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Hỏi 1: Tôi có nghe rằng chúng ta không được nhịn chay trước
tháng Romadon (tức tháng 9 lịch Islam), sự việc có đúng không ?
Đáp 1: Alhamdulillah, tạ ơn Allah.
Được truyền lại từ Nabi  một số Hadith cấm nhịn chay vào nửa
tháng cuối của tháng Sha'baan (tức tháng 8 lịch Islam) ngoại trừ hai
trường hợp sau:
Thứ nhất: Nhịn chay theo thói quen như có người thường xuyên
nhịn chay vào ngày thứ hai và thứ năm thì được phép nhịn chay dù là
trong nửa tháng cuối của tháng Sha'baan (tức tháng 8 lịch Islam).
Thứ hai: Nhịn chay ngay từ đầu tháng Sha'baan tiếp tục nhịn kéo
dài đến bước vào Romadon, điều này được phép. Tham khảo thêm câu
hỏi số 13726.
Các Hadith cấm như sau:
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Không được nhịn chay
trước tháng Romadon một ngày hoặc hai ngày ngoại trừ ai đó
thường xuyên nhịn chay thì được phép nhịn." Hadith do Al-Bukhory
ghi lại Hadith số 1914 và Muslim ghi lại Hadith số 1082.
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Một khi đã được nửa tháng
Sha'baan rồi thì các người không được nhịn chay." Hadith do Abu
Dawud ghi lại Hadith số 3238, Al-Tirmizy ghi lại Hadith số 738 và Ibnu
Majah ghi lại Hadith số 590, đã được Shaikh Al-Albany xác thực trong
bộ Soheeh Al-Tirmizy Hadith số 590.
Imam Al-Nawawy nhận xét về Hadith "Không được nhịn chay
trước tháng Romadon một ngày hoặc hai ngày ngoại trừ ai đó
thường xuyên nhịn chay thì được phép nhịn." Hadith cấm tiếp đón
tháng Romadon bằng cách nhịn chay một ngày hoặc hai ngày trước đó và
đối với ai không thường xuyên nhịn chay trước đó cũng không nhịn chay
ngay từ đầu tháng thì bị cấm nhịn chay.

٣

* Nhịn chay vào ngày nghi ngờ.
Hỏi 2: Vào đêm 30 tháng Sha'baan (tức tháng 8 theo lịch Islam)
chúng tôi ra ngoài để nhìn lưỡi liềm nhưng bầu trời bị mây che phủ không
thể thấy được lưỡi liềm, vậy chúng tôi có được nhịn vào ngày 30 tháng
Sha'baan (tức tháng 8 theo lịch Islam) bởi đó là ngày có sự nghi ngờ ?
Đáp 2: Alhamdulillah, tạ ơn Allah.
Đây là ngày nghi ngờ bởi không biết được đây là ngày cuối cùng
của tháng Sha'baan (tức tháng 8 theo lịch Islam) hay là ngày đầu của
tháng Romadon (tức tháng 9 theo lịch Islam) và sự nhịn chay vào ngày
này là điều Harom (bị cấm) bởi Nabi  đã cấm với Hadith:

َ َ
ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ
َ َْ َ َ6
3 ﺷ;ﻌﺒﺎ% ﻟ;ﻲﺒ ﻋﻠ;ﻴﻜﻢ ﻓ;ﺄﻛ ِﻤﻠﻮ ِﻋ;ﺪ3;ﺈ
ﻓ
ﻪ
;
ﺘ
ﻳ
g
ﺮ
ﻟ
<
;ﺮ
ﻄ
ﻓ
+
<
ﻪ
ﺘ
ﻳ
g
ﺮ
ﻟ
ﻮ
ﻮﻣ
ﺻ
))
:

-ﺎ
ﻗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ﺛَ َﻼﻋ
.JKOK  ﺑﺮﻗﻢG0 ﻛﺨﺎF<0 ((ﻦﻴ
ِ

Nabi  nói: "Hãy nhịn chay khi thấy lưỡi liềm (của tháng Romadon
tức tháng 9 lịch Islam) và ăn uống khi thấy lưỡi liềm (của tháng
Shâuwaal tức tháng 10 lịch Islam). Nếu mây che phủ làm các người
không thấy được lưỡi liềm thì hãy tính tháng Sha'baan (tức tháng 8
lịch Islam) là tháng đủ 30 ngày." Hadith do Al-Bukhory ghi lại Hadith
số 1909.
Ông A'mmaar bin Yasir  nói: "Ai nhịn chay vào ngày nghi ngờ
thì y đã cải lại chống đối lại Abu Qosim tức Nabi Muhammad ." Hadith
do Al-Tirmizy ghi lại Hadith số 686 và Al-Nasa-y ghi lại Hadith số 2188,
đã được Shaikh Al-Albany xác thực trong bộ Soheeh Al-Tirmizy Hadith
số 553. Tham khảo thêm câu hỏi số 13711.
Học gia chuyên môn Hadith ông Ibnu Hajar  nói: "Với câu nói
trên là bằng chứng cấm nhịn chay vào ngày nghi ngờ bởi vị Sohabah này
không bao giờ nói theo sự suy nghĩ của ông mà lời nói của ông có cơ sở
bắt nguồn từ Nabi ."
Giới học giả của Hội Đồng Thường Trực nhận xét về sự nhịn chay
vào ngày nghi ngờ như sau: "Dựa theo Sunnah chứng minh rằng cấm
nhịn chay vào ngày này." Trích từ bộ Fatawa quyển 10 trang 117.
Imam Al-Nawawy  nói trong bộ Al-Majmụa quyển 6, trang 400
về giáo lý nhịn chay vào ngày nghi ngờ như sau: "Nếu nhịn chay tự
nguyện có lý do như có thói quen nhịn chay quanh năm hoặc nhịn chay
một ngày và một ngày ăn uống bình thường hoặc nhịn chay vào ngày thứ
hai hằng tuần thì được phép nhịn chay, với vấn đề này không một ai có ý
kiến gì cả. Bằng chứng cho việc này là Hadith của Abu Huroiroh  thuật
lại lời Nabi : "Không được nhịn chay trước tháng Romadon một
ngày hoặc hai ngày ngoại trừ ai đó thường xuyên nhịn chay thì được
phép nhịn." Còn nếu không có lý do gì cả thì sự nhịn chay vào này này là
điều Harom."
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Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen  sau khi phân tích
Hadith: "Không được nhịn chay trước tháng Romadon một ngày hoặc
hai ngày ngoại trừ ai đó thường xuyên nhịn chay thì được phép nhịn."
Giới học giả Ulama bất đồng ý kiến về lệnh cấm này rằng đây là điều
Harom (bị cấm) hay chỉ cấm không nên làm ?
Shaikh kết luận rằng: "Câu nói đúng nhất trong vấn đề này là
Harom tức cấm nhịn chay đặt biệt là đối với ngày nghi ngờ này." Trích từ
bộ Al-Sharh Riyadh Al-Solihin quyển 3, trang 394.
Trích từ bộ Al-Sharh Al-Mumté quyển 6, trang 318 của Shaikh
Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen  sau khi diễn giải sự bất đồng ý
kiến về giáo lý nhịn chay vào ngày nghi ngờ, Shaikh có nhận xét rằng:
"Câu nói đúng nhất trong vấn đề này là Harom tức cấm nhịn chay, nhưng
nếu Imam hay các nhà lãnh đạo Muslim ra lệnh phải nhịn chay vào ngày
này thì anh cũng đừng tỏ vẻ chống đối lại, để che dấu sự chống đối đó
bằng cách anh không ăn uống công khai mà chỉ ăn uống nơi kín đáo."
* Nhịn chay vào ngày nghi ngờ bằng định tâm nhịn bù của
tháng Romadon của năm trước.
Hỏi 3: Tôi biết Nabi  đã cấm nhịn chay vào ngày nghi ngờ và
cấm nhịn chay trước tháng Romadon một ngày hoặc hai ngày. Nhưng tôi
có được phép nhịn chay bù của tháng Romadon năm trước vào những
ngày bị cấm này không ?
Đáp 3: Alhamdulillah, tạ ơn Allah.
Được phép, anh được phép nhịn chay bù của tháng Romadon năm
trước vào ngày nghi ngờ và trước Romadon một hoặc hai ngày.
Được truyền lại chính xác từ Nabi  cấm nhịn chay vào ngày nghi
ngờ và cấm nhịn chay trước Romadon một hoặc hai ngày, nhưng lệnh
cấm này không cấm ai đã nhịn như một thói quen vì có Hadith:
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Không được nhịn chay
trước tháng Romadon một ngày hoặc hai ngày ngoại trừ ai đó
thường xuyên nhịn chay thì được phép nhịn." Hadith do Al-Bukhory
ghi lại Hadith số 1914 và Muslim ghi lại Hadith số 1082.
Ai đó thường xuyên nhịn chay vào ngày thứ hai và ngày nghi ngờ
lại là ngày thứ hai thì y không bị cấm nhịn chay.
Một khi được phép nhịn chay tự nguyện đối với ai nhịn chay
thường xuyên thì việc nhịn chay bù Romadon trước là điều tất nhiên được
nhịn, bởi đây là điều bắt buộc và bởi không được phép trể nảy việc nhịn
bù sau tháng Romadon năm tới.
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Imam Al-Nawawy nói trong bộ Al-Majmụa quyển 6, trang 399
như sau:
"Các bằng hữu của tôi thống nhất rằng: Nhịn chay vào ngày nghi
ngờ không được công nhận... còn nếu nhịn chay vào ngày này để bù
Romadon trước hoặc nhịn nguyện hoặc nhịn bị phạt được công nhận, bởi
được phép nhịn chay khuyến khích nếu có lý do chính đáng thì việc nhịn
chay bắt buộc là điều tất nhiên được phép."
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