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$  #  "       ! 
 ندد    لنلص ة لنلم ى ع رسول ن 

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah và cầu xin bình 
an, phúc lành cho vị Rasul của Ngài. 

Chị em phụ nữ Muslim thân mến, 

Có một câu chuyện về một phụ nữ Muslim 
Saalihah (thục đức) tôi muốn chia sẽ với mọi người, 
trong câu chuyện chúng ta sẽ thấy được phép mầu xảy 
ra vẫn có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta ngày nay 
miễn người Muslim biết bám chặt lấy Allah và nương 
tựa vào Ngài. Và câu chuyện như sau: 

Có một phụ nữ đã có gia đình như bao phụ nữ 
khác nhưng cô ta trội hẳn với bao phụ nữ khác là đức 
tính hiền thục, biết kính sợ Allah nên cô ta luôn yêu 
thích việc tốt việc thiện, cô không hề sao lẵng lời tụng 
niệm tán dương Allah, lại càng không nghe được lời 
nói thô tục xuất ra từ cửa miệng cô ta. Mỗi khi cô được 
nghe nhắc đến hỏa ngục là tỏ vẻ khiếp sợ và tha thiết 
cầu xin Allah bảo vệ bình an tránh khỏi nó và khi được 
nhắc đến thiên đàng là cô tỏ ra vui thích, ước mơ và giơ 
đôi tay bé nhỏ cầu xin Đấng Rộng Lượng ban cho mình 
thuộc nhóm người được vào thiêng đàng. Cô luôn 
thương yêu mọi người và được mọi người quí mến, cô 
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luôn thông cảm chia sẽ với mọi người và được mọi 
người nhiệt tình giúp đỡ. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra 
êm đềm lặng lẽ, bổng một hôm cô cảm thấy đau nhức ở 
đùi, cứ tưởng mình bị đau cơ nên dùng dầu xoa bóp, 
nhưng càng xoa bóp lại càng cảm thấy đau nhức hơn. 
Thế là chồng cô đưa đi bệnh viện khám nhưng tiếc thay 
đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác ở trong nước 
mà vẫn không biết rõ nguyên nhân căn bệnh đau kỳ 
quái này. Thấy bệnh tình vợ hiền không thuyên giảm 
nên chồng cô đưa cô sang London (Luân Đôn thuộc 
Anh quốc) vào một bệnh viện lớn nhất. Tại đây cô được 
các bác sĩ khám kỷ lưỡng và có được kết quả ban đầu là 
trong máu có sự thối rửa. Sau đó, các bác sĩ nỗ lực 
nghiên cứu cơn đau nhức xuất phát tại đùi và có kết 
luận cuối cùng rằng: Cô gái đã bị ung thư đùi, nguyên 
nhân là do quá trình thối rửa diễn ra trong máu. Với kết 
quả xấu đó các bác sĩ yêu cầu tiến hành ngay việc cắt 
chân bỏ để căn bệnh khỏi lây lan kẻo nguy hiểm đến 
tính mạng. Xong phần thủ tục giải phẫu, người phụ nữ 
bước vào phòng phẫu thuật nhưng không hề tỏ vẻ sợ 
hãi lo lắng, ngược lại cô ta luôn tỏ vẻ hài lòng về định 
mệnh Allah đã ấn định còn miệng thì luôn tán dương 
tụng niệm Allah không dứt và mực mực tin rằng bản 
thân sẽ được tốt đẹp hơn. Tất cả bác sĩ giỏi, chuyên 
môn đều tập trung hết trong cuộc phẫu thuật này do tầm 
quan trọng cuộc phẫu thuật.  

Cuộc phẫu thuật bắt đầu: Trước tiên các bác sĩ 
cho lưỡi lam vào dao mổ và hoạch định cẩn thận tỉ mĩ 
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vị trí phải cắt bỏ ở phần đùi, bổng có chuyện lạ xuất 
hiện. Đó là có một dòng điện bỗng chạy qua dao cắt 
làm cho lưỡi lam bị gãy, tất cả bác sĩ trong phòng lấy 
làm ngạc nhiên. Họ cho lưỡi lam thứ hai vào dao mổ 
nhưng chưa kịp mổ thì lưỡi lam lại gãy tiếp, cứ thế tái 
diễn đến ba lần đều xảy ra giống như nhau. Sự việc 
chưa từng xảy ra nhưng lại xảy ra ngay trong phòng mổ 
này nên tất cả bác sĩ hết ngạc nhiên rồi đến lo lắng bâng 
khuâng hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Họ cho 
tạm ngưng cuộc phẫu thuật để giải lao và hội ý.  

Sau cuộc hội ý nhanh, tất cả bác sĩ nghiên cứu 
kỹ lưỡng lại phần đùi mà họ đã từng khẳng định phải 
cắt bỏ thì lại xuất hiện một chuyện lạ khác, họ tận mắt 
thấy một cụt bông gòn trong quá trình thối rửa nằm 
ngay ở phần đùi và là nguyên nhân chính gây đau đớn 
cho cô gái, nhưng trong lần khám trước họ không hề 
phát hiện. Thế là sự việc trở nên dễ dàng hơn các bác sĩ 
chỉ mỗi việc lấy cụt bông gòn ra và tẩy rửa vệ sinh kỹ 
lưỡng phần đùi. Xong cuộc phẫu thuật người phụ nữ trở 
nên mạnh khỏe hết đau hẳn và cũng không để lại dị tật 
gì giống như chưa từng bị đau đớn gì cả. Các bác sĩ rời 
khỏi phòng mổ mà trên mặt chang chứa sự ngạc nhiên, 
họ tìm đến chồng cô ta mà hỏi thăm rằng vợ anh có 
từng phẫu thuật ở đùi không? Lúc này các bác sĩ mới 
hiểu rõ người phụ nữ đã từng bị tai nạn giao thông chấn 
thương phần đùi ở độ tuổi mới trưởng thành. Đến đây 
tất cả các bác sĩ đồng thốt lên một câu: “Người phụ nữ 
này chắc chắn đã được Thượng Đế giúp đỡ.” Người vui 
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mừng nhất vẫn là người phụ nữ, cô ta cứ tưởng từ nay 
mình sẽ phải đi lại một chân nhưng nay mọi việc đều 
trở nên tốt đẹp hơn hẳn những gì mong muốn, cô hết 
lòng tạ ơn, tán dương, tụng niệm Allah đã che chở giúp 
đỡ và đoái hoài đến tấm thân bé xíu của cô. 

Chị em phụ nữ thân mến, 

Câu chuyện về người phụ nữ này chỉ là một 
trong rất nhiều câu chuyện của những Waly (hiền nhân) 
của Allah, họ là những người hết lòng tin tưởng, thật 
lòng kính sợ, mực mực thi hành lệnh của Đấng Tạo 
Hóa, chỉ biết làm hài lòng Ngài bỏ mặc mọi lời gièm 
pha của thiên hạ, con tim họ chứa chang tình thương 
dành cho Ngài, họ vui vẻ mỗi khi được nhắc đến Allah 
đến nổi điều đó trở thành tiêu trí để sống trong cuộc đời 
họ, họ luôn chấp nhận mọi sắc lệnh của Allah bằng khát 
vọng, họ thi hành theo sắc lệnh đó bằng lòng yêu thích. 
Về Allah, Ngài không bỏ mặc họ, ngược lại Ngài luôn 
gia tăng sức mạnh cho họ, trợ giúp họ bằng quyền lực 
và bảo vệ họ bằng sự hùng mạnh của Ngài. Sau đó, 
Ngài nhìn họ bằng ánh mắt hài lòng và tiếp thu họ vào 
thiên đàng vĩnh cữu. 

Chị em phụ nữ Muslim thân,  

Con người trong cuộc sống trần gian luôn ngộ 
nhận về quyền lực và tài sản của mình, y tự mãn mình 
là người có quyền lực nhất, mình có tài hùng biện, biết 
uyển chuyển tình thế nên luôn được chiến thắng. 
Nhưng chỉ cần một thời gian trôi qua và gặp phải một 
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tai nạn nhỏ trên danh sách tai nạn là đủ làm cho y mất 
hết quyền lực, không còn chổ nương tựa, lúc đó y trở 
thành như một đứa trẻ chạy tìm người này, niếu kéo 
người kia cầu xin lòng thương xót của mọi người. 

Nếu con người sống không tôn thờ Allah, không 
nương tựa, không van xin Ngài, cuộc sống của y chẳng 
khác nào như là cuộc sống động vật chỉ biết làm theo 
bản năng tự nhiên, chỉ yêu thích chính bản thân y và y 
luôn tìm cách để bản thân mình được hưởng lợi nhiều 
hơn mọi người nên thấy được y bất chấp tất cả để đạt 
mục đích. Ngược lại, một người Muslim chân chính 
luôn làm theo huấn thị Islam thì lại luôn mong muốn 
thiên hạ được thái bình, cơm no áo ấm nên thấy họ luôn 
tìm cách giúp mọi người thoát khỏi khó khăn và giúp 
đỡ người cần sự giúp đỡ. 

Chị em Muslim thân mến, 

Trong những mấu chốt quan trọng để phân biệt 
giữa hai người Muslim nam và nữ là dựa vào vị trí của 
Allah trong lòng mỗi người, ai thi hành tốt sắc lệnh của 
Ngài trong cuộc sống. Đó chính là niềm hạnh phúc và 
sự an nhàn của bản than, người Muslim chân chính là 
người luôn mĩm cười tươi tắn trong mọi hoàn cảnh, bởi 
họ luôn thấu hiểu rằng nạn kiếp của họ không do tội lỗi 
họ gây nên và lại càng không phải do tội lỗi đã phạm 
dẫn đến nạn kiếp sau đó, cũng càng không cảm nhận 
khó chịu khi đánh mất đi điều yêu thích, cũng không 
nhăn nhó khi trực diện khó khăn. Bởi đôi khi phía sau 
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việc yêu thích là sự ghét bỏ và phía sau sự ghét bỏ nẩy 
sinh lòng yêu thích,  

[ ٞ ن تَۡ�َرُهوُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱۡلقَِتاُل َوُهَو ُكۡره
َ
ٰ أ ََ ا اْ َشۡ� ٔٗ  ل�ُ�ۡم  وََع

ُّواْ َ�ۡ  ِ ُُ ن 
َ
ٰ أ ََ ۡ ٞ ل�ُ�ۡم  وََع َۡ ٞ  ٔٗ َوُهَو  ُ َ�ۡعلَُم ا َوُهَو َ�ّ �َ ل�ُ�ۡم  َوٱ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
 216 البقرة:       ٢Zَوأ

Các người đã được ấn định phải xuất binh đánh 
giặc nhưng lại làm cho các người ghét bỏ. E rằng 
những việc làm các người ghét bỏ, biết đâu lại là 
điều tốt cho các người và e rằng điều các người yêu 
thích lại là điều gây hại cho các người. Chỉ Allah 
mới am tường tất cả còn các người chẳng biết tí tị 
gì. Al-Baqarah: 216 (chương 2), và họ cũng không 
đam mê cuộc sống sắc màu của trần gian nhưng lại 
không bỏ mặc sự tồn tại của họ trên thế gian, 

ََُك ِمَن ] َرةَ  َوَ� تَنَس نَِصي ِۡ اَر ٱ� �َ ُ ٱ �َ ء َااتَكََك ٱ َوٱۡتَتِ  يِيَما
ۡ�َيا   َّ   77  القصص:Zٱ

“Anh hãy tận dụng của cải mà Allah đã ban cho anh 
trong việc tìm kiếm tòa lâu đài vĩnh cửu ở ngày sau và 
cũng đừng sao lẵng cuộc sống hiện tại ở trần gian 
này.” Al-Qasas: 77 (chương 28). Để biết được trần 
gian là nơi tạm bợ, ta phải dựa vào tuổi thọ ngắn ngủi 
của mỗi người nhưng trong cuộc sống lòng người lại 
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chứa đầy hận thù, ranh ghét, căm phẩn lẫn nhau, đối 
đầu với tranh đua.v.v… tại sao phải làm thế? Trần gian 
không xứng đáng để người Muslim chân chính nổi giận 
ai đó, bực tức khi lỡ đánh mất điều gì đó, bởi cho dù 
trần gian này có hào hoa tráng lệ ra sao cũng không thể 
so sánh đặng với cuộc sống ngày sau, một nơi chỉ có sự 
hưởng thụ vĩnh cữu mà không một con mắt nào từng 
nhìn thấy, không một đôi tai nào từng nghe cũng không 
có một con tim phàm trần từng suy nghĩ tới, được dành 
sẵn cho người có đức tin chân chính. 

Chị em Muslim thân mến, 

Nếu chỉ miêu tả mọi sự tốt đẹp của trần gian, bỏ 
mặc mọi khó khăn cực nhọc trong nó, có lẽ mọi người 
cảm thấy rất hạnh phúc nhưng chỉ cần nhớ đến cái chết 
thì sự ngọt ngào sẽ biến thành cay đắng, sự nhiều sẽ trở 
thành ít ỏi, trường thọ sẽ biến thành ngắn ngủi, trong 
sáng sẽ biến thành dơ bẩn. Vì vậy, nếu con người tự 
bảo đảm mình sẽ được sống thọ thì chắc chắn y sẽ 
không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi trời mau sáng và 
mau tối, nạn kiếp này đi qua thì nạn kiếp khác lại đến, 
hết mất người thân thì bạn thân lại qua đời, vừa hết bị 
cảm giác đau ở đây thì phần khác của cơ thể lại bắt 
đầu… làm cho lòng y cảm thấy bất an, sợ hãi, ăn không 
ngon ngủ không yên, từ đó làm cho căn bệnh thêm trầm 
trọng hơn và y không thoát khỏi cảm giác sợ hãi cái 
chết. 
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Chúng ta thường nghĩ người yếu đuối phải là 
người ốm yếu trói gà không chặt, nhưng không phải thế 
người yếu đuối là người bị mọi người xem thường, y 
không có việc làm nào nên trò kể cả bản thân hưởng y 
cũng không được điều nào tốt đẹp, mặc dù y là một 
chàng thanh niên cường tráng, tràn đầy sức lực, nhưng 
y lại giết thời gian của mình bằng cách ăn không ngồi 
rồi cho đến cuối đời cũng chẳng có thành quả. 

Đôi khi thấy được ai đó sống trong giàu có, ở 
trong biệt thự rộng lớn, đi xe hơi hàng hiệu, nằm ngủ 
trên niệm đắt tiền, nhưng rồi cuộc đời lên voi thì phải 
xuống chó, y gặp phải thất bại trong làm ăn nên phải ở 
căn nhà chồi tạm bợ, đi bằng phương tiện cũ rít, mặc 
những quần áo rẻ tiền và ăn những loại thức ăn đã từng 
chê bai trước kia. 

Có mấy ai biết được rằng hương vị ngọt ngào, 
sự tráng lệ, giá trị và sự hoàn mỹ của cuộc sống chỉ 
nằm trong việc qui phục Allah và Allah chỉ bắt buộc 
con người ngoan đạo luôn thi hành theo sắc lệnh của 
Ngài để lòng được an nhàn, thoải mái, vui vẻ, sẵn lòng 
tha thứ cho người có lỗi, gây bất công, thương xót trẻ 
em và người già yếu, sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn 
hoạn nạn, không làm phiền lòng bất cứ ai dù là một đứa 
trẻ. Ngược lại, họ luôn tìm cách hành đạo đúng đắn 
kính dâng Allah, khi gặp phải nạn kiếp luôn tỏ lòng 
kiên nhẫn, hài lòng về định mệnh đó và khi đối diện với 
cái chết thì thể hiện lòng chấp nhận và hiểu được mình 
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rời cuộc sống tạm bợ đi đến cuộc sống trường tồn vĩnh 
cữu. 

Chị em Muslim của tôi, trong những trang giấy 
nhỏ này chứa đựng rất nhiều lời khuyên bổ ích, nếu chị 
em làm theo chắc chắn sẽ đến được ngôi vườn có trăm 
ngàn hoa đẹp, sẽ thấy lòng mình an nhàn thảnh thơi, 
hạnh phúc ngập tràn. Nào chúng ta cùng bước vào ngôi 
vườn muôn ngàn đóa hoa đó, với mong muốn được 
Allah gia tăng thêm ân phước cho chúng ta: 

 

Lời Nói 
Là phụ nữ Muslim,  

1- Không nói huyên thuyên, nói nhiều lời vô bổ,  

ۡ َ ِ� َكثِ ٖ ] َۡ ۡوَ ���  �َ ۡو  ّمِن 
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
ۡم ِِ�� َمۡن أ ُُ َ ٰ

َ ٱَ�اِس�  ۡۡ َ  َت ََ ۡۡ ِ ِZ :114 النساء 

Cuộc trò chuyện uyên thuyên trong đám đông sẽ 
không mang lại điều tốt đẹp, ngoại trừ ai trong 
nhóm ra lệnh nhau bố thí hoặc động viên làm thiện 
hoặc hòa giải bất đồng của mọi người. Al-Nisa: 114 
(chương 4). 

Các chị em hãy biết rằng mỗi lời nói, mỗi từ 
ngữ xuất ra từ của miệng của chị em đều bị ghi chét hết 
vào sổ bộ, 
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َماِل قَعِيٞد ] ِۡ وََعِن ٱلّشِ يۡهِ ١َعِن ٱۡ�َِم َ ََ ُُ ِمن قَۡوٍل ِِ��  ا يَۡلِِ  م�
   ١٨ – ١٦ق:  ١Zَر�ِيٌب َعتِيٞد 

Một vị ngồi bên phải và một vị ngồi bên trái * 
Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh Gác (thiên 
thần) bên cạnh lại không sẵn sàng (ghi xuống). 
Qaaf: 16 - 18 (Chương 50). Cho nên, hãy nói lời lẽ 
ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa mà chị em muốn nói. 

2- Hãy đọc thật nhiều Thiên Kinh Qur’an, nhớ 
cố gắng đọc được mỗi ngày, thuộc lòng với khả năng 
có thể, đặc biệt là thường xuyên định tâm đọc vì Allah 
để hưởng được phần thưởng vĩ đại ở ngày sau, như 
được nhắc ở Hadith do Abdullah bin A’mr  dẫn lời 
Nabi : 

ُقْرآنِ ((
ْ
 َلنْررَِو َلَررلْل َنَدا ُننَْ  رَُررلُل ِف :ُ�َقاُل لَِصاِحِب نل

ْ
 نََْرو

 بَِها
ُ
َلََك ِبنَْ  آِخِر آيٍَة َ�ْقَرو ِ

ْْ  ))نْ�ْييَا فَنِن  َم
“Vào Ngày Sau, người học thuộc lòng Qur’an sẽ 
được bảo: Hãy đọc và đi lên! Hãy đọc một cách nhịp 
nhàng như ngươi đã đọc nhịp nhàng trên trần gian! 
Quả thật, nơi ở của ngươi (trên Thiên Đàng) sẽ là 
tầng cao tương ứng với câu kinh cuối cùng được 
ngươi đọc.” Hadith do Abu Dawood (1464) và Al-
Tirmizhi (2329) ghi lại. 
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3- Không phải sự tốt đẹp của phụ nữ là phải nói 
hết mọi lời mà cô đã nghe, bởi đây chính là cơ hội 
vướng phải nói dối, như có Hadith do Abu Hurairah  
dẫn lời Nabi :  

لل َما َسِدعَ )) ُُ  بِ
ََ َ ل َُ ْن 

َ
 ((َنَ  بِالَْدرِْ  َنِبباأ و

“Điều làm cho một người trở thành kẻ dối trá là y 
nói hết mọi điều đã nghe được.” Hadith do Muslim ở 
phần khai đề 1/8 (5) ghi lại. 

4- Khuyến cáo chị em tỏ vẻ cao ngạo, khi dễ 
mọi người hoặc làm gì đó để được mọi người tôn trọng. 
Bà A’-y-shah  kể: Có một người phụ nữ hỏi: Thưa 
Rasul, tôi có bị mang tội không khi tôi khoe với mọi 
người là chồng tôi cho cái này, cái này nhưng sự thật là 
không có? Người đáp: 

بلُع بِدا لَْ  ُ�ْزَ  َكَ�ِِس ثَْوَ�ْ ُزلرٍ )) َِ  ((نلُدتَ
“Người tự thể hiện rằng mình đã thỏa mãn (đã giàu 
có) trong khi y không phải thế thì y là kẻ dối trá.” 
Hadith do Al-Bukhary 7/44 (5219) và Muslim 6/169 
(127 & 2130) ghi lại. 

5- Thật sự lời tụng niệm Allah có ảnh hưởng tốt 
rất lớn đến cuộc sống người Muslim từ tin thần đến thể 
xác, từ cá thể đến tập thể. Thế nên, chị em hãy tranh thủ 
tụng niệm Allah thường xuyên mọi nơi mọi lúc có thể, 
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bởi Allah đã tuyên dương những bầy tôi thành tâm tụng 
niệm Ngài với lời phán: 

َ قَِ�َمٗ ] �َ ُكُروَن ٱ ۡۡ ِيَن يَ �ّ ُِمۡ ا َوُ�ُعوٗدا ٱ ِ َ ُجُنو�  آل عمران: Zَوَ�َ
191 

Họ là những người thường tụng niệm Allah trong 
mọi hoàn cảnh lúc đứng, lúc ngồi và cả lúc nằm. Ali 
I’mraan: 191 (chương 3). 

Ông Abdullah bin Basheer  kể: Có người đàn 
ông nói: Thưa Rasul, giáo lý Islam có rất nhiều xin hãy 
chỉ dạy cho tôi điều gì đó để làm thường xuyên hơn. 
Rasul  đáp: 

  ِ )) رلن  نلتمبي.ن ِذْنرِ  ِمنْ  َرْطباأ  لَِمانَُك  يََ نُل  الَ ((

“Cái lưỡi của anh không ngừng tụng niệm Allah.” 
Hadith do Ibnu Maajah (3793) và Al-Tirmizhi (3375) 
ghi lại và nói: (Hadith Hasan). 

6- Một khi chị em muốn nói chuyện thì chớ tỏ 
vẻ khoe khoan, tự đề cao bản thân, bởi đó là những bản 
tính bị Rasul  ghét bỏ, như được nhắc trong Hadith do 
ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul  rằng: 

ثَاُرلَن  ْ  َ ْ  ِم ل يَْوَى نلِقيَاَمِةا نل ُْ ََْزَ 
َ
  َلو

َ
 َِ  ْ ُُ َْ ََْغ

َ
((َلأِن  و

َُوَن َلنلُدتََفيِْهُقونَ )) َِ ل  َلنلُدتَ
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“Và ở cách xa Ta nhất vào ngày phán xét là những 
kẻ nói nhiều gây phiền hà mọi người, những kẻ nói 
dài dòng tự đề cao bản thân và những kẻ Al-
Mutafaihiq.” Mọi người hỏi: Thưa Rasul, chúng tôi 
hiểu được những kẻ nói nhiều gây phiền hà mọi người 
và những kẻ nói dài dòng tự đề cao bản thân, còn 
những kẻ Al-Mutafaihiq là sao? Người đáp: 

ُلنَ )) ِل  ((نلُدتََر

“Những kẻ tự cao tự đại.” Hadith do Al-Tirmizhi 
(2018) ghi lại. 

7- Các chị em hãy học theo tấm gương cao quí 
của Rasul  là yên lặng nhiều hơn nói chuyện vô bổ và 
ít cười đùa, như ông Simaak kể: Tôi hỏi ông Jaabir bin 
Samurah: Anh đã từng ngồi cùng với Rasul  phải 
không? Ông đáp: Đúng vậy, Người thường hay im lặng, 
ít cười ra tiếng và mỗi khi bạn bè ngồi cùng kể chuyện 
làm mọi người phải phát cười thì Người chỉ mĩm cười 

Các cô hãy chỉ nói lời lẽ tốt đẹp còn không thì 
im lặng là vàng, Rusul  từng bảo: 

ْل ِلَْصُدْ  ((
َ
أن و ْْ ِخِر فَلْيَُقْل َخ

ْ
َْوِى نْ

ْ
 ))َمْن َنَن يُْمِمُن بِاِ  َلنل

“Ai là người tin tưởng nơi Allah và ngày phán xét 
hãy nói lời tốt đẹp hoặc giữ im lặng.” Hadith do Al-
Bukhary 8/125 (6475) và Muslim 1/49 (47 & 74) ghi 
lại. 
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8- Khuyến cáo chị em cắt ngang lời nói của 
người khác hoặc đối đáp thiếu lịch sự hoặc suy luận 
bậy bạ lời nói của họ. Hãy lắng nghe chăm chú khi mọi 
người nói và đáp lại bằng lời lẽ lịch thiệp để xứng đáng 
với cương vị và con người của chị em. 

9- Khuyến cáo các chị em chế nhạo người khác 
như nhái lại lời nói, giả ngộng giả đớt đối với người 
khiếm khuyết, bởi Allah đã cấm: 

ن يَُ�ونُواْ ]
َ
ٰ أ ََ ٍٍ َع ۡر قَۡوٞٞ ّمِن قَۡو ََ ۡۡ َ ِيَن َااَمُنواْ َ� َ �ّ ا ٱ َُ �ّ

َ
ُ ٰ�َ

ن�   ُُ ۡ ٗ  ّمِۡن َۡ ن يَُ�ن� 
َ
ٰ أ ََ ءٍا َع ا َۡ ِ ّ ءاٞ ّمِن س ا َۡ ِ ۡم َوَ� س ُُ ۡ ٗ  ّمِۡن َۡZ 

 ١١الحجرات: 
Hỡi những ai có niềm tin! Một đám người này chớ 
nên cười chê một đám người nọ. Biết đâu đám người 
bị chê bai lại tốt hơn đám người chế nhạo thì sao. Và 
một số phụ nữ này không nên cười chê một số phụ 
nữ nọ. Biết đâu nhóm phụ nữ bị chê bai tốt hơn 
nhóm phụ nữ chế nhạo thì sao. Al-Hujuraat: 11 
(Chương 49) 

Và Rasul  đã nói rằng: 

ُخو نلُْدْمِل ِ ((
َ
 َ�ْظِلُدهُ :نلُْدْمِلُ  و

َ
ِْقُر ُ ا ال ََ  

َ
ُ ا َلال

ُ
ُْبل ََ  

َ
 ا ... َلال

َخاُ  نلُْدْمِل َ 
َ
ِْقَر و ََ ْن 

َ
ل و  ّ ِرٍم ِمْن نل ِْ   ))ِسَْمِب ن



50 Đóa Hoa Trong Vườn Khuyên 
 

17 

“Người Muslim là anh em với người Muslim, thế 
nên chớ bất công, chớ khinh thường, chớ hạ thấp 
người Muslim khác... mỗi người phải gánh chịu tội 
lỗi về mức độ khinh thường người anh em Muslim 
của mình.” Hadith do Muslim 8/10 (32 & 2546) ghi 
lại. 

10- Khi Qur’an được xướng đọc thì phải chăm 
chú lắng nghe, chắm dứt hết mọi lời nói nhằm thi hành 
theo sắc lệnh: 

نِصُتواْ لََعل�ُ�ۡم تُرَۡ�ُوَن ]
َ
ُ  َوأ ََ َتِمُعواْ  ۡۡ ََ ٱۡلُقۡرَااُن ََس ََا قُرِ   ٢Zذ

  204األعراف: 

Và khi Qur’an được xướng đọc lên thì các người 
hãy im lặng lắng nghe, hi vọng rằng các người được 
đoái hoài xót thương. Al-A’raaf: 204 (Chương 7). 

11- Hãy căn đo nặn nhẹ lời nói trước khi thốt ra 
khỏi miệng, cố gắng chỉ nói lời lẽ tốt đẹp lịch sự không 
hàm chứa ý định xấu kẻo rơi vào sự giận dữ của Allah, 
bởi có lời nói làm Allah hài lòng thỏa mãn cho vào 
thiên đàng và cũng có lời nói làm cho Ngài giận dữ 
tống cổ y xuống đáy cùng của hỏa ngục, như được nhắc 
trong Hadith của ông Abu Hurairah  dẫn lời Nabi  
rằng: 
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 َما يُلِْق لََها بَاالأ 
َ
َِدِة ِمْن رِْوَونِن نِ  َ�َزاَ َِ ُ  بِال

 َِ ((َِن  نلَزبَْ  َلَتَ
ََدِة ِمْن َسَخِ  نِ   َِ َِ ُ  بِال ا َلأِن  نلَزبَْ  َلَتَ ٍَ ُزُه نُ  بَِها َارَ ا َُ يَْر

 يُلِْق لََها بَاالأ َ�ْهوِي بَِها   َ َهن  َ ))
َ
 ال

َ
 َ�َزاَ

“Quả thật, khi một bề tôi nói ra lời lẽ làm Allah hài 
lòng, y sẽ được nâng lên bởi lời nói đó với cấp bậc 
cao ngất ngưỡng và khi một bề tôi nói ra lời lẽ làm 
Allah giận dữ, y sẽ bị quẳn vào hỏa ngục bởi lời nói 
đó với độ sâu thăm thẳm.” Hadith do Al-Bukhary 
8/125 (6478) ghi lại.  

Có Hadith khác, ông Mu-a’z  hỏi: Thưa Nabi, 
chẳng lẽ chúng ta sẽ bị thanh toán về những gì mình nó 
à ? Nabi  đáp: 

ْمَك يَا ُمَزاذُ ((
ُ
لَتَْك و ُِ ْل ََاَل .ثَ

َ
ْب نل اَ  َعَ لُُ وِهِهْ  و ُُ  َلَهْل يَ

لِْمنَِتِه ْ 
َ
 َحَصائُِ  و

 
 ))َعَ َمنَاِخِرِهْ  َِال

“Phải như thế thôi, Mu-a'd à. Chẳng phải, mặt của 
mọi người bị nướng trên lửa hoặc gò má của họ bị 
nướng trên lửa là do kết quả của cái lưỡi của họ hay 
sao ?” Hadith do Ibnu Maajah (3973) và Al-Tirmizhi 
(2616) ghi lại. 

12- Cái lưỡi là một trong những hồng phúc mà 
Allah ban tặng cho con người, cho nên các chị em hãy 
tận dụng nó trong những điều bổ ích như khuyên bảo 
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mọi người làm việc thiện, việc tốt và cấm cản họ làm 
điều tội lỗi, trái luật Islam, như Allah đã phán: 

ۡ َ ِ� َكثِ ٖ ] َۡ ۡوَ ���  �َ ۡو  ّمِن 
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
ۡم ِِ�� َمۡن أ ُُ َ ٰ

َ ٱَ�اِس�  ۡۡ َ  َت ََ ۡۡ ِ ِZ :114 النساء 

Cuộc trò chuyện uyên thuyên trong đám đông sẽ 
không mang lại điều tốt đẹp, ngoại trừ ai trong 
nhóm ra lệnh nhau bố thí hoặc động viên làm thiện 
hoặc hòa giải bất đồng của mọi người. Al-Nisa: 114 
(chương 4). 

 

Trao Dồi Kiến Thức 
Chị em Muslim thân, 

Trao đồi kiến thức Islam là việc đáng khích lệ, 
đáng tuyên dương, như được kể từ bà Al-Shafa bint 
Abdullah kể: Lúc tôi đang ở cùng với bà Hafsah thì 
Nabi  bước vào nói với tôi:  

الَ 
َ
ِرتَابَةَ ))  َبل ْدِتيَها َنَدا نل ْدلَةِ  ُرْ�يَةَ  َهِب ِ  ُ�َزللِد�َ  ((و

ْ
  نل

“Chẳng lẽ cô không muốn học hỏi cách phòng ngừa 
bùa chú giống như học viết ư?” Hadith do Ahmad ghi 
lại. 

14- Không phải mục đích trao dồi kiến thức để 
được bằng cấp, được lương cao, được việc làm đàng 
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hoàng. Mục đích trao dồi là để hiểu biết thêm về giáo lý 
Islam, biết cách xướng đọc Qur’an điều mà chị em vốn 
không biết, từ đó các chị em tôn thờ Allah bằng sự hiểu 
biết và noi theo tấm gương cao quí của Rasul , noi 
theo giới Sahabah của Người và những thế hệ nhân đức 
ngoan đạo của cộng đồng Islam này, từ đó các cô trở 
thành những người phụ nữ hạnh phúc nhất. 

15- Tránh xa mọi viêc xấu như chế nhạo, giễu 
cợt, khinh khi, xem thường người thấp kém hơn, ngược 
lại hãy làm theo các huấn thị Islam như khiêm tốn, hòa 
đồng trước mọi người... kẻo rơi vào lời khuyến cáo 
nguy hiểm sau: 

ِزلْ َ  َطلََب  َمنْ ((
ْ
ُزلََدا َ  بِهِ  ِلَُجارَِى  نل

ْ
لْ  نل

َ
لْ  نلْمَفَها َ  بِهِ  ِلَُدارَِى  و

َ
 و

ْاَخلَهُ  ََِلْهِ  نل اِ   لُُ و َ  بِهِ  يَْصَِف 
َ
  نل ارَ )) ن ُ  و

“Ai trao dồi kiến thức Islam để tranh cải U’lama 
hoặc để khoe khoang với người thiếu hiểu biết hoặc 
để được mọi người kính nể thì y sẽ bị Allah tống cổ 
vào hỏa ngục.” Hadith do Al-Tirmizhi (2138) ghi lại. 

 

Lắng Nghe 

16- Không lắng nghe nhạc và lời nói thô tục. 
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Ăn Mặc 
17- Các cô là phụ nữ Muslim bắt buộc phải ăn 

mặc theo khuôn khổ Islam cho phép, không mỏng, 
không bó sát người và không hở hang. 

18- Không mặc quần áo tay ngắn, rộng cổ bởi sẽ 
gây chú ý đến người khác giới trong mỗi lần qua lại, cúi 
người xuống. 

 

Xã Hội 
19- Tuyệt đối không tham dự những buổi họp 

mang tính chất xấu và quan hệ với người có tà tâm. Hãy 
nhanh chân tìm đến những buổi họp mặt tốt đẹp, giúp 
ích cho bản thân. 

20- Một khi chị em ngồi một mình hoặc ngồi 
cùng với các bạn thì hãy thường xuyên tụng niệm 
Allah, khuyên bảo mọi người về Islam hoặc nhắc nhở 
nhau làm việc thiện hồng đạt được điều tốt đẹp và ân 
phước từ Allah như Nabi  đã nói: 

ن َ�َز َ  َمنْ ((  َلَمنْ  ارَِرةٌ  ن ِ  ِمنْ  َبلَيْهِ  َننَْ   ُِيهِ  ن َ  يَْبُنرْ  لَ ْ  َمْقَز أ
ا نْوَطَجعَ  َجزأ ْْ   ))رَِرةٌ  ن ِ  ِمنْ  َبلَيْهِ  َننَْ   ُِيهِ  ن َ  يَْبُنرُ  الَ  َِ

“Ai đã ngồi hoặc nằm mà y không tụng niệm Allah 
là điều hối tiếc (tự trách vào ngày tận thế).” Hadith 
do Abu Dawood ghi lại. 
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Và trước khi đứng dậy sau cuộc trò chuyện chị 
em đừng quên cầu xin để được Allah tha thứ những lời 
nói sai, nói bậy trong lúc trò chuyện: 

ُ  ْسَانََك ُـ  ((  َ ْن ِاكَ ـَلِسَ ْ  ى  ـن
َ
ْشـَهُ  و

َ
هَ  الَ ا و ـٰ نَْ اَِال   َِلَ

َ
  و

  ْ
َ
َُ  َ�ْغِفُركَ ـو

َ
ْ  لُب ـَلو

َ
 ))كَ ـَِ 

“Sub ha na kol lo hum ma wa bi ham dik, ash ha du al 
la i la ha il la an ta, as tagh fi ru ka wa a tu bu i lay ka.” 

“Vinh quang thay Allah! Và bằng lời ca ngợi Ngài 
mà ca tụng tán dương, tôi xin xác nhận không có 
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Ngài. Cầu xin Ngài dung thứ tội cho bề tôi và bề 
tôi trở về sám hối với Ngài.” Hadith do Al-Tirmizhi 
(2730) ghi lại.  

21- Tuyệt đối tránh xa – hỡi chị em Muslim – 
không ngồi lê mách lẽo, nói xấu người này người nọ, 
nhằm thi hành theo sắc lệnh của Allah và sợ hãi sự 
trừng phạt đau đớn của Ngài. Chẳng qua đây là đức tính 
xấu của những người nhiều chuyện, ăn không ngồi rồi. 
Allah cấm: 

َم ] ُ�َل َ�ۡ
ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ِّب أ ُُ ا  ََ ًا ُ�م َتۡع ًُ ۡع َوَ� َ�ۡتَتب ت�

يهِ َمۡيٗتا َََكرِۡهُتُموهُ   ِۡ
َ
 ١٢الحجرات:  Zأ
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Và cấm các người nói xấu lẫn nhau. Chẳng lẽ các 
người ưa thích xé xác người anh em Muslim đã chết 
để ăn sống hay sao? hãy ghê tỏm điều đó đi. Al-
Hujuraat: 12 (Chương 49).  

22- Một khi chị em nào đó nói sai, nói bậy trong 
lúc trò chuyện thì nhiệm vụ của chị em khác là tìm lời 
nói khéo léo nhắc nhở chị em nói sai đó sau cuộc trò 
chuyện. 

 

Thư Viện 
23- Tranh thủ tìm mua những cuốn sách hữu ích 

để làm một thư viện nhỏ trong nhà nhằm mang lại 
những kiến thức bổ ích cho cả nhà. 

24- Tránh xa việc làm mất thời gian trong 
những việc vô bổ như đọc tiểu thuyết, truyện tình yêu, 
tạp chí nhãm nhí... những thể loại này chỉ muốn lừa gạt 
giới trẻ và làm cho họ có những suy nghĩ lệch lạc. 

25- Một thư viện hữu dụng là phải gồm có 
nhiều thể loại sách với nhiều chủ đề khác nhau, bởi một 
người Muslim dù nam hay nữ cũng cần phải thấu hiểu 
về tôn giáo Islam bởi đây là nhiệm vụ đầu tiên phải học 
hỏi, đặc biệt là những sách viết về A’qidah (niềm tin 
của người Muslim), sách viết về Islam trên thế giới như 
nói về thuận lợi và khó khăn mà người Muslim đang 
gặp phải... từ đó chính bản thân chị em biết được cách 
tháo gở vướng mắc đó, đọc sách hiểu tiểu sử của các 
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bậc hiền nhân ngoan đạo thời trước để rút ra kinh 
nghiệm sống cho bản thân. 

26- Khi chị em thấy thích thú với quyển sách 
nào sau khi đã đọc do mang nhiều ý nghĩ tốt đẹp thì hãy 
giới thiệu với chị em khác cùng đọc để cùng hiểu biết. 

Còn khi thấy quyển sách nào mang ý nghĩa xấu 
hoặc rất nhiều sai xót thì hãy khuyến cáo chị em khác 
về tính độc hại đó. 

27- Tranh thủ đọc những sách vở quan trọng 
cần thiết trước tiên để có được kiến thức cơ bản về 
Islam. 

 

Đi Ra Ngoài 
28- Không nên hở cái là đi ra ngoài, chỉ rời khỏi 

nhà với công việc thật sự cần thiết rồi quay trở lại nhà 
sau khi hết việc. 

29- Khi muốn đi chợ thì khuyến cáo không 
được sử dụng dầu thơm, diện đẹp, mặc bộ cách sặc sở 
để thu hút mọi người. Có Hadith do Abu Musa  dẫn 
lời Rasul  khuyến cáo như sau: 

َقْوِى ِلَِجُ لن ِرَََها فَِ�َ َنَبن ((
ْ
َْ َعَ نل َدر  َُ ُة 

َ
َِ نلَْدْرو ََِذن نْستَْزَطَر

 ))ا َ�ْزِ  َزنِييَةٍ َلَ�َبن
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“Khi phụ nữ xịt dầu thơm đi ngang nhóm người đàn 
ông để họ ngửi được mùi dầu thơm đó là cô ta đã 
như thế này, như thế này, tức đã Zina.” Hadith được 
ghi lại trong bộ Al-Musnad (4/400).  

Chị em phải mặc quần áo che kín toàn thân 
nhưng không bó sát người, không hở hang. 

30- Khi đi trong chợ hoặc trên đường đi thì 
không nên nhìn quanh ngó quẫn, hạn chế nói nhiều với 
người bán, bởi sẽ dễ phát sinh nhiều điều tệ hại khác. 

31- Khi thấy điều xấu, điều Haram xảy ra trên 
đường đi hoặc trong chợ thì chị em hãy ngăn cản hoặc 
tối thiểu cũng ghét bỏ trong lòng. Allah đã hạ lệnh: 

ءُا َتۡعٖض�  ] ۡوِ�َا
َ
ۡم أ ُُ ًُ ُمُروَن بِسلَۡمۡعُروِف َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�َُت َتۡع

ۡ
 يَأ

ۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ  َُ  ٧١التوبة:  Zَوَ�ۡن

Những người có đức tin nam và nữ họ là những 
người bảo hộ lẫn nhau, họ ra lệnh nhau thi hành 
điều thiện, điều ân phước và ngăn cản nhau làm 
điều tội lỗi. Al-Tawbah: 71 (chương 9). 

32- Có nhiều phụ nữ lấy việc đi chợ mỗi ngày 
làm thú tiêu khiển, giải khây... vì vậy thấy được ở cô ta 
luôn trưng diện đẹp đẽ, xịt dầu thơm nứt mùi. Đây quả 
là phụ nữ chẳng ra gì chỉ tạo thêm rắc rối cho bản thân 
và tiêu hau thời gian vô bổ mà còn mang tội với Allah. 



50 Đóa Hoa Trong Vườn Khuyên 
 

26 

33- Để thương xót bản thân và gia đình, chị em 
chỉ ra ngoài với thời gian thật sự cần thiết và mua 
những vật dụng cần xài. 

 

Cầu Xin 
34- Con người vốn yếu đuối đặc biệt là phụ nữ 

càng yếu đuối hơn, rất cần thiết đến lòng cứu rỗi, sự 
thương xót của Allah Đấng Tạo Hóa. Cho nên, chị em 
hãy thường xuyên cầu xin Allah tha thứ tội lỗi, ban chỉ 
đạo và sự thành công trên trần gian và ở ngày sau. Nabi 
 đã từng nói:  

ُُ  َِن  ((  َ ّ  َر ِِ ِِ  َنِرز ٌ  َح ْح
عُ َي  ِمْن َ�بْ ٍ  �َْمتَ َُ  يَُرْاُهَداَف  يََ يْهِ  ََِلْهِ  ْر

ن  )) ِصْفرأ
“Quả thực, Allah là Đấng E Thẹn, là Đấng Rất Rộng 
Lượng, Ngài xấu hổ khi một bề tôi giơ tay cầu xin 
Ngài mà Ngài không đáp lại.” Hadith do Abu Dawud, 
Al-Tirmizy và Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-
Albany xác thực. 

Khuyến cáo chị em vội vã trong việc cầu xin, 
Nabi  đã khuyến cáo:  

عُ  َ�بْ ٍ  ِمنْ  ((َما َُ َ   يََ يْهِ  يَْر َُْطهُ  َ�بُْ لَ  َح ُل  َِ
َ
لَةأ  ن َ  �َْمأ

َ
ْمأ  َِال   َِ

 َ�ْزَجْل )) لَ ْ  َما َِي ا ُ  آرَاَها
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“Không một bề tôi nào giơ cao đôi bàn tay đến thấy 
cả hai nách mà khẩn cầu Allah điều gì mà lại không 
được Allah đáp ứng, chỉ ngoại trừ người vội vã.” Có 
lời hỏi: Như thế nào gọi là vội vã thưa Rasul? Người 
đáp:  

ُ   ََ ْ  َ�ُقوُل ((
ْ
ل
َ
ُ   َسأ

ْ
ل
َ
ْ�َ   َللَ ْ  لََسأ

ُ
 )) َشىْئأا و

“Người cầu xin nói: Tôi cầu xin hoài mà chẳng thấy 
gì cả.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Chị em hãy cầu xin Allah bằng cách sau: Trước 
tiên là nói Alhadulillah tuyên dương tụng niệm Ngài rồi 
cầu xin bình an và phúc lành cho Rasul và cuối lời cầu 
xin cũng tương tự. Khi cầu xin phải hết lòng tin tưởng 
Allah sẽ đáp lại lời thỉnh cầu đó, bởi Nabi  đã nói: 

ْيتُ ْ  ن َ  ((نْاُبون
َ
وَِنُونَ  َلو ن   َلنْبلَُدون بِاإلَِ ابَةِ  ُِ

َ
 �َْمتَِجيُب  الَ  ن َ  و

 َال ٍ )) َغفٍِل  ََلٍْب  ِمنْ  ُاَع أ 
“Các người hãy cầu xin Allah bằng lòng tin sẽ được 
Allah đáp lại lời thỉnh cầu và hãy biết rằng Allah 
không hề đáp lại lời cầu xin của ai chỉ có hình thức 
còn con tim thì ỏ tận đâu đâu.” Hadith do Al-
Tirmizhi (2677) ghi lại. 

Khuyến các các chị em cầu xin điều tội lỗi hoặc 
đoạn tuyệt tình dòng tộc. Một khi chị em đã cầu xin 
thật thành tâm mà vẫn không thấy hiệu ứng của lời cầu 
xin thì chớ vội buồn bã bởi Allah đáp lại lời cầu xin 
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bằng nhiều cách như thu gom lại để ngày sau ban 
thưởng một thể hoặc dùng lời cầu xin thay thế một định 
mệnh xấu lẽ ra chị em phải gánh chịu. 

35- Hãy kính dâng lên Allah thật nhiều thể loại 
hành đạo, trước tiên là nhiệm vụ bắt buộc như hành lễ 
Salah ngày đêm năm lần rồi đến những điều Sunnah 
khuyến khích khác để được hưởng thành quả trọng hậu 
từ Ngài. Có thế mới đạt được cảnh giới Waly (người 
được Allah bảo hộ), rằng người này không gặp phải 
buồn phiền sợ hãi, hối tiếc gì cả, khi cầu xin là được 
đáp lại, khi sợ hãi sẽ được trấn an như Rasul  đã từng 
nói: 

 َِن  ن َ ((
َ
َْرِب : ََاَل  َ�َزاَ

ْ
َقْ  آَذْيتُُه بِاد َُ  َلَما . َمْن َعَاى ِ  َلِلاا 
َُْتَْوُ  َبلَيْهِ  ا ن د  ِِ   

َ
َحب  َِ 

َ
ٍ  و   َ�بِْ ي �َِ ْ

َ
 َلَما يََ نُل .َ�َقر َب َِ 

ِحب هُ 
ُ
َ  و   بِال َونفِِل َح

َ
ْحبَبْتُُه ُننُْ  َسْدَزُه اَ�بِْ ي َ�تََقر ُب َِ 

َ
 فَنَِذن و

ي �َْمَدُع بِهِ  ِ
 
ي ُ�بِْصُ بِهِ انَ ِ

 
ُ  نَ َََصَ  ا َلَزَ ُ  نل ِت َ�بِْطُش بَِهاا َل

ْبِطيَن هُ .َلرِْ لَُه نل ِت َ�ْدِ  بَِها
ُ َ
لَِ  َ

َ
 َللَِئْ نْستََزاَذِ� ا َلأِْن َسأ

ِ�يَبن هُ 
ُ َ
َ(( 

“Quả thật, Allah đã phán bảo: “Ai chống đối lại 
Waly (tức người được Allah bảo hộ) thì Ngài sẽ công 
khai chiến đấu với y. Không điều gì mà bề tôi TA 
dâng hiến được TA yêu thích bằng điều TA bắt buộc 
họ làm. Và bề tôi của TA không ngừng dâng hiến cho 
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TA bằng nhiều điều khuyến khích cho đến khi TA 
thương yêu y, một khi TA yêu thương y thì TA bảo vệ 
sự nghe, sự thấy, tay và chân của khi không làm điều 
Haram (bị cấm). Nếu y cầu xin TA điều gì chắc chắn 
TA sẽ đáp lại ngay cho y và nếu y cầu xin TA che chở 
chắc chắn TA che chở cho y ngay.” Hadith do Al-
Bukhary 8/131 (6502) ghi lại. 

36- Một khi chị em thấy được người phụ nữ 
Muslim nào ngoan đạo, luôn làm đúng sắc lệnh của 
Allah thì hãy kết thân với cô ta vì Allah đi, bởi sẽ mang 
lại cho chị em vô số ân phước không ngờ được và địa 
vị rất cao đối với Allah, Nabi  nói: 

 : نلُدتََحابْوَن ِ  َ  ِ ا لَُهْ  َمنَابُِر ِمْن نُوٍر َ�ْغِبُطُه ُ ((ََاَل ن  
َهَ ن ُ )) ِْ  نل ِبْيوَن َلنل

“Allah phán bảo: “Những ai thương yêu nhau bởi sự 
Hùng Mạnh của TA sẽ được ở trong những tòa lâu 
đài sáng chói ngang hàng với địa vị Nabi và người tử 
vì đạo.”“ Hadith do Al-Tirmizhi (2390) ghi lại. 

37- Hãy chuẩn bị thời khóa biểu sắp xếp mọi 
việc, nếu không sẽ mất thời gian thật hối tiếc, nếu chị 
em là học sinh, sinh viên cần phải làm bài tập về nhà, 
dọn dẹp nhà cửa, đọc sách... nếu là phụ nữ có gia đình 
phải phục vụ chồng con... và nhiều công việc khác. 

38- Thăm viếng bà con ruột thịt vì Allah sẽ 
được sống thọ, được bổng lộc nhiều. Thăm viếng với 
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mục đích khuyên bảo, động viên, khích lệ để đôi bên có 
được mối quan hệ ngày càng thân thiết, khắn khích 
hơn, Nabi  đã nói: 

ثَِر ِا فَلْيَِصْل 
َ
ُ   و

َ
 ل
َ
ُ   ِرْزَِِها َلُزنَْمأ

َ
ْن يُبَْمَ  ل

َ
َحب  و

َ
((َمن و
 رَِحَهُ ))

“Ai muốn được bổng lộc phong phú và sống thọ thì 
hãy kết nối tình thân tộc.” Hadith do Al-Bukhary 3/73 
(2067) và 8/8 (21 & 2557) ghi lại. 

39- Không lơ là, lạnh nhạt với những sắc lệnh 
của Allah, ngược lại hãy nhiệt tình thi hành thật thành 
tâm. Rồi vào một ngày mà người có đức tin sẽ vui 
mừng tột độ với những gì mình đã từng hành đạo trước 
kia, họ thấy được sự chiến thắng vinh vang của họ vào 
ngày tận thế, họ reo vang khi được trao nhận quyển sổ 
ghi chép mọi việc làm ở trần gian bằng tay phải: 

ُٞ ٱۡقَرُاواْ كَِ�ََُِيۡه ] ءُؤ اتَِيهۡ ١َها َۡ ٍَق ِح ََ ّ�ِ ُم
َ
 ٢Z  ِِّ�ِ َظَننُت َ

 ٢٤ – ١٩الحاقة: 

“Ðây, mọi người hãy đọc quyển sổ của tôi đây.” * 
“Tôi nghĩ tôi sẽ hội đủ (điều kiện về) việc thanh toán 
của tôi.” Al-Haqqaah: 19 – 20 (chương 69).  

40- Hãy luôn mở rộng cỏi lòng nhân từ với mọi 
người dù trẻ nhỏ hay người già và kể cả với động vật, 
bởi Nabi  đã nói: 
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 يَرَْحْ  َال يُرَْحْ  !))
َ
 ((َمْن ال

“Ai không biết thương người thì cũng chẳng được 
người thương.” Hadith do Al-Bukhary 8/8 (6011) và 
Muslim 7/77 (65 & 2318) ghi lại. 

Có Hadith khác do Abu Hurairah  thuật lại lời 
Rasul : 

َل  َ َْ َُ ((بَىنَدا رَُ ٌل يَد  بَِطِرزٍو نْشتَ   َبلَيِه نلَزَطُشا فَوََ َ  بِْئنأ 
َى ِمَن نلَزَطِشا   َ ٌب يَلَْهُ  يأُلُل نل

ْ َْ    َخَرَف فَنَِذن 
ُّ َِبا 

َّ ُِيَها فَ
ي َنَن ََْ   ِ

 
ُب ِمَن نلَزَطِش ِم ُل نَ

ْ َِ ََ َهَبن نل َقاَل نلر ُ ُل : لََقْ  بَلَ َُ

ا  َ  َرِ�َ َمَرُه بِِفيِه َح ِْ ُّ   و ُه َما أ   ُخف 
َ
َدَخ َُ َِْئَ  َل ن َ

َْ َُ ََ ِم ل  بَلَ
(( ُ

َ
َغَفَر ل َُ ُا 

َ
َرَر ن  ل َِ َبا فَ

ْ َِ  فََمَا نل

“Có một người đang đi trên đường cảm thấy rất 
khát nước và tìm gặp được một cái giếng nước thế là 
ông ta xuống giếng uống nước. Khi quay trở lên ông 
bắt gặp một con chó đang ăn đất do quá khát nước, 
ông tự nhủ: Con chó đang khát nước giống như 
mình khát nước khi nảy. Thế là ông quay xuống 
giếng dùng dép lê đang mang mà múc đầy nước đem 
lên cho con chó uống. Với cử chỉ đó Allah đã cám ơn 
và tha thứ tội lỗi cho y.” Sahabah hỏi: Thưa Rasul, 
chúng ta giúp động vật cũng có ân phước nữa à ? Người 
đáp:  
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ْ رٌ ))
َ
ل َنِبٍ  َرْطبٍَة و ُُ   ِ)) 

“Trong tất cả mọi vật đều được hưởng ân phước.”(
0 F

1) 
Hadith do Al-Bukhary 1/54 (173), 3/147 (2363) và 
4/211 (2467) và Muslim 7/44 (153, 155 và 2244) ghi 
lại. 

Có Hadith khác do Abdullah bin U’mar  dẫn 
lời Rasul :  

بَِ   ةٌ  ((ُببل
َ
َرو ِْ ةٍ  ِف  ن َ   َحبََمتَْهاا ِهر  ا َمارَْ   َح  ُِيَها فََ َخلَْ   ُ وعأ

 نل ارَ ))

“Có một phụ nữ bị hành hà vì bà đã nhốt con mèo 
cho đến chết vì đói nên bà bị đẩy vào hỏa ngục.” 
Hadith do Al-Bukhary (2365) ghi lại. 

41- Thận trọng và suy xét kỷ lưỡng với lời nói 
dụ dỗ ngon ngọt làm chị em siêu lòng theo chúng, rồi 
chị em đánh mất đi những bản tính vốn có của phụ nữ 
như tính e dè hổ thẹn, ăn nói điềm đạm... rồi trờ thành 
người nói chuyện huyên thuyên không hề dè dặt trước 
sau. Lời dụ dỗ bằng rất nhiều cách khách nhau, bằng 
tạp chí, bằng phim ảnh, bằng sách báo, bằng âm nhạc... 

                                                           

(1) Ông Al-Nawawy nói: Trong Hadith khuyến khích mọi người 
đối xử tốt với động vật mà chúng ta không có lệnh giết chúng. 
(Trích từ Shar-h Saheeh Muslim 7/408 (2244). 
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42- Hãy luôn tự hào vì mình là một người 
Muslim chân chính, không rụt rè sợ hãi trước mọi 
người: 

[ َۡ ۡعلَۡوَن ِِن ُكنُتم ّمۡؤِمنِ
َ ۡۡ نُتُم ٱ

َ
  139 آل عمران:  ١Zَوأ

Các người là những người mạnh mẽ sẽ được chiến 
thắng nếu các người thật sự tin tưởng (vào Allah). 
Ali I’mraan: 139 (chương 3). 

Khuyến cáo chị em tự chê bai sắc diện tôn giáo 
và giấu giếm mỗi khi ra đường hoặc rụt rè nhút nhát khi 
mọi người biết mình là người Muslim. 

43- Trao dồi văn hóa Islam bằng nhiều cách có 
thể như tham gia nghe thuyết giảng tại Masjid, học 
đường hoặc qua băng đĩa hoặc đọc sách báo Islam hoặc 
tìm hiểu qua mạng internet.(1F

1)     

44- Giới thiệu Islam với người chưa hiểu về nó 
và chấn chỉnh giải thích thêm với người hiểu sai hiểu 
lệch hoặc muốn học hỏi bằng khả năng và năng lực có 
thể. 

45- Tiếp mẹ làm việc nhà như nội trợ, dọn dẹp... 
đây cũng là cách thể hiện hiếu thảo đối với mẹ và là 
cách rèn luyện bản thân để trở thành một người phụ nữ 
đảm đang trong tương lai. 

                                                           
(1) Có thể đọc sách báo Islam qua hai trang web: 

www.islamhouse.com và www.chanlyislam.net 

http://www.islamhouse.com/
http://www.chanlyislam.net/
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Khuyến cáo chị em diện mọi lý do để không 
giúp mẹ làm việc nhà như than phiền mệt mỏi sau giờ 
học, muốn ôn bài, muốn làm bài tập, muốn.v.v... 

46- Hãy luôn mĩm cười với mọi người, bởi việc 
này không hề chiếm lấy thời gian của chị em, ngược lại 
sẽ mang lại cho chị em tình cảm của mọi người, được 
mọi người yêu mến thân thiện hơn, đặc biệt là được ân 
phước của Allah như Nabi  đã nói: 

ِخيَك  لَْ هِ  ِف  ((رَبَْمُدَك 
َ
 َصَ ََةٌ )) لََك  و

“Vẻ mặt tươi cười với người Muslim khác là bạn 
được ân phước sự bố thí.” Hadith do Al-Tirmizhi 
(1594) ghi lại. 

47- Không nên giận dỗi, hờn mác, khó chịu với 
mọi người. Được thuật lại từ ông Abu Hurairah  có 
người đàn ông đến xin lời khuyên từ Nabi  thì người 
bảo: “Anh đừng giận” ông ta lặp lại nhiều lần câu: Hãy 
cho tôi lời khuyên những Người vẫn bảo: “Anh đừng 
giận.” Hadith do Al-Bukhary (6116) ghi lại. 

Chị em hãy biết rằng sự giận dữ là việc làm của 
Shaytaan như Rasul  đã nói: 

َب  ((َِن   َْ َغ
ْ
يَْطانِ  ِمنَ  نل  ِ يَْطانَ  َلأِن   نل  ِ َدا نل ارِ  ِمنَ  ُخِلَو  نل  َلأِي 
 
ُ
َب  فَنَِذن بِالَْدا ِ  نل ارُ  ُ�ْطَفأ ِْ ُْ ْ  َغ َحُ 

َ
 )) و

ْ
أ  فَلْيَتَوَو 
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“Quả thật, cơn thịnh nộ là của Shaytaan và 
Shaytaan được tạo hóa từ lửa, muốn dập tắc lửa thì 
phải dùng nước. Thế nên, mỗi khi giận dữ thì hãy 
lấy nước Wudu.” Hadith do Ahmad 226/4 ghi lại. 

48- Khuyến cáo chị em Muslim bắt chước làm 
theo phụ nữ Kafir (ngoại đạo) trong mọi mặt của cuộc 
sống từ tư cách, tác phong, quần áo, đầu tóc và kể cả lời 
ăn tiếng nói... bởi Nabi đã nói:  

ب هَ  ((َمنْ  َِ َ ُهوَ  بَِقْوىٍ  َ  ِمنُْه ْ )) َُ

“Ai bắt chước theo nhóm người nào thì y thuộc 
nhóm người đó.” Hadith do Abu Dawood (4031) và 
Ahmad (5114 & 5115) ghi lại. 

49- Đại đa số chị em phụ nữ thường hay lơ là 
cẩu thả trong việc hày lễ Salah. Từ đó sẽ cảm thấy hành 
lễ là nhiệm vụ nặng nề, rất khó thực hành... nhất là vào 
mỗi lần ngồi nói tán gẫu hoặc trong những cuộc vui 
chơi. Với hành động dại dột này làm cho chị em rơi vào 
lời khuyến cáo của Allah: 

[ َۡ ِ اُهوَن ٤َََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصّل َۡ ُِۡم  ِ َ�ت َۡ ِيَن ُهۡم َعن  �ّ  (سورة  ٥Z ٱ

 )4،5الماعون: 

Thật thảm hại thay cho những người dâng lễ 
nguyện Salah * Chúng đã cố tình trì hoãn buổi lễ 
đến hết giờ. Al-Maa-u’n: 4 - 5 (Chương 107). 
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50- Nhịn chay có một địa vị rất quan trọng đối 
với Allah, do phần thưởng rất trọng hậu. Vì vậy, ngoại 
việc nhịn chay bắt buộc chị em hãy rèn luyện bản thân 
làm quen với sự nhịn chay tự nguyện như sáu ngày 
trong tháng Shawwaal (tháng mười) và ba ngày vào 
mỗi tháng. 
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