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Bài Thuyết Giảng thứ sáu ngày 
15/Ramadan/1433 H nhằm ngày 3/8/2012 

Phần II 

َْرــُ  ِ�ِ 
ْ
  ِّ رَ  نَل

ْ
َ َعــنل  َعَ  مُ َال نلّســوَ   ُ َال نلّصــوَ  ْ�َ رِ ال

َ
 ِف ْشَ  ة

 
َ ْ
ْ وَ  اءِ يَ بِ نْ نأل   هِ بِ حْ َص وَ   هِلِ َعَ وَ   ٍ رّ ا ُ�َ نَ يّ بِ نَ  ْ�َ لِ سَ أْ رُ نل

َ
ّما َ�ْع ُ ْ�َ عِ ْجَ ة

َ
 :   ة
Mọi lời ca ngợi, tạ ơn đều kính dâng Allah 

Đấng chúa tể của vũ trụ, cầu xin Ngài ban bình an và 
phúc lành đến cho vị Thiên Sứ cao quí nhất trong tất cả 
Nabi và Thiên Sứ, vị Nabi Muhammad của bầy tôi, cho 
dòng dõi của Người và tất cả bằng hữu của Người. 

Chị em phụ nữ Muslim thân mến, Allah là Đấng 
tinh vi thông suốt am tường mọi vật mọi việc, Ngài 
hiểu được lòng trắc ẩn của chị em phụ nữ, nên Ngài đã 
ấn định một phần thưởng riêng biệt dành cho chị em 
phụ nữ ngoan đạo và biết kính sợ Ngài. Chỉ cần chị em 
phụ nữ làm theo lời di huấn sau đây là cơ hội vào thiên 
đàng của chị em là rất lớn như được nhắc trong Hadith 
do Imam Ahmad ghi lại trong quyển Al-Musnad từ ông 
Abdur Rahmaan bin A’wf  dẫn lời Rasul  rằng: 
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 ُ  َصلِّت  إَِذن((
َ
  فَأَْجَها وََحِفَظْت   َشْهَأَها وََصاَمْت   َخَْسَها نلَْرْأة

َطاَيْت 
َ
َّنةَ  نْدُخِ�  :لََها ِ�يَل  .َ�وَْجَها َوة

ْ
ِّ  ِم ْ  نْ

َ
ِِ  ة بَْون

َ
َنّةِ  ة

ْ
 نْ

 ))ِشئِْت 
“Một khi phụ nữ hoàn thành lễ Salah (trong ngày 
đêm) năm lần, nhịn chay tháng (Ramadan), bảo vệ 
tiết hạnh cho chồng và nghe lời chồng, phục vụ 
chồng. (Vào ngày tận thế) có lời phán bảo cô ta: “Cô 
hãy bước vào bất cứ cửa nào của thiên đàng cô 
muốn.””(

0F

1)    

Tuy trong Islam có một số nhiệm vụ chỉ dành 
riêng cho nam gới như đi thánh chiến vì chính nghĩa 
của Allah... thì  phụ nữ ở nhà vẫn hưởng được ân phước 
đó như nam giới với bằng chứng như sau:  

Bà Asma bint Yazeed  đã đến gặp Nabi  lúc 
Người đang ngồi cùng với nhóm Sahabah, bà nói: Tôi 
thề có Allah minh chứng, tôi đây là đại diện cho toàn 
thể phụ nữ dù sinh sống ở chân trời đông hay chân trời 
tây đều đồng ý với ý kiến của tôi, rằng Allah đã cử phái 
Nabi bằng chân lý mang đến cho nam giới và phụ nữ, 
chúng tôi đã tin tưởng vào Người. Thề bởi Thượng Đế 
phong sắc sứ mạng cho Nabi, rằng chúng tôi là phụ nữ 
dù có ra sao cũng là nền tản chính trong nhà của nam 
giới, là tâm điểm cho nam giới giải tỏa sinh lý và chúng 

                                                           
(1) Hadith do Imam Ahmad (4/194) ghi lại. 
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tôi mang thai cho họ. Trong khi đó, nam giới được ưu 
đãi hơn chúng tôi, họ được hành lễ Salah tập thể hàng 
ngày và vào mỗi thứ sáu, họ được viếng thăm người 
bệnh, họ được đi theo người chết đến mộ, họ được thi 
hành Haj nhiều lần và việc làm tốt nhất trong tất cả là 
họ được xuất binh thánh chiến vì chính nghĩa của 
Allah. Mỗi khi nam giới rời khỏi nhà như đi làm 
U’mrah, làm Haj hoặc đi buôn bán .v.v... thì phụ nữ 
chúng tôi phải vóc lòng chăm nôm nhà cửa, tài sản, 
con cái và quán xuyến mọi việc trong ngoài, chúng tôi 
phải giặt giũ cho họ, phải chăm sóc con cái cho họ, vậy 
chúng tôi có được chia ân phước với họ không thưa 
Rasul của Allah? Nghe xong lời bà Asma nói, Rasul  
quay hẳn mặt về phía Sahabah đang ngồi cùng mà hỏi:  

 أَ نمْ  ةَ الَ قَ م مَ تُ عْ رْ سَ  ْل هَ ((
َ
  ُط �َ   ٍ ة

َ
 سْ مَ   ْ مِ   َ سَ حْ ة

َ
 ا ِف هَ َلِ أ

َ
ا هَ نِ يْ دِ  أِ مْ  ة

 ))؟ هِ ذِ هَ   ْ مِ 

“Này các người có từng nghe lời lẽ của người phụ nữ 
nào yêu cầu về vấn đề trong tôn giáo hay hơn lời lẽ 
này chưa ?” Mọi người đáp: Thưa Rasul, chúng tôi 
không hề nghĩ rằng người phụ này lại có những lời lẽ 
tuyệt vời đến vậy. Xong Rasul  quay sang người phụ 
nữ mà nói:  
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 ِ� َصِ نْ نِ ((
َ
ْ هَ تُ َّ  �  أْ رَ ا نل

َ
 وَ   ُ ة

َ
  اءِ سَ نلِّ   َ مِ  ِك فِ لْ خَ   ْ  مِ ِ� لِ يْ ة

َ
  َ سْ حُ  َّ ة

ِ   ّ ن�ُ  َ حْ إِ  ِل عّ بَ �َ   �ْ �ِ وَ  هُ اتُ َض أْ ا مَ هَ بَ لَ َط ا وَ هَ جِ وْ زَ ل
 ُل  ِ عْ �َ  هُ تَ قَ ن�َ وَ ا مُ هَ ا�َ بَ

ِ ذَ    َك ل
ّ  )) هُ ُُ

“Này cô, hãy cứ đi về mà loan báo cho toàn thể phụ 
nữ như cô và tất cả phụ nữ sau này rõ rằng: Một khi 
phụ nữ phục vụ tốt cho chồng, luôn tìm cách làm 
anh ta hài lòng và theo dõi mọi việc để làm hợp ý 
anh ta, cô ta sẽ hưởng được ân phước giống như 
nam giới (đã làm).” Thế là người phụ nữ vui vẻ hớn 
hở quay mặt đi và miệng tụng niệm Allah không 
ngừng.(1 F

2)  

Có một Hadith khác: Một nhóm phụ nữ tìm đến 
Rasul  mà nói: Thưa Rasul của Allah, nam giới lấy 
hết ân phước của việc thánh chiến vì chính nghĩa của 
Allah, còn việc làm nào để chúng tôi hưởng được ân 
phước như họ không ? Rasul  đáp: 

 )) ِمْهنَُة إِْحَ نُ�ّ  ِف بَىِْتَها تُْ رُِك ِجَهاَد نلُْرَجاِهِ ي َ ((

“Các cô làm nội trợ gia đình (chu đáo) đuổi kịp ân 
phước những người thánh chiến vì chính nghĩa của 
Allah.”(

2F

3)  

                                                           
(2) Hadith do Al-Baihaqi ghi lại. 
(3) Hadith do Al-Baihaqi ghi lại. 
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Chẳng những vậy, Islam còn trọng thưởng cho 
những ai đối xử tốt với gia đình và người thân là phụ 
nữ, Rasul  đã nói: 

ْتَِسُ  نّلَفَقَة (( َْ ْ رََأنبٍَة  َْ ْو َذَون
َ
ْختَْ�ِ ة

ُ
ْو ة
َ
 نبَِْتَْ�ِ ة

ََْفَع َعَ
َ
َمْ  ة

َّ يَْ�ِفيَُهَرا نهللاُ  ُ ِسْتًن ِمَ  َُ  َيلَيِْهَرا َح
َ
ََتَا ل ِلِه َ� ِْ ْغِنيُهَرا ِمْ  فَ

 )) نّلارِ 
“Ai bố thí cho hai đứa con gái (ruột) hoặc hai người 
em (chị) gái (ruột) hoặc hai phụ nữ trong thân tộc, 
xem đó là nhiệm vụ của mình cho đến khi Allah ban 
bổng lộc làm hai người họ giàu lên và có thể tự mưu 
sinh, hai người phụ nữ đó sẽ là vật chắn che chở y 
thoát khỏi hỏa ngục.”(

3F

4)  

Đồng đạo Muslim thân mến, hãy đối xử tốt với 
phụ nữ nhất là những người vợ chung chăn gối với ta, 
bởi người tốt nhất là người cư xử tốt với vợ mình như 
Nabi  đã từng di huấn: 

  َخْ�ُُ�مْ  َخْ�ُُ�مْ ((
َ
نَا ْهِلهِ ِأل

َ
ُ�مْ  َوة   َخْ�ُ

َ
 ))ْهِ� ِأل

“Người tốt nhất trong mọi người là người biết cư xử 
tốt với vợ, còn Ta tốt hơn các người về cách cư xử 
với vợ Ta.”(

4F

5) 

                                                           
(4) Hadith do Imam Ahmad và Al-Tabaraa-ny ghi lại. 

(5) Hadith do Imam Ahmad và Al-Tabaraa-ny ghi lại. 
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K J I H G     ﴿  ۡــن ــَق لَُ�ــم ّمِ ۡن َخلَ
َ
 َوِمــۡن َءاَ�ٰتـِـهِۦٓ أ

ۡزَ�ٰجٗ 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ةٗ أ َّ ََ َۡاو وََجَلَ  يَۡنَ�ُ�م ّم َۡ إ �ِ َٓا �ِّن ِ� َورَۡ�ًَةۚ  و ّلِسَۡسُنُ�

�ٖ  َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت  َۡ َتَفّنُروَن  ّلَِق  ٢١: الروم ﴾٢ََ

Và một trong các dấu hiệu của Allah là Ngài đã tạo 
cho các ngươi từ bản thân các ngươi những người 
vợ để các ngươi chung sống với họ và Ngài đã đặt 
giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung. 
Quả thật, đó là những dấu hiệu dành cho nhóm 
người có khối óc suy nghĩ. Al-Room: 21 (chương 
30). 

Anh chị em Muslim thân mến, hãy Salawat cho 
Rasul thật nhiều, đặc biệt là trong ngày thứ sáu hôm 
nay, bởi Allah đã hạ lệnh và chính Ngài là Đấng bắt 
đầu mệnh lệnh đó với lời phán: 

إ ﴿ َا ّل ََ إ  َا ِنَن َءاَمُ� ّّ َاو َ َّ
َ
ُ ��َ ۚ ِ ّ ِۚ َّّ 

�هَِنَتُهل نَُنّلََن َ�َ ََ َ َوَم َّ �ِّن َ
إ �َۡسلِ  َا  ٥٦: األحزاب ﴾٥يًمو َعلَۡيهِ وََسّلُِم

Quả thật, Allah và tất cả Thiên Thần của Ngài đều 
Salawat cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy 
Salawat cho Người thật nhiều. Al-Ahzaab: 56 
(chương 33). 
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Nabi  đã khuyến khích mọi người Salawat 
thật nhiều và hứa hẹn về phần thưởng trọng hậu cho 
những ai làm theo:  

ّ َونِحَ ً  َصّ� نَمْ  َصّ� (( َ ن هللاُ ََ  ))َيلَيِْه َيْشً
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah 
ban cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 لّيَْت ـَص  اـَكرَ    ٍ ـُ�َرّ  هلِ  ىـوََيلَ    ٍ ـُ�َرّ  ىـَيلَ  ّل ـَص  مّ ـنللّهُ 
ي إِنَّك   مَ ـِإبَْأنِهي هلِ  ىـوََيلَ   مَ ـإِبَْأنِهي ىـَيلَ  ي  ٌ ـَحِ  مّ ـنللّهُ  . ٌ ـَ�ِ
َت  اـَكرَ    ٍ ـُ�َرّ  هلِ  ىـوََيلَ    ٍ ـُ�َرّ  ىـَيلَ  بَارِكْ 

ْ
 ىـَيلَ  بَاَر�

ي ِري ٌ ـحَ  إِنَّك   مَ ـإِبَْأنِهي هلِ  ىـوََيلَ   مَ ـإِبَْأنِهي   ٌ ـَ�ِ
“Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc 
lành cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người 
giống như Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim và dòng 
tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và 
Rộng Lượng.” 

ُمُر يِٱۡلَلـۡدِل َوَۡ�ِ إ�ِّن َ﴿ :ِيبَاَد نهللاِ 
ۡ
َ نَأ َّ ِٕ ٓ ٰـِن ينَتـو ََ ۡۡ 

� نَلُِظُ�ــۡم  ذِِ َۡلُقــۡرَ�ٰ َوَ�ــۡ�َ�ٰ َعــنِ  َۡلَفۡحَشــوٓءِ َوَلُۡم�َنــرِ َوَۡ�َــۡ�ِ
ُرونَ  َّ ََ ـون بَِعْهـِ  نِهللا إَِذن َعَهـْ ُ�ْم ٩٠: النح�ل  ﴾٩ لََلّلُ�ۡم ََ

وفُ
َ
  َوة

ََ َ�ْعـَ  تَوِ�يـِ َها َورَـْ  َجَعلْـتُُم  َرـا َْ
َ
ون نأل ُِ نَهللا َيلَـيُْ�ْم َوَال َ�نُْق
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َِليْـَل 
ْ
َعِظـيَْم نْ

ْ
ََ  َونْذُكـُأْون نَهللا نل ْعلَُم َمـا َ�ْفَعلُـو ََ َّ نَهللا  َكِفيًْال إِ

ْعلَُم  ََ َبُ َونُهللا  ْْ
َ
ْكُأ نِهللا ة ِ

َ
يَْذُكْأُ�ْم َونْشُوُأوُه َعَ نَِعِرِه يَزِْدُ�ْم َوَ

 ََ  .َما تَْصنَُعو
Hỡi anh chị em Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh thi 
hành nền công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) 
bà con ruột thịt, đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội 
lỗi và bất công. Ngài dạy bảo các người như thế để 
may ra các người lưu nhớ (đến phúc và tội) Al-
Nahl: 90. Hãy thực hiện mọi giao kèo mà mọi người đã 
cam kết với Allah, cũng chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã 
khẳng định trong khi Allah đã ban cho mọi người 
quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu mọi điều các 
người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng 
Cao Quí đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn 
Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài 
thêm cho và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am 
tường mọi hành động của các người. 

 

Soạn giả 
Abu Hisaan Ibnu Ysa 

 


