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Tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vủ trụ, cầu xin phúc lành và bình
an cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi và bằng hữu của Người, wa amma
ba'd:
Mười ngày cuối của Romadon có nhiều điểm đặc biệt hơn so với
những ngày khác trong tháng, bởi vì trước kia Nabi  đã rất xem trọng
những ngày đặc biệt này nên Người đã làm những việc làm mà không
thực hành như thế vào những đêm khác.
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Theo phu nhân Nabi  bà A-y-shah  kể: "Trước kia, Thiên Sứ  của
Allah rất năng nổ trong mười ngày cuối mà trong những ngày khác (của
Romadon) Người không năng nổ như vậy." Hadith do Muslim ghi lại.

Nhân cơ hội quí báo này chúng ta hãy dành phần lớn thời gian
trong ngày đêm nhằm làm những điều qui phục Allah với những việc
thiện như: Étikaaf, dâng lễ Solah thật nhiều, đọc Thiên Kinh Qur'an, tán
dương tụng niệm Allah...
Và đặc biệt nhất trong mười ngày cuối hồng ân này là có Đêm
Định Mệnh, nó tốt đẹp hơn cả một ngàn tháng, đêm đặc biệt này là phần
thưởng Allah dành riêng cho cộng đồng Muhammad  trong khi những
cộng đồng trước kia không được hưởng.
Người bị mất quyền lợi là người đánh mất đi những đêm quí báo
này vì nhiều lý do không đáng như lang thang đầu đường xó chợ hoặc lo
chuyện tầm phào vô bổ hoặc ngồi lê đôi mách nói xấu người này người
kia... trong khi y không biết được rằng y có thể sống đến tháng Romadon
năm sau hay không hoặc sẽ bị gì đó không thể nhịn được thì sao.

Étikaaf
Étikaaf: là tạm cắt đứt quan hệ với mọi người, tạm dịnh cư ở một
trong những Masjid nhằm dành tất cả thời gian làm những việc qui phục
Allah như: dâng lễ Solah, đọc Qur'an, tán dương Allah... với định tâm
được Allah ban thưởng và tiếp nhận được đêm định mệnh. (Trích từ quyển
Majalis tháng Romadon trang 157 của Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen).
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Việc làm tốt đẹp nhất trong mười ngày cuối tháng Romadon là
Étikaaf nhưng việc làm này đã bị rất nhiều người quên lẵng nhất là trong
thời đại của chúng ta.
Shaikh Soleh Al-Fawzaan nói: "Làm sống lại Sunnah đã bị mọi
người quên lẵng trong thời đại này còn tốt hơn cả việc đi làm Umroh, bởi
vì Nabi  chưa từng làm Umroh trong tháng này mà Người chỉ Étikaaf
cho đến khi trở về trình diện với Allah."
Nơi Étikaaf là ở trong một trong những Masjid dâng lễ Solah tập
thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới, vì Allah đã phán với ý nghĩa chung
chung rằng:
١٨٧ : اةz|{z y x{XW

Và các ngươi đang Étikaaf ở Masjid Al-Baqoroh: 187.
Và tốt nhất là ở những Masjid có dâng lễ Jum-ah (dâng lễ Solah
ngày thứ sáu) vì khỏi phải đi dâng lễ Jum-ah khi đến thứ sáu. Nhưng nếu
Étikaaf ở những Masjid không dâng lễ Jum-ah vẫn được phép đi Masjid
khác vào lúc sáng sớm.
Đối với người Étikaaf nên dành hết thời gian cho việc tán dương
Allah, dâng lễ Solah và những việc tôn thờ khác, tránh xa mọi điều vô
nghĩa không có lợi về mọi mặt nhưng quan tâm đến gia đình và những
điều có lợi khác thì không sao, vì Hadith của bà Sofiyah – mẹ của những
người có đức tin – nói như sau:
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"Trước kia, tôi đến thăm Thiên Sứ của Allah  vào ban đêm trong lúc
Người đang Étikaaf, sau khi trò chuyện xong tôi đứng dậy đi về thì Người
đứng dậy cùng tôi." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Cấm người Étikaaf quan hệ tình dục và những việc tương tự như
mơn trớn, ôm, hôn...
Còn việc đi ra khỏi Masjid thì được Ulama chi làm ba loại như sau:
• Thứ nhất: Được phép. Khi gặp phải việc bắt buộc phải đi như
dâng lễ Solah Jum-ah, ăn uống nếu không có ai đem đến cho họ,
lấy Wuđụa hay vệ sinh.
• Thứ hai: Ra làm những điều có ý nghĩa khác như viếng thăm
người bệnh, dự lễ tang thì không được phép nhưng nếu đã đặt
điều kiện trước khi Étikaaf thì được phép ngoài ra thì không.
• Thứ ba: Ra vì những lý do làm mất đi ý nghĩa của Étikaaf như:
về nhà, mua bán, quan hệ với vợ... tuyệt đối không được phép
cho dù có đặt điều kiện trước hay không cũng vậy.
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Solah lúc khuya và sự ưu đãi của đêm định mệnh
Được phép dâng lễ Solah vào lúc khuya trong mười ngày cuối của
Romadon, được thể hiện qua Hadith của bà A-y-shah như sau:
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"Khi đến mười ngày (cuối Romadon) Người xa lánh việc quan hệ (tình
dục), dâng lễ Solah vào ban đêm và đánh thức gia đình." Hadith do AlBukhory ghi lại.
Dâng lễ Solah với ngụ ý tiếp đón đêm định mệnh, đêm đã được
Allah và Thiên Sứ của Ngài  rất xem trọng.
Allah phán:
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Quả thật, TA đã ban nó (Qur'an) xuống vào một đêm định mệnh.
Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết đêm định mệnh là gì? Đêm
định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường. Trong đêm đó các
Thiên Thần và (Đại Thiên Thần Jibroil) Ruh mang Quyết định của
Allah (về tất cả mọi vấn đề) xuống trần gian theo phép của Thượng
Đế của Họ. Sự bằng an, nó kéo dài cho đến ánh bình minh lên. AlQodr: 1 – 5.

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

Hãy vì đêm quí báu này mà mọi người hội tụ lại dâng lễ Solah và
những người nhịn chay hãy nên Étikaaf, vì một đêm tốt đẹp hơn một ngàn
tháng, đêm mà Allah dành riêng cho cộng đồng Muhammad  trong khi
những cộng đồng khác không được hưởng. Theo Imam Malik ghi lại
trong Muwattó như sau:
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"Allah cho Thiên Sứ  xem tuổi thọ của những thế hệ trước hoặc
những gì Ngài muốn, hình như là tuổi thọ của cộng đồng Người ngắn
(hơn so với những cộng đồng trước) không thể đạt được những phần
thưởng như những người có tuổi thọ dài hơn đạt được nên Allah đã
ban cho đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng."
Và người chiến thắng là người bắt đuổi kịp đêm định mệnh, đạt
được phần thưởng vĩ đại này và được Allah tha thứ tất cả tội lỗi đã phạm.
Đêm may mắn này có trong mười đêm cuối của Romadon trong
những ngày lẻ như được chứng minh qua Hadith sau:

.#! p ((@0 S29. A B0C @0 F0 . HG @0 /
2 %. A B0C .Y9:0 .A5C)) : 85 56

Nabi  nói: "Hãy cầu xin nó (đêm định mệnh) trong những ngày lẻ
của mười ngày cuối (tháng Romadon)." Hadith do Al-Bukhory và
Muslim ghi lại.
Đa số Sohabah và Ulama nói: nó rơi vào đêm hai mươi bảy tiêu
biểu như ông Ubai bin Ka'b nói:
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"Thề bởi Allah chứng giám, quả thật tôi biết được nó (đêm định mệnh) là
đêm nào, nó là đêm mà Thiên Sứ của Allah đã ra lệnh chúng tôi dâng lễ
Solah đó là đêm hai mươi bảy." Hadith do Muslim ghi lại.
Khuyến khích vào đêm định mệnh này cầu xin cho thật nhiều, đặc
biệt là cầu xin bằng lời cầu xin đã được Nabi  dạy, qua Hadith của bà
A-y-shah:
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Bà A-y-shah kể: tôi hỏi Thiên Sứ của Allah  rằng: Người nghỉ sao nếu
tôi biết được đó là đêm định mệnh, vậy tôi phải cầu xin Thượng Đế tôi
Đấng hùng mạnh và vĩ đại ra sao? Thiên Sứ đáp : "Hãy nói: Thưa
Allah! Quả thật, Ngài là Đấng Độ Lượng rất thương yêu sự tha thứ,
cầu xin hãy tha thứ cho bề tôi." Hadith do Ahmad ghi lại.
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Phiên âm lời cầu xin: (Ol-lo-hum-ma in-na-ka a'-fu'-wun tu-hib-bul a'f-fa
fa'-fu a'n-ny)

Zakat Fitr
Bắt buộc phải xuất lương thực Zakat như Nabi  và bằng hữu của
Người đã làm.
Lương thực Zakat là lương thực mà địa phương đó dùng làm lương
thực chính như: lúa mạch hoặc ngô hoặc khoai hoặc gạo...
Không được phép xuất Zakat bằng thức ăn động vật, vì Nabi  bảo
xuất thức ăn cho người nghèo chứ không phải cho động vật.
Cũng không được phép xuất Zakat bằng quần áo, chăn gối, chén
dĩa hay những vật dụng khác bởi vì Nabi  chỉ yêu cầu thức ăn mà thôi
nên không được làm những gì mà Nabi  không ra lệnh.
Lại càng không được phép xuất Zakat bằng cách qui ra tiền rồi đem
tiền để Zakat, vì điều đó làm trái ngược với mệnh lệnh của Thiên Sứ 
được thể hiện qua Hadith sau:
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"Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức trong Islam) mà nó
không có trong đạo thì việc làm đó bị trả lại y." Hadith do Al-Bukhory
và Muslim ghi lại, theo đường truyền khác do ông Muslim ghi lại Người
nói:
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"Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc làm đó của y bị trả
lại".

Tương tự thế xuất Zakat Fitr bằng tiền làm trái ngược lại hành
động của Sohabah trong khi trước kia họ xuất một Só' thức ăn. Thiên Sứ
 nói:
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"Mọi người hãy làm theo Sunnah của Ta và Sunnah của những vị thủ
lĩnh chính thống sau Ta" (tức Abu Bakr, Uthman, Umar và Aly ).
Hadith do Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah và Al-Tirmizy ghi lại.
Người bắt buộc xuất Zakat: bắt buộc xuất Zakat đối với người
Muslim dù người lớn hay trẻ em kể cả em bé vừa trào đời, dù năm hay
nữ, là người tự do hay tôi tớ. Bắt buộc người chủ gia đình hoặc người cấp
dưỡng cho người khác phải xuất Zakat cho người dưới sự quản lý của
mình.
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Trọng lượng Zakat Fitr là một Só' theo Só' được Nabi  qui định
và một Só' bằng với 2 kg 40 gam.
Thời gian bắt buộc Zakat Fitr là sau khi mặt trời lặn của ngày tết
(tức vào đêm 29 nếu tháng có 29 ngày hoặc vào đêm 30 nếu tháng có 30
ngày) cho đến lễ Solah ngày tết. Còn thời gian xuất Zakat có hai giờ: giờ
tốt nhất và giờ được phép.
* Thứ nhất: Giờ tốt nhất là buổi sáng của ngày tết trước khi dâng
lễ Solah, được thể hiện qua Hadith sau:
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Ông Abu Sa-i'd Al-Khudry  kể: "Trong thời đại của Thiên Sứ của Allah
 chúng tôi xuất Zakat trong ngày Fitr (ngày tết) là một Só' thức ăn."
Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
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Theo Hadith của ông Ibnu Umar  như sau: "Quả thật, Thiên Sứ của
Allah  đã ra lệnh xuất Zakat Fitr trước khi mọi người đi dâng lễ Solah
(tết)." Hadith do Muslim và những người khác ghi lại.
Vì thế, nên dâng lễ Solah tết hơi trể một tí nhằm có thời gian dài
cho mọi người xuất Zakat Fitr.
* Thứ hai: Giờ được phép là xuất trước ngày tết một hoặc hai
ngày.
Được ghi lại trong Soheeh Al-Bukhory từ ông Nafe'  như sau:
"Trước kia, ông Ibnu Umar  xuất Zakat cho trẻ em và người lớn, đôi
khi xuất cho Nabi ... và xuất trước ngày tết một hoặc hai ngày."
Không được phép xuất Zakat Fitr sau Solah tết. Nếu xuất Zakat sau
Solah tết không có lý do thì Zakat đó không được công nhận vì việc làm
đó trái ngược với những gì Nabi  ra lệnh qua Hadith của Ibnu Abbaas
như sau:
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"Ai xuất Zakat Fitr trước Solah tết thì được công nhận và còn ai xuất sau
Solah thì chỉ là dạng làm từ thiện mà thôi." Hadith do Abu Dawud ghi
lại.
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Đối với ai chậm trể vì có lý do sẽ không sao như: tết đến thật tình
cờ trong khi y không có gì để xuất Zakat hoặc không có người nhận
Zakat, hoặc nhận được tin tết thật bất ngờ không kịp xoay trở xuất Zakat
trước Solah, hoặc nhờ ai đó xuất dùm nhưng người đó lại quên sẽ không
sao khi xuất Zakat sau tết vì y có lý do.
Nơi xuất Zakat là xuất cho người nghèo tại địa điểm khi xuất Zakat
cho dù đang ở quê nhà hay ở nơi khác cũng vậy miễn sao ở trên quê
hương Muslim đặc biệt là ở nơi thiêng liêng như Makkah và Madinah
hoặc cho những người nghèo thật túng thiếu. Nếu ở nơi không có người
nghèo hoặc không có người xứng đáng hưởng Zakat thì được phép nhờ
người khác xuất dùm mình ở nơi xứng đáng được hưởng.
Người xứng đáng được hưởng Zakat Fitr là người nghèo, người
thiếu nợ nhiều không có khả năng trả.
Được phép chia một phần Zakat cho nhiều người và cũng được
gom nhiều phần Zakat lại cho một người, vì Nabi  chỉ qui định số lượng
bắt buộc xuất Zakat nhưng lại không qui định mỗi người được nhận bao
nhiêu. Đối với người nghèo sau khi nhận được Zakat được phép xuất
Zakat cho bản thân hoặc cho ai đó trong gia đình lại cho người nghèo
khác.
Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi vững vàng trong việc qui phục
Ngài trên những điều làm cho Ngài hài lòng, xin hãy đề cao bản thân, lời
nói, hành động của chúng tôi, xin hãy tẩy rửa những điều xấu ra khỏi
chúng tôi từ niềm tin, lời nói cho đến hành động, quả thật Ngài rất mực
rộng lượng khoan dung. Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi
Muhammad, cho dòng dõi, cho bằng hữu của Người. (trích từ Majalis tháng
Romadon trang 209 – 213 của Shaikh Muhammd bin Soleh Al-Uthaimeen).

Do Ibn Ysa
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