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$  #  "       ! 

Nhân Danh Allah 
Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

ْمُد  ْعَواِم َ�ٌم َ�ْعَد َ��ٍ ِ�ِ اَْ�َ
َ
�ْ َقلُِّب ا ُم ٍر ،  ُهْو ُش ٌر َ�ْعَد ال ُهْو ّش ال ََ َّاُم َ�ْعَد ،  

َ
� َا

يّاَمِ 
َ
ٰرِ  ﴿ األ �َ بۡ

َ
�ۡ ٱ  �ِ َْ ُ

ِ�ّ ٗة  َ�ۡ عِ لَ َِك  ٰل �َ  �ِ  َّ ِ ِ َر   ا َه ّّ ٱ ََ   َ ۡ ّۡ ٱ  ُ ّ ٱ ُِب  لّ َق  ﴾٤ ُل
ِنْ�ِ  ، َل الَصَمةى َلالَاَممى َعَ الَهاِدِي البَِشْ�ِ ، ]44  :الورسورة [ اِج المى ، َلالِسَ

َما َ�ْعدى :
َ
ََ يَْوِم اِليِْ  . . . أ ْم بِحِْسَااِن إِ

ِ َلَحْبِعِ  َلَمْ  ِاْبعََعهى ِِ  لََعَ ِ

Mọi  lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đấng luân chuyển năm này qua năm khác, tháng này qua 
tháng nọ và ngày này sang ngày kia Allah luân chuyển 
ban đêm và ban ngày nối tiếp nhau. Quả thật, trong sự 
việc đó là một bài học cho những người có cái nhìn thấu 
suốt. (Chương 24 – An-Nur, câu 44), Và cầu xin bằng an 
và phúc lành cho Vị chỉ đạo, Vị mang đến tin vui, Ánh đèn 
soi sáng, Muhammad, và cho gia quyến của Người, cho các 
bạn đạo của Người cùng những ai noi theo con đường tốt 
đẹp của họ đến ngày tận thế  . . .  

Quả thật, chúng ta đang đến gần tháng thiêng liêng, 
tháng mà thời gian đầu của nó là sự nhân từ, khoảng chính 
giữa của nó là sự tha thứ và thời gian cuối của nó là sự cứu 
rỗi khỏi Hỏa Ngục. Đó là tháng của Qur’an và nhịn chay, 
tháng của sự chiến đấu vì con đường chính đạo của Allah và 
giành thắng lợi, tháng của sự nhân thêm các ân phước và 
công đức, tháng của sự sám hối ăn năn và tìm kiếm lòng 
khoan dung nơi Allah, và nó là tháng thiêng liêng vượt trội 
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hơn các tháng khác. Do đó, hãy nhiệt liệt chào đón nó với sự 
hân hoan và vui mừng! 

 Hỡi quý chị em nhịn chay thân mến: Trong bức 
thông điệp này là sự nhắc nhở và khuyên bảo chân tình đến 
các chị em thân hữu, hy vọng trong tháng tốt đẹp và thiêng 
liêng này, Allah sẽ chấp nhận việc nhịn chay cũng như sự 
dâng lễ nguyện Salah của tất cả chúng ta, bởi lẽ Ngài là 
Đấng Nhân Từ, Khoan Dung và Quảng Đại. 

    

Đồng Hành Cùng Quí Chị Em Nhịn Chay  
 Thứ nhất: Quí chị em hãy tán dương và tạ ơn Allah 

về ân huệ to lớn này, và ân huệ đó chính là Ngài đã ban cho 
chúng ta cơ hội được gặp gỡ tháng Ramadan hồng phúc. Do 
đó, quí chị em hãy sẵn sàng toàn tâm và toàn ý vào việc sám 
hối kể từ bây giờ, hãy hết lòng và cố gắng tìm kiếm những 
điều tốt lành của Allah ban tặng cho chúng ta trong tháng 
thiêng liêng này, bởi e rằng không biết năm tới chúng ta có 
còn cơ hội gặp lại nó nữa hay không. 

Bạn đã thấy bao người nhịn chay trước đó, 
Từ người thân, họ hàng, và hàng xóm của bạn, 
Họ đã ra đi còn bạn vẫn ở lại,  
Nhưng khoảng cách của bạn và họ thật rất gần. 

 Thứ hai: Các chị em đừng nên mua quá nhiều thức 
ăn và thức uống khi vào đầu tháng Ramadan giống như đại 
đa số chị em đã làm. Bởi lẽ tháng Ramadan là tháng nhịn 
chay, không phải là tháng để ăn để uống một cách thỏa thích. 
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Và hãy biết rằng trong tháng thiêng liêng này, mỗi ngày 
chúng ta chỉ có hai bữa ăn chính đó là bữa Suhur (bữa ăn 
trước giờ dâng lễ nguyện Fajr, tức bữa ăn trước khi vào nhịn 
chay) và bữa Iftaar (bữa ăn xả chay vào lúc mặt trời lặn), 
nhằm giảm nhẹ lượng thức ăn thức uống cho cơ thể giúp 
người bề tôi có thể thực hành tốt các bổn phận của mình đối 
với Allah từ việc nhịn chay, dâng lễ nguyện Salah cũng như 
đọc xướng kinh Qur’an trong tháng thiêng liêng này. 

Và quí chị em hãy ghi nhớ lấy các giá trị của cơn 
đói: giúp trái tim tinh khiết và thanh sạch, cắt đứt dục vọng 
của bản thân, cân bằng sức khỏe cho cơ thể, có nhiều thời 
gian rảnh rang dành cho việc thờ phượng Allah, nhắc chúng 
ta nhớ đến tình cảnh của những người nghèo đói và khó 
khăn, và để tạ ơn ân huệ của Allah, Đấng Tối Cao. 

 Thứ ba: Các chị em hãy cố gắng đừng nên ngủ quá 
nhiều và dâng lễ nguyện không đúng giờ giấc qui định, một 
số chị em phụ nữ thức suốt nguyên đêm và sau khi dâng lễ 
nguyện Salah Fajar vừa xong thì họ lại ngủ li bì quên cả lễ 
nguyện Salah Zuhur để rồi phải dâng lễ nhập chung cùng với 
giờ Asr, hoặc trì hoãn lễ nguyện Salah giờ Asr cùng với 
Maghrib, và đây quả thật là một sự lơ là và bê tha hết sức 
nghiêm trọng. Còn chị em nào thức dậy dâng lễ nguyện 
Salah đúng giờ giấc qui định rồi ngủ lại thì họ đã để bản thân 
mình mất đi nhiều điều tốt lành, bởi tháng Ramadan là tháng 
thi đua trong việc thờ phượng và phục tùng mệnh lệnh của 
Allah chứ không phải là tháng để thi đua nhau xem ai ngủ 
nhiều hơn ai. 

 Thứ tư: Các chị em hãy nên biết tận dụng và nắm 
bắt những ngày này và làm cho tháng thiêng liêng này trở 
thành kẻ làm chứng cho mình trước Allah, Đấng Tối Cao, 
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vào ngày mà mọi vật nằm dưới mộ sẽ bị quật lên và mọi 
điều bí mật sẽ được phơi bày, các chị em hãy thể hiện điều 
tốt của bản thân mình cho Allah thấy và hãy cầu xin Ngài 
chấp nhận và đó thực sự là dấu hiệu của lòng ngoan đạo kính 
sợ Allah, Ngài phán: 

قِ�َ  ﴿ َّ ُۡم ٱل  ََ ٱّ ُ ِم َقّلُ   ََ ا َل َم َّ ِ  ]27الائدة: [ ﴾  ِ

Allah chỉ chấp nhận từ những ai ngoan đạo kính sợ 
Allah (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 27). 

 Thứ năm: Quí chị em đừng để ngày nhịn chay của 
mình cũng giống như những ngày bình thường, một khi các 
chị em nhịn chay thì hãy nhịn chay cả đôi tai, đôi mắt cùng 
với chiếc lưỡi của mình khỏi những lời nói dối, sự phỉ báng 
cũng như sự mách lẻo, để chị em được bình thản và tịnh tâm 
cho ngày nhịn chay của mình được trọn vẹn. 

 Thứ sáu: Quí chị em đừng để tâm trạng cũng như 
tính khí của bản thân mình trở nên xấu và thiếu đạo đức từ 
việc nhịn chay, chúng ta thường thấy một số chị em rất mau 
cáu gắt, dễ dàng buông lời chửi bới và nạt nộ, thậm chí điều 
tệ hại hơn là họ có thể sẽ nguyền rủa và cầu xin Allah trút 
điều xấu lên con cái của mình, trong khi nhịn chay là một 
trong những lý do khiến lời khẩn cầu được chấp nhận và đáp 
trả. Bởi lẽ đó, các chị em hãy cầu nguyện khấn vái những 
điều tốt lành cho con cái của mình, tránh sự phẫn nộ khiến 
bản thân trở nên nông nổi mà vội vã khấn vái những điều 
không tốt lành trút lên con cái. 

 Thứ bảy: Quí chị em hãy nên tập cho con cái của 
mình làm quen với việc nhịn chay trong tháng thiêng liêng 
này, hãy bày ra cho chúng cuộc thi đua đọc xướng hay học 
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thuộc lòng những chương đơn giản nào đó từ Kinh Qur’an 
và hãy chuẩn bị một phần thưởng có giá trị cho đứa nào có 
thể nhịn chay nhiều ngày nhất. 

 Thứ tám: Quí chị em hãy toàn tâm toàn ý vì Allah, 
Đấng Tối Cao, trong việc chuẩn bị bữa ăn xả chay cho gia 
đình, quí chị em hãy xem đây như là một việc làm tìm kiếm 
ân phước và công đức nơi Allah trong việc chiêu đãi cho 
những người nhịn chay mặc dù chồng con là những thành 
viên của gia đình, bởi lẽ, tất cả mỗi việc làm đều được xem 
xét qua sự định tâm, như Thiên Sứ của Allah, Muhammad 
 có di huấn: 

َما « ََ ْ�َمالى  إِ
َ
َما ، بِالييَةِ  األ ََ  رلا  الخاري لمالم » نََوى َما ِالْمِمئٍ  َلِِ

“Quả thật mọi việc làm điều xuất phát từ sự định tâm, và 
mỗi một con người sẽ đạt được điều mà y đã định tâm về 
nó” (Albukhari, Muslim). 

مَ  َم ْ  « ََ ى  َكنَ  َحائًِما ََ
َ
ْجِمِهمْ  ِمثْلى  ِ

َ
 رلا  التمذي لاب  ماجة »... أ

“Người nào tiếp đãi bữa ăn xả chay cho người nhịn chay 
thì y sẽ được ân phước giống như ân phước của người 
nhịn chay...” (Al-Tirmizhi, Ibn Ma-jah). 

 Thứ chín: Quí chị em hãy tìm một người bạn luôn 
đồng hành với mình trong khi các chị em ở trong bếp để 
chuẩn bị thức ăn, và người bạn đồng hành tốt nhất cho quí 
chị em là một chiếc đài phát thanh kênh Al-Qur’an Al-Karim  
để trong lúc các chị em làm bếp có thể nghe được những 
điều tốt đẹp từ chiếc đài này. 
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Kênh Al-Qur’an Al-Karim là một kênh phúc lành, 
nó mang đến cho chúng ta kiến thức bổ ích, nó sẽ đưa các 
chị em đến từ ngôi vườn này đến ngôi vườn khác với những 
nguồn kiến thức bổ ích như đọc xướng kinh Qur’an, và các  
Hadith cũng như các nguồn Fata-wa (tư vấn giáo luật) từ 
những vị học giả uyên bác, bên cạnh đó, các vị học giả còn 
cho chúng ta những lời khuyên và sự nhắn nhủ bổ ích, 
Sheikh Bin Baz (cầu xin Allah yêu thương ông) có lời 
khuyên: “Tôi khuyên tất cả những người Muslim nên nghe 
chương trình từ kênh Al-Qur’an Al-Karim bởi vì nó mang 
lại nhiều điều phúc lành và hữu ích ...”. 

 Thứ mười: Quí chị em hãy cẩn trọng đừng nên lãng 
phí thời gian quý báu của mình trên các đài với các chương 
trình phù phiếm có thể mang lại các điều xấu cho quí chị em 
trong tháng thiêng liêng và ân phúc này. Những ai trải thời 
gian của mình trên các bộ phim cũng như trên các chương 
trình không đúng đắn thi coi như đã đánh mất tinh thần nhịn 
chay của mình, Allah Đấng Tối Cao phán rằng: 

﴿  َّ ِ وً� ِ َمۡ� ُٔ ََ َ�ۡنُه  �َِك َ� ٰ ََ َْ ُ
ُ ّ ُُ ُؤَااَ   لۡ ٱ ََ  َ ََ َ َۡ ٱ ََ   َ ّمۡم  ]36: ارساء[ ﴾ٱل

Chắc chắn cái nghe, cái thấy và tấm lòng tất cả những 
cái giác quan đó sẽ bị hạch hỏi (Chương 17 – Al-Isra’, 
câu 36). 

Nabi Muhammad  nói:  

للى  الَ  « ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َ�عْدٍ  قََدَما رَزى
ْ
ََ  ال َل  َس

َ
ىْاأ ْرَ�عٍ  َ� ْ  �

َ
ِم ِ  َ� ْ  : أ مى يَما �ى نَا ى  َِ َْ

َ
 أ

    با  م  رم  الشهمة لالعمفة2/92س  الار�    » ...
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“Vào Ngày Phán xét, không có một bề tôi nào mà không 
được tra hỏi về bốn điều: việc sử dụng tuổi đời của y, ...” 
(Sunnan Al-Da-rami: quyển 2 trang 92 chương “những ai không 
ham thích danh tiếng”). 

 Thứ mười một: Quí chị em nên cố gắng hoàn tất 
việc chuẩn bị bữa xả chay cho gia đình của mình trước giờ 
Azan (lời thông báo đã đến giờ dâng lễ nguyện Salah) 
khoảng 15 phút, các chị em hãy tận dụng khoảng thời gian 
ngắn này để đọc xướng kinh Qur’an, du-a (cầu nguyện, khấn 
vái) hay tụng niệm xin Allah tha thứ, bởi quả thật đây là thời 
khắc mà Allah sẽ chấp nhận và đáp lại lời cầu xin của người 
nhịn chay. 

Và trong lời du-a, nhớ đừng quên cầu xin cho con 
cái, người thân thuộc của mình cùng tất cả những người 
Muslim ngoan đạo. 

 Thứ mười hai: Các chị em hãy nên nhanh chóng xã 
chay ngay khi mặt trời đã lặn, đừng trì hoãn và chờ đợi bởi 
có lời di huấn của Thiên Sứ  như sau: 

نَ  َسْعدٍ  بِْ   َسْهِل  َ� ْ 
َ
وَل  أ  يََزالى  الَ  « قَاَل  - لسلم علي  اهللا ح� - اهللاِ  رَسى

لىوا َما ِبَْ�ٍ  الَاسى  ََ مَ  َع َْ ِف
ْ
 رلا  الخاري لمالم  » ال

Theo ông Sahl bin Sa-ad thuật lại, Thiên Sứ  có nói: “Mọi 
người sẽ vẫn còn có được điều ân phúc khi mà họ sớm xả 
chay (ngay khi đến giờ) và dùng trễ bữa Suhur (đến gần 
đầu giờ nhịn chay)”. (Albukhari, Muslim).  

Quí chị em cũng đừng quên nói Bissmillah (Nhân 
danh Allah) trước khi ăn, và hãy nên xả chay trước tiên bằng 
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vài quả chà là nếu có thể, sau đó hãy nhép lại lời của Mu-
azzin và đọc lời du-a sau Azan. 

 Thứ mười ba: Quí chị em đừng nên ăn quá nhiều vì 
sẽ làm cho cơ thể trở nên nặng nề khiến thể trạng cảm thấy 
lười biếng rồi bỏ dở việc việc thờ phượng, dâng lễ nguyện 
Salah tập thể Tarawih và Tahajjud (dâng lễ nguyện sunnat) 
ban đêm. 

 Thứ mười bốn: Quí chị em hãy tranh thủ có mặt tại 
nơi dâng lễ nguyện Salah sau khi nghe thấy Azan Isha’, hãy 
dâng lễ nguyện Salah bắt buộc và cố gắng hoàn tất dâng lễ 
nguyện Salah Tarawih.  

 Thứ mười lăm: Quí chị em hãy cố phấn đấu bản 
thân trong tháng ân phúc này và hãy dành thời gian một giờ 
vào mỗi đêm cho việc dâng lễ nguyện Salah Tahajjud và hãy 
cầu nguyện lúc tất cả con cái đã yên giấc và ngôi nhà đã yên 
vắng. 

Và không vấn đề gì nếu như quí chị em cầm quyển 
kinh Qur’an để đọc nhưng lại ngưng để cầu xin Allah, Đấng 
Tạo hóa các tầng trời và trái đất, hãy cầu xin Ngài thương 
yêu và tha thứ tội lỗi và xin Ngài luôn che chở cho chúng ta 
vững bước trên con đường chân lý đến khi chúng ta quay trở 
lại gặp Ngài, hy vọng lời cầu xin có thể khiến cho cửa trời 
hé mở và Allah sẽ ban cho chúng ta hạnh phúc ở đời này và 
ở cõi Đời sau. 

 Thứ mười sáu: Quí chị em hãy nên tránh dùng nước 
hoa để phô bày hương thơm của cơ thể khi quí chị em đi 
dâng lễ nguyện Salah Tarawih tại Masjid, và tương tự, quí 
chị em cũng nên tránh việc không che phủ kín cơ thể trong 
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cách ăn mặc, bởi thật sự đã có không ít các chị em (cầu xin 
Allah chỉ dắt họ) rời khỏi nhà để đến Masjid dâng lễ nguyện 
Salah Tarawih với quần áo chưng diện và xức nước hoa 
thơm phức, thậm chí một số chị em còn phô bày những phần 
gợi cảm của mình ra ngoài. 

Người phụ nữ Muslim được yêu cầu phải che phủ 
kín toàn thân của mình, vậy thử hỏi sẽ thế nào khi các chị em 
lại rời khỏi nhà đi dâng lễ nguyện Salah với bộ dạng như thế 
trong tháng thiêng liêng này?! 

 Thứ mười bảy: Trong mười ngày cuối của tháng 
Ramadan, chẳng phải có một đêm tốt lành hơn một ngàn 
tháng được gọi là đêm định mệnh Qadr đó sao? Allah, Đấng 
Tối Cao phán:  

َقۡدرِ  ﴿ لۡ ٱ ۡلَةِ  َۡ لَۡ�ُٰه ِ�  َز ن
َ
آ ُ َّ ِ َقۡدرِ ١ِ لۡ ٱ ۡلَُة  َۡ َما  ۡ َرٮَٰك 

َ
َمآ ُ ََ َقۡدرِ َخۡ�ٞ ٢  لۡ ٱ ۡلَُة  َۡ  

رٖ  ۡه لِۡف َش
َ

�  َۡ رٖ ٣ّمِ ۡم
َ
ُ ِ

ّ ُُ ّمَِ  ِهِم  َِ َرّ� َها �ِإِۡذ َُح �ِي ّر ٱل ََ ُة  ََ ِ � ٰ َٓ ٱلَۡم   ُ ّ َّ ََ  ٤ 
رِ  ۡج َؤ لۡ ٱ   ِ َمۡطلَ  ٰ َّ ََ  َ ِِ ٌٰم  ََ  ]سورة القدر[ ﴾ ٥ََ

Quả thật, 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 một ngàn 
tháng bình thường. Trong đêm đó, các Thiên thần và 
Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) mang quyết định của Allah 
(về tất cả mọi vấn đề) xuống trần theo phép của Thượng 
Đế của họ; sự bằng an, nó kéo dài cho đến hừng đông 
(Chương 97 – Al-Qadar). 

Và đêm định mệnh Al-Qadar đó sẽ rơi vào những 
ngày lẻ như Nabi Muhammad  đã mách bảo, tức nó sẽ rơi 
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vào một trong các ngày (21, 23, 25, 27, 29). 

Và những việc làm ngoan đạo nên làm trong mười 
ngày cuối này là: dành trọn nguyên đêm trong việc thờ 
phượng, cầu nguyện tìm ân phước của Allah, không nên ngủ 
thẳng giấc và vui chơi với những thú vui vô bổ giống như 
một số người đã làm (cầu xin Allah dẫn dắt họ). 

Một hadith được ghi lại trong Albukhari và Muslim 

do bà A-ishah  (cầu xin Allah hài lòng với bà) thuật lại, 
bà nói: “Thiên Sứ của Allah  mỗi khi vào mười ngày cuối 
(của tháng Ramadan) thì Người thường tích cực hơn, 
Người làm cho ban đêm của người tràn đầy sức sống (để 
thực hành việc thờ phượng làm Allah hài lòng) và Người 
đánh thức mọi người trong gia đình”. 

Và trong mười ngày cuối này, vào đêm định mệnh 
Qadr, người nào thực hành việc thờ phượng trong đêm đó 
bằng cả đức tin Iman và niềm hy vọng, Allah sẽ tha thứ mọi 
tội lỗi đã qua của người đó. 

Chỉ một đêm duy nhất người bề tôi có thể được tha 
thứ mọi tội lỗi và y trở nên trong sạch và tinh khiết giống 
như đứa bé vừa mới lọt lòng mẹ. Thật vinh quang thay 
Allah, Đấng Vĩ Đại! Còn gì rộng lượng hơn sự rộng lượng 
của Thượng Đế và có gì hào phóng hơn sự ban cấp của Ngài. 
Chẳng lẽ có người không muốn đón nhận món quà vĩ đại 
này của Ngài sao? Chẳng lẽ chúng ta không yêu thích và 
ham muốn những gì nơi Ngài chăng? 

 Thứ mười tám: Quí chị em nên cẩn trọng đừng để 
mình giống như những người phụ nữ (cầu xin Allah hướng 
dẫn họ) chỉ biết lãng phí thời giờ quí báu của họ vào những 
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đêm thiêng liêng này ở các chợ và siêu thị mục đích của họ 
chỉ để mua sắm quần áo, bánh kẹo, đây quả là một việc làm 
không hiểu biết. 

Quả thật, những đêm Ramadan là những đêm để 
chúng ta nỗ lực và phấn đấu trong việc thờ phượng và phục 
tùng mệnh lệnh của Allah, không phải là những đêm vui 
chơi thâu đêm và lãng phí thời gian ở các chợ búa và những 
nơi công cộng. 

Do đó, người phụ nữ Muslim không nên đi ra các 
chợ búa nhiều ngoại trừ thực sự có nhu cầu, cũng đừng lãng 
phí thời giờ quí báu của mình trong việc không mang lại 
điều hữu ích cho đời sống trần gian cũng như cuộc sống Đời 
sau. Các chị em hãy ra ngoài với y phục kín đáo che phủ 
toàn thân không xức nước hoa và cũng không chưng diện. 
Các chị em hãy cố gắng nên kết thúc những nhu cầu cần 
thiết cho ngày Eid (ngày lễ kết thúc tháng nhịn chay 
Ramadan) trước khi vào tháng Ramadan và thật là không 
đáng cho các chị em rời khỏi nhà nhưng mục đích không 
phải để đi đến một nơi mà Allah thương yêu đó là Masjid mà 
là để đi đến một nơi mà Allah không yêu thích đó là các chợ 
búa, còn nếu quí chị em cứ như vậy thì quí chị em sẽ bỏ lỡ 
mười ngày cuối vô cùng ân phúc của tháng trừ phi quí chị 
em phải kết thúc mọi nhu cầu không quá cần thiết, và quí chị 
em hãy ghi nhớ rằng mười ngày cuối thật sự là cơ hội tốt để 
cho quí chị em cắt đứt mọi sự đời để toàn tâm toàn sức 
hướng về Allah, Đấng Tối Cao và Vĩ Đại. 

 Thứ mười chín: Quí chị em hãy nói không với tính 
lười biếng một khi các lý do được miễn giảm của quí chị em 
đã đến, quí chị em chỉ bị cấm dâng lễ nguyện Salah và nhịn 
chay còn các việc làm khác thì chị em vẫn được phép thực 
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hành như Du-a, và tụng niệm. 

 Lưu ý: Cũng có thể có một số em gái có kinh nguyệt 
ở độ tuổi chín hay mười thì bắt buộc các em gái đó phải thi 
hành bổn phận nhịn chay ngay từ lúc đó chứ không được 
chờ đợi đến lúc đúng tròn mười lăm tuổi. 

 Thứ hai mươi: Quí chị em hãy thận trọng đừng để 
bản thân mình trở lại với các việc làm tội lỗi mà quí chị em 
đã mắc phải trước tháng Ramadan. Quí chị em đừng để bản 
thân mình giống như người phụ nữ tháo tung cuộn chỉ 
của bà sau khi đã được se chặt (Chương 16 – Al-Nahl, 
câu 92). Quí chị em hãy luôn nhớ đến các việc làm thờ 
phượng mà mình đã làm từ nhịn chay, dâng lễ nguyện Salah, 
đọc xướng kinh Qur’an và đã sám hối cùng với Allah, quí 
chị em hãy thường xuyên nghĩ đến giá trị của tháng 
Ramadan khi nó cho quí chị em sống trong niềm hạnh phúc, 
an lòng và thanh thản, vậy tại sao quí chị em lại muốn trở lại 
với cuộc sống bất hạnh và nặng nề, Allah là chân lý khi Ngài 
nói:  

َشةٗ ﴿ َمعِي ۥ  ُ�َ  َّ ِ رِ  ََإ ۡۡ ِ ََ َعَ ذ َر ۡع
َ
ُ َۡ َم قَِ�َٰمةِ ََ لۡ ٱ هُۥ ََۡوَم  ُ�ُۡ�َ ََ  �ٗ َضن   ٰ�َ�ۡ

َ
ُ

 ]124 : سورة ط [ ﴾ ١

Và ai lánh xa Thông Điệp Nhắc Nhở của TA thì chắc 
chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp (khổ sở) và vào Ngày 
Phục sinh TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa (Chương 20 – 
Ta-ha, câu 124). 

Quí chị em hãy luôn biết rằng cái chết có thể sẽ túm 
lấy quí chị em trong khi quí chị em đang làm trái lại với 
mệnh lệnh của Allah sau khi quí chị em đã khóc lóc và sám 
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hối trước Ngài và hứa với Ngài sẽ không quay lại làm lỗi 
nữa. 

 Thứ hai mươi mốt: Quí chị em hãy nên nhịn chay 
thêm sáu ngày của tháng Shauwal, bởi Nabi Muhammad  
có di huấn: 

ْبعََع ى  ُىمَ  َرَمَضانَ  َحامَ  َم ْ  «
َ
َوالٍ  ِم ْ  ِستّا أ رلا  الخاري  » اَلْهمِ  َرِصيَامِ  َكنَ  ََ

 لمالم

“Ai nhịn chay tháng Ramadan rồi nhịn thêm sáu ngày của 
tháng Shauwal thì coi như y đã nhịn chay nguyên năm” 
(Albukhari, Muslim). 

Cuối lời, tôi cầu xin Allah, Đấng Vĩ đại, Đấng Chủ 
nhân của chiếc Ngai vương quyền lực, nhập tất cả chúng ta 
cùng với những người được Ngài chấp nhận việc nhịn chay 
cũng như những việc dâng lễ nguyện Salah, xin Ngài hãy để 
cho năm nay là năm cuối cuộc đời của bầy tôi được kết thúc 
bởi tháng Ramadan thiêng liêng, và Ngài là Đấng Quyền lực 
và Toàn năng trên mọi thứ. 

ِن اََْمدى ِ�ِ رَ ي الَعالَِمْ�َ 
َ
ِِرمى َدْعَوانَا أ  َل

Và cuối sự mời gọi là sự tán dương và ca ngợi Allah, 
Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ!!!. 

    


