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�

D��C��B�������A�
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

  

 
َ
َ ا

ْ
  ب@ رَ  ِبِ  دُ مْ >

ْ
َ عَ ال  الصE ، وَ Bَْ مِ ال

َ
 السE وَ  ةُ ال

َ
  مِ اتَ  خَ Jََ  مُ ال

َ ْ
اء يَ بِ نْ األ

 وَ 
ْ
  هِ بِ حْ َص وَ   آJَ ِPَِ وَ  دٍ مE ا 8َُ نَ ي@ بِ ، نَ Bَْ لِ سَ رْ مُ ال

َ
 Bَْ عِ ْ*َ أ

َ
  :دُ عْ ا نَ مE ، أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, cầu xin bằng an và 
phúc lành cho vị Nabi, vị Thiên sứ cuối cùng, Nabi của 
chúng ta Muhammad, và cầu xin bằng an và phúc lành cho 
gia quyến của Người cùng các bạn đạo của Người .. 

Quí chị em Muslim thân hữu, quí chị em có biết điều 
gì xảy ra trong đêm đầu tiên của tháng Ramadan không? 

Nếu quí chị em không biết thì hãy đọc những gì được 
Abu Huroiroh � thuật lại, ông thuật lại rằng Thiên sứ của 
Allah � nói: 

 » ْ
َ

W ُل Eو
َ
ن@ وَُغل@َقْت إَِذا Yََن أ ِ

ْ
يَاِطBُ َوَمَرَدُة ا[ Eَدِت الش لٍَة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصف@

َنEِة فَلَْم ُفْغلَْق ِمنَْها بَاٌب 
ْ
بَْواُب ا[

َ
بَْواُب اEhاِر فَلَْم ُفْفتَْح ِمنَْها بَاٌب َوُفت@َحْت أ

َ
أ
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قِْبْل َوَيا بَ 
َ
kَِْ أ

ْ
lا َmَِوِبِ اَوُينَاِدى ُمنَاٍد يَا بَا ْpِْق

َ
@ أ Eqال َmِ  اِرEhُقتََقاُء ِمَن ا

ْلٍَة 
َ

W Esُ مذي رواه »وََذلَِكxال yاzوابن ماجة وحسنه األ. 

“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, Ibnu Ma-jah 
ghi lại, và Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt). 

Vì sự ân phúc và thiêng liêng của tháng này, Nabi 
Muhammad � đã báo tin mừng cho các vị Sahabah của 
Người về việc tháng Ramadan đã đến và Người nhắc nhở họ 
về hồng phúc của mùa vĩ đại này để họ chuẩn bị cho sự hành 
đạo, thờ phượng Allah, tuân lệnh sắc lệnh của Ngài. Nabi � 
nói với các vị Sahabah của Người vào đêm đầu tiên của 
Ramadan: 

َعلَيُْكْم ِصيَاَمُه ُفْفتَُح  قَْد َجاَءُكْم َشْهُر َرَمَضاَن َشْهٌر ُمبَارٌَك اْفxَََض اهللاُ « 
َنEِة َويُ 

ْ
بَْواُب ا[

َ
ْلٌَة َخkٌْ ِفيِه أ

َ
W ِفيِه Bُيَاِط Eَِحيِم َوُيَغل� ِفيِه الش

ْ
بَْواُب ا[

َ
ْغلَُق ِفيِه أ

ِف َشْهٍر َمْن ُحِرَم َخkََْها َفَقْد ُحِرَم 
ْ
ل
َ
وحسنه  رواه أ�د والنسا� »ِمْن أ

yاzاأل.  

“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 
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bị cấm sự tốt đẹp của đêm đó thì quả thật y là kẻ đã bị cấm 
điều tốt đẹp.” (Ahmad, Annasa-i ghi lại, và Sheikh Albani xác 
nhận Hadith tốt). 

Vậy quí chị em đã chuẩn bị gì cho tháng hồng phúc 
này? 

Quả thật, có rất nhiều điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan và những điều sai đó thì muôn hình muôn vẻ, có 
những điều liên quan đến nhịn chay, có những điều thì liên 
quan đến việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm, một số điều 
mang tính chung không phải chỉ rơi vào Ramadan mà ngay 
cả trong các tháng khác. Người phụ nữ Muslim bắt buộc 
phải bỏ hết những điều tội lỗi và sai trái trong Ramadan và 
trong những tháng khác. Bởi lẽ đó, chúng tôi muốn đề cập 
đến một số điều sai trái mà nhiều chị em phụ nữ thường mắc 
phải trong Ramadan để các chị em tránh, khắc phục và quay 
về sám hối với Allah, tiêu biểu những điều sai trái đó: 

� Một số phụ nữ đón tháng Ramadan cũng giống như 
bao tháng khác, chẳng có định tâm cho việc làm ngoan đạo 
và thiện tốt gì cả, không có ý định tuân lệnh Allah cũng 
như không có sự sám hối trung thực với Ngài, trong khi 
Nabi � đã nói: 

َ�  َما «
َ
ُمْسِلِمJَ  َBَ  أ

ْ
  َرَمَضانَ  ِمنْ  لَُهمْ  َخkٌْ  ْهرٌ شَ  ال

َ
َ�  َوال

َ
ُمنَافِِقJَ  َBَ  أ

ْ
 ال

ُمْؤِمنُونَ  يُِعد�  لَِما وََذلَِك  َرَمَضانَ  ِمنْ  لَُهمْ  َ��  َشْهرٌ 
ْ
ةِ  ِمنَ  ِفيهِ  ال Eُقو

ْ
ِعبَاَدةِ  ال

ْ
 َوَما لِل

ُمنَافُِقونَ  ِفيهِ  يُِعد� 
ْ
ِ  َلنْمٌ  ُهوَ  وََعْوَراتِِهمْ  اEhاِس  َلَفَالِت  ِمنْ  ال ُمْؤِمنُ ل

ْ
َوُغْقَمة  ل

 ِ َفاِجرُ ل
ْ
 .وصححه العالمة أ�د شاكر، رواه أ�د واzيه� » ل
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“Không có tháng nào đến với người Muslim tốt lành cho 
họ hơn tháng Ramadan và không có tháng nào đến với 
người Muna-fiq (giả tạo đức tin) lại xấu cho họ hơn 
tháng Ramadan, bởi vì trong tháng đó những người có 
đức tin là những người dồi dào sức lực cho sự thờ 
phượng còn những người Muna-fiq được coi là những 
người xao lãng và tội lỗi; và Ramadan là tháng vui mừng 
cho người có đức tin và là tháng phẫn nộ đối với kẻ tội 
lỗi” (Ahmad và Al-Bayhaqi ghi lại). 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong 
Ramadan: coi Ramadan là tháng để ăn uống với nhiều loại 
thức ăn và thức uống làm no đầy chiếc bụng. Cho nên các 
chị em phụ nữ dùng hầu hết ban ngày của mình cho việc nấu 
ăn, và cứ mỗi ngày các chị em chỉ biết tập trung thiết kế và 
chuẩn bị nhiều loại món ăn mới, các chị em còn nhờ đến một 
số sách dạy nấu ăn để tìm hiểu và nghiên cứu. 

Việc nấu ăn và chuẩn bị đồ uống thường chỉ xong 
trước giờ Maghrib vài phút. Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua 
không có sự tụng niệm, hành đạo, đọc Qur’an hay học hỏi 
tìm hiểu những kiến thức giáo lý về nhịn chay gì cả. Và điều 
đáng ngạc nhiên là những thức ăn đồ uống mà các chị em đã 
bỏ công thiết kế và chuẩn bị hầu hết thời gian trong ngày của 
mình chỉ được ăn rất ít và hầu hết phần còn lại thì được 
quẳng vào thùng rác. Nabi Muhammad � nói:  

  َما «
َ
ا وَِ�ءً  آَدِ��  َمأل ُكَالٌت  آَدمَ  ابِْن  ِ�َْسِب  َنْطٍن  ِمنْ  َ��

ُ
بَهُ  يُِقْمنَ  أ

ْ
 Yَنَ  فَإِنْ  ُصل

 
َ
ةَ  ال

َ
ابِهِ  َوثُلٌُث  ِلَطَعاِمهِ  َفثُلٌُث  8ََال َqَََِفِسهِ  ثُلٌُث وَ  لhِ «  مذي وابنxد وال�رواه أ

yاzماجة وصححه األ.  
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“Dạ dày đứa con của Adam bị tổn hại do y nhét vào quá 
đầy thức ăn, cách không gây hại cho nó là chia nó thành 
ba phần: một phần cho thức ăn, một phần cho nước và 
một phần cho không khí” (Ahmad, Tirmizhi và Ibnu Ma-
jah, và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih). 

Điều chỉnh những cái sai này bằng những việc làm 
sau: 

� Tiết kiệm trong việc nấu ăn và làm thức uống, không 
chuẩn bị thức ăn và đồ uống như một bữa tiệc lớn. 

� Chỉ cần một hoặc hai loại thức ăn là đủ. 

� Không làm những món ăn tốn quá nhiều thời gian. 

� Phụ nữ trong gia đình tiếp tay nhau để hoàn thành 
sớm việc nấu ăn để có thời gian cho việc hành đạo, tụng 
niệm và đọc Qur’an. 

� Một trong điều sai của chị em phụ nữ trong tháng 
Ramadan: Đi thăm viếng nhau quá nhiều làm mất nhiều thời 
gian cho việc tìm kiếm sự hài lòng của Allah bằng các việc 
làm thiện tốt và ngoan đạo. Nếu thời gian đi thăm viếng là 
một giờ thì một giờ đó các chị em có thể đọc Qur’an được 
hai phần Juzu (Qur’an gồm có ba mươi Juzu) có nghĩa trong 
một tháng Ramadan các chị em có thể đọc được trọn quyển 
Qur’an hai lần. Chỉ với một giờ các chị em có thể gặt hái 
được bao ân phước vậy tại sao các chị em lại hao tốn hàng 
giờ cho việc thăm viếng? 

� Một trong những điều sai của chị em trong tháng 
Ramadan: Một số chị em dùng điện thoại để nói xấu, mách 
lẻo và vu khống làm mất danh dự của những người Muslim 
nam và những người Muslim nữ. Các chị em phụ nữ là 
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những người được Allah ban ân huệ trong việc là người đảm 
trách công việc nấu ăn, giặt giũ, thay vì các chị em nên tạ ơn 
Allah và hướng nhiều việc làm thờ phượng Ngài, tuân thủ 
theo mệnh lệnh của Ngài trong tháng này nhưng các chị em 
lại lãng phí thời gian quí báu của mình cho việc nói xấu, 
mách lẻo, nói dối và vu khống và một trong số các chị em 
khi khuyên bảo thì thản nhiên nói: (Chúng tôi chỉ muốn giải 
tỏa cõi lòng). 

Hỡi kẻ can đảm và dũng cảm trong người phụ nữ này, 
chẳng lẽ bạn đã không nghe lời của Nabi �: 

َعَمَل بِِه فَلَيَْس هللاِ « 
ْ
وِر َوال ْن يَدَ  َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الز�

َ
َع َطَعاَمُه َحاَجٌة ِ� أ

ابَُه  �K)¥¤£¢(أخرجه اzخاري ح  »َوَ�َ �

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá mà cứ thản nhiên 
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)). 

Chẳng lẽ bạn không nghe lời của Nabi � khi Người 
nói: 

 يَْصَخْب  «
َ

َحِدُكْم فََال يَْرفُْث يَْوَمئٍِذ َوال
َ
ْو : إَِذا Yََن يَْوُم َصْوِم أ

َ
َحٌد أ

َ
فَإِ َشاَيَمُه أ

ْ َصائٌِم  @yَِصائٌِم إ ْ @yِيَُقْل إ
ْ
 .متفق عليه »قَاتَلَُه فَل

“Nếu trong ngày nhịn chay của ai đó trong các người thì y 
chớ nói lời sàm bậy cũng như quát mắng ầm ĩ. Nếu như có 
ai đó chửi bới hoặc gây chiến với y thì y hãy nói: Tôi đang 
nhịn chay, tôi đang nhịn chay” (Albukhari, Muslim). 

Các chị em hãy kính sợ Allah Tối Cao và Nghiêm 
Khắc trong việc trừng phạt, các chị em hãy thôi, đừng ăn thịt 
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của những người Muslim và đừng xúc phám đến danh dự 
của họ nữa, nếu không, các chị em sẽ không được gì mà chỉ 
tốn công mất sức, chỉ hoài công “dã tràng xe cát” như lời 
Nabi � đã nói: 

»  Eهُ  َصائِمٍ  رُب ُوعُ  ِصيَاِمهِ  ِمنْ  َحظ�
ْ
َعَطُش  ا[

ْ
رواه أ�د وابن ماجة بسند  » َوال

  .صحيح

“Có thể người nhịn chay sẽ hoài công từ sự đói khát 
trong việc nhịn chay của y” (Ahmad và Ibnu Ma-jah ghi lại 
với đường dẫn truyền Sahih). 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: không hiểu biết về giáo luật nhịn chay, họ cứ vô 
tư nhịn chay như bao nhiêu phụ nữ khác mặc dầu họ đang 
trong chu kỳ kinh nguyệt; họ không biết được đâu là những 
điều Wajib của nhịn chay và đâu là Sunnah, họ không biết 
đâu là những điều làm hư sự nhịn chay và đâu là phép tắc lễ 
nghĩa trong nhịn chay. Điều này chắc chắn khiến phụ nữ rơi 
vào những điều sai nhưng không hề hay biết. 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: dành nhiều thời giờ vào các chương trình về các 
cuộc thi cũng như các trò chơi phù phiếm. Người phụ nữ 
dành hầu hết thời giờ của ban đêm để xem và theo dõi các 
chương trình này thay vì tận dụng nó để thờ phượng Allah, 
để tụng niệm Ngài, tạ ợn Ngài và đọc Kinh sách của Ngài. 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: người phụ nữ một thân một mình cùng với tài xế 
Ajnabi (không nghiêm cấm kết hôn) đến các chợ, ăn mặc 
không kín đáo, chưng diện cơ thể, để lộ một số nét đẹp ra 
ngoài mà Allah bảo phải che kín dẫn đến nhiều điều Fitnah 
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như để người khác giới (không nghiêm cấm kết hôn) nhìn 
ngắm và làm cho những người khác giới nghĩ xấu về cô ta 
mặc dù cô ta là người phụ nữ đoan trang tiết hạnh không có 
ý xấu. 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: đi ra chợ quá nhiều, chỉ đi rong mà không hề có 
nhu cầu gì. Nhiều phụ nữ đi rong ngoài chợ một thân một 
mình một cách không cần thiết và không ăn mặc kín đáo. 
Điều này có thể dẫn đến nhiều sự việc tai hại khôn lường. 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: một số phụ nữ đi Masjid để tham gia dâng lễ 
nguyện Salah tập thể và Salah Tara-wih như lại chưng diện 
làm đẹp cơ thể và xức nước hoa trong khi Nabi � đã nói: 

َما « ف�
َ
ةٍ  ك

َ
  َخرََجْت  ُعمE  َيَطيEبَْت  اْمَرأ

َ
َمْسِجدِ  إِ®

ْ
 » َيْغتَِسَل  َح°E  َصَالةٌ  لََها ُيْقبَْل  لَمْ  ال

 yاzد وصححه األ�  .رواه ابن ماجه و أ

“Bất cứ người phụ nữ nào làm thơm cơ thể rồi đi ra 
Masjid thì sẽ không được chấp nhận lễ nguyện Salah cho 
đến khi cô ta tắm rửa” (Ibnu Ma-jah và Ahmad ghi lại, 
Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih). 

َما « ف�
َ
ةٍ  ك

َ
رواه أ�د وأبو   » َزاِغيَةٌ  ف²ََِ  ِر±ََها ُدواWَِجِ  بَِقْومٍ  َفَمرEْت  اْستَْعَطَرْت  اْمَرأ

  .وحسنه األzاy داود والxمذي

“Bất cứ người phụ nữ nào làm thơm cơ thể, cô ta đi 
ngang một nhóm người để họ ngửi thấy mùi thơm của cô 
ta thì cô ta là người Zina” (Ahmad, Abu Dawood và 
Tirmizhi ghi lại, Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt). 
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Hỡi người phụ nữ Muslim, hãy kính sợ Allah mà chớ 
đừng phô trương bản thân cho điều đáng chê trách này, hãy 
biết rằng ở nơi Allah có sự thương xót, tha thứ và cứu rỗi 
khỏi Hỏa Ngục, đừng làm chuyện trái nghịch mệnh lệnh của 
Ngài mà hãy tuân thủ theo ý chỉ của Ngài, hãy làm theo 
những gì trong Kinh sách của Ngài và trong Sunnah Nabi 
của Ngài �. 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: nhập cùng đám với nam giới khi đi ra khỏi Masjid 
sau lễ nguyện Salah Tara-wih. Người phụ nữ phải nên ra 
sớm hơn trước nam giới, hãy đi ra theo lối dành riêng cho 
phụ nữ, điều đó tốt hơn cho phụ nữ. Nabi � nói với các phụ 
nữ khi mà Người nhịn thấy họ nhập đám với đàn ông: 

ِخْرنَ  «
ْ
يَْس  فَإِنEهُ  اْستَأ

َ
ُكنE  ل

َ
نْ  ل

َ
ُْقْقنَ  أ

َ
´  Eِريَق الط  Eِريِق  ِ�َافَاِت  َعلَيُْكن Eالط « 

yاzرواه أبو داود وحسنه األ.  

“Các nàng hãy trì hoãn lại, bởi quả thật các nàng không 
có nên đi trên đường mà các nàng hãy đi trên các lề bên 
đường” (Abu Dawood ghi lại và Sheikh Albani xác nhận 
Hadith tốt). 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: những sự việc xảy ra tại Al-Haram Makkah về 
việc nam nữ chen lấn nhau trong Tawaf và chen lấn nhau để 
hôn lên cục đá đen. Người phụ nữ nên lựa chọn thời điểm 
thích hợp cho việc Tawaf chớ nên lúc nào cũng chen lấn với 
nam giới. 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: vào các thời điểm đông người ở Al-Haram 
Makkah, phụ nữ đến vào hàng cùng với nam giới trong 



Các Hadith nói về Isra’ & Mi’raj . . . 
 

12 

Salah trong khi ở Al-Haram có chỗ dành riêng cho nữ giới 
dâng lễ nguyện Salah. Đây là điều sai trái rất lớn, bắt buộc 
người phụ nữ phải dâng lễ nguyện Salah tại các nơi dành 
riêng cho phụ nữ dù là ở khuôn viên bên ngoài. Nếu thực sự 
quá đông người thì người phụ nữ hãy dâng lễ nguyện Salah  
trong nhà của mình, bởi quả thật Nabi � đã nói: 

»  
َ
َمَساِجدَ  نَِساَءُكمُ  َيْمنَُعوا ال

ْ
رواه أ�د وأبو داود  » لَُهنE  َخkٌْ  َوُبيُوُيُهنE  ال

yاzوصححه األ.  

“Các ngươi đừng cấm các phụ nữ của các ngươi đến 
Masjid, tuy nhiên, nhà của họ tốt hơn cho họ” (Ahmad và 
Abu Dawood ghi lại, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih). 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: một số phụ nữ bỏ hoàn toàn sự hành đạo và tụng 
niệm khi trong thời gian kinh nguyệt hay máu hậu sản trong 
khi người có kinh nguyệt hoặc máu hậu sản có thể nghe 
Qur’an và đọc không cầm quyển Kinh Qur’an (đọc thuộc 
lòng), họ cũng có thể thực hiện nhiều việc làm tuân lệnh 
Allah trong lúc có kinh như tụng niệm, Du-a, đọc các sách 
hữu ích về giáo lý, nghe các chương trình từ đài phát thanh 
Qur’an Al-Karim và những làm hữu ích khác nữa. 

�  Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: lãng phí những đêm của mười ngày cuối 
Ramadan trong việc chuẩn bị đón ngày Eid. Các chị em 
thường đi dạo các chợ để mua sắm quần áo mới hoặc đến 
các tiệm may để tư vấn và may hoặc chỉ quan tâm đến 
chuyện mua sắm phụ nữ. Điều này khác với sự hướng dẫn 
của Nabi �, quả thật, Người đã chăm và nỗ lực trong những 
mười ngày cuối nhiều hơn những ngày khác, Người đã năng 
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thờ phượng trong những ngày này hơn hai mươi ngày trước 
đó bởi vì đó là những ngày cuối và bởi vì trong đó có đêm 
định mệnh Qadr. Bà A’ishah  nói:  

َعqُْ  َدَخَل  إَِذا - وسلم عليه اهللا ص¹ -  اYَ  �·ِEhنَ  «
ْ
رَهُ  َشدE  ال َºْْحيَا ، ِم

َ
ْلَهُ  َوأ

َ
W ، 

ْفَقَظ 
َ
ْهلَهُ  َوأ

َ
  .متفق عليه » أ

“Khi vào mười ngày cuối thì Nabi năng hơn bao giờ hết, 
Người làm sống dậy các đêm của nó và Người đánh thức 
các thành viên trong gia đình của Người” (Albukhari, 
Muslim). 

Và trong một lời dẫn khác thì bà  nói: 

َعqِْ  ِ�  َ¼ْتَِهدُ  - وسلم عليه اهللا ص¹- اهللاِ  رَُسوُل  Yَنَ  «
ْ
َواِخرِ  ال

َ
  َما األ

َ
 ال

  .رواه مسلم » هِ َلkِْ  ِ�  َ¼ْتَِهدُ 

“Thiên sứ của Allah trong những mười ngày cuối này 
năng hơn những ngày khác” (Muslim). 

Do đó, các chị em phụ nữ hãy cố gắng giữ lấy các 
đêm ân phúc này, hãy thành tâm hướng về Allah trong 
những ngày này, hãy năng dâng lễ nguyện Salah, năng tụng 
niệm, Du-a, đọc Qur’an và Sadaqah. Riêng quần áo cho 
ngày Eid thì các chị em hãy nên sắm trước Ramadan hoặc 
trong những ngày đầu của Ramadan. Cầu xin Allah ban phúc 
lành cho các chị em trong việc tận dụng thời gian cho việc 
hành đạo và thờ phượng Ngài! 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: thức thâu đêm cho đến tận Fajar hoặc một vài giờ 
trước khi trời sáng rồi sau đó ngủ cho đến giờ Zhuhur hoặc 
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Asr. Ngủ vào buổi sáng sẽ làm cho cơ thể mệt và uể oải, 
khiến con người lười biếng. Quả thật, Nabi � ghét thức 
khuya và nói chuyện sau I’sha. 

Nếu người phụ nữ thức khuya để làm những điều 
Haram như nghe nhạc, theo dõi các kênh truyền hình trình 
chiếu những phim ảnh lộ thể và kiêu dâm thì sự thức khuya 
là điều bị nghiêm cấm. 

� Một trong những điều sai của phụ nữ trong tháng 
Ramadan: khuyến khích con cái không nhịn chay vào 
Ramadan trong khi chúng có khả năng nhịn chay, điều này 
trái với sự hướng dẫn của vị tiền nhân ngoan đạo. Quả thật, 
các vị Sahabah nữ trước kia thường tập cho con cái của họ 
nhịn chay từ lúc còn nhỏ để chúng quen dần khi lớn lên. Bà 
Arrabia  con gái ông Mu’auwazd nói:  

مُ  ُكنEا « َْعُل  ، ِصبْيَاَغنَا نَُصو@
َ

ِعْهِن  ِمنَ  الل�ْعبَةَ  لَُهمُ  َو½
ْ
َحُدُهمْ  بََكى فَإَِذا ، ال

َ
 Jََ  أ

َعامِ  Eْقَطيْنَاهُ  الط
َ
  .متفق عليه » اِإلْفَطارِ  نْدَ عِ  يَُكونَ  َح°E  ، َذاكَ  أ

“Chúng tôi thường cho các con của chúng tôi nhịn chay, 
và chúng tôi đặt ra một trò chơi cho chúng, khi nào một 
trong số chúng khóc đòi ăn thì chúng tôi cho đứa đó ăn, 
cứ như thế cho đến giờ xả chay” (Albukhari, Muslim). 

Học giả Ibnu Jajar nói: (Hadith này là cơ sở giáo lý 
khẳng định nên rèn luyện cho trẻ nhỏ nhịn chay; bởi lẽ trẻ 
con không phải là những người phải chịu trách nhiệm hành 
vi giáo lý mà chúng thực hiện chỉ nhằm mục đích tập luyện) 
(xem Fathul-Bary). 
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Tại sao các chị em lại ngăn cản trẻ nhỏ nhịn chay và 
bắt chúng phải ăn uống trong những ngày nhịn chay, trong 
khi có đứa đã kề tuổi dậy thì. 
 

 




