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ijk  

َ عَ الْ  بِّ رَ  ِبِ  دُ مْ احْلَ    ُل ضِّ فَ ، مُ نْيَ مِ ال
َ
 وَ  نَ اكِ مَ اْأل

َ
ِ  ،ضاً عْ ا نَ هَ ِض عْ  نَ بَلَ  انَ مَ زْ اْأل َّ  ا

َ
 َل زَ نْ ي أ

ْ  ةِ لَ يْ  اللَّ يِف  آنَ رْ قُ الْ  ْ  دَّ شَ  نْ  مَ بَلَ  مُ َال السَّ وَ  ةُ َال الصَّ ، وَ ةِ كَ ارَ بَ مُ ال  ةِ َمـيْ ظِ عَ  الْ ايِل يَـاللَّ  َك لْ  تِ يِف  رَ زْئَ مِ ال
 ْ ِ بَلَ وَ  دٍ مَّ ا حُمَ نَ يِّ بِ ، نَ ةِ كَ ارَ بَ مُ ال ِ ْ  رِّ غَ الْ  هِ بِ حْ َص وَ   آ   ،نْيَ امِ يَ مَ ال

َ
  :دُ عْ ا نَ مَّ أ

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài, 
Đấng đã tôn vinh một vài địa danh và thời gian theo ý Ngài, Đấng đã mặc 
khải Thiên Kinh Qur'an xuống vào đêm hồng phúc, cầu xin bình an và 
phúc lành cho vị rất năng nổ trong những ngày hồng phúc vĩ đại đó, Nabi 
Muhammad của chúng ta cùng gia quyến đồng bằng hữu cao quí của 
Người, Amma Ba'd: 

Chắc chắn Allah Đấng Hồng Phúc và Tối Cao đã tôn vinh cộng 
đồng Muhammad hơn bao cộng đồng khác bởi một vài đặc ân và ân phúc 
rất rõ ràng là đã cử phái đến họ vị Rosul tốt nhất đồng thời thiên khải 
cùng Người một Kinh Sách rất rõ ràng minh bạch, Kinh Sách đó là lời 
phán của Đấng Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài, Allah mặc khải xuống 
Thiên Kinh này vào đêm hồng phúc đêm tốt nhất trong mọi đêm. Đêm 
mà sự hành đạo tốt hơn so với một ngàn tháng khác và tương đương với 
tám mươi ba năm bốn tháng..., chẳng phải đó là đêm định mệnh như 
Allah đã được phân trần cho chúng ta trong hai chương: 

 { X W  Q  P  O         N  M   L      K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
   c        b  a  `  _  ^  ]     \      [  Z  Y   X  W   V  U  T  S   Rz 

  ٥ – ١: القدر
Quả thật, TA đã ban nó (Qur'an) xuống vào một đêm định mệnh * 
Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết đêm định mệnh là gì ? * 
Đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường * Trong đêm 
đó các Thiên Thần và (Đại Thiên Thần Jibreel) Ruh mang Quyết 
định của Allah (về tất cả mọi vấn đề) xuống trần gian theo lệnh của 
Thượng Đế của Họ * Sự bằng an, nó sẽ kéo dài cho đến khi ánh bình 
minh lên. Al-Qodr: 1 – 5, Allah phán ở chương khác: 

 { X W   U  T  S     R  Q  P  O  N          M  L  KJ        I  H  G  Fz 
   ٤ - ٣: الدخان

Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải (Thiên Kinh Qur'an) xuống vào 
một đêm hồng phúc. Chắn chắn TA dùng Nó để khuyến cáo mọi 
người * Trong đêm đó, mọi công việc công minh (về tuổi thọ, bổng 
lộc, sống chết) đều được quyết định. Al-Dukhon: 3 – 4. 
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* Lý do đặt tên đêm này là đêm định mệnh: 
Shaikh Ibnu Uthaimeen giải thích: 
Thứ nhất : đặt tên đêm định mệnh bởi do sự cao quí của đêm. 
Thứ hai : trong đêm này sẽ qui định sắp xếp đặt để mọi việc sẽ 

xảy ra trong năm đó, đây chính là sự sáng suốt tinh thông của Đấng Tạo 
Hóa. 

Thứ ba : sự hành đạo trong đêm này có giá trị vô cùng vĩ đại 
như Nabi đã nói: 

ْلَةَ  قَامَ  َمنْ (( :قَاَل  ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إِيَماناً  الَْقْدرِ  َ مَ  َما َ   متفق عليه)) َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
“Ai đứng hành đạo vào đêm định mệnh bằng sự tin tưởng và kỳ vọng 
được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã 
phạm.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

* Dấu hiện nhận biết đêm định mệnh: 
Shaikh Ibnu Uthaimeen nói về dấu hiệu của đêm định mệnh như 

sau: 
1- Bầu trời rất sáng trong đêm đó nhưng dấu hiệu này khó mà nhận 

biết được trong thành thị ở những nơi đèn sáng chói, chỉ có thể nhận biết 
được ở những nơi thôn quê hẻo lánh thiếu ánh sáng. 

2- Người có đức tin thấy được an tâm, bình thản, thoải mái trong 
lòng ngay trong đêm đó còn những đêm khác thì không. 

3- Thời tiết rất trong lành, gió chỉ thổi hiu hiu không có giông tố gì 
cả. 

4- Đôi khi Allah cho người Muslim thấy được đêm đó trong mộng 
giống như đã xảy ra với Nabi  và một số vị Sohabah. 

5- Trong đêm đó người có đức tin thấy được niềm sung sướng khi 
đứng hành đạo nhiều hơn bao đêm khác. 

6- Ánh sáng mặt trời của đêm đó nhẹ nhàng ấm áp hơn bao ngày 
khác như được nhắc trong Hadith sau: 

ِ َكْعٍب 
َ
نَُّه قَاَل   َقْن أ

َ
نَا رَُسْوُل اهللاِ : ك ْخرَبَ

َ
َها َيْطلُُع يَْوَمئٍِذ َال ُشَعاَع لََها: (( أ غَّ

َ
 رواه)) ك

  .مسلم
Ông Abu Ka'b  kể: Rosul  đã báo cho chúng tôi biết về đêm đó: 
"Quả thật, mặt trời mọc lên trong ngày hôm đó ánh nắng rất êm dịu 
(không gay gắt.)" Hadith do Muslim ghi lại. 
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* Đặc Ân đêm định mệnh: 
1- Đây là đêm Allah mặc khải xuống Thiên Kinh Qur'an như đã 

phán: 

 { X W   F  E  D  C  B  Az ٥ – ١: القدر  

Quả thật, TA đã ban nó (Qur'an) xuống vào một đêm định mệnh 
Al-Qodr: 1. 
 

2- Đây là đêm hồng phúc như Allah đã phán: 

 { X W  J        I  H  G  Fz ٣: الدخان  
Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải (Thiên Kinh Qur'an) xuống vào 
một đêm hồng phúc Al-Dukhon: 3. 

 
3- Trong đêm đó Allah qui định sắp đặt tuổi thọ và bổng lộc của cả 

năm như Allah đã phán: 

 { X W   U  T  S     R  Q  Pz ٤: الدخان   
Trong đêm đó, mọi công việc công minh (về tuổi thọ, bổng lộc, sống 
chết) đều được quyết định. Al-Dukhon: 3 – 4. 
 

4- Ân phước của sự hành đạo trong đêm này tốt hơn mọi đêm như 
đã phán:  

 { X W  S   R  Q  P  O         N  Mz ٣: القدر  

Đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường Al-Qodr: 3 
 

5- Tất cả Thiên Thần đều giáng trần và họ mang theo sự tốt lành, 
hồng phúc, sự thương xót và sự cứu rỗi như đã phán: 

{ X W  ]     \      [  Z  Y   X  W   V  U  Tz ٤: القدر  

Trong đêm đó các Thiên Thần và (Đại Thiên Thần Jibreel) Ruh 
mang Quyết định của Allah (về tất cả mọi vấn đề) xuống trần gian 
theo phép của Thượng Đế của Họ Al-Qodr: 4. 
 

6- Trong đêm không có sự xấu xa xảy ra ngược lại chỉ toàn đều tốt 
và còn tránh được mọi hành phạt của hỏa ngục, tránh được sự quấy nhiễm 
của Shayton (ma quỉ) từ đầu hôm cho đến hết cả đêm như đã phán:  

{ X W     c        b  a  `  _  ^z ٥: القدر  

Sự bằng an, nó sẽ kéo dài cho đến khi ánh bình minh lên Al-Qodr: 5 
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7- Trong đêm là sự tha thứ tội dành cho ai đứng hành đạo và kỳ 
vọng vào phần thưởng từ Allah, như Nabi  đã nói: 

ْلَ  قَامَ  َمنْ (( :قَاَل  ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إِيَماناً  الَْقْدرِ  ةَ َ مَ  َما َ   متفق عليه)) َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
“Ai đứng dâng lễ Solah vào đêm định mệnh bằng sự tin tưởng và kỳ 
vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã 
phạm.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi của chúng ta Nabi 
Muhammad cùng gia quyến và bằng hữu của Người. 
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