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ْضَدمِد، 
َ
َقّدسع َيِن ملَّقائِِص َومأل ََْدمِد، ملمع

َ
اََعاِع َيِن مأل مع

ْ
مدَْمدع ِاِ مل

ِلًَة بَِغْ�ِ ِيَماٍد، َوَومِضعع 
ََ َِمفِعع ملّسََْع ملَشَدمِد،  ِد، 

َ
ْو،

َ ْ
اََ َنِ َيِن ملّصاِسََِة َومأل ملمع

نع ِ  
ْ
لع ِب َوَمك َ ملقع ِِ ّلِلعع َىصَص  ْطَ مِد، ملمع

َ ْ
يَاِا مأل َِ ًة بِالّمم

ثَةَاَ ِمَ،اِد، مع
ْ
ِِْل لِل

َ ْ
مأل

ِْمي 
َ
ِِ ت َلِف

ِِ لع ا
َ ِِ َِ َوملّمَداِد، ِف  ِع َما َوَ  َوَما نعَ   ع ِمَن ملّلَ  َقَد َممِد، مع ملفع

 ملَلاِلِْ�َ 
ُع َْاَ ّااِد، َوَىنَْدنع مع َّ َع َليْلع مل  َّ

ع
ِِ ت ََ ِعََاِد، َوِد َميَْدمِ  سع

ْ
ِع مل ِْ َبَمم

ِِ ِف م،ْجِاَ،اِد، نََمى  ْجِل
َ
اََمَملعْ َ  ِمْن أ اََمّملع ملمع ََ ِِ َما  َقَصاِد، َوََِعيِْن

ْ
نْاََا مل َومع

ِِ ملّْفسع ِف بَاِطِن   بِ
َ سع َْ َ ِد ِف ملّسَ مِد، َوَنْعلَمع َما أََ  َْ

َ
َِ ملّْمِل مأل َداِيْ

َعاِبِلْ�َ 
ْ
َكِثْ�ِ ِمَن مل

ْ
ْىَلى مل

َ
مِد، َوأ َّ م ِمَن مل مَداع ََ م،ْيِاَقاِد، َجاَد َىصَا ملّسائِِلْ�َ فَ

عنع عَىَِ  ِعَمِنِ وَ  َمدِ، أَحْمَدعنع حَمْدمً يَفعوْقع عَىََ مَأعْدَمدِ، وَأَشْكِع مَمعخَِْصِي َ فِي مَمِع
ِكَم َ�مَد،   دع

َ
،  ْ

َ
ْدَ،دع أ

َ
َِ َوأ ـٰ ع إِلَ

َ
ََ ل ن ْ ََ  

َ
 م ع وَْسَدنع ،

ّ
َع ملمِّسيِم ، إِ،

ْ
ل ع ملمع

َ
 ل

ِعََاِد، 
ْ
ع بِال

ع
َع ل َِ نع َو َّمًدم َىَْدع ّ  �ع

َ
ْدَ،دع أ

َ
َ َوأ ُع ِا ِف 

ْ
يِع مَْل  َجِ

َ
 إَِ

 ملَمَْعع لع
ِِ َوَماِلِ  ْفِس ََ ََ ِمْن  ّّ ي بَ ِ

ّ
َِ بَْ ٍم مِ

َ
ِِ أ َِ ِِ َوَصَ  َصاِس يْ

َِ ِد، َصّ  م ع َيلَ
ْ
مل

 ََ ي َجّ، ِ
ّ
ثَْماَ  مِ َجاَد، َوَىصَم ىع

َ
َ ِم َوأ َْ

ِْ ْ ِ م
َِ ِف ََ ي بَالَ ِ

ّ
َمَم مِ وََجاَد، َوَىصَا ىع

وِف بِالّشَجاَيِة  ْعمع ّ � ملمع ََ ْدَ،اِد، َوَىصَي 
َ ْ
ْ مع مأل قع ََ ّمنع نَْ َم  ََ يَا فَ ََ  �ِ ْةَ َجىَْل ملعع

وَمَجَََمدِ، وَعَىََ جَمِيْعِ مَآَِ وَمَأَصْحَمبِ وَمَاَّمبِعِي َ ََنعمْ بِإِحْسَم ٍ إََِى يَوْمِ م 
لََم �َْسِليماً . ََ  َو

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng Cao Cả hơn 
những gì con người gán ghép, Đấng Thuần Khiết nhất không 
vẫn bụi hay thiếu sót, Đấng Vô Can về bạn tình và con cái, 
Đấng đã nâng cao bảy tầng trời chất chồng nhau mà không 
cần cột chống đỡ, Đấng trải rộng mặt đất để con người và 
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vạn vật sinh sống, Đấng gia tăng sự kiên cố vững chải cho 
mặt đất bằng các quả núi làm cột, Đấng Tận Tường mọi bí 
mật và suy nghĩ giấu kín trong cỏi lòng, Đấng ấn định mọi 
việc lầm lạc và chân lý trong biển cả, trên cạn, trên không 
trung, Đấng nhìn thấu bước chân con kiến đen đi trong đêm 
u tối, Đấng tinh thông mọi suy nghĩ linh tinh của con người, 
Đấng ban đáp lại lời thình cầu của người khấn nguyện, Đấng 
ban bố vô số cho người thành tâm ước nguyện. Bề tôi xin tạ 
ơn Ngài nhiều hơn cả số lượng tạo vật đã tạo, xin cảm ơn 
Ngài về tất cả hồng ân đã ban và mỗi lần cảm ơn lại được 
ban thêm. Bề tôi xin tuyên thệ Allah là Thượng Đế duy nhất 
xứng đáng được thờ phụng mà không có cộng tác hay đối tác 
với Ngài, Ngài là Đấng sở hữu vương quyền nhưng lại luôn 
nhân từ với đám nô lệ và bề tôi xin chứng nhận Muhammad 
là nô lệ, là Rasul của Ngài, Người được cử phái đến với toàn 
thể nhân loại trên khắp địa cầu. Cầu xin Allah ban bình an 
và phúc lành cho Người, cho bạn thân của Người ông Abu 
Bakr người đã đánh đổi sinh mạng, tài sản vì tôn giáo; cho 
U’mar người làm cho Islam thêm hùng mạnh trước bao thế 
lực kẻ thù; cho U’thmaan người đã quyên góp tài sản làm 
cho đoàn quân được thuận lợi, cầu xin đó là nhân chứng hữu 
hiệu cho ông vào ngày phán xét; cho Aly người nổi tiếng bởi 
cường tráng và dũng cảm; cho toàn thể bằng hữu trung kiên 
nghĩa đãm của Người và cho tất cả an noi theo tấm gương vĩ 
đại của Người. 

Quí đạo hữu Muslim, trong cuộc hội thảo lần sáu tôi 
đã phân tích năm loại người liên quan đến nhịn chay, và 
trong lần thứ bảy này xin nói tiếp thể loại người nhịn chay 
còn lại. 
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 Thể loại thứ sáu: Người rời đi xa nhà với 
mục đích để được ăn uống tự do, chẳng những không được 
ăn uống tự do mà buộc phải nhịn chay đúng theo luật Islam. 
Nếu như rời xa nhà không vì mục đích này thì được phép lựa 
chọn giữa nhịn chay và ăn uống bình thường không phân 
biệt chuyến đi dài ngày hay ngắn ngày, một thời gian hay là 
xuyên suốt như nhóm phi công máy bay, tài xế xe khách, xe 
tải bởi Allah đã phán với lệnh chung rằng: 

رٖ ﴿ َف ٰ َس َ�َ ۡو 
َ
رِ�ًضا أ َم َن  ةٞ َوَمن َ� َّ لُۡيۡ�َ َوَ�  ََِِ ٱ ُ بُِ�ُم  َّ ٱ  َُ رِ� َر  ُُ ََ ُ

ٍ  أ ُّا
َ

ي ِۡن  من
 َ�ۡ ُِ لۡ ٱ َُ بُِ�ُم  رِ�  185البقرة:  ﴾ُُ

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 ngươi, chứ không hề muốn gây khó khăn 
cho các ngươi. Al-Baqarah: 185 (chương 2). Trong hai bộ 
Saheeh ghi, ông Anas bin Maalik  kể: “Lúc chúng tôi cùng 
Nabi  đi du hành xa, đối với người ăn uống không cảm 
thấy xấu hổ và cũng không ép buộc người nhịn chay phải 
xả.”  

Trong bộ Saheeh Muslim ghi, ông Abu Sa-e’d Al-
Khudry  kể: “Ai thấy được rằng mình có sức khỏe tốt thì 
nhịn chay là tốt nhất, và ai thấy mình mệt mỏi thì ăn uống là 
tốt nhất.” 

Trong bộ Sunan Abu Dawood ghi, ông Hamzah bin 
A’mr Al-Aslamy  đã hỏi: Thưa Rasul của Allah, tôi là 
người đấm bóp giác hơi chu du khắp nơi, đôi khi rơi vào 
tháng Ramadan, tôi là một thanh niên có sức khỏe nên cảm 
thấy nhịn chay sẽ dễ dàng hơn việc ăn uống và sẽ tránh được 
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thiếu nợ, thế nhịn chay và ăn uống điều nào tốt nhất cho tôi 
thưa Rasul của Allah? Rasul  đáp: 

ّي ((
َ
ََ  أ ِ � نَا ِدئْت َذل ََ   ))َحْ

“Cậu muốn như thế nào cũng được, hỡi Hamzah.”(
0F

1)   

Nếu tài xế xe khách cảm thấy khó khăn lúc lái xe mà 
còn nhịn chay Ramadan vì thời tiết quá oi bức chẳng hạn, 
lúc này được phép trì hoãn việc nhịn chay đến thời tiết bình 
thường hoặc lúc dễ dàng nhịn chay bù lại. Tốt nhất là người 
nhịn chay lựa chọn cách dễ dàng nhất giữa nhịn và ăn, nếu 
cả hai điều ngang bằng nhau thì nên nhịn chay bởi sẽ sớm 
hoàn thành nhiệm vụ và đồng cảm với cộng đồng Muslim, 
giống như xưa kia Rasul  đã từng làm như được ghi trong 
Saheeh Muslim từ ông Abu Al-Darda  kể: “Chúng tôi 
cũng xuất hành với Nabi  trong tháng Ramadan dưới thời 
tiết nóng khắc nghiệt đến nổi chúng tôi đều đặt tay lên đầu 
vì quá nắng, trong đoàn quân lúc đó không có ai nhịn chay 
ngoại trừ Rasul  và ông Abdullah bin Rawaahah. Và rồi 
Rasul  đã xả chay sớm do biết được sự nhịn chay trở nên 
quá khó khăn.”  

Ông Jaabir  kể: “Năm khải hoàn về Makkah là 
trong tháng Ramadan, thấy Rasul  nhịn chay nên cả đoàn 

                                                             
(1) Trong đường truyền của Hadith bị yếu nhưng lời Hadith được xác 

minh là thật, ông Hamzah nói: Thưa Rasul của Allah, tôi thấy mình rất 
khỏe trong việc nhịn chay lúc đi du hành, vậy tôi có bị tội nếu nhịn 
chay không ? Rasul đáp:  

َّ  َََمنْ  مِ ، ِمنْ  ِعْلَصة ِ�َ (( َل
َ
ِّ  َوَمنْ  فََمَسٌن، بَِ،ا أ َس

َ
 ْ  أ

َ
نَاحَ  فََ   نَصع م أ ِِ  جع  ))َيلَيْ

“Chẳng qua đó là sự giảm nhẹ của Allah, ai muốn thì ăn uống là điều 
tốt đẹp còn muốn nhịn chay thì chẳng bị tội gì cả.” 
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quân đều nhịn theo cho đến khi đặt chân đến Kura’ Al-
Ghameen thì có người đến tâu rằng mọi người cảm thấy rất 
khó khăn tiếp tục nhịn chay nhưng họ chờ xem Rasul  làm 
gì để làm theo. Thế là Nabi  cho gọi một chậu nước mà 
đứng giữa ba quân uống dưới các cặp mắt của đoàn quân.” 
Hadith do Muslim ghi. 

Ông Abu Sa-e’d Al-Khudry  kể: Khi đoàn quân 
Rasul  đến con sông do nước mưa tạo thành, lúc đó mọi 
người đang nhịn chay, Rasul  ngồi trên con lừa mà ra lệnh 
cho mọi đang đi bộ:  

نّ،ا ملّاسع ((
َ
َع م َ ِ

َْ  ))أَ

“Mọi người hãy uống nước đi.” Thấy mọi người đều cự 
tuyệt không uống, Rasul  nói tiếp:  

)) ٌِ ِْ م َِ  
َّ
ْم، إِ

ُع رَْةع
َ
ََ أ ْم، إِ

ََ لَْستع ِمثْلع ع  ))إِ

“Ta không giống như các người bởi Ta cưỡi lừa cảm thấy 
không khó khăn.” Mọi người vẫn không chịu uống, Rasul 
 lập tức bước xuống múc nước uống và mọi người cùng 
uống theo sau, nhưng Rasul  vốn không có chủ định uống. 
Hadith do Ahmad ghi.(

1F

2)  

Nếu nhịn chay gây khó khăn cho người đi đường xa 
thì hãy xả chay bởi trong Hadith của ông Jaabir  kể lúc 
Rasul  thấy mọi người nhịn chay khó khăn nên Người xả 

                                                             
(2) Đường truyền Hadith tốt được ghi chép trong quyển Al-Fat-h Al-

Rabbaani. 
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chay và ra lệnh mọi người đều xả chay, nhưng có người bẩm 
vẫn còn số người đang nhịn chay thì Rasul  bảo:  

َصا�ع (( عع
ْ
ََ مل ِ

َ
ْول

ع
َصا�ع، أ عع

ْ
ََ مل ِ

َ
ْول

ع
 ))أ

“Đó là những kẻ kháng lệnh, đó là những kẻ kháng 
lệnh.” Hadith do Muslim ghi.  

Trong hai bộ Saheeh, cũng do ông Jaabir  kể: 
Đang lúc đi đường thì Rasul  thấy mọi người xúm lại một 
chổ mà che mát cho một người, Người hỏi: “Chuyện gì 
vậy?” anh ta đang nhịn chay, mọi người đáp. Rasul  nói:  

 ))لَىَْس ِمَن ملِ َ ملَصيَامع ِف ملّسَفمِ ((

“Chẳng phải việc ngoan đạo là nhịn chay lúc đi đường 
xa.”  

Trường hợp nhịn chay lúc đang đi đường xa và cảm 
thấy khó mà tiếp tục nhịn đến chiều thì được phép xả chay, 
bởi xưa kia Rasul  đã xả chay khi biết việc nhịn chay gây 
khó khăn cho đoàn quân. 

Trường hợp quay trở về nhà trong lúc không nhịn 
chay thì sự nhịn chay hôm đó không được tính, bởi y đã 
không nhịn ngay từ đầu giờ và thời gian nhịn chay chỉ được 
tính khi ánh rạng đông xuất hiện. Nhưng có bắt buộc phải 
nhịn chay đến chiều không? Thì giới U’lama có hai ý kiến: 

 Thứ nhất: Theo câu nói nổi tiếng thuộc 
trường phái Imam Ahmab bin Hambal bắt buộc phải nhịn 
chay nhằm tôn trọng thời gian và bắt buộc nhịn bù do không 
đủ điều kiện chấp nhận nhịn chay trong ngày hôm đó. 
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 Thứ hai: Không bắt buộc nhịn chay bởi sự 
nhịn chay không có lợi ích gì do đã bắt buộc phải nhịn bù, 
còn việc tôn trọng thời gian thì đã được miễn ở thời gian bắt 
đầu nhịn một cách rõ ràng minh bạch. Ông Abdullah bin 
Mas-u’d nói: “Ai ăn ở đầu giờ nhịn chay thì tiếp tục ăn đến 
cuối giờ, tức ai được phép ăn uống ở thời khắc đầu bắt buộc 
nhịn chay do có lý do chính đáng thì được tiếp tục ăn cho 
đến cuối giờ.” Đây là câu nói của trường phái Imam Malik, 
Imam Al-Shaafi-y’ và là một ý kiến khác của Imam Ahmad, 
nhưng không phô trương việc ăn uống nhằm tránh mọi 
người bàn tán và nghĩ xấu, kẻo mọi người lầm tưởng rồi bắt 
chước làm theo. 

 Thể loại thứ bảy: Người bị bệnh có hi vọng 
chữa khỏi, được chia làm ba trường hợp: 

 Trường hợp thứ nhất: Không cảm thấy 
khó khăn hay ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bắt buộc nhịn 
chay bởi không có lý do được phép xã chay. 

 Trường hợp thứ hai: Khó khăn khi nhịn 
chay nhưng không gây hại đến sức khỏe, trường hợp này 
được phép xã chay bởi Allah phán: 

رٖ ﴿ َف ٰ َس َ�َ ۡو 
َ
رِ�ًضا أ َم َن  ةٞ َوَمن َ� َّ َر   ََِِ ََ ُ

ٍ  أ ُّا
َ

ي ِۡن   185البقرة:  ﴾من

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-Baqarah: 185 (chương 2). 
Nhưng tốt nhất không nên nhịn chay bởi sẽ tạo thêm áp lực 
cho bản thân, đôi khi còn đẩy mình thoát khỏi sự dễ dàng mà 
Allah đã cho phép trong khi có Hadith Rasul  nói: 
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ِع (( ْ  أعْمَ� َمْعِصيَاع
َ
َما نَْ َمنع أ َْ ِع  ِعَلصع ْ  أعمَ� 

َ
ِّ أ ِ ُع  ))إِّ  مَ  

“Quả thật Allah yêu thương người làm sự dễ dàng mà 
Allah cho phép giống như Ngài ghét bảo việc vi phạm tội 
lỗi.” Hadith do Ahmam, Ibnu Hibbaan và Ibnu Khuzaimah 
ghi.(

2F

3) 

 Trường hợp thứ ba: Gây hại đến bản thân 
nếu nhịn, lúc này bắt buộc y phải xả chay và cấm không 
được phép nhịn, bởi Allah phán: 

ِّن ﴿ ُ�ۡم  ِ ََ ُف ف
َ
ٓاْ  أ ُُ ُُ ۡۡ ََ َن بُِ�ۡم رَِحيمٗ َوَ�  �َ َ َّ   ٢٩النساء:   ﴾٢ْ ٱ

Và các người chớ giết hại bản thân các người, quả thật 
Allah rất mực độ lượng, nhân từ với các ngươi. Al-Nisa: 
29 (chương 4), Allah phán ở chương khác: 

ۡهَُُكةِ ﴿ ٱَّ  ََ ِ ُُ�ۡم ِ َِ ُۡ
َ

ْٓ  بَِ ُۡ  195 البقرة: ﴾َوَ� ُُُۡ

Và cấm các ngươi dùng tự tay đẩy các ngươi vào chỗ tự 
hủy. Al-Baqarah: 195 (chương 2).  

Vì Nabi  đã nói:  

ََ َسّقاً (( ََ َيلَيْ  ))إِّ  ِلَْفِس

“Quả thật, anh phải có nhiệm vụ đối với bản thân anh.” 
Hadith do Al-Bukhary ghi. Và Rasul  đã từng khuyến cáo: 

                                                             
(3) Trong đường truyền Hadith có gì đó không ổn nhưng bù lại lời Hadith 

được xác định đúng phù hợp với giáo lý Islam. 
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)) ِِ م  ِضَ
َ
َِ َو،  َضَ

َ
،(( 

“Đừng hại người rồi hại mình.” Hadith do Ibnu Maajah và 
Al-Haakim ghi, Imam Al-Nawawy nói: Hadith được trợ lực 
bởi nhiều đường truyền khác. 

Trường hợp đang nhịn chay thì bị bệnh nếu tiếp tục 
nhịn gây khó khăn thì được phép xả chay bởi có lý do chính 
đáng. Nếu khỏi bệnh vào ban ngày Ramadan trong lúc đầu 
giờ không nhịn chay thì sự nhịn chay ngày hôm đó không 
công nhận nếu nhịn chay ngay lúc khỏe, bởi nhịn chay chỉ 
được công nhận khi ở đầu giờ, nhưng có bắt buộc nhịn chay 
đến chiều hay không thì đã được đề cập ở phần trên. 

Trường hợp có xác nhận của bác sĩ việc nhịn chay sẽ 
gây trở ngại việc khỏi bệnh hoặc kéo dài thời gian chữa trị 
thì được phép ăn uống bởi sức khỏe quan trọng hết. Nếu 
bệnh có hi vọng chữa khỏi thì chờ đến lành bệnh thì nhịn bù, 
còn nếu bệnh không hi vọng chữa khỏi thì rơi vào thể loại 
thứ năm là được phép ăn uống và thay thế bằng xuất thức ăn 
mỗi ngày một người nghèo. 

Bề tôi khẩn cầu Allah ban thành công cho cộng 
đồng Muslim bằng những gì yêu thích và hài lòng, xin kéo 
xa bầy tôi tránh xa mọi điều làm Ngài phẩn nộ, cầu xin tha 
thứ tội lỗi cho bề tôi, cho cha mẹ bề tôi, cho toàn thể cộng 
đồng Muslim bằng sự rộng lượng và nhân từ của Ngài hỡi 
Đấng Khoan Dung. Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho gia quyến cùng toàn thể bằng hữu của 
Người. 


