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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ 

Thông điệp thứ nhất 

Giáo Luật Về Việc Tổ Chức Mawlid - Lễ 

Mừng Sinh Nhật Cho Nabi Muhammad  Và 

Cho Những Ai Khác 

ُد لِِلِ ، والَّصاَلُة َوالَصاَلُم لََعَ  َىح لِ اَْلح ِح ٍِ اِ  رَُش ِب  ، ولَََعَ آِِلِ وََصحح
َداُه  ُُ تََدى بِ َح َوا َ عحدُ . . َوَويح ِا

َ
 أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 

Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Thiên sứ 

của Allah, cho dòng dõi của Người và cho các vị 

Sahabah của Người cùng với những ai đi theo sự dẫn 

dắt của Người... 

Quả thật đã có nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại xoay 

quanh vấn đề tổ chức lễ sinh nhật cho Nabi Muhammad 

 cùng với những nghi thức hoạt động được diễn ra 

trong suốt quá trình mừng lễ đó. 

Và câu trả lời: Không được phép tổ chức lễ ăn 

mừng sinh nhật (Mawlid) cho Thiên sứ Muhammad  

hay cho bất kỳ một ai khác, bởi lẽ, đó là việc làm Bidah 

(đổi mới, tự sáng lập, cải biên) trong tôn giáo. Quả thật, 

Thiên sứ Muhammad  không làm việc làm đó, các vị 
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Khalif chính trực Abu Bakr, Umar, Uthman, và Ali 

cùng tất cả các vị Sahabah khác  (Cầu xin Allah hài 

lòng về họ) cũng chẳng ai từng làm, những vị Ta-biun 

chính trực thời sau Sahabah của những thế kỷ đầu ân 

phúc cũng không từng biết đến việc làm đó, trong khi, 

các vị Sahabah và ác vị Ta-biun là những người hiểu 

biết hơn ai hết về Sunnah (đường lối của Nabi ), họ 

cũng là những người dành trọn tình yêu thương đối với 

Thiên sứ  hơn ai hết, và họ là những người luôn đi 

theo đúng giáo luật hơn những ai sau họ. 

Quả thật, Nabi Muhammad  đã có lời di huấn 

như sau: 

َِ رٌَّد »  ُُ ٍِ َف َذا َوا مَيحَس ِفي ََ ِرًَا  مح
َ
َدَث ِِف أ حح

َ
 (رواه ابلخاري) «َويح أ

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 

trong sứ mạng của ta thì điều đó không được chấp 

nhận” (Albukhari). 

ِديِّي َ »  ُح حَى ُنََفاِا الَراِطِديَي ال ٌَِة ااح ،َعنَيحُلهح  ُِص َِ  وَُش   ِويح َ عحِديح
ُمِِر 

ُ
َِاِجِذ َوإِيَاُكهح َوحُمحَدثَاِت األ ا بِاّنَل َُ ا وََعُّضِا َعنَيح َُ َتَىَصُكِا بِ

َعٍة َضاَلمٌَة  َعٌة َولُُكَ بِدح  (رواه أبِ ّداوّد وأمحد) «فَإَِن لُُكَ حُمحَدثٍَة بِدح
“Các người phải giữ lấy đường lối của ta và đường lối 

của các vị Khalif được hướng dẫn chính trực sau ta, 

các người hã y nắm chặt nó, hã y dùng răng hàm của 
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mình cắn chặt lấy nó, và các người hã y coi chừng 

những điều đổi mới bởi quả thật tất cả mọi sự đổi mới 

đều là Bidah và mọi điều Bidah đều lệch lạc” (Abu 

Dawood và Ahamd). 

Như vậy, hai lời di huấn vừa nêu trên đã cảnh 

báo gắt gao về việc đổi mới, sáng lập một điều gì đó 

trong tôn giáo. 

Allah, Đấng Tôi Cao có phán trong kinh Qur‟an 

của Ngài như sau: 

ْ  ژ ْا ُّك ُُك  َو ٍجَو َۡم ىۡم  َو َّو ٰىلُك ا  َو ْوُك  َو ُك ُك وُك  َويَو ىُك  ٱلَّرشُك آ  َواثَو ٰىلُك شِرة )   ژ  َويَو
 (7: اْلرش

Và những gì mà vị Thiên sứ mang đến cho các ngươi 

thì các ngươi hãy nhận lấy nó, còn những gì y ngăn 

cấm các ngươi thì các ngươi hãy thôi (Chương 59 – 

AlHashr, câu 7). 

ٌۡم ژ ْنَو  َو َواهِفُك ٌَو ُيُك ِي رِ  َّلَّر ىۡم  َووۡميَوحۡم َو ُّك  ۡم يُكِصيبَو
َو
ََوٌة أ ىۡم  ِجۡم ُّك ن ثُكِصيبَو

َو
لِوِۦٓ أ مۡم

َو
أ

ِ ىٌ 
َو
اٌا أ  (63: شِرة اّنلِر)  ژ عَو َو

Do đó, những ai làm trái mệnh lệnh của y (Thiên sứ 

Muhammad) thì họ sẽ gặp phải tai ương và sẽ gặp phải 

một sự trừng phạt đau đớn (Chương 24 – An-Nur, câu 

63). 
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ِْو  ژ ىۡم ِِف رَوشُك نَو هَولُك دۡم َكَو ََوةٞة هَّرقَو صَو َْو ٌ  َو شۡم
ُك
ِ أ َو  هللَّر ْاْ  هللَّر نَو يَولۡمجُك ًَوٌ َكَو ِ ّ ٱ

َو لَو ِ ٗري  لَو  هللَّر ْۡم َو  ٱٓأِۡللَو  َو َولَو َو  (21: شِرة األحزاب) ژ ا َو  ۡم

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm 

gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những ai 

hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và những 

ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều (Chương 33 – 

Al-„Ahzab, câu 21). 

ى ژ ُِك ْ ٌَو  ّتَّربَوعُك ِي ارِ  َو َّلَّر ٍصَو
َو ٌَو  َو ۡلۡم ٰىِجلِي هَو ًُك ۡم ٌَو  ٱ نَو ِي ُْك ٱ  َّر

َو ْنَو  ۡلۡم ٰىبِقُك  َو هّسَّر
ٌٖن  ٰى ّسَو ٰىتٖن  رَّرِِضَو   ِ ِ ۡم ىۡم جَو َّر ُّك َو دَّر ٱ عَو

َو
أ ُُك  َو َۡم ْاْ  َو رَو ُك ىۡم  َو ُّك َۡم ُك  َو ۡملِي هللَّر  َتَو

ٰىلُك  ٍۡمهَو
َو ا  ۡلۡم َّو ۡمجَو بَودٗري َتَو

َو
آ   َّو ٌَو  ِي ٰىِ ِي ِظيىُك ا   َو زُك  هۡمعَو ْۡم ٰىٱِكَو  هۡمفَو شِرة )  ژ ١٠٠ذَو

 (100: اتلِبة
Và những người tiên phong trong số những người 

Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến 

Madinah) và những người Al-Ansar (cư dân Madinah) 

cùng với những ai theo đường lối tốt đẹp của họ thì sẽ 

được Allah hai lòng và tất cả họ sẽ hài lòng về Ngài, và 

Ngài sẽ ban thưởng cho họ các ngôi vườn nơi Thiên 

Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó 

đời đời. Đấy là một sự thành đạt vĩ đại (Chương 9 – 

At-Tawbah, câu 100). 
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ِِت ژ ًَو ىۡم ٍِعۡم وَويۡملُك تُك عَو ًۡم ًَو ّتۡم
َو
ىۡم  َو  ََولُك ىۡم دِي وۡمتُك هَولُك ًَو كۡم

َو
ْۡم َو أ َو   ۡم

ٗرٌي  ٰىىَو دِي ِشۡم َو
ىُك  ٱۡم رَوِ يتُك هَولُك  (3: شِرة املائدة)  ژا   َو

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các 

ngươi tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân 

huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam 

làm tôn giáo cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma‟idah, 

câu 3). 

Và còn rất nhiều câu kinh khác trong Qur‟an với 

nội dung và ý nghĩa tương tự. 

Và việc cải biên, đổi mới bởi các lễ ăn mừng 

sinh nhật đã nói lên hàm ý rằng: Allah, Đấng Tối Cao 

đã chưa hoàn chỉnh tôn giáo cho cộng đồng tín đồ của 

Muhammad , Thiên sứ Muhammad  đã không 

hoàn tất nhiệm vụ truyền bá tôn giáo cho cộng đồng tín 

đồ nên những tín đồ sau này mới phải đổi mới, mới 

phải cải biên thêm trong giáo luật các giáo điều mới mẻ 

để cho hoàn hảo hơn và được đến gần Allah hơn. Đây 

quả là một điều nguy hiểm vô cùng, bởi vì họ đã dám 

ngang nhiên làm trái lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài 

khi Allah đã phán rằng Ngài đã hoàn chỉnh tôn giáo cho 

bầy tôi của Ngài và đã hoàn tất mọi ân huệ cho họ. 

Còn Nabi Muhammad  thực sự đã truyền đạt 

lại toàn bộ thông điệp của Allah một cách rõ ràng cho 

cộng đồng tín đồ của Người. Người không hề bỏ sót bất 
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cứ điều gì, Người đã trình bày rõ ràng con đường nào 

đến gần Thiên Đàng và tránh xa khỏi Hỏa ngục cho các 

tín đồ của Người. Điều này được khẳng định bởi lời di 

huấn của Nabi Muhammad  sau đây: 

ِ َوا َوا َ َعَ  اُ َويح »  ٍُ لََعَ َخْيح َوتَ
ُ
نح يَُدَل أ

َ
ٍِ أ  ًىَِِبٍ إّاَِل ََكَن َحًّقا َعنَيح

هح  ُُ َ ٍُ ل نَُى هح رََشَ َوا َيعح َُ هح َوُيٌحِذَر ُُ َ ٍُ ل نَُى  (رواه مصنه) «َيعح
“Bất kỳ một vị Nabi nào được Allah cử phái đến cũng 

đều có bổn phận hướng dẫn trọn vẹn cộng động của 

mình mọi điều tốt lành mà y biết được cũng như cảnh 

báo họ toàn bộ những điều xấu mà y biết được” 

(Muslim). 

Và như được biết, Nabi của chúng ta, 

Muhammad  là một vị Nabi tốt nhất trong các vị 

Nabi của Allah và là vị cuối cùng trong số họ. Người 

 đã hoàn thành tốt nhất việc truyền bá và khuyên dạy 

cho các tín đồ. Do đó, nếu việc tổ chức lễ mừng sinh 

nhật là một giáo điều trong đạo được Allah hài lòng thì 

chắc chắn Người  đã nói rõ cho cộng đồng tín đồ của 

Người biết, hoặc bản thân Người đã thực hiện nó trong 

cuộc đời của Người, hoặc các vị Sahabah đã làm, 

nhưng thực chất tất cả những điều đó đều không có. 

Điều này cho thấy rằng việc tổ chức lễ mừng sinh nhật 

không phải là giáo điều của Islam, mà đó là việc làm 

thuộc những điều đổi mới và cải biên mà Thiên sứ  
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đã cảnh báo cho các tín đồ của Người như đã được nói 

trong hai Hadith ở phần trên. 

Và có rất nhiều Hadith khác mang cùng ý nghĩa 

nội dung với hai Hadith được nói trên, tiêu biểu như lời 

di huấn của Nabi Muhammad  trong bài thuyết giảng 

ngày thứ sáu, Người nói: 

َدى حُمََىٍد »  َُ َدى  ُُ ح ُ ال َِديِ  ِكتَاُب اِ وََخْيح َ اْلح ُد فَإَِن َخْيح َوا َ عح
َ
أ

َعٍة َضاَلمٌَة  ا َولُُكُ بِدح َُ ُمِِر حُمحَدثَاُت
ُ
 (رواه مصنه) «َورََشُ األ

“Quả thật, lời nói tốt đẹp nhất là kinh sách của Allah 

(Qur’an), sự hướng dẫn tốt đẹp nhất là sự hướng dẫn 

của Muhammad, điều xấu và tồi tệ nhất là sự đổi mới, 

cải biên trong tôn giáo, và tất cả mọi điều đổi mới và 

cải biên đều là các việc làm lầm lạc” (Muslim). 

Và còn rất nhiều câu kinh Qur‟an và Hadith 

khác nói về vấn đề này. 

Quả thật, các vị học giả lỗi lạc và đi đúng 

đường lối của tôn giáo đã kịch liệt phản bác về việc tổ 

chức lễ mừng sinh nhật cũng như cảnh báo mặt sai trái 

và lệch lạc của việc làm đó dựa trên cơ sở dẫn chứng 

được nói trên cùng với các bằng chứng khác. 

Tuy nhiên, một số học giả khác thuộc những 

thời kỳ sau này đã cho phép việc tổ chức lễ mừng sinh 

nhật nếu như trong lễ mừng sinh nhật đó không có bất 

kỳ điều gì sai trái với các giáo điều như thần tượng 
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Thiên sứ của Allah  quá mức đến sùng bái, tụ tập 

khiến đàn ông đàn bà lẫn tạp vào nhau, dùng những 

dụng cụ múa hát vui chơi, cùng với những gì mà giáo 

luật Islam nghiêm cấm vì họ cho rằng việc lễ mừng 

sinh nhật là việc làm Bidah (đổi mới, cải biên) mang 

tính tốt đẹp. 

Theo nguyên tắc giáo luật trong Islam, một khi 

có sự tranh luận và bất đồng thì chúng ta phải nên trở 

về với Kinh sách của Allah (Qur‟an) và Sunnah (đường 

lối) của Nabi Muhammad , như Allah, Đấng Tối Cao 

đã phán: 

ِ  ژ
َو
ْٓاْ أ َُك ٌَو  َوايَو ِي ا  َّلَّر َّو  ُّي

َو
لِ  َو   مۡم

َو ْ ِِل  ۡلۡم
ُك
أ ْوَو  َو ْاْ  ٱلَّرشُك ِطيعُك

َو
أ َو  َو ْاْ  هللَّر عُك

ۡم ٖن  جُكىۡم ِِف  َو ٰىزَو ۡم ىۡم   َو ِن ثَو َو دُّي وُك إَِلَو  ِيَلُك َجُكىۡم   َولُك ِْو إِن لُك ِ  َو ٱلَّرشُك هللَّر
ٞة  ٰىٱِكَو ٓأۡلَو ۡم ْۡمِ   ٱٓأِۡللِ  ذَو َو ِ  َو  ۡم َُكْنَو بِ هللَّر ِي  ِيًًل ثُك ۡم

ۡم
ٌُك ثَوأ صَو  ۡم

َو
أ شِرة ) ژ٥٩  َو

 (59: ام صاا
Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và 

tuân lệnh Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị lãnh đạo 

trong số các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có bất đồng 

và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó thì các 

ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah (Qur‟an) và 

Thiên sứ (Sunnah của Nabi Muhammad ) nếu các 
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ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là 

cách giải trình tốt nhất (Chương 4 – An-Nisa, câu 59). 

ِ  ژ ٓ  إَِلَو  هللَّر ُُك ًُك مۡم ۡم ٖن  َوحُك جُكىۡم  ِيُِ ِيٌ  َو جَووَوفۡم ا  ٓأۡلۡم : شِرة الظِرى)   ژ َويَو
10) 

Và bất kỳ điều gì các ngươi không thống nhất ý kiến 

nhau thì hãy trình lên Allah quyết định (Chương 42 – 

Ash-Shura, câu 10). 

Và quả thật, chúng ta đã đưa vấn đề này - việc 

tổ chức lễ mừng sinh nhật – về với Qur‟an của Allah thì 

chúng ta sẽ thấy rằng Allah ra lệnh cho chúng ta phải đi 

theo đúng những gì mà Thiên sứ Muhammad  mang 

đến. Quả thật, Người  đã cảnh báo chúng ta về 

những điều cấm, cho chúng ta biết rằng Allah đã hoàn 

chỉnh tôn giáo cho chúng ta, và việc tổ chức lễ mừng 

sinh nhật thực sự không có trong sứ mạng mà Người  

mang đến, do đó, nó không phải là việc làm của tôn 

giáo mà Allah đã hoàn chỉnh cho chúng ta cũng như 

không phải nằm trong mệnh lệnh bảo chúng ta noi theo 

Thiên sứ của Ngài . Và quả thật, khi chúng ta đưa 

vấn đề này về với Sunnah của Thiên sứ Muhammad  

thì chúng ta sẽ thấy rằng Người không hề làm việc làm 

này, cũng không ra lệnh bảo bất kỳ ai làm, rồi những vị 

Sahabah  của Người cũng chẳng ai làm, cho nên, 

chúng ta đã hiểu ra rằng việc làm đó không phải là việc 
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nên làm trong tôn giáo, mà trái lại, đó là một việc làm 

Bidah (đổi mới, cải biên), một việc làm giống như việc 

làm của người dân Kinh sách: Do thái và Thiên chúa về 

các ngày đại lễ của họ. 

Với những lẽ trên, chắc chắn những ai thực sự 

muốn tìm hiểu và nhìn nhận chân lý sẽ ý thực được rõ 

ràng rằng việc tổ chức lễ mừng sinh nhật đích thực 

không phải là việc làm trong tôn giáo Islam, mà đó là 

việc làm Bidah, việc làm mà Allah và Thiên sứ của 

Ngài  đã ra lệnh phải từ bỏ và bị cảnh báo là một 

việc làm lệch lạc. 

Và người biết suy nghĩ không nên đánh giá sự 

việc theo hành động của nhiều người, bởi lẽ chân lý 

không phải ở chỗ là có nhiều người hành động mà chân 

lý phải được dựa trên cơ sở giáo lý của Islam, như 

Allah đã phán bảo về những người Do thái, Thiên chúa 

như sau: 

ۗ ثِوۡمكَو ژ ىٰى ٰىلَو  ۡم ٍَوصَو
َو
ًْدا أ ُِك نَو  ٌ َكَو ََّرةَو إَِّلَّر يَو َو نَو  ۡلۡم ٓأۡلُك ْاْ هٌَو يَودۡم ُك قَواٱ  َو

ٰىِدقنِيَو  َجُكىۡم صَو ىۡم إِن لُك ََولُك ٰى هَو ْاْ بُكلۡم اثُك َِو ۗ قُكنۡم  ىۡم ُّك ا ِيُّي يَو
َو
: شِرة ابلّقرة)  ژ١١١أ

111) 
Và chúng bảo: “Chẳng có ai được vào Thiên Đàng 

ngoại trừ những ai là người Do thái và Thiên chúa mà 

thôi”. Đấy chẳng qua là điều mơ ước hảo huyền của 
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chúng. Ngươi hãy bảo chúng: “Hãy mang đến các cơ sở 

và bằng chứng để chứng tỏ lời nói của các người nói là 

thật” (Chương 2 – Albaqarah, câu 111). 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ  ژ ٌ شَو ِيِن  هللَّر  ِۡر يُكِ وُّيْوَو عَو
َو ٌ ِِف  ۡلۡم َو يَو كۡم َو

َو
شِرة )  ژ ن ثُكِ  ۡم أ

 (116: األًعام 
Và nếu Ngươi tuân theo trào lưu của đa số người trên 

trái đất thì chúng sẽ làm Ngươi đi xa khỏi con đường 

của Allah (Chương 6 – Al-An‟am, câu 116). 

Một điều đáng nói là quả thật, đa số các lễ 

mừng sinh nhật, một việc làm Bidah không thể chối cãi, 

thường không thể tránh khỏi những điều nghịch đạo mà 

nó mang lại như nam nữ pha trộn nhau, ca hát, âm nhạc 

và nhảy múa, uống rượu và các chất gây say, cùng với 

những việc làm trái đạo khác, ... và đặc biệt việc làm 

này có thể khiến rơi vào đại tội, đó là đại tội Shirk, bởi 

vì đã có thái độ quá mức đối với Thiên sứ , hoặc có 

thái độ quá mức với những ai khác ngoài Người  như 

các vị lãnh tụ ngoan đạo, du-a (cầu nguyện, khấn vái) 

đến họ, cầu xin phúc lành từ họ vì có ý nghĩ rằng Nabi 

 hay những người ngoan đạo nào đó có kiến thức về 

cõi vô hình. 
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Nabi Muhammad  đã có lời di huấn khuyên 

dạy chúng ta như sau: 

ُِ ِِف »  نََك َويح ََكَن َقبحنَُلُه امحُغنُ َح
َ
يِي فَإَِّنَىا أ َِ ِِف اّدلِّي إِيَاُكهح َوامحُغنُ

يِي   (رواه ابي واجٍ)  «اّدلِّي
“Các ngươi hãy cẩn thận và cảnh giác với việc thái 

quá trong đạo bởi lẽ những người thời trước các 

ngươi đã bị hủy hoại vì đã thái quá trong đạo” (Ibnu 

Ma-jah). 

ًَا َعبحُدُه ، » 
َ
َيَه ، فَإَِّنَىا أ َرِت اّنَلَّصارَى ا حَي َمرح طح

َ
ُروِِن َكَىا أ ّاَل ُتطح

 (رواه ابلخاري) «َفُّقِلُِا َعبحُد اِ َورَُشُِِلُ 
“Các người đừng ca ngợi ta một cách thái quá giống 

như những người Thiên chúa đã ca ngợi con trai của 

Maryam (Ysa hay còn gọi Giê-su) một cách thái quá. 

Bởi quả thật, ta chỉ là một người bề tôi mà thôi. Do 

đó, các người hãy nói người bề tôi của Allah và vị 

thiên sứ của Ngài” (Albukhari). 

Và một điều thật kỳ lạ rằng rất nhiều người tích 

cực và siêng đến dự các lễ mừng sinh nhật Bidah như 

thế này, họ ra sức bảo vệ việc làm sai lệch đó nhưng lại 

rất lơ là với những gì mà Allah đã bắt buộc họ phải 

làm, họ đến tham dự lễ mừng sinh nhật từng đoàn và 

từng đoàn một cách ngẩng cao đầu rất tự hào mà không 

thấy rằng họ đang đến với một điều đại nghịch trong 
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đạo, và dĩ nhiên, những người này là những người kém 

đức tin Iman, thiếu hiểu biết cũng như trái tim của họ bị 

chay cứng bởi quá làm nhiều tội lỗi. Cầu xin Allah ban 

cho chúng ta và tất cả những người Muslim luôn được 

bình an khỏi những điều tội lỗi và lệch lạc. 

Một số người còn nghĩ rằng thiên sứ 

Muhammad  đến tham dự lễ sinh nhật cùng với họ, 

bởi vậy mà họ thường đứng nghiêm trang để chào đón 

Người. Và đây quả thật là một điều lệch lạc nghiêm 

trọng, một sự thiếu hiểu biết tồi tệ. Quả thật, thiên sứ 

Muhammad  không rời khỏi cõi mộ trước Ngày Phục 

sinh, Người cũng không thể liên lạc được với bất kỳ ai 

trong loài người, và Người sẽ không đến tham dự với 

bất kỳ một nhóm người nào cả vì Người vẫn ở trong cõi 

mộ cho đến Ngày Phục sinh. Linh hồn của Người đang 

ở nơi Thượng Đế của Người tại một nơi cao nhất và 

vinh dự nhất trong hàng ngũ những người được Allah 

ban cho vinh dự. Bằng chứng cho việc Người  vẫn 

phải ở trong cõi mộ cho đến Ngày phục sinh là lời phán 

của Allah, Đấng Tối Cao như sau:  

ّيِجُكْنَو ژ ًَو َو ٰىٱِكَو ٱ دَو ذَو ى  َوعۡم ةِ ّتُكبۡمعَو ُكْنَو ١٥ثُكىَّر إٍَِّرلُك ًَو ٰى ْۡم َو  هۡمقِيَو ىۡم يَو  ثُكىَّر إٍَِّرلُك
 ( 16 ,15: شِرة املؤوٌِن) ژ١٦
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Rồi sau đó, chắc chắn các ngươi sẽ chết. Rồi vào Ngày 

Phục sinh các ngươi sẽ được cho sống lại (Chương 23  

- AlMu‟minu-n, câu 15, 16). 

Nabi Muhammad  cũng có nói: 

 « 
َ
ًَا أ

َ
ٍُ أ ُ َوُل َويح تَ حَظُّق َعٌح َم امحِّقيَاَوةِ امَّق ح ِح َوُل َطافِعٍ ، يَ

َ
ًَا أ

َ
َوُل  َوأ

َ
، َوأ

 (رواه مصنه)  «ُمَظَفعٍ 

“Ta là người đầu tiên đi ra từ cõi mộ vào Ngày phục 

sinh, và Ta là người đầu tiên được ban quyền cầu xin 

ân xá và cũng là người đầu tiên được ân xá” 

(Muslim).  

Như vậy, câu kinh thiêng liêng và lời di huấn 

vinh dự vừa nêu trên cùng với những bằng chứng khác 

từ các lời phán của Allah cũng như các Hadith có cùng 

ý nghĩa và nội dung, tất cả đều nói lên rằng Nabi 

Muhammad  cũng như những ai khác đã chết được 

sống lại và đi ra khỏi cõi mộ chỉ vào Ngày Phục sinh 

mà thôi. Và điều này được tất cả các học giả Islam đều 

đồng thuận quan điểm. Do đó, mỗi người Muslim phải 

nên hết sức thận trọng về những sự việc này, phải tránh 

xa những điều đổi mới do những kẻ không hiểu biết 

hay do những kẻ thích cải biên và bóp méo những gì 

mà Allah ban xuống. Cầu xin Allah phù hộ bởi không 

có quyền lực vô biên nào khác ngoài quyền lực của 

Ngài. 
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Còn riêng đối với việc Salawat (cầu xin bằng an 

và phúc lành) cho Thiên sứ Muhammad  là một việc 

làm tốt nhất trong các việc làm ngoan đạo cũng như các 

việc làm được Allah yêu thích, như Allah, Đấng Tối 

cao đã phán: 

ْاْ ژ وُّي ْاْ صَو َُك ٌَو  َوايَو ِي ا  َّلَّر َّو  ُّي
َو
ِ   َو   َو  ّنلَّرِِبّ وُّيْنَو لَعَو ُُك  يُكصَو جَو َلَو ئِمَو َو  َويَو إِنَّر  هللَّر

ا  ًً وِي َوصۡم ْاْ ت ًُك ِ ّو وَويۡمُِ  َوشَو  (56: شِرة األحزاب)  ژ٥٦عَو
Quả thật, Allah và các Thiên thần luôn Salawat cho 

Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy Salawat và cầu 

xin bằng an cho Y (Chương 33 – Al‟Ahzab, câu 56). 

Nabi Muhammad  cũng có nói: 

َ َواِحَدًة َصَ  اُ »  ٍِ  َويح َصَ  لََعَ ا َعنَيح َُ ا بِ ً  (رواه مصنه) «َعرشح
“Người nào Salawat cho ta một lần, Allah sẽ Salawat 

cho người đó mười lần” (Muslim). 

Như vậy, việc Salawat cho Nabi Muhammad  

là điều được qui định trong giáo luật Islam vào mọi thời 

gian, tuy nhiên nó được khuyến khích nhiều nhất vào 

cuối các lễ nguyện Salah, không những vậy, đối với 

hầu hết các học giả Islam thì Salawat là điều bắt buộc 

trong nghi thức đọc Tasha-hud lần cuối của mỗi lễ 

nguyện Salah. Salawat cho Nabi Muhammad  cũng 
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được khuyến khích nhiều vào các thời điểm nhất định 

như sau Azan, khi nghe nhắc đến tên của Nabi 

Muhammad , vào ban ngày và ban đêm của ngày thứ 

sáu. Và bằng chứng cho điều này là có rất nhiều Hadith 

làm cơ sở. 

Quả thật, Allah mới là Đấng có thẩm quyền trên 

tất cả mọi sự việc, cầu xin Ngài hãy làm cho những 

người Muslim thông hiểu về tôn giáo và xin Ngài ban 

cho họ ân phước, cầu xin Ngài phù hộ cho tất cả luôn 

bám sát và giữ chặt Sunnah (đường lối của Nabi 

Muhammad ) và tránh xá những điều Bidah, bởi 

Ngài là Đấng nhân từ và rộng lượng, và cầu xin Ngài 

ban sự bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng con, 

Muhammad , cùng dòng dõi và các vị bằng hữu của 

Người!!!  
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Thông điệp thứ hai 

Giáo Luật Về Việc Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm Đêm 

Isra (Di Hành) Và Mi‟ra-j (Thăng Thiên) 

 ٍِ ِب ِل اِ، ولَََعَ آِِلِ وََصحح ِح ، والَّصاَلُة َوالَصاَلُم لََعَ َورَُش ُد لِِلِ َىح . . اَْلح
َوا َ عحدُ 

َ
 أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 

Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho thiên sứ của 

Allah, cho dòng dõi của Người cũng như các vị bằng 

hữu của Người. 

Không có gì phải ngờ vực rằng sự kiện Isra và 

Mi‟ra-j là dấu hiệu trong các dấu hiệu vĩ đại của Allah 

nhằm để chứng minh sự trung thực của thiên sứ của 

Ngài, Muhammad , và chứng minh địa vị cao cả của 

Người nơi Allah, Đấng Tối Cao, hơn nữa để chứng 

minh quyền năng vô song và tối cao của Ngài trên mọi 

tạo vật. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡمًلٗري ژ بۡمِدوِۦ  َو ىٰى بِعَو َو  ۡم
َو
ِٓي أ ٌَو  َّلَّر ٰى بۡم َو اِ  إَِلَو شُك َولَو ِجِد  ۡلۡم صۡم ًَو ۡم ٌَو  ٱ  ّيِ

َْو  ُِك ُُك   ٓ  إٍَِّر ََوا ٰىجِ ٌۡم  َوايَو ُُك  ِي ِيَو ُك  هُِنُك َلَو ْۡم ََوا  َو كۡم ٰىلَو ِي بَو ا  َّلَّر قۡمصَو
َو ِجِد  ۡلۡم صۡم ًَو ۡم  ٱ

َوِص ُك  ًِي ُك  ۡلۡم  (1: شِرة اإلرساا)   ژ١ ٱصَّر
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Quang vinh thay cho Đấng đã đưa người bề tôi của 

Ngài di hành trong đêm từ thánh đường Al-Haram 

(Makkah) đến thánh đường Al-Aqsa (Jerusalem), nơi 

đã được TA ban phúc, để TA phơi bày cho y thấy các 

dấu hiệu của TA. Quả thật, Ngài là Đấng hằng nghe và 

hằng thấy (Chương 17 – Al-Isra, câu 1). 

Và có rất nhiều Hadith nói về sự kiện thiên sứ 

Muhammad  đã được Allah cho thăng thiên lên các 

tầng trời và các cổng trời đều được mở để tiếp đón 

Người, và Người đã đi lên đến tầng trời thứ bảy, Người 

được Thượng Đế nói chuyện trực tiếp và sắc lệnh cho 

Người và các tín đồ của Người năm lễ nguyện Salah bắt 

buộc mỗi ngày. Thật ra, thoạt đầu Allah đã sắc lệnh quy 

định cho Người  và các tín đồ của Người năm mươi 

lễ nguyện Salah, tuy nhiên, Người cầu xin Allah giảm 

nhẹ và cuối cùng từ năm mươi lễ nguyện Salah được 

giảm xuống còn năm lễ nguyện Salah nhưng sẽ được 

ban ân phước tương ứng với năm mươi lễ nguyện trọn 

vẹn.  

Allah quả thật là Đấng đáng được tán dương và 

tạ ơn về những ân huệ và phúc đức của Ngài!!! 

Và cái đêm của sự kiện Isra (di hành từ thánh 

đường Al-Haram tại Makkah đến thánh đường Al-Aqsa 

tại Jerusalem) và Mi‟ra-j (thăng thiên) đã không hề có 

một Hadith xác thực nào chỉ rõ rằng nó được diễn ra 

chính xác vào ngày tháng nào cả, còn tất cả những 
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Hadith được ghi chép nói về ngày tháng cụ thể về đêm 

đó, theo giới học giả chuyên về Hadith thì thật ra chúng 

không xác thực là những lời di huấn đến từ Nabi . 

Và đối với Allah, đây cũng là một ngụ ý khi Ngài làm 

cho con người không nhớ rõ ngày tháng chính xác của 

đêm đó. Mà cho dù, đêm đó được biết rõ chính xác vào 

ngày tháng cụ thể nào đó thì người Muslim cũng không 

được phép lấy ngày, tháng đó để ấn định cho các nghi 

thức thờ phượng hoặc để tổ chức lễ kỷ niệm, bởi lẽ 

Nabi Muhammad  và các vị Sahabah của Người  

đã không tổ chức bất kỳ lễ kỷ niệm nào cho đêm diễn 

ra sự kiện đó và cũng không hề tổ chức các nghi thức 

thờ phương chuyên biệt nào cho nó cả. Và nếu quả thật, 

việc tổ chức lễ kỷ niệm cho đêm đó là một giáo điều 

của Islam thì chắc chắn thiên sứ của Allah, Muhammad 

, đã tuyên truyền và kêu gọi các tín đồ của Người 

nên làm thông qua lời nói và hành động của Người, mà 

nếu như thực sự Nabi Muhammad  đã có truyền dạy 

hoặc đã có làm thì chắc chắn điều đó đã được các vị 

Sahabah  phổ biến và truyền đạt lại cho chúng ta bởi 

các vị Sahabah là những người luôn truyền đạt lại tất cả 

những gì mà cộng đồng Muslim cần đến từ Nabi  và 

họ sẽ không hề lơ là với bất cứ giáo điều nào trong đạo, 

ngược lại, họ là những người luôn tiên phong thi hành 

những điều thiện tốt. Do đó, nếu việc tổ chức lễ kỷ 

niệm cho đêm Isra và Mi‟ra-j là một giáo điều trong 
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đạo thì chắc chắn những vị Sahabah  đã tiên phong 

thực hiện trước mọi người. 

Nabi Muhammad  là vị khuyên dạy tốt nhất 

trong nhân loại, Người thực sự đã truyền đạt lại hết 

toàn bộ thông điệp mà Allah đã giao phó cho Người. 

Như vậy, nếu việc tổ chức lễ kỷ niệm đêm Isra và 

Mi‟ra-j là một giáo điều của đạo Islam thì chắc chắn 

Người  sẽ không bao giờ sao lãng và che giấu nó. 

Nhưng thực chất không có một điều gì chứng minh 

rằng Người  đã từng làm cũng như khuyến khích các 

tín đồ làm, điều đó cho thấy việc tổ chức lễ kỷ niệm và 

làm long trọng đêm Isra và Mi‟ra-j không thuộc các 

giáo điều của Islam. 

Và quả thật, Allah đã hoàn chỉnh đạo giáo cho 

cộng đồng này và đã hoàn tất ân huệ của Ngài, và Ngài 

không chấp nhận cho ai đó sáng lập ra một điều gì 

trong đạo mà không có sự cho phép của Ngài. Allah đã 

phán trong Qur‟an ở chương Al-Ma-idah: 

ِِت ژ ًَو ىۡم ٍِعۡم وَويۡملُك تُك عَو ًۡم ًَو ّتۡم
َو
ىۡم  َو  ََولُك ىۡم دِي وۡمتُك هَولُك ًَو كۡم

َو
ْۡم َو أ َو   ۡم

ٗرٌي  ٰىىَو دِي ِشۡم َو
ىُك  ٱۡم رَوِ يتُك هَولُك  (3: شِرة املائدة)  ژا   َو

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các 

ngươi tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân 

huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam 
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làm tôn giáo cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma‟idah, 

câu 3). 

َّلَو ژ ْۡم َو ٱ ُك   َو  َوۢن بُِِ  هللَّر
ۡم
َوىۡم يَوأ ا ٱ ٌِ يَو ٌَو  دّلِي ى ّيِ ُّك َو ْاْ ٱ َوعُك اْ ُشَو َوَكَو  ُك ىۡم ُشُك ُّك َو  ۡم ٱ

َو
أ

ِ ىٞة 
َو
اٌا أ ىۡم عَو َو ُّك َو ًِنيَو ٱ ٰىوِ ۗ  نَّر  هلَّر ىۡم ُّك ََو ِ َو بَو ۡم ِن هَوقُك صۡم ةُك  هۡمفَو ًَو ِ  ژ٢١  َو

 (21: شِرة الظِرى)
Hoặc phải chăng họ có những thần linh có quyền năng 

ngang hàng với Allah đã thiết lập cho họ một tôn giáo 

mà Allah không chấp thuận? Và nếu không vì một Lời 

phán đã được công bố thì vấn đề của họ đã được giải 

quyết. Và quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ bị 

trừng phạt bởi một sự trừng phạt đau đớn (Chương 42 

– Ash-Shura, câu 21). 

Và quả thật có rất nhiều Hadith xác thực rằng 

thiên sứ Muhammad  đã cảnh báo về những điều 

Bidah và Người bảo rằng đấy là điều lệch lạc và 

khuyên bảo các tín đồ phải tránh xa đừng để ban thân 

mạo hiểm dính vào. Và tiêu biểu trong các Hadith xác 

thực đó là lời di huấn của Người được ghi lại trong hai 

bộ Albukhari và Muslim như sau: 

َِ رٌَّد »  ُُ ٍِ َف َذا َوا مَيحَس ِفي ََ ِرًَا  مح
َ
َدَث ِِف أ حح

َ
 (رواه ابلخاري) «َويح أ

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 

trong sứ mạng của ta thì điều đó không được chấp 

nhận” (Albukhari, Muslim). 
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Và Nabi Muhammad  đã nói trong bài thuyết 

giảng ngày thứ sáu như sau: 

َدى حُمََىٍد »  َُ َدى  ُُ ح ُ ال َِديِ  ِكتَاُب اِ وََخْيح َ اْلح ُد فَإَِن َخْيح َوا َ عح
َ
أ

َعٍة َضاَلمٌَة  ا َولُُكُ بِدح َُ ُمِِر حُمحَدثَاُت
ُ
 (رواه مصنه) «َورََشُ األ

“Quả thật, lời nói tốt đẹp nhất là lời Kinh sách của 

Allah (Qur’an), sự hướng dẫn tốt nhất là sự hướng 

dẫn của Muhammad, điều tồi tệ nhất là những điều 

đổi mới, và tất cả những điều Bidah (đổi mới, cải biên 

trong tôn giáo) đều lệch lạc” (Muslim). 

Và trong bộ Sunan có ghi rằng, theo Al‟irbadh 

bin Sa-riyah thuật lại rằng: Thiên sứ của Allah  đã 

cho chúng tôi một lời thuyết giảng khuyên dạy rất giá 

trị và tràn đầy xúc động, lời nói của Người đã làm trái 

tim rung cảm và những đôi mắt phải rơi lệ, đến nỗi 

chúng tôi đã nói: Thưa Thiên sứ của Allah, dường như 

đây là bài thuyết giảng từ biệt, vậy xin Người hãy cho 

chúng tôi lời di huấn! Người nói: 

 « ٍُ ِع َوامَطاَعِة َوإِنح َعبحًدا َحبَِظًيا فَإًَِ َِى اِ َوالَصىح وِصيُلهح بِتَّقح
ُ
أ

ِتالَفًا َكِثًْيا َفَعنَيحُلهح  ُِص َِ   َويح يَِعضح ِوٌحُلهح َ عحِدى فََصَْيَى اخح
ا  َُ ا وََعُّضِا َعنَيح َُ ِديِّيَ  الَراِطِديَي َتَىَصُكِا بِ ُح حَى ُنََفاِا ال ٌَِة ااح وَُش
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َعٌة َولُُكَ  ُمِِر فَإَِن لُُكَ حُمحَدثٍَة بِدح
ُ
َِاِجِذ َوإِيَاُكهح َوحُمحَدثَاِت األ بِاّنَل

َعٍة َضاَلمٌَة   (رواه أبِ ّداوّد وامرتوذي، وأمحد) «بِدح
“Ta khuyên các người phải kính sợ Allah, phải nghe 

và tuân lệnh cho dù đó chỉ là một người nô lệ da đen 

(nếu y là người lãnh đạo Islam và chấp hành đúng 

giáo lý). Và trong số các người sẽ có người sống đến 

một thời đại mà họ sẽ thấy xuất hiện nhiều điều bất 

đồng và tranh cã i, lúc bấy giờ các người phải theo sát 

đường lối của ta và đường lối của các vị Khalif chính 

trực sau ta, các người phải giữ chặt nó, các người 

hã y dùng răng hàm của mình cắn chặt lấy nó, và các 

người phải tránh xa những điều đổi mới, bởi tất cả 

những điều đổi mới đều là những việc làm Bidah, và 

tất cả mọi điều Bidah đều lệch lạch  ” (Abu Dawood, 

Attirmizhi, Ahmad). 

Và còn rất nhiều Hadith khác có ý nghĩa và nội 

dung tương tự Hadith vừa nêu trên. 

Và quả thật, các vị Sahabah của thiên sứ 

Muhammad  và những tiền bối ngoan đạo (Salaf) 

thời sau họ đã luôn cảnh báo mọi người tránh xa những 

điều Bidah, bởi vì đó là điều bổ sung thêm cho tôn 

giáo, là sự thiết lập những điều mà Allah không cho 

phép, và là hành động theo bước kẻ thù của Allah đó là 

những người Do thái và Thiên chúa, bởi vì họ thường 

bổ sung và đổi mới trong tôn giáo của họ. Và như đã 
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biết, việc thêm bớt một điều nào đó cho tôn giáo chỉ khi 

nào tôn giáo đó chưa được hoàn tất mà thôi. Như vậy, 

điều này là một tai hại nghiêm trọng, một sự đối nghịch 

rất tồi tệ bởi nó đã đi ngược lại với lời phán của Allah 

khi Ngài bảo rằng (Ngài đã hoàn chỉnh cho các ngươi 

tôn giáo của các ngươi) (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 

3), cũng như đi ngược lại với các lời di huấn của thiên 

sứ Muhammad  về những điều Bidah.  

Tôi hy vọng rằng những gì được tôi nêu ra 

thông qua những bằng chứng và các cơ sở giáo lý đã có 

thể đầy đủ và thuyết phục đối với những ai muốn tìm 

hiểu chân lý và phản bác những điều Bidah - ý tôi là 

điều Bidah về việc tổ chức lễ kỷ niệm cho đêm Isra và 

Mi‟ra-j - và hãy kêu gọi nhau tránh xa nó bởi vì nó 

không thuộc tôn giáo Islam. 

Vì Allah đã quy định trách nhiệm khuyên nhủ 

cho những người Muslim, phải giải thích và truyền đạt 

lại cho họ kiến thức tôn giáo cũng như không được giấu 

giếm kiến thức, tôi thấy rằng bản thân mình nên cần lưu 

ý đến các anh em Muslim đạo hữu về Bidah, điều mà 

nó đã lan rộng khắp mọi nơi và nó đã phổ biến đến nỗi 

mà một số người cứ lầm tưởng rằng nó là giáo điều 

trong đạo. 

Nhưng Allah mới là Đấng cải thiện tình trạng 

của tất cả những người Muslim, Ngài mới là Đấng ban 

cho sự thông hiểu kiến thức tôn giáo. Cầu xin Ngài phù 
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hộ cho toàn thể các tín đồ Muslim luôn nắm chặt và 

vững bước trên con đường chân lý, tránh xa những điều 

đi ngược lại với chân lý bởi Ngài là Đấng bảo hộ và có 

quyền năng trên mọi thứ. 

ٍِ اُ وََصَ   ِب ٍد َو آِِلِ وََصحح َا حُمَىح ِِلِ ًَِبيٌِّي ِح   وََشنََه َوَبارَك لََعَ َعبحِدهِ َورَُش

Cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc lành cho vị bề 

tôi của Ngài, vị thiên sứ của Ngài, Nabi của chúng ta 

Muhammad và dòng dõi của Người cùng với các vị 

Sahabah của Người.  
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Thông điệp thứ ba 

Giáo Luật Về Việc Tổ Chức Lễ Đón Mừng 

Đêm Giữa Tháng Sha‟ban 

َىَة، َوالَّصاَلُة  َا اّنلِّيعح َتَه َعنَيٌح
َ
َي، َوأ يح َىَل ّنَلَا اّدلِّي كح

َ
يح أ ُد لِِلِ اََّلِ َىح اَْلح

َِة  َبِة َوالرمَحح ِح ِِلِ حُمََىٍد ًيَِِبِّي اتَل ِح ٍِ َورَُش َوا َ عحدُ . . . َوالَصاَلُم لََعَ ًَِبيِّي
َ
أ  

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 

Allah, Đấng đã hoàn chỉnh tôn giáo cho chúng ta và đã 

cũng đã hoàn tất ân huệ của Ngài cho chúng ta. Cầu xin 

bằng an và phúc lành cho vị Nabi của Ngài, vị thiến sứ 

của Ngài, Muhammad, vị Nabi của sự từ bi và bác ái. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã phán rằng: 

ِِت ژ ًَو ىۡم ٍِعۡم وَويۡملُك تُك عَو ًۡم ًَو ّتۡم
َو
ىۡم  َو  ََولُك ىۡم دِي وۡمتُك هَولُك ًَو كۡم

َو
ْۡم َو أ َو   ۡم

ٗرٌي  ٰىىَو دِي ِشۡم َو
ىُك  ٱۡم رَوِ يتُك هَولُك  (3: شِرة املائدة)  ژا   َو

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các 

ngươi tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân 

huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam 

làm tôn giáo cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma‟idah, 

câu 3). 

ُك  ژ  َوۢن بُِِ  هللَّر
ۡم
َوىۡم يَوأ ا ٱ ٌِ يَو ٌَو  دّلِي ى ّيِ ُّك َو ْاْ ٱ َوعُك اْ ُشَو َوَكَو  ُك ىۡم ُشُك ُّك َو  ۡم ٱ

َو
 ژأ

 (21: شِرة الظِرى)
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Hoặc phải chăng họ có những thần linh có quyền năng 

ngang hàng với Allah đã thiết lập cho họ một tôn giáo 

mà Allah không chấp thuận? (Chương 42 – Ash-

Shura, câu 21). 

Và trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim có 

ghi, bà „A-ishah  thuật lại rằng Nabi Muhammad  
có nói: 

َِ رٌَّد »  ُُ ٍِ َف َذا َوا مَيحَس ِفي ََ ِرًَا  مح
َ
َدَث ِِف أ حح

َ
 (رواه ابلخاري) «َويح أ

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 

trong sứ mạng của ta thì điều đó không được chấp 

nhận”. 

Và trong bộ Sahih Muslim có ghi, ông Jabir  

thuật lại rằng Nabi Muhammad  đã nói trong bài 

thuyến giảng ngày thứ sáu như sau: 

َدى حُمََىٍد »  َُ َدى  ُُ ح ُ ال َِديِ  ِكتَاُب اِ وََخْيح َ اْلح ُد فَإَِن َخْيح َوا َ عح
َ
أ

َعٍة َضاَلمٌَة  ا َولُُكُ بِدح َُ ُمِِر حُمحَدثَاُت
ُ
 (رواه مصنه) «َورََشُ األ

“Quả thật, lời nói tốt đẹp nhất là lời Kinh sách của 

Allah (Qur’an), sự hướng dẫn tốt nhất là sự hướng 

dẫn của Muhammad, điều tồi tệ nhất là những điều 

đổi mới, và tất cả những điều Bidah (đổi mới, cải biên 

trong tôn giáo) đều lệch lạc” (Muslim). 
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Và thật sự có rất nhiều câu kinh Qur‟an cũng 

như rất nhiều Hadith có ý nghĩa tương tự nói về vấn đề 

này. 

Như vậy, những câu kinh Qur‟an cũng như các 

Hadith là những bằng chứng rất rõ ràng khẳng định 

Allah, Đấng Tối Cao đã hoàn chỉnh tôn giáo cho cộng 

đồng này và Ngài đã hoàn tất ân huệ của Ngài cho họ, 

và Nabi của Ngài, Muhammad  đã hoàn thành sứ 

mạng truyền bá tôn giáo một cách trọn vẹn trước khi 

Người từ biệt cõi đời, Người đã truyền đạt và giải thích 

cho cộng đồng tín đồ tất cả những gì mà Allah đã sắc 

lệnh và quy định cho tôn giáo từ lời nói cho đến hành 

động. 

Quả thật, Nabi Muhammad  đã phân giải rõ 

ràng rằng tất cả những gì được những người thời sau 

đổi mới và cải biên từ lời nói cũng như hành động và 

cho rằng chúng thuộc về tôn giáo Islam, đều là những 

điều Bidah không được chấp thuận nơi Allah, cho dù 

những việc làm đổi mới và cải biên đó được định tâm 

với mong muốn sự tốt đẹp đi chăng nữa. Về điều này 

thì tất cả các vị Sahabah của Nabi Muhammad  đều 

hiểu rõ thấu đáo, và các vị học giả Islam sau họ cũng 

hiểu biết rất rõ về điều này. Tất cả họ đều chống đối và 

phản bác những việc làm Bidah, luôn cảnh báo về tai 

hại của chúng, như đã có rất nhiều người học giả viết 

sách về việc đề cao tầm quan trọng của Sunnah (đường 
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lối của Nabi Muhammad ) và lên án những việc làm 

Bidah tiêu biểu như học giả Ibnu Widha-h, Atturtu-shi, 

Abu Sha-mah và những học giả khác. 

Và một trong những việc làm Bidah mà một số 

người đã phổ biến hiện nay là Bidah về việc tổ chức lễ 

đón mừng đêm giữa tháng Sha‟ban và ấn định việc nhịn 

chay cho ngày hôm đó. Đây là điều không có cơ sở 

trong giáo luật, bởi những gì được truyền lại từ các 

Hadith nói về ân phúc của ngày hôm đó toàn là những 

Hadith yếu không xác thực, cho nên không thể lấy 

chúng làm cơ sở giáo luật. Còn riêng về các Hadith nói 

về ân phúc dâng lễ nguyện Salah trong ngày hôm đó 

toàn là những Hadith bịa đặt như đại đa số học giả đã 

đánh giá và xác nhận. Và vấn đề này sẽ được nói rõ hơn 

ở phần dưới đây, Insha-Allah! 

Đại đa số học giả đều khẳng định rằng việc tổ 

chức lễ đón mừng cho đêm giữa tháng Sha‟ban là việc 

làm Bidah, và tất cả các Hadith nói về ân phước của 

việc làm đó toàn là Hadith yếu kém về mức độ xác 

thực, hơn nữa có một số bị coi là các Hadith bịa đặt. 

Tiêu biểu cho những học giả đã lên tiếng cảnh báo về 

việc làm Bidah này là học giả Al-Hafiz bin Rajab trong 

cuốn sách của ông có nhan đề (LaTa-if Alma‟a-rif), 

cũng như một số học giả khác. Và các Hadith yếu kém 

này chỉ được dùng làm cơ sở cho các việc làm thờ 

phượng khi nào đã có những Hadith xác thực khác 

tương đồng. Nhưng đối với việc tổ chức lễ đón đêm 
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giữa tháng Sha‟ban thực sự không có một Hadith nào 

xác thực làm cơ sở cả. Và đây là nguyên tắc mà Imam 

Abu Al‟abbas, Sheikh Al-Islam Ibnu Taymi-yah đã nói. 

Các độc giả thân hữu, tôi xin chuyển tải đến các 

bạn một số lời nói của các học giả Islam về vấn đề này. 

Mong rằng vấn đề sẽ được sáng tỏ và được hiểu đúng.  

Quả thật các học giả đã đồng thuận rằng việc 

đem các vấn đề mà thiên hạ tranh luận cũng như không 

đồng thuận nhau trở lại với kinh sách của Allah 

(Qur‟an) và Sunnah của thiên sứ Muhammad  là điều 

bắt buộc. Những gì mà cả hai nền tảng này hoặc một 

trong hai định đoạt và chỉ đạo thì bắt buộc phải được 

noi theo, còn những gì khác với những điều được quy 

định từ hai nên tảng đó thì bắt buộc phải bị loại trừ và 

gạt bỏ, và những gì từ các hình thức thờ phượng không 

được nói đến trong hai nền tảng đều này là những điều 

Bidah không được phép làm, đặc biệt là không được 

truyền bá kêu gọi mọi người đến với chúng. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ِ  ژ
َو
ْٓاْ أ َُك ٌَو  َوايَو ِي ا  َّلَّر َّو  ُّي

َو
لِ  َو   مۡم

َو ْ ِِل  ۡلۡم
ُك
أ ْوَو  َو ْاْ  ٱلَّرشُك ِطيعُك

َو
أ َو  َو ْاْ  هللَّر عُك

ۡم ٖن  جُكىۡم ِِف  َو ٰىزَو ۡم ىۡم   َو ِن ثَو َو دُّي وُك إَِلَو  ِيَلُك َجُكىۡم   َولُك ِْو إِن لُك ِ  َو ٱلَّرشُك هللَّر
ٞة  ٰىٱِكَو ٓأۡلَو ۡم ْۡمِ   ٱٓأِۡللِ  ذَو َو ِ  َو  ۡم َُكْنَو بِ هللَّر ِي  ِيًًل ثُك ۡم

ۡم
ٌُك ثَوأ صَو  ۡم

َو
أ شِرة ) ژ٥٩  َو

 (59: ام صاا
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Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và 

tuân lệnh Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị lãnh đạo 

trong số các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có bất đồng 

và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó thì các 

ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah (Qur‟an) và 

Thiên sứ (Sunnah của Nabi Muhammad ) nếu các 

ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là 

cách giải trình tốt nhất (Chương 4 – An-Nisa, câu 59). 

ِ  ژ ٓ  إَِلَو  هللَّر ُُك ًُك مۡم ۡم ٖن  َوحُك جُكىۡم  ِيُِ ِيٌ  َو جَووَوفۡم ا  ٓأۡلۡم : شِرة الظِرى)   ژ َويَو
10) 

Và bất kỳ điều gì các ngươi không thống nhất ý kiến 

nhau thì hãy trình lên Allah quyết định (Chương 42 – 

Ash-Shura, câu 10). 

ىۡم ژ فِلۡم هَولُك يَوغۡم ُك  َو ىُك  هللَّر ۡمبِبۡملُك َو  َو ثَّربِعُكِِْن ُيُك ِبُّيْنَو  هللَّر َجُكىۡم َتُك قُكنۡم إِن لُك
ىۡم   بَولُك  (31: سورة آل عمران ) ژ ُكٍُْك

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu 

thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của ta rồi 

Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các 

người. (Chương 3 – Ali-„Imran, câu 31). 
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ّبِكَو َّلَو يُك ژ رَو ىۡم ثُكىَّر َّلَو  َوًلَو  َو ُّك ََو لَو بَو ۡم جَو ا شَو ًَو ْوَو  ِي ًُك َوّمِ ٰى ُيُك ِتَّر َُكْنَو  َو ِي ؤۡم
لَو ٗري  ِّىۡم  َو ِص ٍفُك

َو
ِدُك اْ ِِفٓ أ ا  َو ٗرًي وِي َوصۡم ْاْ ت ًُك ِ ّو ُكصَو ي يۡمتَو  َو ا قَو َو ًَّر شِرة )  ژ٦٥ا ّمِ

 (65: ام صاا
Thề bời Thượng Đế của Ngươi rằng chúng sẽ không 

tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử Ngươi đứng ra 

phân xử về điều mà chúng tranh chấp rồi chúng cảm 

thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi 

đã đưa ra và chúng hoàn toàn quy phục (Chương 4 – 

Annisa, câu 65). 

Và có rất nhiều các câu kinh Qur‟an có cùng các 

ý nghĩa trên. Và đây là những bằng chứng cũng như 

những cơ sở giáo luật khẳng định rằng phải loại trừ và 

gạt bỏ tất cả những gì khác với Qur‟an và Sunnah, phải 

hài lòng với những gì mà hai nền tảng này quy định. 

Đấy mới là sự biểu hiện của đức tin Iman, là điều tốt 

đẹp và an lành cho người bề tôi ở đời này và đời sau. 

Đó là cách giải trình tốt nhất (Chương 4 – Annisa, 

câu 59). 

Học giả Al-Hafiz bin Rajab nói trong cuốn sách 

(Lata-if Alma‟arif) về vần đề này như sau: [Đêm giữa 

tháng Sha‟ban là đêm mà những người Tabi‟u-n (những 

người thời tiếp theo sau Sahabah) thuộc cư dân Sham 

(Jordan, Syria, và Palestine ngày nay) như Khalid bin 

Mi‟dan, Makhool, Luqman bin „Amir cùng một số khác 
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đã rất xem trọng, họ thường chăm hành đạo hơn trong 

đêm đó. Cũng vì vậy mà ngươi ta đã coi đó là đêm ân 

phúc và khuếch đại nó lên. Có lời bảo rằng điều đó ảnh 

hưởng từ những người Isra-il. Và khi sự việc này đã trở 

nên phổ biến thì bắt đầu có sự tranh cãi giữa mọi người. 

Một số thì tán thành việc coi đêm đó là đêm trọng đại 

và đây là những người thuộc cư dân Albasrah và một số 

nơi khác. Còn đại đa số học giả tại Hijaz thì phản đối 

điều đó, tiêu biểu như học giả „Ata, Ibnu Abi Milki-

yah, và Abudurrahman bin Zaid bin Aslam đã lấy quan 

điểm của các học giả của cư dân Madinah, những học 

giả thuộc hệ phái của Imam Malik cùng một số khác, 

rằng sự viêc đó tất cả đều là Bidah. 

Về hình thức cho lễ đón mừng đêm giữa tháng 

Sha‟ban thì những cư dân ở Sham có hai quan điểm 

khác nhau: 

Quan điểm thứ nhất: Khuyến khích tập thể tụ 

tập trong các Masjid vào đêm đó. Tiêu biểu cho quan 

điểm này là Khalid bin Mi‟dan và Luqman bin „Amir 

cùng một số khác. Khi vào đêm đó, họ thường mặc 

quần áo sạch đẹp và hun khói thơm lên người và đánh 

đen mí mắt rồi cùng nhau đến Masjid đứng dâng lễ cầu 

nguyện. Cùng quan điểm với họ là Ishaq bin Ra-

huwaih, ông ta nói việc mọi người cùng nhau tụ tập 

trong Masjid đứng dâng lễ cầu nguyện không phải là 

điều Bidah. 
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Quan điểm thứ hai: Là điều Makruh (điều 

không được khuyến khích đáng bị khiển trách) cho việc 

tụ tập nhau lại trong Masjid để dâng lễ nguyện Salah, 

kể chuyện hay Du-a, nhưng nếu từng người dâng lễ 

Salah theo cá nhân mình trong Masjid thì không phải là 

Makruh. Đây là quan điểm của của học giả Al-Auza-ri, 

ông là vị Imam của người dân Sham, người có kiến 

thức sâu rộng nhất ở đây. Và đây là câu nói gần với 

chân lý nhất, Insha-Allah...]. Ông Al-Hafiz bin Rajab 

nói ở phần tiếp theo trong cuốn sách : [Imam Ahmad 

không hề có câu nói nào liên quan đến đêm giữa tháng 

Sha‟ban. Từ ông chỉ có hai quan điểm được ghi nhận về 

việc khuyến khích đứng dâng lễ nguyện trong đêm. Ghi 

nhận thứ nhất là khuyến khích dâng lễ nguyện nhiều 

trong hai đêm đại lễ Eid nhưng không khuyến khích 

dâng lễ tập thể bởi vì không có bằng chứng từ Nabi  

cũng như các vị Sahabah của Người. Ghi nhận thứ hai 

thì nói khuyến khích dâng lễ Salah tập thể bởi 

Aburrahman bin Yazid bin Al-Aswad đã làm như vậy 

và ông là một trong những vị Tabi-„un (thế hệ tiếp theo 

sau Sahabah. Và tương tự như vậy, việc dâng lễ nguyện 

Salah vào đêm giữa của tháng Sha‟ban không hề có 

bằng chứng nào từ Nabi Muhammad  cũng như các 

vị Sahabah của Người mà sự việc này thật ra chỉ đến từ 

một số vị Tabi-„un thuộc những học giả của xứ sở 

Sham]. 
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Trên đây là ý của học giả Al-Hafiz bin Rajab, 

ông muốn khẳng định rằng không có bằng chứng xác 

thực nào từ thiên sứ Muhammad  cũng như các vị 

Sahabah của Người về việc tổ chức lễ kỷ niệm cũng 

như đón mừng đêm giữa tháng Sha‟ban. 

Còn đối với quan điểm mà học giả Al-Awza-ri 

 lựa chọn rằng khuyến khích dâng lễ cầu nguyện 

riêng lẽ từng cá nhân trong đêm đó, và Al-Hafiz bin 

Rajab cũng đã chọn câu nói này, là một điều cũng 

không thể chấp nhận, vì bất cứ điều gì không được xác 

nhận là giáo điều của tôn giáo thì người Muslim không 

được phép tự ý đổi mới, cải biên trong tôn giáo của 

Allah, cho dù điều đó được thực hiện riêng lẽ từng cá 

nhân hay được thực hiện tập thể, dù được thực hiện 

thầm kín hay được thiện công khai, bởi chiếu theo lời 

di huấn của thiên sứ Muhammad : 

ٌد » َْو رَو ُّك ٍَوا  َو ْملُك
َو
وَويُِْ أ ًًل هَو ْسَو عَو ًَو ًِنَو  َو ٌْ عَو  (رواه مسلم) « يَو

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là 

mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp 

nhận” (Muslim), cùng với các Hadith khác đã phủ 

nhận và cảnh báo những điều Bidah. 

Imam Abu Bakr Atturtushi  nói trong cuốn 

sách ông viết có tựa đề (Những điều đổi mới, Bidah) 

như sau: [Ibnu Widha-h thuật lại từ lời của Zaid bin 
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Aslam: Chúng tôi chưa từng nghe một ai trong số các 

Sheikh cũng như các vị học giả của chúng tôi nói một 

điều gì về đêm giữa tháng Sha‟ban cả, cũng như họ 

cũng không hề quan tâm đến Hadith về việc đánh đen 

mí mắt. Họ vẫn thấy đêm đó cũng giống như bao đêm 

bình thường khác, không có gì là ân phước hơn. Có 

người kể lại cho Ibnu Abi Milki-yah rằng quả thật 

Ziya-d Annumairi nói: Phúc của đêm giữa tháng 

Sha‟ban giống như phúc của đêm định mệnh Qadr vậy, 

thế là Ibnu Abi Milki-yah bảo: Nếu ta mà nghe được từ 

y thì ta đã lấy tay của ta dùng gậy đánh vào y rồi. Ziya-

d là một người viết truyện]. 

Và học giả thông thái Ash-Shawkani  nói 

trong sách ông viết có tựa đề (AlFawa-id Almajmu-„ah) 

tạm dịch là (Tổng hợp những điều hữu ích): [Hadith: 

“Này Ali, người nào dâng lễ nguyện Salah một trăm 

Rak-at trong đêm giữa tháng Sha‟ban, trong mỗi Rak-at 

đọc một lần bài Fatihah và đọc mười lần (  (قل َِ ا أحد
thì Allah sẽ giải quyết và đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết 

...” là một Hadith bịa đặt, ngôn từ của nó khi nghe 

khiến người ta ham muốn tìm được nhiều ân phước và 

không nghi ngờ về sự bịa đặt của nó, tuy nhiên, những 

người dẫn truyền Hadith này đều không rõ ràng, và 

đường dẫn truyền thứ hai và thứ ba cũng như vậy đều là 

bịa đặt và những người dẫn truyền đều không rõ lai 

lịch]. 
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Shawka-ni  cũng nói trong cuốn (Mukhtasar) 

tạm dịch là (Tóm lược): Hadith nói về dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm giữa tháng Sha‟ban là Hadith không 

thực, còn đối với Hadith được ghi lại bởi Ibnu Hibban 

qua lời thuật của Ali: “Khi đêm giữa tháng Sha’ban đến 

thì các người hãy đứng dâng lễ nguyện trong đêm của 

nó và nhịn chay vào ban ngày của nó” là yếu kém. 

Trong cuốn (Al-La-a-li) có nói: Một trăm Rak-

at vào đêm giữa tháng Sha‟ban với mười lần đọc 

chương Ikhlas … qua lời thuật của Al-Dailami và 

những người khác đều là sự bịa đặt, và tất cả những 

người dẫn truyền trong ba đường dẫn khác nhau đều 

đều không rõ ràng và kém trung thực. Mười hai Rak-at 

với ba mươi lần đọc chương Ikhlas là bịa đặt và mười 

bốn Rak-at cũng là bịa đặt. 

Một nhóm học giả Islam đã bị đánh lừa bởi 

Hadith này, họ là những người thực thi theo lời của 

Hadith cùng với một số học giả diễn giải. Quả thật, việc 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm đó tức đêm giữa tháng 

Sha‟ban theo các đường dẫn truyền khác nhau, tất cả 

đều không thực, đều là bịa đặt, tuy nhiên, nó không phủ 

nhận Hadith từ bà „A-ishah được Tirmizhi ghi lại có nội 

dung rằng Nabi Muhammad  đã đi ra nghĩa trang 

Baqi‟a và Thượng Đế đã xuống tầng trời hạ giới vào 

đêm giữa tháng, và Ngài tha thứ nhiều hơn những sợi 

tóc của con cừu, mà lời nói ở đây chỉ muốn khẳng định 
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việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm đó là bịa đặt cũng 

như Hadith từ lời thuật của bà „A-ishah là Hadith kém 

xác thực và bị đứt đoạn ở đường dẫn. Điều này cũng 

giống như Hadith từ lời thuật của Ali được đề cập ở 

trên về việc dâng lễ trong đêm đó không phủ nhận bản 

thân lễ nguyện Salah là bịa đặt dựa trên tính chất yếu 

kém của Hadith. 

Al-Hafiz Al-„Ira-qi nói: Hadith về việc dâng lễ 

nguyện Salah vào đếm giữa tháng Sha‟ban là điều bịa 

đặt và dối trá đối với thiên sứ . 

Imam Nawawi nói trong bộ sách (AlMajmu‟a) 

của ông: Lễ nguyện Salah Ghara-ib gồm mười hai Rak-

at giữa Maghrib và „Isha vào đêm thứ sáu đầu tiên của 

tháng Rajab và lễ nguyện Salah một trăm Rak-at vào 

đêm giữa tháng Sha‟ban, cả hai đều là những lễ nguyện 

Bidah đi ngược lại với giáo lý Islam, đừng đánh lừa 

bằng cách đề cập hai lễ nguyện Salah vào trong sách 

(Qu-t Al-Qulu-b) tạm dịch là “Lương thực của trái 

tim”, và sách (Ihya‟ „Ulu-m Addin) tạm dịch “Làm 

sống lại kiến thức đạo” và cũng đừng đánh lừa mọi 

người bằng cách dẫn truyền qua Hadith, bởi quả thật đó 

là việc làm sai quấy, và cũng đừng đánh lừa mọi người 

bằng cách dựa trên những quan điểm không rõ từ các vị 

Imam rồi biên soạn trên các trang giấy để tuyên truyền 

đấy là việc làm khuyến khích bởi vì đó là điều sai phạm 

nghiêm trọng. 
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Sheikh, Imam Abu Muhammad Abdurrahman 

bin Isma-il Al-Maqdisi đã viết một cuốn sách giá trị 

phản bác hai lễ nguyện nói trên. 

Quả thật, những lời nói phản bác của các học 

giả Islam về vấn đề này rất nhiều. Nếu chúng tôi trích 

dẫn hết toàn bộ lời nói của họ thì chắc chắn sẽ rất dài, 

nhưng hy vọng những gì chúng tôi đề cập cũng đã đầy 

đủ để thuyết phục cho những ai muốn tìm hiểu chân lý. 

Và tóm lại, những gì được đề cập từ các câu 

kinh Qur‟an, các Hadith cũng như các lời nói của các 

học giả hiểu biết và chính trực đã lãm rõ cho người 

muốn tìm hiểu và học hỏi chân lý: Rằng việc tổ chức lễ 

đón mừng đêm giữa tháng Sha‟ban thông qua việc dâng 

lễ nguyện Salah cũng như những hình thức thờ phượng 

khác khác và việc ấn định một ngày nào đó để nhịn 

chay là những việc làm Bidah bị loại trừ đối với đại đa 

số học giả Islam, vì không có bằng chứng xác thực từ 

giáo luật mà những việc làm này thực chất được đổi 

mới cải biên trong Islam từ thời sau của các Sahabah 

. Quả thật, đã đầy đủ cho ai muốn tìm hiểu chân lý 

về vấn đề này hay những vẫn đề nào khác thông qua 

các bằng chứng sau đây: 

Lời phán của Allah: 
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ِِت ژ ًَو ىۡم ٍِعۡم وَويۡملُك تُك عَو ًۡم ًَو ّتۡم
َو
ىۡم  َو  ََولُك ىۡم دِي وۡمتُك هَولُك ًَو كۡم

َو
ْۡم َو أ َو   ۡم

ٗرٌي  ٰىىَو دِي ِشۡم َو
ىُك  ٱۡم رَوِ يتُك هَولُك  (3: سورة المائدة)  ژا   َو

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các 

ngươi tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân 

huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam 

làm tôn giáo cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma‟idah, 

câu 3). 

Lời di huấn của Nabi Muhammad : 

َِ رٌَّد »  ُُ ٍِ َف َذا َوا مَيحَس ِفي ََ ِرًَا  مح
َ
َدَث ِِف أ حح

َ
 (رواه ابلخاري) «َويح أ

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 

trong sứ mạng của ta thì điều đó không được chấp 

nhận” (Albukhari). 

Trong bộ Muslim, một Hadith theo lời thuật của 

Abu Huroiroh  rằng Nabi Muhammad  có nói: 

ا » َُ َم ِح ، َوّاَل ََتُُّصِا يَ َ النَيَاِِلح ُُىَعِة بِِّقيَاٍم ِويح َ  ح ّاَل ََتُُّصِا ََلحنََة اْلح
َحَدُكهح 

َ
ٍُ أ ُو ِح ٍم يَُّص ِح َن يِفح َص ِح نح يَُل

َ
يَاِم، إّاَِل أ

َ
َ األ يَاِم ِويح َ  ح  «بِالّصِّي

“Các ngươi đừng xem đêm thứ sáu đặc biệt hơn 

những đêm khác trong việc đứng dâng lễ nguyện 

Salah, và đừng xem ngày thứ sáu đặc biệt hơn những 

ngày khác trong việc nhịn chay trừ phi đó là ngày 

nhịn chay của ai đó trong các người mà y thường 
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nhịn chay (cùng với những ngày khác trong tuần)” 

(Muslim). 

Nếu như thực sự được phép ấn định một việc 

làm thờ phượng nào đó vào một ngày nhất định nào đó 

thì chắc chắn ngày thứ sáu sẽ được ưu tiên hơn những 

ngày khác bởi vì ngày thứ sáu là ngày mặt trời mọc tốt 

nhất theo các Hadith xác thực từ Nabi Muhammad . 

Tuy nhiên, Nabi  lại cảnh báo không được phép ấn 

định đêm thứ sáu là đêm đặc biệt hơn những đêm khác 

cho việc dâng lễ nguyện Salah, điều này muốn nói việc 

ấn định những đêm khác để thực hiện các việc thờ 

phượng ngoài đêm thứ sáu lại càng không được phép, 

ngoại trừ có bằng chứng xác thực chỉ rõ cho việc ấn 

định điều đó. 

Còn xét về đêm định mệnh Alqadr và những 

đêm khác của tháng Ramadan thì thấy rằng giáo luật  

khuyến khích nỗ lực dâng lễ nguyện trong các đêm đó 

như nhau, Nabi Muhammad  đã lưu ý và khuyến 

khích các tín đồ chăm đứng dâng lễ cầu nguyện như 

Người đã nói trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim: 

 « ٍِ تَِصابًا ُغِفَر َِلُ َوا َتَّقَدَم ِويح َذًحِب  «َويح قَاَم َرَمَّضاَن إِيَىاًًا َواحح

 (وتفّق عنيٍ)
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“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah hằng đêm của 

Ramadan với đức tin và niềm hy vọng, y sẽ được tha 

thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

رِ َويح قَاَم »  ٍِ ََلحنََة امَّقدح تَِصابًا ُغِفَر َِلُ َوا َتَّقَدَم ِويح َذًحِب  « إِيَىاًًا َواحح
 (وتفّق عنيٍ)

“Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm định mệnh 

Alqadr với đức tin và niềm hy vọng, y sẽ được tha thứ 

những tội lỗi đã qua” (Albukhari, Muslim). 

Như vậy, nếu như đêm giữa tháng Sha‟ban, hay 

đêm thứ sáu đầu tiên của tháng Rajab, hoặc đêm Isra và 

Mi‟ra-j được ấn định phải nên tổ chức lễ kỷ niệm hay 

phải nên thực hiện một việc làm thờ phượng nào đó thì 

chắc chắn Nabi Muhammad  đã chỉ đạo các tín đồ 

của Người hoặc bản thân Người đã tiên phong làm nó, 

cũng như vậy, nếu các việc làm này là thực sự có thì 

chắc chắn các vị Sahabah đã truyền đạt lại cho các tín 

đồ sau này và không bao giờ che giấu bởi họ là những 

người tốt nhất, những người khuyên dạy tốt nhất sau 

Nabi , cầu xin Allah hài lòng với các vị Sahabah của 

thiên sứ Allah . 

Quả thật, những lời nói của các học giả đã được 

nói ở phần đầu rằng thực sự không có một bằng chứng 

xác thực nào từ thiến sứ của Allah, Muhammad , 

cũng như từ các vị Sahabah  của Người về ân phúc 
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của đêm thứ sáu đầu tiên của tháng Rajab hay đêm nửa 

tháng Sha‟ban. Đó là thông điệp cho chúng ta biết rằng 

việc tổ chức lễ cho hai đêm đó là điều đổi mới trong 

Islam còn việc quy định cho hai đêm đó những hình 

thức thờ phượng riêng biệt là điều Bidah không được 

chấp nhận. Tương tự, đêm hai mươi bảy của tháng 

Rajab, đêm mà một số người cho rằng là đêm Isra và 

Mi‟ra-j cũng không được phép ấn định một hình thức 

thờ phượng nào riêng biệt cho nó cũng như không được 

phép tổ chức lễ kỷ niệm hay đón mừng đêm đó, bởi 

chiếu theo các dẫn chứng đã được nói ở phần trên. Điều 

này là khi nào biết chính xác ngày tháng của đêm Isra 

và Mi‟ra-j còn nếu như không biết chính xác ngày 

tháng thì càng sai lệch hơn. Riêng câu nói của những ai 

khẳng định rằng đêm Isra và Mi‟-raj chính là đêm hai 

mươi bảy của tháng Rajab là một câu nói hoàn toàn sai 

vi nó không có cơ sở Hadith xác thực nào chỉ rõ. 

Điều tốt nhất cho nhưng ai nói: Điều tốt đẹp 

nhất là noi theo sự hướng dẫn của Thiên sứ  và điều 

tồi tệ nhất là những điều Bidah. 

Allah mới là Đấng ban sự thành công cho chúng 

ta và toàn thể những người Muslim luôn nắm chắt 

Sunnah, luôn vững bước trên đường lối của nó và biết 

né tránh những điều trái nghịch với nó, bởi Ngài là 

Đấng nhân từ và độ lượng. 
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ٍِ اُ وََصَ   ِب ٍد َو لََعَ آِِلِ وََصحح َا حُمَىح ِِلِ ًَِبيٌِّي ِح  وََشنََه لََعَ َعبحِدهِ َورَُش
 َ َِع ح مجح

َ
 أ

Cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc lành cho vị bề 

tôi của Ngài, vị thiên sứ của Ngài, Nabi của chúng ta 

Muhammad và dòng dõi của Người cùng với tất cả các 

vị Sahabah của Người. 
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Thông điệp thứ tư 

Điều Lưu Ý Quan Trọng Cho Lời Bịa Đặt Và 

Dối Trá Đã Gán Lên Tên Tuổi Của Sheikh 

Ahmad, Người Phục Vụ Cho Alhram Anbawi 

Ash-Sharif (Masjid Nabi) 

Từ Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz gửi đến 

những người Muslim - cầu xin Allah phù hộ và che chở 

cho họ - biết quan tâm đến tôn giáo Islam. Cầu xin 

Allah che chở tất cả chúng ta tránh khỏi những điều xấu 

và sai quấy của sự ngu muội và dốt nát. Amin! (Cầu xin 

Allah chấp nhận lời cầu nguyện). 

َوا َ عحدُ 
َ
، أ ٍُ  :الَصاَلُم َعنَيحُلهح َورمََحَُة اِ َوَبَرَ تُ

Assalamu‟alaykum wa rohmatullo-hi wa baroka-tuh 

(Chào bằng an và phúc lành đến các tất cả các đạo 

hữu!) 

Quả thật tôi đã có đọc qua lời nói bịa đặt mà 

người ta đã gán cho Sheikh Ahmad, người đã cống hiến 

cuộc đời của mình cho việc phục vụ Alharam 

Annabawi Ash-sharif (Thánh đường Nabi ân phúc), 

trong bài viết với chủ đề: (Đây là lời di huấn từ 

Madinah Munauwarah (thành phố hào quang) của 

Sheikh Ahmad, người phục vụ cho Alharam Annabawi 

Ash-sharif). 
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Trong bài viết đó ghi rằng Sheikh Ahmad nói: 

(Vào đêm thứ sáu, như thường lệ tôi thức khuya đọc 

Qur’an, tôi đọc đến câu kinh nói về các đại danh hoàn 

mỹ của Allah xong, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhìn 

thấy vị mang ánh sáng đến cho nhân loại, thiên sứ của 

Allah , vị mang các câu kinh Qur’an cùng với các 

giáo luật cao quý cứu rỗi toàn vũ trụ. Đó là vị lãnh đạo 

của chúng ta, Nabi Muhammad . Người nói: Này 

Sheikh Ahmad! Tôi liền thưa: Xin nghe lời Người thưa 

thiên sứ của Allah, thưa vị cao quý nhất trong nhân 

loại. Thế là Người  nói với tôi: Ta cảm thấy rất xấu 

hổ về những hành động của những người làm bậy, ta 

không dám gặp Thượng Đế của Ta cũng như không 

dám gặp các thiên thần, bởi quả thật từ ngày thứ sáu 

này đến ngày thứ sáu kế tiếp có tới một trăm sáu chục 

ngàn người chết không nằm trong tôn giáo Islam. Sau 

đó, Người có đề cập đến một số tội lỗi mà ngươi ta 

thường làm, sau đó, Người nói tiếp: Đây là lời nhắn 

nhủ đầy tình thương từ Đấng Oai nghiêm và Quyền lực 

gửi đến họ. Sau đó, Người  lại nói về một số dấu 

hiệu của Ngày tận thế ... cho đến đoạn Người nói: Này 

Sheikh Ahmad! Hãy truyền đạt lại cho họ nghe về lời 

nhắn nhủ này, bởi nó là lời được ghi chép lại từ Văn 

bản lưu trữ (Lawhul-Mahfu-z) trên cao bằng cây viết 

định mệnh. Ai ghi chép lời nhắn nhủ này lại và truyền 

tải nó đi từ xứ sở này đến xứ sở khác, và từ nơi này đến 

nơi khác thì người đó sẽ được xây cho một lâu đài 
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trong Thiên Đàng, còn ai không ghi chép nó lại và 

truyền tải nó đi thì người đó sẽ không được hưởng 

quyền lợi cầu xin ân xá của ta vào Ngày phục sinh, và 

người ghi chép nó lại nếu như y nghèo thì Allah sẽ cho 

y giàu có hoặc nếu như y thiếu nợ thì Allah sẽ giúp y 

thanh toán nợ nần cho y, hoăc nếu như có tội Allah sẽ 

tha thứ tội lỗi cho y và cho cha mẹ của y bởi hồng phúc 

của lời nhắn nhủ này. Và người nào trong số những 

người bề tôi của Allah không ghi chép nó lại thì gương 

mặt của y sẽ bị sầm tối ở đời này và Đời sau.) 

Trên đây là phần tóm tắt về lời nhắn nhủ bịa đặt 

mà có người đã gán cho thiên sứ của Allah . Quả 

thật, chúng ta đã nghe rất nhiều về lời di huấn bịa đặt 

này trong nhiều năm qua, nó đã làn truyện rộng rãi 

trong thiên hạ và trong các cộng đồng với những lời 

truyền miệng khác nhau. Và có người nói rằng Sheikh 

Ahmad nhìn thấy Nabi Muhammad  khi ông đang 

ngủ và Người đã giáo phó cho ông lời di huấn này, còn 

trong sự tuyên truyền lần cuối mà tôi đề cập ở đây cho 

các đạo hữu độc giả là người bịa đặt đã nói rằng Sheikh 

Ahmad nhìn thấy Nabi Muhammad  thì ông đang 

chuẩn bị đi ngủ chứ không phải trong giấc ngủ tức ông 

đã nhìn thấy Người  khi ông đang thức và tỉnh táo. 

Và kẻ bịa đặt đã khẳng định trong lời di huấn 

này rất nhiều điều đã cho thấy chúng toàn là những 

điều giả dối và không thực, tôi sẽ trình bày cho các đạo 
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hữu về những điều bịa đặt này một lát nữa đây insha-

Allah. Quả thật, trong những nắm trước tôi cũng đã lưu 

ý cho mọi người về lời di huấn bịa đặt này cũng như tôi 

đã lưu ý họ rằng đó là sự dối trá, bịa đặt và không thực 

rất rõ ràng. Cho nên, khi tôi nghe và biết được về sự 

tuyên truyền lời bịa đặt đó lần cuối này thì tôi hơi do dự 

không biết có nên viết để nêu ra những điều giả dối 

cũng như sự bạo dạn của kẻ bịa đặt lời di huấn không 

thực này hay không. Vì lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng lời di 

huấn bịa đặt đó sẽ không làm ảnh hưởng đến những 

người có nhận thức đúng đắn và có suy nghĩ sang suốt, 

nhưng không phải vậy, nhiều anh em đạo hữu đã cho 

tôi biết rằng nó thực sự tác động đến rất nhiều người, 

nó đã lan rộng khắp thiên hạ và đã có một số người tin 

tưởng vào điều bịa đặt đó. 

Bởi lẽ đó, tôi thấy mình nên viết để nêu rõ về sự 

việc đó, phải trình bày và giải thích rõ về sự bịa đặt và 

dối trá đã thêu dệt cho thiên sứ Muhammad  mong 

rằng sẽ không có ai bị nó đánh lừa. Và người có kiến 

thức và đức tin Iman hoặc có bản chất ngay chính và 

nhận thức đúng khi nghiên cứu và xem xét cẩn thận thì 

sẽ hiểu ra rằng đó là sự thêu dệt và bịa đặt trên nhiều 

phương diện. 

Và quả thật, tôi đã hỏi thăm một số người thân 

thuộc của Sheikh Ahmad, người đã bị gán cho là đã nói 

về lời nhắn nhủ bịa đặt này, thì tất cả đều trả lời rằng đó 

thật sự là một điều bịa đặt cho Sheikh Ahmad, ông 
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không hề nói như vậy bao giờ, và Sheikh Ahmad đã 

qua đời một thời gian khá lâu. Mà cho dù thật sự 

Sheikh Ahmad mà họ nói hay bất kỳ ai trong số các vị 

học giả nào khác có chức sắc cao to hơn khẳng định 

rằng đã nhìn thấy Nabi Muhammad  trong giấc ngủ 

hay đang còn thức, và được Người nhắn gửi lời di huấn 

thì chắc chắn đó là kẻ nói dối và bịa đặt, hoặc kẻ đã nói 

với y về lời di huấn đó thực chất là Shaytan chứ không 

phải thiên sứ Muhammad bởi nhiều điểm, tiêu biểu: 

Điểm thứ nhất: Rằng thiên sứ Muhammad  

sau khi Người đã chết thì không có ai có thể nhìn thấy 

Người trong lúc đang thức. Còn ai theo quan niệm ngu 

muội của trường phái Su-fi khẳng định rằng y nhìn thấy 

Nabi Muhammad  trong lúc đang thức và tỉnh táo 

hoặc khẳng định rằng Người  có đến tham dự buổi lễ 

sinh nhật Mawlid hoặc khẳng định những gì tương tự 

thì quả thật đó là một sự sai lầm tồi tệ vô cùng, một sự 

sàm bậy quá mức, đi ngược lại với Qur‟an và Sunnah 

cũng như quan điểm chung của các học giả Islam. Bởi 

vì người chết chỉ ra khỏi cõi mộ vào Ngày phục sinh 

mà thôi chứ không thể xuất hiện trên thế gian này, như 

Allah đã phán: 

ّيِجُكْنَو ژ ًَو َو ٰىٱِكَو ٱ دَو ذَو ى  َوعۡم ةِ ّتُكبۡمعَو ُكْنَو ١٥ثُكىَّر إٍَِّرلُك ًَو ٰى ْۡم َو  هۡمقِيَو ىۡم يَو  ثُكىَّر إٍَِّرلُك
 (16، 15: شِرة املؤوٌِن) ژ١٦



53 

 

Rồi sau đó, các ngươi sẽ chết. Rồi vào Ngày phục sinh 

các ngươi sẽ được phục sinh trở lại (Chương 23 – Al-

Mu‟minun, câu 15, 16). 

Allah, Đấng Tối Cao đã phán cho chúng ta biết 

rằng việc phục sinh tất cả người chết sẽ được diễn ra ở 

Ngày phục sinh chứ không phải trên thế gian này. Do 

đó, người nào nói ngược lại với lời phán của Allah thì 

đó rõ ràng là lời nói dối và bịa đặt, hoặc đó là một sự 

sai lệch trầm trọng, y chẳng hiểu biết gì về sự thật và 

chân lý mà những người tiền bối ngoan đạo trước kia 

đã hiểu biết từ đường lối các vị Sahabah của thiên sứ 

Muhammad  và những ai đã theo họ một cách tốt 

đẹp. 

Điểm thứ hai: Thiên sứ Muhammad  không 

hề nói những gì trái sự thật trong lúc Người còn sống 

cũng như sau khi Người đã chết (nếu như Allah làm 

cho Người có thể nói sau khi chết). Và lời nhắn nhủ 

này đã hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý của Người bởi 

nhiều phương diện (sẽ được đề cập lát nữa đây), đó là 

hình ảnh của Người  có thể chỉ được nhìn thấy trong 

giấc ngủ mà thôi. Như vậy, người nào nhìn thấy Người 

 trong giấc ngủ với một hình hài cao quý thì chắc 

chắn y thực sự nhìn thấy Người bởi lẽ Shaytan không  

thể biến hóa thành hình ảnh của Người được giống như 

những gì được nói trong các Hadith xác thực. 
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Tuy nhiên, vấn đề của mọi sự việc là ở đức tin 

Iman, sự trung thực, lòng ngay chính và uy tín của 

người nhìn thấy rằng liệu y có thực sự nhìn thấy Nabi 

Muhammad  bằng hình ảnh thật của Người hay là 

một hình ảnh nào khác? 

Và nếu như có một Hadith được cho là lời nói 

của Nabi Muhammad  lúc còn sống nhưng nó được 

dẫn truyền bằng đường dẫn truyền không đáng tin cậy 

do những người dẫn truyền không trung thực thì nó 

không được phê chuẩn cũng không được lấy làm cơ sở 

cho giáo luật hay một giáo điều nào đó; hoặc nếu như 

Hadith được dẫn truyền bằng đường dẫn truyền chính 

xác và đáng tin cậy nhưng nội dung và ý nghĩa của nó 

lại trái với nội dung và ý nghĩa của Hadith được dẫn 

truyền do những người dẫn truyền đáng tin cây hơn về 

mặt kiến thức cũng như về mặt phẩm chất đức hạnh của 

họ đồng thời cũng không thể gộp chung Hadith lại để 

rút ra một nội dung ý nghĩa thì Hadith thứ hai do những 

người dẫn truyền đáng tin hơn sẽ là điều thay thế cho 

Hadith thứ nhất kém hơn về mức độ tin cậy. Còn nếu 

như không thể như vậy cũng như không thể gộp chung 

hai Hadith với nhau thì bắt buộc phải gạt bỏ Hadith 

kém hơn về mức độ tin cậy và trung thực và phải coi nó 

là Hadith không đạt tiêu chuẩn, không được áp dụng. 

Như vậy, sẽ như thế nào với một lời di huấn từ 

thiên sứ Muhammad  mà không biết rõ người dẫn 
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truyền lời di huấn đó là ai, không biết rõ người đó là 

người có trung thực và đáng tin cậy chăng? Dĩ nhiên là 

phải gạt bỏ và loại trừ nó, không cần phải xem xét gì cả 

ngay cả nó không mang nội dung và ý nghĩa trái ngược 

với giáo luật. Và sẽ như thế nào nữa nếu lời nhắn nhủ 

lại chứa đựng bao điều chỉ rõ sự bịa đặt và dối trá trong 

đó? Dĩ nhiên, đó là một sự nói dối và thêu dệt một cách 

rõ ràng cho lời nói của thiên sứ của Allah  và mang 

đến một giáo điều trong đạo mà không có phép của 

Allah. Nabi Muhammad  đã có nói: 

َعَدُه ِوَي اّنَلاِر »   َوّقح
ح
أ َِ قُلح فَنحيَتَبَ

َ
َ َوا لَهح أ  (رواه أمحد) «َويح قَاَل لََعَ

“Người nào bịa đặt những gì mà ta không nói thì y 

hã y chuẩn bị chỗ ngồi của mình nơi Hỏa ngục” 

(Ahmad). 

Và quả thật, kẻ bịa đặt lời di huấn này đã bịa đặt 

cho thiên sứ Muhammad  những gì Người không hề 

nói, y đã nói dối cho Người  bằng một sự thêu dệt vô 

cùng nghiêm trọng. Do đó, y sẽ bị trừng phạt như đã 

được hứa trong lời Hadith và dĩ nhiên y đáng bị trừng 

phạt, trừ phi y quay đầu sám hối và công bố với thiên 

hạ rằng y đã nói dối và bịa đặt lời nhắn nhủ này cho 

thiên sứ của Allah bởi vì người nào đã loan truyền và 

phổ biến những điều sai lệnh và không đúng sự thật cho 

công chúng thì sự sám hối của y sẽ không đúng và 

không được chấp nhận ngoại trừ y phải thông báo và 
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công bố trước công chúng về sự ăn năn sám hối đó, để 

dân chúng biết được y đã đã thừa nhận sai trái mình về 

việc y đã bịa đặt lời nói của thiên sứ Muhammad . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ا ژ ِد يَو ٌۢ  َوعۡم ىٰى ِي دَو ُّك ۡم ٰىِت  َو ٱ َوّيِ َو ٌَو  ۡلۡم َوا ِي ّنلۡم ٍزَو
َو
آ أ ْنَو يَو ًُك جُك ٌَو يَولۡم ِي إِنَّر  َّلَّر

َُكْنَو  ٰىعِ ىُك  ه َّر ُّك َُك يَووۡمعَو ُك  َو ىُك  هللَّر ُّك َُك ْ  َو ئِكَو يَووۡمعَو
ُك
ٰىِ  أ ََّراِس ِِف  هۡمِم َو ُُك ٱِو ٰى  ١٥٩  َويَّر َّر

َّْرااُك  ٍَوا  ّتلَّر
َو
ِّىۡم  َو  يۡم

وَو اُك عَو ثُْك
َو
ْ  َو ئِكَو  

ُك
ْاْ  َوأ َُك بَو َّر ْاْ  َو وَوحُك صۡم

َو
أ ْاْ  َو ٌَو ثَوابُك ِي إَِّلَّر  َّلَّر

 (160، 159: شِرة ابلّقرة)  ژ١٦٠ ٱلَّرِ يىُك 

Quả thật, những ai giấu giếm những gì mà TA ban 

xuống từ những bằng chứng rõ rệt cũng như chỉ đạo 

được trình bày minh bạch cho nhân loại trong Kinh 

sách thì họ là những người sẽ bị Allah và người đời 

nguyền rủa. Ngoại trừ, những ai biết sám hối và phục 

thiện và cống bố (sự thật) thì họ mới là những người 

được TA chấp nhận sự sám hối. Và Quả thật, TA là 

Đấng hằng tha thứ và khoan dung (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 159, 160). 

Như vậy, Allah, Đấng Tối Cao đã phán rất rõ 

trong câu kinh thiêng liêng trên rằng ai che giấu sự thật 

thì việc sám hối của y sẽ không được chấp nhận cho 

đến khi nào y đã phục thiện và công bố làm sáng tỏ 

trước công chúng vấn đề mà y đã che giấu. 
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Allah, Đấng Tối cao thực sự đã hoàn chỉnh tôn 

giáo cho đám bề tôi của Ngài và Ngài đã hoàn tất ân 

huệ của Ngài cho họ thông qua việc Ngài cử phái thiên 

sứ Muhammad  đến cho nhân loại và Ngài đã mặc 

khải cho Người một giáo luật hoàn chỉnh và Ngài đã 

cho Người chết sau khi Người đã hoàn tất sứ mạng, 

như Allah đã phán: 

ِِت ژ ًَو ىۡم ٍِعۡم وَويۡملُك تُك عَو ًۡم ًَو ّتۡم
َو
ىۡم  َو  ََولُك ىۡم دِي وۡمتُك هَولُك ًَو كۡم

َو
ْۡم َو أ َو   ۡم

ٗرٌي  ٰىىَو دِي ِشۡم َو
ىُك  ٱۡم رَوِ يتُك هَولُك  (3: سورة المائدة)  ژا   َو

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các 

ngươi tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân 

huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam 

làm tôn giáo cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma‟idah, 

câu 3). 

Còn người bịa đặt lời di huấn này lại mang nó 

đến vào thế kỷ thứ mười bốn sau này, y muốn gán điều 

lệch lạc vào tôn giáo của mọi người, y muốn vạch ra 

một tôn giáo mới cho họ, y tự biên tự diễn nói rằng ai 

theo đường lối của y sẽ được vào Thiên Đàng còn ai 

không theo sẽ phải vào Hỏa ngục, y muốn biến lời di 

huấn bịa đặt này của y thành một thứ vĩ đại và thiêng 

liêng hơn cả Qur‟an, cho nên y đã nói trong lời bịa đặt 

của y: “Ai ghi chép lời di huấn này lại và truyền tải nó 

đi từ xứ sở này đến xứ sở khác, và từ nơi này đến nơi 
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khác thì người đó sẽ được xây cho một lâu đài trong 

Thiên Đàng, còn ai không ghi chép nó lại và truyền tải 

nó đi thì người đó sẽ không được hưởng quyền lợi cầu 

xin ân xá của ta vào Ngày phục sinh”. 

Và điều này là sự nói dối tồi tệ và xấu xa nhất 

trong sự nói dối, là những bằng chứng chỉ rõ sự dối trá 

và bịa đặt của lời di huấn cũng như đã cho thấy người 

bịa đặt không biết xấu hổ và e ngại và y là một tên thật 

bạo gan trong vấn đề nói dối. Bởi lẽ, một người viết 

kinh Qur‟an Thiêng Liêng và truyền tải nó đi từ xứ này 

đến xứ khác hoặc từ một điểm này đến một điểm khác 

cũng không được ban cho ân phúc giống như vậy nếu 

như y không thực hành và làm theo những gì trong 

Qur‟an chỉ bảo thì làm sao một người viết lời bịa đặt và 

dối trá rồi truyền tải nó đi từ nơi này đến nơi khác có 

thể được ban cho ân phúc đấy?! Còn đối với người nào 

không viết Qur‟an và cũng không truyền tải nó đi từ xứ 

này đến xứ khác thì cũng không phải là họ không được 

Nabi  cầu xin ân xá vào Ngày phục sinh nếu như y 

vẫn có đức tin Iman vào Qur‟an và chấp hành theo 

đúng chỉ đạo và mệnh lệnh của nó. Và điều bịa đặt này, 

một mình nó cũng đã đủ để nói lên tính không chân lý 

của toàn lời di huấn cũng như đủ để đánh giá rằng 

người truyền đạt nó là một tên nói dối, láo xược và ngu 

dốt đến ngớ ngẩn và đần độn, y thực chất không biết gì 

về những điều chỉ đạo mà thiên sứ Muhammad   đã 

mang đến. 
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Và trong lời di huấn này, tất cả những điều 

được nói trong đó toàn cho thấy sự bịa đặt và thêu dệt. 

Cho dù, người bịa đặt lời di huấn này có thề thốt hàng 

ngàn lần hoặc nhiều hơn thế rằng đó là sự thật, hoặc 

cho dù y có thề rằng bản thân y sẽ chịu sự trừng phạt vô 

cùng nặng nề và đau đớn nếu như y nói dối và không 

trung thực, thì xin thề bởi Allah, thề bởi Allah điều đó 

vẫn mãi là sự bịa đặt nghiệm trọng và sai quấy tồi tệ 

nhất. Và chúng tôi xin chứng nhận trước Allah, Đấng 

Tối cao và trước những vị thiên thần đang hiện diện 

cùng với những ai đã đọc qua quyển sách này trong số 

những người Muslim rằng lời di huấn này là một sự bịa 

đặt và dối trá cho thiên sứ của Allah  và chắc chắn 

Allah sẽ hạ thấp người nào đã dối trá và sẽ trừng trị y 

một cách thích đáng. 

Có rất nhiều điểm khác nữa cho thấy lời di huấn 

được nói từ đầu đến giờ là bịa đặt và thêu dệt không có 

thực, tiêu biểu: 

Điểm thứ nhất: Trong lời di huấn có nói: (bởi 

quả thật từ ngày thứ sáu này đến ngày thứ sáu kế tiếp 

có tới một trăm sáu chục ngàn người chết không nằm 

trong tôn giáo Islam). Điều này thuộc về thế giới ở cõi 

vô hình, và Nabi Muhammad  sau khi đã chết là đã 

chấm dứt lời mặc khải, hơn nữa, khi còn sống trên thế 

gian Người  cũng không thể biết điều ở cõi vô hình 
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thì làm sao Người có thể biết khi đã chết? Allah, Đấng 

Tối Cao đã phán: 

يۡم َو ژ وَوىُك  هۡمغَو عۡم
َو
ٓ أ َّلَو ِ  َو ٌُك  هللَّر ِ آ  زَو ىۡم ِعَِدي ٓأۡلَو قُكْوُك هَولُك

َو
ٓ أ شِرة )  ژقُكن َّلَّر

 (50: األًعام
Hãy bảo họ (Muhammad!): Ta không hề nói với các 

người rằng ta giữ kho tàng của Allah và ta cũng khồng 

hề biết điều vô hình (Chương 6 – Al-An‟am, câu 50). 

ُك  ژ يۡم َو إَِّلَّر  هللَّر  ِۡر  هۡمغَو
َو ٰىِ   َو ۡلۡم ٰى َو ٌ ِِف  ٱصَّر َو وَوىُك يَو عۡم شِرة ) ژقُكن َّلَّر  َو

 (65: اّنلىل
Hãy bảo họ (Muhammad!): Không một ai trong các 

tầng trời và trái đất biết được điều vô hình ngoại trừ 

Allah (Chương 27 – Annaml, câu 65). 

Và trong một Hadith xác thực, Nabi 

Muhammad  có nói: 

ِحِ ح  » َم امحِّقيَاَوةِ  يَُذاُّد رَِجاٌل َعيح َح ِح قُُِل  يَ
َ
َحاِا ،  يَا رَبِّي :فَ  صح

َ
  أ

َحاِا  صح
َ
َدثُِا َ عحَدكَ : ِِلح َفيَُّقاُل ،  أ حح

َ
رِى َوا أ قُُِل َكَىا .  إًََِك ّاَل تَدح

َ
فَ 

ِّيدٗري ژقَاَل امحَعبحُد الَّصاِمُح  ِّىۡم شَو يۡم
وَو َتُك عَو كُك ا  َو ًَّر ِّىۡم   َووَو تُك  ِي ا دُكيۡم ا يَّر
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ِّىۡم   يۡم
وَو ٍتَو  ٱلَّرقِي َو عَو

َو
َتَو أ يۡمتَوِِن لُك َْو َّر ۡم ٖن ثَو ِ  َو

ّ ٰى  ُك َو ٍتَو لَعَو
َو
أ ِّيٌد  َو  شَو

 (وتفّق عنيٍ) «   ژ١١٧

“Vào Ngày phục sinh, sẽ có những người bị đuổi ra 

xa khỏi Hawdh
(1)

 của ta, ta liền nói: Thưa Thượng Đế 

của bề tôi, họ thuộc cộng đồng của bề tôi, họ thuộc 

cồng đồng của bề tôi. Ngay lúc đó, có lời bảo ta: Quả 

thật, ngươi không hay biết những gì mà họ đã làm 

sau khi ngươi chết đi. Thế là, ta nói giống như người 

bề tôi ngoan đạo (tức Nabi Ysa ) đã nói: Và bề 

tôi là một người làm chứng cho họ trong suốt thời gian 

bề tôi còn sống cùng với họ, nhưng khi Ngài đưa bề tôi 

lên cùng với Ngài, thì Ngài là Đấng Giám sát họ và 

Ngài làm chứng cho tất cả mọi việc làm của họ 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 117)” (Albukhari, 

Muslim). 

                                                            
(1) 

Alhawdh, là một cái hồ nước to dành cho những người có đức 

tin, ai uống nó sẽ không bao giờ khát nữa. Allah ban cho mỗi vị 

Nabi và các tín đồ của họ một cái hồ hawdh này, trong đó hawdh 

của Nabi Mohammad  và các tín đồ của Người to hơn hết và 

nước trong nó có màu trắng từ sữa, ngọt như mật ong mang hương 

thơm của xạ hương, trong hồ có những đồ múc bằng vàng và bạc 

chiếu sáng lấp lánh như các vì sao. 
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Điểm thứ hai: Trong lời di huấn bịa đặt đó có 

nói (và người ghi chép nó lại nếu như y nghèo thì Allah 

sẽ cho y giàu có hoặc nếu như y thiếu nợ thì Allah sẽ 

giúp y thanh toán nợ nần cho y, hoăc nếu như có tội 

Allah sẽ tha thứ tội lỗi cho y và cho cha mẹ của y bởi 

hồng phúc của lời di huấn này). Đây quả là một lời nói 

dối quá mức, là minh chứng rõ ràng cho sự bịa đặt và 

thêu dệt của lời nhắn nhủ, là minh chứng nói lên sự 

không biết hổ thẹn của người bịa đặt trước Allah và các 

bề tôi của Ngài. Bởi lẽ, ba điều trong lời nhắn nhủ 

không phải sẽ đạt được chỉ bằng cách viết Qur‟an 

thiêng liêng vậy thử hỏi làm sao có thể đạt được ba điều 

đó đối với ai viết lời di huấn bịa đặt và thêu dệt này?! 

Thực tế, người bịa đặt chỉ muốn điều xấu đó là đánh 

lừa mọi người, y muốn tuyên truyền nó đi rộng rãi nên 

đã nói thế để mọi người viết ra và tuyên truyền giúp y, 

y đã đánh lừa mọi người bỏ qua những việc làm mà 

Allah đã chỉ đạo và qui định cho họ, y đã biến lời di 

huấn nhủ bịa đặt đó thành một phương tiện để đến với 

sự giàu có, sự thanh toán nợ nần và để được tha thứ tội 

lỗi. Cầu xin Allah phù hộ và che chở tránh khỏi những 

điều sàm bậy và sai quấy của Shaytan. 

Điểm thứ ba: Trong lời di huấn bịa đặt có nói: 

(Và người nào trong số những người bề tôi của Allah 

không ghi chép nó lại thì gương mặt của y sẽ bị sầm tối 

ở đời này và Đời sau). Và đây cũng là điều nói dối và 

bịa đặt quá mức, là một minh chứng rõ ràng chỉ rõ sự 
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bịa đặt và thêu dệt của lời di huấn, một minh chứng nói 

lên sự dối lừa của người bịa đặt. Làm sao người có khối 

óc tỉnh táo và biết suy nghĩ đúng mực có thể tin rằng ai 

viết lời di huấn do một người đàn ông không được ai 

biết đến ở thế kỷ thứ mười bốn thêu dệt và bịa đặt cho 

thiên sứ của Allah . Làm gì có chuyện: Ai không viết 

lời di huấn đó thì gương mặt sẽ sầm tối trên đời này và 

Đời Sau, rồi ai viết nó nếu nghèo sẽ được giàu lên, rồi 

không mắc nợ, rồi được tha thứ hết tội lỗi. Đây quả là 

một điều bịa đặt và phỉ báng nghiêm trọng. 

Và quả thật điểm nêu trên đã chứng minh rất rõ 

ràng về sự bịa đặt và thêu dệt của lời di huấn, cho thấy 

sự bạo gan của người bịa đặt trước Allah và sự không 

biết xấu hổ của y trước Allah cũng như trước thiên hạ. 

Chẳng phải đã có rất nhiều cộng đồng đã không ghi 

chép lời di huấn bịa đặt kia những gương mặt của họ có 

bị đen sầm đâu, và có rất nhiều người đã ghi chép nó lại 

nhiều lần nhưng vẫn mắc nợ, vẫn không hết nghèo. Cầu 

xin Allah phù hộ và che chở tránh khỏi sự lệch lạc của 

con tim cũng như bị tội lỗi chế ngự. Và tất cả những 

điều được nói trong lời di huấn bịa đặt kia thật sự 

không có trong lời giáo huấn ngay cả ai đó có viết và 

ghi chép kinh sách tốt nhất trong các kinh sách 

(Qur‟an) đi chăng nữa thì làm sao người ghi chép lời 

nói toàn những điều bịa đặt sàm bậy kia lại được ban ân 

phúc như thế!? 
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Điểm thứ tư trong các điểm chứng minh lời di 

huấn là một sự bịa đặt và thêu dệt, đó là lời di huấn đã 

nói: (Ai tin vào nó sẽ tránh được hình phạt nơi Hỏa 

ngục còn ai phủ nhận nó là kẻ ngoại đạo). Đây cũng là 

một minh chứng nói lên sự bạo gan của kẻ nói dối và 

bịa đặt. Kẻ bịa đặt này dám ngang nhiên kêu gọi tất cả 

thiên hạ tin theo lời bịa đặt và dối trá của y và y còn 

dám khẳng định nếu họ tin thì họ mới thoát khỏi hình 

phạt của Hỏa ngục và ai phủ nhận không tin là kẻ ngoại 

đạo. Y dám thêu dệt và bịa đặt đối với cả Allah. Điều 

này đi ngược lại sự thật, bởi ai tin tưởng lời di huấn đó 

mới đáng bị trừng trị trong Hỏa ngục và là kẻ ngoại đạo 

vì lời nhắn nhủ đó là sự bịa đặt, thêu dệt, gian dối 

không có cơ sở. Kẻ bịa đặt chỉ muốn dẫn thiên hạ theo 

cái mà Allah không cho phép, y muốn xâm nhập vào 

tôn giáo của họ những điều không thuộc tôn giáo của 

họ, trong khi Allah đã hoàn chỉnh tôn giáo của họ cho 

họ một cách đầy đủ và hoàn hảo trước lời di huấn bịa 

đặt này mười bốn thế kỷ. 

Do đó, các đạo hữu độc giả hãy thực sự lưu ý! 

Hãy coi chừng, chớ tin vào những điều bịa đặt như vậy. 

Quả thật, điều chân lý luôn mang đến ánh hào quang, 

nó không lẫn lộn với điều không thực và sai quấy. Các 

đạo hữu hãy đi tìm chân lý, hãy hỏi thăm những người 

trong giới hiểu biết từ các học giáo chính trực về những 

điều mình nghi ngờ, đừng để bị cám dỗ bởi sự thề thốt 

của những kẻ nói dối và gian trá. Quả thật, Iblis đã từng 
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thề thốt với tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta – Adam và 

Hauwa – rằng hắn là người khuyên nhủ chân thành 

nhưng thực chất hắn là một tên lừa đảo và dóc láo tồi tệ 

nhất trong những kẻ dóc láo, điều này đã được Allah, 

Đấng Tối cao phản bảo cho biết, Ngài nói: 

ٰىِصِحنيَو ژ ٌَو  ه َّر ًِ َو ا ٱ ًَو آ إِّّنِ هَومُك ًَو ُّك ًَو  (21: شِرة األعراف)  ژ٢١ َوقَواشَو

Và hắn đã thề với hai người họ: “Quả thật, tôi là một 

người cố vấn tốt cho hai người” (Chương 7 – Al-

„Araf, câu 21). 

Do đó, các đạo hữu phải nên cảnh giác, coi 

chừng bản thân mình, dừng để đi theo những kẻ dối gạt, 

những kẻ với những đức tin Iman giả tạo, có những lời 

nói và hành động sàm bậy với ý định khiến người khác 

lầm lạc khỏi chân lý. 

Cầu xin Allah bảo vệ tôi và các đạo hữu cùng 

với toàn thể anh em đạo hữu Muslim tránh khỏi điều 

xấu của Shaytan, những tai hại và sai quấy của những 

người lầm lạc, những điều xấu từ những kẻ thù của 

Allah, những kẻ luôn muốn dập tắt ánh sáng của Allah 

bằng sự phá rối của chúng, chúng muốn làm hỗn độn 

tôn giáo của mọi ngươi, nhưng Allah vẫn luôn hoàn tất 

ánh sáng của Ngài, vẫn luôn giành thắng lợi cho tôn 

giáo của Ngài cho dù những kẻ thù của Ngài từ đồng 

bọn của Shaytan không hài lòng và ghét điều đó. 
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Còn riêng đối với điều mà người bịa đặt đã bịa 

đặt lời nói của thiên sứ Muhammad là điều sai trái rất 

rõ ràng cần được lên án và loại bỏ. Qur‟an thiêng liêng 

và Sunnah tinh khiết đã cảnh báo về mục đích của nó 

và Qur‟an và Sunnah là nguồn chỉ đạo và hướng dẫn 

quá đầy đủ. 

Cầu xin Allah cải thiện tình trạng của toàn thể 

người Muslim, xin Ngài hãy dẫn dắt và phù hộ cho họ 

luôn đi theo điều chân lý và con đường ngay chính, xin 

Ngài hãy làm tỉnh ngộ để họ luôn biết thức tỉnh quay 

đầu trở về sám hối với Ngài về những tội lỗi của họ, 

bởi quả thật Ngài là Đấng hằng tha thứ và khoan dung, 

Đấng toàn năng trên mọi thứ. 

Còn đối với những lời bịa đặt đã nói về những  

dấu hiệu của giờ khắc của Ngày tận thế thì các Hadith 

của Nabi đã trình bày rất minh bạch về các dấu hiệu của 

Ngày tận thể, và kinh Qur‟an cũng chỉ ra một số dấu 

hiệu. Do đó, ai muốn biết điều đó thì hãy tìm hiểu ở các 

sách Sunnah, những cuốn biên chép của các học giả 

đầy đức tin Iman, chứ con người không cần đến sự giải 

thích của một kẻ bịa đặt và dối gạt, dùng điều không 

thực phủ lên điều chân lý. Và tất cả mọi sự việc đều do 

Allah định đoạt, không có quyền lực và sức mạnh nào 

khác quyền lực và sức mạnh của Allah, Đấng Tối Cao 

và Vĩ Đại. 
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 َ ُد لِِلِ رَبِّي امَعالَِى ح َىح ِِلِ الَّصاِّدِق   وََشنََه لََعَ اُ وََصَ   اَْلح ِح َعبحِدهِ َورَُش
يحيَ  ِم اّدلِّي ِح َصاٍن إَِ  يَ ٍِ بِإِحح تحبَاِع

َ
ٍِ َوأ َحابِ ، َو لََعَ آِِلِ َوأصح ِ ِو ح

َ
 .األ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 

Đấng Chủ Tể của toàn vụ trụ, cầu xin Allah ban sự 

bằng an và phúc lành cho vị bề tôi của Ngài, vị thiên sứ 

trung thực và chân chính của Ngài, cho dòng dõi của 

Người cùng với những vị bằng hữu của Người cũng 

như cho những ai đi theo con đường tốt đẹp của Người 

cho đến Ngày tận thế. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  


