
 

 

 

Các Hadith Về Nửa Tháng 

Sha’ban & Những đánh giá của 

giới học giả chuyên Hadith 
] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتَاييث [  

 

 

Ban chuyên trách kiến thức giáo lý thuộc hội 

Ngọc Trai Sunnah 

 

 

Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim 

 

Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 
 

 

 
 

 

 

 

2014 - 1435 



 

 

 

وأحاكم املحرذني غويّا أحاديد انلصف يٌ شػتان 
 «ةالوغث اهفيتَاييث » 

 
 

 
/ مجع وإغراد

 اهقسى اهػويم ةًؤسسث ادلرر السَث
 

 

 أةْ زيخْن غرًان إةساِيى /حسمجث
 

 زيٌ ةٌ غيىس حمًرأةْ حسان  /مساجػث

 

 
 

 

 

2014 - 1435 

 



Các Hadith về nửa tháng Sha’ban và những đánh giá của các học giả chuyên Hadith 
 

3 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

ُر ِ ِ  ًْ ا َبْػُر  اَْ َ يَّ
َ
ِل اهلِل، أ ْْ ََلُم لََعَ رَُس ََلُة َوالسَّ َوالصَّ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 

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

Quả thật, đã có nhiều biên chép ghi nhận các Hadith 

về đêm của nửa tháng Sha’ban, về ân phúc của đêm đó, ân 

phước của việc làm tạo sức sống cho đêm đó, ân phước của 
việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm đó cũng như ân phước 

của việc nhịn chay của ngày hôm đó. Có rất nhiều Hadith 

với nội dung như thế nhưng hầu hết toàn là những Hadith 

không xác thực, Ba-til (không có giá trị giáo lý và không đủ 
cơ sở để chấp thuận dùng làm nền tảng giáo lý trong Islam). 

Học giả Ibnu Al-Arabi nói trong “A’ridhah Al-

Ahzawi” quyển 2 trang 201: “Không có một Hadith nào nói 
về đêm của nửa tháng Sha’ban đáng được nghe cả”. 

Sheikh Bin Baaz  nói trong “Fatawa tổng hợp” 

quyển 1 trang 192: “Các Hadith nói về ân phúc của đêm nửa 

tháng Sha’ban đều yếu kém”. Và Sheikh  cũng nói ở một 

chỗ khác trong quyển 1 trang 197: “Các Hadith nói về ân 

phúc của đêm nửa tháng Sha’ban đều không xác thực”. 
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Sheikh Ibnu Uthaymeen  nói trong “Fatawa tổng 

hợp” quyển 7 trang 280: “Các Hadith ấn định cho đêm nửa 

tháng Sha’ban về các lễ nguyện Salah, nhịn chay vào ban 

ngày của nó, đều yếu kém”. Và ở một chỗ khác tại quyển 20 

trang 30 thì Sheikh  nói: “Các Hadith nói về lễ nguyện 

Salah trong đêm nửa tháng Sha’ban đều là bịa đặt”. 

Chúng tôi tập hợp các Hadith này từ bộ Toàn thư 

Hadith và biên soạn lại theo trình tự các mục dưới đây: 

1- Các Hadith nói về ân phước của việc tạo sức 

sống cho đêm nửa tháng Sha’ban. 

2- Các Hadith nói về ân phước của việc dâng lễ 
nguyện Salah trong đêm nửa tháng Sha’ban. 

3- Các Hadith nói về ân phước của việc nhịn 

chay vào ngày của nửa tháng Sha’ban. 

4- Các Hadith nói về sự tha thứ trong đêm nửa 
tháng Sha’ban. 

5- Các Hadith nói về sự tha thứ trong đêm nửa 

tháng Sha’ban trừ người độc ác và phạm tội Zina 

6- Các Hadith nói về sự cầu nguyện và khấn 

vái trong đêm nửa tháng Sha’ban sẽ không bị khước 

từ. 

7- Các Hadith nói về sự giải phóng khỏi Lửa 
Hỏa Ngục trong đêm nửa tháng Sha’ban. 

8- Các Hadith nói về sự thống kê các linh hồn 

bị bắt đi trong đêm nửa tháng Sha’ban. 
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9- Các Hadith nói về ân phước của việc đọc 

chương ( ْ   ُه َو  ُه  َو َو ٌد قُن ) trong đêm nửa tháng 

Sha’ban. 

10- Các Hadith nói về sự nới rộng tuổi thọ và 

bổng lộc trong đêm nửa tháng Sha’ban. 

11- Các Hadith nói về sự tha thứ cho mỗi tín đồ 
Muslim trong đêm nửa tháng Sha’ban ngoại trừ 

người thờ đa thần hoặc người hiểm ác. 

         

 Thứ nhất: Các Hadith nói về ân phước của việc tạo 
sức sống cho đêm nửa tháng Sha’ban. 

1- Hadith qua lời thuật của Abu Huroiroh :  

ْحيَا َسا »
َ
ٌْ أ هِْف َحَْراء، َوَي

َ
هَْف أ
َ
ٌْ َساََعت حِوَْك ُحْػَطٓ ةُِكنِّ َحْسٍف أ َغًث ِي

ُس َجََّات ِِفْ ُُكِّ َجٍََّث  الْوَيْوَِث ُحْػَطٓ ًَ ُس َواهَْق ًْ ُِ الشَّ ةَِػَرِد َيا َطوََػْج َغوَيْ
هِْف َوَيْسفُع ََلُ َتَػاََل . احني ُْسَج 

َ
هَْف أ
َ
هِْف َيِرْحٍََث ِِفْ اْْلَََِّث، ِِفْ ُُكِّ َيِرْحٍََث   أ

َ
هَْف أ
َ
أ

هِْف هَْقْْصِ  اهَقْْص ، ِِفْ ا
َ
هَْف أ
َ
هِْف ، ِِفْ  َدارٍ أ

َ
هَْف أ
َ
اِر ِ َفٍث، ِِفْ الِصَفثِ أ هَْف  ادلَّ

َ
أ

هِْف 
َ
هِْف َسادٍة َو وِ  أ

َ
هَْف أ
َ
ِر،  أ ْْ ٌَ اْ ُ هِْف َوِهُُكِّ َحَْراء َزوَْجٍث ِي

َ
هَْف أ
َ
َداِدٍم، ِِفْ  أ

هِْف اْْلَيِْج 
َ
هَْف أ
َ
ْ ِ  أ ًَ ْ ا َبنْيَ ال ًَ ا َل َّ ْغَسِب، لََعَ ُُكِّ َيااَِرٍة َيااَِرٍة َغْسُط ًَ ْ ِق إََِلَ ال
هِْف 
َ
هَْف أ
َ
هِْف قْصَػث، ِِفْ ُُكِّ قْصَػث  أ

َ
هَْف أ
َ
ٍن  أ ْْ َ . «ل

“Mỗi chữ được cho một triệu nàng trinh nữ, và ai làm sống 

lại một giờ trong các giờ của đêm đó sẽ được ban cho những 

Thiên Đàng tương đương với số lần Mặt Trời và Mặt Trăng 
mọc, và trong mỗi Thiên Đàng có hai khu vườn, y sẽ được 
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Allah ban cho một triệu thành phố trong Thiên Đàng, trong 

mỗi thành phố có một triệu tòa lâu đài, trong mỗi tòa lâu đài 

có một triệu ngôi nhà, trong mỗi ngôi nhà có một triệu 

phòng, trong mỗi phòng có một triệu  cái gối nệm và một 
triệu người vợ từ các nàng trinh nữ, mỗi nàng trinh nữ có 

một triệu người hầu, trong ngôi nhà có một triệu bàn ăn rộng 

từ Đông sang Tây, trên mỗi bàn ăn có một triệu cái tô, mỗi 
cái tô có một triệu màu sắc” 

(1)
. 

2- Hadith qua lời thuật của Kurdus bin Amru (có lời 

nói rằng ông là Sahabah): 

ُْْت  » ًُ َم َت ْْ ُُ يَ ْج قَوْتُ ًُ ٌْ َشْػتَان لَْى َح ْحيَا ََلْوَِِت اهِْػيِْر َوََلْوََث انِلّْصِف ِي
َ
ٌْ أ َي
 « اهُْقوُُْْب 

“Ai làm cho hai đêm Eid và đêm của nửa tháng Sha’ban đầy 

sức sống thì trái tim của y sẽ không chết vào ngày mà các 
trái tim phải chết”

(2)
. 

                                                             
(1) Học giả Azzahabi nói trong “Mi-zaan Al’itidaal” quyển 3 trang 566: 

“Bịa đặt”, học giả Al-Kanawi nói trong “Al-Athar Al-Marfu’ah fi Al-
Akhbar Al-Mawdhu’ah” trang 84: “Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước sự 
ngoan đạo ít ỏi của Ibn Nasir sao ông lại ghi lại điều này mà im lặng trước 
sự yếu kém của Hadith”. 
(2) Ibnu Al-Jawzi ghi lại trong “Al-Alal Al-Mutanahiyah” quyển 2 trang 

562, ông nói: “Hadith này không đúng thực là từ Thiên sứ của Allah, nó 
chứa đựng nhiều điều bất ổn”. Học giả Azzahabi nói trong “Mi-zaan 
Al’itidaal” quyển 3 trang 308: “Hadith Munkar và Mursal (yếu, không 

trung thực trong đường dẫn truyền”, ông nói trong “Talkhees Al’Alal Al-
Mutanahiyah” trang 185: “Trong đường dẫn Hadith này, có Ysa bin 
Ibrahim Al-Qurshi thuộc thành phần yếu và Marwan bin Salem thuộc 
thành phần không được chấp nhận lời dẫn truyền”. Ibnu Hajar nói trong 
“Al-Isa-bah” quyển 3 trang 290: “Trong đường dẫn Hadith này có 
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3- Hadith Mu’azd bin Jabal : 

ًْس، وََجتَْج ََلُ اْْلَََّثُ  » ْحيَا الْوَيَاِا ااَ
َ
ٌْ أ ِويِْث،ََلْوَثُ / َي َ َغَسفٍَث، َوََلْوَُث َوََلْوَُث  اهَّتَّ
ٌْ َشْػتَانَوََلَْن  انلَّْحِس،  « ُة اهِْفْطِس َوََلْوَُث انلِّْصِف ِي

“Ai làm cho năm đêm có sức sống thì chắc chắn sẽ được vào 
Thiên Đàng: đêm Tarawiyah, đêm A’rafah, đêm Nahr, đêm 

Al-Fitri, và đêm của nửa tháng Sha’ban”
(3)

. 

 Thứ hai: Các Hadith nói về ân phước của việc dâng 
lễ nguyện Salah trong đêm nửa tháng Sha’ban. 

1- Hadith: (… Đại Thiên thần đến nói với Ta: Đêm nay 

là đêm của nửa tháng Sha’ban, trong đêm này ở nơi Allah có 

số lượng người được giải thoát khỏi Hỏa Ngục bằng số 
lượng của những sợi lông của loài dê chó. Trong đêm này, 

Allah không xem xét đến tội lỗi của mọi người, dù là người 

thờ đa thần, người hiểm ác, người cắt đứt máu mủ tình thâm, 
người bất hiếu với cha mẹ, hay người nghiện rượu.  

Bà A’ishah nói: Sau đó Người mặc áo vào và nói với 

tôi: Này A’ishah, nàng hãy cho phép Ta dành thời gian dâng 
lễ nguyện Salah cho đêm nay! Tôi nói: Chắc chắn là được. 

thế là Người dâng lễ nguyện Salah và Người Sujud trong 

đêm đó rất lâu, lâu đến nỗi tôi cứ tưởng Người đã lìa trần, tôi 

                                                                                                                  
Marwan là người dẫn truyền không được chấp nhận, y được cho là thuộc 
thành phần nói dối và bịa đặt”. 
(3) Hadith được Al-Asbaha-ni ghi lại như đã nói trong “Attarghib 

wattarhib” của học giả Al-Munzdiri quyển 2 trang 158. Al-Munzdiri nói: 
“Không có cơ sở nào để có thể khẳng định rằng Hadith này là khá tốt”, 
còn Sheikh Al-Bani thì nói trong “Dha’if Attarghib wattarhib” trang 667: 
“Hadith bịa đặt”. 
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lấy tay chạm vào lòng bàn chân của Người thì Người cử 

động nên tôi mới hết lo, và tôi nghe Người nói trong Sujud: 

ٌْ ِغَقاةَِك، وَ  » َِْك ِي ُْْ  ةَِػْف ُغ
َ
ٌْ َسَذِطَك، وَ  أ ُْْ  ةِِسَطاَك ِي ُغ

َ
ُْْ  ةَِك ِيََْك،  أ ُغ

َ
أ
ذْنَيَْج لََعَ َجْفِسَك 

َ
ا أ ًَ ٍَْج َل

َ
ْحِِصَ َثََاء َغوَيَْك، أ

ُ
َك ََل أ ُّ . «َجنَّ وَْج

“Với sự khoan lượng của Ngài bề tôi xin Ngài che chở và 

cứu rỗi khỏi sự trừng phạt của Ngài, với sự hài lòng của 

Ngài bề tôi xin Ngài che chở và cứu rỗi khỏi cơn thịnh nộ 
của Ngài, và với Ngài bề tôi xin Ngài che chở và cứu rỗi 

khỏi Ngài, sắc diện của Ngài cao quý và uy quyền, không có 

lời ca tụng nào có thể tán dương hết về Ngài, Ngài là Đấng 

như những gì được Ngài khẳng định về bản thân Ngài”. 

Lúc sáng ra, Người nói: Này A’ishah, nàng có biết 

những lời cầu nguyện đó không? Tôi nói: Thưa có. Người 

nói: Quả thật, Đại Thiên thần Jibril đã dạy những lời cầu 
nguyện đó cho Ta và ngài bảo Ta lặp đi lặp lại trong 

Sujud).
(4)

 

2- Hadith Ali bin Abu Talib : 

ا » َّ ا ََلْوَ ْْ ُم ْْ ا، فَإِنَّ اهلَل َتَػاََل  إَِ ا ََكَن ََلْوََث ٍِْصِف َشْػتَان َذُق َِ اَر َّ ا َج ْْ ُم ْْ َوُ 
ُل  ُل  َحْ ِ ْْ ْجيَا َذيَُق اء ادلُّدل ًَ ِس إََِل َس ًْ ا ِهُغُسوِْب الشَّ َّ ََل ُمْسخَْغِفُس ِاْ فَأْغِفُس ََلُ، / ِذيْ

َ
أ

ََل َلَزا  َح َّ َحْطوَُع اهَْفْ سُ 
َ
ََل َلَزا أ

َ
، أ ُِ ََعِذيْ

ُ
ََل ُيتْخَِ ٌ فَأ

َ
، أ ُُ ْرُزقُ

َ
ِزُق فَأ ََل ُمْسََّتْ

َ
. « أ

“Khi nào vào đêm của nửa tháng Sha’ban thì các ngươi hãy 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm của nó và hãy nhịn chay 

                                                             
(4) Hadith do Albayhaqi ghi lại trong “Các phần của đức tin Iman” (3/383) 

(3837), ông nói đường: dẫn truyện yếu, còn Sheikh Albani thì khẳng định 
rất yếu trong “Dha’if Attarghib Wattarhib” (1651). 
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vào ban ngày của nó, bởi quả thật, Allah, Đấng Tối Cao sẽ 

xuống tầng trời hạ giới trong đêm đó vào lúc mặt trời lặn, 

Ngài nói: Có ai cầu xin TA tha thứ TA sẽ tha thứ cho người 

đó, có ai cầu xin TA ban bổng lộc TA sẽ ban bổng lộc cho 
người đó, có ai gặp phải tai ách TA sẽ giải thoát cho người 

đó, có ai như thế này,  có ai như thế này, cho đến khi ánh 

hừng đồng ló dạng”
(5)

. 

3- Hadith: 

ََلَة ِِفْ ِِزهِ  » ٌْ َ َّلَّ ِِزهِ الصَّ نَّ َي
َ
ٌْ َشْػتَان  –الْوَيْوَِث أ ، َجَظَس  -َحْػِِن انلِّْصَف َي

ْغِفَسة ًَ ْ ا ال َِ ْدٍَا
َ
ُِ َستِْػنْيَ َجْظَسٍة، َوقَََض ََلُ ةُِكنِّ َجْظَسٍة َستِْػنْيَ َحاَجٍث أ . « اهلُل إََِلْ

“Ai dâng lễ nguyện Salah này trong đêm này – tức đêm của 
nửa tháng Sha’bah – thì Allah sẽ nhìn y bay mươi lần nhìn, 

                                                             
(5) Hadith được ghi lại bởi Ibnu Ma-jah (261), và Albayhaqi trong “Các 

phần của đức tin Iman” (3/378) (3822). Đường dẫn truyền Hadith này 
được Ibnu Rajab nói trong “Atta-if Al-Ma’arif” (261) và Al-Ira-qi nói 
trong “Takhrij Al-Ahya’” (1/273) rằng Hadith này yếu. Azdzdahabi nói 
trong “Talkhees Al’Alal Al-Mutanahiyah” (184): (Trong đường dẫn 

truyền Hadith này, có Ibnu Abi Sibrah là người thuộc thành phần yếu 
kém, còn Sheikh của ông ta Ibrahim bin Muhammad là người không thuộc 
thành phần vững chắc). Al-Muzi nói trong “Tahzib Al-Kamaal” (21/79): 
(Trong đường dẫn truyền Hadith này, có Abu Bakr Muhammad bin 
Abdullah bin Abi Sibrah, và Ahmad bin Hambal nói Hadith này là bịa đặt, 
còn Yahya bin Mu’in nói Hadith này yếu, và Albukhari và Ibnu Al-
Madani nói Hadith này yếu). AlBu-siry nói trong “Chiếc đèn thủy tinh” 
(1/247): (Đường dẫn truyền Hadith này có Ibnu Abi Sibrah và tên của ông 
ta là Abu Bakr bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sibrah, Ahmad và 

Ibnu Mu’in nói rằng ông ta đã bịa đặt Hadith này). Sala-huddin Al-la-i nói 
trong “Fatawa” (37): (Giới   Hadith học đều đồng thuận khẳng định 
Hadith này yếu). Ashshawka-ni xác định là yếu trong “Al-Fawa-id Al-
Majmu’ah” (51). Sheikh Albani khẳng định trong “Dha’if Al-Jamia” 
(652): (Hadith bịa đặt). 
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và mỗi lần nhìn Ngài sẽ giải quyết cho y bảy mươi nhu cầu, 

nhu cầu tối thiểu nhất là sự tha thứ” (Al-Ira-qi nói trong 

“Takhreej Al-Ihya’” 1/273: Hadith Ba-til). 

4- Hadith Ali bin Abu Talib : 

ٌْ َ َّلَّ ِيااَُث َركْ  » ، َي َّ  ِِفْ ُُكِّ ِرْكَػٍث  َغثٍ يَا َ ِ
ُ
ٌْ َشْػتَان، َحْقَسأ ََلْوََث انلِّْصِف ِي

ات إَِلَّ قَََض اهلُل ََلُ ُُكِّ َحاَجث  َحٌر َغَ َ َمسَّ
َ
َْ اهلُل أ ُِ . «ةَِفاِِتَِث اهِْمخَاِب، َوقُْن 

“Này Ali, ai dâng lễ nguyện Salah một trăm Rak’at trong 
đêm nửa tháng Sha’ban, trong mỗi Rak’at y đọc bài Fatihah 

và Qul huwollo-hu ahad (chương Ikhlas) mười lần, thì Allah 

sẽ giải quyết mọi nhu cầu cho y” (Hadith do Ibnu Al-Jawzi 

trong “Các Hadith bịa đặt” 2/127; Ibnu Al-Jawzi khẳng 
định Hadith này là bịa đặt, và Ashshawka-ni cũng khẳng 

định là bịa đặt trong “Al-Fawa-id Al-Majmu’ah” trang 50). 

 Thứ ba: Các Hadith nói về ân phước của việc nhịn 
chay vào ngày nửa tháng Sha’ban. 

Hadith Ali bin Abu Talib : 

ا، َف  » َِ اَر َّ ا َج ْْ ُم ْْ ا َوُ  َّ ا ََلْوَ ْْ ُم ْْ إِنَّ اهلَل َتَػاََل إَِ ا ََكَن ََلْوََث ٍِْصِف َشْػتَان َذُق
ُل  ْْ ْجيَا َذيَُق اء ادلُّدل ًَ ِس إََِل َس ًْ ا ِهُغُسوِْب الشَّ َّ ُل ِذيْ ََل ُمْسخَْغِفُس ِاْ فَأْغِفُس ََلُ، / َحْ ِ
َ
أ

ََل َلَزا  َح َّ َحْطوَُع اهَْفْ سُ 
َ
ََل َلَزا أ

َ
، أ ُِ ََعِذيْ

ُ
ََل ُيتْخَِ ٌ فَأ

َ
، أ ُُ ْرُزقُ

َ
ِزُق فَأ ََل ُمْسََّتْ

َ
. « أ

“Khi nào vào đêm của nửa tháng Sha’ban thì các ngươi hãy 

dâng lễ nguyện Salah trong đêm của nó và hãy nhịn chay 

vào ban ngày của nó, bởi quả thật, Allah, Đấng Tối Cao sẽ 

xuống tầng trời hạ giới trong đêm đó vào lúc Mặt trời lặn, 
Ngài nói: Có ai cầu xin TA tha thứ TA sẽ tha thứ cho người 

đó, có ai cầu xin TA ban bổng lộc TA sẽ ban phát bổng lộc 
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cho người đó, có ai gặp phải tai ách TA sẽ giải thoát cho 

người đó, có ai như thế này,  có ai như thế này, cho đến khi 

ánh hừng đồng ló dạng”
(6)

. 

 Các Hadith nói về sự tha thứ trong đêm nửa tháng 
Sha’ban. 

Hadith A’ishah : 

ٌْ َغَرِد َشْػِس َدٍََى  » ْكََثُ ِي
َ
ٍُِْْب أ ٌَ اذلُّدل ٌْ َشْػتَان، َحْغِفُس اهلُل ِي إَِ ا ََكَن انلِّْصَف ِي

. « َ ٍْب 
“Khi vào nửa tháng Sha’ban, Allah sẽ tha thứ các tội lỗi 

nhiều hơn số lượng sợi lông của loài dê chó”
(7)

. 

 Các Hadith nói về sự tha thứ trong đêm nửa tháng 
Sha’ban trừ người độc ác và phạm tội Zina 

1- Hadith A’ishah : 

«  ٌَ ْسخَْغِفِسيْ ًُ ٌْ َشْػتَان، َذيَْغِفُس لِوْ إِنَّ اهلَل َحْطوع لََعَ ِغتَاِدهِ ِِفْ ََلْوَِث انلِّْصِف ِي
ْسََّتْ  ًُ ْ ىْ َوَيسَْحُى ال ُِ ا  ًَ َن ا َْقٍر َل ِْ

َ
س  أ نْيَ َوُيؤَدِّ ِ ِ » .

“Quả thật, Allah xuất hiện trước các bề tôi của Ngài vào đêm 

của nửa tháng Sha’ban, Ngài sẽ tha thứ cho những người cầu 

                                                             
)6(

 Phần đánh giá và nhận xét Hadith vừa được nói ở mục chú thích (5). 
(7) Hadith được ghi lại bởi Ahmad (26060), Tirmizhi (739), Ibnu Ma-jah 

(262), Albayhaqi trong “Các phần của đức tin Iman” (3823). Hadith được 
Albukhari khẳng định là yếu, lời khẳng định này cũng được khẳng định 
trong “Sunan Tirmizhi” (739), Azdzdahabi trong “Talkhees Al’Alal Al-
Mutanahiyah” (183), Ibnu Hajar trong “Takhreej Al-Kishaaf” (252), 
Albani trong “Các Hadith yếu của Tirmizhi”. 
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xin Ngài tha thứ, thương xót những ai cầu xin Ngài thương 

xót, còn những người hiểm ác vẫn giữ nguyên hiện trạng”
(8)

. 

2- Hadith Abu Tha’labah Alkhathani : 

وََع اهلُل إََِل َدوِْ   » ٌْ َشْػتَان ِاطَّ َث انلِّْصِف ِي
ٌِ َوُي إَِ ا ََكَن ََلْوَ ْؤِي ًُ

ْمِ  هِ َذيَْغِفُس لِوْ
َن  ِْ
َ
ٌَ َوَيَرُ  أ ْْه لِواَْكفِِسيْ ْى َح َّ يَْرُغ ِِ . « اْ َقِر ِِبقِر

“Khi vào đêm của nửa tháng Sha’ban thì Allah sẽ xuất hiện 

trước các bầy tôi của Ngài, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho người 
có đức tin, làm mất hy vọng những người vô đức tin, và 

chừa lại những người hiểm ác trên sự hiểm ác của họ cho 

đến khi họ cầu xin Ngài”
(9)

. 

 

 

 

 

                                                             
(8) Hadith do Albayhaqi ghi lại trong “Các phần của đức tin Iman” (3/352) 

(3835) và ông nói: (Hadith với đường dẫn truyền không xác thực). Al-
Munziry nói trong “Attarghib Wattarhib” (2/132): (Trong đường dẫn 
truyền Hadith này, Al-Ala’ bin Al-Harith không nghe từ bà A’ishah). 
Sheikh Albani đã xác định Hadith này yêu trong “Dha’if Al-Jamia” (1739) 
và trong “Dha’if Attarghib Wattarhib” (1653). 
(9) Hadith do Attabrani ghi lại (22/223) (590), Albayhaqi trong “Các phần 

của đức tin Iman” (3/381) (3832), Albayhaqi nói: “Hadith với đường 
truyền không trung thực”. Ibnu Al-Jawzi nói trong “Al-Alal Al-

Mutahaniyah” (2/782): “Không xác thực”. Azdzdahabi khẳng định đường 
truyền yếu trong “Talkhees Al-Alal Al-Mutahaniyah” (183). Al-Haythami 
nói trong “Majmua Azzawa-id” (8/68): “Trong đường dẫn Hadith này có 
Al-Ahwas bin Hakim là người yếu trong giới dẫn truyền”. Riêng Sheikh 
Albani thì khẳng định Hadith tốt trong “Saheeh Al-Jamia” (771, 1898).         
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3- Hadith Uthman bin Abi Al-Ass : 

ٌْ َشْػتَان  » ْن / ٍَاَدى ُيََادٍ إَِ ا ََكَن ََلْوََث انلِّْصِف ِي ْن  َِ َِ ْغِفُس ََلُ؟ 
َ
ٌْ ُمْسخَْغِفٍس فَأ ِي

ٌْ َسااٍِن  َحرٌ  ِي
َ
ُل أ
َ
؟ فَََل  َْسأ ُِ ْغِطيْ

ُ
ْو  فَأ

َ
ا أ َّ  َزاِجيَث ةَِفسِْج

ْغِطٔ، إَِلَّ
ُ
َشيْئًا إَِلَّ أ

. «كُمْ ِ 
“Khi vào đêm của nửa tháng Sha’ban thì Thượng Đế sẽ hô 

gọi: Có ai cầu xin TA tha thứ không, TA sẽ tha thứ cho 
người đó? Có ai cầu xin điều gì không, TA sẽ ban cho người 

đó? Không một người nào cầu xin TA mà TA không ban cho 

dù bất cứ điều gì, ngoại trừ người phạm tội Zina bằng phần 
kín của họ hoặc người thờ đa thần”

(10)
. 

 Các Hadith nói về sự cầu nguyện và khấn vái trong 

đêm nửa tháng Sha’ban sẽ không bị khước từ. 

Hadith Abu Ama-mah : 

ةَ  » َْ ْغ ٌَّ ادلَّ ِّ ُل ََلْوَثٍ / َ ُْس ََلَاٍل ََل حَُسدُّدل ِذيْ وَّ
َ
ٌْ   أ ٌْ رََجب َوََلْوَُث انلِّْصِف ِي ِي

َػِث َوََلْوَُث اهِْفْطِس َوََلْوَُث انلَّْحسِ  ًْ . « َشْػتَان َوََلْوَُث اْْلُ
“Năm đêm mà lời cầu nguyện không bị từ chối: Đêm đầu 
tiên của tháng Rajab, đêm của nửa tháng Sha’ban, đêm của 

ngày thứ sáu, đêm xả chay Fitri, và đêm Nahr”
(11)

. 

                                                             
(10)

 Hadith được ghi lại bởi Alkhara-iti trong “Masa-u Al-Akhlaaq” (490), 

và Albayhaqi trong “Các phần của đức tin Iman” (3/383) (3837). Và 
Hadith được Sheikh Albani khẳng định là yếu trong “Dha’if Al-Jamia” 
(653) và trong “Bộ Hadith yếu” (7000). 
(11) Hadith được ghi lại bởi Ibnu Asa-kir trong “Lịch sử Damascus” 

(10/408). Ibnu A’sa-kir nói: “Trong đường dẫn Hadith này có Bandar bin 
Amru Arwiya-ni thuộc thành phần nói dối và bịa đặt”. Assuyu-ti khẳng 
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 Các Hadith nói về sự giải phóng khỏi Lửa Hỏa Ngục 

trong đêm nửa tháng Sha’ban. 

1- Hadith A’ishah :  

ٌْ َغَرِد َشْػِس  » ْكََثُ ِي
َ
ٌْ انلَّاِر أ ا ِي َّ ٌْ َشْػتَان ُحْػِخُ  اهلُل ِذيْ ِِفْ ََلْوَِث انلِّْصِف ِي

. « َدََى َ ْب
“Vào đêm nửa tháng Sha’ban, Allah sẽ giải phóng khỏi Hỏa 

Ngục cư dân nơi đó nhiều hơn cả những sợi lông của con dê 

chó”
(12)

. 

5- Hadith A’ishah : “… Đại Thiên thần đến nói với 

Ta: Đêm nay là đêm của nửa tháng Sha’ban, trong đêm này 

ở nơi Allah có số lượng người được giải thoát khỏi Hỏa 

Ngục bằng số lượng của những sợi lông của loài dê chó. 
Trong đêm này, Allah không xem xét đến tội lỗi của mọi 

người, dù là người thờ đa thần, người hiểm ác, người cắt đứt 

máu mủ tình thâm, người bất hiếu với cha mẹ, hay người 
nghiện rượu”

(13)
. 

 

                                                                                                                  
định Hadith này yếu trong “Al-Jamia Assaghir” (3952). Sheikh Albani nói 

trong “Dha’if Al-Jamia” (2852): “Hadith bịa đặt”. 
(12) Hadith do Ibnu Al-Jawzi ghi lại trong “Al-Alal Al-Mutahaniyah” 

(2/560) và ông nói: “Ata’ bin Ajlaan đã dẫn truyền đơn lẻ, Yahya nói y là 
người thuộc thành phần nói dối, Hadith là sự bịa đặt, Arra-zi nói Hadith 
này là thứ bỏ đi, Ibnu Hibban nói Hadith này là bịa đặt”. Azzila-i nói trong 
“Takhreej Al-Kishaaf” (3/263): “Ata’ bin Ajlaan đã dẫn truyền Hadith này 
một mình, Ibnu Mu’in nói: Hadith chẳng có giá trị gì, Al-Falaash và 
Assa’di nói: Y là kẻ nói dối”. 
(13) Đã được nói ở phần trên. 
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 Các Hadith nói về sự thống kê các linh hồn bị bắt đi 

trong đêm nửa tháng Sha’ban. 

Hadith Rashid bin Sa’eed : 

ِْْت ةَِقتِْض ُُكِّ َجْفٍس  » ًَ
ْ ََح اهلُل إََِل َموَِك ال ْْ ٌْ َشْػتَان يُ ِث انلِّْصِف ِي

ِِفْ ََلْوَ
ََثِ  ا ِِفْ حِوَْك السَّ َّ .  « يُِسيُْر َرتَْظ

“Vào đêm của nửa tháng Sha’ban, Allah mặc khải cho Thiên 

thần chết về việc rút hồn của tất cả linh hồn mà Ngài muốn 
rút hồn trong năm đó”

(14)
. 

 Các Hadith nói về ân phước của việc đọc chương 

Ikhlas ( ْ   ُه َو  ُه  َو َو ٌد قُن ) trong đêm nửa tháng Sha’ban. 

Hadith Abdullah bin Umar : 

ٍة  » هَْف َمسَّ
َ
ٌْ َشْػتَان أ  ََلْوََث انلِّْصِف ِي

َ
ٌْ قََسأ ِِفْ ِيااَِث َرْكَػٍث  (ْ   ُه َو  ُه  َو َو ٌد قُن)َي

ْوَن  ُ َن يُبَ ِّ ْْ ُِ يااََث َموٍَك ذَََلذُ ُِ ِِفْ َيََاِي ْجيَا َح َّ َحتَْػَد اهلُل إََِلْ ٌَ ادلُّدل لَْى ََيُْسْج ِي
ْن َُيِْطَٓء،  ةِاْْلَََِّث،

َ
ٌْ أ ُُ ِي ٍَ ْْ ًُ َن َحْػِص ْْ ٌَ انلَّاِر، َو ذَََلذُ َن ِي ْْ َن يُْؤِيَُ ْْ َو ذَََلذُ

ٌة َي  ٌْ ََعَداهُ وََغَ َ . « ِليُْرْوَن َي

“Ai đọc một ngàn lần chương Ikhlas ( ْ   ُه َو  ُه  َو َو ٌد قُن ) vào đêm 

của nửa tháng Sha’ban trong một trăm Rak’at thì trong 

khoảng thời gian chưa rời khỏi trần gian Allah gởi đến y 
trong giấc ngủ của y một trăm Thiên thần: ba mươi vị báo tin 

mừng về Thiên Đàng, ba mươi vị báo tin an toàn tránh khỏi 

                                                             
(14) Hadith do Abu Bakr Addi-nuri trong “Al-Maja-lisah Wa Jawa-hir 

Al’Ilm” (944). Sheikh Albani đã khẳng định Hadith này yếu trong “Dha’if 
Al-Jamia’” (2/128). 
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Hỏa Ngục, ba mươi vị bảo vệ y khỏi việc làm sai sót, và 

mười vị sẽ mưu định tính kế với những ai thù ghét y”
(15)

. 

 Các Hadith nói về sự nới rộng tuổi thọ và bổng lộc 

trong đêm nửa tháng Sha’ban. 

1- Hadith bà A’ishah : 

ْرَ ِع ََلَاٍل اْاَجاَل يَنَْسُخ  »
َ
ْرَزاق اهلُل ِِفْ أ

َ
ٌْ َشْػتَان، / َواْْل ِِفْ ََلْوَِث انلِّْصِف ِي

ْطََح، َوا
َ
. « هِْفْطِس َوََلْوَِث َغَسفَثِ َواْْل

“Allah bôi xóa (thay đổi) tuổi thọ và bổng lộc trong bốn 
đêm: trong đêm của nửa tháng Sha’ban, đêm Eid Ad-ha, 

đêm Eid Al-Fitri và đêm Arafah”
(16)

. 

1- Hadith bà A’ishah : 

ٌَ َيا ِِزهِ الْوَيْوَُث  » ْن حَْرِريْ ٌْ َشْػتَان  َحْػِِن ََلْوَثُ  –َِ ا / قَاهَْج  ؟-انلِّْصِف ِي َّ َيا ِذيْ
َل اهلِل؟ ْْ ََِث، / قَاَل ! يَا رَُس ٌْ ةَِِن آَدم ِِفْ ِِزهِ السَّ ٍْْد ِي ُ ل ْْ ْن يَْكخُُب ُُكَّ َم

َ
ا أ َّ ِذيْ

ا ًَ ْخ
َ
ا حَْسَذُع أ َّ ََِث، َوِذيْ ٌْ ةَِِن آَدم ِِفْ ِِزهِ السَّ الٍِك ِي َِ ن يَْكخُُب ُُكَّ 

َ
ا أ َّ ْى، َوِذيْ ُّ َ ل

ىْ  ُّ ْرَزاَر
َ
ُل أ ا َتْ ِ َّ . « َوِذيْ

“Nàng có biết đêm này thế nào không – tức đêm của nửa 

tháng Sha’ban -?! Bà A’ishah nói: Trong đêm này có điều gì 

                                                             
(15) Hadith được ghi lại bởi Ibnu Al-Jawzi trong “Các Hadith bịa đặt” 

(2/128) và ông khẳng định đây là Hadith yếu. Ibnu Taymiyah nói trong 
“Chương trình Sunnah” (7/39), Ibnu Al-Qayyim trong “Al-Manaar Al-
Munif” (78), và Azdzdahabi trong “Mizaan Al-Itidaal” (3/633) rằng 
Hadith này yếu. 
(16)

  Adda-ruqadni đã khẳng định Hadith này yếu giống như Ibnu Hajar đã 

khẳng định trong “Lisaan Al-Mizaan” (1/582). 
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thưa Thiên sứ của Allah? Người nói: Trong đêm này có sự 

định đoạt cho sự chào đời của con cháu Adam trong năm 

nay, có sự định đoạt cho sự lìa trần và tiêu vong của con 

cháu Adam trong năm nay, có sự nâng cáo các việc làm của 
họ, và có sự ban phát bổng lộc cho họ”

(17)
. 

 Các Hadith nói về sự tha thứ cho mỗi tín đồ Muslim 

trong đêm nửa tháng Sha’ban ngoại trừ người thờ đa thần 
hoặc người hiểm ác. 

Điều này được nói trong Hadith:  

ْو مَشاِحٌ »
ُ
ْ ٍِك أ ًُ ِ  ل

ٌْ َشْػتَان َحْغِفُس اهلُل ِهِػتَاِدهِ إَِلَّ . « إَِ ا ََكَن ََلْوََث انلِّْصِف ِي
“Khi vào đêm của nửa tháng Sha’ban, Allah sẽ tha thứ cho 

các bề tôi của Ngài ngoại trừ người thờ đa thần và người 
hiểm ác”. 

Hadith được ghi lại qua lời thuật của Abu Bakr 

Assideeq
(18)

, Abu Huroiroh
(19)

, Abdullah bin Amru
(20)

, Abu 

                                                             
(17) Hadith do Albayhaqi ghi lại trong “Fadha-il Al-Awqat” (26) và trong 

“Addawa-t Al-Kabir” (2/145), ông nói rằng trong đường dẫn truyền 
Hadith này có một số người dẫn truyền không rõ lai lịch nhưng có một số 
thuộc thành phần đáng tin. Sheikh Albani bình luận và đánh giá Hadith 
này trong “Mishkaah Al-Masa-bih” (1257): phần lớn cho thấy Hadith này 
là Hadith yếu. 
(18) Hadith được ghi lại bởi Al-Bazzaar (1/157) (80), Albayhaqi trong 

“Các phần của đức tin Iman” (3/380) (3827). Albukhari nói như Ibn Hajar 
đã viết trong “Lisaan Al-Mizaan” (5/269): “Hadith cần xem xét lại”. Ibnu 

Udai nói trong “Al-Kamil Fi Adhdhu’afa’” (6/535): “Hadith không được 
chấp nhận với đường truyền này”. Al-Bazzaar khẳng định đường truyền 
của Hadith này yếu trong “Al-Bahr Al-Zakhaar” (1/157). Ibnu Hajar nói 
trong “Takhreej Al-Kishaf” (252), Al-Haythami trong “Majmua’ Azzawa-
id” (8/68) và Azdazdahabi trong “Mizaan Al-I’tidaal” (2/659) đã khẳng 
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Musa Al-As’ary
(21)

, Mu’azd bin Jabal
(22)

, Awf bin Malik
(23)

, 

và Kathir bin Marrah Al-Hadhrami
(24)

. 

                                                                                                                  
định Hadith này yếu.  Ibnu Al-Qaysara-ni nói trong “Zdakhi-rah Al-
Huffazh” (5/2805): Hadith không được chập nhận.

 

(19) Al-Bazzaar ghi lại như đã được ghi trong “Kashfu Al-Ashtaar” (2/435) 

(2045), Al-Khateeb Al-Baghda-di trong “Lịch sử Baghdad” (14/285), Ibnu 

Al-Jawzi trong “Al’Alal Al-Mutanahiyah” (2/560). 
Ibnu Al-Jawzi nói: “Hadith này không xác thực, đường dẫn không rõ 
ràng”. Ibnu Hajar nói trong “Takhreej Al-Kishaf” (252): “Trong đường 
dẫn truyền Hadith này có một số người dẫn không được biết rõ lai lịch”, 
Al-Haythami nói trong “Majmua’ Azzawa-id” (8/68): “Trong đường dẫn 
truyền có Hisham bin Abdurrahman, tôi không biết người này, còn những 
người dẫn truyền còn lại đều thuộc thành phần đáng tin cậy”. 
(20) Hadith do Ahmad ghi lại (2/176) (6642). Al-Munzdir nói trong 

“Attarghib Wattarhib” (3/392): “Đường dẫn truyền yếu”, Al-Haythami nói 
trong “Majmua’ Azzawa-id” (8/68): “Trong đường dẫn truyền có Ibnu 

Lahi’ah là người dẫn truyền yếu kém, còn những người dẫn truyền khác 
đều là những người thuộc thành phần vững chắc”. Sheikh Albani khẳng 
định Hadith này yếu trong “Dha’if Attarghib Wattarhib” (621). 
(21) Ibnu Ma-jah ghi lại (1148), Azdzdahabi nói trong “Talkhees Al’Alal 

Al-Mutahaniyah” (184): “Trong đường dẫn truyền có Ibnu Lahi’ah là 
người yếu kém”, Al-Bu-siry nói trong “Chiếc đèn thủy tinh” (1/247) 
khẳng định Hadith yếu. Albani nói trong “Saheeh Sunan Ibnu Ma-jah” 
(1148) rằng Hadith tốt. 
(22) 

Hadith được ghi lại bởi Ibnu Hibban (12/481) (5665), Attabra-ni 

(20/108) (215), Abu Na’im trong “Hulliyah Al-Awliya’” (5/217), và Al-
Bayhaqi trong “Các phần của đức tin Iman” (5/272) (6628). Abu Na’im 
nói trong “Hulliyah Al-Awliya’” (5/217): “Al-Awza’i một mình dẫn 

truyền Hadith”, Al-Haythami nói trong “Majmua’ Azzawa-id” (8/68): 
“Những người dẫn truyền đều thuộc thành phần vững chắc”, Albani khẳng 
định Hadith này xác thực trong “Islaah Al-Masa-jid” (99) và trong 
“Saheeh Attarghib Wattarhib” (1026). 
(23) Al-Bazzaar ghi lại (7/186) (2754), Ibnu Hajar nói trong “Takhreej Al-

Kishaf” (252): “Trong đường dẫn truyền có Ibnu Lahi’ah”, Al-Haythami 
nói trong “Majmua’ Azzawa-id” (8/68): “Trong đường dẫn truyền có 
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 Tóm lại: 

Giới học giả đều đồng thuận quan điểm rằng các 

Hadith nói về nửa tháng của Sha’ban đều không xác thực, dù 

là Hadith nói về ân phước của việc tạo sức sống cho đêm 
nửa tháng Sha’ban, về ân phước của việc dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm nửa tháng Sha’ban, về ân phước của việc 

nhịn chay vào ngày nửa tháng Sha’ban, về sự tha thứ trong 

đêm nửa tháng Sha’ban, về sự tha thứ trong đêm nửa tháng 
Sha’ban trừ người độc ác và phạm tội Zina, về sự cầu 

nguyện và khấn vái trong đêm nửa tháng Sha’ban sẽ không 

bị khước từ, về sự giải phóng khỏi Lửa Hỏa Ngục trong đêm 
nửa tháng Sha’ban, về sự thống kê các linh hồn bị bắt đi 

trong đêm nửa tháng Sha’ban, về ân phước của việc đọc 

chương ( ْ   ُه َو  ُه  َو َو ٌد قُن ) trong đêm nửa tháng Sha’ban, về sự 

nới rộng tuổi thọ và bổng lộc trong đêm nửa tháng Sha’ban, 

hay về sự tha thứ cho mỗi tín đồ Muslim trong đêm nửa 
tháng Sha’ban ngoại trừ người thờ đa thần hoặc người hiểm 

ác, tất cả đều là các Hadith yếu, không xác thực. 

ْغوَُى 
َ
َواهلُل أ

Allah là Đấng Am tường hơn hết!!! 

 
                                                                                                                  
Abdurrahman bin Ziyaad bin An’am, y được Ahmad bin Saleh đánh giá là 
vững chắc nhưng tập thể các vị học giả Imam đều đánh giá y là yếu kém”. 
(24) Hadith được ghi lại bởi Ibnu Abu Shaybah trong “Al-Musannif”, Al-

Bayhaqi trong “Các phần của đức tin Iman” (3/381) (3831); Al-Bayhaqi 
nói: “Hadith rất không trung thực”, còn Sheikh Albani khẳng định trong 
“Saheeh Al-Jamia’” (4268) rằng Hadith xác thực. 


