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 ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺧـﺎﰎ ﺍﻷﻧﺒﻴـﺎﺀ ﻭﺳـﻴﺪ،ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
: ﻭﺑﻌﺪ،ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ
Tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ và muôn loài, cầu xin bình an
và phúc lành cho Nabi Muhammad của chúng ta, vị Nabi cuối cùng và là
vị lãnh tụ của tất cả Rosul cùng dòng dõi và cho tất cả bằng hữu của
Người, Wa ba'd:
Quả thật, tháng của Allah Al-Muharram là tháng trọng đại và ân
phước, là tháng đầu tiên của niên lịch Islam và là một trong những tháng
linh thiêng và cấm kỵ, như Allah đã phán:
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Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đã qui định trong
Kinh Sách của Ngài kể từ ngày tạo thiên lập địa là mười hai tháng,
trong đó có bốn tháng linh thiêng và cấm kỵ. Đấy là tôn giáo chân lý.
Bởi thế, chớ làm thiệt hại bản thân mình (bằng cách vi phạm các điều
cấm kỵ) trong các tháng linh thiêng và cấm kỵ đó. Al-Tâubah: 36.
Có Hadith được truyền lại như sau:

 ﺛﹶﻼﺛﹶـ ﹲﺔ:ﺸ َﺮ َﺷ ْﻬﺮًﺍ ِﻣْﻨﻬَﺎ ﹶﺃ ْﺭَﺑ َﻌ ﹲﺔ ﺣُـ ُﺮ ٌﻡ
َ  ﺍﻟﺴﱠَﻨ ﹸﺔ ﺍﹾﺛﻨَﺎ َﻋ...)) :  َﻋ ﹺﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﹺﺑﻲ َﺑ ﹾﻜ َﺮ ﹶﺓ
((ﻀ َﺮ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﺑْﻴ َﻦ ُﺟﻤَﺎﺩَﻯ َﻭﺷَـ ْﻌﺒَﺎ ﹶﻥ
َ ُ َﻭ َﺭ َﺟﺐُ ﻣ،ُﺤ ﱠﺮﻡ
َ ﺠ ِﺔ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ
ﺤﱠ
ِ ﺕ ﺫﹸﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻌ َﺪ ِﺓ َﻭﺫﹸﻭ ﺍﹾﻟ
ٌ ُﻣَﺘﻮَﺍِﻟﻴَﺎ
.٢٩٥٨ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
Ông Abu Bakroh  thuật lại lời Nabi : "... một năm có mười hai
tháng trong đó có bốn tháng linh thiêng và cấm kỵ: ba tháng liên tiếp
nhau đó là Zul Qo'dah (tháng 11), Zul Hijjah (tháng 12) và AlMuharram (tháng giêng), và tháng Rojab là tháng giữa hai tháng
Jamada (tháng 6) và Sha'ban (tháng tám) tháng này được Mudor rất
tôn trọng." Hadith do Al-Bukhory ghi lại số 2958.
Sở dĩ tháng này được gọi là Al-Muharram là vì sự linh thiêng và
cấm kỵ trong tháng.
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Câu kinh: Bởi thế, chớ làm thiệt hại bản thân mình trong các
tháng linh thiêng và cấm kỵ đó tức tội lỗi sẽ được nhân lên trong tháng
này hơn những tháng khác.
Ông Ibnu Abbaas  nói về câu kinh Bởi thế, chớ làm thiệt hại
bản thân mình trong các tháng linh thiêng và cấm kỵ đó mười hai
tháng trong năm đã được lựa chọn rồi chọn bốn tháng trong mười hai
tháng đó ban cho nó sự linh thiêng và cấm kỵ, với tội lỗi cũng như việc
hành đạo được làm trong các tháng này trọng đại hơn trong những tháng
khác.
Ông Qotadah  nói về câu kinh Bởi thế, chớ làm thiệt hại bản
thân mình trong các tháng linh thiêng và cấm kỵ đó tội lỗi được làm
trong các tháng này sẽ nguy hiểm hơn, to tác hơn ở những tháng khác mặt
dù những tội lỗi đó lúc nào cũng nguy hiểm cả nhưng Allah muốn xem
trọng việc gì tùy ý Ngài như Allah đã lựa chọn một số tạo vật tốt đẹp hơn
các tạo vật khác như: lựa chọn trong Thiên Thần và con người ra làm
Thiên Sứ của Ngài, lựa chọn trong lời nói có lời để tụng niệm, lựa chọn
mãnh đất để dựng lên Masjid, lựa chọn tháng Romadon và các tháng linh
thiêng, cấm kỵ, lựa chọn trong các ngày có ngày thứ sáu, lựa chọn các
đêm có đêm Định Mệnh vì thế hãy tôn trọng những gì đã được Allah tôn
trọng. Và chỉ có những người hiểu biết và suy nghĩ mới tôn trọng những
gì đã được Allah xem trọng. (Trích từ Tafsir của Ibnu Katheer ở chương
Al-Tâubah câu 36).
* Ân phước trong việc nhịn chay tự nguyện vào tháng AlMuharram (tháng giêng theo niên lịch Islam).

ﺼﻴَﺎ ﹺﻡ َﺑ ْﻌ َﺪ َﺭ َﻣﻀَـﺎ ﹶﻥ ﺷَـ ْﻬ ُﺮ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ
ﻀﻞﹸ ﺍﻟ ﱢ
َ  ))ﹶﺃ ﹾﻓ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ
.١٩٨٢ ﺤﺮﱠ ُﻡ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
َ ﺍﹾﻟ ُﻤ
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Sự nhịn chay tốt nhất sau
tháng Romadon là sự nhịn chay vào tháng của Allah tháng AlMuharram." Hadith do Muslim ghi lại số 1982.
Câu "tháng của Allah" Allah tự cho tháng Al-Muharram là tháng
của chính Ngài vì muốn tôn trọng tháng này.
Ông Al-Qory nói: nhìn vào Hadith cứ tưởng rằng khuyến khích
nhịn chay chọn cả tháng Al-Muharram nhưng theo được truyền lại chính
xác rằng: Nabi  đã chưa từng nhịn chay trọn tháng ngoại trừ trong tháng
Romadon, với Hadith trên chỉ khuyến khích nên nhịn chay nhiều ngày
trong tháng Al-Muharram chứ không phải nhịn chay trọn cả tháng.
Và cũng được truyền lại chính xác từ Nabi  rằng: Nabi  thường
xuyên nhịn chay vào tháng Sha'ban (tháng 8), bởi lẽ rằng ân phước của
tháng Al-Muharram chỉ được mặc khải vào lúc cuối đời nên không thể
thường xuyên nhịn chay trong tháng Al-Muharram. (Trích từ Sharh AlNawawy trong quyển Soheeh Muslim).
٣

* Allah lựa chọn tùy ý thời gian và nơi chốn:
Ông Al-I'z bin Abdus Salam nói: "Sự lựa chọn một số thời gian và
nơi chốn được chia làm hai loại: thứ nhất là vì mục đích của trần gian, thứ
hai là vì mục đích tôn giáo và đây là sự rộng lượng bác ái mà Allah dành
cho con người với những phần thưởng ban cho người nào tuân lệnh thi
hành theo như việc nhịn chay vào tháng này còn những tháng khác thì
không, tương tự thế nhịn vào ngày A-shu-ro." (Trích từ Qowa-i'd AlAhkaam q1/tr 38).
* Lịch sử ngày A-shu-ro:

: ﹶﻓﻘﹶـﺎ ﹶﻝ،ﺼﻮ ُﻡ َﻳﻮ َﻡ َﻋﺎ ُﺷﻮ َﺭﺍ َﺀ
ُ  ﺍﹾﻟ َﻤ ِﺪْﻳَﻨ ﹶﺔ ﹶﻓ َﺮﹶﺃﻯ ﺍﹾﻟَﻴ ُﻬﻮ َﺩ َﺗ  ﹶﻗ ِﺪ َﻡ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ: ﹶﻗﺎ ﹶﻝ ﺱ
َﻋ ْﻦ ﺍْﺑ ﹺﻦ َﻋﱠﺒﺎ ﹴ
ُ(( َﻫﺬﹶﺍ َﻳ ْﻮ ٌﻡ َﻧﺠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ْﺳﺮَﺍﺋِﻴ ﹶﻞ ﻣِـ ْﻦ ﻋَـ ُﺪ ﱢﻭ ِﻫ ْﻢ ﹶﻓﺼَـﺎ َﻣﻪ،ٌ))ﻣَﺎ َﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﻫﺬﹶﺍ َﻳ ْﻮ ٌﻡ ﺻَﺎِﻟﺢ
.١٨٦٥  ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.ﺼﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ
ِ  ))ﹶﻓﹶﺄﻧَﺎ ﹶﺃ َﺣ ﱡﻖ ﹺﺑﻤُﻮﺳَﻰ ِﻣْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓﺼَﺎ َﻣ ُﻪ(( َﻭﹶﺃ َﻣ َﺮ ﹺﺑ: ﻗﺎﻝ،ﻣُﻮﺳَﻰ
Ông Ibnu Abbaas  kể: khi Nabi  đến Madinah nhận thấy người Do
Thái giáo nhịn chay ngày Ashuro nên hỏi: "Họ nói ra sao về ngày tốt
đẹp này", họ nói: đây là ngày mà Allah cứu vớt Musa và con cháu Isro-il
thoát khỏi tay kẻ thù nên Musa đã nhịn chay vào ngày vĩ đại đó. Nabi 
nói: "Chúng tôi xứng đáng hơn quí vị về việc tạ ơn Allah đã cứu vớt
Musa." Rồi Người ra lệnh mọi người nhịn chay vào ngày này. Hadith do
Al-Bukhory ghi lại số 1865.
Cũng với Hadith trên được chú thích thêm như sau:
Câu "ngày tốt đẹp này" theo đường truyền của Muslim ghi lại
rằng: "Đây là ngày vĩ đại mà Allah đã cứu Musa  cùng bằng hữu
của Người và đã nhấn chìm Fir-aun và băng nhóm của y."
Câu "Musa đã nhịn chay vào ngày vĩ đại đó" theo đường truyền
của Muslim ghi thêm: "để tạo ơn Allah nên chúng tôi nhịn chay theo." Và
theo đường truyền khác của Al-Bukhory thì ghi: "chúng tôi nhịn chay tôn
trọng ngày vĩ đại đó", có đường truyền khác do Imam Ahmad thì ghi
thêm: "Đó cũng là ngày con thuyền của Nuh  nằm trên núi Al-Judy
nên Nuh  đã nhịn tạ ơn vào ngày này."
Câu "Rồi Người ra lệnh mọi người nhịn chay vào ngày đó", cũng
do Al-Bukhory ghi lại ở đường truyền khác như sau: Nabi  nói với các
bằng hữu mình: "Các bạn xứng đáng hơn họ với việc làm theo Musa tạ
ơn Allah, vì thế hãy nhịn chay đi."
Nhịn chay ngày A-shu-ro có bề dầy lịch sử rất xa xưa nên không
chỉ người Do Thái nhịn chay mà còn có cả thị dân Quraish thời tiền Islam
trước khi Nabi  nhận sứ mạng cũng nhịn chay như được nhắc trong
Hadith của bà A-y-shah  như sau:

((ﺼﻮ ُﻣﻮَﻧ ُﻪ
ُ ﺠﺎ ِﻫِﻠَﻴ ِﺔ ﹶﻛﺎُﻧﻮﺍ َﻳ
َ  ))ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ: ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ
٤

"Quả thật trước kia, những người tiền Islam cũng nhịn chay ngày này."
Ông Al-Qurtuby nói: "Có lẽ thị dân Quraish nhịn chay theo giáo lý
của thế hệ trước như Nabi Ibrohim . Được truyền lại chính xác rằng
Nabi  đã từng nhịn chay ở Makkah trước khi di cư đến Madinah, sau
khi đến Madinah nhận thấy người dân Do Thái nhịn chay vào ngày này
nên hỏi họ và được đáp lại như được nhắc ở Hadith trên. Muốn làm khác
người Do Thái mà Nabi  đã ra lệnh mọi người không làm giống như họ
trong khi họ lấy ngày A-shu-ro làm ngày lễ tết như được nhắc trong
Hadith sau:

 ))ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﻮﻡُ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ َﺗ ُﻌﺪﱡ ُﻩ ﺍﹾﻟَﻴﻬُﻮ ُﺩ ﻋِﻴﺪﹰﺍ(( ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳـﺔ: ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ
 )) ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻫ ﹸﻞ:ﺨ ﹸﺬ ُﻩ ِﻋﻴﺪﹰﺍ(( ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ِ  )) ﹶﻛﺎ ﹶﻥ َﻳﻮ ُﻡ َﻋﺎ ُﺷﻮ َﺭﺍ َﺀ ُﺗ َﻌ ﱢﻈ ُﻤ ُﻪ ﺍﹾﻟَﻴ ُﻬﻮ ُﺩ َﺗﱠﺘ:ﻣﺴﻠﻢ
:  ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟـﻨﱯ.((ﺴﺎ َﺀ ُﻫ ْﻢ ِﻓﻴ ِﻪ ُﺣِﻠﱠﻴ ُﻬﻢ َﻭ َﺷﺎ َﺭَﺗ ُﻬﻢ
َ ﺴﻮ ﹶﻥ ﹺﻧ
ُ  َﻭَﻳ ﹾﻠَﺒ،ﺨ ﹸﺬﻭَﻧ ُﻪ ِﻋﻴﺪﹰﺍ
ِ َﺧْﻴَﺒ ﹴﺮ )ﺍﻟَﻴ ُﻬﻮ ُﺩ( َﻳﱠﺘ
.))ﹶﻓﺼُﻮﻣُﻮ ُﻩ ﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
- Theo Hadith của Abu Musa  kể: "Trước kia, vào ngày A-shu-ro người
Do Thái lấy làm ngày tết."
- Theo đường truyền của Muslim: "Trước kia, người Do Thái rất xem
trọng ngày A-shu-ro rồi lấy ngày đó làm ngày tết."
- Theo đường truyền khác của Muslim: "Trước kia, thị dân Khoibar (dân
Do Thái) lấy ngày đó làm ngày tết, phụ nữ của họ trưng diện và đeo nữ
trang."
- Thấy vậy, Nabi  bảo: "Các bạn hãy nhịn chay đi." Hadith do AlBukhory ghi lại.
Nhìn chung, được lệnh nhịn chay vào ngày A-shu-ro là với lòng
yêu thích và cố ý làm khác với người Do Thái. (Trích từ Fath Al-Bary
Sharh Soheeh Al-Bukhory của Ibnu Hajar)
* Ân phước nhịn chay A-shu-ro:

ﻀﹶﻠﻪُ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ ِﻩ ﹺﺇﻻﱠ ﻫَـﺬﹶﺍ
ﺻﻴَﺎ َﻡ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ ﹶﻓ ﱠ
ِ ﺤﺮﱠﻯ
َ  َﻳَﺘ  ))ﻣَﺎ َﺭﹶﺃْﻳﺖُ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ: ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
.١٨٦٧ ﺸ ْﻬ َﺮ َﻳ ْﻌﻨﹺﻲ َﺷ ْﻬ َﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
 َﻭ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﱠ،َﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍﺀ

Ông Ibnu Abbaas  nói: "Tôi chưa từng thấy Nabi  chú tâm đến việc
nhịn chay vào bất cứ ngày nào và xem trọng bất cứ ngày nào cả chỉ trừ
vào ngày này ngày A-shu-ro và vào tháng này tức tháng Romadon."
Hadith do Al-Bukhory ghi lại số 1867.

ﺴَﻨ ﹶﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﻗْﺒﹶﻠﻪُ(( ﺭﻭﺍﻩ
ﺴﺐُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ ﹶﻜ ﱢﻔ َﺮ ﺍﻟ ﱠ
ِ  ﹺﺇﹺﻧ ﱢﻲ ﹶﺃ ْﺣَﺘ،ﺻﻴَﺎ ُﻡ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ
ِ )) : ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
.١٩٧٦ ﻣﺴﻠﻢ
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Nabi  nói: "Quả thật, nhịn chay ngày A-shu-ro, Ta ước tính rằng
được Allah xóa sạch tội của năm trước." Hadith do Muslim ghi lại số
1976.
Đây là ân phước mà Allah ban tặng cho chúng ta chỉ cần nhịn chay
một ngày lại được xóa đi tội lỗi của cả năm tròn, Allah ở nơi Ngài có sự
ưu đãi rất vĩ đại.
* Ngày nào là ngày A-shu-ro:
Imam Al-Nawawy nói: "Theo các sách ngôn ngữ Arập thì hai chữ
A-shu-ro và Ta-su-á' được viết theo nguyên văn là: ﺳﻮ َﻋﺎ ُﺀ
ُ  َﻋﺎ ُﺷﻮ َﺭﺍ ُﺀ َﻭَﺗﺎA-shuro là ngày mồng mười tháng Al-Muharram (tức tháng giêng theo niên lịch
Islam) và ngày Ta-su-á' là ngày mồng chín tháng Al-Muharram. Với câu
nói này được đa số học giả Ulama nói và các học giả ngôn ngữ điều biết
đến, nguồn gốc hai từ nói trên được rút ra từ những Hadith nói về hai
ngày này." (Trích từ Al-Majmụa).
Danh từ A-shu-ro không được mọi người thời tiền Islam biết đến.
(Trích từ Kash-shaaf Al-Qoná' q2 chương nhịn chay tháng AlMuharram).
Ông Ibnu Qudamah nói: A-shu-ro là ngày mồng mười tháng AlMuharram (theo niên lịch Islam), và đây cũng là câu nói của Sa-i'd bin
Al-Musaiyib và Al-Hasan như được truyền lại từ Ibnu Abbaas  nói như
sau: "Rosul  của Allah ra lệnh nhịn chay ngày A-shu-ro ngày mồng
mười tháng Al-Muharram." Hadith do Al-Tirmizy ghi lại và nói: đây là
Hadith Hasan Soheeh.
* Khuyến khích nhịn chay ngày Ta-su-á' cùng với A-shu-ro:

ﺼﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ِ  َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ َﻭﹶﺃ َﻣ َﺮ ﹺﺑ ﲔ ﺻَﺎ َﻡ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ِﺣ: ﹶﻗﺎ ﹶﻝ ﺱ
َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ْﺑ ﹺﻦ َﻋﺒﱠﺎ ﹴ
ُ ))ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻌَـﺎﻡ:  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ.ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ! ﹺﺇﻧﱠ ُﻪ َﻳ ْﻮ ٌﻡ ُﺗ َﻌﻈﱢ ُﻤ ُﻪ ﺍﹾﻟَﻴﻬُﻮ ُﺩ ﻭَﺍﻟﱠﻨﺼَﺎﺭَﻯ
ﺕ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ُﻡ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﻘﹺﺒﻞﹸ َﺣﺘﱠﻰ ُﺗ ُﻮﻓﱢ َﻲ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ِ  ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ َﻳ ﹾﺄ:ﺻ ْﻤﻨَﺎ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ ﺍﻟﺘﱠﺎ ِﺳ َﻊ(( ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ُ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﻘﹺﺒﻞﹸ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ
١٩١٦  ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
Ông Abdullah bin Abbaas  kể: Khi Nabi  nhịn chay ngày A-shu-ro và
ra lệnh mọi người nhịn theo ngày hôm đó, mọi người nói: thưa Rosul của
Allah! Quả thật, đấy là ngày mà người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo
rất tôn trọng. Nabi  nói: "Nhất định năm tới chúng ta sẽ nhịn chay
thêm ngày mồng chín, Insha Allah." Ông Abdullah  kể tiếp: nhưng
chưa kịp đến năm mới thì Nabi  đã quá cố. Hadith do Muslim ghi lại số
1916.
Imam Al-Shafi-y cùng nhóm bạn mình với Imam Ahmah, Ishaaq
và những người khác nói: "Khuyến khích nhịn chay vào cả hai ngày ngày
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mồng chín và ngày mồng mười A-shu-ro, vì Nabi  đã nhịn chay vào
ngày mồng mười A-shu-ro và đã định tâm nhịn chay ngày mồng chín."
Dựa vào những gì ở trên thì nhịn chay ngày A-shu-ro có cấp bậc
thấp nhất là chỉ nhịn một ngày A-shu-ro, cao hơn nữa là nhịn thêm ngày
mồng chín và cứ nếu nhịn chay thật nhiều trong tháng Al-Muharram thì
sự nhịn chay đó tốt đẹp hơn và hoàn hảo hơn.
* Ý nghĩa khuyến khích nhịn thêm ngày Ta-su-á':
Imam Al-Nawawy nói: Những học giả Ulama trong nhóm bạn bè
của tôi và những người khác nói về ý nghĩa của sự nhịn chay A-shu-ro
cùng với ngày Ta-su-á' như sau:
Thứ nhất: cố ý làm khác với việc làm của nhóm Do Thái giáo trong
khi họ chỉ nhịn chay ngày A-shu-ro như đã được nhắc trong Hadith của
Abdullah bin Abbaas  ở trên.
Thứ hai: liên kết nhịn chay ngày A-shu-ro cùng với ngày khác,
giống như đã bị cấm chỉ nhịn chay vào ngày thứ sáu duy nhất.
Thứ ba: ngừa khỏi phải sợ rằng tháng vừa rồi là tháng đủ hay
tháng thiếu, nếu có thực sự tính sai thì ngày mồng chín sẽ trở thành ngày
mồng mười A-shu-ro. Đến đây là hết lời của Imam Al-Nawawy.
Ý nghĩa quan trọng nhất trong ba ý nghĩa nói trên là cố ý làm khác
với nhóm Do Thái giáo. Qua đó, Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói:
"Nabi  đã cấm làm giống theo thị dân Kinh Sách (người Do Thái giáo
và Thiên Chúa giáo) như đã được nhắc rất nhiều qua các Hadith... tiêu
biểu như trong vấn đề A-shu-ro:

٦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺝ.((ﺸﺖُ ﺇﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ َﻷﺻُﻮ َﻣ ﱠﻦ ﺍﻟﺘﱠﺎ ِﺳ َﻊ
ْ  ))ﹶﻟِﺌ ْﻦ ِﻋ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Nabi  nói: "Nếu Ta còn sống đến năm tới là chắc chắn Ta sẽ nhịn
chay thêm ngày mồng chín." Trích từ Al-Fatawa Al-Kubro q6.
Ông Ibnu Hajar giải thích thêm về Hadith "Nếu Ta còn sống đến
năm tới là chắc chắn Ta sẽ nhịn chay thêm ngày mồng chín." "Nabi 
đã dự định nhịn chay vào ngày mồng chín không phải mang ý nghĩa chỉ
nhịn chay ngày mồng chín không mà ngược lại người nhịn thêm ngày
mồng chín với ý định phòng ngừa sai lệch trong tính lịch hoặc cố ý làm
khác với nhóm Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo. Câu nói này là thiết
thực nhất như được rút ra từ các đường truyền của Muslim." Trích từ
Fath Al-Bary q4/tr 245.
* Giáo lý về việc chỉ nhịn chay vào ngày A-shu-ro duy nhất:
Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: "Nhịn chay ngày A-shu-ro
xóa đi tội của năm cũ, đối với ai chỉ nhịn chay ngày A-shu-ro duy nhất thì
không vấn đề gì." (trích từ Al-Fatawa Al-Kubro q5).
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Trong quyển Tuhfah Al-Muhtaaj của Ibnu Hajar Al-Haitamy ghi:
"Và không có vấn đề gì nếu chỉ nhịn chay vào ngày A-shu-ro duy nhất."
(trích q3 chương sự nhịn chay tự nguyện).
* Nhịn chay ngày A-shu-ro dù đó là ngày thứ bảy hay thứ sáu:
Được truyền lại là cấm chỉ nhịn chay vào ngày thứ sáu duy nhất, và
cũng cấm nhịn chay vào ngày thứ bảy duy nhất trừ phi là sự nhịn bắt
buộc nhưng sẽ không sao nếu nhịn ngày khác cùng hai này hoặc bị trùng
lặp với giáo lý cho phép như nhịn chay một ngày rồi nghỉ một ngày, ngày
nhịn lại rơi và ngày thứ sáu hay thứ bảy hoặc nhịn chay vì lời nguyện
hoặc nhịn bù hoặc nhịn chay theo yêu cầu của giáo lý như nhịn vào ngày
Arofah và A-shu-ro... (Trích từ Tuhfah Al-Muhtaaj q3 chương sự nhịn
chay tự nguyện và từ Mushakkil Al-Athaar q2 chương nhịn chay ngày
thứ bảy).
Ông Al-Buhuty nói: Không nên cố tình nhịn chỉ nhịn chay vào
ngày thứ bảy duy nhất vì Hadith sau:

ﺽ َﻋﻠﹶـْﻴ ﹸﻜ ْﻢ(( َﺭﻭَﺍ ُﻩ
َ ﺖ ﹺﺇ ﱠﻻ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺍﹸ ﹾﻓﺘُ ﹺﺮ
ِ ﺴْﺒ
 )) ﹶﻻ َﺗﺼُﻮﻣُﻮﺍ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﻟ ﱠ:ﺸ ﹴﺮ َﻋ ْﻦ ﺃﹸ ْﺧِﺘ ِﻪ
ْ َﻋ ْﻦ َﻋﺒْﺪ ِﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ ﹺﻦ ﹺﺑ
.ﻱ
ﻁ ﺍﹾﻟُﺒﺨَﺎ ﹺﺭ ﱢ
ِ  َﻋﻠﹶﻰ َﺷ ْﺮ:ﹶﺃ ْﺣ َﻤﺪُ ﹺﺑﹺﺈ ْﺳﻨَﺎ ٍﺩ َﺟﱢﻴ ٍﺪ ﻭَﺍﹾﻟﺤَﺎ ِﻛ ُﻢ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Từ ông Abdullah bin Bishr truyền lại từ chị (em) gái ông rằng: "Mọi
người không được nhịn chay vào ngày thứ bảy ngoại trừ giáo lý
Islam bắt buộc các người làm thế." Hadith do Ahmad ghi lại với đường
truyền tốt và ông Al-Hakim nói: đường truyền này phù hợp với điều kiện
của Al-Bukhory.
Bởi vì, thứ bảy là ngày mà người Do Thái giáo rất tôn trọng nếu
chỉ nhịn chay ngày đó chẳng khác nào làm giống họ ngoại trừ là sự trùng
hợp vào thứ sáu hoặc thứ bảy thí dụ: đó là ngày Arofah hoặc là ngày Ashu-ro... (Trích từ Kash-shaaf Al-Qo-ná' q2 chương nhịn chay tự nguyện).
* Làm thế nào khi nghi ngờ rằng đã bắt đầu tháng AlMuharram hay chưa ?
Imam Ahmad nói: khi gặp phải nghi ngờ ở ngay đầu tháng thì hãy
nhịn chay ba ngày, làm thế để chắc chắn rằng đã nhịn được ngày mồng
chín và mồng mười. (Trích từ Al-Mụny của Ibnu Qudamah q3 nhịn chay
– nhịn chay A-shu-ro).
Ai không biết được tháng Al-Muharram đã bắt đầu hay chưa thì cứ
dựa vào qui tắc chung là tháng Zul Hijjah là 30 ngày cứ thế tính đến rồi
nhịn chay ngày mồng chín và mồng mười, còn muốn phòng ngừa thì hãy
nhịn thêm mồng tám, mồng chín và mồng mười (như vậy cho dù tháng
Zul Hijjah có thiếu đi chăng thì chắc chắn đã nhịn chay được vào mồng
chín và mồng mười). Chú ý nhịn chay A-shu-ro chỉ là điều khuyến khích
cho nên đừng ra lệnh mọi người cố quan tâm đến sự xuất hiện của mặt
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trăng tháng Al-Muharram giống như ra lệnh xem sự xuất hiện của mặt
trăng tháng Romadon và tháng Shâuwaal.
* Nhịn chay A-shu-ro xóa đi những tội lỗi nào ?
Imam Al-Nawawy nói: xóa đi tất cả tội lỗi nhỏ còn tội lỗi lớn thì
không. Imam nói tiếp: nhịn chay ngày Arofah được xóa tội của hai năm,
nhịn chay ngày A-shu-ro được xóa tội của một năm, nếu nói câu Amin
trùng với câu nói Amin của Thiên Thần được xóa tất cả tội lỗi đã gởi đi
trước... tất cả những điều kể trên đều xóa những tội lỗi nhỏ. Nếu không
có tội nhỏ cũng như lớn thì được viết thành điều tốt và được nâng cao địa
vị. Nếu chỉ có đại tội mà không có tội nhỏ thì hy vọng được giảm nhẹ về
đại tội đó. (Trích từ Al-Majmụa Sharh Al-Muhazzib q6 chương nhịn chay
ngày Arofah).
Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: Nước Wuđụa, lễ Solah, nhịn
chay tháng Romadon, ngày Arofah và ngày A-shu-ro chỉ xóa bỏ đi những
tội lỗi nhỏ mà thôi. (Trích từ Al-Fatawa Al-Kubro q5).
* Đừng tự hào về ân phước của sự nhịn chay:
Có một số người rất tự hào về sự nhịn chay của mình như nhịn
ngày A-shu-ro hoặc ngày Arofah, đôi khi có người lại nói: nhịn chay
ngày A-shu-ro được xóa tội của một năm vậy ân phước của ngày Arofah
vẫn còn nguyên.
Ông Ibnu Al-Qoiyim nói: đối với người tự hào đó không biết được
rằng nhịn chay Romadon và lễ Solah ngày đêm năm lần còn trọng đại
hơn, quí giá hơn sự nhịn chay ngày Arofah và A-shu-ro. Vậy mà chỉ xóa
được những tội lỗi nhỏ trong khoảng cách giữa chúng với nhau nếu tránh
được đại tội tức từ Romadon đến Romadon, từ thứ sáu đến thứ sáu không
có khả năng tự xóa đi tội lỗi nhỏ cho đến khi không phạm phải đại tội
trong khoảng thời gian đó, khi hợp được hai điều này thì mới đủ mạnh
xóa đi những tội lỗi nhỏ. Những người tự hào cứ tưởng rằng bản thân làm
thiện nhiều hơn làm tội là bởi vì y không nhìn về những tội lỗi bản thân
đã phạm mà chỉ nhìn về khía cạnh việc tốt của y không giống như những
ai luôn miệng tụng niệm tán dương Allah hoặc một ngày cầu xin Allah
tha thứ tội 100 lần nhưng bên cạnh đó chuyên nói xấu, bôi nhọa danh dự
những người Muslim khác và nói năng toàn những điều không làm cho
Allah hài lòng suốt cả ngày. Những người như vậy chỉ thiết nghĩ đến ân
phước của việc tụng niệm và tán dường mà không hề nhìn đến các hình
phạt đau đớn về tội nói xấu, nói dối, vu khống... và những tội lỗi khác do
cái lưỡi gây ra rồi trở thành kẻ chuyên lường gạt. (Trích từ Al-Mâu-su-a'h
Al-Fiqhiyah q31 chương lường gạt).
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* Nhịn chay A-shu-ro trong khi còn thiếu nợ Romadon:
Nhịn chay khuyến khích trước khi trả nợ Romado gây ra sự bất
đồng ý kiến trong giới học giả Ulama Islam như sau:
- Trường phái Abu Hanifah cho rằng: được phép nhịn chay tự
nguyện trước khi trở nợ Romadon mà không có vấn đề gì cả là
bởi vì không bất buộc phải nhịn trả Romadon liền.
- Trường phái Imam Malik và Imam Al-Shafi-y thì cho rằng: được
phép nhưng không nên là đây là sự cố tình trì trệ trốn tránh nhiệm
vụ.
- Ông Al-Dusuqy nói: không nên nhịn chay khuyến khích trong khi
bắt buộc phải nhịn chay trả thí dụ như: nhịn vì lời nguyện, nhịn
trả, nhịn bị phạt... cho dù sự nhịn chay kia là ngày A-shu-ro hoặc
ngày Arofah cũng vậy. Đây là câu nói chính xác nhất.
- Trường phái Imam Ahmad thì cho rằng: không được phép nhịn
chay khuyến khích trong khi đang bắt buộc phải nhịn chay bù
Romadon, sự nhịn chay khuyến khích đó vô hiệu cho dù thời gian
nhịn chay bù Romadon có rộng đi chăng nữa. Bắt buộc phải bắt
đầu nhịn chay bù trước rồi mới đến các sự nhịn chay khác. (Trích
từ Al-Mâu-su-a'h Al-Fiqhiyah q28 chương nhịn chay tự nguyện).
Để thoát được sự bất đồng ý kiến của các học giả Ulama, người
Muslim nên tranh thủ nhịn chay bù ngay sau khi kết thúc Romadon để có
dịp nhịn chay ngày Arofah và A-shu-ro mà không gặp trở ngại gì, và
được phép nhịn chay bù Romadon trong ngày Arofah và A-shu-ro. Nơi
Allah có rất nhiều sự ưu đãi.
* Những điều mới mẽ điên rồ trong ngày A-shu-ro:
Hỏi Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah về những điều mà người ta
làm trong ngày A-shu-ro thể loại như: vẽ mí mắt, tắm, nhuộm Hinna,
chúc mừng, nấu thức ăn dành riêng ngày đó, tỏ vẻ vui mừng và những
việc làm khác... với những điều đó có trong nguyên thủy Islam không ?
Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah trả lời như sau:
Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài,
những điều kể trên không hề được ghi chép lại một cách chính xác từ
Nabi , cũng như từ các bằng hữu của Nabi , lại càng không một vị
Imam nào khuyến khích làm những điều này hay những gì tương tự kể cả
bốn vị Imam nổi tiếng của Islam (Abu Hanifah, Malik, Al-Shafi-y và
Ahmad) cũng như những học giả Ulama khác. Cả các nhà sử học cũng
không ghi lại điều gì để lấy đó làm cơ sở cả không từ Nabi  hay các
bằng hữu của Nabi  hay thế hệ sau các bằng hữu không có lời nói xác
thực hay bịa đặt gì cả. Chỉ với thế hệ sau này mới bịa đặt một số Hadith
như: "ai vẽ mí mắt vào ngày A-shu-ro sẽ không bị đau mắt cả năm đó"
hoặc "ai tắm vào ngày A-shu-ro sẽ không bị bệnh cả năm đó"... và cả
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những Hadith bịa đặt khác cố ý nói dối cho Nabi  như: "Ai đối đãi rộng
lượng với gia đình vào ngày A-shu-ro sẽ được Allah rộng lượng lại y suốt
cả năm đó." Tất cả những Hadith kể trên cho rằng được truyền lại từ Nabi
 nhưng tất cả đều là bịa đặt, dối trá.
Sau khi kể sơ lược về lịch sử ở thời đầu Islam qua những biến cố
của thời cuộc và sự kiện xảy ra sau cái chết của Al-Husain, Shaikh AlIslam nói như sau:
Từ đó xuất hiện một nhóm người dốt nát, vô kiến thức họ là một
nhóm người vô thần, đạo đức giả hoặc là nhóm người lầm lạc đến lố bịt
họ tạo ra những biểu hiện là những người luôn quan tâm đến dòng họ của
Nabi  để rồi họ lấy ngày A-shu-ro làm ngày tang lễ, đau buồn và than
van... với sự thiếu hiểu biết và dốt nát mà họ đã làm nên những việc rất
điên rồ như: tự đánh vào má, xé quần áo, tỏ vẻ rất đau khổ như những
người điên... sáng tác những bài thơ ưu sầu thiểu nảo, loan truyền rất
nhiều tin tức dối trá không lời nào thật cả chỉ mong sao sự đau khổ càng
nặng hơn từ đó dẫn đến sự cuồn tính, gieo rắc hận thù và hiềm khích
trong thế giới Islam liên quan đến các thế hệ trước... sự xấu xa và ghê tỏm
của họ đối với Islam không thể che dấu được những ai biết tìm hiểu.
Nhóm người dấy loại này là nhóm người tôn trọng hóa Al-Husain và gia
đình ông hoặc họ là nhóm người vô kiến thức làm nên những điều bại
hoại, dối trá, xấu xa, Bid-a'h... họ đã đặt ra những biểu hiệu vui vẻ trong
ngày A-shu-ro thể loại như vẽ mí mắt, nhuộm tóc, chiêu đãi gia đình rất
rộng rãi, nấu những món ăn đặt biệt cho ngày đó và làm thêm những điều
mà chỉ có xảy ra trong tết và lễ hội mà thôi. Từ đó, ngày A-shu-ro được
nhóm người này lấy làm ngày hội như những ngày hội tết vậy, họ lấy đó
làm ngày tang lễ, đau khổ... tất cả hai nhóm nêu trên đều đi sai đường lối
Sunnah của Nabi . (Trích từ Al-Fatawa Al-Kubro của Ibnu Taimiyah).
Ông Ibnu Al-Haaj kể: những điều Bid-a'h trong ngày A-shu-ro thí
dụ như cố tình xuất Zakat trể hoặc sớm hơn thời gian ấn định, giết tế gà
và hóa trang bằng Hinná cho phụ nữ. (Trích từ q1 chương ngày A-shuro).
Cầu xin Allah ban cho chúng tôi thuộc nhóm người Sunnah của
Nabi , ban cho chúng tôi được sống trong Islam và chết trên Iman (đức
tin), hãy ban cho chúng tôi luôn làm mọi điều làm Ngài thương yêu và
hài lòng. Cầu xin hãy giúp đỡ chúng tôi luôn (miệng) ca tụng tạ ơn Ngài
và luôn làm tốt đẹp trong việc thờ phụng Ngài, hãy chấp nhận việc hành
đạo của chúng tôi và ban cho chúng tôi là những người biết kính sợ Ngài.
Cuối cùng cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad,
cho dòng dõi cùng tất cả bằng hữu của Người.
Tác giả: Muhammad Soleh Al-Munjid
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
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