Chúng Ta Sống Thế Nào Trong
Ramadan ?
[ Tiếng Việt – Vietnamese – ] ﻓﻴتﻨﺎﻣﻴﺔ

Abdullah Assaleh

Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim
Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa

2012 - 1433

﴿ ﻛﻴﻒ ﻧﻌيﺶ رمﻀﺎن؟﴾
» ﺑﺎلﻠﻐﺔ اﻟﻔﻴتﻨﺎﻣﻴﺔ «

ﻋﺒﺪ اﷲ الﺼﺎﻟﺢ

ﺮﻤﺟﺔ :أﺑﻮ ز�ﺘﻮن ﻋﺜﻤﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ
مﺮاﺟﻌﺔ :ﺑﻮ ﺣﺴﺎن �ﻤﺪ ز�ﻦ ﺑﻦ ﻋيﻰﺴ

2012 - 1433

Chúng Ta Sống Thế Nào Trong Ramadan ?

Mục lục
Lời mở đầu ........................................................

4

Những việc làm ngoan đạo trong Ramadan ......

7

1- Nhịn chay ......................................................

7

2- Qiyaam ..........................................................

9

3- Sadaqah ..........................................................

12

4- Tích cực đọc xướng Qur’an ...........................

18

5- Ngồi lại trong Masjid đến khi mặt trời mọc ..

23

6- I’tikaf .............................................................

24

7- Umrah trong Ramadan ..................................

33

8- Săn đón đêm Qadr .........................................

33

9- Tích cực nhiều tụng niệm, Du-a và Istighfar..

36

10- Sự vô nghĩa trong Ramadan .........................

40

3
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Lời mở đầu
Quý anh chị em đạo hữu Muslim thân mến!

ُ َ َ ﻼ م  ﻋَﻠَﻴْ� وَرَﻤ
ُُ َ
ﷲ َو َ� َﺮ�ﺗﻪ
ِ الَُّ ُﻢْ ﺣﺔ ا

(Lời chào Islam: Cầu Allah ban sự bằng an, phúc lành
và lòng thương xót của Ngài đến cho tất cả quý vị).
Tôi xin gởi đến quý anh chị em đạo hữu bức
thông điệp này cùng với lời chào chân thành và ngọt
ngào, xin gởi bức thông điệp đến quý anh chị em bằng
cả lòng yêu thương cho con đường của Allah. Cầu xin
Allah tập hợp chúng ta lại tại một nơi vinh dự trường
tồn dưới sự thương yêu của Ngài.
Nhân dịp tháng Ramadan sắp đến, tôi xin gởi
đến quý anh em đạo hữu những lời khuyên như một
món quà hèn mọn, mong rằng quý anh chị em đón nhận
nó và cùng đóng góp xây dựng. Cầu xin Allah phù hộ
và che chở cho quý anh em đạo hữu.

 Chúng ta sống thế nào trong tháng
Ramadan?
Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán:

َ ُ ٓ ّ
ُ َُۡۡ
َ ََ ُۡ َ
ّ ِّ ان ُه ٗدى
َ اس َو َ� ّي
ٰ
ِ
َلن
ء
ر
ق
ٱل
ه
ِي
�
ل
نز
ت ّم َِن
�
ِ
ٖ ِ
ِ ﴿شهر رمضنَ ٱ�َِي أ
َ ُۡ ٰ َ ُۡ
.[١٨٥ :ان ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
ٱلهد
� ِ ى َوٱلف ۡرق
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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 185).
Quý anh chị em đạo hữu thân mến,
Allah đã ấn định tháng Ramadan đặc biệt hơn
những tháng khác trong năm với những ân phúc thiêng
liêng đặc trưng riêng biệt. Tiêu biểu cho những ân phúc
thiêng liêng đặc trưng riêng biệt đó là:
 Hơi miệng của người nhịn chay có mùi thơm
của xạ hương nơi Allah.
 Các Thiên thần sẽ luôn cầu xin Allah tha thứ tội
lỗi cho người nhịn chay từ lúc nhịn chay cho đến lúc xả
chay.
 Mỗi ngày Allah sẽ trang hoàng cho Thiên đàng
của người nhịn chay và Ngài bảo:

ََ ْ
ََ
ُْ ْ َ َ
َْ
ﻋِﺒَﺎدِى الﺼَّﺎﺤﻟُﻮن أن ﻳُﻠﻘﻮا �ﻨ ُﻬ ُﻢ ال َﻤﺌُﻮﻧﺔ َواﻷذى
ﻮﺷِﻚ
ِ
ُ »
َ
.« َ�َﺼِ� ُوا إِﻴﻟ ِْﻚ

“Những người bề tôi ngoan đạo của TA đã chịu khổ
hạnh vì muốn được đến với ngươi (Thiên Đàng)”.
 Quỷ Shaytan sẽ bị nhốt lại.
 Các cánh cổng Thiên Đàng sẽ được mở ra và
các cửa của Hỏa ngục sẽ được đóng lại.
5

Chúng Ta Sống Thế Nào Trong Ramadan ?

 Trong tháng Ramadan, có một đêm thiêng liêng
và ân phúc hơn cả một ngàn tháng, và ai bỏ lỡ điều tốt
lành trong đêm đó coi như y đã bỏ lỡ tất cả điều tốt
lành.
 Những người nhịn chay sẽ được tha thứ vào thời
khắc cuối đêm của Ramadan.
 Allah sẽ ân xá giải phóng cho bề tôi thoát khỏi
Hỏa ngục, và điều đó diễn ra mỗi đêm trong tháng
Ramadan.
Quý anh chị em đạo hữu thân mến,
Chúng ta sẽ tiếp đón tháng thiêng liêng và hồng
phúc này bằng những gì? Phải chăng chúng ta sẽ tiếp
đón nó bằng những cuộc vui chơi thâu đêm hoặc chúng
ta cảm thấy thật nặng nề và khó nhọc khi các ngày của
nó lần lượt đi qua? Cầu xin Allah che chở và phù hộ
tránh khỏi tất cả những điều đó.
Tuy nhiên, ... đối với một người bề tôi ngoan
đạo thì y sẽ tiếp đón tháng này bằng sự thành tâm sám
hối, bằng sự nỗ lực cố gắng không bỏ qua cơ hội quý
giá nào của tháng, y sẽ phấn đấu làm nhiều việc làm
thiện tốt cũng như những việc làm ngoan đạo đồng thời
y sẽ tích cực cầu nguyện xin Allah phù hộ và giúp đỡ
trong việc thi đua làm điều thiện tốt và ngoan đạo của
y.
Sau đây là những trang giấy tôi xin gởi đến các
anh chị em đạo hữu.
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Những Việc Làm Ngoan Đạo Trong
Ramadan
1- Nhịn chay:
* Nabi Muhammad  nói:

َ َ َْﺴ
َ
ُّ
َ
ْ
َ �َ ُ
،ِ أَﻣْﺜَﺎلِﻬَﺎ إِﻰﻟ َﺳﺒْ ِﻌ ِﻤﺎﺋ ِﺔ ِﺿﻌ ٍﻒ
ْ اﺑْﻦ آد َم ُﻟ َ َﻨﺔُ ﺑِﻌَﺮﺸ
ﻞ
ﻤ
»
ِ ِ
َ
َ
ّ
ُ
َّ وَﺟَﻞ
َ
َ َ
َُ ْ َ
 َ ﻴ:
َ اﷲ
ُ َ� ُﻘﻮل
ﺟْﺰى ﺑِ ِﻪ ﺗ َﺮ َك ﺷﻬ َﻮﺗﻪ
أ
ﺎ
ﻧ
أ
و
،
َﺎمُ ﻰﻟ
ِّﺼ
ّ
ﺰ
ِ
ِﻻ
ِ
ْ َْ ٌ َ َ
ْ َ َْ َ َ َ ُ َﺮ َ َ َ ُ ﻦ
َﺮْﺣﺘ
َ َ ِﻠﺼَّ ﺎﺋﻢ ﻓ.�ﺟ
َ
:
ﺎن
ﺎر ِه
ﻄ
�
إ
ﺪ
ﻨ
ﻋ
ﺔ
ﺮْﺣ
ﻓ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ وﻃﻌﺎﻣﻪ ﺷاﺑﻪ ِﻣ أ
َ
َ
َْ ُ َ ْ
َّ ﺨﻟ َُﻠُﻮفُ ﻓَﻢِ الﺼ.َوﻓَﺮْ َﺣ ٌﺔ ﻋﻨْ َﺪ ﻟ َﻘﺎء َ�ِّﻪ
ﷲ َﻌَﺎﻰﻟ
ِ ِ ِ
ِ ﺎﺋِ ِﻢ أﻃﻴﺐ ِﻋﻨﺪ ا
ْ
ْﻦ
. « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ.ﺴْﻚ
ِ �ﺢ ال ِﻤ
ِ ِﻣ ِر
“Mỗi việc làm (thiện tốt) của người con của Adam
(con người) sẽ được ban cho một ân phước rồi được
nhân lên từ mười cho đến bảy trăm lần, Allah, Đấng
Tối cao và Ân phúc nói: trừ việc nhịn chay sẽ là của
TA, và TA sẽ tự định lượng phần thưởng cho nó, y
(người nhịn chay) đã từ bỏ hám muốn của y, thức ăn
và thức uống của y vì TA. Người nhịn chay có hai
niềm vui: niềm vui lúc xả chay và niềm vui khi trở về
gặp Thượng Đế của y. Và hơi thở của miệng người
nhịn chay đối với Allah sẽ có mùi thơm xạ hương.”
(Albukhari, Muslim).
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* Nabi Muhammad  nói:

َْ
َ
َ » ﻦْ ﺻَﺎ
« ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَّم ِﻣﻦْ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
مَ رَم َﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎوَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ
أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

“Ai nhịn chay Ramadan với tất cả đức tin và niềm hy
vọng, y sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua”
(Albukhari, Muslim).
* Không phải nghi ngờ gì nữa rằng phần ân
phúc to lớn này sẽ không được ban cho ai đó chỉ vì y
nhịn ăn nhịn uống không thôi, mà y cần phải tu tâm và
dưỡng tánh như Nabi Muhammad  nói:

َََْ
َ َ َْ
ﻳَﺪَع
َ ََْ
ّ
َﺎﺟَﺔٌ ﻰﻓ أن ﻳَﺪع
ﷲ
ِ ور َواﻟﻌﻤﻞ ﺑِ ِﻪ ﻓﻠيﺲ
ِ
ِ ُ» َﻦْ لَﻢْ ْ ﻗَﻮْلَ الﺰ
ُ َ َ َ َﻌَﺎﻣَﻪُ وَﺮ
=K(١٩٠٣) ﺷاﺑﻪ « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ح

“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)).
* Nabi Muhammad  nói:

َ ْ ُ َ َ ُ َ َ
َ
» ﻴ
ُ َِذَا ﺎﻛ َن ﻳ
�َ ، ﺼَِّﺎمُ ﺟُﻨَّ ٌﺔ
ﺣ ِﺪ� ْﻢ ﻓﻼ ﻳَﺮْ ﻓﺚ َوﻻ
ﻮْم َﺻﻮْمِ أ
َْ
ٌ ْ ّ
ْ َ ْ َْ َ
ٌ َ ُ
 « أﺧﺮﺟﻪ.  ﻓ ِﺈن َﺳﺑَّﻪ أ َﺣﺪ َﻠْﻴَﻘُﻞْإِ�ِ ِامﺮؤ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ، �ﻔ ُﺴ ْﻖ َوﻻ � َﻬﻞ
ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
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“Nhịn chay là tấm chắn ngăn cách (khỏi Hỏa ngục),
nếu trong ngày nhịn chay của ai đó trong các người
thì y chớ nói lời sàm bậy cũng như làm điều tội lỗi và
nghịch đạo. Nếu như có ai đó chửi bới y và xúc phạm
đến y thì y hãy nói: Tôi là người đang nhịn chay”
(Albukhari, Muslim).
2- Qiyam (Dâng lễ nguyện Salah ban đêm):
* Nabi Muhammad  nói:

َْ
ْ» ﻦ
َ
َ
« ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَّم ِﻣﻦْ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
ﻗَﺎمَ رَم َﻀﺎنَ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎوَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ
أﺧﺮﺟ اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
“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).
* Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán:

َۡ ََ َ ُ
ّ
َ �ض َه ۡو ٗنا �ذَا َخ
َ َ�ٱ
�َّ﴿عِبَادُ ٱلر
ِ �ِين َ� ۡمشون � ٱ
اط َب ُه ُم
َ ْ ُ َ َ ُ َ ۡ
ٗ ّ ِهِمۡ سُج
ٱل
﴾٦ َدا َوق َِ�ٰ ٗما
ّ�َ ٱ�َِّينَ يَبِيتُونَ لِر٦ �ٰ ِهلون قالوا َس� ٰ ٗما
.[ ٦٤ ،٦٣ :] ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن

Và bầy tôi của Đấng Rahman (Allah) là những ai đi
lại trên mặt đất với dáng điệu khiêm tốn và khi
người ngu dốt gây gổ với họ thì họ chỉ đáp lại “Xin
cho được bằng an!”. (Và bầy tôi của Đấng Rahman)
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là những ai thức đêm quỳ lạy đứng nghiêm trước
Thượng Đế của họ (dâng lễ nguyện Salah trong
đêm). (Chương 25 – Al-Furqan, câu 63, 64).
* Quả thật, Nabi  và các vị Sahabah của
Người chưa từng bỏ việc dâng lễ nguyện Qiyam trong
đêm. Bà A-ishah  bảo rằng: “Các người đừng bỏ
dâng lễ nguyện Qiyam trong đêm, bởi quả thật Thiên
sứ của Allah  không hề bỏ nó bao giờ, khi nào
Người bị bệnh hoặc cơ thể lười biếng vì mệt mỏi thì
Người ngồi dâng lễ nguyện.”.
* Umar bin Khattab thường dâng lễ nguyện
trong đêm cho đến nửa đêm rồi ông đánh thức người
nhà dậy để dâng lễ nguyện Salah. Ông thường hô gọi
thức: Lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah . . và đọc câu
kinh này:

ۡ َ ۡ َك
ّۡ ٗ
َ ُ َ َۡ َ ََۡ َ ۡ َ ۡ َ ِ َٰ ّ
�لك رِ ۡزقۖ �َ ُن
ٔ � � ۖ﴿ َوأ ُم ۡر أه َ بِٱلصَلوة وٱصط ِ� عليها
َ ُُ َ
ّ ك َوٱلۡ َ�ٰق َب ُة
ٰ ِلتَ ۡق َو
(١٣٢ :  ﴾ )ﺳﻮرة ﻃﻪ١ ى
ِ
ۗ ن ۡرزق

Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi dâng lễ
nguyện Salah và duy trì một cách kiên nhẫn. Ta
không đòi hỏi Ngươi bổng lộc, chính TA mới là
Đấng ban cấp bổng lộc cho Ngươi. Và kết cuộc sẽ là
điều tốt đẹp dành cho ai biết kính sợ Allah và ngoan
đạo. (Chương 20 – Taha, câu 132).
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* Ibnu Umar thường đọc câu kinh:

ْ ُ ََۡ ََ
َٓ ٗ َ ّۡ
َ َۡ
َُ ۡ ّ
جدا َوقا� ِ ٗما �ذ ُر ٱ�خِرة و�رجوا
ِ ﴿َمَن هو َٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱ�َ ِل سا
َََۡ
ر
.[٩ :�ة َر ّ�ِهِۗۦ ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ
Phải chăng một người thức đêm dốc lòng cung kính
(Allah), lúc thì phủ phục, lúc thì đứng nghiêm, luôn
luôn chú ý đến cõi Đời Sau và hy vọng đức khoan
dung nơi Thượng Đế của y. (Chương 39 – Azzumar,
câu 9).
Ibnu Umar nói: Hình ảnh người được nói trong
câu kinh chính là Uthman bin Affan. Ibnu Abu Hatim
nói: Ibnu Umar nói như thế muốn ám chỉ rằng vị thủ
lĩnh của những người có đức tin, Uthman bin Affan
dâng lễ nguyện trong đêm rất nhiều và ông đọc Qur’an
đến nỗi có thể ông đọc Qur’an ngay cả trong Ruku’.
* Ông Alqamah bin Qais nói: Tôi đã từng ngủ
qua đêm tại nhà với Abdullah bin Mas-ud, ông đã đứng
dâng lễ nguyện từ đầu hôm, ông dâng lễ nguyện và đọc
theo lời đọc của Imam đang đọc, y đọc không làm
người xung quanh nghe thấy, y dâng lễ nguyện cho đến
khi màn đêm chỉ còn lại bằng khoảng giữa hai Azan
của giờ Maghrib thì y mới rời đi và sau đó ông dâng lễ
nguyện witir.
* Và trong Hadith của Sa-ib bin Zaid: Thường
thì vị Imam đọc hàng trăm câu kinh đến nỗi chúng tôi
11
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phải dựa trên cây gậy vì đứng quá lâu. Nhưng hầu như
không ai rời đi ngoài trừ gần giờ Alfajr.
Lưu ý: Các anh chị em Muslim nên hoàn tất các
lễ nguyện Salah cùng với Imam để được Allah ghi cho
ân phước dâng lễ nguyện trọn đêm. Bởi Nabi  có nói:

َ َ
ََﻨْﺮﺼ
َ اﻹ
َ
فَ ﻛُﺘِﺐَ ﻪﻟَُ �ِﻴَﺎمُ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ « رواه أﻫﻞ
ِ �  َّﻣَﺎم ﺣَﻰﺘ
ِ ِ » ﻗﺎمَ ﻣَﻊ
الﺴن

“Người nào đứng dâng lễ nguyện Salah cùng với
Imam cho đến khi vị Imam rời đi thì y sẽ được ghi ân
phước đứng dâng lễ nguyện Salah trọn đêm.”
(Ahmad, Abu Dawood, Tirmizhi, Annasa-i và Ibnu Majah).
3- Sadaqah (bố thí):
* Thiên sứ của Allah, Muhammad  là người
rộng rãi và hào phóng nhất trong thiên hạ và nhất là vào
tháng Ramadan, sự rộng lượng và hào phóng của Người
 còn hơn những cơn gió được thổi đi, và Người 
có nói:

َ َ
َ ْ َ ُ ﺼَّﺪَﻗ ﺔِ ﺻَﺪَﻗ
َﺔٌ ﻰﻓ َر َمﻀﺎن « ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
َ
» أﻓﻀﻞ
ِ

“Sadaqah tốt nhất là Sadaqah trong tháng Ramadan.”
(Hadith do Tirmizhi ghi nhận).
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* Zaid bin Aslam thuật lại rằng cha ông nói: Tôi
đã nghe Umar bin Khattab  nói: Thiên sứ của Allah
đã ra lệnh bảo chúng tôi bố thí và điều đó đúng với tài
sản tôi đang có. Tôi nói: Ngày hôm nay tôi sẽ là người
dẫn dầu trước cả Abu Bakr trong việc làm tốt. Thế là
tôi mang đi nửa tài sản của tôi. Thiên sứ của Allah 
hỏi tôi: “Anh để lại gì cho gia đình anh?”. Tôi nói: Tôi
để lại nửa gia tài cho gia đình. Và sau đó, Abu Bakr
mang đến tất cả những gì ông có được. Thiên sứ của
Allah hỏi: “Anh để lại gì cho gia đình?” Ông nói: Tôi
để lại với họ Allah và Thiên sứ của Ngài. Tôi nói: Quả
thật tôi không thể vượt nổi ông một điều gì nữa.
* Talhah bin Yahya bin Talhah nói: Bà tôi,
Su’da bintu Awf Al-mariyah, đã kể lại tôi nghe – lúc
bấy giờ bà tôi đang ở cửa tiệm quần áo của ông Talhah
bin Abi-dullah – bà nói: Có một ngày, Talhah bước vào
với dáng điệu yếu ớt và phiền muộn. Ta hỏi: Có chuyện
gì mà nhìn mặt sầu thảm thế kia? Có trở Ngại gì chăng?
Nếu ông cần gì tôi sẽ giúp ông? Ông ta bảo: Không. Ta
nói: Chứ có chuyện gì? Ông ta nói: Tiền mà tôi có được
thực sự nhiều và nó làm tôi không vui. Ta bảo: Sao ông
không phân phát đi. Bà nói: Thế là ông đã phân phát
hết chẳng còn một đồng nào. Talhah bin Yahya đã nói:
Bà đã hỏi thủ kho của ông Talhah tiền lúc đó bao
nhiêu? Ông ta nói: Bốn trăm ngàn.
Các anh chị em đạo hữu thân mến,
13
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Sadaqah trong tháng Ramadan thực sự mang lại
nhiều ân phúc nên các anh chị em đạo hữu nên tích cực
và duy trì nó theo khả năng của mình. Và Sadaqah
trong Ramadan có nhiều cách, tiêu biểu như:
 Bố thí thức ăn, đồ uống:
- Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán:

ََ َ َ ّ
ّ
ٗ � حُبّهِۦ م ِۡسك
ٗ ِ ِينا َو َ�ت
ً يما َوأَس
 ِ�َ َما٨ ِ�ا
ِ ٰ ﴿َ�ُطۡعِمُونَ ٱلطَعام
ُ ُ َ َ َٗٓ َ ۡ ُ
ّ
ّ
ُ ُطۡعِمُ�ُمۡ لِوَجۡهِ ٱ�َِ َ� نُر
ً ك
�د مِن�م جزاء و� ش
 ِنَا٩ ورا
ِ
َ
َ َ ّ َ
ٗ  مِن رَ ّ� َنا يَ ۡو ًما َ� ُب
ٗ وسا َ� ۡم َطر
ّ
ُ ٰ وَ َقٮ١ ��ر
ُاف
 ٱ�َُّ �َ �ٰل ِك
َ
هُم
ِ
ِ
ّ
ٗ� َجَزَٮ ٰهُم بِ مَا صَ�َُواْ جَن َّ ٗة َو َحر�ر١ �ور
ٗ �
ُُ � ٗة َو
َ ۡ َ�َۡوۡمِ وَلَقَٮ ٰ ُه ۡم ن
ِ
.[١٢ – ٨ : ﴾ ]اﻹ�ﺴﺎن١
Và vì thương yêu Ngài (Allah), họ đã chu cấp thức
ăn cho người nghèo, trẻ mồ côi và tù binh. (Rồi họ
nói:) “chúng tôi chu cấp cho quí vị chỉ vì Allah,
chúng tôi không muốn quí vị đền ơn đáp nghĩa hay
đa tạ gì cả. Quả thật, chúng tôi sợ Ngày phải nhăn
mặt buồn thảm khi trình diện trước Thượng Đế của
chúng tôi.”. Bởi thế, Allah sẽ giải thoát họ khỏi sự
xấu xa của Ngày đó và sẽ làm cho họ sáng rỡ và vui
sướng. Và Ngài (Allah) sẽ ban thưởng cho họ về
những gì mà họ đã kiên nhẫn chịu đựng một ngôi
vườn Thiên Đàng và lụa là gấm vóc. (Chương 76 –
Al-Insan, câu 8 – 12).
14

Chúng Ta Sống Thế Nào Trong Ramadan ?

* Quả thật, những bậc lão bối ngoan đạo trước
kia rất quan tâm đến việc duy trì chu cấp thức ăn đồ
uống cho mọi người là những bề tôi của Allah, người
đói nghèo hay bất cứ người anh em ngoàn đạo nào đó,
họ không lấy theo tiêu chí dạng nghèo hay khó khăn mà
cho bất cứ ai tin tưởng. Bởi Thiên sứ của Allah  đã
nói:

ََ
َ َ ْ َ َ ُ ﻮع أَ ْﻃ َﻌ َﻤ ُﻪ
ْﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ٍ ﻰﻠﻋ ُﺟ
» ُّﻤَﺎ مُﺆْ ﻣِﻦٍ أَﻃْﻌَﻢَ مُﺆْ ﻣِﻨًﺎ
ِ ِ اﷲ ﻳﻮْم اﻟ ِﻘﻴ
ََ
َ َﻮْم اﻟْﻘﻴ
َ َاﷲ ﻳ
َ
ُ ﻰﻠﻋ َﻇ َﻤﺈ َﺳ َﻘ ُﺎه
ﺎﻣ ِﺔ
ِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَ�َ�ُّﻤَﺎ مُﺆْﻣِﻦٍ ﺳَﻰﻘ مُﺆْ ﻣِﻨًﺎ
ِ
ٍ
ْ ْ
ﻴﻖ ال َﻤﺨﺘُﻮمِ « ﻟﺮﺘﻣﺬي �ﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ
ِ
ِ ِﻦَ الﺮَّﺣ

“Bất cứ khi nào người có đức tin chu cấp thức ăn cho
một người có đức tin nào đó đang đói thì Allah sẽ chu
cấp thức ăn cho người đó vào Ngày Sau từ trái cây
nơi Thiên Đàng, và bất cứ khi nào người có đức tin
chu cấp thức uống cho một người có đức tin nào đó
đang khát thì Allah sẽ giải khát cho người đó vào
Ngày Sau từ một loại rượu tinh khiết được đậy kín
đáo và được lưu trữ từ lâu.” (Hadith do Tirmizhi ghi
nhận bởi đường dẫn truyền tốt).
Quả thật, một số bậc lão bối ngoan đạo trước
kia thường nói: Tôi thích mời mười người bạn đến và
tiếp đãi thức ăn cho họ hơn là giải phóng mười người
nô lệ thuộc con cháu của Ismael!!
15
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Đã có rất nhiều bậc tiền bối trước kia thường
chia sẻ phần thức ăn xả chay của họ như Abdullah bin
Umar , Dawood Atta-i, Malik bin Di-nar, Ahmad bin
Hambal. Ibnu Umar luôn xả chay cùng với các trẻ mồ
côi và người nghèo. Có lần, ông biết được người nhà
ông đã cho các trẻ mồ côi và những người nghèo quay
về, ông đã không ăn tối trong đêm đó.
Và những bậc tiền bối ngoan đạo trước kia
thường chu cấp cho những anh em đồng đạo của họ
thức ăn khi nhịn chay, họ thường ngồi cùng để phục vụ
cho họ, trong số đó tiêu biểu như Al-Hasan và Ibnu AlMubarak.
* Abu Assiwar Al-Adawi nói: Những người đàn
ông thuộc bộ tộc Udai dâng lễ nguyện Salah trong
thánh đường này, không ai trong số họ xả chay một
mình với thức ăn của riêng mình, khi họ thấy ai thì họ
mời vào cùng ăn với họ, hoặc là họ mang thức ăn đến
thánh đường và ăn cùng với mọi người và mọi người ăn
cùng với họ.
* Và việc chu cấp và tiếp đãi thức ăn đồ uống là
một hình thức thờ phượng trong các hình thức thờ
phượng mang lại tình yêu thương gắn bó giữa anh em
đồng đạo với nhau, và đó cũng là nguyên nhân được
thu nhận vào Thiên Đàng:

ّ َ

َ

َ

 رواه مﺴﻠﻢ.« » ُﻠُﻮنَاﺠﻟَْﻨّﺔَ ﺣَﻰﺘّ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮا وَﻻَ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮا ﺣَﻰﺘَّ ﺤﺗَﺎﺑُﻮا
16
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“Các người sẽ không thể vào được Thiên Đàng cho
tới khi các người có đức tin, và các người sẽ không có
đức tin cho tới khi các người biết yêu thương lẫn
nhau.” (Muslim).
Và điều này giống như những buổi tọa đàm của
những người ngoan đạo hỗ trợ cho nhau trong việc tuân
lệnh Allah và nó được làm vững mạnh thêm bởi thức ăn
của người chu cấp.
 Tiếp đãi đồ xả chay cho người nhịn chay:
* Nabi Muhammad  nói:

َ ْ�َْ �َﻧَّ ُ َ َ ْ ُ ُ ﻦ
َ
َ
ﺟْﺮ
أ
ﻣ
ﺺ
ﻘ
ﻨ
�
ﻻ
ﻪ
َ� ِ ﻪﻟَُ ﻣِﺜْﻞُ أَﺟْﺮِه
ﺎﺋِﻤًﺎ ﺎﻛَن
 �َﻄَّﺮَ ﺻ
»
ِ
ِ
َ
ْ
�لﺼَّ ﺎﺋِ ِﻢ ﺷيﺌًﺎ « ﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﻟنﺴﺎﻲﺋ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
“Ai tiếp đãi thức ăn đồ uống xả chay cho một người
nhịn chay thì y sẽ được ân phước giống như ân
phước của người nhịn chay đó và ân phước của
người nhịn chay đó không bị mất mát gì cả.” (Hadith
do Ahmad và Annasa-i ghi lại, được Albani xác thực).
Theo Hadith từ Salman :

ُ ٌ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ َّ َ َْ َ ﻦ
ّ ﻟﻧُ ْﻮ� ِﻪ َو ُﻋ ِﺘ َﻖ َر َ�ﺒَﺘُ ُﻪ ِﻣ َﻦ
،ﺎر
َﻟ
ِ
ِ ِ » وﻣ � ﺮ ِ� َﻴ ِﻪ ﺻﺎﺋِﻤﺎ ﻛن َﻣﻐ ِﻔﺮة
َ
ُ َ
ْ َْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ﻦْ َ �ْ ْ َ ْ ُ َ ﻦ
ْ َ ﺟﺮ ِه
 ﻳَﺎ:ﺷ ٌء « ﻗﺎل ْﻮا
ِ و�ن ﻟ ِﻣﺜﻞ أﺟ ِﺮ ِه ِﻣ � ِ أن �ﻨﻘﺺ ِﻣ أ
ُْ َُ َ ََ
َ
ُ َ ُ َ َر ُﺳ ْﻮ َل اﷲ ﻟَيْ َﺲ ُُّﻨَﺎ
: ﷲ
ِ  �ﻘﺎل رﺳﻮل ا،�ﺪ ﻣﺎ ﻳﻔﻄﺮ ﺑِ ِﻪ الﺼﺎﺋِ ُﻢ
ِ
ِ
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َ َ ً َ َ َّ َ ُْ َ ّ َ َ َ ﻦ
َ َ ََ
ُْ
، أ ْو � ْﻤ َﺮ ٍة،ﺒ
ٍ » �ﻌ ِﻄﻲ اﷲ ﻫﺬاﺜﻟَﻮاب ل ِﻤ � ﺮ ﺻﺎﺋِﻤﺎ ﻋ ﻣﺬﻗﺔ ﻟ
َُ َْ َ َُ َ
ْ ُ أَ ْو
ُ  َو َﻣﻦْ َﺳ َﻘ َﺻﺎﺋﻤﺎ ً َﺳ َﻘ ُﺎه،ﺷ َ�ﺔ ﻣﺎء
ْ ِ اﷲ ِﻣﻦْ َﺣ ْﻮ
ﺷ�ﻪ ﻻ �ﻈﻤﺄ
ﺿ
ِ
ِ
َ َّ ْْ ُ َ ﺠﻟ
َ َ ْ
.«  َﺣَّ ﻳَﺪﺧﻞ َ ﺔ،َ�ﻌﺪﻫﺎ
Nabi  nói: “Ai tiếp đãi đồ ăn xả chay cho một người
nhịn chay thì y sẽ được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi
khỏi Hỏa ngục, và y sẽ được ban cho ân phước của
người nhịn chay một cách trọn vẹn”. Các vị Sahabah
nói: Thưa Thiên sứ của Allah, không phải tất cả chúng
tôi ai cũng có thức ăn để tiếp đãi cho người nhịn chay?
Thiên sứ của Allah bảo: “Allah sẽ ban ân phước này
cho người nào cho người nhịn chay một hớp sữa,
hoặc một trái chà là khô, hoặc một ngụm nước lã, và
ai cho thức uống cho người nhịn chay thì Allah sẽ
cho người đó uống nước từ cái hồ Hawdh của Ta, y
sẽ uống nó và không cảm thấy khát nữa cho đến khi y
được vào Thiên Đàng”. (Sách Jami’a Al-Aha-dith).
4 - Tích cực đọc kinh Qur’an:
* Các anh chị em đạo hữu thân mến, tôi xin nêu
ra hai điều từ các bậc tiền bối ngoan đạo thời trước:
 Đọc xướng kinh Qur’an thật nhiều.
Tháng Ramadan là tháng của Qur’an cho nên
người bề tôi Muslim cần phải đọc kinh Qur’an cho thật
nhiều. Quả thật, các bậc tiền bối ngoan đạo thời xưa rất
quan tâm đến Kinh sách của Allah. Đại Thiên thần
18
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Jibril  đã ôn Qur’an cho Nabi  trong tháng
Ramadan, Uthman bin Awfan thường đọc hết Qur’an
một lần mỗi ngày, những vị lão bối ngoan đạo trước kia
khi dâng lễ nguyện ban đêm Ramadan thì thường cứ
mỗi ba đêm là họ đọc xong toàn bộ Qur’an, có một số
thì mỗi bảy đêm là xong Qur’an, có người thì mười
đêm. Họ đọc Qur’an lúc dâng lễ nguyện Salah và trong
thời gian bình thường khác. Riêng Imam Shafi-y, cứ
mỗi Ramadan là ông kết thúc Qur’an đến sáu mươi lần,
ông đọc Nó ngoài dâng lễ Salah, còn Al-Aswad thì cứ
mỗi hai đêm Ramadan là ông hoàn tất toàn bộ Qur’an,
còn Qata-dah luôn luôn cứ một tuần là xong toàn bộ
Qur’an, riêng tháng Ramadan thì cứ ba ngày là xong
Qur’an còn riêng trong mười ngày cuối của Ramadan
thì mỗi ngày là ông đọc hết Qur’an. Còn học giả
Azzhari, mỗi khi Ramadan đến là ông bỏ đọc Hadith và
bỏ những cuộc hội hợp với các học giả khác mà dành
toàn thời gian cho việc đọc xướng Qur’an, còn Sufyan
Aththawri khi vào Ramadan thì ông bỏ hết các việc
hành đạo mà chỉ chuyên tâm đọc Qur’an.
Ibnu Rajab nói: Lời di huấn chỉ cấm thường
xuyên đọc Qur’an trong vòng ba ngày trở lại, còn đối
với các thời điểm ân phúc và thiêng liêng như tháng
Ramadan đặc biệt là vào những đêm hy vọng xảy ra
đêm Qadr hoặc các địa điểm thiêng liêng và ân phúc
như Makkah đối với người khách viếng đi vào nơi đó
thì khuyến khích đọc nhiều Qur’an để tận dụng cơ hội
của các thời gian và các địa điểm ân phúc và thiêng
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liêng. Đây là câu nói của Ahmad, Ishaq cùng với các
học giả khác.
 Khóc trong lúc đọc xướng hoặc lắng nghe
Qur’an.
Đọc Qur’an mà không suy ngẫm và hiểu biết về
Nó thì đó không phải là cách của những người Salaf
(cách gọi những người thời Sahabah và Tabieen và
những theo bước đường của họ). Những người Salaf
thường bị tác động mạnh mẽ bởi lời phán của Allah,
Đấng Tối cao và Ân phúc, trái tim của họ luôn rung
cảm trước các lời chân lý của Ngài.
* Trong Bukhari có ghi, ông Abdullah bin
Mas’ud thuật lại: Thiên sứ của Allah bảo: “Hãy đọc cho
Ta nghe!” Tôi nói: Tôi đọc cho Người nghe trong khi
Nó (Qur’an) được ban xuống cho Người ư? Người nói:
“Quả thật, Ta thích lắng nghe Nó từ người khác.”. Thế
là tôi đã đọc chương Annisa’, tôi đọc cho đến câu kinh:

َٓ ٰٓ َ
َ
َ
ِٰ �َ ُؤ�ء
َ� َ﴿كيۡفَ إِذَا جِئۡ نَا مِن �ُِّ أُمَّةۢ ِ �ِش ِهي ٖد َجِئۡنَا بِك
ٗ َ
[٤١ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٤ ش ِهيدا

Thế sự việc sẽ ra sao khi TA đưa ra từ mỗi cộng
đồng một nhân chứng và TA sẽ đưa Ngươi
(Muhammad) ra làm một nhân chứng đối chất với
đám người không có đức tin này? (Chương 4 –
Annisa’, câu 41) thì Người bảo thôi được rồi. Và khi tôi
nhìn Người thì đôi mắt Người đã tuôn lệ.
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* Theo sự ghi nhận của Albayhaqi rằng ông
Abu Huroiroh  thuật lại nói:

ۡ َ َ ۡ ََ
َ ُ َۡ ََ َ ُ َ ۡ ََ
َ َُ َۡ
َ
﴾٦  وتضحكون و� �بكون٥ ِيث �عجبون
ِ ﴿أف ِمن �ٰذا ٱ�د
[٦٠ - ٥٩ :]ﻮرة اﻨﻟﺠﻢ

Phải chăng các ngươi cảm thấy ngạc nhiên với lời
nói (lời kinh Qur’an) này ư? Và các ngươi vui cười
mà chẳng thèm khóc (vì sợ Allah) ư? (Chương 53 –
Annajm, câu 59 – 60).
Khi câu kinh này được phán truyền xuống thì
người dân Sufah đã khóc, dòng nước mắt của họ chảy
đầy trên má của họ, và khi Thiên sứ của Allah  nghe
về họ thì Người đã khóc và chúng tôi cũng đã khóc
cùng với sự bật khóc của Người. Thiên sứ của Allah,
Muhammad  đã nói:

َ
َ ْ َ ّْ َ َﻦْ َ َ ﻦ
ﷲ « اه اﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ
ِ اﻨﻟَﺎر ﻣ ﺑ�ﻰ ِﻣ ﺧﺸﻴ ِﺔ ا
ُ» ﻻ ﻠِﺞ

“Sẽ không vào Hỏa ngục đối với ai đã khóc vì kính sợ
Allah.” (Hadith được Tirmizhi và Annasa-i ghi nhận).
Và Ibnu Umar khi đọc chương Al-Mutaffifin

َ

َ َۡ

ّ

ُ

ّ
َ
đến câu: ﴾٦ �ب ٱل�ٰل ِم
ِ  ﴿ َوۡمَ �َقُومُ ٱ�َاس ل ِر- Ngày mà

nhân loại sẽ đứng trình diện trước Đấng Chủ Tể của
toàn vũ trụ. (câu 6) thì ông bật khóc, ông đã khóc đến
nỗi không thể tiếp tục đọc những câu kinh tiếp theo.
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Ông Muza-him bin Zufr nói: Sufyan Aththawri
đã làm Imam dâng lễ nguyện Salah Maghrib cùng với

ُ َ َۡ َ ّ

chúng tôi, khi đọc đến câu ﴾ �ِ ﴿ يَّاكَ �َعۡبُدُ �يَاك �ستع-

Chỉ với Ngài chúng con xin thờ phượng và chỉ với
Ngài chúng con cầu xin sự phù hộ và cứu giúp.
(Chương 1 – Al-Fatihah, câu 5) thì ông bật khóc, ông
khóc tới mức phải ngừng thật lâu, sau đó, ông đọc lại từ
đầu bài Fatihah.
Ông Ibrahim bin Al-Ash’ab nói: Vào một đêm,
tôi đã nghe ông Fadhi-l nói khi ông đọc chương
Muhammad. Ông đã khóc và lặp đi lặp lại câu kinh:

ََُْۡ َ َ ٰ ّ
َ
ََ ﴿
بۡلُوَنَّ�ُمۡ حَ�ّٰ �َعۡلَمَ ٱلۡمُ�َٰهِدِينَ مِن�ُمۡ وَٱل�َ ِ�ِ�ن و�بلوا
ۡ ُ َ أَ ۡخ َب
[٣١ : ﴾ ]ﺳﻮرة �ﻤﺪ٣ ار�م
Và chắc chắn TA thử thách các ngươi cho đến khi
TA biết rõ ai là người trong các ngươi đã chiến đấu
anh dũng và kiên trì, và TA thử thách tình trạng
của các ngươi. (Chương 47 – Muhammad, câu 31).
Ông nói: và TA thử thách tình trạng của các
ngươi rồi ông cứ lặp đi lặp lại: Ngài thử thách tình
trạng của chúng con sao? Nếu Ngài thử thách tình trạng
của chúng con thì Ngài sẽ hiểu rõ chúng con, quả thật
khi Ngài thử thách chúng con thì Ngài sẽ hủy diệt
chúng con, Ngài sẽ trừng phạt chúng con, và ông nói và
khóc.
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5- Ngồi lại trong thánh đường cho tới khi mặt
trời mọc:
* Ngày xưa, khi Nabi Muhammad  dẫng lễ
nguyện Salah Al-Fajr thì Người ngồi lại tại chỗ dẫng lễ
nguyện của mình cho tới khi mặt trời mọc (Muslim). Và
Tirmizhi ghi nhận rằng, ông Anas  thuật lại rằng
Nabi  có nói:

ََّ َ َ ﻢَّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ﻄْﻠُﻊَ الﺸ
َ
ْﻤ ُﺲ
َ� ّ» ْ ﺻَ�َّ اﻟْﻐَﺪاةَ ﻰﻓِ ﻤﺟﺎﻋٍ �ُ �ﻌﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﷲ ﺘ
َ ُ َ ِْ ﺎﻛ ﻧَﺖْ ﻪﻟ
.« َ ﻛﺄَﺟْﺮِ ﺣَﺠَّﺔٍ وَ�ُﻤْﺮَةٍ ﺗَﺎﻣَّﺔٍ ﺗَﺎﻣَّﺔٍ ﺗَﺎﻣَّ ٍﺔ
َ ��َّ رَ�ْﻌَﺘ
�ﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ

“Ai dâng lễ nguyện Salah Al-Fajr cùng với Jama’ah
(tập thể) sau đó ngồi lại Zikr (tụng niệm) Allah cho
tới mặt trời mọc rồi dâng lễ nguyện Salah hai Rak-at
thì y sẽ được ân phước giống như ân phước của Hajj
và Umrah một cách trọn vẹn.” (Đã được Albani xác
thực).
Điều này có thể làm được mỗi ngày, thế thì
chúng ta sẽ được ân phước to đến nhường nào khi
chúng ta làm nó trong tháng Ramadan?
Các anh chị em đạo hữu thân mến, cầu xin
Allah phù hộ tất cả chúng ta có thể gặt hái được ân
phước vĩ đại này, xin Ngài phù hộ cho chúng ta biết noi
theo những người ngoan đạo và luôn nỗ lực phấn đấu
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bản thân trong việc gặt hái ân phước để được Ngài
thương yêu và thu nhận vào Thiên Đàng hạnh phúc của
Ngài.
6- I’tikaf
Nabi Muhammad  thường I’tikaf vào mười
ngày cuối mỗi tháng Ramadan và vào năm cuối của
cuộc đời thì Người  đã Itikaf đến hai mươi ngày.
(Theo sự ghi nhận của Albukhari).
Itikaf là một hình thức hành đạo tổng hợp nhiều
cách thờ phượng khác nhau như đọc xướng kinh
Qur’an, dâng lễ nguyện Salah, tụng niệm, Du-a cùng
với các thờ phượng khác.
Quả thật, những ai chưa từng thử nghiệm hình
thức hành đạo này sẽ cảm thấy muôn sự khó khăn và
trở ngại, nhưng thực chất nó chẳng có gì khó khăn đối
với ai được Allah tạo điều kiện dễ dàng cho y. Bởi thế,
người nào định tâm làm điều ngoan đạo thì hãy quyết
tâm một cách trung thực rồi Allah sẽ phù hộ và giúp đỡ
cho người đó.
Việc I’tikaf trong mười ngày cuối mục đích chủ
yếu là để cho người bề tôi có cơ hội đón được đêm
Qadr (Định mệnh) trong sự hành đạo và thờ phượng
Allah, và nó là một hình thức tịnh tâm lánh xa thế tục
được Islam qui định và khuyến khích. Bởi người I’tikaf
sẽ giam bản thân mình trong sự thờ phượng và phủ
phục Allah và cắt đứt mọi bận rộn của cuộc sống thế
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tục, y dành toàn bộ thể xác, tâm hồn và tình thần của
mình hướng về Allah. Đó là thời gian chỉ có y và
Thượng Đế của y cùng với những gì mà Ngài hài lòng.
Ngày nay, nhìn chung cho thấy có rất nhiều
người đã không hiểu biết về các điều luật cũng như các
quy định về hình thức I’tikaf. Do đó, tôi xin trình bày
kiến thức về I’tikaf một cách đơn giản để chúng ta dễ
hiểu.
Thứ nhất: Khái niệm về I’tikaf
Theo nghĩa của từ, I’tikaf có nghĩa là cần một
điều gì đó và bắt giam bản thân để thực hiện nó.
Còn theo thuật ngữ giáo luật, I’tikaf muốn nói
về một hình thức tự giam cầm bản thân trong Masjid
(Thánh đường) với định tâm thờ phượng Allah, Đấng
Tối cao và Ân phúc.
Thứ hai: Ý nghĩa của việc giáo luật quy định
và khuyến khích I’tikaf
Ibnu Al-Qayyim  nói về một số ý nghĩa và
giá trị của việc I’tikaf, dưới đây là trích dẫn lời ông:
(Để cho con tim được cải thiện và ngay chính
trên con đường tiến đến Allah, Đấng Tối cao và Ân
phúc, một cách dễ dàng, để cho trái tim hướng về Allah
một cách trọn vẹn không bị quấy nhiễu và làm phiền thì
người bề tôi phải được thanh tịnh. Sự thích ăn, thích
uống, thích hòa nhập với mọi người, thích nói chuyện,
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Chúng Ta Sống Thế Nào Trong Ramadan ?

thích ngủ là một trong những nguyên nhân gây quấy
nhiễu đến tâm linh, ngăn cản nó đến với Allah hoặc
làm yếu nó đi. Vì lòng thương xót của Đấng Toàn năng
và Nhân từ cho đám bầy tôi của Ngài nên Ngài đã quy
định cho họ nhịn chay để làm bớt đi tính háo ăn uống
và cho tâm hồn không bị vướng bận bởi những dục
vọng làm cản trở việc đến gần Allah, Ngài đã quy định
cho họ I’tikaf, cái sẽ làm cho tinh thần và tâm hồn được
thanh tịnh trọn vẹn hướng về Allah, vì đó là cách để
lánh xa thế tục, cắt đứt mọi bận rộn của cuộc sống trần
gian, có toàn thời gian và toàn tâm toàn lực hướng đến
một mình Allah duy nhất ... ).
Thứ ba: Giới luật về I’tikaf
I’tikaf là một hình thức hành đạo được khuyến
khích làm, đặc biệt trong tháng Ramadan và nhất là vào
mười ngày cuối của Ramadan. Tuy nhiên, nó sẽ là bắt
buộc đối với ai đã nguyện thề.
Các bằng chứng cho điều này là các dẫn chứng
sau đây:
phúc:

1- Lời phán của Allah, Đấng Tối cao và Ân

َ

َۡ َ َ

ٓ ّ

﴿َهِّرَا بَي

[١٢٥ :كفِ� ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
ِ ٰ �ۡ�َِ لِلطَا�ِفِ� وٱل

Cam kết phải giữ ngôi đền của TA cho trong sạch
để khách thập phương đến thăm đi vòng quanh Nó
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và cho những người lánh trần. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 125).
2- Ông Abu Huroiroh  nói: (Nabi
Muhammad  thường I’tikaf vào mười ngày cuối mỗi
tháng Ramadan và vào năm cuối của cuộc đời thì
Người  đã Itikaf đến hai mươi ngày.) (Theo sự ghi
nhận của Albukhari).
3- Bà A’ishah  nói: (Thiên sứ của Allah 
đã I’tikaf vào mỗi Ramadan, khi dâng lễ Salah Fajr
xong là Người đi vào chỗ mà Người I’tikaf...)
(Albukhari, Muslim).
Trong một lời dẫn khác: (Người  I’tikaf ngay
cả vào mười ngày cuối của tháng Shawwal) (Albukhari,
Muslim).
4- Bà A’ishah  nói: (Nabi  thường I’tikaf
vào mười ngày cuối của Ramadan cho tới khi Người
qua đời, sau đó, các bà vợ của Người cũng I’tikaf.)
(Albukhari, Muslim).
5- Bằng chứng rằng I’tikaf là điều bắt buộc khi
đã nguyện thề là lời di huấn của Thiên sứ :

ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َْﻦ
.اﷲ ﻓﻠﻴُ ِﻄﻌﻪ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
» ﻣ ﻧﺬر أن ﻳ ِﻄﻴﻊ
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“Ai nguyện thề tuân lệnh Allah thì hãy tuân lệnh Ngài”
(Albukhari, Muslim).
Và ông Ibnu Umar  thuật lại rằng cha ông
Umar đã hỏi Nabi : Trong thời Jahiliyah (thời kỳ ngu
muội trước Islam) tôi đã từng nguyện sẽ I’tikaf một
đêm trong Masjid Alharam. Người bảo: “Hãy thực
hiện theo lời nguyện thề của anh.”.
nhận

Thứ tư: Các điều kiện để I’tikaf được chấp
1- Phải là người Muslim

dại)

2- Phải là người tỉnh táo (không mất trí hay điên

3- Đã đến tuổi có sự nhận thức và hiểu biết (tức
các đứa trẻ chưa ý thức là chưa đủ điều kiện).
4- Định tâm Ni-yah
5- Masjid (Thánh đường) (tức phải I’tikaf trong
Thánh đường).
6- Thể trạng phải sạch sẽ, không trong thể trạng
Junub hay kinh nguyệt (thời kỳ hậu sản).
Các giới học giả có sự bất đồng nhau về nhịn
chay và ấn định thời gian có phải là điều kiện cần cho
I’tikaf hay không, nhưng quan điểm được cho là đúng
nhất đó là nhịn chay và ấn định thời gian không phải là
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điều kiện cần cho I’tikaf. Đây là quan điểm được
Sheikh Abdul-Aziz bin Baz  chọn lọc.
I’tikaf

Thứ năm: Những điều khuyến khích trong

1- Dâng lễ nguyện Salah và đọc Qur’an thật
nhiều, cũng như đọc các sách kiến thức Islam.
2- Tránh những lời nói vô bổ, tránh tranh luận,
gây gổ và những gì tương tự.
3- Ở cố định tại một chỗ trong Masjid bởi chiếu
theo Hadith được ghi chép trong Muslim rằng Na’fi’a
có nói: (Quả thật, Abdullah bin Umar  đã chỉ cho tôi
chỗ mà Thiên sứ của Allah  đã I’tikaf trong Masjid).
I’tikaf

Thứ sáu: Những điều được phép làm trong

1- Đi ra ngoài Masjid để giải quyết nhu cầu (đại
tiểu tiện, vệ sinh thân thể). Dựa theo Hadith từ bà
A’ishah rằng bà đã nói: (Theo Sunnah, người I’tikaf
không được đi viếng thăm người bệnh, không được đi
đám tang, không được quan hệ với vợ, không được ra
ngoài Masjid trừ khi có chuyện cần phải giải quyết).
(Abu Dawood, Al-Hafizh nói: không vấn đề gì về những
người dẫn truyền Hadith này).
2- Ăn, uống trong Masjid và ngủ lại trong đó
một cách vệ sinh sạch sẽ và gọn gàn.
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3- Nói chuyện khi cần.
4- Cắt tóc gọn gàng, cắt móng tay chân, vệ sinh
thân thể, mặc bộ quần áo tốt đẹp nhất và xức nước hoa.
Bà A’ishah  nói: (Thiên sứ của Allah khi I’tikaf
trong Masjid thì Người gội đầu và chải tóc gọn gàng)
(Albukhari, Muslim).
5- Người I’tikaf rời khỏi Masjid để chia tay tạm
biệt với người thân, chiếu theo Hadith của Safiyah rằng
Nabi  đã từng làm như thế.
Thứ bảy: Những điều không nên làm trong
khi I’tikaf
1- Mua bán.
2- Nói những lời mang nghĩa tội lỗi.
3- Tuyệt đối im lặng, không nói vì cho rằng đó
là cách thờ phượng.
Thứ tám: Những điều là hư I’tikaf
1- Rời khỏi Masjid không có nhu cầu cần thiết
một cách cố tình cho dù không nhiều.
2- Quan hệ vợ chồng
3- Bị mất trí do bệnh tâm thần hay say.
4- Kinh nguyệt, máu hậu sản.
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5- Bị trục xuất khỏi Islam trở thành người ngoại
đạo (cầu xin Allah che chở tránh khỏi điều tồi tệ đó).
Thứ chín: Giờ vào I’tikaf và giờ ra I’tikaf
Khi nào một người đi vào Masjid I’tikaf định
tâm ở lại trong đó để thờ phượng Allah thì y là người
I’tikaf cho tới khi y ra khỏi Masjid. Nếu y định tâm
I’tikaf mười ngày cuối của Ramadan thì y phải vào
trước I’tikaf trước khi mặt trời lặn và đi ra sau khi mặt
trời lặn và ngày cuối tháng.
Thứ mười: Lưu ý
1- Ai I’tikaf Sunnah rồi ngưng giữa chừng thì
theo Sunnah y nên làm bù lại, bởi Thiên sứ đã làm như
vậy trong Shawwal như trong Hadith từ A’ishah đã
được đề cập.
Còn riêng đối với ai nguyện thề I’tikaf thì đó là
I’tikaf bắt buộc, nếu ngưng giữa chừng thì y phải thực
hiện bù lại.
2- Phụ nữ I’tikaf trong Masjid nếu như được an
toàn khỏi Fitnah với điều kiện phải có sự cho phép và
chấp thuận của chồng. Nếu người phụ nữ I’tikaf không
có phép của chồng thì người chồng được phép yêu cầu
cô ta rời khỏi Masjid. Học giả Annawawi nói: Điều này
không có ai tranh cãi.
3- Ai nguyện thề I’tikaf tại Masjid Alharam
nhưng không có khả năng thì y được phép I’tikaf tại
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các Masjid khác, nếu y nguyện I’tikaf tại Masjid
Nabawi thì bắt buộc y phải I’tikaf tại đó hoặc tại Masjid
Alharam, nếu y nguyện I’tikaf tại Masjid Al-Aqsa –
Jerusalem thì bắt buộc y phải I’tikaf tại một trong ba
Masjid: Alharam, Anbawi, và Al-Aqsa, còn nếu y
nguyện I’tikaf tại các Masjid khác ngoài ba Masjid đó
thì y được phép I’tikaf tại bất cứ Masjid nào cũng được
tùy ý, bởi Allah không ấn định phải thờ phượng Allah
tại một địa điểm cụ thể nào đó và bởi vì không có
Masjid nào có ân phúc và thiêng liêng hơn ngoài trừ ba
Masjid đã nói.
Và cuối lời, tôi xin khuyên các anh chị em đồng
đạo nên hãy cố gắng làm sống lại con đường Sunnah
của Nabi  của chúng ta, hãy duy trì và loàn truyền
cho nhau mong rằng Allah sẽ ghi cho chúng ta ân
phước của nó và ân phước của người làm nó.
Quả thật, Attirmizhi đã ghi nhận Hadith và xác
nhận Hadith tốt, rằng Kathir bin Abdullah thuật lại từ
cha của ông và cha của ông thuật lại từ ông của ông:
Nabi đã từng nói với Bilal bin Alharith: Ngươi hãy nên
biết! Bilal bảo: Tôi nên biết gì thưa Thiên sứ của Allah?
Người nói:

َ َ َُ
ْﺳُنَّﻰﺘ ﻗَ ْﺪ أُﻣﻴﺘَﺖ
ﺟْﺮ
اﻷ
ﻦ
ﻣ
ﻌْﺪِى ﻓَﺈِنَّ ﻪﻟ
ِ
ِ
ْ» ّﻪُ ﻣَﻦْ أَﺣْﻴَﺎ ﺳُﻨَّﺔً ﻣِﻦ
ِ
َِ
ُ
ْ َ
ُ ْْ َ َﻦْ َ َ َ ﻦْ َ �ْ ْ َ ْ ُ َ ﻦ
« ﻮر ِﻫ ْﻢ ﺷيﺌًﺎ
ِ ِﻣﺜﻞ ﻣ ﻋ ِﻤﻞ ﺑِﻬﺎ ِﻣ � ِ أن �ﻨﻘﺺ ِﻣ أﺟ
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“Quả thật, người nào làm sống lại điều Sunnah từ
trong các Sunnah của Ta, điều đã bị chết đi sau Ta,
thì người đó sẽ được ân phước giống như ân phước
của những ai làm nó và những người làm nó sẽ
không bị hao hụt một điều gì từ ân phước của họ.”.
7- Làm Umrah trong tháng Ramadan:
* Nabi Muhammad  có lời di huấn:

ً
� و،» ﻤْﺮَةٌ ﻰﻓِ رَمَﻀَﺎنَ �َﻌْﺪِلُ ﺣَﺠَّ ﺔ « ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
.« »ﺣﺠﺔ ﻲﻌ:رواﻳﺔ
“Hành hương Umrah trong tháng Ramadan sẽ bằng
với chuyến hành hương Hajj.” (Albukhari, Muslim ghi
lại). Và trong một lời dẫn khác: “sẽ bằng với chuyến
hành hương Hajj cùng với Ta”.
Còn gì bằng khi chúng ta được cùng làm Hajj
với Nabi !!!
8- Tích cực săn đón đêm Qadr (Định mệnh):
* Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc phán:

َۡ َ ّٓ
َُ َ
َۡ َُ َ
َۡ َ َ
َ َۡ ٓ
 ۡ�لة٢ ِ َو َما أد َرٮٰك َما ۡ�لة ٱلق ۡدر١ ِنزل َ�ٰ ُه ِ� ۡ�لةِ ٱلق ۡدر
﴿ ِ�َا أ
َ
ۡ
َۡ
َ
َ
.[٣ – ١ :﴾ ] ﺳﻮرة اﻟﻘﺪر٣  ّم ِۡن �ل ِف ش ۡه ٖرٞ�ۡ ٱلق ۡدرِ خ

Quả thật, TA đã ban Nó (Qur’an) xuống vào đêm
Qadr (Định mệnh). Và điều gì cho Ngươi
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(Muhammad) biết đêm Qadr là gì? Đêm Qadr tốt
hơn một ngàn tháng bình thường. (Chương 97 – AlQadr, câu 1 – 3).
Nabi Muhammad  đã có lời di huấn:

َْ
ْ َ َ َ َ َ َ َْﻦ
َْ ً ﺣ
َ
« ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَّم ِﻣﻦْ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
ﻳﻤﺎﻧﺎ َوا ﺴَﺎﺑًﺎ
ﺎم ﻟْﻠﺔ اﻟﻘﺪ ِر ِإ
»ﻣ ﻗ
ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm định mệnh
Alqadr với đức tin và niềm hy vọng, y sẽ được tha thứ
những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim).
Và Nabi  đã thường săn đón đêm Qadr và
Người thường sai bảo các vị Sahabah của Người cũng
săn đón nó, Người thường đánh thức các bà vợ của
Người vào các đêm của mười ngày cuối với hy vọng họ
sẽ gặp được đêm Qadr.
Và trong Musnad, từ ông Iba-dah thuật lại,
Thiên sứ của Allah  có nói:

َ ُ َ
َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ﻦ
َْ
َّ َ َ
 � ْﻢ َو� َﻌﺖْ ُﻟ ﻏ ِﻔ َﺮ ُﻟ َﻣﺎ �ﻘ َم ِﻣﻦْ ذﻧ ِﺒ ِﻪ َو َﻣﺎ،ﺎءﻫﺎ
» ﻣ ﻗﺎمﻬﺎ ِاﺑ ِﺘﻐ
ََّ َ
ﺗﺄ َﺮ « ﺴﻨﺪ أﻤﺣﺪ

“Người nào dâng lễ nguyện trong những ngày đó với
lòng hy vọng gặp được đêm Qadr, sau đó điều đó xảy
đến với y thì y sẽ được tha thứ mọi tội tỗi trong quá
khứ và ở tương lai” (Musnad của Ahmad).
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Một số Sahabah và Tabieen thường tắm rửa
sạch sẽ và xức dầu thơm vào những mười đêm cuối để
săn đón đêm Qadr, đêm mà Allah đã ban sự thiêng
liêng và ân phúc vĩ đại cho nó.
Hỡi những ai đã lãng phí tuổi đời của mình
trong sự vô ích! Hãy cố gắng lấy những gì đã mất trong
đêm Qadr bởi đó là đêm bằng cả một đời người, hành
đạo trong đêm đó tốt hơn hành đạo trong một ngàn
tháng.
Và đêm Qadr nằm trong mười đêm cuối của
Ramadan, nó thường rơi vào các đêm lẻ, hy vọng nhiều
nhất là vào đêm hai mươi bảy. Bởi theo Hadith do
Muslim ghi lại rằng Abi bin Ka’ab  nói: (Thề bởi
Allah, quả thật tôi không biết nó (đêm Qadr) rơi vào
đêm nào, có thể đó là đêm mà Thiên sứ của Allah  đã
bảo chúng tôi dâng lễ nguyện, và đó là đêm hai mươi
bảy).
Abi đã thề về điều đó và nói: (Thiên sứ của
Allah cho chúng tôi biết Những dấu hiệu chứng tỏ đó là
đêm Qadr rằng mặt trời mọc vào buổi sáng của đêm đó
rất trong).
Trong một Hadith xác thực rằng bà A-ishah đã
hỏi: Này Thiên sứ của Allah! Nếu em gặp được đêm
Qadr thì em nên nói gì? Người bảo: Nàng hãy nói:

�َ� ُﺗ ُِﺐُّ اﻟْﻌَﻔْﻮَ ﻓَﺎ�ْﻒ
« ِّ
» ﻢَّ إِﻧَّﻚَ �َﻔُﻮٌّ ﺤ
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Ollo-humma innaka afu-wun tuhibbul afwa fa’fu anni
“Lạy Thượng Đế, quả thật Ngài là Đấng Khoan dung
và Nhân từ, Ngài yêu thích sự tha thứ, bởi thế xin
Ngài hãy tha thứ cho bề tôi!”
9- Tích cực tụng niệm, du-a (cầu xin khấn vái
đến Allah), và Istighfar (cầu xin tha thứ tội lỗi):
Các anh chị em đồng đạo thân hữu!
* Các ngày và các đêm của tháng Ramadan là
những thời gian thiêng liêng và ân phúc, bởi thế, các
anh chị em nên biết nắm bắt và quý trọng nó, hãy tận
dụng nó mà tích cực tụng niệm, du-a, đặc biệt nên tích
cực hơn nữa vào những thời điểm được Allah đáp lại
lời cầu nguyện như:
 Thời điểm lúc chuẩn bị xả chay, bởi người nhịn
chay cầu nguyện vào thời điểm trước lúc xả chay sẽ
không bị Allah khước từ lời cầu nguyện.
 Thời điểm vào một phần ba thời gian cuối của
đêm (tức khoảng sau 12 giờ khuya). Đây là lúc Thượng
Đế của chúng ta, Đấng Tối cao và Ân phúc sẽ xuống
tầng trời hạ giới và Ngài sẽ phán bảo: Có ai cầu xin
điều gì TA sẽ ban cho và có ai cầu xin tha thứ TA sẽ
tha thứ cho? Như Nabi Muhammad  đã nói:
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ٍَ ّ ﻴﻟَْﻠَﺔ
َ
ّ ْ �َ »
�
َ ِلُ رَ�ُﻨَﺎ
إِﻰﻟَ الﺴَّﻤَﺎءِ اﺪﻟُّْﻴَﺎ ﺣِ� َ �َﺒْﻰﻘ
ُ وَ�َﻌﺎﻰﻟَ ﻞﻛ
َُّﻠُﺚُ الﻠ
َُ
َُ
َُ
�ِ  ﻓَﺄَﺳْﺘَﺠِﻴﺐَ ﻪﻟ ﻣَﻦْ � َﺴْ ﺄﻟ
ِ�اﻵﺧ ُﺮ �ﻘلُ ﻣَﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮ
ﻴْ ِﻞ
ِ
َُ
 ﻓَﺄَﻏْﻔِﺮَ ﻪﻟ « ﺒﻟﺨﺎري
ِ �َُﺄُﻋْﻄِﻴَﻪُ ﻣَﻦْ�َﺴْﺘَﻐْﻔِﺮ
“Hằng đêm, lúc còn lại một phần ba cuối của đêm thì
Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối cao và Ân phúc
xuống tầng trời hạ giới và nói: Ai cầu xin TA điều gì
TA sẽ ban cho y điều đó, ai cầu xin TA tha thứ tội lỗi
TA sẽ tha thứ tội lỗi cho y.” (Albukhari).

َ َاﷲ َﺎر
ُ  ﺷَﻄْﺮُ الﻠَّﻴْﻞ أَ ْو ﺛُﻠُﺜَ ُﺎه �َ�ْ ُل
كَ و �َﻌ َﺎﻰﻟَ إِﻰﻟَ الﺴَّ َﻤﺎ ِء
َ » ذَا مَﻰﻀ
ِ
ِ
ْ َ ُ ُ َ ْ� ّ
ُْ
ْدَاعٍ �ُﺴْﺘَﺠَﺎبُ ﻪﻟ َﻫ ْﻞ ﻣﻦ
َُ
ْﻟُ ﻴَﺎ �ﻴَﻘﻮل ﻫﻞ ِﻣﻦْ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ �ﻌ َﻄ ﻫَﻞْﻣِﻦ
ِ
ّ
َ
 مﺴﻠﻢ.« ّ �َﻨْﻔَﺠِﺮَ الﺼُﺒْ ُﺢ
ﺘَﻐْﻔِﺮٍ �ُﻐْﻔَﺮُ ﻪﻟَُ ﺣَﻰﺘ

“Khi đã qua nửa đêm hoặc hai phần ba đêm thì Allah,
Đấng Tối cao và Ân phúc xuống tầng trời hạ giới,
Ngài phán: Có người nào cầu xin TA sẽ ban cho? Có
người nào cầu nguyện TA sẽ đáp lại lời nguyện cầu?
Có người nào cầu xin tha thứ tội lỗi TA sẽ tha thứ
cho? Cứ như vậy cho tới khi đến giờ Alfajr.”
(Muslim).
 Tích cực Istighfar (cầu xin Allah tha thứ tội lỗi)
vào khoảng thời gian trước hừng đông bởi Allah, Đấng
Tối cao và Ân phúc có phán:
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ۡ
َ
ُ َ َۡۡ َ
.[١٨ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت١ حارِ ه ۡم � َ ۡس َتغفِ ُرون
﴿و�ِٱ�س

Và họ thường cầu xin tha thứ tội lỗi vào những lúc
trước hừng đông. (Chương 51 – Azzhariyat, câu 18).
 Săn đón giờ khắc được Allah đón nhận và đáp
lại lời nguyện cầu của ngày thứ sáu, và giờ khắc có cơ
hội nhiều nhất của ngày thứ sáu đó là vào giờ cuối của
nó.

Các anh chị em đạo hữu thân mến!
Và sau khi đi một vòng quanh ngôi vườn của
Thiên Đàng với ánh sáng của các việc làm ngoan đạo
thì tôi muốn lưu ý đến các anh chị em một điều rất quan
trọng .. Các anh chị em đạo hữu có biết đó là gì không?
Đó chính là Ikhlas (sự thành tâm, tâm chỉ hướng về một
mình Allah trong mọi việc hành đạo) .. Vâng, đó chính
là Ikhlas .. Đã biết bao nhiều người nhịn chay nhưng sự
nhịn chay của họ không được công nhận cho dù họ đã
nhịn đói, nhịn khát? Đã biết bao nhiều người đứng dâng
lễ nguyện Salah trong đêm nhưng sự dâng lễ đó của họ
không được chấp nhận cho dù họ đã mệt mỏi và không
ngủ trong đêm khuya? Cầu xin Allah che chở tránh
khỏi những điều tồi tệ đó và các anh chị em hãy thận
trọng đừng để bản thân mình rơi vào tình trạng giống
như vậy.
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Vì lý do đó nên chúng ta thấy Nabi

 đã nhấn

ً َ َْ ً ﺣ
mạnh vấn đề này với câu « “ » ِإﻳﻤﺎﻧﺎ َوا ِتﺴﺎﺑﺎVới cả đức

tin và niềm hy vọng”.

Quả thật, những người Salaf thường duy trì các
việc làm ngoan đạo của họ một cách âm thầm và lặng lẽ
vì sợ cho bản thân của họ rơi vào tình trạng không
Ikhlas...
Hamaad bin Zaid nói về một người ngoan đạo
thuộc thế hệ Tabieen, Ayyub Al-Sakhtaya-ni: (Ayyub
đã nói về một Hadith và ông đã xúc động, ông quay
mặt một bên lau mũi và nói: Sao cảm quá thế này? Ông
muốn nói là ông bị cảm để che giấu mình đang khóc).
Muhammad bin Wasi’a nói: Quả thật, tôi từng
biết những người đàn ông, đầu của họ và đầu của vợ họ
cùng nằm trên một chiếc gối nhưng nước mắt của họ
chảy xuống ướt gối mà người vợ của họ không hề hay
biết, và tôi từng biết những người đàn ông đứng trong
hàng dâng lễ nguyện Salah, nước mắt của họ chảy ròng
ròng trên má của họ mà người đứng bên cạnh không hề
hay biết.
Ông Ayyub Al-Sakhtaya-ni đứng dâng lễ
nguyện Salah suốt đêm nhưng ông đã che giấu điều đó,
khi trời gần sáng thì ông giả vờ làm to tiếng như thể là
ông vừa mới thức vào thời khắc đó.
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Sufyan Aththawri nói: Một người bề tôi làm
một việc làm một cách thầm kín nhưng Shaytan vẫn cứ
cám dỗ y cho đến khi y công khai điều đó, rồi sau
Shaytan vẫn cứ tiếp tục cho đến khi y thích được khen
ngợi, thế là sự công khai đó trở thành Riya’ (sự phô
trương cho thiên hạ chứ không chỉ vì Allah duy nhất).
10- Sự vô nghĩa trong Ramadan
Các anh chị em đạo hữu thân mến, tôi nghĩ rằng
mình đã kéo dài thời giờ của các anh chị em, tôi khuyên
các anh chị em hãy nên tận dùng thời gian mà tôi lại
làm mất thời gian của các anh chị em.. Nhưng tôi xin
các anh chị em cho phép tôi nói thêm về những việc
làm đáng tiếc trong Ramadan..
* Đó là sự lãng phí thời gian trong những việc
làm nghịch đạo và bất tuân Allah.. sự lơ là và hời hợt
với lòng thương xót và hồng phúc của Allah ban cho.
Allah, Đấng Tối cao và Ân phúc phán:
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Và ai tránh xa thông điệp nhắc nhở của TA thì
chắc chắn sẽ sống một cuộc sống eo hẹp (không an
tâm và khổ sở) và vào Ngày Phục sinh TA sẽ phục
sinh y trở thành mù lòa. Y sẽ nói: “Lạy Thượng Đế,
tại sao Ngài dựng bề tôi sống lại mù lòa trong lúc
trước đây bề tôi vẫn còn nhìn thấy”. Ngài phán:
“Như thế đấy, các lời mặc khải của TA đã đến với
ngươi nhưng các ngươi không quan tâm; và Ngày
nay TA bỏ quên trở lại giống như thế. Và như thế,
TA trả phần xứng đáng cho những ai vượt quá mức
giới hạn và không có đức tin nơi các Lời mặc khải
của Thượng Đế của y. Rồi chắc chắn sự trừng phạt
ở Đời Sau sẽ khắc nghiệt và dai dẳng hơn. (Chương
20 – Taha, câu 124 - 127).
Thật đau lòng và đáng tiếc khi nhìn thấy những
thanh niên Muslim tụ tập đầy trên các vỉa hè để vui
chơi la ca thâu đêm vỗ nghĩa trong Ramadan ân phúc!
Thật đau lòng và đáng tiếc cho những thanh
niên Muslim đang cố gắng và phấn đấu làm điều Haram
và trái đạo trong các đêm Ramadan ân phúc và thiêng
liêng!
Quả thật, những thanh niên ấy đã lãng phí thời
gian quý báu của mình, họ để mất đi cơ hội tìm ân
phước nơi Allah.
Tuy nhiên, ..!! Các anh chị em hãy tìm lấy hạnh
phúc trong việc tuyên truyền và kêu gọi các anh em
đồng đạo của chúng ta!
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Đúng vậy, hãy tuyên truyền và kêu gọi con em
đồng đạo chúng ta, những người đã sao lãng bổn phận
và hời hợt với ân phúc của Allah, hãy hướng dẫn họ
đến với con đường ngay chính, hãy cầu nguyện cho họ
mong rằng sẽ chấp nhận lời cầu xin và soi sáng cho họ.
Cuối lời, cầu xin Allah hướng dẫn ban nhiều
phúc lành cho tất cả chúng ta, cùng với lời chào tạm
biết và hẹn gặp lại.

ُ َ َ ﻼ م  ﻋَﻠَﻴْ� وَرَﻤ
ُُ َ
ﷲ َو َ� َﺮ�ﺗﻪ
ِ ﺴََُّ ُﻢْ ﺣﺔ ا
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