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$  #  "       ! 
ــُد ِ�ِ  َْم

ْ
ــالَِمْ�َ  اَل َع

ْ
ِّ ال ــَ�،َر ُمّتِق

ْ
ــُة لِل َعاِِبَ

ْ
ُة َوالّصــَال  ، َوال

ّمـا و َعِبِدهِ  َوالّسَالُم َعَ 
َ
َ ، ْجَِعـْ�َ

َ
ـْبِبِ  َ ـَ ِ َو ِِ ِ ُمَّمـدل وََعَ ِ ِِ �ْ ُِ َر

 :َ�ْعدُ 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah, Đấng Chúa Tể của 

toàn vũ trụ và muôn loài và chắc chắn sự thành đạt chỉ 
thuộc về nhóm người biết kính sợ Allah. Cầu xin bình 
an và phúc lành cho vị Nô Lệ, vị Thiên Sứ của Ngài, 
Muhammad, cho tất cả bằng hữu của Người và tất cả 
những ai noi gương theo Người cho đến ngày tận thế. 
Và sau nữa. 

Câu hỏi 1: 
Theo giáo luật Islam sự nhịn chay tháng 

Romadon bắt buộc những ai; ân phước của sự nhịn 
chay buộc trong tháng Romadon và sự nhịn chay 
Sunnah (khuyến khích, tự nguyện) là như thế nào ? 

Đáp: 
Giới luật nhịn chay Romadon khuyến khích 

nhịn chay đối với trẻ em từ bảy tuổi trở lên và bắt buộc 
đối với tất cả người Muslim dù nam hay nữ từ độ tuổi 



Fataawa (Hỏi Đáp) Chọn Lọc Liên Quan Đến Nhịn Chay 
 

4 

 

trưởng thành trở lên, có khả năng nhịn chay, mạnh 
khỏe, đang ở quê nhà và giới luật này đã được Allah 
qui định trong Qur’an như sau: 

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتِـَب ] َّ �  ََ ّه َ
� َ ـَي ُم َكَمـ  ُكتِـَب َ�َ َٰ َعلَـۡيُ�ُم �لّصِ

ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لَعَ  َّ ََّتُقوَن � يّ مٗ  ١ّلُ�ۡم 
َ
َ�َمـن َ�َن    ّمۡعـُدوَ�ٰٖت� َ

ٰ َسـَفرٖ  ۡو َ�َ
َ
َخـَرۚ َوَ�َ  ِمـنُ�م ّمرِ�ًضـ  أ

ُ
يّـ ٍ� أ

َ
ِيــَن عَعِـّدٞ  ّمِـۡن َ َّ �

َََطّوَع َخۡ�ٗ  َطَع ُم ِمۡسِكٖ��  يُِطيُقونَُهۥ عِۡديَة   َو َخـۡ�  � َ�َمن  َُ �َ  ُ ن َّ
َ
ۥۚ َوأ

ََۡعلَُموَن  تَُصوُمواْ َخۡ�   نـزَِل  ١ّلُ�ۡم إِن ُكنُتۡم 
ُ
ِٓي أ َّ َمَض َن � ََ ُر  َۡ ََ

ََِد  َوَ�ّيَِ�ٰتٖ ّلِلّن ِس ى �ِيهِ �ۡلُقۡرَءاُن ُهدٗ  ََ َدٰى َو�ۡلُفۡرقَ ِن� َ�َمن  َُ ۡ ّمَِن �ل
ٰ َسـَفرٖ ِمنُ�ُم  ۡو َ�َ

َ
َر عَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًض  أ َۡ َّ ّمِـۡن عَعِـّدٞ   �ل

 
َ
ُ بُِ�ُم �ۡليُۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم �ۡلُعۡ�َ َوِ�ُۡكِملُـواْ َ َّ َخَر  يُرِ�ُد �

ُ
يّ ٍ� أ

ـُكُروَن  َۡ َ ٰ َم  َهـَدُٰٰ�ۡم َولََعّلُ�ـۡم � َ�َ َ َّ واْ � ُ ِ ِّ  ١Z�ۡلعِّدَٞ َوِ�َُك
 ١٨٥ - ١٨٣: البقرة

Hỡi những người có đức tin! (Allah) đã truyền 
xuống sự nhịn chay bắt buộc các người cũng như 
những thế hệ trước các người phải nhịn hồng (rèn 
luyện các người) trở thành người biết kính sợ (TA) * 
(Chỉ bắt buộc nhịn chay) trong một số ngày đã ấn 
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định (tức trong tháng Romadon). Đối với những ai 
trong các người (Muslim) bị bệnh hoặc đang đi 
đường xa nhà thì được phép hoãn việc nhịn chay lại 
và nhịn bù vào những ngày khác tương ứng số ngày 
đã thiếu, nhưng đối với những ai có khả năng kiêng 
cử (nhưng sẽ rất chật vật trong việc nhịn chay vì già 
yếu), thì được phép chuộc tội bằng cách nuôi ăn 
(mỗi ngày) một người nghèo. Và ai có lòng tự 
nguyện làm tốt hơn (trong việc bố thí), quả là điều 
tốt cho y. Tuy nhiên thực hiện việc nhịn chay sẽ tốt 
nhất đối với các người nếu các người biết được (giá 
trị của sự nhịn chay) * Tháng Romadon chính là 
tháng mà Thiên Kinh Qur’an được (khởi đầu) mặc 
khải, nhằm hướng nhân loại đến với chân lý; qua 
Qur’an họ sẽ biết được đâu là thiện và đâu là ác 
(đâu là chân lý sáng chói và đâu là lầm lạc không lối 
thoát). Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến (tức 
có mặt tại quê nhà) trong tháng (Romadon) thì phải 
nhịn chay trọn tháng và đối với ai bị bệnh hoặc đi 
du hành xa nhà thì được phép hoãn việc nhịn chay 
lại và nhịn bù vào những ngày khác tương ứng số 
ngày đã thiếu. Allah luôn muốn tạo sự dễ dàng cho 
các người, chứ không hề muốn gây khó khăn cho 
các người. Thế nên các người hãy hoàn thành tốt 
thời gian nhịn chay và hãy tụng niệm Ngài bằng lời 
Allahu Akbar (tức Allah vĩ đại nhất) sau khi đã 
hoàn thành sự nhịn chay (tức trong đêm tết), nhằm 
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tạo cơ hội cho các người có dịp tạ ơn Ngài bởi chân 
lý mà Ngài đã ban. Al-Baqoroh: 183 – 185 (chương 2). 

Và Nabi  đã nói: 

الَ (( ِْ ْن  :ُم َعَ َخْـسل بُِ�َ اِإل
َ
ـٰ َ  الَ َشـَهاَدِة َ   إِلَـ

ّ
ّن ُمَّمـًدا  إِال

َ
اُهللا َوَ

�ُل  ُِ ْ�ِم َرَمَضانَ  اِ  الّزَكةِ ِة َوِِيتَ َوَِِِاِم الّصالَ  اهللاِ  َر ـَ َيِْت  َو
ْ
ّّ ال )) وََح

  .َرمه  الخاري ومسلم
“Islam được xây dựng trên năm trụ cột: lời tuyên 
thệ La i la ha il lol loh và Muhammad là Rosul của 
Allah, dâng lễ Solah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay 
tháng Romadon và hành hương (Haj) tại ngôi đền 
Ka'bah.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Có Hadith khác do ông Ibnu U’mar kể: khi Đại 
Thiên Thần Jibreel  hỏi về Islam thì được Nabi  
đáp rằng:  

ــالَ (( ِْ ْن  :مُ اِإل
َ
ْن �َْشــَهَد َ

َ
ـٰ َ َال َ   إِلَــ

ّ
ّن ُمَّمــًدا إِال

َ
ــ�ُل رَ  اُهللا َوَ  اهللاِ ُِ

َيْـَت إِْن َوتُِقيَم الّصـالَ 
ْ
ّّ ال ُـ

َ
َة َوتُـْ ِلَ الـّزَكَة َوتَُصـ�َم َرَمَضـاَن َوُ

ِبيالً  َِ   ِْ
َ
ْعَت إِل ََ تَ ِْ   .رمه  مسلم ف ـبيب  .))ا

“Anh hài lòng tuyên thệ câu: La i la ha il lol lóh và 
Muhammad ro su lul loh (tức không có Thượng Đế 
nào xứng đáng đươc thờ phụng mà chỉ có Allah và 
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Muhammad là Thiên Sứ của Allah), rồi dâng lễ 
Solah thật chu đáo, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay 
tháng Romadon và hành hương nếu hội tụ đủ khả 
năng thì hãy tìm đường đến đấy hành hương.” 
Hadith do Muslim ghi lại trong bộ Soheeh. 

Có Hadith khác được ghi trong hai bộ Soheeh từ 
ông Abu Huroiroh , Nabi  nói rằng:  

امَ  َمنْ (( ُ  ُغِفمَ  َواْحتَِساباً  إِيَماناً  َرَمَضانَ  ـَ
َ
)) ،َذنِْبـ ِ  ِمـنْ  َََقّدمَ  َما ِ

 متفق علي 
“Ai nhịn chay vào tháng Romadon bằng sự tin 
tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ 
được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.” Hadith do 
Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Có Hadith Qudsy Allah  phán rằng: 

بِْع ِمائَِة ِضـْعفل ((  َِ  
َ
الَِها إِل

ْمََ
َ
َ ِ

ْْ ََسنَُة بَِع
ْ
ُ ال

َ
َِدَم ِ ُ�م َلَمِب ابِْن 

 
ّ
ْهِزي بِ ِ  إِال

َ
نَا َ

َ
َ� ِل َوَ ُُ ابَـ ُ  َطَعاَم ُ وَ  ، تََمَك َشْهَ�تَ ُ الّصيَاَم  ِمـْن  َوَشَ

ْهِ� 
َ
ِمهِ  :لِلّصائِِم فَمَْحتَانِ ، َ َْ ِّـ ِ  ،فَمَْحٌة ِعنَْد فِ  .َوفَمَْحٌة ِعنْـَد ِلَقـاِ  َر

ْطيَُب ِعنَْد ا
َ
ُُ فَِم الّصائِِم َ ُلُ�

َ
ِمْسـِك  هللاِ َوَ

ْ
متفـق ع ) )ِمْن ِر�ِح ال

 .ـبت 
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“Tất cả mọi việc làm của con cháu Adam được 
thưởng một điều tốt rồi bởi điều tốt đó được nhân 
lên từ mười cho đến bảy trăm lần (tùy theo lòng 
thành của từng người) chỉ ngoại trừ sự nhịn chay là 
của riêng TA TA ban thưởng cho y tùy ý, y đã kiềm 
chế dục vọng, nhịn ăn, nhịn uống chỉ vì TA. Đối với 
người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui khi đến 
giờ xả chay và niềm vui y đến trình diện Thượng Đế 
của y và tuyến nước bọt của người nhịn chay đối với 
Allah còn thơm hơn cả mùi thơm của xạ hương.” 
Hadith do Ahmad ghi lại. 

Ngoài ra còn có rất nhiều Hadith khác nói về ân 
phước của nhịn chay tháng Romadon được nhiều người 
biết đến. Allah là Đấng ban cho sự thành công. 

 
Câu hỏi 2: 
Có phải theo Sunnah là trong tháng 

Romadon chúng ta bỏ mặc tất cả mọi việc làm khác 
để chuyên tâm hành đạo ? 

Đáp: 
Là người Muslim thì tất cả mọi hành động của y 

sự tôn thờ, là sự hành đạo miễn sao y có định tâm làm 
vì Allah. Sự hành đạo không chỉ gói gọn trong việc 
hành lễ Solah hoặc nhịn chay mà còn có trong việc dạy 
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và học, truyền bá Islam, giáo dục và quản lý con cái, 
quán xuyến gia đình, cư xử tốt và giúp đỡ mọi người, 
trợ giúp người khó khăn hoạn nạn, mở lối cho người 
nghĩ quẩn, mua bán bằng phương tiện Halal (được 
phép)... tất cả đều có thể trở thành sự hành đạo tôn thờ 
Allah miễn người làm kết hợp được sự định tâm vì 
Allah. Từ đó, có người Muslim được Allah ban cho sự 
hành đạo nằm trong tất cả mọi hành động của y từ việc 
chung chung (như là hành động đời thường) đến việc 
riêng (như hành lễ Solah, nhịn chay) chắc chắn người 
này sẽ là người hưởng được biết bao là điều tốt, bởi 
mọi hành động của y đều được ban thưởng; có số khác 
thì chỉ có thể tôn thờ Allah bằng sự hành đạo riêng mà 
thôi, nhưng y sẽ không mất phần thưởng tốt đẹp của 
mình miễn sao sự định tâm của y chỉ dành riêng cho 
Allah.  

Trong đời Nabi  có hai lần đi chiến đấu trong 
tháng Romadon, đầu tiên là trận chiến Badr Vĩ Đại vào 
ngày 17 tháng Romadon năm thứ 2 lịch Hijroh, thứ hai 
là trận khải hoàn chiếm lĩnh Makkah Thiêng Liêng 
cũng trong tháng Romadon năm thứ 8 lịch Hijroh, mặc 
dù đi chinh chiến nhưng Nabi  cùng tất cả bằng hữu 
của Mình luôn thi hành nhiệm vụ nhịn chay, nhưng do 
thấy khó khăn nên Người ra lệnh mọi người cùng xả 
chay. Qua đây muốn nói tháng Romadon hồng phúc là 
tháng để mọi người Muslim tận dụng hành đạo tôn thờ 
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Allah chứ không phải tháng để ăn ngủ, vui chơi, giảo 
lao. 

  
Câu hỏi 3: 
Imam Al-Azhar nói: “Việc làm chung quan 

trọng nhất trong thế giới Islam khi tháng Romadon 
hồng phúc bắt đầu là xác định sự xuất hiện của lưỡi 
liềm, yêu cầu Ulama giới học giả Islam phải thống 
nhất trong việc xác định này.” Xin ý kiến của Shaikh 
về câu nói này ? 

Đáp: 
Việc thế giới Muslim đồng thống nhất nhịn 

chay và xả chay là việc làm vô cùng tốt đẹp, là điều 
đáng khích lệ, là điều mà giáo lý Islam yêu cầu, nhưng 
không thể trở thành hiện thực ngoại trừ làm được hai 
điều sau: 

Thứ nhất: Giới Ulama Islam phải bỏ hết tất 
mọi tiên đoán dự định trước (giống như lịch có sẵn hiện 
nay), giống như Nabi  và các tiền nhân đức hạnh xưa 
kia của cộng đồng Islam đã vứt bỏ, chỉ dựa hẳn vào sự 
nhìn thấy lưỡi liềm hoặc số ngày trong tháng đã đủ, như 
đã được Nabi  di huân phân tích rõ rằng trong các 
Hadith Soheeh (chính xác).  
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Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah đã nói trong bộ 
Al-Fataawa quyển 1, trang 132 – 133: “Giới Ulama 
Islam đồng thống nhất rằng tuyệt đối không được phép 
dựa vào sự tiên đoán ngày tháng được sắp theo lịch để 
nhịn chay và xả chay hoặc những gì tương tự.” 

Được ghi lại trong bộ Al-Fath quyển 4, trang 
127 của ông Al-Haafiz, ông Al-Baajy nói: “Giới tiền 
nhân đức hạnh đồng thống nhất rằng tuyệt đối không 
được dựa vào lịch đã được sắp xếp sẵn, và sự thống 
nhất này là bằng chứng giá trị dành cho thế hệ sau họ.” 

Thứ hai: Bầu ra một quốc gia đại diện trong 
việc nhìn lưỡi liềm, một khi quốc gia này đã nhìn thấy 
lưỡi liềm bằng phương pháp Islam chỉ giáo huấn thì bắt 
buộc những quốc gia khác phải làm theo, được vậy là 
đã thi hành mệnh lệnh của Nabi :  

�ُم�ا(( ُموا لُِمْؤَ�ِت ِ  ـُ َِ
فْ
َ
إِنْ  لُِمْؤَ�ِت ِ  َوَ

ِملُ�ا َعلَيُْ�مْ  مّ �ُ  فَ
ْ
�
َ
)) ِعّدةَ  فَأ

 . رواه الخاري
“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 mỗi tháng là đủ ba 
mươi ngày.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.  
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Nabi  nói ở Hadith khác:  

ّمةٌ  إِنّا((
ُ
ّمّيـةٌ  َ

ُ
ُْسـُب  َوال نَْ�تُـُب  ال َ

َ
َكـَذا الّشـْهمُ  ،� َكـَذا َُ َُ  َو

َكَذا َُ وَشـار بيـده ثـالـ مـماع وعقـد إبهامـ  ف الالـة، )) َو
َكـَذا الّشـْهمُ (( َكـَذا َُ َُ َكـَذا َو َُ رواه . وَشـار بأــابع  كهــا)) َو

 .الخاري

“Chúng ta là một cộng đồng mù chử không biết viết, 
cũng không biết tính (ngày tháng), thế nên có tháng 
được tính như thế này, như thế này và như thế này.” 
Người xòe hai bàn tay đưa ra ba lần và trong lần thứ ba 
thì Người khép ngón tay cái lại “và có tháng được tính 
như thế này, như thế này và như thế này.” Người 
xòe hai bàn tay đưa ra ba lần. (Hadith do Al-Bukhory ghi 
lại). Qua Hadith thì Islam chỉ tính mỗi tháng là 29 ngày 
hoặc 30 ngày. 

Ngoài hai Hadith này có rất nhiều Hadith khác 
mang ý nghĩa tương tự như Hadith do Ibnu U’mar, Abu 
Huroiroh, Huzaifah bin Al-Yamaan và những vị 
Sohabah khác kể lại. Trong Hadith Nabi  không hề 
ám chỉ dạy riêng cho quần chúng Madinah, ngược lại 
Người muốn nói chung cho tất cả mọi nơi trên thế giới 
cho đến ngày tận thế. Vậy, chỉ cần thực hiện được hai 
vấn đề này thì thế giới Islam sẽ nhịn chay và xả chay 
cùng một lúc. Cầu xin Allah Đấng Hiển Vinh ban cho 
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cộng đồng Islam trở thành khối đồng nhất nhau trong 
mọi vấn đề thi hành giáo lý Islam và cầu xin che chở 
tránh khỏi mọi điều làm trái ngược giáo lý; và rằng đây 
cũng là nhiệm vụ của cộng đồng Islam bởi Allah đã 
phán: 

ّ�َِك َ� يُ ] ََ ُُّم َ� عََ� َو ۡم  َُ َر بَۡيَن ََ ََ ََ �ِيَم   َّكُِمو ُُ  ٰ ّّ ۡمِمُنوَن َ�
َِۡم َ�رَجٗ  نُفِس

َ
ْ ِ�ٓ أ ْ �َۡسلِيمٗ َ�ُِدوا : النساء ٦Z    ّمِّم  قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا

٦٥ 

TA (Allah) thề bởi Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng 
cho đến khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra 
phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng 
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà 
Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục Al-
Nisa: 65 (chương 4). 

Tất nhiên, những gì được Islam ra lệnh đều 
mang lợi ích cho con người trong mọi hoàn cảnh sống 
của họ, giúp họ hạnh phúc, giúp họ chiến thắng kẻ thù, 
giúp họ bình an ở trần gian lẫn ngày sau. Cầu xin Allah 
Đấng Nghe Thấu tất cả, hãy mở rộng lòng của cộng 
đồng Muslim luôn chấp nhận chân lý đúng thật. 
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Câu hỏi 4: 
Một người nhìn thấy được lưỡi liềm nhưng 

không thể báo cho cấp lãnh đạo hoặc lời nói của y bị 
khướt từ, vậy y phải nhịn chay một mình chăng ? 
tương tự khi nhìn thấy lưỡi liềm xả chay, y phải xả 
chay và ăn tết một mình ? 

Đáp: 
Có một số Ulama bắt buộc người đó phải nhịn 

chay và xả chay một mình, nhưng ý kiến này không 
thuyết phục tí nào. Ý kiến đúng nhất là y không được 
phép nhịn chay hoặc xả chay một mình mà phải chờ 
nhịn chay và xả chay theo cộng đồng, bởi Nabi  đã 
nói: 

ـمُ  ،تَُصـ�ُم�نَ  يَْ�مَ  الّصْ�مُ (( َْ ِف
ْ
ـُمونَ  يَـْ�مَ  َوال َِ ْضـَح  ،َُْف

َ
 يَـْ�مَ  َواَ

�نَ   .رواه التمذي)) تَُضبم
“Nhịn chay vào ngày mọi người cùng nhịn, xả chay 
vào ngày mọi người cùng xả và giết tế súc vật vào 
ngày mọi người cùng giết tế.” Hadith do Al-Tirmizy ghi 
lại. 

Còn nếu y chỉ ở một mình không ai ở xung 
quanh thì y làm theo sự nhìn thấy của mình. 
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Câu hỏi 5: 
Dựa vào máy thiên văn để nhìn lưỡi liềm có 

được công nhận không ? 
Đáp: 
Nếu như đã tận mắt nhìn thấy lưỡi liềm dù đứng 

trên núi, trên nóc nhà, ngoài xa mạc hay bằng máy thiên 
văn học vẫn được công nhận miễn sau sự nhìn đó là 
chính xác, là sự thật. 

 
Câu hỏi 6: 
Có được phép sử dụng ống nhòm để nhìn 

lưỡi liềm không ? 
Đáp: 
Được phép, nhưng xác thực là dựa vào mắt. 

 
Câu hỏi 7: 
Giáo lý Islam ra sao đối với ai đó không biết 

được tháng Romadon đã bắt đầu cho đến sau rạng 
đông, vậy y phải làm sao ? 
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Đáp: 
Trường hợp này bắt buộc y phải nhịn chay cùng 

mọi người, bởi người đang định cư ở nhà không được 
phép ăn uống vào ban ngày tháng Romadon, nhưng 
ngày đó không được tính bắt buộc y phải nhịn bù lại 
ngày hôm khác, bởi y chưa định tâm trước rạng đông, 
Nabi  đã nói: 

َفْجـمِ  الّصيَامَ  يُبَيِّت  لَمْ  َمنْ ((
ْ
ـيَامَ  فَـالَ  َ�بْـَب ُطلُـ�ِع ال ُ  ـِ

َ
اه رو)) ِ

 .ارارَِ� عن �ششة رض اهللا عنها

“Ai không định tâm nhịn chay trước rạng đông thì 
sự nhịn chay của y vô hiệu.” Hadith do Al-Daruqutny 
ghi lại từ bà A-y-shah . 

Cũng Hadith này được Shaikh Ibnu Qudaamah 
ghi lại trong bộ Al-Mụny, và là ý kiến chung của đại đa 
số Ulama giới học giả Islam, còn ngụ ý của Hadith là 
áp dụng cho sự nhịn chay bắt buộc (như nhịn chay 
Romadon...) chứ còn sự nhịn chay Sunnah khuyến 
khích và tự nguyện thì được phép định tâm ngay ở ban 
ngày miễn sao người muốn nhịn vẫn chưa đụng chạm 
đến những điều làm hư sự nhịn chay từ sau rạng đông 
xuất hiện, bởi trước kia, Nabi  đã từng làm thế. 

Cầu xin Allah ban sự thành công mỹ mãn cho 
cộng đồng Muslim, cầu xin Ngài ban cho họ luôn làm 
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hài lòng Ngài duy nhất và xin hãy chấp nhận sự nhịn 
chay và lễ Solah của chúng tôi, quả thật Ngài Hằng 
Nghe, Hằng Thấy và cầu xin bằng an và phúc lành cho 
Nabi Muhammad của chúng ta, cùng gia quyến và tất 
cả bằng hữu của Người. 

 

Câu hỏi 8: 
Đối với một số người đã vào tháng Romadon 

nhưng vẫn còn thiếu nợ vài ngày của Romadon năm 
trước, vậy y có mắc tội gì không, vì do chưa nhịn bù 
Romadon đã thiếu và y có chịu phạt gì không ? 

Đáp: 
Bắt buộc phải nhịn chay bù những ngày đã thiếu 

trước khi tháng Romadon năm tới đến, y sẽ được phép 
trì hoãn cho đến tháng Sha’baan (tháng 8 lịch Islam). 
Một khi tháng Romadon sang năm đã đến mà y vẫn 
chưa nhịn chay và cũng không có lý do chính đáng nào 
thì y đã phạm tội, buộc y phải nhịn chay bù và bố thí 
thức ăn một ngày một người nghèo tương ứng với số 
ngày đã thiếu, đây cũng là sự phân xử của tập thể 
Sohabah của Nabi . số lượng thức ăn phải xuất là nửa 
So’ thức ăn tùy từng vùng địa phương cho một ngày và 
có thể cho một người nghèo một duy nhất.  
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Còn những ai có lý do chính đáng trong việc trì 
hoãn như bệnh hoạn hoặc thường xuyên đi đường xa, 
thì y chỉ nhịn chay bù chứ không bố thí thức ăn, bởi 
Allah đã phán: 

ٰ َسَفرٖ ] ۡو َ�َ
َ
َخَر  عَعِّدٞ   َوَمن َ�َن َمرِ�ًض  أ

ُ
يّ ٍ� أ

َ
 ١٨٥ :البقرة Zّمِۡن َ

... và đối với ai bị bệnh hoặc đi du hành xa nhà thì 
được phép hoãn việc nhịn chay lại và nhịn bù vào 
những ngày khác tương ứng số ngày đã thiếu. Al-
Baqoroh: 183 – 185 (chương 2). 

 
Câu hỏi 9: 
Tôi là một người Muslim, thật tạ ơn Allah, 

nhưng trước kia tôi không hề nhịn chay Romadon 
không vì lý do nào cả. Giờ đây tôi biết lỗi và rất hối 
hận, tôi muốn nhịn chay bù lại những tháng ngày đã 
thiếu đó nhưng không biết là bao nhiêu ngày, vậy tôi 
phải làm sao ? 

Đáp: 
Bắt buộc anh phải nhịn chay bù những ngày anh 

đã thiếu lúc trước dựa vào sự khẳng định của bản thân 
anh, đồng thời sám hối với Allah – Đấng Hiển Vinh – 
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hối hận về hành động đã qua và hứa với lòng sẽ không 
bao giờ tái phạm. 

Bên cạnh đó bắt buộc anh phải bố thí thức ăn 
cho người nghèo mỗi ngày một người tương ứng với số 
ngày mà anh cho rằng mình đã thiếu, số lượng thức ăn 
là nữa So’ thức ăn của địa phương tương đương khoảng 
1,5 kg. Cầu xin ban cho anh sự sám hối thật lòng và tha 
thứ tội lỗi cho chúng ta cùng toàn thể cộng đồng Islam. 

 
Câu hỏi 10: 
Khoảng mười tuổi là tôi đã có dấu hiệu của 

sự dậy thì, ở ngay năm đầu tiên của tuổi trưởng 
thành tôi không nhịn chay Romadon mà không hề 
có lý do chính đáng, bởi tôi không biết đó là điều bắt 
buộc, vậy tôi có phải nhịn bù và chịu phạt gì không? 

Đáp: 
Bắt buộc cô phải nhịn bù lại tháng đã thiếu, 

cùng với sự sám hối và cầu xin tha thứ, đồng thời phải 
bố thí thức ăn cho người nghèo mỗi ngày một người với 
số lượng nữa So’ thức ăn của địa phương như chà là, 
gạo hoặc những loại thức ăn khác nếu cô có khả năng 
bố thí, và nếu cô khó khăn về tài chính thì chỉ bắt buộc 
cô nhịn chay không mà thôi. 
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Câu hỏi 11: 
Hai vợ chồng quan hệ tình dục từ trước rạng 

đông cho đến sau rạng đông xuất hiện, vậy hai 
người họ có bị gì không. Cầu xin Allah ban cho 
Shaikh được nhiều tốt đẹp ? 

Đáp: 
Bắt buộc hai người phải sám hối và chịu phạt 

tức mỗi người phải trả tự do cho một nô lệ, nếu cả hai 
không có khả năng thì phải nhịn chay hai tháng liền sáu 
mươi ngày liên tiếp, nếu không có khả năng nữa thì bố 
thí thức ăn cho sáu mươi người nghèo bằng thức ăn của 
địa phương với số lượng nữa So’ tương đương 1,5 kg, 
trong lúc phạt để hai người ghi nhớ về ngày mà vợ 
chồng vi phạm giới luật. Cầu xin Allah cải thiện hoàn 
cảnh của hai vợ chồng họ. 

 
Câu hỏi 12: 
Ngày nay chúng ta đang sống trong thời kỳ 

hiện đại hóa, đặc biệt về phương tiện lưu thông như 
may bay, xe hơi, xe lửa... tạ ơn Allah. Bằng những 
phương tiện này người nhịn chay sẽ không cảm thấy 
sự mệt nhọc, khó khăn trong chuyến đi đường xa và 
sẽ thoải mái hơn nếu đi bằng máy bay. Vậy, người đi 
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đường tốt nhất nên nhịn chay hay ăn uống bình 
thường ? 

Đáp: 
Người đi đường được lựa chọn giữa nhịn chay 

và ăn uống bình thường, còn theo giáo lý thì ăn uống 
bình thường là điều tốt nhất, đặc biệt khi thấy khó khăn 
trong nhịn chay, bởi Nabi  đã nói:  

ّ  ِمنَ  لَىَْس (( ِِ
ْ
 .متفق علي )) الّسَفمِ  ِف  الّصْ�مُ  ال

“Sự ngoan đạo không phải thể hiện bằng cách nhịn 
chay trong lúc đi đường xa.” Hadith do Al-Bukhory và 
Muslim ghi lại, và Nabi  nói ở Hadith khác: 

نْ  ُ�ُِب  هللاَ ا إِنّ ((
َ
نْ  يَْ�َمهُ  َكَما رَُرُص ُ  تُْ َ�  َ

َ
رواه )) َمْعِصيَُت ُ  تُْ َ�  َ

 .َحد
“Quả thật, Allah yêu thích việc mọi người làm điều 
mà Ngài đã miễn giảm cho họ giống như Ngài ghét 
cay đắng người nào vi phạm giới luật của Ngài.” 
Hadith do Ahmad ghi lại. 

Tóm lại, nếu sự nhịn chay không hề gây khó 
khăn lúc đi xa thì người nhịn chay không bị vấn đề gì, 
nếu gây khó khăn thì quả là điều không nên nhịn chay 
trong lúc đi xa. 
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Câu hỏi 13: 
Việc thi cử ở trường học có được xem là lý do 

chính đáng để ăn uống bình thường vào ban ngày 
tháng Romadon không ? 

Đáp: 
Việc thi cử ở trường học và những việc khác 

mang hình thức tương tự không được xem là lý do để 
ăn uống bình thường vào ban ngày tháng Romadon, lại 
càng không được phép nghe lời cha mẹ ăn uống bình 
thường để lo thi cử, bởi con người không được phép 
tuân lời người khác hay tạo vật khác để làm trái lệnh 
của Đấng Tạo Hóa, chỉ tuân lời nhau trong khuôn khổ 
được phép, giống như Nabi  đã từng di huấn. 

 
Câu hỏi 14: 
Cha tôi mất vào ngày thứ ba của tháng 

Romadon, vậy có bắt buộc tôi nhịn chay với định 
tâm thế cho ông ta cho hết tháng không, tức phải 
nhịn hai mươi bảy ngày còn lại ? 

Đáp: 
Anh không cần phải làm gì cả, bởi ngay khi cha 

anh chết thì cha anh cũng đã hết nhiệm vụ. Thế nên, 
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không bắt buộc anh phải nhịn chay thế, lại càng không 
cho phép anh làm thế. 

 
Câu hỏi 15: 
Theo giáo lý của Allah và Rosul  ra sao đối 

với nhóm người khi nhịn chay Romadon là phải 
nhịn ba mươi ngày không được thiếu ? 

Đáp: 
Đây quả là một việc làm sai trái, đã làm trái 

ngược Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul 
Muhammad , trái ngược với việc làm của nhóm 
Sohabah , vì Allah đã phán: 

ٰ�ِيُت لِلّن ِس َو�ۡ�َـّجِ   َٔ ۞�َۡ� ] ََ َ َم ِِ  ۡۡ هِّلةِ� قُ
َ َۡ  :البق�رة  Zلُونََك َعِن �

١٨٩ 
Mọi người hỏi Ngươi (Muhammad) về lưỡi liềm. 
Hãy bảo chúng: “Lưỡi liềm là móc thời gian để mọi 
người tính toán việc thi hành Haj.” Al-Baqoroh: 189 
(chương 2). 

Allah phán ở chương khác: 

[ ْۚ وا َُ ٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه عَٱنَت ََ : الحش�ر  Zَوَم ٓ َءاتَٮُٰ�ُم �لّرُسوُل عَُخُذوهُ َوَم  َ�
٧ 
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Và vật gì (điều gì) do Rosul ban (hoặc ra lệnh) cho 
các người thì hãy nhận nó và vật gì bị Rosul cấm các 
người thì hãy tránh xa nó ngay Al-Hashr: 7 (chương 
59). 

Vì Nabi  đã nói: 

�ُم�ا(( ُموا لُِمْؤَ�ِت ِ  ـُ َِ
فْ
َ
إِنْ  لُِمْؤَ�ِت ِ  َوَ

ِملُ�ا َعلَيُْ�مْ  مّ �ُ  فَ
ْ
�
َ
)) ِعّدةَ  فَأ

 . رواه الخاري
“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 mỗi tháng là đủ ba 
mươi ngày.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.  

Có đường truyền khác Nabi  nói: 

 ))ثََالِ��َ  ُص�ُم�افَ ((
“... các người hãy nhịn chay ba mươi ngày.” 

Có đường truyền khác Nabi  nói: 

ِملُ�ا((
ْ
�
َ
 رواه الخاري  ))ثََالِ��َ  َشْعبَانَ  ِعّدةَ  فَأ
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“... thì hãy tính tháng Sha'baan (tức tháng 8 lịch 
Islam) là tháng đủ ba mươi ngày.” Hadith do Al-
Bukhory ghi lại. 

Qua những câu kinh và các Hadith chứng minh 
rằng vừa nêu, bắt buộc người Muslim phải dựa vào lưỡi 
liềm để nhận biết tháng đã bắt đầu và kết thúc, nếu 
tháng đủ ba mươi ngày thì nhịn chay ba mươi ngày, nếu 
tháng thiếu thì nhịn chay hai mươi chín ngày. Và cũng 
đã được truyền lại vô cùng chính xác rằng Nabi  đã 
nói có tháng sẽ là hai mươi chín ngày và có tháng là ba 
mươi ngày, thế nên, Nabi  đã ra lệnh mọi người theo 
dõi lưỡi liềm, khi cuối tháng Sha’baan không thấy lưỡi 
liềm thì tính tháng đó là ba mươi ngày và khi không 
thấy lưỡi liềm ở cuối tháng Romadon thì nhịn chay ba 
mươi ngày. 

Đến đây, cấm không ai được phép tự ý dựa vào 
suy nghĩ của mình mà nói: mỗi tháng thường xuyên là 
ba mươi ngày, bởi lời nói này là sự đối chọi, là làm trái 
ngược các Hadith Soheeh (xác thực) từ Nabi  và sự 
thống nhất của cộng đồng Muslim. Giới Ulama đồng 
thống nhất tuyệt đối rằng: tháng trong năm có khi là hai 
mươi chín ngày và có khi là ba mươi ngày, và sự thật 
đúng là như vậy.  

Trong Thiên Kinh Qur’an Vĩ Đại Allah đã phán 
rằng: 
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[ ْ ِيَن َءاَمُنٓوا َّ �  ََ ّه َ
� َ ِطي َٰ

َ
ۡمـرِ أ

َ َۡ ْوِ� �
ُ
ْ �لّرُسـوَل َوأ ِطيُعـوا

َ
َ َوأ َّ � ْ ُعوا

ءٖ  وهُ إَِ� � ِمنُ�ۡمۖ عَإِن تََ�ٰـزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ُه ِ َو�لّرُسـوِل إِن ُكنـُتۡم عَـُر َّ

ِ َو�ۡ�َۡوِم ��ِخرِ� َ�ٰلَِك َخۡ�   َّ وِ�ً�  تُۡمِمُنوَن بِٱ
ۡ
ۡ�َسُن تَأ

َ
: النس�اء  ٥Zَوأ

٥٩ 

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah, 
hãy tuân lệnh Rosul (Muhammad) và cấp lãnh đạo 
(người Muslim) trong các người. Một khi các người 
có sự bất đồng ý kiến về bất cứ việc gì thì hãy cùng 
nhau quay trở lại với Allah và Rosul nếu các người 
là những người luôn tin tưởng vào Allah và vào 
ngày phán xử cuối cùng. Đó là lối giải thích cao 
minh và là sự phân tích chính xác. Al-Nisa: 59 
(chương 4). 

Giới Ulama Tafseer (phân tích) Qur’an và 
những người khác phân tích rằng ngụ ý câu: quay trở 
lại với Allah là trở về với Thiên Kinh Qur’an và quay 
trở lại với Rosul tức nhờ Rosul phân xử nếu Người còn 
sống, khi người đã chết thì quay lại với Sunnah Soheeh 
(tức những Hadith xác thực) từ Người.  

Đến đây tôi đã dẫn chứng rõ ràng cho mọi 
người biết được rằng qua Qur’an, qua Sunnah và qua sự 
thống nhất của giới Ulama: là tháng trong năm có khi là 
hai mươi chín ngày và có khi là ba mươi ngày, không ai 
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được phép vô tình hay cố ý làm trái ngược nguồn gốc 
của giáo lý này. Cầu xin Allah che chở và bảo vệ, 
chúng ta luôn phó thác nơi Ngài và phúc lộc thay cho 
sự phó thác đó. 

 
Câu hỏi 16: 
Một khi bầu trời bị mây che phủ và người 

kêu gọi hành lễ đã cất tiếng Azan, lập tức một số 
người liền xả chay dựa vào lời Azan đã báo, sau khi 
xả chay thì phát hiện được mặt trời vẫn chưa lặn, 
vậy sự nhịn chay của những người xả chay ra sao 
trong trường hợp vừa nêu ? 

Đáp: 
Những ai rơi vào trường hợp câu hỏi vừa nêu 

phải tiếp tục nhịn chay cho đến mặt trời lặn rồi sau đó 
nhịn bù lại ngày hôm sau, họ không hề bị tội gì cả, bởi 
họ cứ tưởng mặt trời đã lặn, đây là ý kiến của đại đa số 
Ulama. Cũng theo ý kiến của họ, vào ngày ba mươi của 
tháng Sha’baan mọi người ăn uống bình thường, sau đó 
mới xác định được hôm nay là ngày mồng một của 
Romadon thì bắt buộc mọi người nhịn chay lập tức và 
họ không hề bị tội gì cả, bởi họ ăn uống trong vô thức 
về tháng Romadon, sự vô thức đó giúp họ khỏi phạm 
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tội nhưng bắt buộc họ phải nhịn chay bù lại ngày hôm 
đó. 

 
Câu hỏi 17: 
Giáo lý có cho phép nhịn chay thế cho người 

đã chết để bù lại những ngày mà người này đã thiếu 
trong tháng Romadon lúc còn sống, và biết được 
rằng người này đã chịu phạt bù lại lúc còn sống (tức 
bố thí thức ăn thay nhịn chay cho người nghèo) ? 

Đáp: 
Giáo lý cho phép người thân nhịn chay thay 

người chết để nhịn bù những ngày đã thiếu nếu người 
chết là người Muslim hành lễ Solah, bởi Nabi  đã nói: 

يَامٌ  وََعلَيْ ِ  َماَع  َمنْ (( امَ  ـِ  .متفق علي )) َوِلم ُ  َلنْ ُ  ـَ
“Ai chết mà vẫn thiếu nợ nhịn chay thì người bảo hộ 
(người thân tộc) được phép nhịn chay bù thay y.” 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Ngoại trừ những ai bất lực nhịn chay do lớn tuổi 
già yếu hoặc bệnh nan y không mong chữa khỏi thì chỉ 
cần xuất thức ăn tương ứng số ngày đã thiếu trong lúc y 
còn sống là được. 
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Đối với những ai không hành lễ Solah thì không 
nhịn chay bù cho y, bởi một khi ai cố ý bỏ hành lễ 
Solah thì đã là người Kafir (phủ nhận Allah), đây là ý 
kiến đúng nhất trong hai ý kiến của giới Ulama, bởi 
Nabi  đã nói:  

َعْهدُ ((
ْ
ي ال ِ

ّ
َِىْنَُهمْ  بَىْنَنَا اَ )) َ�َفمَ  َ�َقدْ  تََمَ�َها َ�َمنْ  الّصَالةُ  َو

لس  بإِناد ـبيح عن بم�دة بن الصيب َرمه  اإلمام َحد وَُب ا
 . 

“Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là 
hành lễ Solah. Ai bỏ nó thì người đó là Kafir (kẻ 
ngoại đạo phủ nhận Allah)." Hadith do Imâm Ahmad và 
nhóm Al-Sunan ghi lại bằng đường truyền đúng từ Ông 
Buroidah bin Al-Husaib . 

Và vì Nabi  nói ở Hadith khác: 

ُس ((
ْ
ْممِ  َرَ

َ
الَ  اَ ِْ نَاِم ِ  وَِذْرَوةُ  ،ةُ الّصالَ  َوَلُم�ُدهُ  ،مُ اِإل َهادِ  َِ ِ

ْ
ِف  ال

ِبيِب اهللاِ  عن معاذ بن  التمذي بإِناد ـبيحو اإلمام َحد رواه)) َِ
 .هبب 

“Mấu chốt của sự việc là Islam, trụ cột của nó là 
hành lễ Solah và đỉnh cao của nó là thánh chiến vì 
chính nghĩa của Allah.” Hadith do Imam Ahmad, Al-
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Tirmizy ghi lại bằng đường truyền Soheeh từ ông Mu-az bin 
Jabal .  

Và bởi Nabi  đã nói: 

َِْ�َ  المُّهبِ  َ�ْ�َ (( ْكِ  َو ّْ ُ�ْفمِ  ال
ْ
ف  رواه مسلم)) َالةِ الّص  تَْمكَ  َوال
 .ـبيب  عن هابم بن عبد اهللا 

“Sự khác biệt của người Muslim với người thờ đa 
thần và người Kafir là hành lễ Solah.” Hadith do 
Muslim ghi lại trong bộ Soheeh từ ông Jaabir bin Adullah 
. Ngoài ra có rất nhiều Hadith khác liên quan đến chủ 
đề này. 

Cầu xin Allah ban sự thành công mỹ mãn cho 
cộng đồng Muslim, cầu xin Ngài ban cho họ luôn làm 
hài lòng Ngài duy nhất, cầu xin Ngài giúp đỡ tất cả 
hoàn thành nhiệm vụ đã được Ngài giao phó từ hành lễ 
Solah đến các nhiệm vụ khác và luôn hành đạo trên 
phương diện Ngài hài lòng, quả thật, Ngài Hằng Nghe 
Hằng Thấy. 

 

Câu hỏi 18: 
Có một số người nhịn chay và làm một vài 

việc hành đạo khác nhưng lại không hành lễ Solah, 
vậy sự nhịn chay và sự hành đạo đó có được Allah 
chấp nhận không ?  
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Đáp: 
Bismillah, Alhamdulillah, tạ ơn Allah: thật ra 

đối với ai cố ý bỏ hành lễ Solah là đã thành người Kafir 
(kẻ phủ nhận đức tin nơi Allah), thì sự nhịn chay và tất 
cả sự hành đạo của họ vô hiệu lực cho đến khi y quay 
lại sám hối với Allah – Đấng Hiển Vinh –, bởi trong 
Qur’an đã được phán: 

ۡعَملُوَن ] َّ م ّم  َ�نُواْ  َُ ََ َ�ۡن ِ واْ َ�َب ُُ َ ۡۡ َ
 ٨٨: األنعام ٨Zَولَۡو أ

Và nếu họ tổ hợp (trong việc tôn thờ) những thần 
linh khác cùng với Ngài thì tất cả việc hành đạo của 
họ sẽ tiêu tan hết. Al-An-a'm: 88 (chương 6), ngoài ra 
còn có rất nhiều câu kinh và Hadith Soheeh khác liên 
quan đến chủ đề. 

Có ý kiến khác cho rằng: nếu trong lòng người 
bỏ hành lễ Solah hài lòng việc bắt buộc hành lễ thì tất 
cả mọi việc hành đạo của y cũng như sự nhịn chay 
không hề bị hủy bỏ, y bỏ chẳng qua là do lười và lơ là 
mà thôi. Nhưng ý kiến này không hợp lý và đúng thực 
tí nào. 

Đúng nhất, là ý kiến đầu tiên bởi ai cố ý bỏ 
hành lễ Solah là Kafir phủ nhận Allah cho dù trong 
lòng có hài lòng về sự bắt buộc hành lễ, bởi có rất nhiều 
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chứng cứ chứng minh cho sự ngoại đạo của người bỏ 
hành lễ Solah như, Nabi  từng nói: 

َِْ�َ  المُّهبِ  َ�ْ�َ (( ْكِ  َو ّْ ُ�ْفمِ  ال
ْ
رواه مسلم ف )) الّصَالةِ  تَْمكَ  َوال
 .ـبيب  عن هابم بن عبد اهللا 

“Sự khác biệt của người Muslim với người thờ đa 
thần và người Kafir là hành lễ Solah.” Hadith do 
Muslim ghi lại trong bộ Soheeh từ ông Jaabir bin Adullah 
. 

Nabi  nói ở Hadith khác: 

َعْهدُ (( 
ْ
ي ال ِ

ّ
َِىَْنُهمْ  بَىْنَنَا اَ )) َ�َفمَ  َ�َقدْ  تََمَ�َها َ�َمنْ  الّصَالةُ  َو

 َرمه  اإلمام َحد وَُب الس  بإِناد ـبيح عن بم�دة بن الصيب
َِ  .  ل�ا

“Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là 
hành lễ Solah. Ai bỏ nó thì người đó là Kafir (kẻ 
ngoại đạo phủ nhận Allah)." Hadith do Imâm Ahmad và 
nhóm Al-Sunan ghi lại bằng đường truyền đúng từ Ông 
Buroidah bin Al-Husaib Al-Aslamy . 

Vì chủ đề này mà nhà thông thái Shaikh Ibnu 
Al-Qoiyim đã viết thành quyển sách rất hữu dụng, 
quyển sách mang tên “Giáo Lý Hành Lễ Solah & Ai 
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Bỏ Hành Lễ”. Quyển sách rất phù hợp cho việc tham 
khảo thêm để hiểu rộng hơn vấn đề. 
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