hưởng 

niềm vui của Ngày Trình Diện Allah, bởi 

lẽ, thời gian trên cõi đời rất ngắn ngủi, 

thời khắc chia tay với cõi đời này chẳng 

còn lại bao lâu nữa, quả thật, những ngày 



 

 

 

nhịn chay đã ra đi rất nhiều và ngày trình 

diện Thượng Đế đang rất gần kề... 

Lời của e Nabi: 

ْسكه »  يحه اْلمه ْن ره ْندَ هللاه مه ائهمه أَْطيَُب عه  رواه الْبخاري. «َولََخلُوُف فَمه الصَّ

“Và hơi miệng của người nhịn chay ở nơi 

Allah có mùi thơm của xạ hương” 

(Albukhari). 

Có nghĩa là hơi mang mùi hôi khó chịu 

thoát ra từ dạ dày do không có thức ăn và 

thức uống bởi sự nhịn chay, đây là mùi 

hôi gây khó chịu và rất đáng ghét với mọi 

người trên thế gian, tuy nhiên, ở nơi 

Allah nó lại là hương thơm của xạ hương 

do sự tuân lệnh Ngài và muốn được sự 

hài lòng ở nơi Ngài.  



 

 

 

{  Điều này mang hai ý nghĩa 

— Ý nghĩa thứ nhất: nhịn chay là một 

việc làm thầm kín giữa người bề tôi và 

Thượng Đế của y trên thế gian, cho nên 

vào Ngày Sau, Allah công khai với các 

tạo vật của Ngài để họ biết đến những 

người nhịn chay và để những người nhịn 

chay hãnh diện với mọi người, một phần 

thương cho điều thầm kín trong việc nhịn 

chay của họ trên thế gian. 

 Ông Anas t thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah e nói: 

ْيحه اْلمه »  ْن ره ْم أَْطيَُب مه ْيُح أَفََواهههه ْم، ره هه ْيحه أَْفَواهه ُهْم يُْعَرفُْوَن بهره ْن قُْبُْوره ائهُمْوَن مه رواه  «ْسكه يَْخُرُج الصَّ

 األصْبهاني واسناده ضعف.

“Những người nhịn chay đi ra khỏi ngôi 

mộ của họ, họ được nhận biết bằng hơi 



 

 

 

cửa miệng của họ, hơi cửa miệng của họ 

thơm hơn mùi thơm của xạ hương” (Al-

Asbaha-ni ghi lại và đường dẫn truyền 

yếu kém). 

Makhul nói: Những người Thiên Đàng 

ngửi thấy mùi thơm, họ nói: Thưa 

Thượng Đế của bầy tôi, từ khi được vào 

Thiên Đàng bầy tôi chưa từng ngửi thấy 

mùi thơm nào thơm tho và thoải mái như 

thế này. Ngài bảo: Đây là mùi thơm từ 

cửa miệng của những người nhịn chay. 

Và mùi thơm từ cửa miệng của những 

người nhịn chay có thể tỏa ra ngay cả 

trên cõi trần này, và nó được ngửi thấy 

trước Ngày Sau. Nó có hai dạng, dạng 

thứ nhất: nó được cảm nhận bằng các 



 

 

 

giác quan, Abdullah bin Ghalib là một 

trong những người bề tôi siêng năng và 

chăm chỉ trong lễ nguyện Salah và nhịn 

chay, lúc ông chết, sau khi chôn ông 

xuống đất thì phần đất từ mồ của ông toát 

ra mùi thơm của xạ hương. Rồi có người 

đã nằm mơ thấy y, y được hỏi về mùi 

thơm toát ra từ mộ của y thì y trả lời: đấy 

là mùi thơm của việc đọc xướng Qur’an 

và cơn khát.  

Dạng thứ hai là những cảm nhận từ linh 

hồn và con tim. Những người nhịn chay 

một cách chân tâm vì Allah luôn được sự 

yêu mến trong trái tim của những người 

có đức tin. Một Hadith được Al-Harith 

Al-As’ary thuật lại, Nabi e có nói: 



 

 

 

يَّا َعلَْيهه »  يَامه فَإهنَّ َمثََل ذَلهَك َكمَ   أَنَّ َزَكره َصابٍَة السََّلُم قَاَل لهْبَنهْي إهْسَرائهْيله : َوآُمُرُكْم بهالص ه ثَله َرُجٍل فهى عه

نْ  ْندَ هللاه مه ائهمه أَْطيَُب عه يَح الصَّ يُحَها َوإهنَّ ره ْبُهُ ره ْسٌك فَُكلُُّهْم يَْعَجُب أَْو يُْعجه ةٌ فهيَها مه ْسكه َمعَهُ ُصرَّ يحه اْلمه  « ره

 رواه الترمذي وغيره.

“Quả thật, Nabi Zakariya u nói với người 

dân Israel: Ta ra lệnh cho các ngươi nhịn 

chay bởi quả thật hình ảnh đó giống như 

hình ảnh của một người đàn ông đang ở 

cùng với một tập thể và trên người y có 

xạ hương, tất cả họ đều thích mùi hương 

đó, và quả thật mùi hương của người 

nhịn chay ở nơi Allah còn thơm hơn mùi 

thơm của xạ hương” (Tirmizhi và những 

người khác ghi lại). 

 Và trong một Hadith khác, Nabi e nói: 

دَاَءَها َعَلنهيَةً »  ْيَرةً إهَّلَّ أَْلْبََسهُ هللاُ ره  رواه الطْبراني. «َما أََسرَّ َعْْبدٌ َسره

“Bất cứ người bề tôi nào biểu hiện thầm 

kín (sự ngoan đạo của y đối với Allah) 



 

 

 

thì đều được Allah khoác lên một bộ y 

phục công khai” (Attabrani). 

Ý nghĩa thứ hai: Người thờ phượng Allah 

và tuân lệnh Ngài, y tìm kiếm sự hài lòng 

của Ngài trên thế gian qua các việc làm, 

và các việc làm đó mang lại những tác 

động không được yêu thích đối với 

những linh hồn trên thế gian nhưng nó 

không phải là điều đáng ghét nơi Allah 

mà là điều yêu thích và tốt lành ở nơi 

Ngài, bởi vì nó được thực hiện trong sự 

tuân lệnh Ngài và tìm kiếm sự hài lòng 

nơi Ngài. Do đó, Ngài cho người đó biết 

việc làm đó của y trên thế gian rằng nó là 

điều tốt lành đối với những con tim. Có 

một Hadith Mursal([1]) rằng Nabi e có 

nói: 



 

 

 

ْيقَةه ُكُل َشْيٍء »  ُل فهْي اْلَحقه َضاهُ فَُهَو اْلَكامه  « نَاقهٌص فهْي ُعْرفه النَّاسه فهْي الدُّْنيَا، إهذَا اهْنتََسَب إهلَى َطاَعتُهُ َوره

“Tất cả mọi điều đối với cái nhìn truyền 

thống của nhân loại trên thế gian là điều 

không được hoàn thiện nhưng khi nó nằm 

trong việc thờ phượng Allah và được sự 

hài lòng nơi Ngài thì nó thực sự là điều 

hoàn thiện”. 

Hơi miệng của những người nhịn chay 

thơm hơn mùi thơm của xạ hương. Tránh 

xa tội lỗi vì kính sợ Allah tốt hơn sự tụng 

niệm, và sự hèn hạ của những người kính 

sợ Đấng Quyền Lực là Thiên liêng, cơn 

đói của những người nhịn chay vì Ngài là 

cái no, cơn khát của họ trong việc tìm 

kiếm sự hài lòng của Ngài là sự giải khát. 



 

 

 

Hỡi những đám mây xao lãng hãy mau 

phân tán, hỡi những mặt trời của lòng 

kính sợ và Iman hãy mau mọc lên, hỡi 

những trang việc làm thiện tốt hãy giơ 

cao lên, hỡi những trái tim ngoan đạo hãy 

kính sợ, hỡi những đôi chân chăm chỉ 

hãy cúi đầu quì lạy phủ phục Thượng Đế, 

hỡi những cặp mắt siêng năng hãy đừng 

ngủ và hỡi những người tội lỗi hãy ăn 

năn sám hối chớ đừng quay lại ... 

l  9 ; 

 Ân Phúc Của Việc Rộng Lượng Trong 

Ramadan Và Đọc Xướng Qur’an 

Ông Ibnu Abbas t thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah e là người rộng lượng nhất 

trong nhân loại, và Người càng rộng 



 

 

 

lượng hơn vào tháng Ramadan khi đại 

Thiên thần Jibril đến gặp Người. Đại 

Thiên thần Jibril đến để dạy Người 

Qur’an, Đại Thiên thần Jibril đã đến gặp 

Người vào mỗi đêm của tháng Ramadan 

để dạy Người Qur’an. Thiên sứ của Allah 

mỗi khi gặp Jibril thì Người rộng lượng 

trong việc làm thiện tốt hơn cả cơn gió 

được thổi đến. (Ahmad), và trong một lỡi 

dẫn khác có nói thêm rằng không có bất 

cứ ai đến xin Người điều gì mà Người 

không cho. 

Bà A’ishah i nói: “Mỗi khi Ramadan đến 

thì Thiên sứ của Allah thường trả tự do 

cho tất cả tù binh và đưa hết cho những ai 

xin Người điều họ đòi hỏi” (Albayhaqi). 



 

 

 

 Ông Sa’ad bin Abu Wiqas t thuật lại, 

Nabi e nói: 

بُّ اْلَكَرَم »  يٌم يُحه بُّ اْلُجودَ َكره  رواه الترمذي. «إهنَّ هللاَ َجَوادٌ يُحه

“Quả thật, Allah là Đấng rất mực rộng 

lượng, Ngài yêu thích sự rộng lượng, và 

Ngài là Đấng Quảng Đại, Ngài yêu thích 

sự hào phóng” (Tirmizhi). 

Al-Fadhil nói: quả thật, mỗi đêm, Allah, 

Đấng Tối Cao đều nói: TA là Đấng Rộng 

Lượng và sự rộng lượng là từ nơi TA, và 

TA là Đấng Quảng Đại và sự quảng đại 

là từ nơi TA. 

Bởi thế, Allah là Đấng rất mực Rộng 

Lượng, sự rộng lượng của Ngài vượt trội 

hơn mọi sự rộng lượng, và sự rộng lượng 

của Ngài được nhân lên trong các thời 



 

 

 

điểm đặc biệt, chẳng hạn như tháng 

Ramadan, tháng mà Ngài đã ban xuống 

câu Kinh: 

يْبُواْ لهي َوۡليُۡؤمه ﴿  يُب دَۡعَوةَ ٱلدَّاعه إهذَا دََعانهٌۖ فَۡليَۡستَجه  أُجه
يٌبٌۖ ي َعن هي فَإهن هي قَره ْبَاده نُواْ بهي لَعَلَُّهۡم َوإهذَا َسأَلََك عه

 [١٨٦]سورة الْبقرة: ﴾  ١٨٦يَۡرُشدُوَن 

{Và khi bầy tôi của TA (Allah) hỏi 

Ngươi (Muhammad) về TA thì Người 

hãy bảo họ rằng TA ở rất gần. TA sẽ đáp 

lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi 

nào y cầu xin TA. Do đó, họ hãy đạp lại 

mệnh lệnh của TA và tin tưởng nơi TA 

để may ra họ được hướng dẫn đúng 

đường.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 

186). 

Và khi Allah đã tạo hóa Nabi e của Ngài 

trên một phong thái hoàn hảo và bản chất 

cao quý như trong Hadith được Abu 



 

 

 

Huroiroh t thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah đã nói: “Quả thật, Ta được cử phái 

đến để hoàn thiện các phong thái đạo đức 

tốt đẹp” thì Thiên sứ của Allah e là người 

rộng lượng nhất trong nhân loại là điều 

hiển nhiên, điều này cũng giống như rằng 

Người là người tốt nhất, gan dạ nhất và 

hoàn hảo nhất trong tất cả mọi phẩm chất 

tốt đẹp, và sự rộng lượng của Người tổng 

hợp mọi sự rộng lượng và sự rộng lượng 

của Người được nhân thêm vào tháng 

Ramadan. 

Thiên sứ của Allah e đã thường gặp đại 

Thiên Thần Jibril trong tháng Ramadan, 

và đây là vị Thiên Thần tốt đẹp và ân 

phúc nhất trong các vị Thiên Thần. Đại 

Thiên Thần truyền đạt Qur’an, Kinh sách 



 

 

 

mà Allah ra lệnh mang đến cho Người e, 

và đây là Kinh sách thiêng liêng và ân 

phúc nhất trong các Kinh sách, nó kêu 

gọi và khuyến khích làm điều thiện tốt 

cũng như kêu gọi đến với những phẩm 

chất đạo đức tốt đẹp. 

Và quả thật, Kinh sách thiêng liêng này 

chứa đựng phẩm chất đạo đức của Thiên 

sứ e, bởi Người hài lòng với những điều 

Nó hài lòng, Người giận dữ với những 

điều Nó giận dữ và Người luôn nhanh 

chân đến với điều mà Nó kêu gọi và thúc 

giục. Bởi thế, Người e thường tăng 

cường sự rộng lượng và ân phúc trong 

tháng này để được hài hòa với đại Thiên 

Thần Jibril, để thực hành theo Kinh 



 

 

 

Qur’an thiêng liêng được ban xuống cho 

Người e. 

{  Sự rộng lượng được nhân thêm của 

Thiên sứ e trong tháng Ramadan mang 

lại nhiều ý nghĩa hữu ích: 

Biết được sự thiêng liêng của tháng này 

và ân phước của việc làm được nhân 

thêm trong nó. Ông Anas bin Malik t 

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah e đã 

nói: 

دَقَةه َصدَقَةُ َرَمَضاَن »   رواه الترمذي. «أَْفَضَل الصَّ

“Sadaqah tốt nhất là Sadaqah trong tháng 

Ramadan” (Tirimzhi). 

— Hỗ trợ và giúp đỡ những người nhịn 

chay cũng như những người tụng niệm 



 

 

 

trong việc ngoan đạo của họ, những 

người giúp đỡ và hỗ trợ sẽ được ban cho 

ân phước giống như ân phước của người 

nhịn chay và tụng niệm, điều này giống 

như người nào chuẩn bị đi chinh chiến thì 

coi như đã chinh chiến và người nào ở lại 

với gia đình bằng những điều tốt đẹp thì 

cũng được coi đã tham gia chinh chiến. 

 Zaid bin Khalid t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

هه َغْيَر أَنَّهُ َّلَ يَنْ »  ثُْل أَْجره ائهمه َشْيئًا َمْن فَطََّر َصائهًما َكاَن لَهُ مه ْن أَْجره الصَّ  رواه أحمد والترمذي. «قُُص مه

“Ai chiêu đãi đồ xả chay cho người nhịn 

chay thì y sẽ được ban cho ân phước 

giống như ân phước của người nhịn chay 

đó, nhưng người nhịn chay đó sẽ không 



 

 

 

bị mất đi một điều gì từ ân phước của 

mình” (Ahmad và Tirmizhi). 

Trong Hadith được nói ở phần trên qua 

lời thuật của Salman về ân phúc của 

tháng Ramadan: 

، َمْن فَطََّر فهيهه َصائهًما َكاَن لَهُ َمْغفهَرةً لهذُنُوبههه »  نه ْزقه اْلُمْؤمه تَْق َوَشْهُر اْلُمَواَساةه، َوَشْهٌر يَُزادُ فهي ره ، َوعه

،َرقَْبَته  َن النَّاره هه َشْيٌء " قُْلنَا: هه مه ْن أَْجره ْن َغْيره أَْن يُْنقََص مه هه مه ثُْل أَْجره يَا َرُسوَل هللاه، لَْيَس ُكلُّنَا  َوَكاَن لَهُ مه

ائهَم، ُر الصَّ دُ َما يُْفطه ي هللاُ َهذَا الثَّوَ  فَقَاَل َرُسوُل هللاه َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم: يَجه اَب َمْن فَطََّر َصائهًما " يُْعطه

ي َشْربَةً ََّل  ْن َحْوضه ْن َماٍء، َوَمْن أَْشْبََع َصائهًما َسقَاهُ هللاُ مه  يَْظَمأُ َحتَّى َعلَى َمذْقَةه لَْبٍَن أَْو تَْمَرةٍ أَْو َشْربٍَة مه

 رواه ابن خزيمة والْبيهقي وغيرهما. «يَدُْخَل اْلَجنَّةَ، 

“ ...và nó là tháng của sự bình đẳng, 

tháng được ban phát thêm thiên lộc, ai 

tiếp đãi đồ xả chay cho một người nhịn 

chay thì y sẽ được tha thứ tội lỗi và được 

giải thoát khỏi Hỏa Ngục và y sẽ được 

ban ân phước giống như ân phước của 

người nhịn chay đó, tuy nhiên người nhịn 



 

 

 

chay đó không bị mất một điều gì từ ân 

phước của việc nhịn chay”. 

 Các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của 

Allah e! Đâu phải tất cả chúng tôi ai cũng 

có khả năng tiếp đãi đồ ăn cho nhịn chay. 

Người e nói: “Allah sẽ ban thưởng ân 

phước cho ai tiếp đãi người nhịn chay 

một hớp sữa, hoặc một quả chà là khô 

hoặc một ngụm nước lã. 

Và ai cho người nhịn chay uống thì 

Allah, Đấng Tối Cao sẽ cho người đó 

uống nước trong Hawdh (tên của một 

nước ân phúc ở Ngày Sau) và sau khi 

uống y sẽ không bao giờ khát nữa cho 

đến khi y vào Thiên Đàng” (Ibnu 

Khuzaimah và Albayhaqi). 



 

 

 

— Quả thật, tháng Ramadan là tháng mà 

Allah rất mực rộng lượng với các bề tôi 

của Ngài về sự thương xót, bao dung và 

sự giải thoát khỏi Hỏa Ngục, đặc biệt là 

vào đêm định mệnh Qadr.  

 Và Allah chỉ thương xót và bao dung 

với những người bề tôi có tấm lòng 

thương xót như Nabi e đã nói: 

َحَماَء »  هه الرُّ ْبَاده ْن عه  رواه الْبخاري. «إهنََّما يَْرَحُم هللاُ مه

“Quả thật, Allah chỉ thương xót những 

người bề tôi có tấm lòng thương xót” 

(Albukhari). 

Do đó, người nào rộng lượng với các bề 

tôi của Allah thì Allah sẽ rộng lượng với 

người đó qua sự ban phát, ân phúc và 



 

 

 

Ngài sẽ ban thưởng cho họ theo các việc 

làm ngoan đạo của họ. 

— Kết hợp giữa nhịn chay và Sadaqah, 

hai việc làm này thuộc những điều chắc 

chắn được vào Thiên Đàng. Như có một 

Hadith được ghi lại rằng: 

ْن »  -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل النَّْبهىُّ  ْن بُُطونهَها َوبُُطونَُها مه إهنَّ فهى اْلَجنَّةه ُغَرفًا تَُرى ُظُهوُرَها مه

َها  َى يَا َرُسوَل هللاه؟ قَاَل «ُظُهوره لهَمْن أََطاَب اْلَكلََم َوأَْطعََم الطَّعَاَم َوأَدَاَم ». فَقَاَم أَْعَرابهىٌّ فَقَاَل لهَمْن هه

ه بهاللَّْيله َوالنَّاُس نهيَامٌ  يَاَم َوَصلَّى لِله  رواه الترمذي. «الص ه

Nabi e nói: “Quả thật trong Thiên Đàng 

có những cái phòng từ bên trong nhìn 

thấy ở phía ngoài và từ bên ngoài nhìn 

thấy hết bên trong”. Thế là một người 

đàn ông dân sa mạc đứng dậy hỏi: Nó 

dành cho ai thưa Thiên sứ của Allah? 

Người e nói: “Cho những ai nói lời tốt 

đẹp, bố thí thức ăn, thường nhịn chay, và 



 

 

 

dâng lễ nguyện Salah vì Allah trong đêm 

trong khi mọi người đang ngủ ngon giấc” 

(Tirmizhi). 

Và tất cả những điều này đều có trong 

tháng Ramadan. Người có đức tin tập 

hợp trong tháng này sự nhịn chay, dâng 

lễ nguyện Salah trong đêm, Sadaqah, lời 

nói tốt lành: lời nói tốt lành ngăn cản 

người nhịn chay khỏi những lời nói thô 

tục và sàm bậy cũng như các hành đông 

dâm ô và bẩn thỉu, còn lễ nguyện Salah, 

nhịn chay và Sadaqah sẽ đưa chủ nhân 

của chúng đến với Allah, Đấng Tối Cao. 

Một số vị Salaf nói: Lễ nguyện Salah sẽ 

dẫn chủ nhân của nó đến nửa đường, còn 

nhịn chay sẽ dẫn y đến cánh cửa của 



 

 

 

Thượng Đế, và Sadaqah sẽ nắm tay y đi 

vào gặp Thượng Đế. 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại: 

ْنُكُم اْليَْوَم »  -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل هللاه  . قَاَل أَبُو بَْكٍر رضى هللاُ عنه «َصائهًما َمْن أَْصْبََح مه

ْنُكُم اْليَْوَم َجنَاَزةً » أَنَا. قَاَل  ْنُكُم اْليَْوَم » . قَاَل أَبُو َبْكٍر رضى هللاُ عنه أَنَا. قَاَل «َفَمْن تَْبهَع مه َفَمْن أَْطعََم مه

ينًا  ْسكه يًضا  فََمنْ » . قَاَل أَبُو بَْكٍر رضى هللاُ عنه أَنَا. قَاَل «مه ْنُكُم اْلَيْوَم َمره . قَاَل أَبُو َبْكٍر رضى «َعادَ مه

ٍئ إهَّلَّ دََخَل اْلَجنَّةَ »  -صلى هللا عليه وسلم-هللاُ عنه أَنَا. فَقَاَل َرُسوُل هللاه  رواه  «َما اْجتََمْعَن فهى اْمره

 مسلم.

Thiên sứ của Allah e nói: “Ai trong các 

người ngày hôm này nhịn chay?”. Abu 

Bakr t nói: Tôi. Người e hỏi: “Ai trong 

các người ngày hôm nay tiển đưa người 

chết?”. Abu Bakr t nói: Tôi. Người e lại 

hỏi: “Ai trong các người ngày hôm nay đi 

viếng thăm người bệnh?”. Abu Bakr t 

nói: Tôi. Thế là, Thiên sứ của Allah e 

nói: “Một người tập hợp những điều này 



 

 

 

chắc chắn được vào Thiên Đàng” 

(Muslim). 

Sự kết hợp giữa nhịn chay và Sadaqah sẽ 

bôi xóa các tội lỗi, giải thoát khỏi Hỏa 

Ngục, đặc biệt nếu cộng thêm sự dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm. Quả thật, Nabi 

e có nói: 

ياُم ُجنَّ »  َن اْلقهتَاله الص ه ُكْم مه َن النَّار كُجنَّةه أحده  رواه النسائي. «ةُ مه

“Nhịn chay là cái chiêng che chắn khỏi 

Hỏa Ngục giống như cái chiêng của các 

người dùng để đánh chiến” (Annasa-i). 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

َن النَّاره »  يٌن مه ْصٌن َحصه يَاُم ُجنَّةٌ َوحه  رواه أحمد. «الص ه



 

 

 

“Nhịn chay là cái chiêng che chắn và là 

cái thành lũy kiên cố phòng tránh Hỏa 

Ngục” (Ahmad). 

 Mu’azd t thuật lại, Thiên sứ của Allah 

e nói: 

ُئ اْلَماُء النَّاَر َو َصلَةٌ فهى َجْوفه اللَّْيله »  يئَةَ َكَما يُْطفه دَقَةُ تُْطفهُئ اْلَخطه  رواه أحمد.  «الصَّ

“Sadaqah và dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm khuya sẽ dập tắt tội lỗi giống như 

nước dập tặt ngọn lửa” (Ahmad). 

 Nabi e cũng có nói: 

ه تَْمَرةٍ »  ق   رواه الْبخاري. «اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بهشه

“Hãy sợ Hỏa Ngục dù chỉ bằng sự bố thí 

một quả chà là khô” (Albukhari). 



 

 

 

Ông Abu Darda’ t nói: Các người hãy 

dâng lễ nguyện Salah trong bóng tối của 

màn đêm hai Rak’at để chuẩn bị cho 

bóng tối của cõi mộ, các người hãy nhịn 

chay trong một ngày nắng nóng để chuẩn 

bị cho cái nóng của Ngày Phục Sinh và 

Triệu Tập, và các người hãy Sadaqah một 

cách thầm lặng để giảm nhẹ cho cái Ngày 

Khó Khăn và Khắt Nghiệt. 

— Quả thật, nhịn chay chắc chắn sẽ 

không tránh khỏi sự thiếu sót cho nên nó 

cần phải kèm theo một việc làm để đảm 

bảo cho việc nhịn chay được hoàn thiện. 

Đa số người nhịn chay không thể tập hợp 

hết những điều nên làm cho sự nhịn chay 

của họ, bởi lẽ đó, mà một người bị cấm 

nói rằng: “Tôi đã nhịn chay toàn bộ 



 

 

 

Ramadan hoặc tôi đã dẫng lễ nguyện 

Salah toàn bộ Ramadan”. Do đó, để bù 

đắp lại những thiếu sót của Ramadan nên 

bắt buộc phải xuất Zakah Fitri vào cuối 

tháng nhằm để thanh lọc và tẩy sạch tội 

lỗi của những lời nói thô tục, sàm bậy và 

những hành động dâm ô cho người nhịn 

chay. 

— Người nhịn chay bỏ thức ăn và đồ 

uống của y, bởi thế khi nào y hỗ trợ và 

phụ cấp thức ăn và thức uống cho những 

người nhịn chay khác thì y sẽ được ân 

phước của những ai từ bỏ sự ham muốn 

và nhu cầu thiết yếu của họ vì Allah. Bởi 

lẽ đó, giáo lý Islam khuyến khích người 

nhịn chay nên chiêu đãi đồ xả chay và 

cùng xả chay với mọi người vì điều đó sẽ 



 

 

 

tạo ra một không khí yêu thương, đoàn 

kết giữa những người đồng đạo với nhau 

và đó cũng là một sự tạ ơn Allah về 

những ân huệ mà Ngài đã ban cho y. 

Một số người am hiểu giáo lý khi được 

hỏi: Tại sao Islam qui định phải nhịn 

chay? Họ nói: Vì muốn người giàu nếm 

mùi vị của sự đói khát để họ không quên 

những anh em đồng đạo nghèo đói, và 

đây chính là một trong những ý nghĩa và 

giá trị của việc nhịn chay. Và điều này 

như đã được nói trong Hadith của Salman 

được đề cập ở phần trên: “Đây là tháng 

của sự bình đẳng”. Người giàu hay người 

nghèo, giới thượng lưu, quyền hành hay 

giới bần hàn khốn khó và lệ thuộc, tất cả 



 

 

 

đều như nhau, đều phải nếm mùi vị cơn 

đói khát. 

Đa số các vị Salaf thường xả chay cùng 

nhau và cùng chia sẻ thức ăn đồ uống với 

nhau. Ibnu Umar t khi nhịn chay thì ông 

không xả chay ngoại trừ cùng với những 

người nghèo và túng thiếu, còn nếu như 

gia đình ông ngăn không cho ông xả chay 

cùng với họ thì ông sẽ không dùng bữa 

tối đêm đó, và thường khi người nhà 

mang thức ăn đến cho ông thì ông lại 

mang thức ăn đem cho người ăn xin rồi 

ông trở về nhà ăn những gì còn dư lại sau 

khi gia đình ông đã ăn xong, có lúc ông 

trở thành là người nhịn chay trong đêm vì 

không có gì để ăn. 



 

 

 

Có người đến xin Imam Ahmad, ông đã 

đưa cho người đó hai ổ bánh mì mà ông 

đã chuẩn bị cho bữa xả chay của mình, 

rồi nhịn đói. Alhasan thường cho những 

anh em đồng đạo thức ăn trong khi mình 

chịu đói và ông thường ngồi quạt cho họ 

trong lúc họ ăn. 

— Một số ý nghĩa khác: Imam Shafi’y ملسو هيلع هللا ىلص  

nói: Một người nên rộng lượng hơn nữa 

trong tháng Ramadan để noi gương theo 

Thiên sứ của Allah e và để cải thiện nhu 

cầu cho mọi người đồng đạo và làm cho 

họ tích cực hơn trong việc nhịn chay và 

dâng lễ nguyện Salah. 



 

 

 

 Tháng Ramadan là tháng để ôn và học 

Qur’an. Fatimah  thuật lại rằng Nabi 

e đã nói cho bà biết rằng: 

ةً َوأَنَّهُ َعاَرضَ »  ُضهُ اْلقُْرآَن فهى ُكل ه َعاٍم َمرَّ يَل َكاَن يُعَاره ْْبره تَْينه أَنَّ جه فَاتههه َمرَّ  متفق عليه. «هُ فهْي َعامه وه

“Quả thật, đại Thiên Thần Jibril thường 

ôn Qur’an cho Người e mỗi năm một lần 

và vào năm Người e qua đời là hai lần” 

(Hadith được thống nhất về tính xác thực 

của nó). 

 Hadith theo lời thuật của Ibnu Abbas 

t rằng: Quả thật việc ôn Qur’an giữa 

Người e và đại Thiên thần Jibril là vào 

ban đêm. 

Đây là những bằng chứng khuyến khích 

tích cực đọc xướng Qur’an vào ban đêm 

của tháng Ramadan, bởi quả thật ban 



 

 

 

đêm là thời gian cắt đứt mọi sự bận rộn, 

trái tim được an nhàn và thảnh thơi, và 

chiếc lưỡi sẽ biết nghiền ngẫm, như 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َي أََشدُّ َوطۡ  ئَةَ ٱلَّۡيله هه  [٦]سورة المزمل: ﴾  ٦ا َوأَۡقَوُم قهيًل   ٗ ﴿ إهنَّ نَاشه

“Quả thật, thức đêm (để dâng lễ nguyện 

Salah) là một điều nặng nhọc nhưng tư 

tưởng sáng suốt và lời nói chân chính” 

(Chương 73 – Al-Muzammil, câu 6). 

Tháng Ramadan là tháng đặc biệt của 

Qur’an, như Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َل فهيهه ٱۡلقُۡرَءاُن ُهٗدى ل هلنَّاسه َوبَي ه  ي  أُنزه َن ٱۡلُهدَىَّٰ َوٱۡلفُۡرقَانهۚ ﴿ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّذه ٖت م ه ﴾ ]سورة الْبقرة: ١٨٦َنَّٰ

185.] 

{Tháng Ramadan là tháng mà Kinh 

Qur’an được ban xuống làm Chỉ đạo cho 



 

 

 

nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về 

sự Chỉ đạo và Tiêu chuẩn phân biệt phúc 

tội.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 183 - 

186). 

Ibnu Abbas t nói: Quả thật, toàn bộ 

Qur’an được ban từ Quyển Kinh Mẹ 

(Lawhu-Mahfuzh) xuống ngôi đền Al-

Izza trong đêm định mệnh Qadr. Và 

Allah đã xác nhận điều này bởi lời phán 

của Ngài: 

هُ فهي لَۡيلَةه ٱۡلقَۡدره   .[١] سورة القدر: ﴾  ١﴿ إهنَّا  أَنَزۡلنََّٰ

{Quả thật, TA đã ban Nó (Qur’an) xuống 

vào đêm Qadr (Định mệnh). Và điều gì 

cho Ngươi (Muhammad) biết đêm Qadr 

là gì? Đêm Qadr tốt hơn một ngàn tháng 



 

 

 

bình thường.} (Chương 97 – Al-Qadr, 

câu 1). 

َرَكٍةۚ  ْبََّٰ هُ فهي لَۡيلَٖة مُّ  [.3دخان: ﴾ ] سورة ال ﴿ إهنَّا  أَنَزۡلنََّٰ

{Quả thật, TA ban Nó (Qur’an) xuống 

vào một đêm đầy ân phúc (của tháng 

Ramadan).} (Chương 44 – Al-Dukhkhan, 

câu 3). 

Qur’an lần lượt được mặc khải xuống 

cho Nabi e, Nó được ban xuống cho 

Người e vào Tháng Ramadan. Và quả 

thật Nabi e đọc Qur’an rất dài trong lúc 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm 

Ramadan, dài hơn những đêm thông 

thường khác. 



 

 

 

Và quả thật, Huzhaifah đã dâng lễ 

nguyện Salah phía sau Người e trong một 

đêm của tháng Ramadan, Người e đã đọc 

chương Albaqarah, rồi chương Annisa’, 

rồi chương Ali-Imran, và Người hoàn tất 

hai Rak’at khi Bilal Azan Fajar (theo ghi 

nhận của Ahmad và Annasa-i). Và trong 

một ghi nhận khác thì nói rằng suốt đêm 

Người chỉ dâng lễ nguyện Salah vỏn vẹn 

bốn Rak’at. 

Umar t đã từng ra lệnh cho Ubaiya bin 

Ka’ab, Tamim Adda-ri dẫn lễ nguyện 

Salah cho mọi người trong tháng 

Ramadan, người Imam thường đọc hai 

trăm câu Kinh trong mỗi một Rak’at, họ 

đọc dài đến nỗi họ phải cần đến chiếc gậy 

để dựa vào do đứng quá lâu, và họ 



 

 

 

thường không rời khỏi chỗ dâng lễ 

nguyện cho tới khi đã sắp vào giờ Fajr. 

Có những ghi nhận nói rằng họ thường 

cột các sợi dây vào những các lùm cây 

rồi bám vào chúng. 

Có ghi nhận nói rằng Umar t đã tập hợp 

ba người Qari (đọc xướng), ông bảo 

người có phong cách đọc nhanh nhất đọc 

ba mươi, người có phong cách trung bình 

đọc hai mươi lăm và người có phong 

cách đọc chậm nhất đọc hai mươi. 

Rồi sau đó đến thời của Tabieen, những 

người làm Imam thường đọc chương 

Albaqarah trong tám Rak’at, còn nếu như 

họ đọc nó trong mười hai Rak’at thì họ 

coi đó là sự giảm nhẹ. 



 

 

 

Và khi Imam được hỏi về điều được ghi 

nhận từ Umar về vấn đề đọc nhanh và 

chậm thì ông nói: Vấn đề này là điều khó 

khăn cho mọi người đặc biệt là trong 

những đêm mà thời gian của nó ngắn lại, 

như vậy vấn đề là dựa theo khả năng của 

mọi người và tùy hoàn cảnh thích hợp. 

Imam Ahmad nói với một số học trò của 

ông khi đang dẫn lễ nguyện Salah cho họ 

trong Ramadan: Họ là nhóm người mềm 

yếu, hãy đọc năm, sáu, bảy, con tôi đọc 

mỗi đêm là hai mươi bảy. 

Ông Alhasan nói: Điều mà ông Umar bảo 

người dẫn lễ nguyện Salah cho mọi 

người là đọc năm, sáu câu Kinh. 



 

 

 

Như vậy, lời nói của Imam Ahmad cho 

thấy ông đặt mục tiêu quan tâm đến tình 

huống và hoàn cảnh của những người có 

đức tin, ông không muốn gây khó khăn 

cho họ, và đây cũng là điều mà những 

học giả Fiqh (thông thái giáo luật) khác 

đã nói. 

Ông Abu Zdar t thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah e đã dẫn lễ nguyện Salah cho 

các Sahabah đến một phần ba đêm và có 

lần đến nửa đêm thì họ nói: Phải chi 

chúng ta được dâng lễ nguyện Salah 

trong thời gian còn lại của đêm? Người e 

nói: 

َب لَهُ قهيَاُم لَْيلٍَة إهنَّ ا»  َف ُحسه َمامه َحتَّى يَْنَصره ُجَل إهذَا َصلَّى َمَع اْله  أبو داود والنسائي.  رواه «لرَّ



 

 

 

“Quả thật, một người đàn ông khi nào y 

dâng lễ nguyện Salah cùng với Imam cho 

tới khi vị Imam đó rời đi thì y sẽ được 

ghi cho ân phước dâng lễ nguyện Salah 

trọn đêm” (Abu Dawood, Annasa-i). 

Hadith này cho thấy rằng việc đứng dâng 

lễ nguyện Salah đến một phần ba đêm 

hay đến nửa đêm thì đều được ghi cho ân 

phước nguyên đêm, tuy nhiên phải dâng 

lễ nguyện Salah cùng với Imam. Imam 

Ahmad đã lấy Hadith này và nói rằng chớ 

đừng rời đi cho đến khi nào Imam rời đi. 

Còn một số vị Salaf thì nói: người nào 

đứng dẫng lễ nguyện Salah đến nửa đêm 

thì xem như đã đứng dâng lễ nguyện 

Salah nguyên đêm. 



 

 

 

 Ông Ibnu Umar t thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah e nói: 

َن اْلقَانهتهيَن َوَمْن قَا»  ائَةه آيٍَة ُكتهَب مه َن اْلغَافهلهيَن َوَمْن قَاَم بهمه َم بهأَْلفه آيٍَة ُكتهَب َمْن قَاَم بهعَْشره آيَاٍت لَْم يُْكتَْب مه

يَن  َن اْلُمقَْنَطره  رواه أبو داود. «مه

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah với mười 

câu Kinh thì sẽ không bị ghi là người vô 

tâm (không tưởng nhớ Allah), ai đứng 

với một trăm câu Kinh thì được ghi là 

người ngoan đạo, còn ai đứng với một 

ngàn câu Kinh thì được ghi là người 

được ban cho ân phước rất to lớn” (Abu 

Dawood). 

 Ông Anas t và Tamim t thuật lại, Nabi 

e nói: 

ائَةه آيٍَة ُكتهَب لَهُ قهيَاُم لَْيلٍَة »   «َمْن قََرأَ بهمه



 

 

 

“Ai đọc một trăm câu Kinh thì sẽ được 

ghi ân phước dâng lễ nguyện Salah trọn 

đêm” (Hadith yếu). 

Ai muốn đọc Qur’an nhiều hơn, lâu hơn 

thì hãy nên dâng lễ nguyện Salah một 

mình, khi dâng lễ nguyện Salah một 

mình thì có thể đứng bao lâu tùy thích, 

tương tự nếu ai đó dẫn lễ nguyện Salah 

cho một tập thể mà họ hài lòng lễ nguyện 

Salah của y thì y có thế đọc bao lâu tùy 

thích. 

Một số vị Salaf thường hoàn tất Qur’an 

trong lễ nguyện Salah Ramadan trong 

vòng ba đêm, một số khác thì trong mỗi 

tuần và một số còn lại thì trong mười 

ngày. 



 

 

 

l  9 ; 

 Salah Tarawih 

Salah Tarawih là Sunnah, nó được thực 

hiện tập thể sẽ tốt  hơn, và đây là việc 

làm của các Sahabah. Abu Bakr Abdul-

Aziz thuật lại lời của Ibnu Abbas t: “Nabi 

e thường dâng lễ nguyện Salah trong 

Ramadan hai mươi Rak’at”. 

Sheikh Tuqa Addin ملسو هيلع هللا ىلص  nói: được phép 

dâng lễ nguyện Salah hai mươi Rak’at, 

đây là quan điểm được biết đến nhiều 

nhất trong trường phái của Ahmad và 

Ash-Shafi’y; được phép dâng lễ nguyện 

Salah ba mươi sáu Rak’at như trường 

phái của Malik; và cũng được phép dâng 

lễ nguyện Salah mười một Rak’at hoặc 



 

 

 

mười ba Rak’at, tất cả đều tốt. Bởi thế, 

việc nhiều Rak’at hay ít Rak’at là tùy 

theo việc đứng dâng lễ nguyện Salah lâu 

hay mau. 

Khi Umar t tập hợp mọi người dâng lễ 

nguyện Salah theo sau Ubaiya t thì 

Ubaiya đã dẫn lễ nguyện cho họ mười 

Rak’at; các vị Sahabah khác, có người 

làm ít hơn, có người thì nhiều hơn, còn 

việc giới hạn một mức nào đó thì không 

có một bằng chứng giáo luật nào chỉ rõ 

cả . 

Nhiều vị Imam trong lễ nguyện Salah 

Tarawih: họ dâng lễ nguyện Salah một 

cách vô ý thức, họ chỉ Ruku’ và Sujud 

nhưng lại không có sự hiện diện của cái 



 

 

 

tâm, trong khi điều cần có trong lễ 

nguyện Salah là cái tâm phải luôn hiện 

diện trước Allah, phải có sự trang trọng 

và tôn vinh lời phán của Allah khi đọc 

xướng nó, nhưng điều này sẽ không có 

được khi lễ nguyện Salah được thực hiện 

một cách vội vàng và hấp tấp. Cho nên, 

đọc Qur’an ngắn nhưng lại có được sự 

kính sợ, nghiêm trang và từ tốn trong 

Ruku’ và Sujud sẽ tốt  hơn là đọc Qur’an 

dài nhưng các động tác Ruku’ và Sujud 

lại vội vàng và hấp tấp không được 

khuyến khích. 

Dâng lễ nguyện Salah mười Rak’at với 

sự kéo dài đọc xướng Qur’an trong sự 

nghiêm trang, từ tốn tốt hơn dâng lễ 

nguyện Salah hai mươi Rak’at trong 



 

 

 

phong cách hối hả và vội vàng, bởi lẽ 

linh hồn của Salah là hướng con tim đến 

Allah, Đấng Tối Cao, cho nên sự ít ỏi có 

thể sẽ mang lại điều tốt hơn là làm nhiều. 

Cũng giống như vậy, việc đọc Qur’an 

một cách ngân nga với phong thái chậm 

rãi và từ tốn tốt hơn đọc theo phong thái 

nhanh lẹ được phép (đọc đúng và rõ chữ) 

bởi lẽ nếu đọc nhanh mà không nghe rõ 

một số chữ, hay từ nào đó thì cách đọc đó 

không được phép, bị ngăn cấm. 

Quả thật, Allah đã chỉ trích những người 

đọc Qur’an mà không hiểu ý nghĩa nội 

dung của Nó. Ngài phán: 

َب إهَّلَّ  أََمانهيَّ ﴾ 
تََّٰ يُّوَن ََّل َيۡعلَُموَن ٱۡلكه ۡنُهۡم أُم ه  [7٨]سورة الْبقرة: ﴿ َومه



 

 

 

{Và trong bọn họ có những tên mù chữ 

không biết Kinh sách là gì ngoại trừ điều 

mong ước hão huyền.} (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 78). Tức là đọc mà không 

hiểu ý nghĩa nội dung, và ý nghĩa của 

việc Qur’an được ban xuống: hiểu nội 

dung của Nó, chấp hành theo Nó chứ 

không phải chỉ có biết đọc là đủ. 

Giáo lý Islam khuyến khích đọc Qur’an 

với chất giọng hay bởi Nabi e có nói: 

نَّا َمْن لَْم يَتَغَنَّ بهاْلقُْرآنه »   رواه أبو داود وغيره. «لَْيَس مه

“Không phải cộng đồng tín đồ của Ta ai 

đó không đọc Qur’an một cách ngân nga” 

(Abu Dawood và những người khác). 

Ibnu Abdul Hakim nói: Mỗi khi vào 

tháng Ramadan thì Imam Malik bỏ qua 



 

 

 

một bên việc đọc Hadith cũng như việc 

giảng dạy và nghiên cứu cùng với các 

học giả mà chỉ chuyên tâm đọc xướng 

Qur’an từ quyển Kinh Qur’an. 

Abdurrazzaq nói: Khi vào tháng 

Ramadan thì Ath-Thawri bỏ hết mọi việc 

thờ phượng mà chỉ chuyên tâm đọc 

xướng Qur’an. 

Sufyan nói: Khi Ramadan đến thì Yazid 

Al-Yami thường mang các quyển Qur’an 

đến và gọi các học trò đọc xướng nó. 

Những vị Salaf thường chỉ chú tâm đến 

việc đọc xướng Qur’an vào tháng 

Ramadan, một số thường kết thúc Qur’an 

trong mỗi tuần, có người thì trong ba 

ngày, có người đọc hết Nó chỉ vỏn vẹn 



 

 

 

trong hai đêm, và khi vào mười đêm cuối 

của Ramadan thì một số trong họ thường 

đọc hết Qur’an vào mỗi đêm. 

Còn về việc có một Hadith nghiêm cấm 

đọc hết Qur’an ít hơn ba ngày là muốn 

nói thường xuyên làm như vậy là không 

nên. Riêng đối với những thời điểm ân 

phúc và thiêng liêng chẳng hạn như tháng 

Ramadan, đặc biệt là vào các đêm có cơ 

hội là đêm định mệnh Qadr; hoặc các địa 

điểm thiêng liêng và ân phúc thì việc đọc 

Qur’an được khuyến khích đọc càng 

nhiều càng tốt. Và đây là câu nói của 

Imam Ahmad và những vị khác. 

Nabi Muhammad e nói: 

 رواه أحمد. «ةه اْقَرُءوا اْلقُْرآَن فَإهنَّهُ يَأْتهى َشافهعاً ألَْصَحابههه يَْوَم اْلقهيَامَ » 



 

 

 

“Các ngươi hãy đọc Qur’an bởi quả thật 

vào Ngày Phục Sinh, Nó sẽ cầu xin ân xá 

cho những ai đã đọc Nó” (Ahmad). 

 Ông Ibnu Mas’ud t thuật lại, Nabi e 

nói: 

تَابه هللاه »  ْن كه ْن أَلهٌف َحْرٌف َمْن قََرأَ َحْرفًا مه فَلَهُ بههه َحَسنَةٌ َواْلَحَسنَةُ بهعَْشره أَْمثَالهَها َّلَ أَقُوُل الم َحْرٌف َولَكه

يٌم َحْرٌف   رواه الترمذي. «َوَّلٌَم َحْرٌف َومه

“Ai đọc một chữ từ Kinh sách của Allah 

(Qur’an) thì sẽ được ghi cho một ân 

phước và mỗi một ân phước được nhân 

lên thành mười ân phước tương tự, Ta 

không nói “الم” là một chữ mà “أ” là một 

chữ, “ل” là một chữ và “م” là một chữ” 

(Tirmizhi). 



 

 

 

Đây là nói chung cho mọi thời điểm, vậy 

ân phước sẽ được nhân thêm nhiều như 

thế nào nếu như đó là tháng Ramadan? 

 Ibnu Umar t thuật lại, Thiên sứ của 

Allah e nói:  

ره »  ْندَ آخه لََك عه به اْلقُْرآنه اْقَرأْ َواْرتَقه َوَرت هْل َكَما ُكْنَت تَُرت هُل فهى الدُّْنيَا فَإهنَّ َمْنزه  « آيٍَة تَْقَرُؤَها يُقَاُل لهَصاحه

 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.

“(Vào Ngày Sau) Người đọc Qur’an sẽ 

được bảo rằng: Quí vị hãy đọc và đi lên, 

hãy đọc xướng như mà quí vị đã đọc 

xướng trên cõi trần, bởi quả thật, nơi của 

ví quị ở trên cao tương ứng theo câu 

Kinh cuối cùng mà quí vị đọc nó”. (Abu 

Dawood, Tirmizhi, Ibnu Ma-jah và 

Ahmad). 

Còn trong lời dẫn của Ahmad 



 

 

 

به اْلقُْرآنه يَْوَم اْلقهيَاَمةه إهذَا دََخل اْلَجنَّةَ اْقَرأْ َواْصعَدْ. فَيَْقَرأُ َويَْصعَدُ بهُكل ه آيَةٍ »   دََرَجةً َحتَّى يَْقَرأَ يُقَاُل لهَصاحه

َر َشْىٍء َمعَهُ   رواه أحمد. «آخه

“Vào Ngày Phục Sinh, khi được vào 

Thiên Đàng, người đọc Qur’an sẽ được 

bảo: “Hãy đọc và đi lên!”. Thế là người 

đó đọc và đi lên, mỗi câu Kinh tương ứng 

với một nấc đi lên, y cứ đi lên cho tới câu 

Kinh cuối cùng y đọc” (Ahmad). 

Hãy biết rằng trong tháng Ramadan, 

người có đức tin sẽ phải cùng đối mặt với 

hai cuộc Jihad (chiến đấu): Jihad với bản 

thân vào ban ngày trong sự nhịn chay và 

Jihad với bản thân vào ban đêm trong 

việc dâng lễ nguyện Salah. Do đó, người 

nào vượt qua được hai cuộc Jihad này 

một cách tốt đẹp bằng sự quyết tâm và 



 

 

 

lòng kiên nhẫn thì sẽ được ban thưởng 

một cách không tính toán. 

Ka’ab nói: Vào Ngày Phục Sinh sẽ có 

tiếng hô bảo: quả thật, mỗi người trồng 

trọt (làm các việc làm thiện tốt và ngoan 

đạo) đều được ban cho trái quả và được 

nhân thêm, riêng đối với người của 

Qur’an và nhịn chay thì họ được ban cho 

phần ân phước vô cùng to lớn không thể 

tính toán, và hai việc làm đó sẽ cầu xin 

ân xá cho chủ của nó ở nơi Allah. 

 Abdullah bin Umar t thuật lại, Nabi e 

nói: 

ه َمنَْعتُهُ الطَّعَاَم َوالشَّ »  يَاُم أَْى َرب  ْلعَْْبده يَْوَم اْلقهيَاَمةه يَقُوُل الص ه يَاُم َواْلقُْرآُن يَْشفَعَانه له َهَواته بهالنََّهاره الص ه

. قَاَل فَيَُشفَّ  . َويَقُوُل اْلقُْرآُن َمنَْعتُهُ النَّْوَم بهاللَّْيله فََشف هْعنهى فهيهه  رواه أحمد. «عَانه فََشف هْعنهى فهيهه



 

 

 

“Nhịn chay và Qur’an là hai thứ sẽ cầu 

xin cho người bề tôi vào Ngày Phán Xét. 

Nhịn chay sẽ nói: Lạy Thượng Đế, bề tôi 

đã ngăn y khỏi thức ăn, đồ uống và 

những ham muốn Haram vào ban ngày, 

còn Qur’an sẽ nói: bề tôi đã ngăn không 

cho y ngủ trong đêm. Và cả hai đều nói: 

xin Ngài hãy ban ân xá cho y” (Ahmad). 

Như vậy, nhịn chay sẽ cầu xin ân xá cho 

người nào tránh xa những điều Haram, 

nó sẽ cầu xin Allah ân xá cho y vào Ngày 

Phục Sinh, nó thưa với Allah: Lạy 

Thượng Đế, bề tôi đã ngăn y khỏi những 

ham muốn của y xin Ngài hãy ân xá cho 

y, còn đối với ai không nhịn chay và 

không ngăn bản thân khỏi những điều 

Haram thì nhịn chay sẽ nói với y: Allah 



 

 

 

sẽ không quan tâm đến ngươi giống như 

ngươi đã không quan tâm đến ta. 

Một số vị Salaf nói: Khi người có đức tin 

lâm chung, Thần chết được bảo: Hãy hôn 

lên đầu của y. Thần chết bảo: Bề tôi ngửi 

thấy Qur’an trong đầu của y; khi Thần 

chết được bảo: Hãy ngửi trái tim của y thì 

Thần chết nói: Bề tôi ngửi thấy nhịn chay 

trong trái tim y; rồi khi Thần chết được 

bảo: Hãy ngửi đôi bàn chân của y thì 

Thần chết nói: Bề tôi ngửi thấy sự đứng 

dâng lễ nguyện Salah của y trong đôi bàn 

chân của y. Rồi có tiếng phán: Y đã giữ 

gìn bản thân y, Allah sẽ bảo vệ y. 

Tương tự, Qur’an cũng như vậy, Nó chỉ 

cầu xin ân xá cho những ai mà nó ngăn 



 

 

 

cản khỏi giấc ngủ trong đêm. Quả thật, 

người nào đọc Qur’an, và đọc Nó trong 

lễ nguyện Salah hàng đêm thì sẽ được Nó 

cầu xin Allah ân xá cho y. Quả thật, Nabi 

e đã nhắc đến người đó rằng: 

 «ذلهَك ََّل َيتََوسَّدَ القُْرآن » 

“Đó là người không ngủ trên Qur’an”, 

tức không ngủ và bỏ mặc Qur’an. 

 Buraidah t thuật lại, Thiên sứ của 

Allah e nói: 

به فَيَقُوُل لَهُ »  ُجله الشَّاحه يَن يَْنَشقُّ َعْنهُ قَْْبُرهُ َكالرَّ ْبَهُ يَْوَم اْلقهيَاَمةه حه فُنهى هَ إهنَّ اْلقُْرآَن يَْلقَى َصاحه ْل تَْعره

ره َوأَْسَهْرُت لَْيلََك وَ  ى أَْظَمأْتَُك فهى اْلَهَواجه ْبَُك اْلقُْرآُن الَّذه فَُك. فَيَقُوُل أَنَا َصاحه ٍر فَيَقُوُل َما أَْعره إهنَّ ُكلَّ تَاجه

َمالههه َويُوَضُع َعلَ  ينههه َواْلُخْلدَ بهشه ْن َوَراءه تهَجاَرتههه فَيُْعَطى اْلُمْلَك بهَيمه . ثُمَّ يُقَاُل لَهُ اْقَرأْ مه هه تَاُج اْلَوقَاره ى َرأْسه

 رواه أحمد. «َواْصعَدْ فهى دََرَجةه اْلَجنَّةه َوُغَرفهَها فَُهَو فهى ُصعُوٍد َما دَاَم يَْقَرأُ َهذًّا َكاَن أَْو تَْرتهيلً 

“Quả thật, Qur’an sẽ gặp người bạn của 

nó vào Ngày Phục Sinh khi mà y trở dậy 

từ cõi mộ giống như một người đàn ông 



 

 

 

xanh xao. Nó hỏi y: Anh có biết tôi 

không? Y nói: Không tôi không biết anh. 

Nó nói: Tôi chính là Qur’an, bạn của anh, 

đã làm cho anh khát nước vào những 

ngày nắng nóng và làm anh thức khuya 

trong đêm. Quả thật, mỗi nhà thương 

buôn ở đằng sau sự thương mại của y, 

bởi thế, y được ban cho vương quốc bên 

phía tay phải của y, sự vĩnh hằng bên 

phía tay trái của y và trên đầu y được đặt 

chiếc vương miệng cao quý. Rồi sau đó, 

có tiếng phán bảo y: Ngươi hãy đọc và đi 

lên các tầng của Thiên Đàng. Thế là, y cứ 

đi lên theo sự đọc xướng Qur’an của y” 

(Ahmad). 

 Và trong một Hadith dài của Ubadah 

bin Samit t: 



 

 

 

ْي ُكْنَت أَْسهَ »  ْبَهُ فهْي اْلقَْْبره فَيَقُْوُل لَهُ: أَنَا الَّذه ُئ نََهاَرَك، َوأَْمنَعَُك إهنَّ اْلقُْرآَن يَأْتهْي َصاحه ُر لَْيلََك، َوأَْظمه

دٍْق، ثُمَّ يَْصعَدُ، فَيَْسأَُل لَهُ فهَراًشا َن األَْخَلءه َخلهْيٍل صه دُنهْي مه َودَثَاًرا،  َشْهَواتهَك، َوَسْمعََك َوبََصَرَك، فََستَجه

َن اْلَجنَّةه  ْيَن مه َن اْلَجنَّةه َويَاَسمه ، ثُمَّ يَدْفَُع اْلقُْرآُن فهْي قهْْبلَةه اللََّحده فَيُْوَسُع َعلَْيهه َما َشاَء هللاُ فَيُْؤَمُر لَهُ بهفهَراٍش مه

ْن ذلهَك   «مه

“Quả thật, Qur’an sẽ đến gặp người bạn 

của Nó trong ngôi mộ và nói với y: Tôi 

đã làm cho anh thức khuya trong đêm, 

làm anh khát vào ban ngày, ngăn cấm các 

nhu cầu của anh, ngăn cái nghe của anh, 

và ngăn cái nhìn của anh, bởi thế, anh sẽ 

tìm thấy tôi là một người bạn tốt và trung 

thực. Rồi sau đó, Nó đi lên, Nó cầu xin 

cho y một tấm trải và một cái gối, thế là 

có lệnh truyền mang đến cho y một tấm 

trải mang hương thơm của loài hoa hồng 

từ nơi Thiên Đàng. Sau đó, Qur’an làm 

nới rộng ngôi mộ, thế là nó nới rộng ra 

theo ý muốn của Allah”. 



 

 

 

Ibnu Mas’ud t nói: Người đọc Qur’an 

nên để đêm của anh ta được biết đến khi 

mọi người đang ngủ, để ban ngày của 

anh ta được biết đến khi mọi người đang 

bận rộn, hãy im lặng khi mọi khẩu chiến 

và hãy suy tư khi mọi người đang hân 

hoan. 

Wuhaib nói: Một người đàn ông được 

bảo là sao anh không ngủ thì y nói: quả 

thật sự thú vị của Qur’an làm mất đi giấc 

ngủ của tôi. 

Một người đã ở cùng với một người 

trong suốt hai tháng liền nhưng y không 

thấy người bạn của mình ngủ. Y hỏi: Sao 

tôi không thấy anh ngủ? Người bạn của 

anh ta trả lời: Sự thú vị của Qur’an đã lấy 



 

 

 

đi giấc ngủ của tôi, tôi mới rời khỏi sự 

thú vị này thì tôi lại bắt gặp sự thú vị 

khác. 

Ahmad bin Abu Al-Hawa-ri nói: Quả 

thật khi tôi đọc Qur’an là tôi cứ suy ngẫm 

từng câu Kinh từng câu Kinh, tâm trí tôi 

bối rối, tôi cảm thấy ngạc nhiên với 

những người thuộc lòng Qur’an rằng sao 

họ có thể ngủ được hoặc sao họ có thể 

bận rộn với những thứ của trần gian trong 

khi họ đọc Kinh Sách của Allah? Còn 

nếu quả thật họ hiểu những gì họ đọc, 

nhận thức được cái chân lý của Nó và 

cảm nhận được sự ngọt ngào của Nó thì 

chắc chắn giấc ngủ sẽ chạy mất khỏi họ 

và họ sẽ vui vẻ và hân hoan với những gì 

mà họ được ban cho. 



 

 

 

Riêng đối với ai có Qur’an ở bên cạnh 

nhưng lại bỏ mặc Nó mà ngủ trong đêm 

và không thi hành theo Nó vào ban ngày 

thì vào Ngày Phán Xét Nó sẽ đứng lên 

chống lại y, Nó sẽ đòi y trả lại trách 

nhiệm mà y đã không thực hiện đối với 

Nó.  

Trong một Hadith dài do Ahmad ghi lại 

qua lời thuật của Samurah bin Jundub t 

về việc Nabi e được các Thiên thần dẫn 

đi tham quan trong giấc ngủ. Trong 

chuyến đi đó, Người e đã nhìn thấy một 

người đàn ông nằm ngửa, ngay phía đầu 

của anh ta có một người đàn ông khác 

đứng trên tay cầm một tảng đá. Rồi người 

đàn ông đứng cầm tảng đá ấy buông tảng 

đá xuống đầu của người đàn ông nằm 



 

 

 

ngửa, tảng đá lăn đi, người đàn ông đó 

quay đi nhặt lại nó và khi y trở lại vị trí 

thì cái đầu của người nằm ngửa đã trở lại 

nguyên vẹn, cứ như vậy. Người e đã hỏi 

về tình trạng của người đàn ông nằm 

ngửa đó vì sao bị trừng phạt như thế thì 

được các Thiên thần cho biết rằng đây là 

người đàn ông mà Allah đã ban cho y 

Qur’an nhưng y lại chỉ biết ngủ bỏ mặc 

Nó trong đếm và cũng không thi hành 

theo Nó vào ban ngày, nên y phải bị 

trừng phạt như vậy cho đến Ngày Phục 

Sinh. 

 Trong  Hadith  của Amru bin Shu’aib 

t rằng Nabi e nói: 

ُجله قَدْ َحَملَهُ فََخالََف أَْمَرهُ فَيَتََمثَُّل َخْصًما لَهُ ،يَُمثَُّل ا»  يَا  فَيَقُوُل : ْلقُْرآُن يَْوَم اْلقهيَاَمةه َرُجًل فَيُْؤتَى بهالرَّ

َيتهي ، َوتََرَك طَ  َب َمْعصه ي ، َوَركه ي َوَضيََّع فََرائهضه ٍل تَعَدَّى ُحدُوده ْلتَهُ إهيَّاَي فََشرُّ َحامه ه َحمَّ فََما  اَعتهي ،َرب 

ُف َعلَْيهه بهاْلُحَججه َحتَّى يُقَاَل : لُهُ َحتَّى يَُكْبَّهُ َعلَى َصْخَرةٍ فهي  يََزاُل يَْقذه هه ، فََما يُْرسه فََشأْنَُك بههه فَيَأُْخذُ بهيَده



 

 

 

ْلتَهُ َويُْؤتَى بهَرُجٍل َصالهحٍ قَدْ َكاَن َحَملَهُ َوَحفهَظ أَْمَرهُ فَيَتََمثَُّل َخْصمً  ,النَّاره  ه ، َحمَّ ا لَهُ دُونَهُ فَيَقُوُل : يَا َرب 

ي َل بهفََرائهضه ي ، َوَعمه ٍل ، َحفهَظ ُحدُوده يَتهي ، َواتَّْبََع َطاَعتهي ، , إهيَّاَي فََخْيُر َحامه فََما يََزاُل  َواْجتَنََب َمْعصه

ُف لَهُ بهاْلُحَججه َحتَّى يُقَاَل : لُهُ َحتَّى يُْلْبهَسهُ ُحلَّةَ اَّْلْستَْْبَرقه َويَْعقهدَ َعلَْيهه َشأْنَُك بههه ، فَيَأُْخذُ به  يَْقذه هه فََما يُْرسه يَده

يَهُ َكأَْس اْلَخْمره   جامع األحاديث.« تَاَج اْلُمْلكه ، َويَْسقه

“Vào Ngày Phục Sinh, Qur’an sẽ mang 

hình hài của một người đàn ông.Rồi 

người ta dẫn đến một người hiểu biết 

Qur’an nhưng đã làm trái với mệnh lệnh 

của Nó. Nó đứng ra tố cáo y, nói:Thưa 

Thượng Đế của bề tôi! Hắn ta đã mang 

tôi trên người hắn một cách xấu xa, hắn 

đã vượt giới hạn của bề tôi, hắn vô trách 

nhiệm với bề tôi, hắn làm điều trái lệnh 

bề tôi và hắn không tuân thủ theo bề tôi, 

Nó liên tục đưa ra những lời tố cáo y cho 

đến khi có tiếng phán bảo: Kết quả của 

hắn sẽ theo lời ngươi nói. Thế là người ta 

lôi y và ném y vào Hỏa Ngục. Và một 



 

 

 

người khác được dẫn đến, đó là một 

người ngoan đạo, y đã mang Qur’an trên 

mình và giữ gìn những gì mà Nó ra lệnh. 

Nó đứng lên biện hộ cho y, nói: Thưa 

Thượng Đế của bề tôi! Y đã mang bề tôi 

trên người của rất một cách rất tốt và 

đàng hoàng, y luôn duy trì và giữ đúng 

phép tắc theo giới hạn của bề tôi, y hoàn 

thành trách nhiệm đối với bề tôi, y tránh 

xa những điều nghịch lại bề tôi và y đã 

nỗ lực tuân thủ theo bề tôi, Nó cứ đưa ra 

những lời biện hộ tốt đẹp cho y cho đến 

khi có tiếng phán bảo: Kết quả của y sẽ 

theo những gì ngươi nói. Thế là y được 

dẫn đi, y được cho mặc bộ y phục tuyệt 

đẹp và được cho đội một chiếc vương 



 

 

 

miệng của một vị vua và được thưởng 

thức một ly rượu.” (Jamia Al-Ahadith). 

l  9 ; 

 Qiyam([2]) Ramadan 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

ْن ذَْنْبههه »   متفق عليه «َمْن قَاَم َرَمَضاَن إهيَمانًا َواْحتهَسابًا ُغفهَر لَهُ َما تَقَدََّم مه

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm 

của Ramadan với đức tin và niềm hy 

vọng, y sẽ được tha thứ những tội lỗi đã 

qua” (Albukhari, Muslim). 

 Ông Abdurrahman bin Awf t thuật 

lại, Thiên sứ của Allah e nói về tháng 

Ramadan: 



 

 

 

يَن قهيَاَمهُ فََمْن »  ْلُمْسلهمه يَاَمهُ َوإهن هى َسنَْنُت له َصاَمهُ َوقَاَمهُ إهيَماناً إهنَّ َرَمَضاَن َشْهٌر اْفتََرَض هللاُ َعزَّ َوَجلَّ صه

هُ  َن الذُّنُوبه َكيَْومه َولَدَتْهُ أُمُّ  رواه النسائي وقال: الصواب عن أبي هريرة. «َواْحتهَساباً َخَرَج مه

“Quả thật, Ramadan là tháng mà Allah, 

Đấng Tối Cao, đã sắc lệnh ban hành việc 

nhịn chay, và quả thật Ta qui định 

khuyến khích Qiyam trong nó. Bởi thế, ai 

nhịn chay và làm Qiyam trong tháng đó 

bằng cả đức tin và niềm hy vọng (ân 

phước) thì mọi tội lỗi sẽ được xóa hết 

giống như ngày y mới lọt lòng mẹ” 

(Annasa-i và ông nói: Hadith này thật ra 

là do Abu Huroiroh thuật lại). 

Chúng tôi xin đề cập đến một số ân 

phước của việc đứng dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 



 

 

 

ُهۡم يُنفهقُوَن  ا َرَزۡقنََّٰ مَّ عه يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َومه ]سورة ﴾  ١٦﴿ تَتََجافَىَّٰ ُجنُوبُُهۡم َعنه ٱۡلَمَضاجه

 [١٦السجدة: 

{Họ rời giường ngủ để cầu nguyện 

Thượng Đế của họ vừa lo sợ vừa hy vọng 

(lòng khoan dung của Ngài) và với tài 

sản mà TA đã ban phát cho họ thì họ chi 

dùng (vào việc thiện).} (Chương 32 – 

Assajdah, câu 16). 

Allah đã khen ngợi một nhóm người, 

Ngài phán: 

َن ٱلَّۡيله َما يَۡهَجعُوَن ﴿ َكانُواْ قَ   [١٨، ١7]سورة الذاريات: ﴾  ١٨َوبهٱأۡلَۡسَحاره ُهۡم يَۡستَۡغفهُروَن  ١7لهيٗل م ه

{Ban đêm họ thường ít ngủ (vì thức để 

dâng lễ nguyện Salah, tụng niệm). Và họ 

thường cầu xin tha thứ tội lỗi vào những 

lúc trước hừng đông.} (Chương 51 – 

Azd-zdariyat, câu 17). 



 

 

 

ٗما  ٗدا َوقهيََّٰ ۡم ُسجَّ َرب ههه يَن يَْبهيتُوَن له  [٦٤]سورة الفرقان: ﴾  ٦٤﴿ َوٱلَّذه

{Và những ai thức đêm quỳ lạy và đứng 

nghiêm trang trước mặt Thượng Đế của 

họ.} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 64). 

 Ông Abdullah bin Salam thuật lại, 

Nabi e nói: 

لُوا األَْرَحاَم َوَصلُّوا بهاللَّْيله َوالنَّاُس نهيَا»  ُموا الطَّعَاَم َوصه ٌم تَدُْخلُوا اْلَجنَّةَ يَا أَيَُّها النَّاُس أَْفُشوا السَّلََم َوأَْطعه

 رواه ابن ماجه. «بهَسلٍَم 

“Này hỡi người dân, các ngươi hãy chào 

Salam đến nhau, hãy bố thí thức ăn, hãy 

hàn gắn tình họ hàng, và hãy dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm trong khi mọi 

người đang ngon giấc thì các ngươi sẽ đi 

vào Thiên Đàng một cách bằng an” (Ibnu 

Majah). 



 

 

 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

يَضةه َصَلةُ اللَّْيله »  لَةه بَْعدَ اْلفَره  رواه النسائي. «أَْفَضُل الصَّ

“Lễ nguyện Salah tốt nhất sau lễ nguyện 

Salah bắt buộc là lễ nguyện Salah ban 

đêm.” (Annasa-i). 

 Ông Bilal t thuật lại, Thiên sứ của 

Allah e nói: 

يَن قَْْبلَُكْم َوإهنَّ قهيَاَم اللَّْيله قُْربَةٌ إهلَى هللاه َوَمنْ »  الهحه ثْمه َوتَْكفهيٌر َعلَْيُكْم بهقهيَامه اللَّْيله فَإهنَّهُ دَأُْب الصَّ َهاةٌ َعنه اْله

لدَّاءه َعنه اْلجَ  ي هئَاته َوَمْطَردَةٌ له  رواه الترمذي. «َسده لهلسَّ

“Các ngươi hãy nên dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm, bởi quả thật, đó là sự 

kiên nhẫn của những người ngoan đạo 

trước các ngươi, và quả thật, lễ nguyện 

Salah trong đêm là điều được đến gần 

Allah và là điều ngăn cản khỏi tội lỗi, 



 

 

 

xóa hết mọi điều xấu và đó là một 

phương thuốc hữu hiệu cho thân thể.” 

(Tirmizhi). 

لَةُ بهاللَّْيله َوالنَّاُس نهيَاٌم »  يُب اْلَكلَمه َوبَْذُل السَّلَمه َوإهْطعَاُم الطَّعَامه َوالصَّ َن الدََّرَجاته طه  رواه أحمد. «َومه

“Và thuộc những nấc cao (của ân phước) 

là lời nói tốt lành, chào Salam đến nhau, 

bố thí thức ăn, dâng lễ nguyện Salah 

trong đêm lúc mọi người yên giấc.” 

(Ahmad). 

 Ông Abu Darda’ t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói:  

ْبُُّهُم هللاُ َويَْضَحكُ »  ْم   ثََلثَةٌ يُحه ْم إهلَْيهه ُر بههه ْنُهْم  –َويَْستَْْبشه ْي لَهُ اهْمَرأَةٌ َحْسنَاُء َوفهَراٌش َحَسٌن،  –فَذََكَر مه الَّذه

، َن اللَّْيله  رواه الطْبراني. «يَذَُر َشْهَوتُهُ، فَيَذُْكُرنهْي، َولَْو َشاَء لََرَقدَ  فَيَقُْو هللاُ تَعَالَى: فَيَقُْوُم مه

“Ba loại người mà Allah yêu thương và 

mỉm cười với họ và báo tin mừng cho họ: 

... và người có người vợ xinh đẹp và 



 

 

 

giường nệm tốt lành nhưng y lại thức dậy 

trong đêm (để dâng lễ nguyện Salah). 

Allah phán bảo: Y đã bỏ các nhu cầu cần 

thiết của y và y tưởng nhớ đến TA, và 

nếu muốn y có thể nằm ngủ.” (Attabra-

ni). 

 Ông Ibnu Mas’ud t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

َطائههه »  : َرُجٍل ثَاَر َعْن وه ْن َرُجلَْينه َب َربُّنَا َعزَّ َوَجلَّ مه ، إهلَى َصلَتههه َعجه ْب ههه ْن بَْينه أَْهلههه َوحه َولهَحافههه مه

ى.  ْنده  رواه أحمد. «َرْغْبَةً فهيَما عه

“Thượng Đế của chúng ta thích thú với 

hai người đàn ông: Người đàn ông hào 

hứng bỏ sự buồn phiền cũng như niềm 

vui với gia đình để đến với lễ nguyện 

Salah vì muốn những gì ở nơi TA” 

(Ahmad). 



 

 

 

 Ông Anas t thuật lại từ ông Rabi’a bin 

Wiqas t rằng Thiên sứ của Allah e nói: 

َن َّل تَُردُّ فهيَها دَْعَوةٌ »  يٍَّة َحْيُث َّل يََراهُ أََحدٌ ، فَيَقُوُم ،  : ثَلثَةُ َمَواطه فَيَقُوُل  فَيَُصل هي ،َرُجٌل يَُكوُن فهي بَره

ي َهذَا يَْعلَُم أَنَّ لَهُ َربًّا يَْغفهُر الذُّنُوَب ، فَاْنُظُروا َما يَْطلُُب ، هللاُ لهَملئهَكتههه : فَيَقُوُل  قَاَل : ألََرى َعْْبده

َضاَك ، َوَمْغفهَرتََك ، ه ، ره  : اْشَهدُوا أَن هي قَدْ َغفَْرُت لَهُ ،فَيَقُوُل تَْبَاَرَك َوتَعَاَلى  قَاَل : اْلَملئهَكةُ : أَْي َرب 

َن اللَّْيله فَيَقُوُل هللاُ: ي َهذَا يَُصل هي ،  َوَرُجٌل يَقُوُم مه أَْليَس قَدْ َجعَْلَت اللَّْيَل َسَكنًا ، َوالنَّْوَم ُسْبَاتًا ، فَقَاَم َعْْبده

ي َهذَا ، فَيَقُوُل هللاُ لهَملئهَكتههه  :َويَْعلَُم أَنَّ لَهُ َربًّا ، قَاَل  فَتَقُوُل اْلَملئهَكةُ : يَا  قَاَل : : اْنُظُروا َما يَْطلُُب َعْْبده

َضاَك ، َوَمْغفهَرتََك ، ه ، ره  «اْشَهدُوا أَن هي قَدْ َغفَْرُت لَهُ  َعزَّ َوَجلَّ : فَيَقُوُل هللاُ ، قَاَل : َرب 

“Ba nơi mà lời cầu nguyện không bị trả 

lại (tức được chấp nhận và được đáp lại): 

Một người ở một nơi hoang vắng không 

ai nhìn thấy anh ta, anh ta đứng dâng lễ 

nguyện Salah. Allah phán với các vị 

Thiên Thần của Ngài: Người bề tôi này 

của TA nhận thức được y có một Thượng 

Đế tha thứ tội lỗi, các ngươi hãy nhìn 

xem y cầu xin điều gì? Các vị Thiên thần 

nói: Thưa Thượng Đế, y cầu xin sự hài 



 

 

 

lòng và sự tha thứ của Ngài. Allah phán: 

Các ngươi hãy làm chứng rằng quả thật 

TA đã tha thứ cho y và đã hai lòng về 

y.Và một người đứng dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm, Allah phán: Chẳng phải 

TA đã làm cho ban đêm yên tĩnh và giấc 

ngủ như một sự nghỉ ngơi? Nhưng bề tôi 

này của TA đã thức và đứng dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm, y nhận thức 

được rằng y có Thượng Đế tha thứ tội lỗi, 

Allah phán với các Thiên Thần của Ngài: 

Các ngươi hãy nhìn xem người bề tôi của 

TA cầu xin điều gì? Các Thiên thần đáp: 

Thưa Thượng Đế, y cầu xin sự hài lòng 

và sự tha thứ của Ngài. Thế là, Allah 

phán: Các ngươi hãy làm chứng rằng quả 



 

 

 

thật TA đã tha thứ cho y và TA đã hài 

lòng về y.”. 

 Uqbah t thuật lại, Thiên sứ của Allah 

e nói: 

َن اللَّْيله فَيُعَالهُج نَْفَسهُ إهلَى الطَُّهوره َوَعلَْيهه ُعقَدٌ فَيَتََوضَّ »  تهى َيقُوُم أََحدُُهَما مه ْن أُمَّ أَ يَدَْيهه َرُجلَنه مه أُ فَإهذَا َوضَّ

أَ َوْجَههُ اْنَحلَّْت ُعْقدَةٌ َوإهذَا َمَسَح َرأَْسهُ اْنَحلَّْت ُعْقدَةٌ اْنَحلَّْت ُعْقدَةٌ َوإهذَا  َمَسَح َرأَْسهُ اْنَحلَّْت ُعْقدَةٌ َوإهذَا َوضَّ

َجابه اْنُظُروا إهلَى يَن َوَراَء اْلحه بُّ َعزَّ َوَجلَّ لهلَّذه ْجلَْيهه اْنَحلَّْت ُعْقدَةٌ فَيَقُوُل الرَّ أَ ره ى َهذَا يُعَالهُج َعْْبده  َوإهذَا َوضَّ

ى َهذَا فَُهَو لَهُ   رواه أحمد. «نَْفَسهُ َما َسأَلَنهى َعْْبده

“Có hai người đàn ông trong cộng đồng 

tín đồ của Ta, một trong hai người thức 

dậy trong đêm để dâng lễ nguyện Salah, 

y tự thanh lọc bản thân y bởi trên người y 

có những cái gút thắt (của tội lỗi). Thế là, 

y lấy nước Wudu’, khi y rửa đôi tay một 

cái gút thắt được tháo ra, khi y rửa mặt 

cái gút thắt được tháo ra, khi y vuốt nước 

trên đầu một cái gút thắt được tháo ra, 



 

 

 

khi y rửa đôi chân một cái gút thắt được 

tháo ra. Thượng Đế, Đấng Tối Cao, phán 

với những ai bên ngoài cái màn chắn (các 

Thiên thần): Các ngươi hay nhìn người 

bề tôi này của TA, y đã thanh lọc cho bản 

thân y, cho nên những gì người bề tôi này 

của TA cầu xin TA thì đều được ban 

cho.” (Ahmad). 

Hằng đêm, Allah, Đấng Tối Cao đều 

xuống tầng trời hạ giới, Ngài phán: Có ai 

sám hối TA sẽ nhận sự sám hối của 

người đó? Có ai cầu xin TA tha thứ TA 

sẽ tha thứ cho người đó? Có ai cầu 

nguyện khấn xin, TA sẽ đáp lại lời cầu 

xin của người đó? Ngài xuống tầng trời 

hạ giới cho đến Fajr. 



 

 

 

Có người nói với Ibnu Mas’ud: Chúng tôi 

không có khả năng đứng dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm. Ông nói: Tội lỗi của các 

người đã trói chặt các người lại. Một số 

học giả khi được nói rằng chúng tôi 

không thể đứng dâng lễ nguyện Salah 

trong đêm thì họ bảo: bởi tội lỗi của các 

người đã hạn chế các người. Ông Al-

Fadhil nói: Khi anh không có khả năng 

đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm và 

nhịn chay ban ngày thì anh hãy biết rằng 

anh đã bị nghiêm cấm những điều tốt 

lành, quả thật tội lỗi của anh đã ngăn cản 

anh. 

Hỡi những ai đã hoang phí tuổi đời của 

mình trong việc không tuân lệnh Allah! 

Hỡi những ai đã lơ là và hời hợt với 



 

 

 

tháng ân phúc! Hỡi những ai đã ngoảnh 

mặt với Qur’an và tháng Ramadan! Làm 

thế nào các người có thế hy vọng sự ân 

xá từ Đấng mà các người ngoảnh mặt, 

làm thế nào có thể hy vọng trong khi tất 

cả sự dâng lễ nguyện Salah trong đêm 

không ngăn cản được chủ nhân của nó 

khỏi điều tội lỗi, tất cả sự nhịn chay cũng 

chẳng lôi kéo y ra xa khỏi câu nói xàm 

bậy và hành động sai quấy? Này hỡi mọi 

người, đâu là biểu hiện của sự nhịn chay, 

và đâu là ánh hào quang của sự dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm? 

Hỡi những người bề tôi của Allah, đây là 

tháng Ramadan, là thời gian dành cho 

những người thờ phượng hưởng thụ sự 

phước đức; và đây là Kinh sách của 



 

 

 

Allah dùng để đọc xướng và để lắng 

nghe; và đây là Qur’an nếu Nó được ban 

xuống cho quả núi thì chắc chắn các 

người sẽ thấy nó vỡ tung vì khiếp sợ, ... 

nhưng tại sao những trái tim không biết 

sợ, những đôi mắt khóc biết rơi lệ?! 

Những con tim không biết sợ bởi vì 

chúng đã bị hư hỏng, chúng cứ mãi chìm 

trong tội lỗi bời chúng mù và điếc, 

Qur’an vẫn cứ được đọc lên nhưng các 

con tim cứ như đá vì chay cứng, tháng 

Ramadan vẫn cứ đến rồi đi nhưng trái tim 

con người vẫn vô cảm ...  

Hỡi những bề tôi của Allah, chúng ta 

đang ở đâu sao không chịu trả lời khi 

nghe thấy lời mời gọi của Ngài, chúng ta 



 

 

 

vô cảm quá chăng sao trái tim của chúng 

ta không run sợ khi lời phán của Ngài 

được đọc lên?! 

l  9 ; 

 Ân Phúc Của Mười Ngày Giữa Tháng 

Ramadan 

Ông Abu Saeed t thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah e thường Itikaf([3]) vào mười 

ngày giữa của tháng Ramadan. Và Hadith 

này cho thấy rằng Người e Itikaf vào 

mười ngày giữa của Ramadan mục đích 

để tìm đêm định mệnh Qadr. 

Và trong một lời ghi nhận khác rằng 

Người e Itikaf vào mười ngày đầu, sau đó 

là mười ngày giữa, rồi Người e nói: 



 

 

 

هه اللَّْيلَةَ ثُمَّ اْعتََكْفُت اْلعَْشَر األَْوَسَط ثُمَّ أُتهيُت »  ُس َهذه َل أَْلتَمه فَقهيَل لهى إهنََّها فهى إهن هى اْعتََكْفُت اْلعَْشَر األَوَّ

ْف  َف فَْليَْعتَكه ْنُكْم أَْن يَْعتَكه ره فََمْن أََحبَّ مه  رواه مسلم. «اْلعَْشره األََواخه

“Quả thật, Ta đã Itikaf mười ngày đầu 

(của Ramadan), Ta muốn tìm đêm này 

(đêm Qadr), sau đó Ta Itikaf mười ngày 

giữa, rồi sau đó Ta được cho biết rằng nó 

(đêm định mệnh Qadr) nằm trong mười 

ngày cuối. Bởi thế, ai trong các người 

thích Itikaf thì cứ Itikaf” (Muslim). 

Quả thật, việc tìm đêm định mệnh Qadr 

trong phân nửa cuối của tháng Ramadan 

và một số ngày trong mười ngày giữa 

tháng, đó là ngày mười bảy và ngày mười 

chín. 

 Theo sự ghi nhận của Attabrani, ông 

Abdullah bin Anis thuật lại rằng Nabi 



 

 

 

e được hỏi về đêm định mệnh Qadr thì 

Người nói: 

ره »  وَها فهْي النهْصفه اآْلخه ْيتَُها، فَتََحر   «َرأَْيتَُها َوأُْنسه

“Ta đã nhìn thấy nó nhưng Ta đã bị làm 

cho quên, bởi thế các người hãy ráng tìm 

nó trong phân nửa cuối (của tháng)”. 

 Ông Ibnu Mas’ud t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

 رواه أبو داود. «اْطلُْبُوَها لَْيلَةَ َسْْبَع َعْشَرةَ » 

“Các ngươi hãy tìm nó trong đêm mười 

bảy” (Abu Dawood). 

Zaid bin Thabit thường không làm sống 

động các đêm của Ramadan giống như 

đêm mười bảy, và ông nói: quả thật 

Allah, Đấng Tối Cao đã phân biệt trong 



 

 

 

buổi sáng của nó giữa điều chân lý và 

không chân lý, giữa phúc và tội và cũng 

trong sáng hôm đó Ngài hạ thấp những 

người cầm đầu những kẻ vô đức tin. 

Ahmad đã nói về người dân của Madinah 

rằng họ cho rằng đêm định mệnh Qadr là 

đêm mười bảy. 

Và một trong những ghi nhận đúng đắn 

nhất trong các Hadith nói về đêm định 

mệnh Qadr: đó là đêm Badr và buổi sáng 

của nó là ngày Furqan (phân biệt), nó 

được gọi là ngày Furqan bởi vì Allah, 

Đấng Tối Cao phân biệt trong ngày hôm 

đó giữa chân lý và không chân lý và Ngài 

ban cho những người bên chân lý chiến 

thắng những người sai quấy, Ngài đưa 



 

 

 

cao khẩu hiệu của Ngài và sự độc tôn 

Ngài và Ngài hạ thấp những kẻ thù của 

Ngài thuộc những người thờ đa thần và 

những người của Kinh sách. 

 Ông Talhah bin Abidullah t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói: 

ْن يَْومه َعَرفَةَ ، َوذَلهَك  َما»  ا يََرى ُرئهَي الشَّْيَطاُن يَْوًما ُهَو فهيهه أَْصغَُر َوَّلَ أَْحقَُر َوَّلَ أَدَْحُر َوَّلَ أَْغَيُظ مه مَّ مه

ْحَمةه َواْلعَْفوه َعنه الذُّنُوبه ، إهَّلَّ َما َرأَى يَْوَم بَدٍْر . يله الرَّ ْن تَْنزه : َوَما َرأَى يَْوَم بَْدٍر  يَا َرُسوَل هللاه  قَالُوا : مه

يَل يََزُع اْلَملَئهَكةَ  قَاَل : ؟ ْْبره  الموطأ لمالك.  « Ongأََما إهنَّهُ َرأَى جه

“Không có ngày nào mà Shaytan nhìn 

thấy bản thân hắn nhỏ bé, đáng khinh và 

rẻ mạt như trong ngày Arafah, bởi vì 

ngày đó hắn nhìn thấy lòng thương xót 

của Allah được ban xuống và sự khoan 

dung của Ngài đối với các tội lỗi (của 

những người bề tôi của Ngài), ngoại trừ 

những gì y nhìn thấy vào ngày Badr. Các 



 

 

 

Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

hắn thấy gì trong ngày Badr? Người nói: 

quả thật hắn thấy đại Thiên Thần Jibril 

chỉnh đốn các đoàn binh Thiên thần” 

(Muwatta’ của Imam Malik). 

Và trong đêm định mệnh Qadr, các Thiên 

thần có mặt khắp mặt đất, làm cản trở 

quyền lực của các tên Shaytan, như Allah 

đã phán: 

وُح فهي ئهَكةُ َوٱلرُّ
ُل ٱۡلَملََّٰ  ن ُكل ه أَۡمٖر ﴿ تَنَزَّ م م ه َي َحتَّىَّٰ َمۡطلَعه ٱۡلفَۡجره  ٤َها بهإهۡذنه َرب ههه ٌم هه

]سورة القدر: ﴾  ٥َسلََّٰ

٥، ٤] 

{Trong đêm đó các Thiên Thần và Đại 

Thiên Thần (Jibril) đi xuống trần và 

mang mọi quyết định của Thượng Đế của 

họ theo phép của Ngài. Sự bằng an, nó 

kéo dài cho đến hừng đông.} (Chương 97 

– Al-Qadr, câu 4, 5). 



 

 

 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

ن َعدَده اْلَحَصى »   رواه أحمد. «إنَّ اْلَملَئهَكةَ تهْلَك اللَّْيلَةَ فهى األَْرضه أَْكثَُر مه

“Quả thật, trong đêm đó (đêm Qadr) các 

Thiên thần có mặt khắp trên mặt đất 

nhiều hơn các viên sỏi” (Ahmad). 

 Ông Jabir t thuật lại, thiên sứ của 

Allah e nói về đêm định mệnh Qadr: 

 رواه ابن حْبان في صحيحه. «ََّل يَْخُرُج َشْيَطانَُها َحتَّى يَْخُرَج فَْجُرَها » 

“Đêm hôm đó, Shaytan sẽ không đi ra 

cho đến hừng đông” (Ibnu Hibban ghi lại 

trong bộ Sahih của ông). 

 Ubadah bin Samit t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói:  



 

 

 

لُّ لهَكوَكٍب أَْن يُرَمى بههه »  َح ، َوإنَّ أََماَرتـََها أَنَّ الشَّْمَس َصْبهـيَحـتـََهافـه َوََّل يَحه تَخُرُج  ْيَها َحتَّى تـُْصْبــه

لُّ لهلَشيطانه أَْن يَخُرَج َمعََها يَوَمئهـذٍ  ُمستـَويٍَة ليَس لـََها ُشعَـاٌع  ثـَل القَـَمره لـَْيلـَةه الـْبَدْره َوََّل يَحه رواه  «مه

 أحمد.

“Các ngôi sao không được phép dùng để 

ném trong đêm đó (đêm Qadr) cho tới khi 

trời sáng, và quả thật các dấu hiệu của 

đêm đó là buổi sáng của nó mặt trời xuất 

hiện rất dịu không có các tia chói lòa 

giống mặt trăng đêm rằm, và Shaytan 

không được phép xuất hiện cùng với mặt 

trời trong ngày hôm đó.” (Ahmad). 

 Ông Ibnu Abbas t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

 رواه الْبيهقي. « إهنَّ الشَّْيَطاَن يَْطلُُع َمَع الشَّْمسه ُكلَّ يَْوٍم إهَّلَّ لَْيلَةَ اْلقَدْره َوذلهَك أَنََّها تَْطلُُع ََّل ُشعَاَع لََها» 

“Quả thật, Shaytan xuất hiện cùng với 

mặt trời mọc mỗi ngày ngoại trừ đêm 

định mệnh Qadr, cũng vì thế mà đêm đó 



 

 

 

sáng ra mặt trời mọc không có các tia 

chói lòa” (Albayhaqi). 

Mujahid nói: “sự bằng an là đêm hôm đó 

không có một điều hại nào, và Shaytan 

không có khả năng hoạt động trong đêm 

đó”. 

Một ghi nhận khác rằng ông cũng nói: 

“Đêm định mệnh Qadr là đêm bằng an, 

không có một tai họa nào xảy ra và 

Shaytan không thể làm được một điều gì 

trong đêm đó”. 

Và trong một ghi nhận khác nữa, ông nói: 

“Đêm đó bình an, Shaytan không thể 

hành động bất cứ một điều xấu nào và 

không có biến có nào xảy ra trong đêm 

đó”. 



 

 

 

Ibnu Abbas t nói: Trong đêm đó, những 

tên xấu xa của loài Jinn bị nhốt lại, tất cả 

các cửa trời được mở ra và mọi điều sám 

hối của người sám hối được đón nhận, và 

đó là { Sự bằng an, nó kéo dài cho đến 

hừng đông.} (Chương 97 – Al-Qadr, câu 

5). 

Hỡi những anh em đồng đạo Muslim, hãy 

báo tin vui cho nhau rằng tám cánh cửa 

của Thiên Đàng trong tháng này vì các 

người mà chúng được mở ra, và trái tim 

của những người có đức tin sẽ hân hoan; 

còn tất cả các cánh cửa của Hỏa Ngục 

đều đóng lại vì các người và những bàn 

chân của Iblis và con cháu của hắn vì các 

người mà bị ngăn lại. 



 

 

 

l  9 ; 

 Ân Phúc Mười Ngày Cuối Của 

Ramadan 

 Bà A’ishah i thuật lại rằng: 

ئَْزَرهُ ، َوأَْحيَا لَْيلَهُ ، َوأَْيقَظَ »  رواه  « أَْهلَهُ َكاَن َرُسْوُل هللاه َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم إهذَا دََخَل اْلعَْشُر َشدَّ مه

 الْبخاري.

“khi vào mười ngày cuối của tháng 

Ramadan thì Thiên sứ của Allah e càng 

hết sức tích cực, Người e làm cho đêm 

của Người sống lại và Người đánh thức 

các bà vợ của Người dậy” (Albukhari). 

— Nabi e thường tích cực đặc biệt hơn 

vào mười ngày cuối của Ramadan những 

việc làm mà Người thường làm trong 

những tháng khác. 



 

 

 

Một Hadith khác, bà A’ishah i nói:  

َر َوَشدَّ  -صلى هللا عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل هللاه »  يَن بهَصلَةٍ َوَنْوٍم فَإهذَا َكاَن اْلعَْشُر َشمَّ ْشره يَْخلهُط اْلعه

ئَْزَر   رواه أحمد. «اْلمه

“Thiên sứ của Allah e trong hai mươi 

đêm đầu của tháng Ramadan có sự pha 

trộn giữa Salah và ngủ, nhưng khi vào 

mười đêm cuối thì Người tích cứ quyết 

liệt hơn” (Ahmad). 

 Ông Anas t thuật lại: 

ْيَن لَْم يَذُْق َكاَن َرُسْوُل هللاه َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم إهذَا دََخَل َرَمَضاَن قَاَم َونَاَم، فَإهذَا َكا»  ْشره َن لَْيلَةُ أَْربَعه َوعه

 خرجه أبو نعيم بإسناد فيه ضعف. «َغْمًضا 

“Khi vào Tháng Ramadan, Thiên sứ của 

Allah e dâng lễ nguyện Salah và đi ngủ, 

nhưng khi vào đêm hai mươi bốn (trở đi) 

thì Người e không ngủ nữa” (Abu Na’im 



 

 

 

ghi lại với đường dẫn trong đó có phần 

yếu kém). 

Ý nghĩa “Nabi e làm cho đêm của Người 

sống lại” là muốn nói thức rất khuya để 

dâng lễ nguyện Salah, bởi trong Sahih 

Muslim có ghi rằng bà A’ishah i nói: Tôi 

chưa từng biết rằng Nabi e đứng dâng lễ 

nguyện Salah đến sáng. Và một số học 

giả ghi nhận các hadith nói rằng người 

nào đứng dâng lễ nguyện Salah đến nửa 

đêm thì coi như y đã đứng dâng lễ 

nguyện Salah nguyên đêm. 

Có ghi nhận rằng Ibnu Abbas t nói: Việc 

làm sống lại các đêm của Ramadan có 

nghĩa là dâng lễ nguyện Salah Isha’ tập 

thể cùng với Imam cũng như kiên quyết 



 

 

 

dâng lễ nguyện Salah Fajr tập thể cùng 

với Imam. 

Imam Shafi’y ملسو هيلع هللا ىلص  nói: Người nào đã tham 

gia dâng lễ nguyện Salah Isha’ và Fajr 

tập thể cùng với Imam trong đêm định 

mệnh Qadr thì quả thật y đã nhận được 

phần phúc của đêm đó.  

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói:  

َشاَء فهْي َجَماَعٍة فهْي َرَمَضاَن فَقَدْ أَدَْرَك لَْيلَةَ اْلقَدْره »   أخرجه األصْبهاني. «َمْن َصلَّى اْلعه

“Ai dâng lễ nguyện Salah Isha’ tập thể 

cùng với Imam trong tháng Ramadan thì 

quả thật y đã hưởng được phúc của đêm 

định mệnh Qadr” (Al-Asbaha-ni). 



 

 

 

 Ông Abu Ja’far - Muhammad bin Ali 

thuật lại, Thiên sứ của Allah e nói: 

ْن لَْيلٍَة، َوَغضَّ بََصَرهُ، َوَحفََظ  َمْن أَدَْركَ »  ْيًحا ُمْسلهًما، فََصاَم نََهاَرهُ، َوَصلَّى َوْردًا مه َرَمَضاَن َصحه

هه فَقَدْ َصاَم الشَّْهَر َواه  ْستهْكَمَل األَْجَر، فَْرَجهُ َولهَسانَهُ َويَدَهُ َوَحافََظ َعلَى َصَلتههه فهْي اْلَجَماَعةه َوبََكَر إهلَى َجْمعه

ه  ب   رواه ابن أبي الدنيا. «َوأَدَْرَك لَْيلَةَ اْلقَدْره َو فَاَز بهجائزة الرَّ

“Ai gặp được Ramadan với trạng thái là 

người Muslim khỏe mạnh, rồi y nhịn 

chay ban ngày của nó, dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm của nó, hạ thấp cái nhìn 

của y xuống, giữ phần kín đáo của cơ thể 

y, giữ chiếc lưỡi của y, đôi tay của y, duy 

trì chu đáo lễ nguyện Salah của y với tập 

thể và luôn có mặt sớm trong Salah tập 

thể, thì quả thật y đã thực sự nhịn chay 

tháng đó, đạt được ân phước trọn vẹn và 

hưởng được ân phúc của đêm định mệnh 

Qadr và đã giành được phần thưởng của 

Thượng Đế.” (Ibnu Abi Addunya). 



 

 

 

— Vào mười đêm cuối của Ramadan 

Nabi e đã đánh thức người nhà của 

Người dậy để cùng dâng lễ nguyện Salah. 

Trong một Hadith do Abu Zdar t thuật lại 

rằng Nabi e đã làm Imam dâng lễ nguyện 

Salah cùng với họ đêm 23, 25, và 27, và 

riêng đêm 27 thì Người đặc biệt đánh 

thức và gọi người nhà của Người dậy để 

cùng dâng lễ nguyện Salah.  Và đây 

chính là bằng chứng cho thấy rằng các 

đêm lẻ sẽ có cơ hội cho đêm định mệnh 

Qadr nhiều hơn, và đó là những đêm để 

hy vọng gặp được đêm định mệnh Qadr. 

Theo ghi nhận của Attabra-ni, ông Ali t 

thuật lại rằng Nabi e thường đánh thức 

người nhà của Người trong mười đêm 

cuối của tháng Ramadan, Người đánh 



 

 

 

thức tất cả lớn nhỏ tham gia lễ nguyện 

Salah. 

Sufyan Athawri nói: Điều yêu thích đối 

với tôi là khi vào mười ngày cuối của 

Ramadan thì người Muslim siêng năng 

và tích cực hơn trong đêm, y đánh thức 

vợ con của y dậy để cùng dâng lễ nguyện 

Salah. 

Và trong một ghi nhận khác rằng Nabi e 

đã gõ cửa nhà Fatimah và Ali, Người gọi 

hai người dậy trong đêm, nói: Hai con 

thức dậy dâng lễ nguyện Salah! Và 

Người e cũng đánh thức bà A’ishah dậy 

trong đêm khi Người dâng lễ nguyện 

Salah. 



 

 

 

Trong Muwatta’ của Imam Malik ملسو هيلع هللا ىلص , ông 

Umar t thường đứng dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm thật lâu, ông dâng lễ đến 

nửa đêm rồi ông đánh thức người nhà 

dậy, ông gọi họ nói: Salah, thức dậy 

Salah! Và ông đọc câu Kinh: 

ةه َوٱۡصَطْبهۡر َعلَۡيَهاٌۖ  لَوَّٰ  [١32]سورة طه : ﴾  ﴿ َوۡأُمۡر أَۡهلََك بهٱلصَّ

{Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi 

dâng lễ nguyện Salah và duy trì một cách 

kiên nhẫn} (Chương 20 – Taha, câu 132). 

— Trong mười đêm cuối của Ramadan, 

Nabi e thường bỏ mặc các bà vợ, hầu như 

Người rời chiếc giường ngủ hoàn toàn 

cho đến khi đã xong Ramadan. Như 

trong Hadith qua lời thuật của Anas bin 

Malik t: 



 

 

 

ْن َرَمَضان َطَوى فهَراَشهُ َواهْعتََزلَ »  ر مه  «الن هَساَء  َكاَن النَّْبهيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم إهذَا دََخَل اْلعُْشر اأْلََواخه

 رواه الْبيهقي.

“Khi vào mười đêm cuối của Ramadan, 

Nabi e thường cuộn tấm trải ngủ của 

Người lại và không gần gủi các bà vợ” 

(Albayhaqi). 

 Quả thật, Nabi e thường Itikaf vào 

mười ngày cuối của Ramadan. Và theo 

giáo luật Islam, người làm Itikaf không 

được phép đến gần vợ. 

Một nhóm các vị Salaf nói về câu Kinh: 

ُ لَُكۡمۚ ﴾  ُروُهنَّ َوٱۡبتَغُواْ َما َكتََب ٱلِلَّ شه َن بََّٰ  [١٨7]سورة الْبقرة: ﴿ فَٱۡلـ َّٰ

{Bởi thế, bây giờ các ngươi được phép 

chung chạ với họ (những người vợ), 

nhưng hãy cố gắng tìm kiếm điều Allah 

ban cho các ngươi} (Chương 2 – 



 

 

 

Albaqarah, câu 187). Có nghĩa là các 

ngươi hãy cố gắng tìm kiếm ân phúc của 

đêm định mệnh Qadr mà Allah ban cho 

các ngươi. 

Ý nghĩa của câu Kinh trên: Quả thật 

Allah, Đấng Tối Cao cho phép việc 

chung chạ vợ chồng trong các đêm của 

Ramadan, tính từ lúc mặt trời lặn đến 

sáng hừng đông, nhưng cùng với điều đó, 

Ngài ra lệnh bảo họ hãy cố gắng tìm 

kiếm ân phúc của đêm định mệnh Qadr 

vì sợ rằng những người Muslim vì lo quá 

bận rộn chuyện vợ chồng trong các đêm 

Ramadan mà mất đi ân phúc vĩ đại của 

đêm định mệnh Qadr. Do đó, Ngài 

khuyên họ hãy cố gắng hành đạo trong 

những đêm có nhiều hy vọng cho đêm 



 

 

 

Qadr. Cũng vì lẽ này mà Nabi e thường 

chung chạ với các bà vợ của Người trong 

hai mươi đêm đầu của Ramadan, rồi sau 

đó vào mười đêm cuối của nó thì Người e 

không chung chạ với họ nữa mục đích để 

dành toàn bộ thời gian tìm kiếm ân phúc 

của đêm định mệnh Qadr. 

— Trong mười ngày cuối của Tháng 

Ramadan, Nabi e thường trì hoãn bữa tối 

đến bữa Suhur (bữa ăn trước khi đi vào 

nhịn chay). Bà A’ishah và Anas đã thuật 

lại rằng vào các đêm của mười ngày cuối 

Ramadan thì Người thường dùng bữa tối 

ngay thời điểm cho bữa Suhur. 

Ông Abu Saeed t thuật lại, Thiên sứ của 

Allah e nói: 



 

 

 

ْل َحتَّ »  َل فَْليَُواصه لُوا ، فَأَيُُّكْم إهذَا أََرادَ أَْن يَُواصه  «ى السََّحره َّلَ تَُواصه

“Các ngươi chớ đừng nhịn chay mà 

không dùng bữa tối, nếu ai đó trong các 

ngươi muốn không dùng bữa tối thì hãy 

trì hoãn nó đến bữa Suhur”.  

 Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ 

của Allah, chẳng phải Người cũng đã 

làm thế mà? Người e nói: 

ُمنهى َوَساٍق يَْسقهينه »  ٌم يُْطعه  رواه الْبخاري. «إهن هى لَْسُت َكَهْيئَتهُكْم ، إهن هى أَبهيُت لهى ُمْطعه

“Quả thật, bản thân Ta không giống như 

các ngươi, quả thật Ta được Thượng Đế 

cho ăn và cho uống” (tức Người không 

cảm thấy đói và khát) (Albukhari). 

Điều này muốn ám chỉ rằng Allah đã ban 

khả năng cho Người e trong nhịn chay, 



 

 

 

và sự tụng niệm và tưởng nhớ Allah là 

nguồn thay thế thức ăn và thức uống. 

— Trong mười ngày cuối của Ramadan, 

Nabi e thường tắm trong khoảng thời 

gian giữa Maghrib và Isha’. Ibnu Abu 

Asim thuật lại từ bà A’ishah i rằng khi 

vào tháng Ramadan thì Thiên sứ của 

Allah e ngủ và thức dâng lễ nguyện Salah 

trong đêm, nhưng khi vào mười đêm cuối 

thì Người e ít ngủ và không chung chạ 

với các bà vợ nữa và Người thường tắm 

trong khoảng thời gian giữa Maghrib và 

Isha’. 

 Ông Ali thuật lại rằng mỗi đêm của 

mười đêm cuối Ramadan, Thiên sứ 

của Allah thường tắm vào khoảng thời 



 

 

 

gian giữa Maghrib và Isha’ (Hadith 

yếu kém trong đường dẫn truyền). 

Ông Huzdaifah t thuật lại rằng ông đã 

từng dâng lễ nguyện Salah cùng với 

Thiên sứ e trong một đêm của Ramadan, 

Người e đã tắm và Huzdaifah lấy nước đã 

dùng của Người và tắm (Ibnu Abu Asim 

ghi lại). 

Ibnu Jarir nói: Họ thích tắm vào mỗi đêm 

trong mười đêm cuối Ramadan, một số 

người trong họ tắm và xức dầu thơm 

trong các đêm hy vọng đêm định mệnh 

Qadr xuất hiện.  

Một ghi nhận nói rằng khi vào đêm 24 thì 

ông Anas thường tắm và xức dầu thơm, 



 

 

 

và mặc bộ y phục đẹp và long trọng, 

nhưng khi sáng ra thì cởi và đem cất. 

Như vậy, vào các đêm được hy vọng là 

đêm định mệnh Qadr thì khuyến khích 

người Muslim vệ sinh thân thể, tắm rửa, 

xức nước hoa, và mặc quần áo đẹp giống 

như đối với ngày thứ sáu và các ngày lễ 

Eid. Không những thế, giáo lý Islam 

cũng kêu gọi người Muslim phải ăn mặc 

tươm tất và chỉnh tề mỗi khi đi dâng lễ 

nguyện Salah, bởi Allah đã phán: 

ٖد ﴾  ندَ ُكل ه َمۡسجه ينَتَُكۡم عه  [3١]سورة األعراف: ﴿ ُخذُواْ زه

{Các ngươi hãy ăn mặc chỉnh tề và trang 

nhã ở mỗi nơi thờ phượng} (Chương 7 – 

Al’Araf, câu 31). 



 

 

 

 Ibnu Umar t nói: ăn mặc trang nhã và 

chỉnh tề là bổn phận nên làm đối với 

Allah. 

Và hình thức đẹp đẽ và trang nhã ở bề 

ngoài sẽ không được hoàn thiện trừ phi 

tâm hồn cũng được trang hoàng bởi sự ăn 

năn, sám hối cũng như sự thanh lọc khỏi 

vết nhơ của tội lỗi, còn nếu chỉ có cái đẹp 

ở bề ngoài và bên trong thì bẩn thỉu bởi 

tội lỗi và sự nghich đạo thì chẳng mang 

lại giá trị nào cả. 

Và Allah, Đấng Tối Cao không nhìn vào 

hình ảnh bên ngoài của các người và 

Ngài cũng không nhìn vào của cải của 

các người mà Ngài chỉ nhìn vào trái tim 

và việc làm của các người. Bởi thế, người 



 

 

 

nào đứng trình diện trước Allah thì vừa 

phải trang hoàng hình thức bề ngoài với 

quần áo sạch sẽ và tươm tất vừa phải 

trang hoang bộ y phục Taqwa (lòng kính 

sợ Allah) cho tâm hồn của y. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

لهَك َخۡيٞرۚ  يٗشاٌۖ َولهْبَاُس ٱلتَّۡقَوىَّٰ ذََّٰ تهُكۡم َوره ي َسۡوَءَّٰ ره ْبَنهي  َءادََم قَۡد أَنَزۡلنَا َعلَۡيُكۡم لهْبَاٗسا يَُوَّٰ ]سورة األعراف:  ﴾ ﴿ يََّٰ

2٦] 

{Hỡi con cháu của Adam! TA (Allah) đã 

ban cho các ngươi y phục để các ngươi 

che kín phần xấu hổ của các ngươi và để 

chưng diện; tuy nhiên, y phục tốt nhất là 

Taqwa (lòng kính sợ Allah).} (Chương 7 

– Al’Araf, câu 26). 



 

 

 

 Trong mười ngày cuối của Ramadan, 

giáo lý khuyến khích người Muslim 

làm Itikaf. Bà A’ishah i thuật lại: 

ْن َرَمَضاَن َحتَّى تََوفَّاهُ هللاُ  -َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّْبهىَّ »  َر مه ُف اْلعَْشَر األََواخه رواه  «َكاَن يَْعتَكه

 الْبخاري ومسلم.

“Quả thật, Nabi e thường Itikaf vào mười 

ngày cuối của tháng Ramadan cho tới khi 

Allah cho Người qua đời” (Albukhari, 

Muslim). 

Và Nabi e thực sự chỉ Itikaf trong mười 

ngày này, với mục đích để tìm kiếm đêm 

định mệnh Qadr. Người e muốn cắt đứt 

mọi bận rộn của cuộc sống thế tục, 

Người e muốn dành toàn thời gian để 

tụng niệm, cầu nguyện và tưởng nhớ đến 

Thượng Đế của Người. 



 

 

 

Theo quan điểm của Imam Ahmad: 

Người làm Itikaf không được khuyến 

khích hòa chung với mọi người, ngay cả 

việc không nên truyền dạy kiến thức mà 

tốt nhất là người đó nên ngồi một mình, 

tịnh tâm, tụng niệm và cầu nguyện Allah. 

Và ý nghĩa của Itikaf thật ra là ngồi tịnh 

tâm một mình, nhưng chỉ được phép ở 

trong các Masjid mục đích để không mất 

các lễ nguyện thứ sáu và lễ nguyện tập 

thể, còn nếu ngồi tịnh tâm một mình ở 

những nơi không thể thực hiện lễ nguyện 

Salah ngày thứ sáu và các lễ nguyện 

Salah tập thể thì hoàn toàn không được 

phép. 



 

 

 

Ibnu Abbas t được hỏi về một người đàn 

ông ban đêm dâng lễ nguyện Salah và 

ban ngày thì nhịn chay nhưng anh ta 

không tham gia dâng lễ nguyện Salah 

ngày thứ sáu cũng như không dâng lễ 

nguyện Salah tập thể cùng với Imam thì 

ông nói: Người đó sẽ ở trong Hỏa Ngục. 

Do đó, việc ở tịnh tâm một mình là điều 

được giáo lý Islam qui định và khuyến 

khích trong cộng đồng này, và đó là 

Itikaf trong các Masjid, đặc biệt là trong 

tháng Ramadan, cụ thể là trong mười 

ngày cuối của Ramadan giống như Nabi 

e đã làm. Người Itikaf sẽ giam cầm bản 

thân mình trong sự thờ phượng Allah và 

tưởng nhớ Ngài, cắt đứt mọi bận rộn của 

cuộc sống trần tục, y toàn tâm hướng về 



 

 

 

Thượng Đế của y, y bỏ hết tất cả giống 

như không có việc gì quan trọng ngoại 

trừ Allah và những điều làm Ngài hài 

lòng. 

Hỡi những ai đã hoang phí tuổi đời của 

mình trong những điều vô nghĩa, hãy tỉnh 

ngộ và ráng tìm kiếm đêm định mệnh 

Qadr cho bản thân mình, bởi nó là toàn 

bộ tuổi đời. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

هُ فهي لَۡيلَةه ٱۡلقَۡدره  َك َما لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدره  ١﴿ إهنَّا  أَنَزۡلنََّٰ ۡن أَۡلفه َشۡهٖر  2َوَما  أَۡدَرىَّٰ ]سورة ﴾   3لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدره َخۡيٞر م ه

 [3 - ١القدر: 

{Quả thât, TA (Allah) đã ban Nó 

(Qur’an) xuống vào một Đêm định mệnh. 

Và điều gì cho Ngươi biết Đêm Định 

mệnh là gì? Đêm Định mệnh tốt hơn cả 

một ngàn tháng.} (Chương 97 – Al-Qadr, 

câu 1 - 3). 



 

 

 

Malik nói: Tôi được biết rằng Nabi e đã 

được cho nhìn thấy các tuổi đời của 

những người ở thời đại trước, điều đó 

như thể là tuổi đời của cộng đồng tín đồ 

của Người e rất ngắn, và cộng động tín 

đồ của Người sẽ không thể đạt được 

giống như những người có tuổi đời lâu 

hơn, vì thế Allah đã ban cho Người đêm 

định mệnh Qadr tốt hơn cả một ngàn 

tháng. 

Có ghi nhận từ Mujahid rằng Nabi e đã 

nhắc đến một người đàn ông thuộc dân 

tộc Israel đã khoác trên người y phục 

chinh chiến trong suốt một ngàn năm. 

Thế là những người Muslim cảm thấy 

ngạc nhiên về điều đó, cho nên Allah 

mặc khải xuống chương Kinh trên: 



 

 

 

ۡن أَۡلفه َشۡهٖر ﴿ لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدره َخيۡ   [3]سورة القدر: ﴾   3ٞر م ه

{Đêm Định mệnh tốt hơn cả một ngàn 

tháng.} (Chương 97 – Al-Qadr, 3), một 

ngàn tháng mà người đàn ông đó đã 

khoác áo chinh chiến vì con đường chính 

nghĩa của Allah. 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 

ْن ذَْنْبههه »   رواه الْبخاري ومسلم. «َمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَدْره إهيَمانًا َواْحتهَسابًا ُغفهَر لَهُ َما تَقَدََّم مه

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm định mệnh Qadr bằng cả đức tin và 

niềm hy vọng thì y sẽ được tha thứ mọi 

tội lỗi trước đây” (Albukhari, Muslim). 

 Ông Ubadah bin Samit t thuật lại, 

Thiên sứ của Allah e nói: 



 

 

 

َر »  ْن ذَْنْبههه َوَما تَأَخَّ  رواه أحمد. «َمْن قَاَمَها اهْبتهغَاَءَها ثُمَّ َوقََعْت لَهُ ُغفهَر لَهُ َما تَقَدََّم مه

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm và mong muốn gặp được đêm định 

mệnh Qadr và đã gặp được nó thì y sẽ 

được tha thứ tội lỗi trước đây và những 

tội lỗi sau này” (Ahmad). 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói về tháng Ramadan:  

َم »  َم َخْيَرَها فَقَدْ ُحره ْن أَْلفه َشْهٍر َمْن ُحره  رواه أحمد والنسائي. «فهيهه لَْيلَةٌ َخْيٌر مه

“Trong đó có một đêm tốt hơn cả một 

ngàn tháng, người nào không tìm được ân 

phúc của nó có nghĩa là đã bị ngăn cấm” 

(Ahmad, Annasa-i). 

Juwair nói: Tôi đã nói vơi Adh-Dhahak: 

Anh có thấy những người phụ nữ có kinh 



 

 

 

nguyệt cũng như máu hậu sản, những 

người đi đường xa và những người ngủ, 

họ có hưởng được ân phúc của đêm định 

mệnh Qadr không? Ông nói: Có; tất cả 

đều được Allah chấp nhận việc làm của 

họ, Ngài sẽ cho họ phần ân phúc của họ 

từ đêm định mệnh Qadr. 

Vấn đề là ở việc được chấp nhận chứ 

không phải ở việc nỗ lực, sự việc là dựa 

vào sự ngoan đạo của con tim và sự tinh 

khiết của nó chứ không dựa vào hành 

động của thể xác. Có thể người đứng 

dâng lễ nguyện Salah hưởng được phần 

công đức của việc mệt nhọc và thức 

khuya, tuy nhiên vẫn có không ít người 

năng dâng lễ nguyện Salah trong đêm 

nhưng chẳng được gì còn những người đi 



 

 

 

ngủ thì lại được ân phước vì y đi ngủ với 

trái tim luôn tưởng nhớ Allah khác với 

người thức dâng lễ nguyện Salah với tâm 

hồn nhuộm đầy vết nhơ của tội lỗi. Mặc 

dù vậy, người bề tôi luôn được bảo phải 

năng nỗ tìm kiếm điều thiện tốt và ân 

phước cũng như phải tránh xa điều tội 

lỗi. Những người của Thiên Đàng luôn 

cảm thấy thoải mái khi làm những việc 

làm thiện tốt và ngoan đạo còn những 

người của Hỏa Ngục luôn dễ dàng tìm 

kiếm những điều tội lỗi.   

Bởi thế, hãy nắm bắt cơ hội khi tháng 

Ramadan vẫn còn cho chúng ta cơ hội! 

l  9 ; 

 Trong Bảy Ngày Cuối Của Ramadan 



 

 

 

Ông Ibnu Umar t thuật lại: quả thật, 

những người trong số các vị bạn đạo của 

Nabi e đã nhìn thấy trong giấc ngủ đêm 

định mệnh Qadr xảy ra trong bảy đêm 

cuối của Ramadan, thế là Thiên sứ của 

Allah e nói: 

ره  أََرى ُرْؤيَاُكْم قَدْ تََواَطأَْت فهى»  َها فهى السَّْْبعه األََواخه َيَها فَْليَتََحرَّ ره ، فََمْن َكاَن ُمتََحر ه  «السَّْْبعه األََواخه

 رواه الْبخاري ومسلم.

“Ta thấy giấc mơ của các ngươi chắc 

chắn sẽ thuận với một ngày trong bảy 

ngày cuối, bởi thế, ai muốn săn đón đêm 

(định mệnh Qadr) đó thì hãy săn đón nó 

trong bảy ngày cuối” (Albukhari, 

Muslim). 

Nabi e nói:  

هْن َضعَُف أََحدُُكْم أَْو َعَجَز فَلَ يُْغلَْبَنَّ َعلَى السَّْْبعه اْلْبََواقهى »  ره فَإ ُسوَها فهى اْلعَْشره األََواخه رواه  «اْلتَمه

 مسلم.



 

 

 

“Các ngươi hãy tìm kiếm nó (đêm định 

mệnh Qadr) trong mười đêm cuối, nhưng 

các ngươi hãy cố gắng trong bảy đêm 

cuối.” (Muslim). 

Và quả thật, Nabi e đã bảo các vị 

Sahabah của Người tìm kiếm đêm định 

mệnh Qadr trong các đêm lẻ của mười 

ngày cuối Ramadan. 

 Một Hadith Sahih khác, Nabi e có nói: 

عٍَة تَْْبقَى ، فهى َسابهعٍَة تَْْبقَى ، فهى»  ْن َرَمَضاَن لَْيلَةَ اْلقَدْره فهى تَاسه ره مه ُسوَها فهى اْلعَْشره األََواخه َسٍة  اْلتَمه َخامه

 رواه الْبخاري.  «تَْْبقَى 

“Các ngươi hãy tìm kiếm nó (đêm định 

mệnh Qadr) vào mười đêm cuối của 

Ramadan: đêm định mệnh Qadr sẽ ở 

trong đêm 29, đêm 27 và đêm 25” 

(Albukhari). 



 

 

 

Còn trong một lời dẫn khác: 

يَن أَْو فهى َسْْبعٍ يَْْبَقْيَن »  َى فهى تهْسعٍ َيْمضه َى فهى اْلعَْشره ، هه  رواه الْبخاري. «هه

“Nó (đêm định mệnh Qadr) nằm trong 

mười ngày cuối, đêm 29 hoặc đêm 27” 

(Albukhari). 

 Abu Bakrah nói: Quả thật tôi nghe 

Thiên sứ của Allah e nói về mười đêm 

cuối của Ramadan: 

ره لَ »  ُسوَها فهى تهْسعٍ يَْْبقَْيَن أَْو فهى َسْْبعٍ يَْْبقَْيَن أَْو فهى َخْمٍس َيْْبقَْيَن أَْو فهى ثَلٍَث أَْو آخه رواه  «ْيلٍَة اْلتَمه

 الترمذي.

“Các ngươi hãy tìm kiếm nó (đêm định 

mệnh Qadr) trong đêm 29, hoặc đêm 27, 

hoặc đêm 25 hoặc đêm 23 hoặc đêm cuối 

cùng” (Tirmizhi). 

 Abu Zdar t thuật lại: 



 

 

 

هه أَنَا ُكْنُت أَْسأََل النَّاسه َعْنَها. قَاَل قُْلُت  َى أَْو فهى َغْيره يَا َرُسوَل هللاه أَْخْبهْرنهى َعْن لَْيلَةه اْلقَدْره أَفهى َرَمَضاَن هه

َى فهى َرَمَضاَن » قَاَل  َى إهلَى يَْومه «بَْل هه . قَاَل قُْلُت تَُكوُن َمَع األَْنْبهيَاءه َما َكانُوا فَإهذَا قُْبهُضوا ُرفهعَْت أَْم هه

َى قَاَل «َى إهلَى يَْومه اْلقهيَاَمةه بَْل هه » اْلقهيَاَمةه قَاَل  ُسوَها فهى اْلعَْشره » . قَاَل قُْلُت فهى أَى ه َرَمَضاَن هه اْلتَمه

ره  َوَحدََّث ثُمَّ اْهتَْبَْلُت َوَغفَْلتُهُ قُْلُت  -صلى هللاُ عليه وسلم-. ثُمَّ َحدََّث َرُسوُل هللاه «األَُوله أَوه اْلعَْشره األََواخه

َى قَاَل فهى أَى ه الْ  يَن هه ْشره ره َّلَ تَْسأَْلنهى َعْن َشْىٍء بَْعدََها » عه ثُمَّ َحدََّث  ،  «اْبتَغُوَها فهى اْلعَْشره األََواخه

َوَحدََّث ثُمَّ اْهتَْبَْلُت َوَغفَْلتُهُ فَقُْلُت يَا َرُسوَل هللاه أَْقَسْمُت َعلَْيَك بهَحق هى  -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوُل هللاه 

ْْبتُهُ أَْو صَ َعلَيْ  ثْلَهُ ُمْنذُ َصحه َب َعلَىَّ َغَضْباً لَْم يَْغَضَب مه َى قَال فَغَضه اَحْْبتُهُ َك لََما أَْخْبَْرتهنهى فهى أَى ه اْلعَْشره هه

ره َّلَ تَْسأَْلنهى َعْن َشْىٍء بَْعدََها » َكلهَمةً نَْحَوَها قَاَل  ُسوَها فهى السَّْْبعه األََواخه  رواه أحمد. « اْلتَمه

Tôi đã thường hỏi mọi người về đêm 

định mệnh Qadr. Rồi có lần tôi đã hỏi 

Nabi e: Thưa Thiên sứ của Allah, xin 

Người hãy cho tôi biết về đêm định mệnh 

Qadr, nó ở trong Ramadan hay ở trong 

tháng khác? Người e nói: “Không, nó ở 

trong tháng Ramadan”. Tôi nói: Nó ở 

cùng với các vị Nabi, vậy khi nào họ qua 

đời nó sẽ biến mất hay là nó vẫn còn mãi 

cho tới Ngày Phục Sinh? Người e nói: 

“Không, nó vẫn còn cho đến Ngày Phục 

Sinh”. Tôi nói: Vậy nó nằm trong thời 



 

 

 

gian nào của Ramadan? Người e nói: 

“Các ngươi hãy tìm kiếm nó trong mười 

đêm đầu và mười đêm cuối”. Sau đó, 

Người e nói chuyện rồi tôi lại quên, thế là 

tôi lại hỏi nó nằm trong ‘hai mươi’ nào 

thì Người e nói: “Các ngươi hãy tìm kiếm 

nó trong mười đêm cuối và ngươi đừng 

hỏi Ta một điều gì sau điều này nữa”. 

Sau đó, Người e lại nói chuyện, tôi lại 

hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, Tôi thề bởi 

Allah, Người chưa nói cho tôi biết nó 

nằm trong mười đêm nào? Thế là Người 

nổi giận, Người e nói: “Các ngươi hãy 

tìm kiếm nó trong mười đêm cuối và chớ 

đừng hỏi Ta một điều gì sau điều này 

nữa”. (Ahmad). 



 

 

 

 Còn trong một lời dẫn khác thì Người 

e đã nói với Abu Zdar t: 

َن لهْي أَْن أُْخْبهَرُكْم بهَها أَلَْخَْبْرتُُكْم، ََّل »  آَمُن أَْن تَُكْوَن فهْي السَّْْبعه  أَلَْم أَْنَهاَك أَْن تَْسأَلَنهْي َعْنَها؟ إهنَّ هللاَ لَْو أَذه

ره   رواه ابن حْبان والحاكم. «األََواخه

“Chẳng phải Ta đã cấm ngươi hỏi Ta về 

nó (đêm định mệnh Qadr) đó sao? Quả 

thật, nếu Allah cho phép Ta nói cho các 

ngươi biết về nó là chắc chắn Ta đã nói 

cho các ngươi biết rồi, Ta không bảo đảm 

là nó hoàn toàn trong bảy ngày cuối” 

(Ibnu Hibban và Hakim). 

Ông Abdullah bin Anis t thuật lại rằng 

ông đã hỏi Nabi e: Thưa Thiên sứ của 

Allah, quả thật tôi ở trong một vùng quê 

sa mạc, tôi làm Imam dẫn lễ nguyện 

Salah cho họ, có một đêm trong tháng 

này (Ramadan) tôi dâng lễ nguyện Salah 



 

 

 

trong Masjid, không biết có phải là đêm 

định mệnh Qadr không. Người nói:  

ْيَن »  ْشره  رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. «أَْنَزَل فهْي لَْيلَةه ثََلثه َوعه

“Đêm đó xảy ra trong đêm hai mươi ba” 

(Muslim, và Abu Dawood và lời dẫn là 

lời của Abu Dawood). 

Có một nhóm người năng nỗ tìm kiếm 

đêm định mệnh Qadr trong đêm 24. Một 

ghi nhận từ Al-Hasan rằng ông nói: Tôi 

đã theo dõi và quan sát mặt trời trong hai 

mươi năm, tối thấy đêm 24 mặt trời mọc 

không có các tia chói lòa. 

Ông Ayyub Assukhitiyani thường tắm 

vào đêm 23 và xức dầu thơm vào đêm 24 

và ông nói: đêm 23 là đêm của dân 



 

 

 

Madinah còn đêm 24 là đêm của người 

dân Basrah chúng tôi. 

Và quả thật, mọi người bất đồng quan 

điểm với nhau về đêm định mệnh Qadr. 

Phần đông thì cho rằng nó rơi vào trong 

mười đêm cuối của Ramadan dựa trên 

các nguồn Hadith xác thực. Những người 

này lại bất đồng quan điểm nhau về việc 

xác định chính xác đêm nào trong mười 

đêm này là đêm có hy vọng gặp đêm 

Qadr nhiều nhất. 

Ông Al-Hasan và Malik cho rằng nó 

được yêu cầu trong tất cả mười đêm, còn 

phần đông thì cho rằng các đêm lẻ sẽ là 

những đêm có hy vọng gặp đêm Qadr 

nhiều hơn những đêm chẵn, tuy nhiên 



 

 

 

không có nguồn di huấn nào từ Nabi e 

chỉ rõ cụ thể đêm nào. 

Và ý nghĩa không cho biết chính xác đêm 

cụ thể nào đó là để người có đức tin nỗ 

lực và tích cực trong các đêm thiêng 

liêng và ân phúc, để người có đức tin 

luôn nói vào mỗi đêm: đêm nay là đêm 

Qadr, mình sẽ cố gắng tìm kiếm ân phúc 

để rồi y nỗ lực trong cả mười đêm. 

Allah là Đấng biết rõ hơn hết! 

l  9 ; 

 Đêm Hy Vọng Nhiều Nhất Cho Đêm 

Định Mệnh Qadr 



 

 

 

 Đêm được cho là có hy vọng nhiều 

nhất cho đêm định mệnh Qadr là đêm 

27 bởi ông Ubaiya bin Ka’ab t nói: 

َي اللَّْيلَةُ الَّتهى أََمَرنَا َرُسوُل هللاه َوهللاه إهن هى أَْعلَُم أَيَّ لَْيلٍَة ههىَ »  َها،  -صلى هللا عليه وسلم-، هه يَامه َى  بهقه َوهه

يَن  ْشره  رواه مسلم. «لَْيلَةُ َسْْبعٍ َوعه

“Thề bởi Allah, quả thật tôi biết đêm đó 

rơi vào đêm nào, đó là cái đêm mà Thiên 

sứ của Allah e đã bảo chúng tôi dâng lễ 

nguyện Salah, nó chính là đêm hai mươi 

bảy” (Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác, ông đã thề về 

điều đó, ông nói: dấu hiệu mà Thiên sứ 

của Allah đã cho chúng tôi biết về đêm 

đó chính là mặt trời mọc vào buổi sáng 

của nó không chói lòa mà rất dịu. 



 

 

 

Ông Ibnu Abbas t thuật lại rằng có một 

người đàn ông nói: Thưa Thiên sứ của 

Allah , quả thật tôi là một người già yếu 

rất khó đứng dâng lễ nguyện Salah hằng 

đêm, xin Người hãy chỉ cho tôi đêm mà 

Allah sẽ qui định là đêm định mệnh 

Qadr. Thế là, Người e nói: 

 رواه أحمد وإسناده على شرط الْبخاري. «لَْيَك بالسابعة عَ » 

“Ông phải bám lấy đêm thứ bảy (của 

mười đêm cuối tức đêm 27)” (Ahmad, và 

đường dẫn truyền theo tiêu chuẩn của 

Albukhari). 

 Ibnu Umar t thuật lại, Thiên sứ của 

Allah nói: 

يَن  َمنْ »  ْشره َها لَْيلَةَ َسْْبعٍ َوعه يََها فَْلَيتََحرَّ  رواه أحمد. «َكاَن ُمتََحر ه



 

 

 

“Ai săn đón nó (đêm định mệnh Qadr) thì 

săn đón nó vào đêm hai mươi bảy” 

(Ahmad). 

 Ông Mu’awiyah t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

يَن لَْيلَةُ الْ »  ْشره  رواه أبو داود. «قَدْره لَْيلَةُ َسْْبعٍ َوعه

“Đêm định mệnh Qadr là đêm hai mươi 

bảy” (Abu Dawood). 

Ông Abu Zdar t nói về việc Nabi e đã 

làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho họ 

vào các đêm lẻ của bảy đêm cuối: Người 

làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho họ 

vào đêm 23 cho tới một phần ba đêm, 

vào đêm 25 cho tới nửa đêm và vào đêm 

27 cho tới cuối đêm.  



 

 

 

Và một trong các dấu hiệu cho thấy đó là 

đêm định mệnh Qadr rằng buổi sáng của 

đêm hôm đó mặt trời mọc không có các 

tia chói lòa như đã được biết trong 

Hadith Ubaiya ở trên; và một số vị Salaf 

đi Tawaf quanh ngôi đền Ka’bah vào 

đêm 27 thì họ nhìn thấy trên không trung 

hai nhóm Thiên Thần ở phía bên trên đầu 

của mọi người. 

Bộ trưởng Abu Al-Muzhfir kể rằng ông 

đã nhìn thấy trong đêm 27 – vào cái đêm 

thứ Sáu – một cánh cửa trời được mở ra ở 

hướng Sham (Palestine) của Ka’bah, ông 

cư tưởng đó là hình ảnh ảo từ nội phòng 

của Nabi, và hiện tượng này diễn ra cho 

đến khi mặt trời mọc. 



 

 

 

Tóm lại, các đêm lẻ của mười đêm cuối 

sẽ là cơ hội của đêm định mệnh Qadr, 

trong đó, nếu đêm lẻ rơi vào đêm thứ Sáu 

thì niềm hy vọng sẽ càng nhiều hơn. 

l  9 ; 

 Các Việc Làm Trong Đêm Định Mệnh 

Qadr 

 Nabi Muhammad e nói: 

ْن ذَْنْبههه َمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَدْره إهيَمانًا َواْحتهَسابًا ُغفهَر لَهُ مَ »   رواه الْبخاري ومسلم. «ا تَقَدََّم مه

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm định mệnh Qadr bằng cả đức tin và 

niềm hy vọng thì y sẽ được tha thứ mọi 

tội lỗi trước đây” (Albukhari, Muslim). 

َر »  ْن ذَْنْبههه َوَما تَأَخَّ  رواه أحمد. «َمْن قَاَمَها اهْبتهغَاَءَها ثُمَّ َوقََعْت لَهُ ُغفهَر لَهُ َما تَقَدََّم مه



 

 

 

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm và mong muốn gặp được đêm định 

mệnh Qadr và đã gặp được nó thì y sẽ 

được tha thứ tội lỗi trước đây và những 

tội lỗi sau này” (Ahmad). 

Ngoài việc dâng lễ nguyện Salah thì 

người Muslim nên Du-a (cầu xin) Allah 

cho thật nhiều, bởi quả thật Nabi e đã bảo 

bà A’ishah i Du-a trong đêm đó. 

Sufyan nói: Du-a trong đêm đó đối với 

tôi yêu thích hơn cả dâng lễ nguyện 

Salah. 

Như vậy, trong đêm định mệnh phải nên 

dâng lễ nguyện Salah, đọc Qur’an và Du-

a, hãy cầu xin những gì chúng ta cần và 

những gì chúng ta muốn, mong rằng 



 

 

 

Allah sẽ đáp lại lời nguyện cầu của chúng 

ta. 

Quả thật, Nabi e thường rất tích cực trong 

các đêm Ramadan, Người thường đọc 

xướng Qur’an một cách ngâm nga, mỗi 

khi đọc đến những câu Kinh nào có nói 

đến sự thương xót và lòng khoan dung 

của Allah thì Người thường dừng lại cầu 

xin Ngài, và mỗi khi đọc đến những câu 

Kinh nào có nói đến sự trừng phạt thì 

Người cầu xin Ngài che chở và cứu rỗi. 

Cho nên việc dâng lễ nguyện Salah, đọc 

xướng, Du-a và suy ngẫm, là những việc 

làm tốt nhất trong mười đêm cuối cũng 

như các đêm khác của Ramadan. 



 

 

 

Ash-Sha’bi nói về đêm định mệnh Qadr: 

Ban đêm của nó cũng giống như ban 

ngày của nó. Ash-Shafi’y nói: Tôi tích 

cực và chăm hơn trong ban ngày và cả 

ban đêm. 

 Bà A’ishah i nói: Thưa Thiên sứ của 

Allah, nếu tôi gặp được đêm định 

mệnh Qadr thì em nên nói gì? Người e 

nói: 

بُّ اْلعَْفَو فَاْعُف َعن هى قُولهى اللَُّهمَّ إهنََّك َعفُ »   رواه أحمد. «وٌّ تُحه

“Nàng hãy nói: Ollo-humma innaka afu-

wun tuhibbul afwa fa’fu’anni (Lạy Allah, 

quả thật Ngài là Đấng Khoan Dung, Ngài 

yêu thích sự khoan dung, xin Ngài hãy 

tha thứ tội lỗi cho bề tôi)” (Ahmad). 



 

 

 

 Ông Ibnu Abbas t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْيهه َوَسلََّم،»  ةه ُمَحمَّ ْن أُمَّ نهْيَن مه فَيَْعفُْو َعْنُهْم َويَْرَحُمُهْم إهَّلَّ  إهنَّ هللاَ يَْنُظُر لَْيلَةَ اْلقَدْره إهلَى اْلُمْؤمه

ُن َخمْ  أَْربَعَةً: ٍم ُمدْمه ُع َرحه ٌن َوقَاطه  .«ٍر، َوَعاٌق َوُمَشاحه

“Quả thật, vào đêm định mệnh Qadr, 

Allah nhìn những người có đức tin thuộc 

cộng đồng tín đồ của Muhammad, Ngài 

tha thứ cho họ và thương xót tất cả họ 

ngoại trừ bốn loại người: người nghiện 

rượu, người bất tuân, kẻ gây thù oán và 

người cắt đứt quan hệ tình máu mủ thâm 

tình”. 

Một khi những người có ý thức đã biết 

được sự tối cao và quyền lực của Allah, 

khi những người tội lỗi đã biết được sự 

khoan dung của Ngài như thế nào thì 

trong đêm định mệnh Qadr, họ sẽ cầu xin 



 

 

 

Ngài sự khoan dung sau khi đã cố gắng, 

đã nỗ lực làm việc ngoan đạo trong các 

đêm của Ramadan và đặc biệt là mười 

đêm cuối. 

Cho nên, một người tội lỗi đã nhận thức 

được cái sai của mình thì y sẽ nói: Lạy 

Allah, xin Ngài hãy hài lòng về bề tôi, 

nếu Ngài không hài lòng bề tôi thì xin 

Ngài hãy khoan dung mà tha thứ tội lỗi 

cho bề tôi. 

l  9 ; 

 Chia Tay Ramadan 

 Nabi Muhammad e nói: 

ْن ذَْنْبههه َمْن َصاَم َرَمَضاَن إهيَمانًا َواْحتهَسابًا ُغفهَر لَهُ َما »   رواه الْبخاري ومسلم «تَقَدََّم مه



 

 

 

“Ai nhịn chay Ramadan với cả đức tin và 

niềm hy vọng, y sẽ được tha thứ những 

tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

ْن ذَْنْبههه »   رواه الْبخاري ومسلم. «َمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَدْره إهيَمانًا َواْحتهَسابًا ُغفهَر لَهُ َما تَقَدََّم مه

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm định mệnh Qadr bằng cả đức tin và 

niềm hy vọng thì y sẽ được tha thứ mọi 

tội lỗi trước đây” (Albukhari, Muslim). 

ْن ذَنْ »   متفق عليه «ْبههه َمْن قَاَم َرَمَضاَن إهيَمانًا َواْحتهَسابًا ُغفهَر لَهُ َما تَقَدََّم مه

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm 

của Ramadan với đức tin và niềm hy 

vọng, y sẽ được tha thứ những tội lỗi đã 

qua” (Albukhari, Muslim). 

ْن ذَْنْبههه َوَما »  َر َمْن قَاَمَها اهْبتهغَاَءَها ثُمَّ َوقََعْت لَهُ ُغفهَر لَهُ َما تَقَدََّم مه  رواه أحمد. «تَأَخَّ



 

 

 

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong 

đêm và mong muốn gặp được đêm định 

mệnh Qadr và đã gặp được nó thì y sẽ 

được tha thứ tội lỗi trước đây và những 

tội lỗi sau này” (Ahmad). 

 Ông Abu Saeed t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói:  

ْنهُ َكفََّر َما قَْْبلَهُ »  ُي لَهُ أَْن يَتََحفََّظ مه ا َيْنْبَغه مَّ رواه ابن حْبان  «َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَعَرَف ُحدُْودَهُ َوتَْحفَُظ مه

 والْبيهقي.

“Ai nhịn chay Ramadan và ý thức được 

giới hạn của nó cũng như luôn biết giữ 

những gì y nên giữ thì sẽ được thì sẽ 

được xóa hết tội lỗi đã qua” (Ibnu Hibban 

và Albayhaqi). 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah e nói: 



 

 

 

 رواه ابن أبي الدنيا. «َشْهُر َرَمَضاُن يَُكف هُر َما بَْيَن يَدَْيهه إهلَى َشْهره َرَمَضاَن اْلُمْقْبَله » 

“Tháng Ramadan bôi xóa những tội lỗi từ 

nó đến tháng Ramadan kế tiếp” (Ibnu Abi 

Addunya). 

 Và sự bôi xóa phải đi kèm điều kiện: 

giữ những điều phải giữ trong giới hạn 

của Ramadan. Đa số học giả Islam cho 

rằng sự bôi xóa này chỉ đối với các tội 

lỗi nhỏ mà thôi bởi dựa theo Hadith 

được Muslim ghi lại rằng Nabi e nói: 

لََواُت اْلَخْمُس َواْلُجُمعَةُ إهلَى اْلُجُمعَةه َوَرَمَضاُن إهلَى َرَمَضاَن ُمَكف هَراٌت لهَما َبْينَُهنَّ َما اْجتُنه »  َْبته الصَّ

 رواه مسلم. «اْلَكْبَائهُر 

“Năm lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah 

Jumu’ah (thứ sáu) đến lễ nguyện Salah 

Jumu’ah kế tiếp, và Ramadan đến 

Ramadan kế tiếp là những việc làm bôi 



 

 

 

xóa tội lỗi trong thời gian giữa chúng nếu 

như đã có sự tránh xa những đại trọng 

tội.” (Muslim). 

Qua Hadith này có hai điểm cần lưu ý: 

 Điểm thứ nhất: Việc được bôi xóa tội 

lỗi nhỏ phải đi kèm với việc tránh xa 

những đại trọng tội. 

 Điểm thứ hai: Hadith muốn nói rằng 

những việc làm bắt buộc này chỉ bôi 

xóa các tội lỗi nhỏ mà thôi. 

Ông Ibnu Al-Munzdir nói về đêm định 

mệnh Qadr: hy vọng với nó Allah sẽ tha 

thứ hết tội lỗi bao gồm các tội lỗi nhỏ và 

các đại trọng tội. Và ông cùng với những 



 

 

 

người khác cũng nói: Tương tự như vậy 

đối với nhịn chay. 

Tuy nhiên, đại đa số học giả lại cho rằng 

quả thật các đại trọng tội chỉ được tha thứ 

khi nào đã có sự ăn năn và sám hối thành 

tâm. 

Có lời nói rằng những người nhịn chay 

được tha thứ tội lỗi vào đêm cuối của 

tháng Ramadan. Bằng chứng cho điều 

này là Hadith do Ahmad ghi lại qua lời 

thuật của Abu Huroiroh t rằng Nabi e 

nói: 

ره لَْيلٍَة »  َى لَْيلَةُ اْلقَدْره قَاَل «َويُْغفَُر لَُهْم فهى آخه َل إهنََّما يَُوفَّى أَْجَرهُ » . قهيَل يَا َرُسوَل هللاه أَهه نَّ اْلعَامه َّلَ َولَكه

 رواه أحمد. «إهذَا قََضى َعَملَهُ 

“Và họ được tha thư vào đêm cuối”. Có 

người hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, đó 



 

 

 

có phải là đêm định mệnh Qadr không? 

Người e nói: “Không, mà người làm sẽ 

được tha thứ khi nào đã hoàn thành việc 

làm của mình”. 

 Và trong một lời dẫn khác, Nabi e nói: 

ى يَْوَم اْلَجَوائهز »  ْيَن يُْرَجعُْوَن يَْوَم اْلفهْطره َمْغفُْوًرا لَُهْم َوأَنَّ يَْوَم اْلفهْطره يَُسمَّ ائهمه  «أَنَّ الصَّ

“Quả thật, những người nhịn chay sẽ 

được đáp lại sự tha thứ vào ngày xả chay 

(ngày Eid) và ngày xả chay được gọi là 

ngày ân thưởng”. 

 Ông Al-Bazzar t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

لََواته اْلَخْمَس َوَحجَّ اْلْبَْيَت َكاَن َحق ا َعلَى هللاه أَْن يَْغفهَر لَهُ »  رواه  «َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَصلَّى الص 

 الْبزار.



 

 

 

“Ai nhịn chay Ramadan, dâng năm lễ 

nguyện Salah bắt buộc và đi hành hương 

tại ngôi đền Ka’bah thì người đó đáng 

phải được Allah tha thứ tội lỗi” (Al-

Bazzar). 

Azzahri nói: Vào ngày xả chay (ngày 

Eid), mọi người đi ra dâng lễ nguyện 

Salah thì Allah xuất hiện trước họ và 

phán: Này hỡi các bầy tôi của TA, các 

ngươi đã nhịn chay vì TA, đã thức khuya 

dâng lễ nguyện vì TA, các ngươi hãy 

quay về TA sẽ tha thứ cho các ngươi. 

Muwarriq nói: Ngày hôm nay một nhóm 

người sẽ trở lại y như ngày mới chào đời. 

 Ibnu Abbas t thuật lại, Thiên sứ của 

Allah e nói: 



 

 

 

كك، يُنَادْوَن بهَصْوته »   َيْسَمعُهُ إهذَا َكاَن يَْوُم اْلفهْطره َهْبهَطته اْلَمَلئهَكةُ إهلَى اأْلَْرضه فَيَقهفُْوَن َعلَى أَْفَواهه الس ه

ن  َواْْله  ُر َمْن َخلََق هللاُ إَّلَّ اْلجه ْيل، َويَْغفه زه ْي اْلجه ْيٍم، يُْعطه ٍ َكره ُجْوا إهلَى َرب  ٍد، أَْخره ةَ ُمَحمَّ ْنس، يَقُْولُْوَن يَا أُمَّ

ْيَم. : اْلذَْنَب اْلعَظه ُهْم يَقُْوُل هللاُ لهَمَلئهَكتههه ْيره إهذَا َعَمَل َعَملَهُ؟ فَإهذَا بََرُزوا إهلَى ُمَصلَّ  ْوَن:فَيَقُْولُ  َما َجَزاُء اأْلَجه

ْم َرَضائهْي  فَيَقُْوُل: إهلُهنَا َوَسي هدُنَا أَْن يَُوفَّى أَْجُرهُ. هه ْم َوقهيَامه هه يَامه ْن صه إهن هْي أَْشَهدُُكْم أَنه ْي َجعَْلُت ثََوابَُهْم مه

َرتهْي، اهْرَجعُْوا َمْغفُْوًرا لَُكْم   خرجه سلمة بن شْبيب.  «َوَمْغفه

“Vào ngày lễ xả chay (ngày Eid), các vị 

Thiên thần đi xuống trái đất, họ đứng trên 

các cửa của những con đường, họ hô gọi 

với tiếng gọi thật to làm tất cả các tạo vật 

của Allah đều nghe thấy ngoại trừ loài 

Jinn và con người, họ nói: Hỡi cộng đồng 

tín đồ của Muhammad! Các ngươi hãy đi 

ra đến với Thượng Đế Quảng đại của của 

các ngươi, Đấng ban phát điều tốt đẹp, 

Đấng tha thứ các đại trọng tội. Và khi 

mọi người đi ra đến chỗ dâng lễ nguyện 

Salah thì Allah, Đấng Tối Cao phán với 

các Thiên Thần: Phần thưởng dành cho 

người làm công là gì khi y đã làm việc 



 

 

 

làm của y? Họ đáp: Thượng Đế của bầy 

tôi, Đấng Chủ Nhân của bầy tôi sẽ ban 

thưởng cho y. Thế là Ngài phán: Quả 

thật, TA bắt các ngươi làm chứng rằng 

phần thưởng mà TA ban thưởng cho việc 

nhịn chay của họ và dâng lễ nguyện 

Salah của họ là sự hài lòng của TA và sự 

tha thứ của TA, các ngươi hãy trở về và 

TA sẽ tha thứ cho các ngươi” (Salimah 

bin Shubaib). 

Albayhaqi có phần bổ sung: 

َرتهكُ »  خه ُكْم َهذَا آله ْن َمْجَمعه تهي َوَجللهي َّل تَْسأَلُونهي اْليَْوَم َشْيئًا مه زَّ ي َسلُونهي ، فََوعه ْبَاده ْم إهَّل أَْعَطْيتُُكْم ، يَا عه

تهي َّل زَّ تهي ألَْستَُرنَّ َعلَْيُكْم َعْوَراتهُكْم َما َراقَْْبتُُمونهي ، َوعه زَّ يُكْم ُوَّل َوَّل لهدُْنيَاُكْم إهَّل نََظْرُت لَُكْم ، َوعه  أُْخزه

فُوا َمْغفُوًرا لَُكْم ، قَ  يُت َعْنُكْم فَتَْفَرُح أَْفَضُحُكْم بَْيَن يَدَْي أَْصَحابه اْلُحدُوده ، فَاْنَصره دْ أَْرَضْيتُُمونهي َوَرضه

ْن َشْهره َرَمَضاَن  ةَ إهذَا أَْفَطُروا مه هه اأْلُمَّ ي هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َهذه ُروَن بهَما يُْعطه  «اْلَملئهَكةُ َويَْستَْْبشه

“Này hỡi bầy tôi của TA, hãy cầu xin 

TA, với sự Tối Cao Và Oai Nghiêm của 



 

 

 

TA, không có điều gì mà các ngươi cầu 

xin TA trong việc các ngươi tập hợp lại 

để chuẩn bị cho Ngày Sau của các ngươi 

mà TA không ban cho, và cũng không có 

một điều gì cho cuộc sống trần tục của 

các ngươi mà TA không xem xét cho các 

ngươi; sự Oai Nghiêm của TA sẽ bao 

trùm lấy các ngươi, sự Oai Nghiêm của 

TA sẽ không hạ nhục các ngươi, các 

ngươi hãy đi và TA sẽ tha thứ cho các 

ngươi, quả thật, các ngươi sẽ hài lòng về 

TA và TA đã hài lòng với các ngươi. Thế 

là, các Thiên Thần hân hoan và vui 

mừng, và họ loan báo tin vui về những gì 

mà Allah ban cho cộng đồng tín đồ này 

khi nào họ xả chay từ tháng Ramadan.”. 



 

 

 

Nhịn chay và tất cả các việc làm còn lại 

khác: ai thực hiện nó một cách chu đáo 

thì y là một trong những người bề tôi 

được lựa chọn của Allah, còn ai tìm cách 

gian lận thì thật khốn nạn thay cho những 

kẻ gian lận, những kẻ gian lận về những 

điều trong đời sống trần tục sẽ phải gặp 

khốn khổ huống chi đối với những ai 

gian lận những điều trong tôn giáo?! 

Những người Salaf ngoan đạo thường hết 

sức nỗ lực để hoàn thành các việc làm 

hành đạo, họ thường luôn hoàn thiện 

chúng thật tốt rồi sau đó họ mới hy vọng 

chúng được chấp nhận, họ lo sợ bị từ 

chối, họ thực sự là những người đã chấp 

hành những điều được lệnh và trái tim 

của họ lo sợ. Có một ghi nhận rằng ông 



 

 

 

Ali t có nói: Các người hãy hy vọng việc 

làm của mình được chấp nhận hơn là 

quan tâm đến việc làm, chẳng lẽ các 

người không nghe lời phán của Allah đã 

phán: 

َن ٱۡلُمتَّقهيَن  ُ مه  [27]سورة المائدة: ﴾  27﴿ إهنََّما يَتََقْبَُّل ٱلِلَّ

{Quả thật, Allah chỉ chấp nhận từ những 

ai ngay chính sợ Allah.} (Chương 5 – Al-

Ma-idah, câu 27). 

Fadhalah nói: Quả thật, nếu Allah chấp 

nhận từ tôi một điều gì đó dù nhỏ chỉ 

bằng một hạt cải, nhưng điều đó đối với 

tôi còn tốt hơn cả thế gian bởi Allah đã 

phán rằng: 

 ُ َن ٱۡلُمتَّقهيَن ﴿ إهنََّما يَتََقْبَُّل ٱلِلَّ  [27]سورة المائدة: ﴾  27 مه



 

 

 

{Quả thật, Allah chỉ chấp nhận từ những 

ai ngay chính sợ Allah.} (Chương 5 – Al-

Ma-idah, câu 27). 

Malik bin Dinar nói: Nỗi lo sợ việc làm 

không được chấp nhận nặng hơn việc 

làm. Và ông Ata’ Assalmi nói: thận trọng 

và cảnh giác trên các việc làm ngoan đạo 

sợ rằng nó không hoàn toàn hướng về 

Allah hết sức nặng nề. 

Abdul-Aziz bin Abi Rauwad nói: Tôi 

nhận thức được rằng họ nỗ lực và tích 

cực trong các việc làm ngoan đạo, bởi 

thế, khi họ làm thì nỗi lo luôn hiện diện 

trong lòng họ: không biết việc làm của họ 

có được chấp nhận hay không? 



 

 

 

Một số vị Salaf nói: Trong suốt sáu tháng 

họ cầu xin Allah cho họ gặp được 

Ramadan, rồi trong suốt sáu tháng sau đó 

họ lại cầu xin Ngài chấp nhận những việc 

làm của họ. 

Một số vị Salaf thường biểu hiện sự buồn 

bã vào ngày lễ Eid xả chay. Họ được bảo 

“quả thật đây là ngày vui tươi và hạnh 

phúc kia mà!” thì họ nói: các người nói 

đúng, tuy nhiên, tôi là người bề tôi, chủ 

nhân của tôi sai tôi làm việc cho ngài, tôi 

đang lo sợ không biết ngài có chấp nhận 

việc làm đó của tôi hay không? 

Wuhaib nhìn thấy một nhóm người nhảy 

múa reo vui vào ngày Eid thì ông nói: 

Nếu những người này được Allah chấp 



 

 

 

nhận việc nhịn chay của họ thì đấy không 

phải là hành động của sự tạ ơn còn nếu 

như họ không được chấp nhận thì đấy 

cũng chẳng phải là hành động của những 

người biết kính sợ Allah. 

Ông Alhasan nói: Quả thật, Allah đã lấy 

Ramadan làm một cuộc chạy đua cho các 

bề tôi của Ngài, họ dùng sự tuân lệnh 

Ngài trong cuộc chạy đua tìm kiếm sự 

hài lòng của Ngài, nhóm người nào đến 

đích trước sẽ thắng cuộc và giành được 

phần thưởng to lớn còn nhóm người nào 

ở lùi phía sau thì sẽ thua cuộc và phải 

chịu thiệt thòi. Bởi thế, thật là kỳ lạ cho 

những người vui đùa cười tươi trong 

ngày mà những người ngoan đạo giành 



 

 

 

thắng lợi còn những người sai quấy bị 

thua thiệt và thất bại thảm hại. 

Có ghi nhận rằng ông Ali t thường hay 

hô to vào đêm cuối của Ramadan: Ôi, 

ước gì tôi biết ai được chấp nhận thì tôi 

sẽ chúc mừng y và ai đã bị ngăn cấm thì 

tôi sẽ an ủi y! Này hỡi người được chấp 

nhận, xin chúc mừng bạn; này hỡi người 

bị từ chối, Allah sẽ bắt bạn phải chịu sự 

bất hạnh. 

Tháng Ramadan có rất nhiều nguyên 

nhân để được tha thứ và khoan dung, 

những nguyên nhân đó chính là: nhịn 

chay, dâng lễ nguyện Salah trong đêm, 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm định 

mệnh Qadr, tiếp đãi đồ xả chay cho 



 

 

 

những người nhịn chay, dễ dãi với những 

kẻ dưới quyền. 

 Và một trong những nguyên nhân 

khiến người Muslim được Allah tha 

thứ trong tháng Ramadan là Zikr 

(tụng niệm) Ngài như trong một 

Hadith Nabi e có nói: 

ْيُب »  ُر هللاَ فهْيهه َمْغفُْوٌر لَهُ َوَسائهُل هللاَ فهْيهه ََّل يُخه  «ذَاكه

“Người tụng niệm Allah trong nó 

(Ramadan) sẽ được Ngài tha thứ và 

người cầu xin Allah trong nó sẽ không bị 

từ chối”. 

Và trong Ramadan, sự cầu xin tha thứ 

cũng như lời Du-a (nguyện cầu) của 

người nhịn chay sẽ được chấp nhận trong 

thời gian nhịn chay của y và lúc y xả 



 

 

 

chay. Trong một Hadith qua lời của Abu 

Huroiroh t: Mọi người sẽ được tha thứ 

trong nó (Ramadan) trừ những ai từ chối. 

Mọi người hỏi: Ai là kẻ từ chối vậy Abu 

Huroiroh? Ông nói: Đó là kẻ từ chối cầu 

xin Allah tha thứ. 

Trong tháng Ramadan, những người nhịn 

chay sẽ được các vị Thiên Thần cầu xin 

Allah tha thứ cho họ từ lúc nhịn chay cho 

đến khi xả chay. 

Như vậy, trong Ramadan có rất nhiều 

điều khiến một người được tha thứ tội 

lỗi, cho nên nếu ai không được tha thứ 

trong Ramadan thì người đó thực sự là kẻ 

bị ngăn cấm điều phúc lành. 



 

 

 

 Nabi e lên bục giảng nói: “Amin, 

Amin, Amin”, có lời hỏi thì Người nói: 

يُل َعلَْيهه السَّلُم ،»  ْْبره َل  فَقَاَل : أَتَانهي جه دُ َمْن أَدَْرَك َشْهَر َرَمَضاَن ، فَلَْم يُْغفَْر لَهُ ، فََماَت ، فَأُدْخه يَا ُمَحمَّ

يَن ، يَن  فَقُْلُت : النَّاَر ، فَأَْبعَدَهُ هللاُ، قُْل آمه  رواه ابن حْبان. «آمه

“Đại Thiên Thần Jibril u đến nói với Ta: 

Này Muhammad! Người nào gặp được 

tháng Ramadan mà không được tha thứ 

tội lỗi, rồi y chết và bị đày vào Hỏa ngục, 

đó là kẻ ở cách Allah thật xa. Ngươi hãy 

nói Amin, thế là Ta nói: Amin”. (Ibnu 

Hibban). 

Qatadah nói: Người nào không được tha 

thứ trong tháng Ramadan thì sẽ không 

bao giờ được tha thứ trong những thời 

gian khác. Và trong một Hadith có nói: 

 «َمْن لَْم يُْغفَْر لَهُ فهْي َرَمَضاَن فََمتَى يُْغفَْر لَهُ؟ » 



 

 

 

“Ai không được tha thứ trong Ramadan 

thì bao giờ mới được tha thứ?”. 

Bao giờ mới được tha thứ đối với ai 

không được tha thứ trong tháng này? Bao 

giờ mới được chấp nhận đối với ai đã bị 

từ chối trong đêm định mệnh Qadr? Bao 

giờ mới cải thiện đối với ai không cải 

thiện trong Ramadan? Và bao giờ mới cải 

thiện đối với ai cứ dửng dưng với việc 

tìm kiếm sự hài lòng của Allah?! 

Tháng Ramadan: phần đầu của nó là lòng 

thương xót, phần giữa của nó là sự tha 

thứ tội lỗi và phần cuối của nó là sự cứu 

rỗi khỏi Hỏa ngục. 

 Trong Hadith Sahih, Nabi e nói: 

يُن »  لَته الشَّيَاطه ْحَمةه َوُغل هقَْت أَْبَواُب َجَهنََّم َوُسْلسه  رواه مسلم. «إهذَا َكاَن َرَمَضاُن فُت هَحْت أَْبَواُب الرَّ



 

 

 

“Khi vào tháng Ramadan, các cánh cửa 

của Nhân từ được mở ra, các cánh cửa 

của Hỏa ngục được đóng lại và những tên 

Shaytan bị trói chặt lại” (Muslim). 

َن النَّاره َوذَلهَك ُكلَّ لَْيلٍَة »  ه ُعتَقَاُء مه  رواه الترمذي. «َولِله

“Và Allah giải thoát những người trong 

Hỏa ngục và điều đó xảy ra vào mỗi 

đêm” (Tirmizhi). 

 Ibnu Abbas t thuật lại, Nabi e nói: 

، فَإهذَا َكا»  َن النَّاره ْفَطاره أَْلُف أَْلفه َعتهيٍق مه ْندَ اْله ْن َشْهره َرَمَضاَن عه َن لَْيلَةُ إهنَّ هلله تَعَالى فهي ُكل لَْيلٍَة مه

، ُكلُُّهْم قَده اْستَْوَجْبُ  َن النَّاره ْنَها أَْلَف أَْلفه َعتهيقه مه ُر اْلُجُمعَةه أَْعتََق فهي ُكل َساَعٍة مه وا اْلعَذَاَب. فَإهذَا َكاَن آخه

له الشَّْهره إهلى آخه  ْن أَوَّ لهَك اْليَْومه بهعَدده َما أَْعتََق مه ْن َشْهره َرَمَضاَن أَْعتََق هللاُ تَعَالى فهي ذَّٰ هه يَْوٍم مه أخرجه  «ره

 سلمة بن شْبيب وغيره.

“Quả thật, vào mỗi đêm của tháng 

Ramadan, Allah – Đấng Tối Cao giải 

thoát một triệu người khỏi Hỏa ngục; khi 

vào đêm thứ sáu cứ mỗi một giờ Ngài 



 

 

 

giải thoát một triệu người khỏi Hỏa ngục, 

tất cả họ đều là những người đáng bị 

trừng phạt;  và khi vào ngày cuối cùng 

của tháng Ramadan, Allah – Đấng Tối 

Cao giải thoát khỏi Hỏa ngục một số 

lượng người bằng với số lượng mà Ngài 

đã giải thoát từ đầu đến cuối tháng” 

(Salimah bin Shubaib ghi lại cùng với 

những người khác). 

 Một lời dẫn khác được ghi lại bởi 

Albazzar qua lời thuật của Abu Saeed 

t rằng Nabi e nói: 

ٍم فهْي ُكل ه »   يَْوٍم َولَْيلٍَة دَْعَوةً إهنَّ هلله تَْبَاَرَك َوتَعَالَى ُعتُقَاء ُكلَّ يَْوٍم َولَْيلٍَة، يَْعنهْي فهْي َرَمَضاَن، َوإهنَّ لهُكل ه ُمْسله

 .«ُمْستََجابَة 

“Quả thật, hằng ngày và hằng đêm của 

tháng Ramadan, Allah – Đấng Tối Cao 

đều giải thoát những người tội lỗi khỏi 



 

 

 

Hỏa ngục, và quả thật mỗi người Muslim 

vào mỗi ngày và mỗi đêm của Ramadan 

khi Du-a đều được đáp lại”. 

Quả thật, ngày xả chay khi hoàn thành 

Ramadan là ngày đại lễ Eid của tất cả 

cộng đồng tín đồ Muslim bởi vì đó là 

ngày mà những người phạm đại trọng tội 

thuộc những người nhịn chay được cứu 

rỗi khỏi Hỏa ngục, là ngày mà những 

người tội lỗi được cùng với những người 

ngoan đạo, cũng giống như ngày giết tế 

là ngày đại lễ Eid bởi vì trước nó có một 

ngày được gọi là ngày Arafah, ngày mà 

không có một ngày nào khác trên thế 

gian có số lượng người được cứu rỗi khỏi 

Hỏa ngục nhiều hơn nó. Bởi thế, người 

nào được cứu rỗi trong hai ngày đại lễ 



 

 

 

này thì người đó mới thực sự có niềm vui 

đích thực của ngày đại lễ còn người nào 

mất đi sự cứu rỗi trong hai ngày đại lễ 

này thì người đó sẽ là người phải chịu sự 

trừng phạt của một ngày đã được hứa. 

Vì sự được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi 

đều được thông qua sự nhịn chay 

Ramadan và dâng lễ nguyện trong nó nên 

Allah đã ra lệnh bảo các bề tôi phải 

Takbir và tạ ơn Ngài khi đã hoàn tất số 

ngày của nó, Ngài phán: 

ُكۡم َولَعَلَُّكۡم تَۡشُكُروَن  َ َعلَىَّٰ َما َهدَىَّٰ دَّةَ َولهتَُكْب هُرواْ ٱلِلَّ لُواْ ٱۡلعه  [.185﴾ ]سورة الْبقرة:  ١٨٥﴿ َولهتُۡكمه

{ và Ngài muốn cho các ngươi hoàn tất 

số ngày nhịn chay theo ấn định và Ngài 

muốn cho các ngươi tán dương Ngài về 

việc Ngài hướng dẫn các ngươi và để cho 



 

 

 

các ngươi có dịp tạ ơn Ngài.} (Chương 2 

– Albaqarah, câu 185). 

Tạ ơn Ngài vì những ân huệ mà Ngài đã 

ban cho các bề tôi của Ngài: tạ ơn Ngài 

vì Ngài đã cho họ hoàn thành cuộc nhịn 

chay, dâng lễ nguyện Salah trong đêm; tạ 

ơn Ngài vì Ngài đã tha thứ cho họ và cứu 

rỗi họ khỏi Hỏa ngục. 

Hỡi những ai đã được Allah cứu rỗi khỏi 

Hỏa ngục, quí vị hãy coi chừng đừng để 

bản thân quay trở lại với điều tội lỗi. 

Chẳng phải Allah đã lấy quí vị đi xa khỏi 

Hỏa ngục trong khi quí vị đang ở gần sát 

nó? Chẳng phải quí vị đã ở trong Hỏa 

ngục nhưng Ngài đã cứu quí vị ra khỏi 

nó? Do đó, hãy thương chính bản thân 



 

 

 

quí vị, chớ đừng bất công với nó, hãy hy 

vọng và khao khát lòng thương xót của 

Ngài.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َ يَۡغفهُر ٱ هۚ إهنَّ ٱلِلَّ ۡحَمةه ٱلِلَّ ن رَّ ۡم ََّل تَۡقنَُطواْ مه هه يَن أَۡسَرفُواْ َعلَىَّٰ  أَنفُسه َي ٱلَّذه ْبَاده عه يعًۚا ﴿ قُۡل يََّٰ إهنَّهُۥ ُهَو لذُّنُوَب َجمه

يُم  حه  [٥3]سورة الزمر: ﴾  ٥3ٱۡلغَفُوُر ٱلرَّ

{Hãy bảo họ: “Hỡi các bề tôi của TA! 

Những ai đã làm cho tâm hồn mình 

vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức 

Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah 

sẽ tha thứ mọ tội lỗi. Quả thật, Ngài là 

Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan 

dung.} (Chương 39 – Azzumar, câu 53). 

Hỡi những người làm điều tội lỗi, tất cả 

chúng ta đều phạm lỗi, nhưng chúng ta 

chớ đừng tuyệt vọng về lòng thương xót 



 

 

 

và đức khoan dung của Allah, chúng ta 

hãy nên hy vọng và khao khát được Ngài 

cứu rỗi khỏi Hỏa ngục trong tháng 

Ramadan qua các nguyên nhân được 

Ngài cứu rỗi khỏi Hỏa ngục. Ông Abu 

Qula-bah đã trả tự do cho một người nữ 

nô lệ vào cuối tháng Ramadan với hy 

vọng rằng Allah sẽ giải thoát ông khỏi 

Hỏa ngục. 

Như trong Hadith từ lời thuật của Salman 

đã được nói ở phần trên: 

َن النَّاره ..... فَاْستَْكثهُروا فهيهه » ....  تَْق َرقَْبَتههه مه ، َوعه ْن أَْربَعه َمْن فَطََّر فهيهه َصائهًما َكاَن لَهُ َمْغفهَرةً لهذُنُوبههه مه

َصالٍ  َما َربَُّكْم ، َوَخْصلَتَْينه َّل غه  , خه ا اْلَخْصلَتَانه اللَّتَانه َخْصلَتَْينه تُْرُضوَن بههه نَى بهُكم َعْنُهَما ، فَأَمَّ

َما َربَُّكْم ، فََشَهادَةُ أَْن َّل إهلَهَ إهَّل هللاُ َوتَْستَْغفهُرونَهُ  نَى بهُكْم َعْنُهَما ،  , تُْرُضوَن بههه ا اللَّتَانه َّل غه َوأَمَّ

َن النَّا  رواه ابن خزيمة والْبيهقي وغيرهما.« ره فَتَْسأَلُوَن هللاَ اْلَجنَّةَ َوتَعُوذُوَن بههه مه



 

 

 

“...ai tiếp đãi đồ xả chay cho một người 

nhịn chay thì y sẽ được tha thứ tội lỗi và 

được giải thoát khỏi Hỏa Ngục. 

Bởi thế, các ngươi hãy làm thật nhiều 

bốn điều: hai điều mà Thượng Đế của các 

ngươi hài lòng và hai điều mà các ngươi 

không thể không cần đến chúng. Hai điều 

mà Thướng Đế của các ngươi hài lòng 

chính là lời chứng nhận “ ُهللا َ  và cầu ”ََّل إهلهَ إهَّل 

xin Ngài tha tứ tội lỗi; còn hai điều mà 

các ngươi không thể không cần đến 

chúng chính là việc các ngươi cầu xin 

Ngài ban cho Thiên Đàng và cầu xin 

Ngài che chở cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục.” 

(Ibnu Khuzaimah, Albayhaqi và những 

người khác). 



 

 

 

Lời Tawhid “ ُهللا َ  sẽ hủy và xóa hết các ”ََّل إهلهَ إهَّل 

tội lỗi, người nào nói nó bốn lần vào lúc 

sáng và lúc chiều thì Allah sẽ giải thoát y 

khỏi Hỏa ngục, và ai nói nó với tấm lòng 

trung thực và thành tâm thì Allah sẽ 

nghiêm cấm Hỏa ngục chạm đến y. 

Còn sự cầu xin tha thứ tội lỗi là một 

trong nguyên nhân to lớn nhất khiến 

được tha thứ bởi sự cầu xin của người 

nhịn chay sẽ được đáp lại trong lúc nhịn 

chay và lúc xả chay. 

Al-Hasan nói: Các người hãy cầu xin tha 

thứ thật nhiều, bởi quả thật, các người 

không biết khi nào lòng thương xót và 

đức khoan dung được ban xuống. 

Luqman nói với đứa con của mình: Này 



 

 

 

con yêu, con hãy làm cho chiếc lưỡi của 

con quen với lời cầu xin tha thứ, bởi ở 

nơi Allah có những thời khắc mà người 

cầu xin không bị khước từ. Và trong các 

lời của Sahabah có nói rằng: quả thật, 

Iblis nói: Ta hủy hoại loài người bằng các 

tội lỗi và họ hủy hoại ta bằng lời Tawhid 

“ َ هللاُ ََّل   .và lời cầu xin tha thứ ” إهلهَ إهَّل 

Sự cầu xin tha thứ là việc làm cuối cùng 

của tất cả các việc làm ngoan đạo, dâng 

lễ nguyện Salah, đi hành hương Hajj, 

đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm 

đều được kết thúc bằng sự cầu xin tha 

thứ, cho nên việc nhịn chay Ramadan 

cũng phải được kết thúc bằng sự cầu xin 

tha thứ. Umar bin Abdul-Aziz đã viết 

một bức thư gởi đến các nơi bảo họ phải 



 

 

 

kết thúc Ramadan bằng sự cầu xin tha 

thứ, bố thí, bố thí Fitri, bởi sự bố thí Fitri 

sẽ thanh lọc người nhịn chay khỏi những 

điều sàm bậy và tội lỗi còn sự cầu xin tha 

thứ sẽ làm cho sự nhịn chay được tinh 

khiết. 

 Umar bin Abdul-Aziz nói trong bức 

thư của ông: Các người hãy nói giống 

như người cha của các người, Adam u 

đã nói: 

يَن ﴿ َربَّنَا َظلَۡمنَا   ره سه َن ٱۡلَخَّٰ  [23األعراف:   ]سورة  ﴾ 23أَنفَُسنَا َوإهن لَّۡم تَۡغفهۡر لََنا َوتَۡرَحۡمنَا لََنُكونَنَّ مه

{Lạy Thượng Đế của chúng con, quả thật 

chúng con đã tự bất công với chính bản 

thân chúng con, nếu không được Ngài tha 

thứ và đoái thương chúng con thì chắc 

chắn chúng con đã trở thành những kẻ 



 

 

 

thua thiệt.} (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 

23). 

 Và các người hãy nói giống như Nabi 

Nuh u đã nói: 

يَن  ره سه َن ٱۡلَخَّٰ  [٤7]سورة هود: ﴾  ٤7﴿ َوإهَّلَّ تَۡغفهۡر لهي َوتَۡرَحۡمنهي  أَُكن م ه

{Nếu Ngài (Allah) không tha thứ cho bề 

tôi, không thương xót bề tôi thì bề tôi sẽ 

trở thành một trong đám người thu thiệt} 

(Chương 11 – Hud, câu 47). 

 Và các người hãy nói giống như Nabi 

Musa u đã nói: 

يُم ﴿  حه ي فَٱۡغفهۡر لهي فَغَفََر لَهُۥ ۚ إهنَّهُۥ ُهَو ٱۡلغَفُوُر ٱلرَّ ه إهن هي َظلَۡمُت نَۡفسه  [١٦]سورة القصص: ﴾ ١٦قَاَل َرب 

{ Lạy Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi đã tự 

hại bản thân mình, xin Ngài hãy tha thứ 



 

 

 

cho bề tôi.} (Chương 28 – Al-Qisas, câu 

16). 

 Và các ngươi hãy nói giống như Zdu 

Annun (Jonah)([4]) đã nói: 

يَن  لهمه
َن ٱلظََّّٰ نََك إهن هي ُكنُت مه هَ إهَّلَّ  أَنَت ُسْۡبَحَّٰ

 [٨7]سورة األنْبياء: ﴾   ٨7﴿ َّلَّ  إهلََّٰ

{Không có Thượng Đế đích thực ngoài 

Ngài, Quang vinh thay Ngài! Quả thật, bề 

tôi là một kẻ sai quấy.} (Chương 21 – Al-

Ambiya’, câu 87). 

Nhịn chay là cái chiêng che chắn khỏi 

lửa của Hỏa ngục nếu như nó chưa bị vỡ, 

lời nói xấu và sàm bậy làm vỡ cái chiêng 

và sự cầu xin Allah tha thứ ngăn những 

điều làm vỡ nó. 



 

 

 

Nabi e đã bảo bà A’ishah i cầu xin sự 

khoan dung và tha thứ vào đêm định 

mệnh Qadr. Quả thật người có đức tin 

tích cực nhịn chay, cố gắng thức đêm để 

dâng lễ nguyện Salah trong tháng 

Ramadan, bởi thế, khi gần kết thúc và 

may mắn gặp được đêm định mệnh Qadr 

nhưng lại không biết cầu xin Allah tha 

thứ và khoan dung thì y giống như kẻ 

làm điều xấu lại không biết khẩn cầu sự 

thương xót. 

Yahya bin Mu’azd: Không phải là người 

hiểu biết đối với ai không có mục tiêu hy 

vọng lòng khoan dung và sự tha thứ của 

Allah. Ai cầu xin tha thứ bằng chiếc lưỡi 

của y trong khi trái tim của y vẫn luôn đi 

trên điều tội lỗi, y quyết định sẽ quay lại 



 

 

 

điều tội lỗi sau tháng Ramadan thì nhịn 

chay của y sẽ bị trả lại và cánh cửa đón 

nhận sẽ bị đóng lại. 

Ka’ab nói: Người nào nhịn chay 

Ramadan và tự nói với chính mình khi 

nào xong Ramadan, sẽ trở lại làm điều 

trái lệnh Thượng Đế của y thì sự nhịn 

chay của y sẽ bị khước từ; còn người nào 

nhịn chay Ramadan và tự nói với chính 

mình khi nào xong Ramadan, sẽ không 

làm điều trái lệnh Allah nữa thì y sẽ được 

vào Thiên Đàng một cách không bị thanh 

toán. 

 Riêng việc cầu xin Allah ban cho 

Thiên Đàng và cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục 



 

 

 

là điều quan trọng nhất trong Du-a. 

Nabi e nói: 

ن »    ه أبو داود.روا «َحْولَها نُدَنده

“Hãy tích cực trong việc cầu xin Allah 

Thiên Đàng và sự cứu rỗi khỏi Hỏa 

ngục” (Abu Dawood). 

Người nhịn chay hy vọng Allah đáp lại 

lời nguyện cầu, bởi thế, y hãy nên cầu 

nguyện Ngài với những điều quan trọng 

nhất.  

 Và trong một Hadith, Nabi e có nói: 

هه »  ْبَاده ْن عه يُب بهَها َمْن يََشاُء مه ْن َرْحَمتههه يُصه ُضوا لهنَفََحاته َرْحَمةه هللاه ، فَإهنَّ هلله نَفََحاٍت مه رواه  «َوتَعَرَّ

 الطْبراني.

“Hãy tìm kiếm những món quà nhân từ ở 

nơi Allah, bởi quả thật những món quà 



 

 

 

nhân từ của Ngài sẽ đến với ai mong 

muốn trong số các bề tôi của Ngài” 

(Attabrani). 

Và người nào gặp được phúc lành này thì 

sẽ không bao giờ bị bất hạnh nữa. 

Một trong những món quà vĩ đại nhất đó 

là thời khắc được đáp lại lời cầu nguyện. 

Trong thời khắc này, nếu người nào cầu 

xin Thiên Đàng và sự cứu rỗi khỏi Hỏa 

Ngục thì lời cầu nguyện sẽ được đáp lại, 

y sẽ giành thắng lợi và hạnh phúc mãi 

mãi. Allah, Đấng Tối Cao: 

َح َعنه ٱلنَّاره  َل ٱۡلَجنَّةَ فَقَۡد فَاَزَۗ ﴾  ﴿ فََمن ُزۡحزه  (١٨٥)سورة آل عمران : َوأُۡدخه

{Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Hỏa 

ngục và được thu nhận vào Thiên đàng 

thì người đó chắc chắn được thành 



 

 

 

công.} (Chương 3 – Ali ‘Imaran, câu 

185). 

Hạnh phúc không phải là niềm vui của 

thế gian, mà hạnh phúc đích thực chính là 

được cữu rỗi khỏi Hỏa Ngục ở Đời Sau. 

Hỡi những người bề tôi của Allah! Tháng 

Ramadan thực sự đã đi qua, thời gian của 

nó chẳng còn lại bao nhiêu nữa, bởi thế, 

ai trong quí vị đã làm tốt thì hãy cố gắng 

hoàn tất phần còn lại, ai trong quí vị có 

sự hời hợt và dửng dưng thì hãy cố gắng 

trong thời gian cuối của nó, quí vị hãy 

nắm bắt những gì còn lại, hãy chia tay nó 

bằng sự bằng an và lời chào tinh khiết. 

Những trái tim ngoan đạo sẽ mãi lưu 

luyến đến tháng này, sự chia tay nó khiến 



 

 

 

họ đau lòng đến rơi lệ, nếu đây là tâm 

trạng của những người gặt hái được điều 

lợi thì sẽ như thế nào đối với ai bị thua 

thiệt và thất bại trong các ngày và những 

đêm của nó? Tiếng khóc của những 

người xao lãng sẽ mang lại điều gì? 

Tiếng khóc của họ chỉ là sự nuối tiếc về 

những điều đã vuột mất .. 

Biết bao nhiều người được khuyên nhủ 

nhưng họ không màng đón nhận lời 

khuyên, biết bao nhiêu người được mời 

gọi đến với điều tốt đẹp nhưng họ vẫn cứ 

từ chối?!.. 

Tháng Ramadan là tháng để các trái tim 

có khát vọng Thiên Đàng của Allah, để 

những đôi mắt rơi lệ vì ăn năn sám hối 



 

 

 

mong được Ngài tha thứ, cho nên những 

người khôn ngoan và kính sợ Allah hãy 

biết nắm bắt mà tìm sự thương xót và 

lòng khoan dung nơi Ngài, may ra được 

sẽ được hạnh phúc trường tồn và tránh xa 

được sự bất hạnh đời đời kiếp kiếp ở cõi 

Đời Sau. 

l  9 ; 

 Nhịn Chay Sáu Ngày Tháng Shauwal 

  Ông Abu Ayyub t thuật lại, Thiên sứ 

của Allah e nói: 

تًّا مه »  يَامه الدَّْهره َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ أَتْْبَعَهُ سه اٍل َكاَن َكصه  رواه مسلم. «ْن َشوَّ

“Ai nhịn chay Ramadan rồi nhịn thêm 

sáu ngày của tháng Shauwal thì coi như y 

đã nhịn chay nguyên năm” (Muslim). 



 

 

 

 Ông Thawban thuật lại, Thiên sứ của 

Allah e nói: 

يَامه السَّنَةه َمْن َصاَم رَ »  تَّةه أَيَّاٍم بَْعده اْلفهْطره فَذَلهَك تََماُم صه يَاُم سه رواه  «َمَضاَن فََشْهٌر بهعََشَرةه أَْشُهٍر َوصه

 أحمد والنسائي.

“Ai nhịn chay Ramadan thì một tháng 

tương đương với mười tháng và nhịn 

chay sáu ngày sau ngày đại lễ xả chay thì 

đó là sự hoàn tất một năm nhịn chay” 

(Ahmad, Annasa-i). 

 Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Thiên 

sứ của Allah nói: 

اٍل فََكأَنََّما َصاَم الدَّْهَر »  ْن َشوَّ ٍ مه ت   رواه الْبزار وغيره. «َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوأَتْْبَعَهُ بهسه

“Ai nhịn chay Ramadan và nhịn thêm sáu 

ngày của tháng Shauwal thì giống như y 

đã nhịn chay nguyên năm” (Al-Bazzar 

cùng những vị khác). 



 

 

 

 Ibnu Umar t thuật lại, Thiên sứ của 

Allah e nói: 

هُ »  ْن ذُنُْوبههه َكيَْومه َولَدَتْهُ أُمُّ اٍل َخَرَج مه ْن َشوَّ تًّا مه  رواه الطْبراني. «َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوأَتْْبَعَهُ سه

“Ai nhịn chay Ramadan và nhịn thêm sáu 

ngày của tháng Shauwal thì y sẽ vô tội 

giống như y vừa mới lọt lòng mẹ” 

(Attabra-ni). 

Cuối lời, xin nói: 

ٍد َوآلههه َوصْحْبههه َوَسلََّم. ْيَن، َوَصلَّى هللاُ َعلَى ُمَحمَّ ه اْلعَالَمه ه َرب   اَْلَحْمدُ لِله

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 

lên Allah, Thượng Đế của vũ trụ và 

muôn loài, và cầu xin Allah ban bằng an 

và phúc lành cho Muhammad, gia quyến 

của Người cùng tất các bạn đạo của 

Người. 
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([1]) Hadith Mursal là Hadith được ghi 

lại không có những người dẫn truyền là 

các vị Sahabah mà chỉ có từ Tabieen trở 

về sau. 

([2]) Qiyam có nghĩa là đứng, trong giáo 

luật nó được dùng để nói về việc dâng lễ 

nguyện Salah trong đêm. 

([3]) Itikaf là việc làm Sunnah trong các 

Sunnah của Nabi e, nó là hình thức vào ở 

trong Masjid vào các ngày của Ramadan. 

([4]) Zhan Nun (Jonah) tức Nabi Yunus 

u, một vị Nabi bị Allah trừng phạt bằng 



 

 

 

một khổ nạn là cho một con cá to nuốt 

chửng Người vào bụng, nhưng sau đó, 

Người ăn năn sám hối cầu xin Ngài, và 

Ngài đã tha thứ cho Người và cứu Người 

thoát nạn. 


