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ijk  

ْغُفِسنَا اهللاِ نَْستَِعينُُه َونَْستَْغِفُرُه َوَغُعوُذ بِ حَنَْمُدُه وَ  ِبِ  احْلَْمدَ  إِنَّ 
َ
وِر أ َوِمْن َسيِّئَاِت  ِمْن رُشُ

ْقَماِجَا،
َ
ُ  اهللاُ  هِ َمْن َفْهدِ  أ َ ُ  ،فََال ُمِضلَّ  َ ْن َال  ،َوَمْن يُْضِلْل فََال َهاِدَي 

َ
ْشَهُد أ

َ
هَ َوأ ـٰ ُهللا إِالَّ ا إِلَـ

شْ 
َ
ُ َوأ َ يَك  ُ وَْحَدُه َال رَشِ ُ ًدا َقبُْدُه َورَُسو نَّ حُمَمَّ

َ
ْصـَحابِِه، ، َهُد أ

َ
ِ َوأ ِ َصـىلَّ اُهللا َعلَيْـِه، وبََلَ آ

 ً يِْن وََسلََّم تَْسِليْماً َكِثرْيا ِّ ا َنْعدُ . َوَمْن تَِبَعُهم بِإِْحَساٍن إِىَل يَْوِم ا مَّ
َ
  :أ

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, 
chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che 
chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm 
của chúng tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã 
bị Allah bỏ mặt sẽ không bao giờ tìm được đâu chân lý. Tôi tuyên thệ 
không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy 
nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài, và xin chứng nhận rằng 
Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài, cầu xin Allah bình 
an và phúc lành cho người cùng gia quyến của Người và tất cả bằng hữu 
của Người cả những ai noi theo tấm gương đức hạnh của họ đến ngày 
phán xét và sự bằng an ngày càng nhiều hơn. Amma Ba'd: 

Đây là bài viết ngắn gọn nói về "Ân Phước Nhịn Chay" bao gồm 
những nội dung sau: định nghĩa nhịn chay theo nghĩa Arập và theo nghĩa 
giáo lý Islam, ân phước và đặc điểm của nhịn chay, ý nghĩa và lợi ích của 
nhịn chay. Cũng trong bài viết này bao gồm cả ân phước tháng Romadon 
chi tiết như: nhịn chay, dâng lễ Solah Sunnah và đặc điểm về nó. Tất cả 
đều được dẫn chứng cụ thể. 

Cầu xin Allah chứng giám và ban cho việc làm nhỏ nhoi này được 
hồng ân và thành tâm kính dâng lên Ngài, hãy ban cho bài viết này giúp 
ích cho bề tôi ở cuộc sống hiện tại cả sau khi bề tôi trở về với Ngài và 
đồng thời ban hữu ích cho những ai chú tâm đến bài viết. Quả thật, Allah 
là Đấng Bảo Hộ hoàn hảo nhất và là Đấng Rộng Lượng nhất trong ban 
phát và ban thưởng, duy chỉ Ngài thừa đủ giúp đỡ bề tôi và hồng phúc 
thay cho việc phó thác đó, không sự chuyển động và sức mạnh nào có thể 
phát huy tác dụng đến khi được sự chấp thuận của Allah Đấng Tối Cao, 
Đấng Vĩ Đại. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho bề tôi của 
Ngài, cho Rosul, cho Thiên Sứ của Ngài, cho Người đáng tin cậy nhất đã 
đảm nhận lời mặc khải, Người tốt nhất trong tất cả tạo vật, Nabi của 
chúng tôi Muhammad bin Abdullah, cùng gia quyến của Người, tất cả 
bằng hữu của Người và cho cả những ai noi theo tấm gương tốt đẹp của 
họ đến ngày phán quyết. 

Chiều thứ năm ngày 26/05/1427 H 
Abu Abdur Rohman 

Sa-eed bin Aly bin Wahf Al-Qohtony 
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Thứ nhất: Định nghĩa nhịn chay theo nghĩa Arập và 
theo nghĩa giáo lý Islam: 

1- Nhịn chay theo nghĩa Arập: nghĩa là kiêng cử(1). Có người cho 
rằng: nhịn chay vào ban ngày khi mặt trời đứng bóng, Allah phán kể về 
chuyện của bà Mar-yam:  

{ X W   O     N  M  L z ٢٦: مريم  

Quả thật, tôi đã nguyện với Đấng rất mực Độ Lượng là tôi nhịn 
chay Mar-yam: 26. Tức bà sẽ kiêng không nói chuyện và ý nghĩ này 
được Allah phân trần ở vế sau: 

 { X W    S  R  Q  Pz ٢٦: مريم  
Do vậy, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với một ai trong ngày hôm 
nay. Mar-yam: 26. 

 
2- Nhịn chay theo nghĩa giáo lý Islam: là sự kiêng cử một số điều 

nhất định đó là: nhịn ăn, nhịn uống, nhịn quan hệ vợ chồng kể từ ánh rạng 
đông đến mặt trời lặn có định tâm(2). 

Có câu định nghĩa khác: là sự kiêng cử một số điều nhất định trong 
thời gian nhất định(3). 

Có câu định nghĩa khác: là sự kiêng cử nhất định, trong thời gian 
nhất định dựa theo một số yêu cầu nhất định(4). 

Có câu định nghĩa khác: là sự kiêng cử những điều làm hư sự nhịn 
chay dựa theo một số yêu cầu nhất định(5). 

Có câu định nghĩa khác: Kiêng cử có chủ định, có sự định tâm đối 
với một số điều nhất định trong khoảng thời gian nhất định và dành cho 
một số người nhất định(6).  

                                                 
(1) Ông Ibnu Manzur định nghĩa trong bộ Lisan Al-Arập: "Nhịn chay là không ăn, 

không uống và không nói chuyện. Nhịn chay theo nghĩa Arập: là kiêng cử và từ bỏ 
điều gì đó, gọi người nhịn chay là người nhịn chay là bởi y kiêng không ăn, không 
uống và không kết hôn. Có người cho rằng nhịn chay là sự kiêng không nói 
chuyện... còn ông Abu U'baidah nói: tất cả ai không ăn, không uống và không đi 
thì đươc gọi là nhịn chay." 

(2) Trích từ quyển Al-Ta'rifat của Al-Jarjany trang 177 và trong bộ Al-Misbaah Al-
Muneer của Al-Faiyumy quyển 1 trang 352. 

(3) Trích từ bộ Al-Mụny của Ibnu Qudamah quyển 4 trang 323 và bộ Al-Sharh Al-
Kabeer quyển 7 trang 323. 

(4) Trích từ bộ Al-Insof để biết về câu nói mạnh nhất trong các chủ đề tranh cải của 
Al-Mardawy quyển 7 trang 323. 

(5) Trích từ bộ Giáo Lý Tổng Hợp quyển 7 trang 28. 
(6) Trích từ bộ Al-Râdh Al-Murba' và chú thích của Ibnu Qosim quyển 3 trang 346, 

bộ Muntaha Al-Irodat của Muhammad bin Ahmad Al-Futuhy quyển 2 trang 5 và 
bộ Al-Iqnaa' nhằm bồi dưỡng cho nghiên cứu của Hajjawy quyển 1 trang 485. 
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Có câu định nghĩa khác: Kiêng không ăn, không uống, không quan 
hệ vợ chồng và những điều cấm khác đã được giáo lý qui định vào ban 
ngày dưới hình thức giáo lý cho phép(1)(2). 

 
* Định nghĩa được lựa chọn: Là sự tôn thờ Allah bằng cách nhịn 

chay có chủ định, có định tâm không ăn, không uống và không phạm tất 
cả những điều làm hư sự nhịn chay bắt đầu từ rạng đông đến mặt trời lặn 
dành riêng cho một số người nhất định cùng với một số điều kiện nhất 
định(3). 

 
Thứ hai: Ân phước và đặc điểm nhịn chay. 
Sự nhịn chay có rất nhiều ân phước và đặc điểm rất vĩ đại như sau: 
1- Nhịn chay nằm trong số việc làm được Allah tha thứ tội lỗi và 

được ban thưởng trọng hậu như Allah đã phán: 

 { X W  x  w   v  u  t  s  r
   �  ~  }  |   {  z  y

  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡
   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª                ©  ¨  §z 

  ٣٥: األحزاب
Quả thật, những người Muslim nam và nữ, những người có đức tin 
nam và nữ, những người ngoan đạo nam và nữ, những người bố thí 
nam và nữ, những người kiên nhẫn nam và nữ, những người kính sợ 
(Allah) nam và nữ, những người chân thật nam và nữ, những người 
nhịn chay nam và nữ, những người giử mình trong sạch (tránh khỏi 
tội quan hệ trước hôn nhân) nam và nữ, và những người tụng niệm 
Allah nam và nữ đã được Allah tha thứ tội và chuẩn bị cho họ phần 
thưởng vĩ đại. Al-Ahzab: 35. 
 

2- Nhịn chay là điều tốt đẹp nhất đối với người Muslim nếu ai biết 
được điều này như Allah đã phán: 

                                                 
(1) Trích từ chương Nhịn Chay của bộ Sharh Al-Umdah của Shaikh Al-Islam Ibnu 

Taimiyah quyển 1 trang 24. 
(2) Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: "Và trong những điều kiêng cử là kiêng nói 

bậy, nói vô ý thức ngoài ra còn kiêng luôn những lời nói Harom và không nên nói. 
Bởi kiêng những điều này trong suốt thời gian nhịn quan trọng hơn những thời 
gian không nhịn". Trích từ chương Nhịn Chay của bộ Sharh Al-Umdah của 
Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah quyển 1 trang 24. 

(3) Tham khảo bộ Al-Sharh Al-Mumté' của Ibnu Uthaimeen quyển 6 trang 310 và 
quyển Al-Ilmaam Bi Shai Min Ahkaam Al-Siyaam của Abdul Azeez bin Abdullah 
Al-Rojihy trang 7. 
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 { X W  g  f  e  d  cb   a  `  _z ١٨٤: البقرة  
Và sự nhịn chay là điều tốt nhất cho các người nếu các người biết 
được điều đó. Al-Baqoroh: 184. 
 

3- Nhịn chay là nguyên do tạo nên lòng kính sợ Allah như được 
phán: 

 { X W   ^  ]  \  [  Z    Y  X  W       V  U  T  S
  a  `  _z 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 trở thành người biết kính sợ (TA) Al-Baqoroh: 183. 
 

4- Nhịn chay là vật chắn che chở người Muslim nhịn chay với lửa 
hỏa ngục như được thuật lại Hadith sau: 

    رٍ ابِ جَ  َقنْ 
َ
َ نَّ اُم جُ يَ الصِّ :  انَ بُّ رَ  اَل قَ ((: اَل قَ   اهللاِ  وَل سُ رَ  نَّ أ  نَ ُد ِمـبْـعَ ا الْ هَ نُّ بِ جِ تَ سْ ٌة ي

  وَ يِل  وَ هُ ، وَ ارِ اجَّ 
َ
 نَ أ

َ
، ١٥٢٦٤، برقم ٢٣/٤١١و ،١٤٦٦٩، برقم ٢٣/٣٣أخرجه أمحد،  ))هِ ي بِ زِ جْ ا أ
  .))حديث صحيح بطرقه وشواهده (( :وقال حمققو املسند

Ông Jabir  thuật lại lời Nabi : "Thượng Đế của chúng ta phán bảo: 
nhịn chay là vật chắn che chở bề tôi (nhịn chay) với hỏa ngục, và nó 
(sự nhịn chay) là của riêng TA và Ta sẽ ban thưởng về nó."(1)  
 

ِقيُذَك بِا(( : اهللاِ قَاَل ىِل رَُسوُل  :قَاَل   َقْن َكْعِب بِْن ُعْجَرةَ 
ُ
يَا َكْعُب ْنَن ُعْجَرَة ِمْن  هللاِ أ

َمَراَء يَُكونُوَن ِمْن َنْعِدى
ُ
بَْواَنُهْم فََصدَّ  ،أ

َ
َ أ ِ َخَغُهْم بَلَ ُظلِْمِهمْ  ،َقُهْم ىِف َكِذبِِهمْ َفَمْن َغ

َ
 ،َوأ

َّ احْلَـوَْض  ،فَلَيَْس ِمىنِّ َولَْسُت ِمنْهُ  ْو لَـْم َفْغـَش فَلَـْم  ،َوَال يَـرُِد بَلَ
َ
بْـَواَنُهْم أ

َ
ـ أ َ ِ َوَمـْن َغ

 
َ
ْقُهْم ىِف َكِذبِِهْم َولَْم يُِعنُْهْم بَلَ ُظلِْمِهْم َفُهَو ِمىنِّ َوأ َّ احْلَوَْض  ،نَا ِمنْهُ يَُصدِّ يَا َكْعـُب  .وََسرَيُِد بَلَ

َالُة بُْرَهانٌ  :ْنَن ُعْجَرةَ  ْوُم ُجنٌَّة َحِصينَةٌ  ،الصَّ َدقَُة ُيْطِفـُئ اخْلَِطيئَـَة َكَمـا ُفْطِفـُئ  ،َوالصَّ َوالصَّ
َ بِـهِ  ،بََت ِمْن ُسْحٍت حَلٌْم غَ  يَْدُخُل اجْلَنَّةَ  يَا َكْعُب ْنَن ُعْجَرَة إِنَُّه الَ . الَْماُء اجَّارَ  ْو

َ
يَـا . اجَّاُر أ

وْ ُمبْتَافَ ، اجَّاُس ذَلِديَاِن َكْعُب ْنَن ُعْجَرةَ 
َ
، الرتمذي ))ُموبُِقَها بَائٌِع َغْفَسهُ  ٌع َغْفَسُه َفُمْعِتُقَها أ

، وصححه ١٤٤٤١، برقم ٣٣٢/ ٢٢، وأمحد ٦١٤كتاب الصالة، باب ذكر فضل الصالة، برقم 

                                                 
(1) Hadith do Ahmad ghi lại ở quyển 23 trang 33 Hadith số 14669 và trang 411 

Hadith số 15264. Giới xác thực bộ Al-Musnad nói: "Đây là Hadith Soheeh (chính 
xác) bởi những đường truyền và sự dẫn chứng của nó." 



 ٧

احكحذير من إمرة السفهاء، واحكحذير : ، واحلديث فيه١/٣٣٦ حيح الرتمذي،األكا يف ص
  . جع هناكاخنتهم بل ظلمهم، فلريإمن تصديقهم، و

Ông Ka'b bin U'jroh  kể: Nabi  đã nói với tôi rằng: "Ta cầu xin 
Allah che chở cho ông hỡi Ka'b bin U'jroh tránh khỏi uy quyền của 
cấp lãnh đạo. Đối với ai ở dưới quyền cai trị của họ rồi tin tưởng vào 
lời nói dối của họ và còn tiếp tay họ làm đều bất công thì chắc chắn y 
không phải là người của cộng động Ta và Ta cũng sẽ không (biện hộ) 
cho y lại càng không được Ta ban cho nước của Al-Hawdh (giếng 
nước của ngày tận thế), còn ai dưới quyền cai trị của họ nhưng không 
tin vào lời nói dối của họ cũng không tiếp tay họ làm điều bất công 
thì chắc chắn y là người thuộc cộng đồng Ta và Ta sẽ (biện hộ) cho y 
và y được Ta ban cho nước uống từ Al-Hawdh. Hỡi Ka'b bin U'jroh, 
lễ Solah là vật chứng, sự nhịn chay là vật chắn kiên cố, sự bố thí sẽ 
xóa tội lỗi giống như nước dập tắt lửa. Hỡi Ka'b bin U'jroh, chắn 
chắn sẽ không được vào thiên đàng đối với những ai mà thịt của 
chúng được tạo thành từ điều Harom, chính hỏa ngục sẽ là nơi ở đầu 
tiên của y. Hỡi Ka'b bin U'jroh, tất cả mọi người cứ mỗi sáng đem 
thân mình ra bán có người cứu vớt thân mình và có người hủy hoại 
thân mình."(1) 
 

ىِب الَْعاِص 
َ
ِّ َسِمْعُت رَُسوَل  :قَاَل   َقْن ُقثَْماَن بِْن أ

يَاُم ُجنٌَّة َكُجنَِّة (( :وُل َفقُ   اهللاِ إِ الصِّ
َحِدُكْم ِمَن الِْقتَالِ 

َ
ائِِف قَـاَل   هللاِ َواَكَن آِخُر َما َعِهَد إِىَلَّ رَُسوُل ا ))أ  :ِحنَي َنَعثىَِن إِىَل الطَّ

َالِة فَإِنَّ ىِف الَْقْوِم الَْكِبرَي وََذا احْلَاَجةِ (( ْز ىِف الصَّ ـيَاُم (( :و لفظ)) يَا ُقثَْماُن جَتَوَّ  ُجنَّـةٌ الصِّ
َحِدُكْم ِمَن الِْقتَالِ  ِمَن اجَّارِ 

َ
، ١٦٢٧٨، برقم ٢٦/٢٠٥، و٦٢٧٣، برقم ٢٦/٢٠٢أمحد )) َكُجنَِّة أ

   .، وصحح إسناده حمققو مسند اإلمام أمحد١٧٩٠٢، برقم ٢٩/٤٣٣و
ông Uthman bin Abi Al-O's  kể: chính tai tôi nghe Rosul  nói rằng: 
"Nhịn chay là vật chắn giống như cái chiêng mà các người dùng để 
che khi chiến đấu." Ông kể tiếp: và lời nói cuối cùng Rosul  khuyên 
tôi khi Người cử tôi đi To-if, Người nói: "Hỡi Uthman, hãy tạo sự dễ 
dàng trong lễ Solah (tức đừng kéo dài buổi lễ), bởi trong số họ có 
người già yếu và có người bận công việc." Có đường truyền khác: 

                                                 
(1) Hadith do Al-Tirmizy ghi lại ở phần Solah, chương nhắc về ân phước của Solah, 

Hadith số 614 và Ahmad ghi lại ở quyển 22 trang 332, Hadith số 14441 và đã 
được Al-Albany xác thực trong bộ Soheeh Al-Tirmizy quyển 1 trang 336. Hadith 
mang ý nghĩa: khuyến cáo tin tưởng làm theo mệnh lệnh ngu xuẩn và trợ giúp sự 
bất công của họ. 
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"Nhịn chay là vật chắn khỏi hỏa ngục giống như cái chiêng mà các 
người dùng để che khi chiến đấu."(1) 

 
5- Nhịn chay là sự phòng ngự kiên cố thoát khỏi hỏa ngục như 

được nhắc trong Hadith sau: 

ِ ُهَريَْرَة 
َ
يام جنٌَّة وِحْصٌن حصـنٌي ِمـَن اجَّـار: ((قَاَل  َعن اجَّيِبِّ  َقْن أ أمحـد )) الصِّ

، وحسـنه املنـذري، وقـال ١٥/١٢٣، وصحح إسـناده حمققـو املسـند، ٩٢٢٥، برقم ١٥/١٢٣
  )).حسن لغريه ((:١/٥٧٨األكا يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Nhịn chay là vật chắn và 
là điểm phòng ngự kiên cố thoát khỏi hỏa ngục."(2) 

 
6- Nhịn chay là sự kiềm hảm dục vọng như được ghi lại trong 

Hadith sau:  

ـبَاِب يَـا مَ : ((لََقْد قَاَل َجَا رَُسوُل اِهللا : قَاَل  ِهللا بِْن َمْسُعوٍد ا بْدِ قَ  َقنْ  ـ الشَّ َمـِن  ْعرَشَ
ْحَصـُن لِلَْفـْرِج  ،اْستََطاَع ِمنُْكُم اْكَاَءَة فَلْيزََتَوَّجْ 

َ
، َوأ َغضُّ لِلْبرََصِ

َ
إِنَُّه أ

، َوَمـْن لَـْم يَْسـتَِطْع فَ
ُ وَِجاءٌ  َ إِنَُّه 

ْوِم فَ كتاب الصوم، باب الصوم ملن خاف  ،اكخاري: متفق عليه)) َفَعلَيِْه بِالصَّ
كتاب اجاكح، باب استحباب اجـاكح ملـن تاقـت  سلم،، وم١٩٠٥زبة، برقم لعُ بل نفسه ا

ه، ووجد مؤنة، واشت   . ١٤٠٠املؤنة بالصوم،برقم  عن ال من عجزغنفسه إ

Ông Abdullah bin Mas-u'd  kể: Rosul  đã nói với chúng tôi rằng: 
"Hỡi các chàng thanh thiếu niên! Ai có khả năng (về tiền tài và sức 
khỏe) thì hãy thành hôn đi, bởi chính nó sẽ bảo vệ cặp mắt (không 
nhìn điều Harom tức nhìn vào phụ nữ) và bảo vệ được bộ sinh dục 
(không quan hệ tình dục bừa bải). Đối với ai không có khả năng thì 
hãy nhịn chay đi, bởi chính sự nhịn chay là sự kiềm hảm dục vọng 
kia."(3) 

                                                 
(1) Hadith do Ahmad ghi lại quyển 26 trang 202 Hadith số 6273 và quyển 26 trang 

205 Hadith số 16278 và quyển 29 trang 433 Hadith số 17902 và đường truyền 
Hadith đã được giới xác thực bộ Musnad của Imam Ahmad xét duyệt. 

(2) Hadith do Ahmad ghi lại quyển 15 trang 123 Hadith số 9225 và đường truyền 
Hadith đã được giới xác thực bộ Musnad của Imam Ahmad xét duyệt ở quyển 15 
trang 123, ông Al-Munziry cho đây là Hadith Hasan (đúng) và Al-Albany nói 
trong Soheeh Al-Targheeb và Al-Tarheeb quyển 1 trang 578: "Hadith được nhiều 
người khác cho là Hasan (đúng)." 

(3) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương Nhịn Chay Đối Với Ai 
Độc Thân Hadith số 1905, và Muslim ghi lại ở phần Hôn Nhân, chương Khuyến 
Khích Thành Hôn Đối Với Ai Có Khả Năng Về Tài Chính Lẫn Sức Khỏe & 
Thường Xuyên Nhịn Chay Đối Với Ai Không Có Khả Năng, Hadith số 1400. 
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7- Nhịn chay một ngày khi đang thánh chiến vì Allah sẽ được Ngài 
kéo xa khỏi hỏa ngục khoảng cách bảy mươi năm như được nhắc trong 
Hadith sau: 

 َقْن 
َ
َّ : قَاَل  اخْلُْدرِي  َسِعيدِ أ ِ  هللاِ ىِف َسـِبيِل ا اً َمْن َصـاَم يَْومـ((: َفُقوُل   َسِمْعُت اجَّ

َد اهللاُ  لسـري، ااكخاري، كتـاب اجلهـاد و: متفق عليه)) اً َعِن اجَّاِر َسبِْعنَي َخِريف وَْجَههُ  َنعَّ
، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام يف ٢٨٤٠باب فضل الصوم يف سبيل اهللا، برقم 

  .١١٥٣سبيل اهللا ملن يطيقه بال رضر وال تفويت حق، برقم 
Ông Abu Sa-eed Al-Khudry  kể: chính tai tôi đã nghe Nabi  nói rằng: 
"Ai nhịn chay một ngày trong con đường của Allah sẽ được Ngài kéo 
mặt của người đó ra xa khỏi hỏa ngục khoảng cách bảy mươi năm."(1) 

 
8- Nhịn chay một ngày khi đang thánh chiến vì Allah sẽ được Ngài 

kéo xa khỏi hỏa ngục khoảng cách như trời với đất như được nhắc trong 
Hadith sau: 

َماَمَة اْكَاِهىِلِّ 
ُ
ىِب أ

َ
ِّ   َقْن أ ِ ْ  هللاُ َجَعَل ا هللاِ ىِف َسِبيِل ا اً يَْوم َمْن َصامَ : ((قَاَل  َعِن اجَّ نَُه بَي

رِْض َكَما َننْيَ السَّ  اً َوَبنْيَ اجَّاِر َخنَْدق
َ
الرتمذي، كتاب فضائل، اجلهاد، باب فضل )) َماِء َواأل

حسن (( :٢/٢٢٣، وقال األكا يف صحيح سنن الرتمذي، ١٦٢٤الصوم يف سبيل اهللا، برقم 
  . ٥٦٣، برقم لألكا سلسلة األحاديث الصحيحة: وانظر ،))صحيح

Ông Abu Amamah Al-Bahily  thuật lại lời Nabi : "Ai nhịn chay 
một ngày trong con đường của Allah sẽ được Ngài tạo ra giữa người 
đó và hỏa ngục một chiến hào rộng lớn như khoảng cách trời đất."(2) 

Imam Al-Qur-tu-by phân tích Hadith: "Ai nhịn chay một ngày 
trong con đường của Allah" tức: trong con đường qui phục thuần phục 
Ngài nghĩa là định tâm làm vì Allah, có người nói: là thánh chiến vì 
Allah.(3) 

Imam Al-Nawawy nói: "Trong Hadith nói lên ân phước nhịn chay 
khi đang thánh chính vì Allah nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe, 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Thánh Chiến, chương Ân Phước Nhịn Chay 

Khi Đang Thánh Chiến Vì Allah Hadith số 2840, và Muslim ghi lại ở phần Nhịn 
Chay, chương Ân Phước Sự Nhịn Chay Khi Đang Thánh Chiến Vì Allah Đối Với 
Ai Có Năng Lực Không Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe & Nhiệm Vụ, Hadith số 
1153. 

(2) Hadith do Al-Tirmizy ghi lại ở phần Ân Phước, phần Thánh Chiến, chương Ân 
Phước Nhịn Chay Khi Đang Thánh Chính Vì Allah Hadith số 1624, Shaikh Al-
Albany nói trong Soheeh Sunnan Al-Tirmizy quyển 2 trang 223: "Hadith Hasan 
Soheeh." Và tham khảo thêm bộ Hadith Soheeh của Al-Albany Hadith số 563. 

(3) Trích từ bộ Tìm Hiểm Những Gì Còn Khúc Mắc bộ Rút Gọn Sách Của Muslim 
quyển 3 trang 218. 
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không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chinh chiến và không làm mất đi ý nghĩa 
chiến trường thì sẽ được kéo xa ra khỏi hỏa ngục với khoảng cách bảy 
mươi năm."(1) 

Shaikh Ibnu Baaz nói: "Trong Hadith mang hai ý nghĩa là nhịn 
chay khi đang thánh chiến như thể hiện trong lời Hadith và nhịn chay qui 
phục thuần phục Allah."(2) 

 
9- Nhịn chay là lời di huấn của Nabi  và không gì có thể so sánh 

đặng với nhịn chay như được nhắc trong Hadith sau: 
Ông Abu Amamah  kể: tôi đã nói với Rosul : Thưa Rosul của 

Allah! Hãy chỉ tôi một điều mà điều đó giúp ích được cho tôi với Allah. 
Nabi  bảo:  

ُّ قَاَل  ِ ُ َال  هُ نَّ إِ فَ  مِ وْ الصَّ بِ  َك يْ لَ عَ (( : اجَّ َ   )) ِمثَْل 
"Anh hãy nhịn chay đi bởi không có gì giống như nhịn chay." Theo 
đường truyền khác ông Abu Amamah hỏi: việc làm nào tốt đẹp nhất ? 
Nabi  đáp:  

ُ   ِعْدَل َال  هُ نَّ إِ فَ  مِ وْ الصَّ بِ  َك يْ لَ عَ (( َ((  
"Anh hãy nhịn chay đi bởi không có gì so sánh bằng nhịn chay." 

 
10- Nhịn chay được vào thiên đàng bằng cửa Al-Roiyaan như được 

nhắc trong Hadith sau: 

ِّ  بِن َسْعٍد َقْن َسْهٍل  ِ يَّاُن، يَـْدُخُل ِمنْـُه إِنَّ ىِف اجْلَنَِّة بَ (( :قَاَل  َعِن اجَّ ُ الرَّ َ ابًا ُفَقاُل 
ائُِموَن يَْوَم الِْقيَاَمةِ ال َحٌد َلرْيُُهمْ صَّ

َ
ـائُِموَن  ،، َال يَْدُخُل ِمنُْه أ ْفـَن الصَّ

َ
، َال َفيَُقوُمـونَ ُفَقـاُل أ

 
َ
ْغِلَق ، فَلَْم يَْدُخْل ِمنُْه أ

ُ
إَِذا َدَخلُوا أ

َحٌد َلرْيُُهْم، فَ
َ
اكخاري، : متفق عليه)) َحدٌ يَْدُخُل ِمنُْه أ

، ومسلم، كتـاب الصـيام، بـاب فضـل ١٨٩٦كتاب الصوم، باب الريان للصائمني، برقم 
  . ١١٥٢الصيام، برقم 

Ông Sahl bin Sa'd  thuật lại lời Nabi : "Quả thật, ở thiên đàng có 
cửa được gọi là cửa Roiyaan dành riêng cho người nhịn chay bước 
vào trong ngày tận thế, ngoài họ ra không ai được bước vào. Khi đó 
có lời bảo: những người nhịn chay đâu rồi họ đều đứng dậy, không 

                                                 
(1) Trích từ bộ phân tích Soheeh Muslim của Al-Nawawy quyển 8 trang 218, tham 

khảo thêm Fath Al-Bary của Ibnu Hajar quyển 6 trang 48. 
(2) Tôi nghe được câu này khi Shaikh đang nhận xét về Soheeh Al-Bukhory Hadith số 

2840. 
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một ai khác bước vào cùng họ. Một khi họ đã bước vào hết cửa bị 
đóng lại không cho một ai vào sau đó."(1)  

Theo đường truyền khác cũng do ông Sahl bin Sa'd  thuật lại lời 
Nabi :  

ـائُِمونَ (( يَّـاَن َال يَْدُخلُـُه إِالَّ الصَّ بَْواٍب، ِفيَها بَاٌب يَُسىمَّ الرَّ
َ
اكخـاري،  ))ىِف اجْلَنَِّة َعَماِغيَُة أ

  .٣٢٥٧كتاب بدء اخللق، باب صفة أبواب اجلنة، برقم 
"Ở thiên đàng gồm có tám cửa có một cửa được gọi là cửa Al-
Roiyaan không ai được bước vào ngoại trừ người nhịn chay."(2) 

 

ىِب ُهَريَْرَة 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  َقْن أ

َ
ْغَفـَق َزوَْجـنْيِ ىِف َسـِبيِل اهللاِ (( :قَاَل   أ

َ
نُـوِدَى ِمـْن  َمْن أ

بَْواِب اجْلَنَّةِ 
َ
َالِة، َوَمْن َفمَ . ، َهَذا َخرْيٌ يَا َقبَْد اهللاِ  :أ َالِة ُدىِعَ ِمْن بَاِب الصَّ ْهِل الصَّ

َ
ْن اَكَن ِمْن أ

َها ْهِل اجْلِ
َ
َهادِ اَكَن ِمْن أ يَامِ ِد ُدىِعَ ِمْن بَاِب اجْلِ ْهِل الصِّ

َ
يَّانِ  ، َوَمْن اَكَن ِمْن أ ، ُدىِعَ ِمْن بَاِب الرَّ

َدقَِة ُدىِعَ ِمْن بَاِب الصَّ  ْهِل الصَّ
َ
بُو بَْكٍر .  ))َدقَةِ َوَمْن اَكَن ِمْن أ

َ
ىِب  َفَقاَل أ

َ
ىمِّ يَـا بِأ

ُ
نَْت َوأ

َ
أ

َحـٌد ِمـْن تِلْـ �ِرَُسوَل اهللاِ 
َ
وَرٍة ، َفَهـْل يُـْدىَع أ بَْواِب ِمْن رَضُ

َ
َك ، َما بَلَ َمْن ُدىِعَ ِمْن تِلَْك األ

بَْواِب لُكَِّها قَاَل 
َ
ْن تَُكـوَن ِمـنُْهمْ  ،َغَعمْ (( :األ

َ
رُْجـو أ

َ
اكخـاري، كتـاب : همتفـق عليـ)) َوأ

كتاب الزاكة، باب من مجع الصـدقة  ،، ومسلم١٨٩٦ان للصائمني، برقم ، باب الريَّ يامالص
  .)١٠٢٧(-٥٨وأعمال الرب، برقم 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Ai bố thí hai điều (từ bất 
cứ tài sản nào) vì con đường chính nghĩa của Allah sẽ được gọi từ các 
của thiên đàng: hỡi bề tôi của Allah, đây quả là điều tốt. Ai thuộc 
nhóm người dâng lễ Solah sẽ được gọi đi vào cửa Solah, ai thuộc 
nhóm người thánh chiến sẽ được gọi đi vào cửa thánh chiến, ai thuộc 
nhóm người nhịn chay sẽ được gọi đi vào cửa Al-Roiyaan và ai thuộc 
nhóm người bố thí sẽ được gọi đi vào cửa bố thí." Ông Abu Bakr hỏi: 
tôi thề bởi Allah chứng giám, thưa Rosul của Allah! có ai được gọi đi vào 
hết tất cả các cửa thiên đàng đó không? Nabi  đáp: "Có, Ta hy vọng 
ông là người trong số đó."(3) 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương Cửa Roiyaan Dành Cho 

Người Nhịn Chay Hadith số 1896 và Muslim ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương 
Ân Phước Nhịn Chay Hadith số 1152. 

(2) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Khởi Đầu Tạo Hóa, chương Hình Dạng Cửa 
Của Thiên Đàng Hadith số 3257. 

(3) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương Cửa Roiyaan Dành Cho 
Người Nhịn Chay Hadith số 1896 và Muslim ghi lại ở phần Zakat Bắt Buộc, 
chương Ai Bố Thí Nhiều & Có Nhiều Việc Thiện Hadith số 58, 1027. 
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11- Nhịn chay là đặc điểm đầu tiên được vào thiên đàng như được 
nhắc trong Hadith:  

 َقْن 
َ
  نْ مَ : (( اهللاِ  وُل سُ رَ  اَل قَ : اَل قَ   ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ أ

َ
َ  حَ بَ ْص أ ْ   اَل قَـ ))؟ اً مائِ َص  مْ كُ نْ مِ  مُ وْ ا

َ
و بُـأ

  : رٍ كْ بَ 
َ
بَ  ِن مَ فَ (( :اَل قَ . انَ أ َ  مُ كُ نْ مِ  عَ ايَّ ْ بُو بَْكٍر  قَاَل )) ؟ ةَ ازَ نَ جَ  مَ وْ ا

َ
نَا: أ

َ
 نْ مَ فَ ((: قَاَل . أ

 
َ
َ  مُ كُ نْ مِ  مَ عَ طْ أ ْ بُو بَْكٍر  قَاَل  ))؟ يناً كِ سْ مِ  ومَ ا

َ
نَا: أ

َ
َـ مُ كُ نْ ِمـ دَ َخ  نْ َمـفَ ((: قَـاَل . أ ْ  ومَ ا

  اَل قَ  ))؟ يضاً رِ مَ 
َ
  : رٍ كْ و بَ بُ أ

َ
 َل َخـ دَ الَّ إِ  ئٍ رِ  اْمـيِف  نَ عْ مَ تَ ا اْجـَمـ: (( اهللاِ  وُل سُ رَ  اَل قَ ، فَ انَ أ

بـرقم  إىل الصدقة غريهـا مـن أنـواع الـرب، باب فضل من ضمَّ  مسلم،كتاب الزاكة، ))ةَ نَّ اجْلَ 
١٠٢٨.  

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Hôm nay, ai nhịn chay 
trong các người ?" ông Abu Bakr  đáp: tôi. Nabi  hỏi tiếp: "Hôm 
nay, ai trong các người đi theo người chết ?" ông Abu Bakr  đáp: tôi. 
Nabi  hỏi tiếp: "Hôm nay, ai trong các người bố thí thức ăn cho 
người nghèo ?" ông Abu Bakr  đáp: tôi. Nabi  hỏi tiếp: "Hôm nay, 
ai trong các người thăm viếng người bệnh ?" ông Abu Bakr  đáp: tôi. 
Khi đó Nabi  nói: "Tất cả việc làm này được một người làm sẽ được 
vào thiên đàng."(1)  

Theo đường truyền khác Nabi  nói:  

برقم  اكخاري يف األدب املفرد، ))ةَ نَّ اجْلَ  َل خَ  دَ الَّ إِ  مٍ وْ  يَ يِف  لٍ جُ  رَ يِف  اُل َص اخلِْ  هِ ذِ هَ  ْت عَ مَ تَ ا اجْ مَ ((
  .١٩٥ص وصححه األكا يف صحيح األدب املفرد، ،٥١٥

"Bất cứ ai làm được những điều này trong ngày sẽ được vào thiên 
đàng."(2) 

 
12- Nhịn chay xóa được tội lỗi như được nhắc trong Hadith: 

ِ (( :َعن اجَّيِبِّ   ُحَذْفَفةَ َقْن  ِ ْهِلِه َوَما
َ
َالُة  فِتْنَُة الرَُّجِل ىِف أ ُرَها الصَّ هِ وََجارِهِ تَُكفِّ ِ

َ َوَو
ْمُر َواجَّىْهُ 

َ
َدقَُة َواأل ْوُم َوالصَّ  وَ ((:و لفظ)) َوالصَّ

َ
ْ بِـ رُ مْ اْأل ْ  ِن َعـ يْهُ اجَّـوَ  وِف رُ عْ مَ ال  ))رِ َكـنْ مُ ال

: ، وكتاب الزاكة، بـاٌب ٥٢٥اكخاري، كتاب الصالة، باب الصالة كفارة، برقم : متفق عليه
ـ: ، وكتاب الصوم، بـاٌب ١٤٣٥ر اخلطيئة، برقم الصدقة تكف ، ١٨٩٥ارة، بـرقم الصـوم كفَّ

                                                 
(1) Hadih do Muslim ghi lại ở phần xuất Zakat bắt buộc, chương Ân Phước Của Ai 

Bố Thí & Nhiều Việc Thiện Khác Hadith số 1028. 
(2) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Văn Hóa Của Mỗi Người Hadith số 515 và 

được Al-Albany xác thực trong bộ Soheeh Al-Adab Al-Mufrid trang 195. 



 ١٣

ومسلم، كتاب اإليمان، باب رفع األمانة واإليمان من بعض القلوب وعـرض الفـنت بل 
  .١٤٤القلوب، برقم 

"Ai bị thử thách trong vấn đề gia đình, tài sản, con cái và xóm giềng 
sẽ được xóa bỏ bởi: lễ Solah, nhịn chay, bố thí, ra lệnh và cấm." Theo 
đường truyền khác Nabi  nói: "Ra lệnh làm việc thiện và cấm làm 
điều tội lỗi."(1) 

Đây chính là ân phước vĩ đại được Allah ban cho người Muslim 
khi họ phạm phải thử thách với gia đình, con cái, tài sản, láng giềng sẽ 
được xóa sạch bởi lễ Solah, bằng sự nhịn chay, bằng sự bố thí bằng cách 
ra lệnh làm điều thiện và ngăn cản làm điều tội lỗi. Đối với người Muslim 
cố gắng làm thật nhiều những việc làm này để được hưởng phần thưởng 
trên nhưng những điều này chỉ xóa được tội lỗi nhỏ thôi còn đại trọng tội 
và tội lớn bắt buộc phải sám hối theo điều kiện đã qui định.(2) 

 
13- Người nhịn chay được ban thưởng vô hạn không tính toán. 
 
14- Người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui ở trần gian và niềm 

vui ở ngày phán xử. 
 
15- Tuyến nước bọt của người nhịn chay đối với Allah còn thơm 

hơn cả mùi thơm tốt nhất của trần gian như được nhắc trong Hadith: 

ِ َعن 
َ
ـيَامَ : قَاَل اُهللا َيَعاىَل (( : قَاَل رَُسوُل اهللاِ   ةَ ُهَريْرَ  أ ُ إِالَّ الصِّ َ  ،لُكُّ َقَمِل ابْـِن آَدَم 

إِنَُّه ىِل 
ْجِزى بِهِ  فَ

َ
نَا أ

َ
إَِذا اَكَن يَْوُم َص . َوأ

ْوُم ُجنٌَّة فَ َحِدُكْم فََال يَْرفُْث َوالصَّ
َ
، َوَال يَْسـَخْب، ْوِم أ

ْو قَاتَلَُه فَلْيَُقْل 
َ
َحٌد أ

َ
ِّ اْمُرٌؤ َصائِمٌ : فَإِْن َسابَُّه أ

ائِِم  .إِ ٍد نِيَِدهِ خَلُلُوُف فَِم الصَّ ِي َغْفُس حُمَمَّ
َّ َوا

ْطيَ 
َ
ْفَطَر فَِرَح بِِفْطِرهِ َوإَِذا ليَِقَ  ،ِمْن ِريِح الِْمْسِك  ُب ِعنَْد اهللاِ أ

َ
ائِِم فَرَْحتَاِن َفْفرَُحُهَما إَِذا أ لِلصَّ

  )) َربَُّه َعزَّ وََجلَّ فَِرَح بَِصْوِمهِ 
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Rosul : "Allah Đấng Tối Cao phán: 
tất cả mọi việc làm của con cháu Adam đều là của y ngoại trừ sự nhịn 
chay, riêng nó là của TA và chính TA sẽ ban thưởng cho nó. Sự nhịn 
chay là vật chắn, cho nên khi các người nhịn chay thì chớ nói lời dâm 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Solah, chương lễ Solah là sự xóa tội Hadith 

số 525, ghi lại ở phần Zakat, chương sự bố thí xóa đi tội lỗi Hadith số 1435, ghi 
lại ở phần nhịn chay, chương nhịn chay là sự xóa tội lỗi Hadith số 1895 và 
Muslim ghi lại ở phần Iman chương sự tin cậy và đức tin bị lấy ra khỏi tim của 
một số người và bị gặp phải thử thách Hadith số 144. 

(2) Tham khảo thêm bộ Fath Al-Bary của Ibnu Hajar quyển 6 trang 605 và tôi nghe 
được Shaikh Ibnu Baaz nói tương tự như thế khi nhịn định về Soheeh Al-Bukhory 
Hadith số 1435. 



 ١٤

dục, cũng chớ gào thét chửi bới. Một khi người nhịn chay bị ai đó chửi 
hoặc đuổi giết thì hãy nói: Quả thật, tôi đang nhịn chay. Nabi  nói: 
Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Muhammad Ta là tuyến nước bọt 
của người nhịn chay đối với Allah thơm hơn cả mùi thơm tốt nhất 
của trần gian. Đối với người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui khi 
xả chay và niềm vui khi được trình diện với Thượng Đế Đấng Hùng 
Mạnh và Cao Quí về sự nhịn chay của mình."  

Theo đường truyền khác do Al-Bukhory ghi lại, Nabi  nói: 

يَاُم ُجنٌَّة، فَال يَْرفُْث ، َوال جَيَْهـْل فَـإِِن اْمـرُ ((: و لفظ للبخاري ْو َشـاَيَمُه الصِّ
َ
ٌؤ قَاتَلَـُه، أ

ِّ َصائِمٌ : فَلْيَُقْل 
ِّ َصائِمٌ  إِ

ٍد نِيَِدهِ خَلُلُوُف فَِم ا. إِ ِي َغْفُس حُمَمَّ
َّ ْطيَـُب ِعنْـَد اَوا

َ
ائِِم أ  هللاِ لصَّ

ْجـىِل ، ِمْن ِريِح الِْمْسِك 
َ
ابَُه وََشْهَوتَُه ِمـْن أ ـيَاُم ىِل َفرْتُُك َطَعاَمُه َورَشَ  ، الصِّ

َ
ْجـِزى بِـِه، ، َوأ

َ
نَـا أ

ْمثَالَِها
َ
  ))َواحْلََسنَُة بَِعرْشِ أ

"Sự nhịn chay là vật chắn cho nên chớ văng tục và có hành động dại 
dột. Nếu có bị ai đuổi giết hoặc bị chửi mắng thì hãy nói: Quả thật tôi 
đang nhịn chay, quả thật tôi đang nhịn chay. Ta thề bởi Đấng nắm 
lấy linh hồn Muhammad Ta là tuyến nước bọt của người nhịn chay 
đối với Allah còn thơm hơn cả mùi thơm nhất của trần gian, y đã bỏ 
thức ăn thức uống và dục vọng của mình vì TA (Allah), sự nhịn chay 
là của riêng TA, chính TA sẽ ban thưởng cho nó và cứ mỗi việc tốt 
được nhân lên mười lần."  

Theo đường truyền khác do Muslim ghi lại, Nabi  nói: 

ُ (( :و لفظ ملسلم َ ْمثَالَِهـا إِىَل َسـبِْع ِمائَـِة  :لُكُّ َقَمِل ابِْن آَدَم يَُضاَقُف 
َ
ـ أ احْلََسـنَُة بَِعرْشِ

إِنَُّه يِل  : هللاُ قَاَل ا .ِضْعٍف 
ْوَم فَ ْجِزي بِهِ إِالَّ الصَّ

َ
نَا أ

َ
  نْ ِمـ هَ اَمـعَ طَ وَ  هُ تَ وَ هْ َشـ عُ دَ يَ  ، َوأ

َ
، يِل ْجـأ

 ِ ُ ، وَ هِ بِّ رَ  اءِ قَ لِ  دَ نْ عِ  ةٌ حَ رْ فَ ، وَ هِ رِ طْ فِ  دَ نْ عِ  ةٌ حَ رْ فَ : انِ تَ حَ رْ فَ  مِ ائِ لصَّ ل   هِ يْ فِ  وٌف لُ خَل
َ
 نْ مِ  اهللاِ  دَ نْ عِ  ُب يَ طْ أ

ْ  ِح يْ رِ  ، وباب ١٨٩٤فضل الصوم، برقم اكخاري، كتاب الصوم، باب : متفق عليه ))ِك سْ مِ ال
، ومسلم، كتـاب الصـيام، بـاب حفـظ اللسـان ١٩٠٤إ صائم إذ اشتم، برقم : هل يقول

  .)١١٥١( -١٦٤، وباب فضل الصيام برقم ١١٥١للصائم برقم 

"Tất cả mỗi việc làm (thiện) của con cháu Adam được nhân lên từ 
mười đến bảy trăm lần. Allah Đấng Hùng Mạnh & Cao Quí phán: 
ngoại trừ sự nhịn chay riêng nó là của TA, chỉ có TA mới ban thưởng 
cho nó bởi y đã bỏ đi dục vọng, thức ăn vì TA. Người nhịn chay có 
được hai niềm vui: niềm vui khi xả chay và niềm vui khi trình diện 
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Thượng Đế y và là tuyến nước bọt của người nhịn chay đối với Allah 
còn thơm hơn cả mùi thơm nhất của trần gian."(1)(2) 

 
16- Sự nhịn chay và Qur'an là hai nhân chứng biện hộ cho chủ nó 

vào ngày phán xử như được nhắc trong Hadith sau: 

نَّ رَُسوَل ا  بِْن َقْمٍرو هللاِ َقْن َقبِْد ا
َ
يَاُم َوالُْقْرآُن يَْشَفَعاِن لِلَْعبِْد يَـْوَم (( :َل قَا ِهللا أ الصِّ

يَامُ  .الِْقيَاَمةِ  ْعىِن ِفيـهِ  :َفُقوُل الصِّ ـَهَواِت بِاجََّهـاِر فََشـفِّ َعاَم َوالشَّ ْى رَبِّ َمنَْعتُُه الطَّ
َ
َوَيُقـوُل  .أ

ْعىِن ِفيهِ  َعانِ (( قَاَل  )).الُْقْرآُن َمنَْعتُُه اجَّْوَم بِاللَّيِْل فََشفِّ ، ٢/١٧٤أمحـد يف املسـند، )) فَيَُشـفَّ
 حســن :(( ١/٥٧٩، وقــال األكــا يف صــحيح الرتغيــب والرتهيــب، ١/٥٥٤واحلــاكم، 

  )).صحيح

Ông Abdullah bin A'mr  thuật lại lời Nabi : "Nhịn chay và Qur'an 
sẽ biện hộ cho bề tôi vào ngày phán xử. Sự nhịn chay trình: Thưa 
Thượng Đế bề tôi, bề tôi đã cấm người này ăn và dục vọng vào ban 
ngày, xin hãy xem xét lại cho y, còn Qur'an thì trình: bề tôi đã ngăn 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Nhịn chay, chương Ân Phước Nhịn Chay 

Hadith số 1894 và ở chương: Câu: "Quả Thật, Tôi Đang Nhịn Chay" là muốn nói 
thì nói, Hadith số 1904 và Muslim ghi lại ở phần Nhịn chay, chương bảo vệ cái 
lưỡi của người nhịn chay Hadith số 1151 và chương Ân Phước Nhịn Chay Hadith 
số 164 và số 1511. 

(2) Qua Hadith này rút được một số bài học sau: 
1- Sự nhịn chay là của Allah Đấng Tối Cao, duy chỉ mới Ngài ban thưởng cho sự 

nhịn chay và tất cả mọi việc thiện khác cũng của riêng Allah. Bởi chắc chắn sự 
nhịn chay không một ai có thể biết được ai đó có nhịn chay thật sự không chỉ 
ngoại trừ Allah, cho nên người nhịn chay không thể khoe khoan sự nhịn chay 
của mình bằng hành động mặc dù có thể khoe khoan bằng lời nói giống như 
việc ai đó nói rằng tôi đang nhịn chay, còn sự nhịn chay thật sự là điều bí mật 
giửa người nhịn chay với Allah. 

2- Nhịn chay là sự kiên nhẫn chịu đựng cơn hoành hành của đói khát, chính vì sự 
kiên nhẫn đó mà Allah ban thưởng cho họ một cách không tính toán. 

3- Allah rất thương yêu sự nhịn chay vì vậy mà tuyến nước bọt của người nhịn 
chay đối với Ngài thơm hơn cả mùi thơm thơm nhất của trần gian. 

4- Nhịn chay là lý do được hưởng niềm hạnh phúc của trần gian và ngày sau, bởi 
người nhịn chay thấy được niềm vui khi xả chay, đấy chính là hồng ân mà 
Allah ban cho họ giúp đỡ họ được hoàn thành sự nhịn chay thật xuất sắc và đã 
xua đuổi khỏi họ sự đói khát. Tùy theo mỗi người mà có một niềm vui riêng, 
có người vui vẻ khi thấy đã được ăn uống và hết bị cơn đói khát hoành hành 
và có người vui vẻ bằng niềm vui đáng khích lệ đó là nhờ sự trợ giúp của 
Allah mà lúc này họ đã hoàn thành được sự nhịn chay và có người vui vẻ bằng 
cả hai điều. Đối với niềm vui ở ngày sau khi được trình diện với Allah đó là 
thấy được phần thưởng vĩ đại từ Allah và được Ngài nhắc nhở y về hồng phúc 
của Ngài mà y đã chiến thắng. Trích từ bộ Sharh Soheeh Muslim của Al-
Nawawy quyển 8 trang 277 và bộ Fath Al-Bary của Ibny Hajar quyển 4 trang 
107 – 110 và quyển 7 trang 118. 
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cản không cho y ngủ vào ban đêm, xin hãy xem xét lại cho y." Nabi  
nói tiếp: "Hai nhân chứng này luôn biện hộ."(1)  

 
17- Nhịn chay chữa được bệnh ranh tỵ, đố kỵ, kỳ thị và sự quấy 

nhiễu trong tim như được nhắc trong Hadith sau:  

نَُّه قَاَل  َعن اجَّيِبِّ  َقبَّاٍس بِْن  هللاِ َقْن َقبِْد ا
َ
اٍم ِمـْن (( :ك يَـّ

َ
رْبِ َوثََالثَِة ك َصْوُم َشْهِر الصَّ

ــْدرِ لُكِّ َشــْهٍر يُــْذِهنْبَ وََحــَر ا ، ٢٣٠٧٧ورقــم  ،٣٠٧٠، بــرقم ٣٨/١٦٨أخرجــه أمحــد، )) لصَّ
   .٢٠٧٣٧، برقم ٣٤/٢٤٠و

Ông Abdullah bin Abbaas  thuật lại lời Nabi : "Ai nhịn chay vào 
tháng kiên nhẫn (tức Romadon) và nhịn ba ngày trong mỗi tháng sẽ 
xua đuổi được sự nóng nãy trong lồng ngực."(2) 

 
18- Nhịn chay là trong những ngưỡng cửa tốt đẹp như được nhắc 

trong Hadith sau:  

نَّ اجَّيِبَّ  َعن ُمَعاذ بِْن َجبٍَل 
َ
ُ  أ َ ؟: ((قَاَل  بَْواِب اخْلرَْيِ

َ
ُدلَُّك بَلَ أ

َ
ال أ

َ
بَـىَل، يَـا : قُلُْت )) أ

َدقَةُ : ((قَاَل . رَُسوَل اهللاِ  ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ ، وََصـالُة  َكَما ُفْطِفُئ الَْماُء اجَّـارَ  ُيْطِفُئ اخْلَِطيئَةَ  الصَّ
j  i  h  g  f   e  d  } : ُعــمَّ تَــَال  ))الرَُّجــِل ِمــْن َجــوِْف اللَّيْــلِ 

            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k
  }  |z ب مــا جــاء يف حرمــة الرتمــذي، كتــاب اإليمــان، بــا. ١٧ – ١٦: السجدة

صـحيح : ((١/٥٧٨، وقال األكـا يف صـحيح الرتغيـب والرتهيـب، ٢٦١٦الصالة، برقم 
  )). لغريه

Ông Mu-a'z bin Jabal  thuật lại lời Nabi  đã nói với ông: "Chẳng lẽ 
anh không muốn Ta chỉ cho anh những ngưỡng cửa tốt đẹp hay 
sao?" Tôi đáp: muốn, thưa Rosul. Nabi  tiếp: "Nhịn chay là vật chắn, 
sự bố thí xóa đi tội lỗi giống như nước dập tắt lửa và lễ Solah của con 
người trong đêm." Kế tiếp Người đọc câu kinh: Họ rời khỏi giường 
ngủ (để) cầu nguyện Thượng Đế của họ vừa lo sợ vừa hy vọng (nơi 
lòng khoan dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA đã cung cấp 
cho họ để làm việc thiện * Không có một người nào biết được nỗi vui 

                                                 
(1) Hadith do Ahmad ghi lại trong bộ Musnad quyển 2 trang 174, và Hadith ghi lại ở 

quyển 1 trang 554 và Shaikh Al-Albany nói trong Soheeh Al-Targheeb và Al-
Tarheeb quyển 1 trang 579: "Đây là Hadith Hasan Soheeh." 

(2) Hadith do Ahmad ghi lại trong bộ Musnad quyển 38 trang 168 Hadith số 3070 và 
số 23077 và ghi trong quyển 34 trang 240 Hadith số 20737. 
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sướng đã được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về những việc 
thiện mà họ đã từng làm (trên thế gian) Al-Sajadah: 16 – 17.(1) 

 
19- Ai kết thúc cuộc đời bằng sự nhịn chay với định tâm chỉ vì 

Allah sẽ được Allah ban cho vào thiên đàng như được nhắc trong Hadith 
sau:  

َّ : قَاَل   َقْن ُحَذْفَفةَ  ِ ْسنَْدُت اجَّ
َ
هَ َال َمـْن قَـاَل ((: إِىَل َصـْدرِى، َفَقـاَل  أ ـٰ  هللاُ إِالَّ ا إِلَـ

ُ بَِها َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َصاَم يَْوًما ابِْتَغاَء وَْجِه اهللاِ وَْجِه ا ابِْتَغاءَ  َ ُ بَِها َدَخـَل هللاِ ، ُخِتَم  َ ، ُخِتَم 
َق بَِصَدقٍَة ابِْتَغاَء وَْجِه ا ُ بَِها َدَخَل اجْلَنَّـةَ  هللاِ اجْلَنََّة، َوَمْن تََصدَّ َ ، و ٥/٣٩١أمحـد، )) .ُخِتَم 

ا كـوصححه األ ،)) صحيح لغريه: ((، وقال حمققو املسند٢٣٣٢٤، برقم ٣٨/٣٥٠املحقق 
  . ١/٥٧٩يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 

Ông Mu-a'z bin Jabal  thuật lại lời Nabi : "Ai nói: La i la ha il lol 
loh (không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ 
Allah) với định tâm làm hài lòng Allah rồi bị chết sau lời nói đó sẽ 
được Allah ban cho vào thiên đàng, ai nhịn chay một ngày với định 
tâm làm hài lòng Allah rồi bị chết sau đó sẽ được Allah ban cho vào 
thiên đàng và ai bố thí để làm hai lòng Allah rồi bị chết sau đó sẽ 
được Allah ban cho vào thiên đàng."(2)  
 

َحَدُكْم ... (( :َوِفيْهِ  يِف َحِديِْث الَْقْدِر َعِن اجَّيِبِّ  قَاَل   بِْن َمْسُعودٍ  اهللاِ َقْن َقبِْد 
َ
َوإِنَّ أ

َّ َما يَُكوَن بَيْنَُه َوَبيْنََهـا إِالَّ ِذَراٌع ُعـمَّ يَْسـِبُق  ْهِل اجَّاِر َح
َ
َْعَمُل بَِعَمِل أ َعلَيْـِه الِْكتَـاُب  َ

ْهِل اجْلَنَِّة َفيَْدُخلَُها ْعَمُل َفيَ 
َ
ذكـر املالئكـة : بدء اخللق، بـاب: رواه اكخاري كتاب ))بَِعَمِل أ

كيفية خلق اآلديم يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله : القدر، باب: ومسلم كتاب) ٣٢٠٨(حديث 
  ).٢٦٤٣، ١(وعمله وشقاوته وسعادته 

Ông Abdullah bin Mas-u'd  kể về Hadith định mệnh do Nabi  đã nói: 
"... và mỗi người trong các người luôn làm hành động của nhóm 
người hỏa ngục cho đến khi (cái chết) cách y khoảng một cánh tay thì 

                                                 
(1) Hadith do Al-Tirmizy ghi lại ở phần Iman, chương những điều cấm của Solah 

Hadith số 2616, Shaikh Al-Albany nói trong bộ Soheeh Al-Targheeb và Al-
Tarheeb quyển 1 trang 578: "Hadith Soheeh vì Hadith khác." 

(2) Hadith do Ahmad ghi lại ở quyển 5 trang 391 và trong bộ xác thực lại ở quyển 38 
trang 350 Hadith số 23324. Giới xác thực bộ Al-Musnad nói: "Hadith Soheeh vì 
Hadith khác." Và Shaikh Al-Albany cũng đã xác thực trong bộ Soheeh Al-
Targheeb và Al-Tarheeb quyển 1 trang 579.  
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quyển sổ định mệnh đã định là y phải làm hành động của nhóm 
người thiên đàng rồi bước vào thiên đàng."(1)  

Theo đường truyền khác do Ahmad ghi lại, Nabi  nói:  

َّ َما يَُكوُن بَيْنَُه َوَبيْنََها إِالَّ ِذَراٌع فَيَْسِبُق َعلَ ((...  ْهِل اجَّاِر َح
َ
َْعَمُل بَِعَمِل أ َ  يْهِ َوإِنَّ الرَُّجَل 

ُ بَِعَملِ  َ ْهِل اجْلَنَِّة َفيَْدُخلَُها الِْكتَاُب َفيُْختَُم 
َ
  .)املحقق( ٣٦٢٤، برقم ٦/١٢٥أمحد )) أ

"... và quả thật, trong các người có người chuyên làm việc làm của 
những người hỏa ngục đến khi cái chết chỉ còn cách y khoảng cánh 
tay nhưng trong quyển sách định mệnh đã định là y sẽ làm việc làm 
của người thiên đàng rồi y làm nó và bị chết ngay sau hành động đó 
thế là được vào thiên đàng."(2)    

 
20- Allah đã chuẩn bị sẵn những căn phòng cao đẹp ở thiên đàng 

dành cho những ai thường xuyên nhịn chay theo khuôn khổ giáo lý Islam 
cho phép, cho những ai bố thí thức ăn cho người nghèo, cho ai nói 
chuyện thật tế nhị lịch sự, cho ai luôn chào hỏi Salam và cho những ai 
dâng lễ Solah ban đêm lúc mọi người đang say sưa ngủ như được nhắc 
trong Hadith sau: 

 َقْن 
َ
ْشَعِريُّ  ِ أ

َ
نَّهُ  يِبِّ َعِن اجَّ   َمالٍِك األ

َ
َظاِهُرَها ِمـْن  َرىإِنَّ يِف اجْلَنَِّة ُغَرفًا يُ ((: قَاَل  ك

َها ا ،بَاِطِنَها َعدَّ
َ
ْطَعَم ال هللاُ َوَباِطنَُها ِمْن َظاِهِرَها، أ

َ
َعاَم،َعزَّ وََجلَّ لَِمْن أ َم، َوتَاَنَع  طَّ َالَن الالَْكَ

َ
َوأ

َالمَ  َ السَّ فْ
َ
يَاَم، َوأ  بِ الصِّ

، وابن حبان ٥/٣٤٣أمحد يف املسند، )) اللَّيِْل َواجَّاُس ِغيَامٌ ، وََصىلَّ
، يف كتاب صفة اجلنة، باب مـا جـاء يف صـفة والرتمذي عن يلع  ،٦٤١برقم ) موارد(

و صحيح اجلـامع،  .٣/٧، وحسنه األكا يف صحيح الرتمذي، ٢٥٢٧غرف اجلنة، برقم 
  .٢١١٩، برقم ٢/٢٢٠

Ông Abu Malik Al-Ash-a'-ry  thuật lại lời Nabi : "Quả thật, ở thiên 
đàng có rất nhiều phòng ở ngoài nhìn thấy vào trong và ở trong nhìn 
thấy ra ngoài, Allah chuẩn bị dành cho ai bố thí thức ăn, nói năn tế 
nhị lịch sự, thường xuyên nhịn chay, thường chào hỏi Salam và dâng 
lễ Solah trong đêm lúc mọi người say sưa ngủ."(3)    

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần bắt đầu tạo hóa, chương nhắc đến các Thiên 

Thần, Hadith số 3208 và Muslim ghi lại ở phần định mệnh, chương tạo hóa con 
người trong bụng của người mẹ ra sao và sự định đoạt về bổng lộc, tuổi thọ, việc 
làm và bất hạnh hay hạnh phúc của y, Hadith số 1 và 2643.  

(2) Hadith do Ahmad ghi lại ở quyển 6 trang 125 Hadith số 3624 Hadith đã qua xác 
thực. 

(3) Hadith do Ahmad ghi lại ở quyển 5 trang 343, Ibnu Hibbaan ghi lại ở bộ Mawarid 
Hadith số 641, Al-Tirmizy ghi lại từ Aly  ở phần tả về thiên đàng, chương tả về 
các phòng của thiên đàng Hadith số 2527 và đã được Al-Albany xác minh trong 
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Bất cứ ai làm những hành động như được liệt kê trên đều được 
thưởng những căn phòng cao sang, sạch sẽ, trong suốt như thế. Bởi 
những tính cách cư xử tốt đẹp với mọi người, nói năn lịch sự tế nhị là đức 
tính của các bề tôi của Đấng Al-Rohman, họ đi đứng rất khiêm nhường 
và khi đối diện với người dốt nát thì họ đáp lời Salam (bình an), ngoài ra 
những căn phòng này còn dành cho những ai nuôi ăn gia đình họ, người 
nghèo, khách viếng thăm..., dành cho những ai thường xuyên nhịn chay 
Sunnah (khuyến khích) hoặc ít gì cũng ba ngày trong mỗi tháng, và dành 
cho những ai dâng lễ Solah trong đêm khi mọi người đã yên giấc ngủ 
ngon hoặc họ không để tâm đến y đang làm gì. Bởi việc làm trong đêm 
khi mọi người đang ngủ sẽ tránh được sự phô trương khoe khoang và 
khẳng định được là sự thành tâm đã đến cấp bậc cao nhất và cả cho 
những ai thường chào hỏi lời Salam (bình an) cho những ai quen biết hay 
không quen biết. Tóm lại, Hadith khuyến khích người Muslim thi hành 
những hành động này để được hưởng những căn phòng sang trọng kia.(1) 

 
21- Lời cầu xin của người nhịn chay không bị khước từ cho đến 

khi xả chay như được nhắc trong Hadith sau: 

 َقْن 
َ
 ،َمـاُم الَْعـاِدُل اإلِ  :ثََالثَـٌة َال تُـَردُّ َدْعـَوُيُهمُ (( : قَـاَل رَُسـوُل اهللاِ  :قَاَل   ُهَريَْرةَ  ِ أ

َّ ُفْفِطرَ  ائُِم َح بْـَواَب يَ الَْغَماِم وَ يَْرَفُعَها اُهللا فَْوَق وََدْعَوُة الَْمْظلُوِم  ،َوالصَّ
َ
ـَماءِ  ْفتَُح لََهـا أ  ،السَّ

نََّك َولَْو َنْعَد ِحنيٍ  :َوَيُقوُل الرَّبُّ  نرُْصَ
َ
ىِت أل يف الصائم : كتاب الصيام، باٌب  ،ابن ماجه ))وَِعزَّ

عوات، باب سبق املفردون، بـرقم ١٧٥٢دعوته، برقم  تردُّ  ال ، ٣٥٩٨، والرتمذي، كتاب ا
 خرجه أمحد مطوالً أ، و١٥/٤٦٣، ٩٧٤٣، و أمحد برقم ٢٥٢٦برقم  اجلنة مطوالً  ةوكتاب صف

: ، ولكهــم بلفــظ٢/٨٦، وصــححه األكــا يف صــحيح ابــن ماجــه، ٨٠٤٣، بــرقم ١٣/٤١٠
رقـم : دار السالم فقال يف موضعنيطبعة  سنن الرتمذي إال يف ))...والصائم ح يفطر((

كر، فلفظهـا اأما يف النسخة اليت حققها أمحد ش ،))  يفطرنيح...:  ((٣٥٩٨، ورقم ٢٥٢٦
  )). ح يفطر(( ٣٥٩٨و حديث رقم  ،)) حني يفطر((  :٢٥٢٦يف حديث رقم 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Có ba loại người lời cầu 
xin của họ không bị khước từ: vị thủ lãnh công bằng liêm chính, 
người nhịn chay đến khi xảy chay và lời cầu xin của người bị đối xử 
bất công. Allah sẽ nâng lời cầu xin lên bằng mây và mở các cửa của 

                                                                                                                                            
bộ Soheeh Al-Tirmizy quyển 3 trang 7 và trong bộ Soheeh Al-Jamé quyển 2 trang 
220 Hadith số 2119. 

(1) Tham khảo thêm bộ Phân Tích giáo lý tuyên truyền trong Soheeh Al-Bukhory 
quyển 2 trang 773 – 774. 
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thiên đàng để đón tiếp, Thượng Đế phán bảo: Thề bởi sự hùng mạnh 
của TA chắc chắn TA sẽ giúp đỡ cho ngươi cho dù có trể."(1) 

 
22- Lời cầu xin của người nhịn chay không bị khước từ ngay lúc xả 

chay như được nhắc trong Hadith sau: 

ىِب ُملَيَْكَة  هللاِ ا َقبْدِ َقْن 
َ
قَـاَل  :َفُقـوُل   ِرو بِْن الَْعـاِص ْنَن َقمْ  هللاِ َسِمْعُت َقبَْد ا: قَاَل بْن أ

ْعَوًة َما تَُردُّ (( : هللاِ رَُسوُل ا َ َ ائِِم ِعنَْد فِْطِرهِ  ىِب ُملَيَْكةَ . ))إِنَّ لِلصَّ
َ
َسِمْعُت َقبَْد  :قَاَل اْنُن أ

ْفَطرَ  اهللاِ 
َ
ِ وَسِ اللهُ (( :ْنَن َقْمٍرو َفُقوُل إَِذا أ

لَُك بِرمَْحَِتَك الَّ
َ
ْسأ

َ
ِّ أ

ْن َيْغِفـَر مَّ إِ
َ
ٍء أ ْ َ َعْت لُكَّ 

، واحلـاكم، ١٧٥٣دعوتـه، بـرقم  ال تـردُّ  ، باب يف الصـائمابن ماجه، كتاب الصيام)) ىِل 
ا يف صـحيح كـ، وحسنه األ٤/٣٤٢فتوحات الربانية، ل، و قد حسنه ابن حجر يف ا١/٤٢٢

ليل بـرقم غال ، ولكنه ضعفه يف إرواء١٩٩٣ ، و مشاكة املصابيح برقم٤٥٥٤اجلامع برقم 
  .١٣٧، و ضعيف سنن ابن ماجه ص ٩٢١

Ông Abdullah bin Abi Mulaikah kể: tôi đã nghe được Abdullah bin A'mr 
bin Al-O's  thuật lại lời Nabi : "Quả thật, ngay lúc xả chay lời cầu 
xin của người nhịn chay không bị khước từ." Ông Ibnu Abi Mulaikah 
kể: tôi đã nghe được Abdullah bin A'mr bin O's  nói khi xả chay:  

ْن َيْغِفَر ىِل اللهُ ((
َ
ٍء أ ْ َ ِ وَِسَعْت لُكَّ 

لَُك بِرمَْحَِتَك الَّ
َ
ْسأ

َ
ِّ أ

  ))مَّ إِ
Ol lo hum ma in ny as a lu ka bi roh ma ti kal la ty va si a't kul la shai in 

anh tứ fi ro ly 
(Ý nghĩa: thưa Allah bề tôi cầu xin Ngài bởi sự từ bi độ lượng rất bao la 

của Ngài, xin hãy tha thứ cho bề tôi)(2)   
Có Hadith khác Nabi  nói:  

                                                 
(1) Hadith do Ibnu Majah ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương Người Nhịn Chay Không 

Bị Khước Từ Lời Cầu Xin Hadith số 1752, Al-Tirmizy ghi lại ở phần Cầu Xin, 
chương Sabaq Al-Mufridun Hadith số 3598 và ghi lại ở phần Tả Về Thiên Đàng 
Hadith số 2526, Ahmad ghi lại Hadith số 9743 trong quyển 15 trang 463 và trong 
bộ Mutawwal quyển 13 trang 410 Hadith số 8043, Shaikh Al-Albany xác thực 
trong Soheeh Ibnu Majah quyển 2 trang 86 tất cả những đường truyền này thuật 
lại: "và người nhịn chay đến khi xả chay..." ngoại trừ trong Sunnan Al-Tirmizy 
xuất bản tại Dar Al-Salaam ở Hadith số 2526 và Hadith số 3598 thì ghi: "... khi 
xảy chay", nhưng theo sự xác thực của Ahmad Shakir thì nói: Hadith số 2526 thì 
ghi: "... khi xảy chay" còn Hadith số 3698 thì ghi: "đến khi xả chay..." 

(2) Hadith do Ibnu Majah ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương Người Nhịn Chay Không 
Bị Khước Từ Lời Cầu Xin Hadith số 1753, Al-Hakim ghi lại ở quyển 1 trang 422, 
Ibnu Hajar đã xác minh trong bộ Al-Futuhat Al-Rabbaniyah quyển 4 trang 342, 
Al-Albany xác minh trong Soheeh Al-Jamé Hadith số 4554 và trong quyển 
Mishkaah Al-Masobeeh Hadith số 1993 nhưng Shaikh đã cho rằng đây là Hadith 
Do-if (không chính xác) trong quyển Ir-wa Al-Gholeel Hadith số 921 và Do-if 
Sunan Ibnu Majah trang 137. 
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 ِ
َ
 َعن أ

َ
، ٢٢٢٠٢مسند أمحد، برقم  ))اءَ قَ تَ قُ  رٍ طْ  فِ لُكِّ  دَ نْ قَ  ِبِ  نَّ إِ : (( يِبِّ اجِّ  ِن عَ   ةَ امَ مَ أ
  )). صحيح لغريه(( : ٣٦/٥٣٩قو املسند، قال حمق

Ông Abu Amamah  thuật lại lời Nabi : "Quả thật, Allah cứu số 
lượng người khỏi hỏa ngục ngay khi xả chay."(1)     

 
23- Cho thức ăn người nhịn chay khi xả chay được ân phước rất 

lớn như được nhắc trong Hadith: 

ٍ اجْلَُهيِنّ َقْن َزيْ  ِ ْجِرهِ : ((قَاَل رَُسوُل اِهللا : قَاَل  ٍد بْن َخا
َ
ُ ِمثُْل أ َ َر َصائًِما اَكَن  َمْن َفطَّ

ءٌ  ْ َ ْجِرهِ 
َ
جـاء يف فضـل مـن فطـر  الرتمذي، كتاب الصوم، باب مـا ))َوال َفنُْقُص ِمْن أ

، ١٧٤٦ا، بـرقم ئمً ، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب يف ثواب من فطر صا٨٠٧، برقم صائماً 
  .١/٤٢٤وصححه األكا يف صحيح سنن الرتمذي، 

Ông Zaid bin Kholid Al-Juhany  thuật lại lời Nabi : "Ai cho thức ăn 
xả chay cho người nhịn khi xả chay sẽ được ân phước giống như 
người nhịn và ân phước đó không bị thiếu xót điều gì cả."(2)    

 
24- Với phần thưởng bao la của sự nhịn chay nên Allah đã dùng nó 

xóa đi bao tội lỗi khác như sau:  
a) Chuộc tội cạo đầu do nấm bệnh trước giờ được phép khi làm 

Haj như Allah đã phán:  

 { X W   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯
  Â  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ãz ١٩٦: البقرة  

Và các người không được phép cạo đầu (khi làm Haji) cho đến khi 
con vật tế đã được đến chỗ giết tế. Nhưng đối với ai trong các người 
bị bệnh hoặc bị nấm da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng 
cách nhịn chay hoặc bố thí (cho người nghèo) hoặc giết tế một con 
vật). Al-Baqoroh: 196.  

 
b) Ai không có vật giết tế khi làm Haj Al-Ta-mad-tụa hoặc Haj 

Qiron thì nhịn chay chuộc tội 10 ngày: ba ngày trong thời gian làm Haj và 
bảy ngày sau khi trở về nhà như được Allah phán:  

                                                 
(1) Hadith do Ahmad ghi lại Hadith số 22202, giới xác minh bộ Al-Musnad nói: 

"Hadith Soheeh vì Hadith khác." 
(2) Hadith do Al-Tirmizy ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương Ân Phước Cho Thức Ăn 

Người Nhịn Xả Chay Hadith số 807, Ibnu Majah ghi lại ở phần Nhịn Chay, 
chương Phần Thưởng Cho Thức Ăn Người Nhịn Chay xả Chay Hadith số 1746 và 
Al-Albany xác thực trong Soheeh Sunan Al-Tirmizy quyển 1 trang 424. 
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X W  {                 Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë
  íì  ë   ê   é  è  ç   æ  å  äã  â  á  àßz ١٩٦: البقرة   

Đối với ai muốn tiếp tục làm Umroh rồi đến Haj (tức làm Haj Al-
Ta-mad-tụa hoặc Haj Qiron) thì phải dâng một con vật tế nếu có khả 
năng. Nhưng ai không có khả năng (dâng một con vật tế) thì phải 
nhịn chay ba ngày trong thời gian làm Haj và bảy ngày sau khi trở về 
nhà, như vậy là đủ mười ngày hoàn chỉnh. Đấy là điều kiện dành cho 
người nào mà gia đình không ở trong vùng đất linh thiêng Makkah. 
Al-Baqoroh: 196.  

 
c) Chuộc tội lỡ giết người như Allah đã phán:  

 { X W  o  n   m  l  k  j  i  h  g   f  e
   ~  }|  {  z  y  x  w   v  u  t  sr  q  p

  b  a  `  _z ٩٢: النساء  
Nhưng nếu nạn nhân là người thuộc đám dân mà các người đã ký 
một hiệp ước (hòa bình) với họ thì phải trả cho gia đình của nạn 
nhân tiền bồi thường nhân mạng cùng với việc phóng thích một nô lệ 
có đức tin. Còn đối với phạm nhân nào không có phương tiện để bồi 
thường thì phải nhịn chay hai tháng liên tiếp sám hối tạ tội với Allah. 
Chắc chắn Allah hằng biết rất mực sáng suốt. Al-Nisa: 92. 

 
d) Chuộc tội đã phạm lời thề như Allah đã phán: 

 { X W  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £
»  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±        Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

         È  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÏÎ   Í  ÌË  Ê  Éz ٨٩: المائدة  
Allah sẽ không bắt phạt các người về những lời thề xuông trống 
rỗng, ngược lại Ngài sẽ bắt các người về các lời thề trịnh trọng. Để 
chuộc lại tội phạm lời thề đó các người phải nuôi ăn mười người 
nghèo theo cân lượng trung bình mà các người dùng để nuôi gia đình 
hoặc phải cho quần áo cho mười người hoặc phải phóng thích một 
người nô lệ. Đối với ai không có khả năng thì phải nhịn chay ba ngày 
liên tục. Đó là cách chuộc tội cho các lời thề trịnh trọng mà các người 
đã phạm. Hãy coi chừng lời thề của các người. Al-Ma-i-dah: 89. 
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e) Chuộc tội vì đã săn thú khi đang làm Haj như Allah phán: 

 { X W  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª
  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾

 ×Ö   Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï    â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Øz دة : المائ
٩٥  

Hỡi những người có đức tin! Chớ giết thú săn trong lúc các người 
đang trong tình trạng hãm mình làm Haj. Và nếu ai trong các người 
cố ý giết thú săn thì phải đền một con thú nuôi trong đàn súc vật 
tương đương như thú săn đã bị giết, dưới giám sát của hai người 
công minh trong các người và phải được dắt đến Ka'bah để giết tế 
hoặc có thể chuộc tội bằng cách bố thí thức ăn cho những người 
nghèo hoặc bằng cách nhịn chay tương đương với việc nuôi ăn đó 
mục đích để cho hắn nếm mùi phạt đền. Khi các người làm thế Allah 
sẽ lượng thứ về việc đã qua nhưng ai tái phạm thì sẽ bị Allah trừng 
phạt bởi vì Allah toàn năng nắm trọn việc phạt đền. Al-Ma-i-dah: 95. 

 
f) Chuộc tội Al-Dhi-haar (là thôi vợ bằng câu: Mày đối với tao như 

cái lưng của mẹ tao): như Allah đã phán: 

 { X W  _  ~}  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s  r  q  p
  s  rq  p  o  n  m    l  k  j     i  h  g  f  e  d  c  ba    `

  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~}  |   {  z  yx   w  v  u    t
  §  ¦z ٤ - ٣: المجادلة  

Và những ai thôi vợ theo lối Al-Dhi-haar rồi muốn rút lại lời mình 
tuyên bố thì phải chịu phạt bằng cách phóng thích một nô lệ trước 
khi hai người trở lại ăn nằm với nhau. Đó là lời cảnh cáo về việc đó. 
Và Allah rất mực am tường về mọi điều các người đã làm * Nhưng ai 
không có khả năng thì phải nhịn chay suốt hai tháng liên tục trước 
khi hai người trở lại ăn nằm với nhau. Nếu ai không có khả năng 
nhịn chay thì phải nuôi ăn sáu mươi người nghèo. Làm thế để chứng 
tỏ các người đã tin tưởng Allah và Rosul của Ngài. Và đó cũng là giới 
luật do Allah qui định, đối với những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt 
rất đau đớn. Al-Mujadalah: 3 – 4.  
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Thứ ba: Lợi ích và ý nghĩa vĩ đại của nhịn chay. 
Nhịn chay có rất nhiều lợi ích và ý nghĩa cao quí như sau: 
1- Nhịn chay làm con người biết kính sợ Allah, bởi con người tự 

kềm hãm không dùng thực phẩm Halal (được phép) là để làm hài lòng 
Allah và sợ hãi hình phạt đau đớn của Ngài. Do đó, chắc chắn người nhịn 
chay sẽ kềm hãm bản thân không phạm điều Harom (bị cấm). Từ đó làm 
cho người Muslim biết kính sợ Allah như được phán trong Qur'an: 

 { X W   ^  ]  \  [  Z    Y  X  W       V  U  T  S
  a  `  _z 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 trở thành người biết kính sợ (TA) Al-Baqoroh: 183. 

Và vì Nabi  đã nói:  

وِر َوالَْعَمَل بِِه َواجْلَْهَل، فَلَيَْس (( :قَاَل  ْن يََدَع َطَعاَمُه ِبِ َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الزُّ
َ
َحاَجٌة يِف أ

ابَهُ  الـزور والعمـل بـه يف ، كتاب الصوم، باُب من لم يـدع قـول أخرجه اكخاري ))َورَشَ
  .١٩٠٣الصوم، برقم 

"Ai không bỏ đi lời dối trá, ngược lại còn lường gạt và làm điều dại 
dột thì chắc chắn Allah sẽ không cần đến điều bỏ ăn bỏ uống của 
y."(1) 

 
2- Nhịn chay là cách tạ ơn Allah với mọi hồng ân đã ban, bởi một 

khi con người kềm chế không ăn, không uống và sử dụng những điều làm 
hư sự nhịn chay là để hưởng bổng lộc khác cao sang hơn, bởi kềm chế 
không sử dụng những hồng ân này trong thời gian nhất định để biết được 
giá trị của hồng ân đó quan trọng với con người ra sao nhưng không biết 
được giá trị đó đến khi bị mất đi hồng ân kia. Nhờ đó mà con người mới 
biết tạ ơn Allah khi được phép ăn uống tự do trở lại, trong Qur'an sau khi 
kể về sự nhịn chay Allah phán:  

 { X W    ¹  ¸z ١٨٥: البقرة  
Và mong rằng qua đó các người biết tạ ơn TA Al-Baqoroh: 184. 

 
3- Nhịn chay kềm hãm được dục vọng thấp hèn, bởi một khi cơ thể 

đã no nê sẽ thúc đẩy dục phát triển còn khi đó sẽ hạ thấp được tất cả, vì 
vậy mà Nabi  đã nói: 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương ai không bỏ lời dối trá 

ngược lại còn hành động như thế khi đang nhịn chay Hadith số 1903. 
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ـبَاِب : (( لََقْد قَاَل َجَا رَُسوُل اهللاِ : قَاَل  ِهللا بِْن َمْسُعوٍد ا بْدِ قَ  َقنْ  ـ الشَّ َمـِن  يَـا َمْعرَشَ
ْحَصـُن لِلَْفـْرِج  ،اْستََطاَع ِمنُْكُم اْكَاَءَة فَلْيزََتَوَّجْ 

َ
، َوأ َغضُّ لِلْبرََصِ

َ
إِنَُّه أ

، َوَمـْن لَـْم يَْسـتَِطْع فَ
ُ وَِجاءٌ  َ إِنَُّه 

ْوِم فَ خاف كتاب الصوم، باب الصوم ملن  ،اكخاري: متفق عليه)) َفَعلَيِْه بِالصَّ
كتاب اجاكح، باب استحباب اجـاكح ملـن تاقـت  سلم،، وم١٩٠٥زبة، برقم بل نفسه العُ 

ه، ووجد مؤنة، واشت   . ١٤٠٠املؤنة بالصوم،برقم  عن ال من عجزغنفسه إ

Ông Abdullah bin Mas-u'd  kể: Rosul  đã nói với chúng tôi rằng: 
"Hỡi các chàng thanh thiếu niên! Ai có khả năng (về tiền tài và sức 
khỏe) thì hãy thành hôn đi, bởi chính nó sẽ bảo vệ cặp mắt (không 
nhìn điều Harom tức nhìn vào phụ nữ) và bảo vệ được bộ sinh dục 
(không quan hệ tình dục bừa bải). Đối với ai không có khả năng thì 
hãy nhịn chay đi, bởi chính sự nhịn chay là sự kiềm hảm dục vọng 
kia."(1) Vì vậy, nhịn chay là lý do giúp con người không phạm tội.(2)   

 
4- Nhịn chay làm cho đầu óc khỏi suy nghĩ bâng vơ, bởi khi đã đầy 

bao tử sẽ nghĩ đến nhiều việc làm sai trái khác đôi khi làm cho con tim bị 
mù không biết được trắng đen, đúng sai. 

5- Nhờ nhịn chay người giàu sang mới biết được đây chính là hồng 
ân Allah ban cho họ bởi có vô số người không được hưởng ân phúc thức 
ăn, thức uống. 

6- Nhịn chay giúp rèn luyện cơ thể kềm chế được bản thân rồi 
khống chế bản thân làm theo ý muốn để trở thành người Muslim hạnh 
phúc nhất của trần gian và ngày sau. 

7- Nhịn chay làm cho bản thân tránh được sự kiêu cang, cao ngạo. 
8- Nhịn chay giúp biết cảm thông thương yêu người nghèo, người 

khó khăn, bởi khi có đói khát như thế mới biết được những người nghèo 
không gì ăn uống từ đó mới sẵn sàng giúp đỡ họ về tiền tài lẫn thức ăn. 
Để bù lại họ được Allah ban thưởng cho họ rất trọng hậu. 

9- Nhịn chay có phần phù hợp với hoàn cảnh người nghèo, từ đó 
Allah nâng cao địa vị của người nhịn chay. 

10- Nhịn chay làm cho mạch máu trở nên eo hẹp vì lý do đói khát 
và mạch máu eo hẹp đồng nghĩa làm cho con đường di chuyển của 
Shayton (ma quỷ) khó khăn hơn bởi mạch máu của con cháu Adam là 
đường đi của Shayton như được dẫn chứng qua Hadith sau: 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương Nhịn Chay Đối Với Ai 

Độc Thân Hadith số 1905, và Muslim ghi lại ở phần Hôn Nhân, chương Khuyến 
Khích Thành Hôn Đối Với Ai Có Khả Năng Về Tài Chính Lẫn Sức Khỏe & 
Thường Xuyên Nhịn Chay Đối Với Ai Không Có Khả Năng, Hadith số 1400. 

(2) Trích từ Ba-da-é Al-So-na-é quyển 2 trang 75 và bộ bách hóa toàn thư giáo lý 
Islam quyển 28 trang 9. 
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مِ (( : قَاَل  َّ يَْطاَن جَيِْرى ِمَن اِإلنَْساِن جَمَْرى ا اكخـاري، كتـاب : متفق عليـه)) إِنَّ الشَّ
، ومسـلم، ٢٠٣٥االعتاكف، باب هل خيرج املعتكف حلواجئـه إىل بـاب املسـجد؟، بـرقم 

اً بامرأة واكنت زوجة أو حمرمـاً  أن  كتاب السالم، باب بيان أنه يستحب ملن رؤَي خا
دفع ظن السوء به، برقم ه: يقول   .٢١٧٥ذه فالنة؛ 

"Quả thật, Shayton đi lại trong cơ thể người thông qua mạch máu."(1) 
 
11- Nhịn chay giúp cơ thể kiên nhẫn mọi việc như: kiên nhẫn khi 

qui phục Allah đó là nhịn chay, kiên nhẫn không phạm giới luật đó là 
những điều làm hư sự nhịn chay khi đang nhịn, kiên nhẫn về định mệnh 
mà Allah đã định về đói khát. Từ đó người nhịn chay được ban thưởng 
cho phần thưởng người kiên nhẫn như Allah đã hứa: 

 { X W   ë  ê  é  è  ç   æ   åz ١٠: الزمر  
Chắc chắn những người kiên nhẫn sẽ được ban thưởng vô giới hạn 
Al-Zumar: 10. 

 
12- Nhịn chay làm cho sức khỏe thêm tốt hơn bởi không khoảng 

thời gian nhịn giúp bao tử có thời gian nghỉ ngơi và tận dụng lại số lượng 
thực phẩm thừa trước đó dẫn đến tránh được rất nhiều căn bệnh ngoài ý 
muốn.(2)  

13- Nhịn chay là sự thể hiện sự tôn thờ của bề tôi đối với Thượng 
Đế mình, cho nên đối với người có đức tin thật thụ cho dù có bị đàn áp ra 
sao cũng không chịu xả chay nếu không có lý do chính đáng. Đây chính 
là ý nghĩa cao quí của sự nhịn chay. 

 
Thứ tư: Đặc ân tháng Romadon. 
Tháng Romadon có rất nhiều đặc ân như sau: 
1- Romadon là tháng Allah mặc khải xuống Qur'an như đã phán: 

 { X W  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h
  tsz ١٨٥: البقرة  

Romadon là tháng mà Thiên Kinh Qur'an được mặc khải xuống 
mang đến chân lý cho nhân loại và là sự phân tích rõ ràng đâu là 
đúng sai, đâu là tội phước. Al-Baqoroh: 185, Allah đã tôn vinh tháng 
Romadon hơn bao tháng khác, trong tháng này Ngài mặc khải xuống 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Al-Étikaaf, chương Người Étikaaf có được 

phép ra đến của Masjid có chuyện cần? Hadith số 2035 và Muslim ghi lại ở phần 
Al-Salam, Hadith số 2178. 

(2) Tham khảo thêm bộ bách hóa toàn thư giáo lý Islam quyển 28 trang 8. 
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Thiên Kinh Qur'an và cũng trong tháng này có đêm Định Mệnh nằm 
trong mười ngày cuối tháng Romadon như đã được xác định trong 
Qur'an, Allah phán:  

 { X W  F  E  D  C  B  Az ١: القدر  
Quả thật, TA đã ban nó (Qur'an) xuống vào một đêm định mệnh 
Al-Qodr: 1, Allah phán ở chương khác: 

 { X W  N          M  L  KJ        I  H  G  F  Oz ٣: الدخان  
Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải (Thiên Kinh Qur'an) xuống vào 
một đêm hồng phúc. Chắn chắn TA dùng Nó để khuyến cáo mọi 
người. Al-Dukhon: 3. 

 
2- Đây là tháng mà những Kinh Sách trước đó cũng được mặc khải 

như được nhắc trong Hadith sau: 

ْسَقعِ قَ 
َ
نَّ رَُسوَل ا  ْن َواثِلََة بِْن األ

َ
نِْزلَـْت ُصـُحُف إِبْـَراِهيَم (( :قَاَل   هللاِ أ

ُ
ِل  أ وَّ

َ
ىِف أ

ْلٍَة ِمْن َرَمَضانَ  نِْزلَِت احكَّْوَراُة لِِستٍّ َمَضنْيَ ِمـْن َرَمَضـانَ  ،َ
ُ
ـَة  ،َوأ يـُل خِكَـَالَث َعرْشَ َواِإلجْنِ

نْزِ  ،َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ 
ُ
يَن َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ َوأ ْرَبٍع وَِعرْشِ

َ
/ ٤مسـند أمحـد، )) َل الُْقْرآُن أل

وقـال  ،)) حـديث ضـعيف(( :سند، وقال حمققو امل١٦٩٨٤، برقم ١٩١/ ٢٨، واملحقق، ١٠٧
، بـرقم كـاألحاديـث الصـحيحة لأل[، ))سناد حسن، رجـا ثقـاتإوهذا (( :األكا ا
١٥٧٥[.  

Ông Al-Walithah bin Al-Asqo'  thuật lại lời Nabi : "Quyển Suhuf 
của Ibrohim  được mặc khải xuống đêm đầu tiên tháng Romadon, 
Kinh Al-Tâuroh (Kinh Cựu Ước) được mặc khải xuống đêm thứ sáu 
tháng Romadon, Kinh Al-Injeel (Kinh Tân Ước) được mặc khải 
xuống đêm mười ba tháng Romadon và Kinh Qur'an được mặc khải 
xuống đêm hai mươi bốn tháng Romadon."(1)   

 
3- Mọi cửa của thiên đàng đều được mở toan. 
4- Mọi cửa của hỏa ngục đều bị đóng kín. 
5- Tất cả Shayton và ma quỷ đều bị xiềng xích. 
6- Những cánh cửa xót thương từ bi được mở toan. 
7- Những cách cửa của bầu trời được mở. 

                                                 
(1) Hadith do Ahmad ghi lại ở quyển 4 trang 107 và trong bộ Al-Muhaqquq quyển 28 

trang 191 Hadith số 16984. Giới xác thực bộ Al-Musnad nói: "Đây là Hadith 
yếu." nhưng Shaikh Al-Albany thì nói: "Đường truyền của Hadith là Hasan và 
những người truyền lại Hadith là trung thực đáng tin." Trích từ những Hadith 
Soheeh của Al-Albany Hadith số 1575.  
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8- Có lời gọi: hỡi những ai làm việc thiện, hãy mau đến đây và hỡi 
những ai làm xấu xa tội lỗi hãy ngưng đi. 

9- Cứ mỗi đêm Allah đều cứu với nhiều người ra khỏi hỏa ngục. 

ىِب ُهَريَْرةَ 
َ
َدِت (( :اَل قَ   هللاِ َقْن رَُسوِل ا  َقْن أ ْلَـٍة ِمـْن َرَمَضـاَن ُصـفِّ َ ُل  وَّ

َ
إَِذا اَكنَْت أ

يَاِطنيُ  نِّ  ،الشَّ بَْواُب اجَّاِر فَلَْم ُفْفتَْح ِمنَْها بَاٌب  ،َوَمَرَدُة اجْلِ
َ
بْـَواُب اجْلَنَّـِة  ،وَُغلَِّقْت أ

َ
َوفُِتَحـْت أ

قِْبْل يَا بَاىِغَ ا :َونَاَدى ُمنَادٍ  ،فَلَْم ُفْغلَْق ِمنَْها بَاٌب 
َ
ـ ،خْلرَْيِ أ قرِْصْ

َ
ـ أ ِّ ُقتََقـاُء  ِبِ وَ  ،َوَيا بَاىِغَ الرشَّ

ْلَةٍ  ،ِمَن اجَّارِ  َ   ْت حَ تِ فُ وَ : ((و لفظ للبخاري)) وََذلَِك ىِف لُكِّ 
َ
ـ اُب وَ بْ أ و لفـظ  ،))اءِ مَ السَّ

  حَ تِ فُ وَ : ((ملسلم
َ
ـ ِت لَ ِسـلْ سُ وَ : ((، و لفظ للبخـاري ومسـلم))ةِ مْحَ الرَّ  اُب وَ بْ أ  ))نْيُ اطِ يَ الشَّ

هل يقال رمضـان، أو شـهر رمضـان ؟ ومـن : باٌب  اكخاري، كتاب الصيام،: متفق عليه
، ومسلم، كتاب الصيام، بـاب فضـل رمضـان، ١٨٩٩، ورقم ١٨٩٨ ، برقمه واسعاً رأى لكَّ 

، برقم ٦٨٢ برقم والرتمذي واللفظ  ،)١٠٧٩( ٢ برقم   .٢٠٩٧، والنسا
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Vào đêm đầu tiên tháng 
Romadon: Shayton và ma quỉ bị xiềng xích,(1) các cửa của hỏa ngục 
bị đóng chặt không một cửa nào được mở và các cửa của thiên đàng 
được mở toan không một cửa nào bị đóng, có lời gọi: hỡi những ai 
làm việc thiện, hãy mau đến đây và hỡi những ai làm xấu xa tội lỗi 
hãy ngưng đi và Allah cứu nhiều người ra khỏi hỏa ngục. Cứ như thế 
xảy ra mỗi đêm (trong tháng Romadon)." Theo đường truyền khác do 
Al-Bukhory ghi lại: "các cửa của bầu trời được mở," theo đường truyền 
khác do Muslim ghi lại: "và các xót thương từ bi được mở," theo đường 
truyền khác do Al-Bukhory và Muslim ghi lại: "Shayton bị xiềng xích 
lại."(2) 

                                                 
(1) Câu: Shayton và ma quỉ bị xiềng xích, vậy tại sao chúng tôi vẫn thấy những điều 

xấu xa tội lỗi vẫn xảy ra rất nhiều trong tháng Romadon, nếu như Shayton và ma 
quỉ đã bị xiềng xích thì những điều này sẽ không xảy ra mới đúng ? 
Đáp: Đúng Shayton và ma quỉ bị xiềng xích nhưng chỉ xiềng xích đối với ai luôn 
có ý định bảo vệ và tôn trọng sự nhịn chay hoặc là một số Shayton bị xiềng xích 
chứ không phải tất cả như đã được dẫn chứng qua một số Hadith hoặc Hadith 
mang ngụ ý là những điều xấu xa tội lỗi ít xảy ra hơn bao tháng khác như ta đã 
thấy. Và cho dù tất cả Shayton và ma quỉ có bị xiềng xích hết đi chăng thì những 
điều xấu xa tội lỗi cũng không ngừng xảy ra bởi những điều đó xảy ra ngoài lý do 
bị Shayton cám dỗ như: con người có tâm địa xấu xa, những phong tục tập quán 
đáng bị lên án và có cả một số người còn hơn là Shayton ma quỉ. Trích từ bộ tìm 
hiểu điều rắc rối khi rút gọn bộ Soheeh Muslim của Al-Qurtuby quyển 3 trang 
136, bộ Sharh Soheeh Muslim quyển 7 trang 149 và bộ Fath Al-Bary của Ibnu 
Hajar quyển 4 trang 114. 

(2) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương gọi sao cho đúng 
Romadon hay tháng Romadon Hadith số 1898 và số 1899, Muslim ghi lại ở phần 
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10- Tháng Romadon có đêm tốt hơn ngàn tháng bình thường ai 
không được hưởng ân phước này thì đã bị cấm hưởng hết tất cả mọi ân 
phước như được nhắc trong Hadith: 

ىِب ُهَريَْرةَ 
َ
تَا(( : اهللاِ  قَاَل رَُسوُل  :قَال  َقْن أ

َ
َرَض فَـ ،ُكْم َشْهُر َرَمَضاَن َشـْهٌر ُمبَـارَكٌ أ

بَْواُب  ،َعلَيُْكْم ِصيَاَمهُ  اهللاُ 
َ
َماِء،ُفْفتَُح ِفيِه أ بَْواُب اجْلَِحيمِ  السَّ

َ
 َمَرَدةُ  َوُيَغلُّ ِفيهِ  ،َوُيْغلَُق ِفيِه أ

يَاِطنيُ  لِْف َشْهرٍ  ِبِ  الشَّ
َ
ْلٌَة َخرْيٌ ِمْن أ َ ، كتـاب )) َمْن ُحِرَم َخرْيََها َفَقْد ُحِرمَ  ،ِفيِه  النسـا

وقال األكـا يف  ، ٧١٤٨، وأمحد برقم ٢١٠٨الصيام، باب ذكر االختالف بل معمر، برقم 
    .)) حسن صحيح : ((٢/٤٥٦ هصحيح ابن ماج

"Tháng Romadon đã đến với mọi người đấy là tháng đầy phúc lành, 
Allah đã qui định các người phải nhịn chay trong tháng. Tháng này 
mọi cửa của bầu trời được mở, các cửa của hỏa ngục bị đóng còn 
Shayton ma quỉ thì bị xiềng xích. Allah qui định trong tháng có một 
đêm tốt hơn ngàn tháng. Đối với ai không được hưởng ân phước này 
thì đã bị cấm hưởng hết tất cả mọi ân phước."(1) 
 

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
ـْهَر قَـْد (( :ِهللا َدَخَل َرَمَضاُن َفَقـاَل رَُسـوُل ا :قَاَل   َقْن أ إِنَّ َهـَذا الشَّ

ُكمْ  لِْف َشْهرٍ  ،َحرَضَ
َ
ْلٌَة َخرْيٌ ِمْن أ َ َمْن ُحِرَمَها َفَقْد ُحِرَم اخْلرَْيَ لُكَُّه َوَال حُيْـَرُم َخرْيََهـا  ،َوِفيِه 

، ١٦٤٤، كتاب الصيام، باب ما جاء يف فضل شـهر رمضـان، بـرقم هابن ماج)) إِالَّ حَمُْرومٌ 
  .))حسن صحيح(( :٢/١٥٩وقال األكا يف صحيح ابن ماجه، 

Ông Anas bin Malik  kể: khi bước vào Romadon Rosul  nói: "Quả 
thật, tháng (Romadon) này đã đến với các người, trong tháng có đêm 
tốt hơn ngàn tháng. Ai bị cấm hưởng ân phước của đêm này thì đã bị 
cấm hết tất cả và không ai bị cấm chỉ ngoại trừ những kẻ đáng bị 
cấm."(2)   

 
11- Tháng Romadon lời cầu xin được đáp lại như Allah đã nhắc 

trong Qur'an khi phán về sự nhịn chay: 

                                                                                                                                            
Nhịn Chay, chương Đặc Ân Romadon Hadith số 2 và số 1079, Al-Tirmizy ghi lại 
và lời Hadith của ông Hadith số 682 và Al-Nasa-y ghi lại số 2097. 

(1) Hadith do Nasa-y ghi lại ở phần Nhịn chay, chương Sự khác nhau về tuổi thọ 
Hadith số 2108 và Ahmad ghi lại ở phần 7148, Shaikh Al-Albany nói trong 
Soheeh Ibnu Majah quyển 2 trang 456: "Hadith Hasan Soheeh." 

(2) Hadith do Ibnu Majah ghi lại ở phần Nhịn chay, chương Đặc ân tháng Romadon 
Hadith số 1644, Shaikh Al-Albany nói trong Soheeh Ibnu Majah quyển 2 trang 
159: "Hadith Hasan Soheeh." 
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 W { X ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  » 
   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èz ١٨٦: البقرة  

Và một khi các bề tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammad) về TA, (hãy 
bảo chúng): Quả thật, TA rất gần, Ta sẽ đáp lại lời cầu xin của ai cầu 
xin TA. Cho nên hãy cầu xin TA đi, hãy tin tưởng vào TA đi mai ra 
các người được hướng dẫn. Al-Baqoroh: 186. 

ىِب َسِعيٍد قَاَل  َقنْ 
َ
ْلَةٍ  ِبِ إِنَّ (( : هللاِ قَاَل رَُسوُل ا :أ َ ِللُكِّ َقبٍْد ِمـنُْهْم  ،ُقتََقاَء ىِف لُكِّ يَْوٍم َو

إسـناده ((: ١٢/٤٢٠د، ، وقـال حمققـو املسـن٧٤٥٠، بـرقم ١٢/٤٢٠أمحـد،  ))َدْعَوٌة ُمْستََجابَةٌ 
   )).والشك يف صحا احلديث ال يرض ،صحيح بل رشط الشيخني

Ông Abu Sa-i'd  thuật lại lời Rosul : "Quả thật, Allah sẽ phóng 
thích người (ra khỏi hỏa ngục) vào mỗi ngày và mỗi đêm (trong cả 
tháng Romadon). Mỗi người trong số (người nhịn chay) có được lời 
cầu xin được đáp lại."(1) 

 

  لُكِّ يِف  اءُ َقـتَ  قُ ىَل اَعـيَ وَ  كَ ارَ بَـيَ  ِبَ  إِنَّ : ((قال رسول اهللا : قال عن أ سعيد اخلدري 
ْ وَ  مٍ وْ يَ  ْ وَ  مٍ وْ  يَ يِف  مٍ لِ سْ مُ  لُكِّ لِ  نَّ إِ وَ  – انَ َض مَ  رَ  يِف يِن عْ فَ  – ةٍ لَ َ الـرباز يف  ))ةً ابَ جَ تَ سْ ًة مُ وَ عْ دَ  ةٍ لَ َ

، وذكره احلافظ ابن حجر يف خمترصـ زوائـد مسـند الـرباز بل ٩٦٢كشف األستار، برقم 
، وقال األكـا يف صـحيح الرتغيـب والرتهيـب، ٦٦٤ة ومسند أمحد، برقم تالكتب الس

   ).)صحيح لغريه( (: ١/٥٨٦
Ông Abu Sa-i'd  thuật lại lời Rosul : "Quả thật, Allah Đấng Hồng 
Phúc và Tối Cao phóng thích người (ra khỏi hỏa ngục) vào mỗi ngày 
và mỗi đêm (trong tháng Romadon) và mỗi người Muslim trong mỗi 
ngày đêm đều có được lời cầu xin được đáp lại."(2)   

  لُكِّ يِف  َك لِـذَ وَ  اءٌ َقـتَ قُ  رٍ ْطـفِ  لُكِّ  دَ نْـعِ   ِبِ  نَّ إِ : ((قال رسـول اهللا : قال وعن جابر 
 ْ ، وقـال ١٦٤٣باب ما جاء يف فضل شهر رمضان، بـرقم  ،ابن ماجه، كتاب الصيام ))ةٍ لَ َ

  ).)حسن صحيح((: ٢/٥٩األكا يف صحيح ابن ماجه، 
                                                 

(1) Hadith do Ahmad ghi lại trong quyển 12 trang 420 Hadith số 7450, giới xác thực 
bộ Al-Musnad nói trong quyển 12 trang 420: "Đường truyền của Hadith đúng 
theo điều kiện của Al-Bukhory và Muslim và sự nghi vấn về vị Sohabah không gây 
ảnh hưởng gì cả." 

(2) Hadith do Al-Baraaz ghi lại trong quyển Kashf Al-Astaar Hadith số 962, Ibnu 
Hajar nhắc trong quyển rút gọn những phần dư trong Musnad Al-Baraaz về Al-
Kutub Al-Sittah và Musnad Ahmad Hadith số 664 và Al-Albany nói trong Soheeh 
Al-Targheeb và Al-Tarheeb quyển 1 trang 586: "Hadith Soheeh vì Hadith khác." 
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Ông Jabir  thuật lại lời Rosul : "Quả thật, Allah Hùng Mạnh và 
Cao Quí thường phóng thích người (ra khỏi hỏa ngục) ngay lúc xả 
chay và điều đó xảy ra vào mỗi đêm."(1)   

 
12- Tháng Romadon là tháng tụng niệm và tạ ơn, bởi Allah đã nhắc 

khi đang phán về giáo lý nhịn chay, Allah phán: 

 { X W  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²z ١٨٥: البقرة  
Và để các người tụng niệm Allohu Akbar (Allah thật vĩ đại) về 
những gì đã hướng dẫn các người và mong rằng qua đó các người 
biết tạ ơn TA Al-Baqoroh: 185. 

 
13- Tháng Romadon là tháng nhẫn nhịn như được nhắc trong 

Hadith sau:  

نَُّه قَاَل  َعن اجَّيِبِّ  َقبَّاٍس بِْن  هللاِ َقْن َقبِْد ا
َ
اٍم ِمـْن (( :ك يَـّ

َ
رْبِ َوثََالثَِة ك َصْوُم َشْهِر الصَّ

ــْدرِ  ، ٢٣٠٧٧ورقــم  ،٣٠٧٠، بــرقم ٣٨/١٦٨أخرجــه أمحــد، )) لُكِّ َشــْهٍر يُــْذِهنْبَ وََحــَر الصَّ
   .٢٠٧٣٧، برقم ٣٤/٢٤٠و

Ông Abdullah bin Abbaas  thuật lại lời Nabi : "Ai nhịn chay vào 
tháng kiên nhẫn (tức Romadon) và nhịn ba ngày trong mỗi tháng sẽ 
xua đuổi được sự nóng nãy trong lồng ngực."(2) 

Và chắc chắn nhịn chay trong tháng Romadon là sự kiên nhẫn 
trong việc qui phục Allah, kiên nhẫn với những định mệnh Allah đã định 
về đói khát, kiên nhẫn không phạm điều cấm mà Allah đã cấm người nhịn 
chay, vì vậy mà Allah đã phán: 

 { X W   ë  ê  é  è  ç   æ   åz ١٠: الزمر  
Chắc chắn những người kiên nhẫn sẽ được ban thưởng vô giới hạn 
Al-Zumar: 10. 

 
14- Nhịn chay tháng Romadon chuộc được tội lỗi như được nhắc 

trong Hadith: 

                                                 
(1) Hadith do Ibnu Majah ở phần Nhịn Chay, chương Ân Phước tháng Romadon 

Hadith số 1643, Al-Albany nói trong Soheeh Ibnu Majah quyển 2 trang 59: 
"Hasan Soheeh."  

(2) Hadith do Ahmad ghi lại trong bộ Musnad quyển 38 trang 168 Hadith số 3070 và 
số 23077 và ghi trong quyển 34 trang 240 Hadith số 20737. 
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ىِب ُهَريَْرةَ قَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ   ْن أ

َ
لََواُت اخْلَْمُس َواجْلُُمَعُة إِىَل اجْلُُمَعـِة (( :اَكَن َفُقوُل   أ الصَّ

َراٌت َما بَيْنَُهنَّ إَِذا اْجتَنََب الَْكبَائِرَ  مسلم، كتاب الطهـارة، )) َوَرَمَضاُن إِىَل َرَمَضاَن ُمَكفِّ
  .٢٣٣، برقم ...جلمعة، ورمضان إىل رمضانباب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل ا

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Năm lễ Solah bắt buộc, từ 
thứ sáu đến thứ sáu và từ Romadon đến Romadon là sự chuộc lại sai 
lầm giữa chúng nếu đã tránh được trọng tội."(1)   

 
15- Tháng Romadon là tháng tha thứ tội lỗi như được nhắc trong 

Hadith sau:  

ىِب ُهَريَْرةَ 
َ
نَُّه قَاَل    َعِن اجَّيِبِّ   َقْن أ

َ
ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إِيَماناً  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ (( :ك  َمـا َ

مَ  مـن  صوم رمضان احتسـاباً  :اكخاري، كتاب الصيام، باٌب : متفق عليه)) َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب يف قيام رمضـان وهـو  ،٣٨ان، برقم اإليم

  . ٨٦٠الرتاويح، برقم 
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : “Ai nhịn chay trong tháng 
Romadon bằng sự tin tưởng(2) và kỳ vọng được phần thưởng từ Allah 
sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.”(3)  

 
16- Tháng Romadon là thời gian vĩ đại mà Allah dùng để tha thứ 

tội lỗi và những kẻ không được tha thứ trong tháng Romadon toàn là 
những người khốn khổ đáng tội nghiệp như có Hadith: 

ىِب ُهَريَْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل ا  َقْن أ

َ
ُ . ))آِمنَي آِمنَي آِمنيَ (( :الِْمنرَْبَ َفَقاَل اْرَيىَق   هللاِ أ َ يَـا : فَِقيَل 

ْغُف َقبٍْد َدَخَل َعلَيْـِه : يُل قَاَل ىِل َجرْبِ (( :َما ُكنَْت تَْصنَُع َهَذا؟ َفَقاَل  هللاِ رَُسوَل ا
َ
رَِغَم أ

 ُ َ ْغُف َقبْ : َفُقلُْت آِمنَي، ُعمَّ قَاَل  ،َرَمَضاُن فَلَْم ُفْغَفْر 
َ
 ،ٍد ُذِكْرَت ِعنَْدُه فَلَْم يَُصلِّ َعلَيَْك رَِغَم أ

                                                 
(1) Hadith do Muslim ghi lại ở phần Al-Toharoh, chương lễ Solah năm lần, thứ sáu 

đến thứ sáu và Romadon đến Romadon, Hadith số 233. 
(2) Câu: "Ai nhịn chay vào tháng Romadon bằng sự tin tưởng" tức tin tưởng vào 

Allah, tin tưởng vào giáo lý của Ngài, hài lòng chấp nhận nó, thể hiện ra bề ngoài 
và kỳ vọng vào sự ban thưởng của Allah dành cho sự nhịn chay và đứng dâng lễ 
Solah (Taroweeh) và bất cứ ai đứng dâng lễ Solah trong Romadon hay vào đêm 
Định Mệnh trong lòng có được đức tin và sự kỳ vòng trên chắc chắn sẽ được 
Allah tha thứ tất cả tội lỗi đã phạm trong quá khứ, nếu chúng ta bỏ chút thời gian 
nhìn lại quá khứ sẽ thấy được rằng đây là tháng hồng ân đã mang lại rất nhiều cơ 
hội vô cùng quí báu, là niềm vui sướng của người có đức tin khi được nhắc đến 
tháng Romadon này bởi trong tháng mang đến biết bao là kết quả tốt đẹp.  

(3) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Nhịn Chay, chương Nhịn chay Romadon kỳ 
vọng và tin tưởng Hadith số 38 và Muslim ghi lại ở phần Solah dành cho du hành, 
chương khuyến khích đứng dâng lễ Solah trong Romadon và đó là Solah Al-
Taroweeh Hadith số 860. 
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َحَدُهَما فَلَـْم يَـْدُخِل اجْلَنَّـَة َفُقلْـُت : َفُقلُْت آِمنَي، ُعمَّ قَاَل 
َ
ْو أ

َ
يِْه أ َ ِ ْدرََك َوا

َ
ْغُف َقبٍْد أ

َ
رَِغَم أ

، واكخـاري يف األدب ٤/٣٠٤، واكـيهيق، ٢٥٤، ٢/٢٤٦، و أمحد، ٣/١٩٢ابن خزيمة، )) آِمنيَ 
وأصـله يف  ،))حسـن صـحيح((: ، وقال األكا يف صحيح األدب املفرد٦٤٦فرد برقم امل

  .٢٥٥١صحيح مسلم، برقم 
Ông Abu Huroiroh  kể: khi Nabi  bước lên bụt giảng Người nói: 
"Amin, Amin, Amin." Có người hỏi: thưa Rosul! Người chưa từng làm 
chuyện như thế bao giờ ?, Người đáp: "Jibreel  bảo Ta khốn khổ 
thay cho một bề tôi khi đã bước vào Romadon mà vẫn không được 
tha thứ, Ta nói: Amin. Sau đó nói tiếp: khốn khổ thay cho một bề tôi 
khi Người được nhắc trước mặt y mà y vẫn không cầu xin bình an 
cho Người, Ta nói: Amin. Sau đó nói tiếp: khốn khổ thay cho một bề 
tôi một khi cha mẹ y đã già hoặc một trong hai đã già mà vẫn không 
được cho vào thiên đàng, Ta nói: Amin."(1)   
 

ىِب ُهَريَْرةَ 
َ
ْغُف رَُجٍل ُذِكْرُت ِعنَْدُه فَلَْم يُ (( : هللاِ قَاَل رَُسوُل ا :قَاَل   َقْن أ

َ
َّ رَِغَم أ  ،َصلِّ بَلَ

 ُ َ ْن ُفْغَفَر 
َ
ْغُف رَُجٍل َدَخَل َعلَيِْه َرَمَضاُن ُعمَّ انَْسلََخ َقبَْل أ

َ
ْدرََك  ،َورَِغَم أ

َ
ْغـُف رَُجـٍل أ

َ
َورَِغَم أ

بََواُه الِْكـرَبَ فَلَـْم يُـْدِخَالُه اجْلَنَّـةَ 
َ
 : ((وأظنـه قـال :قـال بعـض رواة احلـديث)) ِعنَْدُه أ

َ
 وْ أ

 
َ
عوات، باب رغم أنف رجل ذكرت عنده فلـم يصـلِّ الرت ))امَ هُ دُ حَ أ يلع،  مذي، كتاب ا

  ).)حسن صحيح(: (٣/٤٥٧ا يف صحيح الرتمذي، ك، و قال األ٣٥٤٥برقم 
Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời Nabi : "Khốn khổ thay cho ai khi 
Ta được nhắc trước mặt y mà y vẫn không cầu xin bình an cho Ta, 
khốn khổ thay cho ai khi tháng Romadon bước ngang qua đời y mà y 
vẫn không được tha thứ và khốn khổ cho ai khi cả hai cha mẹ đã già 
mà vẫn không được cho vào thiên đàng." Có số đường truyền khác thì 
nói: "hoặc một trong hai."(2)   

 
17- Nhịn tháng Romadon được nâng cao địa vị như được nhắc 

trong Hadith sau: 

                                                 
(1) Hadith do Ibnu Khuzaimah ghi lại ở quyển 3 trang 192, Ahmad ghi lại ở quyển 2 

trang 246, Al-Baihaqi ghi lại ở quyển 4 trang 304, Al-Bukhory ghi lại ở phần văn 
hóa cá nhân Hadith số 646 và Al-Albany nói trong Soheeh Al-Adab Al-Mufrid: 
"Hasan Soheeh" và Hadith này vốn được ghi lại trong Soheeh Muslim Hadith số 
2551. 

(2) Hadith do Al-Tirmizy ghi lại ở phần Kêu Gọi, chương khốn khổ cho ai khi được 
nhắc Ta trước mặt y mà y vẫn không cầu xin bình an cho Ta, Hadith số 3545 và 
Al-Albany nói trong Soheeh Al-Tirmizy quyển 3 trang 457: "Hasan Soheeh." 
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نَّ رَُجلنَْيِ ِمْن بَـىِلٍّ قَـِدَما بَلَ رَُسـوِل ا:  احكَّيىِْمِّ  َقْن َطلَْحَة بِْن ُقبَيِْد اهللاِ 
َ
فَـاَكَن   هللاِ أ

ْ اً إِْسَالُمُهَما َمع َشدَّ اْجِتَهاًدا ِمَن اآلَخِر، َفَغَزا ال
َ
َحُدُهَما أ

َ
ُمْجتَِهُد ِمنُْهَما فَاْستُْشِهَد ُعـمَّ ، َواَكَن أ

 ِّ نَا بِِهَمـا : قَاَل َطلَْحةُ  .َمَكَث اآلَخِر َنْعَدُه َسنًَة، ُعمَّ تُُو
َ
نَا ِعنَْد بَاِب اجْلَنَِّة ىِف اجَّْوِم إَِذا أ

َ
بَيْنَا أ

ِى َماَت اآلِخُر ِمنُْهَما، عُ  ِذَن لِثَّ
َ
ِى اْستُْشـِهَد ُعـمَّ فََخَرَج َخاِرٌج ِمَن اجْلَنَِّة فَأ ِذَن لِـثَّ

َ
مَّ رََجَع فَأ

َث اجَّـاَس َفَعِجبُـوا َفبَلَـَغ َذلِـَك : رََجَع إِىَلَّ َفَقاَل  ْصبََح َطلَْحُة فََحدَّ
َ
ِن لََك فَأ

ْ
إِنَُّه لَْم يَأ

ارِْجْع فَ
ىِّ َذلَِك َيْعَجبُونَ (( :َفَقاَل   رَُسوُل اهللاِ 

َ
َشدَّ  اهللاِ  يَا رَُسوَل : قَالُوا  .))؟ ِمْن أ

َ
ِى اَكَن أ

َّ َهَذا ا
لَـيَْس قَـْد (( :قَـاَل . فََدَخَل اآلِخـُر اجْلَنَّـَة َقبْلَـهُ  ِهللا�ِالرَُّجلنَْيِ اْجِتَهاًدا فَاْستَْشَهَد ىِف َسِبيِل ا

َ
أ

ْدرََك َرَمَضاَن فََصاَمهُ َمَكَث َهَذا َنْعَدُه َسنًَة 
َ
َذا ِمـْن َوَكـ وََصـىلَّ َكـَذا«:، قَاَل بىََل : قَالُوا. ))؟ َوأ

نَة ـَماِء « : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  ،بىََل : قَالُوا ))؟ َسْجَدٍة ىِف السَّ ـا َنـنْيَ السَّ َنْعـُد ِممَّ
َ
لََمـا بَيْنَُهَمـا أ

رِْض 
َ
، وصـححه ٣٩٢٥ابن ماجه، كتاب تعبـري الرؤيـا، بـاب تعبـري الرؤيـا، بـرقم )) َواأل

 ،   .٣/٢٨٤األكا يف صحيح سنن النسا
Ông Tolhah bin U'baidillah Al-Taimy  kể: có hai người đàn ông từ 
Baly đến gặp Nabi  và cả hai vào Islam cùng lúc. Một trong hai người 
họ rất yêu thích thánh chiến hơn người khác, thế là người thích thánh 
chiến cố gắng làm theo ước vọng rồi cũng tử vì thánh chiến còn người kia 
thì sống thêm một năm sau rồi mất. Ông Tolhah kể tiếp: tôi nằm mơ  thấy 
tôi cùng hai người họ đang đứng ở cửa thiên đàng. Lúc đó có người bước 
ra khỏi thiên đàng cho phép người chết sau trong số hai người họ vào 
thiên đàng trước, kế tiếp cho phép người chết vì thánh chiến bước vào kế 
tiếp, rồi quay lại tôi và nói: anh hãy về đi, anh chưa đến giờ bước vào. 
Sáng đến ông Tolhah đem chuyện kể làm mọi người thấy ngạc nhiên và 
sự việc được đến tai Nabi  Người hỏi: "Mọi người ngạc nhiên về điều 
đó à ?" Mọi người đáp: thưa Rosul! Người yêu thích thánh chiến và chết 
vì thánh chiến vậy mà người chết sau y lại được vào thiên đàng trước y. 
Nabi đáp : "Chẳng phải người chết sau sống thêm được một năm và 
đến tháng Romadon và y đã nhịn ?" họ đồng đáp: đúng rồi, Người tiếp: 
"Chẳng phải người chết sau đã dâng lễ Solah như thế này, thế này và 
quỳ lại thế này cả năm hay sao ?" đúng vậy, mọi người đồng đáp. Nabi 
 tiếp: "Thế đấy mà khoảng cách giữa hai người họ như trời với 
đất."(1)   

 
18- Umroh tháng Romadon giống như làm Haj cùng Nabi  như 

                                                 
(1) Hadith do Ibnu Majah ghi lại ở phần phân tích giấc mộng Hadith số 3925 và được 

Al-Albany xác thực trong Soheeh Sunan Al-Na-sa-y quyển 3 trang 284. 



 ٣٥

được nhắc trong Hadith sau:  

َّ   َعِن ابِْن َقبَّاٍس  ِ نَّ اجَّ
َ
مُّ ِسنَانٍ  أ

ُ
نَْصاِر ُفَقاُل لََها أ

َ
ٍة ِمَن األ

َ
َمـا َمنََعـِك (( :قَاَل ِالْمَرأ

ْن تَُكوىِن َحَجْجِت َمَعنَا
َ
ىِب فَُالٍن  ))أ

َ
َحجَّ ُهَو َواْننُـُه بَلَ  -وِْجَها زَ  -قَالَْت نَاِضَحاِن اَكنَا أل

َحِدِهَما َواَكَن اآلَخُر يَْسىِق َعلَيِْه ُغالَُمنَا
َ
ـةً  ُقْمَرةً إِنَّ فَ (( :قَاَل . أ ـ َحجَّ ِ ْو . ىِف َرَمَضـاَن َيْق

َ
أ

ًة َمىِع   ُل دِ ْعـيَ  هِ يْـًة فِ رَ ْمـقُ  نْ إِ ي، فَـرِ مِ تَ اقْ فَـ انُ َضـمَ رَ  اءَ ا َجـذَ إِ فَ ((: و لفظ ملسلم)) َحجَّ
، وكتاب ١٧٨٢اكخاري، كتاب العمرة، باب عمرة يف رمضان، برقم : متفق عليه ))ةٌ جَّ حَ 

، ومسلم، كتاب احلج، بـاب فضـل العمـرة يف ١٨٦٣جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم 
  .١٢٥٦رمضان، برقم 

Ông Ibnu Abbaas  kể: Nabi  nói với một người phụ nữ Al-Ansor 
được gọi tên là Um Sinaan: "Điều gì cấm cô đi làm Haj cùng Ta ?" bà 
đáp: chồng tôi có hai con lạc đà: một con chồng tôi cưỡi đi làm Haj còn 
một con dùng để tưới rẫy. Nabi  đáp: "Quả thật, Umroh trong 
Romadon tương đương với Haj hoặc tương đương với Haj cùng Ta." 
Đường truyền của Muslim ghi lại: "Khi Romadon đến cô hãy đi làm 
Umroh, bởi Umroh khi đó tương đương với Haj."(1)  

Quan trọng là Nabi  đã báo cho Um Sinaan rằng Umroh trong 
Romadon tương đương với Haj về phần thưởng nhưng không thể thay thế 
được Haj bắt buộc đối với ai chưa làm Haj. Giới học giả thống nhất là 
Umroh không thay thế được cho Haj bắt buộc. Đối với Hadith này đây là 
ân phước là hồng ân mà Allah dành cho người có đức tin, cũng trong 
Hadith nói lên rằng việc làm được cao quí hơn do thời gian, được cao quí 
hơn nếu con tim người đó tồn tại (tức chú tâm làm) và được cao quí khi 
thật thành tâm. Đối với ân phước Umroh trong Romadon tương đương 
với Haj hoặc Haj cùng với Nabi  là dành chung cho tất cả người 
Muslim chứ không dành riêng cho Um Sinaan và đây là ân phước, hồng 
phúc và sự rộng lượng của Allah dành cho các bề tôi có đức tin của Ngài. 

 
19- Ai nhịn chay Romadon sẽ thuộc thành nhóm Al-Siddeeq (chân 

thật) và thánh chiến như được nhắc trong Hadith sau:  

ةٍ  نْ و بِ رٌ مْ قَ  َقنْ  ُ  اَل قَ ، فَ ةٍ اعَ َض قَ  نْ مِ  ٌل جُ رَ   وَل اهللاِ سُ رَ  اءَ جَ : اَل ، قَ  يِن هَ اجْلُ  ُمرَّ  وُل سُ ا رَ يَ : َ
  !اهللاِ 

َ
 رَ أ

َ
  ُت دْ هَ شَ  نْ إِ  َت يْ أ

َ
هَ  َال  نْ أ ـٰ  ، وَ هللاُ إِالَّ ا إِلَ

َ
ـلا ُت يْ لَّ َص ، وَ اهللاِ  وَل سُ رَ  َك نَّ ك َ  اِت وَ لَ صَّ ، َس ْمـاخْل

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Umroh, chương Umroh trong Romadon 

Hadith số 1782 và ở phần phần thưởng săn bắn, chương Haj của phụ nữ Hadith số 
1863 và Muslim ghi lại ở phần Haj, chương ân phước Umroh trong Romadon, 
Hadith số 1256. 
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 وَ 
َ
  نْ مَ فَ  هُ تُ مْ قُ وَ  انَ َض مَ رَ  ُت مْ ُص وَ  ،ةَ اكَ الزَّ  ُت يْ دَّ أ

َ
ـ نَ مِ : ((اَل ا؟ قَ نَ أ ـوَ  نْيَ قِ يْ دِّ الصِّ ابـن  ))اءِ دَ هَ الشُّ

، بـرقم ) موارد(حبان   :األكـا قـال، و٢٢١٢، بـرقم ٣/٣٤٠، وابـن خزيمـة، ١٩واللفظ 
  .]٣/٣٤٠حاشية األكا بل صحيح ابن خزيمة، [إسناده حسن، 

Ông A'mr bin Murroh Al-Juhany  kể: có một người đàn ông từ Qo-do-
a'h đến gặp Nabi  rồi nói: Thưa Rosul của Allah! Tôi sẽ trở thành người 
ra sao nếu tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đứng được tôn 
thờ mà chỉ có Allah duy nhất và Người là Rosul (Thiên Sứ) của Allah, tôi 
dâng lễ Solah bắt buộc năm lần, tôi xuất Zakat bắt buộc, tôi nhịn chay 
Romadon và dâng lễ Solah (Taroweeh) ? Nabi  đáp: "(Anh thuộc) 
nhóm người Al-Siddeeq và chết vì thánh chiến."(1)   

 
20- Nhịn chay tháng Romadon được vào thiên đàng như được nhắc 

trong Hadith sau: 

ِ َقبِْد اهللاِ  َقنْ 
َ
نَْصارِيِّ بِْن  َجابِرٍ  أ

َ
نَّ  َقبِْد اِهللا اْأل

َ
َل أ

َ
يَـا  :َفَقاَل  رَُسوَل اِهللا رَُجًال َسأ

ْمـُت  ْحلَلْـُت احْلَـَالَل وََحرَّ
َ
يَْت إَِذا َصلَّيُْت الَْمْكتُوَباِت وَُصـْمُت َرَمَضـاَن َوأ

َ
َرأ

َ
رَُسوَل اِهللا أ

ْدُخُل اجْلَ 
َ
فَأ

َ
زِْد بَلَ َذلَِك َشيْئًا أ

َ
ِزيْـُد بَلَ : قَـاَل . ))َغَعـمْ (( : قَـاَل  ؟نَّةَ احْلََراَم َولَْم أ

َ
َواِهللا َال أ

ي يـدخل بـه اجلنـة وأن مـن : اإليمان، باب: كتابرواه مسلم  .َذلَِك َشيْئاً  بيـان اإليمـان ا
  .١٥رقم تمسك بما أمر به دخل اجلنة 

Cha của Abdullah ông Jabir bin Al-Ansory  kể: có người đàn ông nói 
với Nabi : Thưa Rosul! Người thấy sao tôi chỉ dâng lễ Solah bắt buộc, 
nhịn chay Romadon, chỉ làm điều Halal, không làm mọi điều Harom và 
không thêm hay bớt điều gì cả, tôi có được vào thiên đàng không ? Nabi 
 đáp: "Được." Người đàn ông nói: thề bởi Allah chứng giám, tôi sẽ 
không bao giờ thêm bất cứ điều gì.(2)  

Hadith trên chứng minh rằng ai chỉ làm những điều Allah bắt buộc 
và không qui phạm mọi điều Allah cấm sẽ được vào thiên đàng nhưng ai 
bỏ tuyệt đối không làm Sunnah (điều khuyến) thì đã đánh mất đi cơ hội 
vô cùng quí báu và Allah đã chuẩn bị phần thưởng vĩ đại dành cho ai 
không bỏ đi điều Sunnah (khuyến khích) đó. Đối với ai thường xuyên bỏ 
điều Sunnah quả là điều rất thiếu xót. 

                                                 
(1) Hadith do Ibnu Hibbaan ghi lại Hadith số 19, Ibnu Khuzaimah ghi lại ở quyển 3 

trang 340 Hadith số 2212 và Al-Albany nói: "đường truyền Hadith Hasan." (trích 
từ phần chú thích của Al-Albany trong Soheeh Ibnu Khuzaimah quyển 3 trang 
340) 

(2) Hadith do Muslim ghi lại ở phần Iman, chương phân tích đức tin được vào thiên 
đàng và bám chặt lấy những gì được nhận lệnh được vào thiên đàng, Hadith số 15. 
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21- Đứng dâng lễ Solah Taroweeh bằng đức tin và kỳ vọng phần 
thưởng từ Allah sẽ được tha thứ tất cả tội lỗi đã phạm như được nhắc 
trong Hadith: 

ُ َمـا  َواْحتَِسـاباً  َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانـاً (( :قال أن رسول اهللا  أ هريرة عن  َ ُغِفـَر 
َم ِمْن َذنِْبهِ  اكخاري، كتاب صـالة  الـرتاويح، بـاب فضـل مـن قـام : متفق عليه)) َيَقدَّ

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب يف قيام رمضان، وهو ٢٠٠٩م رمضان، برق
  .٧٥٩الرتاويح، برقم 

“Ai đứng dâng lễ Solah (Taroweeh) trong 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.”(1)  

Đối với người Muslim nào đứng dâng lễ Solah Taroweeh trong 
tháng Romadon tin tưởng vào những gì Nabi  báo ân phước của Nó 
đồng thời kỳ vọng vào phần thưởng Allah sẽ ban cho, thật thành tâm làm 
vì Allah và làm hài lòng Ngài thì chắc chắn sẽ được tha thứ mọi tội lỗi và 
đạt được phần thưởng vĩ đại.(2) 

 
22- Tháng Romadon là tháng Solah Taroweeh, bởi Solah Taroweeh 

không được thực hiện tập thể chỉ ngoại trừ trong tháng Romadon như 
được nhắc trong Hadith bà A-y-shah  kể: trước kia Nabi  bước ra 
Masjid đứng dâng lễ Solah (Taroweeh) trong đêm tối có một số người 
phát hiện và đến dâng cùng Người. Sáng lại mọi người đồn đãi nhau sự 
việc, tối đêm thứ hai mọi người đến đông đúc hơn cùng Nabi  dâng 
(Solah Taroweeh). Sáng hôm sau lời đồn đãi càng nhiều hơn làm cho tối 
đêm thứ ba mọi người đến đông đúc hơn hai đêm thứ nhất và thứ hai và 
Nabi  ra dâng lễ Solah Taroweeh cùng họ. Đến đêm thứ tư làm cho 
Masjid chật nức không còn chổ đứng nhưng Nabi  không ra dâng lễ 
cùng họ, làm cho mọi người bắt đầu nói: "Solah" nhưng Nabi  vẫn 
không bước ra dâng lễ Solah cùng họ cho đến giờ Fajr. Sau khi, dâng 
xong lễ Fajr Người quay mặt lại nói sau khi đã tạ ơn và ca ngợi Allah: 

ا َنْعدُ (( : قال مَّ
َ
ْن ُيْفـَرَض َعلَـيُْكْم  ،أ

َ
َّ َماَكنُُكـْم، لَِكـىنِّ َخِشـيُت أ إِنَُّه لَـْم خَيْـَف بَلَ

فَ
اكخاري، كتاب اجلمعـة، بـاب مـن قـال يف اخلطبـة بعـد : متفق عليه)) وا َقنَْهاَفتَْعِجزُ 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Solah Al-Taroweeh, chương ân phước ai 

đứng dâng lễ trong Romadon Hadith số 2009 và Muslim ghi lại ở phần Solah dành 
cho đi đường, chương khuyến khích đứng dâng lễ Solah Taroweeh tháng 
Romadon Hadith số 759. 

(2) Trích từ bộ phân tích Soheeh Muslim của Al-Nawawy quyển 6 trang 286. 
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، يف كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيـب ٩٣٤أما بعد، برقم : اخكناء ، ومسلم، واللفظ 
  .٧٦١يف قيام رمضان، وهو الرتاويح، برقم 

"Amma Ba'd: Việc các người làm tối qua Ta đã thấy rất rõ nhưng Ta 
sợ nếu tiếp tục (dâng lễ Solah Taroweeh) sẽ trở thành sự bắt buộc 
dâng lễ Solah trong đêm trong khi các người bất lực thực hiện." Bà 
A-y-shah  tiếp: điều này xảy ra trong tháng Romadon.(1)  

Solah Taroweeh: là lễ Solah dâng trong tháng Romadon ngay 
trong đêm đầu tiên của tháng, đặt tên như thế là vì cứ mỗi bốn Rak-at là 
nghỉ giải lao. 

 
23- Trong tháng Romadon ai đứng dâng lễ Solah Taroweeh đến khi 

Imam kết thúc sẽ được Allah viết cho đã đứng dâng lễ trọn đêm như được 
nhắc trong Hadith sau:  

ِ َذرٍّ 
َ
َّ َفنرَْصَِف (( :قَاَل ،  َقْن أ ُ  إِنَّ الرَُّجَل إَِذا قَاَم َمَع اِإلَماِم َح َ ِقيَاُم  َكتََب اُهللا 

ْلَةٍ  ُ  ُكِتَب : (( لفظو ))َ ْ  امُ يَ قِ  َ ، وأبو داود، كتاب شهر رمضان، ٥/١٥٩أمحد،  ))ةٍ لَ َ
، كتاب قيام الليل و١٣٧٥باب يف قيام شهر رمضان، برقم تطوع اجهار، باب ، والنسا

، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف قيام شهر ١٦٠٥قيام شهر رمضان، برقم 
، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف قيام ٨٠٦رمضان، برقم 

، ١٣٢٧شهر رمضان، برقم  ، يف صحيح سنن النسا   .، و يف غريه١/٣٥٣، وصححه األكا
"Quả thật, khi ai đứng dâng lễ Solah cùng với Imam cho đến khi 
Imam dâng xong lễ sẽ được Allah viết cho là đã đứng dâng lễ cả đêm" 
có đường truyền khác ghi: "sẽ được viết cho là đứng dâng lễ suốt cả 
đêm."(2)  

 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Al-Ju-mu-a'h, chương nói Khutbah sau khi tạ 

ơn Allah nói câu: Amma Ba'd, Hadith số 934 và Muslim ghi lại ở chương Solah 
dành cho đi đường, chương khuyến khích đứng dâng lễ Solah Taroweeh trong 
Romadon Hadith số 761. 

(2) Hadith do Ahmad ghi lại ở quyển 5 trang 159, Abu Dawud ghi lại ở phần tháng 
Romadon, chương đứng dâng lễ Solah Romadon Hadith số 1375, Al-Nasa-y ghi 
lại ở phần đứng dâng lễ Sunnah trong đêm và ngày, chương đứng dâng lễ tháng 
Romadon Hadith số 1605, Al-Tirmizy ghi lại ở phần nhịn chay, chương nói về sự 
dâng lễ tháng Romadon Hadith số 806, Ibnu Majah ghi lại ở phần đứng dâng lễ 
Solah Sunnah, chương nói về sự dâng lễ tháng Romadon Hadith số 1327 và 
Hadith đã được Al-Albany xác thực trong Soheeh Sunnan Al-Nasa-y quyển 1 
trang 353 và trong những bộ sách khác. 



 ٣٩

24- Tháng Romadon là tháng Islam chiến thắng được kẻ thù ở trận 
Badr mặc dù lực lượng Muslim rất ít so với kẻ thù như Allah đã phán 
trong Qur'an: 

 { X W      ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UT   S      R  Q  P  O
  m  l  k  ji  h  g      f  e  d  c  b  a  `  _  ^

      }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q    p  o  n
 _  ~   l  k  j  i  h  g  f   e    d  cb  a  `z ران  ١٢٣: آل عم

– ١٢٦  
Và chắc chắn Allah đã giúp đỡ các người (chiến thắng) tại Badr 
trong khi các người bị yếu thế. Bởi thế hãy kính sợ Allah để may ra 
các người biết tạ ơn Ngài * Khi Ngươi (Muhammad) bảo các tín đồ 
có đức tin: "Không đủ cho các người hay sao việc Thượng Đế của các 
người đã cử xuống ba ngàn Thiên Thần để tăng cường cho các 
người?" * Đúng, nếu các người kiên trì và sợ Allah thì cho dù quân 
địch có tất công các người bất ngờ thì Thượng Đế của các người cũng 
sẽ tăng cường cho các người năm ngàn Thiên Thần mang dấu hiệu 
đặc biệt xuống * Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho các 
người và để làm cho các người an tâm với sự chỉ đạo đó, và không có 
sự chiến thắng nào mà không do Allah Đấng Hùng Mạnh, Đấng Sáng 
Suốt quyết định cả. Ali I'mron: 123 – 126, trong trận Badr lực lượng 
Muslim chỉ có ba trăm mười bảy người, hai con ngựa và bảy chục con lạc 
đà vậy mà Allah đã ban cho chiến thắng quân địch Quraish khoảng ngàn 
người, một trăm con ngựa và bảy trăm con lạc đà. Và thời gian xảy ra 
trận Badr là trong tháng Romadon năm thứ hai theo lịch Islam. 

Tương tự thế Allah cũng đã ban cho chiến thắng cho người có đức 
tin khi khải hoàn trở về Makkah và chiếm lĩnh được Makkah do sự đầu 
hàng ngay từ đầu của quân địch nên không có xô sát hay đỗ máu và thời 
gian cũng trong tháng Romadon năm thứ tám lịch Islam, bởi sự chiến 
thắng là trong tay Allah Ngài sẽ giúp đỡ các Rosul của Ngài và những ai 
tin tưởng theo các vị Rosul này như Allah đã phán:  

{ X W  h  g  f   e    d  c  l  k  j  iz ١٢٦: آل عمران  
Và không có sự chiến thắng nào mà không do Allah Đấng Hùng 
Mạnh, Đấng Sáng Suốt quyết định cả. Ali I'mron: 126. 

Allah phán ở chương khác: 

 { X W  s  r   q  p  o  nm  l  k  jz ٤٠: الحج  



 ٤٠

Và chắc chắn Allah sẽ trợ giúp những ai giúp đỡ (tôn giáo) của 
Ngài. Quả thật, Allah là Đấng Hùng Mạnh, Đấng Toàn Năng. Al-
Haj: 40. 

 
25- Sự rộng lượng được tăng lên ngay trong tháng Romadon Hồng 

Phúc giống như trước kia Nabi  là Người rộng lượng nhất trong thiên 
hạ và sự rộng lượng đó thể hiện rõ nhất là trong tháng Romadon khi gặp 
gỡ được Jibreeh  và sự rộng lượng đó còn nhanh hơn cả gió thổi. 

 
26- Tháng Romadon là tháng học hỏi về Thiên Kinh Qur'an. Trước 

kia, cứ mỗi năm vào tháng Romadon Jibreel  đến gặp Nabi  vào mỗi 
đêm để trao đổi nhau kiến thức Qur'an còn Nabi  thì đọc Qur'an cho 
Jibreel  nghe như được nhắc trong Hadith sau: 

ْجـوَُد َمـا يَُكـوُن ىِف  اِهللا اَكَن رَُسـوُل ( :قَاَل   َعِن ابِْن َقبَّاٍس 
َ
ْجـوََد اجَّـاِس، َواَكَن أ

َ
أ

يُل، َواَكَن يَلَْقاُه ىِف  ْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن َفيَُدارُِسُه الُْقْرآَن، فَلَرَُسـوُل  َرَمَضاَن ِحنَي يَلَْقاُه ِجرْبِ َ لُكِّ 
يِح الُْمرَْسلَةِ  اِهللا  ْجوَُد بِاخْلرَْيِ ِمَن الرِّ

َ
يـُل (: و لفـظ.) أ ـإَِذا لَِقيَـُه ِجرْبِ

ْجـوََد  فَ
َ
اَكَن أ

يِح الُْمرَْسلَةِ  باب كيـف اكن بـدء  ،اكخاري كتاب بدء الو: متفق عليه) بِاخْلرَْيِ ِمَن الرِّ
، وكتـاب ١٩٠٢برقم  يكون يف رمضان، ، باب أجود ما اكن اجيب وكتاب الصوم ،الو

، بـرقم  اقب، باب صفة اجـيب ن، وكتاب امل٣٢٢٠بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، برقم 
، ٤٩٩٧، بـرقم ، وكتاب فضائل القرآن، باب اكن جربيل يعرض القرآن بل اجيب ٣٥٥٤

    . ٢٣٠٨، برقم  اب الفضائل، باب جوده ومسلم كت
"Trước kia, Nabi  rộng lượng nhất nhân loại, đặc biệt là trong tháng 
Romadon khi Jibreel đến gặp Người vào mỗi đêm trong Romadon, cả hai 
trao đổi nhau về Qur'an và sự rộng lượng đó còn nhanh hơn cả gió thổi." 
Theo đường truyền khác: "Khi Nabi  gặp được Jibreel thì sự rộng 
lượng của Người thể hiện nhanh hơn cả gió."(1)   
 

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần bắt đầu lời mặc khải, chương lời mặc khải 

bắt đầu ra sao, ghi lại ở phần nhịn chay chương Nabi  là Người rộng lượng nhất 
trong tháng Romadon Hadith số 1902, ghi lại ở phần bắt đầu tạo hóa, chương kể 
về thế giới Thiên Thần Hadith số 3220, ghi lại ở phần phẩm chất cao quí, chương 
tả về Nabi  Hadith số 3554, ghi lại ở phần đặc ân Qur'an, chương Jibreel trình 
bày Qur'an cho Nabi  Hadith số 4997 và Muslim ghi lại ở phần ân phước, 
chương sự rộng lượng của Nabi  Hadith số 2308. 



 ٤١

ُّ  َقْن فَاِطَمَة  ِ رَسَّ إِىَلَّ اجَّ
َ
يـَل اَكَن ُفَعارِ (( :أ نَّ ِجرْبِ

َ
ُه ُضـىِن بِـالُْقْرآِن لُكَّ َسـنَةٍ أ ، َوإِنَـّ

يَ  َجىِل َخرََضىِن الَْعاَم َمرَّ
َ
َراُه إِالَّ َحرَضَ أ

ُ
، َوَال أ  :اكخاري، كتاب فضائل القـرآن، بـاٌب )) نْيِ

  . ٤٩٩٨، واحلديث رقم ٤٩٩٧، قبل احلديث رقم  اكن جربيل يعرض القرآن بل اجيب 

Bà Fatimah  kể: Nabi  nói nhỏ với tôi: "Cứ hằng năm một lần 
Jibreel đến trao đổi Qur'an cùng Ta nhưng năm nay lại trao đổi với 
Ta hai lần và Ta nghĩ đó cũng gần mãn hạn của Ta."(1)  

 
27- Nhịn chay Romadon là một trong năm nền tản (trụ cột) của 

Islam và đức tin của người Muslim không được hoàn hảo đến khi thi 
hành nền tảng này như được nhắc trong Hadith sau:  

ْن  :ُم بَلَ مَخٍْس بيُِنَ اإلِْسالَ (( : رَُسوُل اهللاِ  قَاَل : قَاَل  َقْن َقبِْد اِهللا بِْن ُقَمَر 
َ
 الَ َشَهاَدِة أ

هَ  ـٰ الَ  هللاُ ا إِالَّ  إِلَ ُ َوإِقَاِم الصَّ ُ ًدا رَُسو نَّ حُمَمَّ
َ
اَكةِ َوأ  وََصـْوِم َرَمَضـاَن وََحـجِّ اْكَيْـِت  ِة َوإِيتَاِء الـزَّ

، ومسلم، ٨اكخاري، كتاب اإليمان، باب دخؤكم إيمانكم، برقم : متفق عليه)) َرامِ احلَ 
  .١٦كتاب اإليمان، باب أراكن اإلسالم ودخئمه العظام، برقم 

Ông Abdullah bin Umar  thuật lại lời Rosul : "Islam được xây dựng 
trên năm trụ cột (nền tảng): lời tuyên thệ không có Thượng Đế nào 
xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất và Muhammad 
là Thiên Sứ của Allah, dâng lễ Solah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay 
tháng Romadon và hành hương (Haj) tại ngôi đền Ka'bah."(2)   

 
28- Tháng Romadon là tháng Étikaaf và tạm trú tại Masjid để qui 

phục Allah và để tìm sự cứu rỗi từ Allah như được nhắc trong Hadith sau:  

نَّ اجَّيِبَّ (: َزْوِج اجَّيِبِّ   َقْن َخئَِشةَ 
َ
َواِخرَ  أ

َ
، ِمْن َرَمَضـانَ  اَكَن َفْعتَِكُف الَْعرْشَ األ

َّ تََوفَّاُه ا ْزَواُجُه ِمنْ هللاُ َح
َ
 كتـاب االعـتاكف، اكخـاري، :متفق عليـه) َنْعِدهِ  ، ُعمَّ اْقتََكَف أ

كتاب االعتاكف، باب اعتاكف العرشـ  ومسلم، ،٢٠٢٦برقم  اب االعتاكف يف العرش األواخر،ب
  .١١٧٢برقم  األواخر من رمضان،

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần đặc ân Qur'an, chương Jibreel trình bày 

Qur'an cho Nabi  Hadith số 4997 và số 4998. 
(2) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Iman, chương lời cầu xin của các người đức 

tin của các người Hadith số 8 và Muslim ghi lại ở phần Iman, chương nền tảng 
Islam Hadith số 16. 



 ٤٢

Bà A-y-shah  vợ của Nabi  kể: "Trước kia, Nabi  Étikaaf vào mười 
ngày cuối của Romadon đến khi trở về với Allah, sau đó các bà vợ của 
Nabi  Étikaaf sau khi Người qua đời."(1)   
 

ىِب ُهَريَْرَة 
َ
ُّ ( :قَاَل  َقْن أ ِ ا اَكَن الَْعاُم  اَكَن اجَّ يَّاٍم، فَلَمَّ

َ
َة ك َفْعتَِكُف ىِف لُكِّ َرَمَضاَن َعرْشَ

يَن يَْوًما ِى قُِبَض ِفيِه اْقتََكَف ِعرْشِ
َّ بـاب االعـتاكف يف  تـاب االعـتاكف،ك اكخـاري، )ا

  .٢٠٤٤برقم  ،العرش األوسط من رمضان
Ông Abu Huroiroh  kể: "Trước kia, khi Romadon đến Nabi  chỉ 
Étikaaf mười ngày, cho đến khi năm mà Người mất Người lại Étikaaf hai 
mươi ngày."(2) 

 

ىِب ُهَريَْرةَ 
َ
ِّ (( :قَاَل   َقْن أ ِ ًة، َفَعـَرَض َعلَيْـِه  اَكَن َفْعرُِض بَلَ اجَّ الُْقـْرآَن لُكَّ َخٍم َمـرَّ

ـا ِى قُِبَض، َواَكَن َفْعتَِكُف لُكَّ َخٍم َعرْشً
َّ َينْيِ ىِف الَْعاِم ا ـيَن ىِف  ،َمرَّ  الَْعـاِم فَـاْقتََكَف ِعرْشِ

ِى قُِبَض 
َّ ن جربيـل يعـرض القـرآن بل اكخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اك )ِفيهِ ا

  .٤٩٩٨، برقم اجيب 
Cũng ông Abu Huroiroh  kể: "Trước kia, cứ mỗi năm Nabi  được 
trao dồi Qur'an một lần, đến khi năm Người mất được trao dồi đến hai 
lần và trước kia Người chỉ Étikaaf có mười ngày nhưng đến năm Người 
mất lại Étikaaf hai mươi ngày."(3) tức Étikaaf từ ngày 11 đến cuối tháng. 

 
29- Tháng Romadon là tháng năng nổ làm sự tôn thờ bởi Nabi  

rất năng nổ trong mười ngày cuối hơn hẳn những ngày tháng khác như 
được nhắc trong Hadith sau:  

َواِخِر َما َال جَيْتَِهُد ىِف َلرْيِهِ  ِهللا ُسوُل ااَكَن رَ ( :قَالَْت   َخئَِشةَ َقْن 
َ
 )جَيْتَِهُد ىِف الَْعرْشِ األ

  .١١٧٥برقم  باب االجتهاد يف العرش األواخر من رمضان، مسلم،كتاب االعتاكف،
Bà A-y-shah  kể: "Trước kia, Nabi  rất năng nổ trong mười ngày 
cuối (Romadon) mà những ngày tháng khác không bằng."(4)   

                                                 
(1) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Étikaaf, chương Étikaaf vào mười ngày cuối 

Hadith số 2026 và Muslim ghi lại ở phần Étikaaf chương Étikaaf vào mười ngày 
cuối tháng Romadon Hadith số 1172.  

(2) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Étikaaf, chương Étikaaf vào mười ngày giửa 
Romadon Hadith số 2044.  

(3) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần đặc ân Qur'an, chương Jibreel trình bày 
Qur'an cho Nabi  Hadith số 4998. 

(4) Hadith do Muslim ghi lại ở phần Étikaaf, chương năng nổ trong mười ngày cuối 
Romadon Hadith số 1175. 



 ٤٣

ْهلَُه وََجدَّ   هللاِ اَكَن رَُسوُل ا(( :قَالَْت  َقْن َخئَِشَة 
َ
ْفَقَظ أ

َ
ْحيَا اللَّيَْل َوأ

َ
إَِذا َدَخَل الَْعرْشُ أ

لـة القـدر، بـاب العمـل يف العرشـ : متفق عليه)) وََشدَّ الِْمزْئَرَ  اكخاري، كتاب فضـل 
، كتـاب االعـتاكف، بـاب االجتهـاد يف العرشـ ،ومسلم٢٠٢٤األواخر من رمضان، برقم 
  .١١٧٤األواخر من رمضان، برقم 

Cũng bà A-y-shah  kể: "Trước kia, khi bước vào mười ngày cuối 
(Romadon) Nabi  dâng lễ suốt đêm, đánh thức gia đình và không gần 
gủi với vợ."(1)  
 

نَّ رَُسوَل   َخئَِشةَ َقْن 
َ
َواِخِر ِمْن (( :اَل قَ   اهللاِ أ

َ
ْلََة الَْقْدِر ىِف الِْوتِْر ِمَن الَْعرْشِ األ َ ْوا  حَتَرَّ

َواِخـِر ِمـْن َرَمَضـانَ ((: و لفظ)) َرَمَضانَ 
َ
ـ األ ْلََة الَْقْدِر ىِف الَْعرْشِ َ ْوا  اكخـاري،  ))حَتَرَّ

لة القدر، باب حترِّ  لة القدر يف الوتر من العرشكتاب فضل  ، ٢٠١٧ر، بـرقم  األواخـي 
  .٢٠٢٠ورقم 

Cũng bà A-y-shah  thuật lại lời Nabi : "Hãy tìm kiếm đêm định 
mệnh trong những ngày lẻ vào mười ngày cuối Romadon." Có đường 
truyền khác: "Hãy tìm kiếm đêm định mệnh vào mười cuối tháng 
Romadon."(2)  

Trước kia, giới Sohabah rất năng nổ rất lạ thường vào mười ngày 
cuối và có lần bà A-y-shah  hỏi Nabi : thưa Rosul! Nếu tôi biết được 
đêm nào là đêm định mệnh thì tôi sẽ cầu xin gì ? Nabi  đáp: 

 )) ِ عـوا ))مَّ إنَّك َقُفوٌّ حُتِبُّ الَْعْفَو فَاْقُف َقينِّ اللهُ  :قُو ت، بـاب يف الرتمذي، كتاب ا
: ، ورواه بقية اخلمسة، وحسنه الرتمـذي، فقـال٣٥١٣فضل سؤال العافية، واملعافاة، برقم 

  .  ٣/٤٤٦وصححه األكا يف صحيح سنن الرتمذي،  ،))حسن صحيح ((
"Hãy nói:  ُمَّ إنَّك َقُفوٌّ حُتِبُّ الَْعْفَو فَـاْقُف َقـينِّ الله  (Ol-lo-hum-ma in-na-ka a'-

fu-vun tu-híp-bul a'f-va fa'-fu a'n-ny." (ý nghĩa: Thưa Allah! Ngài là 
Đấng Từ Bi rất yêu thương sự tha thứ, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi)(3)  

30- Xả chay không có lý do chính đáng trong tháng Romadon không 
                                                 

(1) Hadith do Al-Bukhory ở phần ân phước đêm định mệnh, chương việc làm trong 
mười ngày cuối Romadon Hadith số 2024 và Muslim ở phần Étikaaf chương cố 
gắng trong mười ngày cuối Romadon Hadith số 1174. 

(2) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần ân phước đêm định mệnh, chương tìm đêm 
định mệnh vào mười ngày cuối Hadith số 2018 và Hadith số 2020. 

(3) Hadith do Al-Tirmizy ghi lại ở phần cầu xin, chương đặc ân cầu xin lượng thứ và 
khoan hồng Hadith số 3513 và được ghi lại trong năm bộ Sunnan khác, với Hadith 
này được Al-Tirmizy xác thực và nói: "Hasan Soheeh." Và Hadith đã được Al-
Albany xác thực trong Soheeh Sunan Al-Tirmizy quyển 3 trang 446. 



 ٤٤

giống như xả chay vào những ngày khác như được khuyến cáo ở Hadithe 
sau: ông Abu Umamah Al-Bahily  kể: tôi đã nghe Nabi  kể rằng:  

 َقْن 
َ
َماَمَة اْكَاِهىِلُّ  ِ أ

ُ
ِ رَُجـَالِن (( :َفُقوُل   هللاِ قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل ا  أ تَا

َ
نَا نَائٌِم إِْذ أ

َ
بَيْنَا أ

َييَا ىِب َجـبًَال وَْعـًرا َفَقـاالَ 
َ
َخَذا بَِضبىَْعَّ فَأ

َ
ِطيُقـُه َفَقـاالَ : اْصـَعْد َفُقلْـُت :  ىِلَ فَأ

ُ
ِّ َال أ

ا : إِ إِنَـّ
ْصَواٍت َشـِديَدٍة َفُقلْـُت 

َ
نَا بَأ

َ
َّ إَِذا ُكنُْت ىِف َسَواِء اجْلَبَِل إَِذا أ لُُه لََك فََصِعْدُت َح َمـا : َسنَُسهِّ

ْصَواُت قَالُوا
َ
ْهِل اجَّاِر، ُعمَّ اْغُطلِ : َهِذهِ األ

َ
نَا بَِقْوٍم ُمَعلَِّقـنَي بَِعـَراِقيِبِهْم َهَذا ُعَواُء أ

َ
إَِذا أ

َق ىِب فَ
ْشَداُقُهْم َدًما قَاَل قُلُْت 

َ
ْشَداُقُهْم تَِسيُل أ

َ
َقٌة أ يَن ُفْفِطُروَن َقبَْل : َمْن َهُؤالَِء قَاَل : ُمَشقَّ ِ

َّ َهُؤالَِء ا
لَِّة َصْوِمِهمْ  صـححه األكـا يف ، و٢/٢٠٩، و ١/٤٣٠أخرجه ابن خزيمـة، واحلـاكم،  ))حَتِ

  .١/٥٨٨صحيح الرتغيب والرتهيب، 
"Trong lúc Ta đang ngủ bổng thấy xuất hiện hai người đàn ông đến 
dẫn Ta đến một ngọn núi đá lởm chởm, cả hai bảo Ta: hãy leo lên đi. 
Ta đáp: Tôi không thể leo được. Hãy leo đi chúng tôi hổ trợ cho, hai 
người đáp lại Ta. Khi Ta leo được khoảng chừng núi bổng nghe được 
tiếng la rất inh ỏi, Ta hỏi: đây là tiếng gì vậy. Họ đáp: đó là tiếng rên 
la của những người hỏa ngục. Hai người họ tiếp tục đưa Ta đi, Ta 
thấy được nhóm người bị treo tòn ten bằng những sợi gân rút từ hàm 
răng dưới của họ và máu chảy từ những hàm răng dưới đó, Ta hỏi: 
họ là ai vậy? Hai người họ đáp: Đây là những người xả chay trước 
giờ được phép xả chay."(1)  

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad cùng 
gia quyến và toàn thể Sohabah của Người cho đến ngày tận thế. 
 

Tác giả: 
 Tiến sĩ Sa-eed bin Aly bin Wahf Al-Qohtony 

 
Chuyển ngữ: 

 Abu Hisaan Ibnu Ysa 

                                                 
(1) Hadith do Ibnu Khuzaimah ghi lại ở quyển 1 trang 430 và Al-Hakim ghi lại ở 

quyển 2 trang 209 và Al-Albany xác thực trong Soheeh Al-Targheeb và Al-
Tarheeb quyển 1 trang 588. 


