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LỜI MỞ ĐẦU
***
Mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu
xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất
phát từ bản thân và trong mọi việc làm của chúng tôi. Ai được Allah dẫn dắt sẽ
không bao giờ lầm lạc và ai đã bị Allah bỏ mặt sẽ không bao giờ tìm được chân lý.
Tôi xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có
Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, và tuyên thệ rằng Muhammad là bề tôi
và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.
Allah phán: Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và
đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người Muslim. Trích từ chương Ali
Imron ayat 102.
Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo
hóa ra các ngươi từ một người (là Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người
vợ (là Hâuva). Rồi từ (Adam và Hâuva) Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất
nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ đoạn tuyệt quan hệ
dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám sát mọi (lời nói và hành động) của
các ngươi. Trích từ chương Al-Nisa ayat 1.
Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho
thật đúng đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động của các ngươi
và tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ
(Muhammad) của Ngài thì y đã chiến thắng, một chiến thắng vinh quang.
Trích từ chương Al-Ahzap ayat 70, 71.
Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh Sách của Allah và sự
hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của Muhammad . Còn điều tồi tệ nhất
chính là điều mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn giáo) là Bid-áh,
mọi điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối và tất cả sự lầm đường lạc lối sẽ ở trong
hỏa ngục.
Amma ba’d: Lời tụng niệm cầu xin Allah, Đấng Chủ Tể của nhân loại,
Đấng mà chúng ta phải ca tụng, đó là lẽ sống và là con tim của người Muslim. Khi
chúng ta thường xuyên tụng niệm về Ngài thì Ngài sẽ cho chúng ta thụ hưởng một
cuộc sống vui vẽ, hạnh phúc, an nhàn và sẽ được Allah thương yêu và khen
thưởng ... Ngược lại, sống mà không tụng niệm Allah, chẳng khác chi là một thể
xác mà không có linh hồn như Nabi Muhammad  đã nói:
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ﺖ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ِ ﺤ ﱢﻲ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﱢﻴ
َ  )) َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮُ َﺭﺑﱠ ُﻪ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ َﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮُ َﺭﺑﱠ ُﻪ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
.ﻭﻣﺴﻠﻢ
“Thí dụ: một người tụng niệm Thượng Đế của y còn người kia không tụng
niệm, giống như người sống và người chết.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim
ghi lại.
Chẳng những thế mà còn là đức tính của kẻ tự cao tự đại, và những kẻ đó
chắc chắn bị thua thiệt vào Ngày sau như Allah phán: Hãy cầu xin TA sẽ được
TA đáp lại. Chính những kẻ tự cao, tự đại sẽ đi vào địa ngục một cách nhục
nhã. Trích từ chương Al-Ghofir ayat: 60.
Cũng vì lẽ đó, quyển Husnun Al-Muslim của Shaikh Sa-id bin Aly bin Vaf
Al-Qohtony được dịch sang Việt ngữ dựa theo lời dịch bằng tiếng Arập của
Shaikh Majdy bin Abdul Vahap Ahmad. Nhằm giúp ích cộng đồng Muslim nói
tiếng Việt ở Việt Nam cũng như trên thế giới, hiểu sâu hơn về ý nghĩa, nội dung
của những lời tụng niệm và lời cầu xin được trích từ Thiên Kinh Qur’an và Sunnah
Thiên Sứ Muhammad .
Cầu xin Allah, Đấng Vĩ Đại Hằng Nghe và Hằng Thấy ban phần thưởng
trọng hậu cho tác giả quyển sách cũng như ai đọc và làm theo, cầu xin hãy ban cho
bề tôi cùng tất cả anh em Muslim thật thành tâm trong mọi lời nói cũng như mọi
hành động, hãy hướng dẫn chúng tôi theo đường chính đạo và ban cho chúng tôi là
những người luôn tụng niệm, tưởng nhớ Ngài. Và hãy bảo vệ chúng tôi tránh khỏi
mọi điều xấu từ bản thân và tránh khỏi những kế hoạch, những sào huyệt của
Shayton và bè lũ của hắn. Amin ...
Cuối cùng cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi cuối cùng Muhammad và
dòng dõi của Người. Tạ ơn Allah, Đấng Chúa Tể của vũ trụ và muôn loài.

Ibn Ysa
Ngày 08/04/1429 H
(Nhằm ngày 14/04/2008)
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Những Vấn Đề Liên Quan Đến Tụng Niệm
Và Cầu Xin.
I- Sự hữu ích của lời tụng niệm.
1- Lời tụng niệm làm cho Allah hài lòng.
2- Lời tụng niệm trục xuất và tiêu diệt Shayton.
3- Lời tụng niệm xua tan niềm lo, nổi buồn và làm cho tinh thần vui vẻ
và sản khoái.
4- Lời tụng niệm là hào quang của gương mặt, là ánh sáng, là sức mạnh
của con tim và cơ thể.
5- Lời tụng niệm mang lại bổng lộc.
6- Lời tụng niệm là sự kế thừa linh hồn Islam, là trọng tâm của tôn giáo,
là niềm hạnh phúc, là sự chiến thắng.
7- Lời tụng niệm làm cho con người trở nên điềm đạm, nhã nhặn, nhân
từ, đức độ và được nâng lên cấp bậc Ihsan tức tôn thờ Allah như thể thấy Ngài.
Trong khi người lơ là không được như vậy.
8- Lời tụng niệm là sự hướng dẫn trở về với Thượng Đế, làm cho được
gần Allah hơn còn sự lơ là làm cho ngày càng xa Thượng Đế. Allah phán trong
hadith Qursy:

.ﺖ ﺑﹺﻲ َﺷ ﹶﻔﺘَﺎ ُﻩ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻏﲑﻩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
ْ ﺤ ﱠﺮ ﹶﻛ
َ  ))ﹶﺃﻧَﺎ َﻣ َﻊ َﻋْﺒﺪِﻱ ﻣَﺎ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻧﹺﻲ َﻭَﺗ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
{TA kề cận bề tôi của TA khi y tưởng nhớ TA và luôn miệng tụng niệm TA.}
Hadith do Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
9- Lời tụng niệm làm cho sự nhận thức thêm tinh tế, tụng niệm càng
nhiều thì sự nhận thức càng tinh thông.
10- Lời tụng niệm làm cho con tim biết kính sợ Allah và tôn sùng Ngài
hơn. Ngược lại, kẻ lơ là sẽ không biết sợ vì con tim y đã bị chai cứng.
11- Người tụng niệm được Allah nhớ đến y, Ngài phán: Hãy tưởng
niệm nhớ TA thì TA sẽ nhớ các ngươi. Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 153.
12- Lời tụng niệm là sự sống của con tim như Shaikhun Al-Islam Ibn
Taymiyah nói: “Lời tụng niệm là nhịp đập con tim, giống nước là môi trường sống
của cá. Và cá sẽ ra sao nếu không có nước !!!”
13- Lời tụng niệm làm cho con tim thêm bóng loáng.
14- Lời tụng niệm xóa đi mọi tội lỗi, xóa đi sự ly gián giữa bầy tôi và
Thượng Đế.
15- Khi bầy tôi tụng niệm Allah trong lúc thịnh vượng sẽ được Ngài nhớ
đến y khi gặp khó khăn.
16- Lời tụng niệm là sự bảo vệ tránh khỏi hỏa ngục.
17- Người tụng niệm được ban cho sự điềm tĩnh, được bao bọc bởi ơn
huệ của Allah và được các Thiên Thần vây quanh như Nabi  đã nói:
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ﺖ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ
ْ ﺸَﻴْﺘﻬُ ْﻢ ﺍﻟﺮﱠ ْﺣ َﻤ ﹸﺔ َﻭَﻧ َﺰﹶﻟ
ِ ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ َﻭ ﹶﻏ
 ﹺﺇﻻﱠ َﺣ ﱠﻔْﺘ ُﻬ ْﻢ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ  )) ﹶﻻ َﻳ ﹾﻘﻌُﺪُ ﹶﻗ ْﻮ ٌﻡ َﻳ ﹾﺬ ﹸﻛﺮُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
.ﺴﻜِﻴَﻨ ﹸﺔ َﻭ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻫُ ْﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻴ َﻤ ْﻦ ِﻋْﻨ َﺪﻩُ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
ﺍﻟ ﱠ
“Bất cứ nhóm nào ngồi tưởng niệm Allah đều được các Thiên Thần vây
quanh, được bao trùm bởi ân huệ và được ban cho sự điềm tĩnh đồng thời
được Allah khoe với các vị (Thiên Thần) xung quanh Ngài.” Hadith do Muslim
ghi lại.
18- Thường xuyên tụng niệm Allah chính là sự bảo vệ đầu môi chót lưỡi
tránh khỏi sự đàm tiếu, nói xấu người khác, nói ba hoa, nói dối, nói tục .v.v.
Ngược lại, khi quên lời tụng niệm dẫn đến quên Thượng Đế và quên cả bản thân
và những điều ích lợi khác. Allah phán: Và các ngươi chớ trở thành những kẻ
quên lẵng đi sự tụng niệm Allah (khi các ngươi quên Allah thì) Ngài làm cho
các ngươi quên chính bản thân y (và những việc làm giúp ích y vào Ngày
Sau). Chính chúng là những kẻ hư đốn chuyên làm điều sai. Trích từ chương
Al-Hashr ayat 19.
19- Ngồi tụng niệm tức được ngồi cùng các Thiên Thần, còn ngồi nói
chuyện ba hoa là ngồi cùng Shayton.
20- Lời tụng niệm làm cho Ngày Sau được an lòng, còn sự ngồi tán gẩu
làm cho Ngày Sau bị bất an.
21- Khi tụng niệm ở nơi vắng vẻ và khiếp sợ hành phạt của Allah đến rơi
lệ sẽ được Ngài che mát dưới ngai vương vào Ngày phán xử còn người lơ là sẽ bị
thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời.
22- Allah thưởng cho người tụng niệm trọng hậu hơn người cầu xin.
23- Lời tụng niệm là sự tôn thờ tốt nhất và rất dễ thực hiện dù ở nơi nào
hay trong hoàn cảnh nào.
24- Lời tụng niệm là sự gieo trồng trong thiên đàng như Nabi  nói:

ﺠﱠﻨ ِﺔ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
َ ﺨﹶﻠ ﹲﺔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ْ ﺖ ﹶﻟﻪُ َﻧ
ْ ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ ﻏﹸ ﹺﺮ َﺳ
َ  )) َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ َﻭﹺﺑ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
.ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ
“Ai nói ((ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌ ِﻈﻴ ﹺﻢ َﻭﹺﺑ
ِ  )) ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍthì y được trồng cho một cây chà là ở thiên
đàng.” Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại.
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, Đấng vĩ đại và bằng lời ca ngợi
Ngài mà tụng niệm tán dương.}
25- Bổng lộc và sự ưu đãi được sắp xếp bởi lời tụng niệm trong khi các
việc làm khác thì không.
26- Lời tụng niệm đem lại ánh sáng cho y ở trần gian, ở trong mộ và cả
Ngày Sau. Chẳng những thế lời tụng niệm còn theo soi sáng cho y khi qua cầu
định mệnh vào Ngày xét xử. Vì lẽ đó, Thiên Sứ  đã cầu xin Allah ban cho Người
ánh sáng ở mọi phía: từ phía trước, phía sau, bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái,
trong mắt, trong tai, trong miệng, trong tóc, trong thịt, trong xương, trong máu
thậm chí cầu xin biến Người thành ánh sáng, và được bao quanh bởi ánh sáng từ
trong ra ngoài. Đặt biệt chính tôn giáo Islam, Kinh Sách và Thiên Sứ của Allah là
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ánh sáng. Bên cạnh đó Ánh Sáng còn là một trong những đại danh của Ngài và
Allah là ánh sáng của các tầng trời và trái đất.
27- Lời tụng niệm là gốc của mọi điều, là con đường ngây chính dẫn đến
Allah. Vì vậy, hãy tẩy rửa sạch sẽ để đến với Ngài rồi sẽ tìm thấy ở nơi Ngài tất cả
những gì ao ước. Ai bỏ lỡ cơ hội thì đã bỏ lỡ tất cả.
28- Lời tụng niệm là sự kết hợp và tách rời, là sự kéo lại gần và đẩy xa.
Tách rời sự buồn bã, lo âu, đau khổ ra khỏi con người, kể cả Shayton đáng bị
nguyền rủa và bè lũ của hắn. Kéo con người gần Ngày Sau hơn và xem trọng nó
trong con tim, đẩy xa trần gian ra khỏi tầm mắt và xem nó rất nhẹ.
29- Lời tụng niệm làm cho con người gan dạ hơn khi thánh chiến.
30- Người mà được Allah biệt đãi nhất trong nhóm người có đức tin là
người luôn miệng tụng niệm. Vì lẽ đó y được ban cho thiên đàng và được bảo vệ
khỏi hỏa ngục.
31- Trong con tim luôn có tính tàn nhẫn và không thể xua đuổi được tính
tàn nhẫn trừ phi tụng niệm Allah. Có người đàn ông tâm sự với ông Al-Hasan AlBosry: “Hỡi Abu Sa-id ! sao con tim tôi rất tàn nhẫn.” Ông Al – Hasan đáp: “Anh
hãy tiêu diệt nó bằng lời tụng niệm.”
32- Người tụng niệm được Allah khen ngợi và được các vị Thiên Thần
cầu xin cho sự tha thứ. Ai được Allah khen ngợi và các vị Thiên Thần cầu xin cho
sự tha thứ là người chiến thắng. Allah phán: Hỡi những người có đức tin! Hãy
tụng niệm Allah cho thật nhiều. Hãy tán dương Ngài vào mỗi sáng và mỗi
chiều. Ngài là Đấng luôn khen ngợi các ngươi và các Thiên Thần của Ngài
cầu xin cho các người sự tha thứ. Trích từ chương Al-Ahzap ayat 41 - 43.
33- Người tụng niệm được Allah khoe với các Thiên Thần. Ông
Mua’wiyah  kể:

ﺴﻜﹸ ْﻢ ﻫَﺎ
َ  ))ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﺟﹶﻠ:ﺻﺤَﺎﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ْ ﺝ َﻋﻠﹶﻰ َﺣ ﹾﻠ ﹶﻘ ٍﺔ َﻳ ْﻌﻨﹺﻲ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ
َ  َﺧ َﺮ  ﹺﺇﻥﱠ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ُﻣﻌَﺎ ﹺﻭَﻳﺔﹸ
 ))ﺁﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻚ
َ  َﻭ َﻣ ﱠﻦ ﹺﺑ ِﻪ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ﹺﺑ،ﻼﻡﹺ
ﺤ َﻤﺪُﻩُ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ َﻫﺪَﺍﻧَﺎ ﻟِﻺ ْﺳ ﹶ
ْ ﺴﻨَﺎ َﻧ ْﺪﻋُﻮ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻭَﻧ
ْ  َﺟﹶﻠ:ُﻫﻨَﺎ؟(( ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ُﺤِﻠ ﹾﻔ ﹸﻜ ْﻢ ُﺗ ْﻬ َﻤ ﹰﺔ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﻟ ِﻜﱠﻨﻪ
ْ  ))ﹶﺃﻣَﺎ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﻟ ْﻢ ﹶﺃ ْﺳَﺘ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﻚ
َ ﺴﻨَﺎ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺫِﻟ
َ  ﺁﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﺟﹶﻠ:ﻚ؟(( ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
َ ﺴﻜﹸ ْﻢ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺫِﻟ
َ ﹶﺃ ْﺟﹶﻠ
.ﻼِﺋ ﹶﻜ ﹶﺔ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
 ﹶﻓﹶﺄ ْﺧَﺒ َﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ُﻳﺒَﺎﻫِﻲ ﹺﺑ ﹸﻜ ْﻢ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ ﹶﺃﺗَﺎﻧﹺﻲ ﹺﺟْﺒﺮﹺﻳ ﹸﻞ
“Quả thực, khi Rosul đến gặp nhóm bạn đang ngồi Người hỏi: “Việc gì làm cho
các bạn ngồi đây?” Họ đáp: “Chúng tôi ngồi đây tụng niệm Allah, tạ ơn Ngài đã
hướng dẫn chúng tôi vào Islam và biệt đãi chúng tôi ở gần Nabi.” Thiên Sứ  nói
tiếp: “Ta thề bởi Allah chứng giám, các bạn không ngồi đây ngoại trừ làm việc
đó sao?” Họ đáp: “Chúng tôi thề bởi Allah chứng giám, chúng tôi ngồi đây chỉ vì
việc đó.” Nabi  nói: “Không phải Ta bảo các bạn thề vì Ta nghi ngờ hay vu
oan cho các bạn nói dối nhưng Đại Thiên Thần Jibril báo cho Ta biết Allah
đang khoe các bạn với các Thiên Thần.” Hadith do Muslim ghi lại.
Đấy là lời khoe của Đấng Chúa Tể vũ trụ điều đó chứng tỏ lời tụng
niệm rất cao quí và rất được Allah yêu thích mà những việc làm khác không
có được.
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34- Người tốt nhất trong mọi người là người tụng niệm Allah nhiều nhất.
Người nhịn chay tốt nhất là người tụng niệm nhiều nhất, người làm Haji tốt nhất là
người tụng niệm nhiều nhất và tương tự thế trong mọi việc làm.
35- Thường xuyên tụng niệm thay thế được những việc làm Tatâuvúa(1)
dù việc làm đó bằng thể xác hoặc bằng của cải hoặc bằng của cải và thể xác như
Haji Tatâuvúa. Ông Abu Hurairoh  kể:

ﺕ
ِ ﺐ ﹶﺃ ْﻫﻞﹸ ﺍﻟ ﱡﺪﺛﹸﻮ ﹺﺭ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﺪ َﺭﺟَﺎ
َ  ﹶﺫ َﻫ: ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ  ﹶﺃﻥﱠ ﹸﻓ ﹶﻘﺮَﺍ َﺀ ﺍﹾﻟﻤُﻬَﺎ ﹺﺟﺮﹺﻳ َﻦ ﹶﺃَﺗﻮْﺍ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻫُ َﺮْﻳ َﺮ ﹶﺓ
،ﺤﺠﱡﻮ ﹶﻥ ﹺﺑﻬَﺎ
ُ ﻀﻞﹸ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍ ﹴﻝ َﻳ
ْ  َﻭﹶﻟﻬُﻢ ﹶﻓ، َﻭَﻳﺼُﻮﻣُﻮ ﹶﻥ ﹶﻛﻤَﺎ َﻧﺼُﻮ ُﻡ،ﺼﻠﱢﻲ
َ ﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ ﹶﻛﻤَﺎ ُﻧ
َ  ُﻳ،ﺍﹾﻟ ُﻌﻠﹶﻰ ﻭَﺍﻟﱠﻨﻌِﻴ ﹺﻢ ﺍﹾﻟ ُﻤﻘِﻴ ﹺﻢ
ﺴﹺﺒﻘﹸﻮ ﹶﻥ
ْ  َﻭَﺗ، ))ﹶﺃ ﹶﻻ ﹸﺃ َﻋﻠﱢ ُﻤ ﹸﻜ ْﻢ َﺷْﻴﺌﹰﺎ ُﺗ ْﺪ ﹺﺭﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ ِﻪ َﻣ ْﻦ َﺳَﺒ ﹶﻘﻜﹸ ْﻢ:  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ. َﻭﻳُﺠَﺎ ِﻫﺪُﻭ ﹶﻥ،َﻭَﻳ ْﻌَﺘ ِﻤﺮُﻭﻥﹶ
. َﺑﻠﹶﻰ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ:ﺻَﻨ ْﻌُﺘ ْﻢ؟(( ﻗﹶﺎﹸﻟﻮﺍ
َ ﺻَﻨ َﻊ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﻣَﺎ
َ ﻀ ﹶﻞ ِﻣْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﹺﺇﻻﱠ َﻣ ْﻦ
َ  َﻭ ﹶﻻ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﹶﺃ َﺣ ٌﺪ ﹶﺃ ﹾﻓ،ﹺﺑ ِﻪ َﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ َﺪ ﹸﻛ ْﻢ
.ﲔ َﻣ ﱠﺮ ﹰﺓ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
َ ﻼِﺛ
ﻼﺛﹰﺎ َﻭﹶﺛ ﹶ
ﻼ ٍﺓ ﹶﺛ ﹶ
ﺻﹶ
َ ﺤ َﻤﺪُﻭ ﹶﻥ ﺩُﺑُ َﺮ ﹸﻛﻞﱢ
ْ ﺴﱢﺒﺤُﻮ ﹶﻥ َﻭُﺗ ﹶﻜﱢﺒﺮُﻭ ﹶﻥ َﻭَﺗ
َ  ))ُﺗ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ

“Những người nghèo Muhajirin(2) đến gặp Thiên Sứ  họ nói: “Thưa Thiên Sứ của
Allah! Những người giàu có họ sống sung sướng và hưởng thụ. Họ dâng lễ Solah,
nhịn chay như chúng tôi nhưng họ lại có tiền đi làm Haji, làm Umroh và thánh
chiến.” Rosul  đáp: “Các bạn có muốn Ta dạy cho một điều nếu như làm sẽ
đuổi kịp những ai trước các bạn và bỏ xa thế hệ sau các bạn. Bên cạnh đó
không ai vượt qua các bạn được trừ khi y làm như các bạn vậy?” họ đáp:
“Muốn, chúng tôi muốn thưa Thiên Sứ.” Nabi  nói: “Hãy nói:

ﷲ
ِ ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ

((ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـ ُﺮ
ُ ﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭَﺍ
َ  ﻭَﺍﹾﻟba mươi ba lần sau mỗi lần Solah (bắt buộc)” Hadith
do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
36- Lời tụng niệm làm việc khó thành dễ và làm giảm đi sự rắc rối.
37- Lời tụng niệm là nguồn sức mạnh của cơ thể. Khi bà Fatimah con
Nabi  xin Cha một người giúp việc Thiên Sứ  bảo:

ﻼﺛﹰﺎ
 ﻭَﺍ ْﺣﻤَﺪﹶﺍ ﹶﺛ ﹶ،ﲔ
َ ﻼِﺛ
ﻼﺛﹰﺎ َﻭﹶﺛ ﹶ
ﺴﱢﺒﺤَﺎ ﹶﺛ ﹶ
َ  ))ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ َﺧ ﹾﺬﺗُ َﻤﺎ َﻣﻀَﺎ ﹺﺟ َﻌ ﹸﻜﻤَﺎ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺃ َﻭْﻳُﺘﻤَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ِﻓﺮَﺍ ِﺷ ﹸﻜﻤَﺎ ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.ﲔ ﹶﻓﻬُ َﻮ َﺧْﻴ ٌﺮ ﹶﻟ ﹸﻜﻤَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺧَﺎ ِﺩ ﹴﻡ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
َ ﻼِﺛ
 َﻭ ﹶﻛﺒﱢﺮﹶﺍ ﹶﺃ ْﺭﺑَﻌﹰﺎ َﻭﹶﺛ ﹶ،ﲔ
َ ﻼِﺛ
َﻭﹶﺛ ﹶ

“Khi hai con lên giường ngủ hãy nói ((ﷲ
ِﺍ

ﺤﺎ ﹶﻥ
َ  )) ُﺳﺒْـba mươi ba lần, ﺤﻤْـ ُﺪ
َ ))ﻭَﺍﹾﻟ

(( ِﻟﻠﱠ ِﻪba mươi ba lần và ((ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒ ُﺮ
ُ  ))ﻭَﺍba mươi bốn lần. Quả thực, việc đó tốt hơn
là có được người giúp việc.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
38- Khi tụng niệm nhiều tránh được Nifaq (tức đạo đức giả) vì kẻ đạo
đức giả rất ít tụng niệm Allah. Allah phán: Và bọn chúng (những kẻ đạo đức
giả) không bao giờ tụng niệm Allah ngoại trừ rất ít. Trích từ chương Al-Nisa
ayat: 142. (Trích từ quyển Al-Wabil Al-Saiyib của Shaikh Ibn Qoiyim.)
II- Cung cách tụng niệm và cầu xin.
(1) Tatâuvúa là những việc làm tự nguyện như: Solah, nhịn chay, bố thí, làm Haji …
(2) Mu-ha-ji-rin: là những người dư cư từ Makkah đến Madinah.
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Theo Islam, sự tụng niệm và cầu xin với Allah thì có rất nhiều cung
cách, nếu ai áp dụng đúng theo những cung cách và thành tâm với Ngài thì sẽ
được Allah chấp nhận và đáp lại, còn những ai ngụy tạo và giả dối hoặc không
thành tâm với Ngài thì chắc chắn sẽ không được Ngài chấp nhận và đáp lại lời
tụng niệm và cầu xin đó, sau đây là những bằng chứng từ Qur’an và Hadith.
1- Qua những sử học ghi lại thì các vị Thiên Sứ và những người đức
hạnh khi muốn cầu xin việc gì từ Allah thì họ bắt đầu bằng những lời ca tụng, tán
dương về Rabb, (Thượng đế của nhân loại), rồi sau đó mới cầu xin đến Rabb của
họ.
Như: Nabi Ibrohim  trước khi cầu xin Allah điều gì Người bắt đầu
bằng lời ca ngợi như được nhắc đến trong Qur’an: (Allah) là Đấng tạo ra tôi, rồi
hướng dẫn tôi. Và là Đấng ban cho tôi thức ăn và thức uống. Và khi tôi bệnh
Ngài là Đấng chữa trị. Và là Đấng làm cho tôi chết, sau đó phục sinh tôi lại.
Và là Đấng mà tôi hy vọng, ao ước được tha thứ mọi tội lỗi đã phạm ở Ngày
Xét Xử. Trích từ chương Al-Shu-a-ró ayat 78 - 82.
Kế tiếp Nabi Ibrohim  cầu xin: Lạy Thượng Đế bề tôi! Hãy ban
cho bề tôi kiến thức và ban cho được ở cùng với những người đức hạnh. Và
hãy dạy bề tôi lời ca tụng hay nhất để thế hệ mai sau làm theo. Hãy giữ lời
tụng niệm đó còn mãi ở trần gian và hãy ban cho bề tôi hưởng thụ niềm hạnh
phúc của thiên đàng vào Ngày Sau. Và hãy tha thứ cho cha của bề tôi, chính
ông ấy là người lầm lạc. Và đừng guồng bỏ bề tôi vào Ngày xét xử. Trích từ
chương Al-Shu-a-ró ayat 83 - 87.
Qua cung cách đó Allah đáp lại lời cầu khẩn của Nabi Ibrohim 
ngoại trừ một điều. Allah phán: Rồi TA đã ban cho dòng dõi của Ibrohim Kinh
Sách và kiến thức Trích từ chương Al-Nisa ayat 54.
Và Quả thực, vào Ngày Sau Ibrohim thuộc nhóm người đức
hạnh Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 130.
Hồng ân và phúc lành của Allah đã ban các ngươi hỡi dòng dõi
Ibrohim. Trích từ chương Hud ayat 73.
Allah không chấp nhận lời thỉnh cầu tha thứ cho cha của Nabi Ibrohim
, Allah phán: Khi đã được chứng minh rằng cha (của Ibrohim) là kẻ thù
của Allah thì Người đã đoạn tuyệt với ông ta. Trích từ chương Al-Tâubah ayat
114.
Tương tự thế Nabi Musa  cũng ca tụng Allah trước khi thỉnh cầu,
Allah phán: Ngài là Đấng Bảo Hộ cho chúng tôi, do đó hãy tha thứ và thương
xót chúng tôi. Trích từ chương Al-Áraf ayat 155.
Trích từ hadith sự biện hộ của Nabi:

 ﹶﻓ ﹸﻜﻞﱡ ﻭَﺍ ِﺣ ٍﺪ،ِﺸﻔﹶﺎ َﻋ ﹶﺔ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭَّﺑﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻋﺮﺻﺎﺕ ﺍﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣﺔ
 ﺍﻟ ﱠ- ﻼ ُﻡ
ﺴﹶﺄﻝﹸ ﺍ َﻷْﻧﹺﺒﻴَﺎ َﺀ – َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬﻢُ ﺍﻟﺴﱠ ﹶ
ْ ﻼِﺋ َﻖ َﺗ
ﺨﹶ
َ ))ﹶﺃﻥﱠ ﺍﹾﻟ
ُ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ َﺭﺃﹶﻳُﺘ ُﻪ َﻭﹶﻗ ْﻌﺖ، ))ﹶﺃﻧَﺎ ﹶﻟﻬَﺎ ﹶﻓﹶﺄ ْﺳَﺘ ﹾﺄ ِﺫﻥﹸ َﻋﻠﹶﻰ َﺭَﺑّﻲ: ﹶﻓﹶﺄﻗﹸﻮ ﹸﻝ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ِﺍ ﹾﺫ َﻫﺒُﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻏْﻴﺮﹺﻱ:َﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮُ ﹶﺫْﻧَﺒ َﻪ َﻭَﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ

Husnun

Al- Muslim

12

ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ

 ﹶﻓُﻴ ﹾﻠ ﹺﻬ ُﻤﻨﹺﻲ،ﺸﻔﱠ ْﻊ
َ ُ ﻭَﺍ ْﺷ ﹶﻔ ْﻊ ﺗ،ﺴ َﻤ ْﻊ
ْ  َﻭﹸﻗ ﹾﻞ ُﺗ، َﻭ َﺳ ﹾﻞ ُﺗ ْﻌ ﹶﻄ ْﻪ،ﻚ
َ  ﺍ ْﺭﹶﻓ ْﻊ َﺭﹾﺃ َﺳ: ﹸﺛﻢﱠ ُﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ،ُﺳَﺎﺟﹺﺪﹰﺍ ﹶﻓَﻴ َﺪ ُﻋﻨﹺﻲ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎﺀ
.(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.ﻚ ﺍﹾﻟ َﻤﺤَﺎ ِﻣ ِﺪ
َ  ﹶﻓﹶﺄ ْﺣ َﻤﺪُﻩُ ﹺﺑِﺘ ﹾﻠ،َﻣﺤَﺎ ِﻣ َﺪ ﹶﺃ ْﺣ َﻤﺪُﻩُ ﹺﺑ َﻬﺎ
((Vào Ngày xét xử mọi người yêu cầu các vị Nabi biện hộ cho họ trước Allah
nhưng bị họ khước từ. Các vị Nabi đều kể ra tội đã phạm làm cho Allah giận, rồi
bảo: “Hãy đi tìm người khác ngoài Ta.” Cuối cùng Ta lên tiếng (tức Nabi
Muhammad ): “Ta sẽ biện hộ cho các bạn rồi Ta đến xin phép Thượng Đế
Ta. Khi gặp Ngài Ta cúi đầu quỳ lạy ca tụng Ngài, Ngài bỏ mặt Ta đến khi
Ngài hài lòng. (Ngài ra lệnh cho Đại Thiên Thần Jibril bảo): hỡi Muhammad
hãy ngẩn đầu lên, hãy thỉnh cầu sẽ được đáp ứng, hãy nói sẽ được đáp lại, hãy
biện hộ sẽ được đồng ý, lúc đấy có lời dạy Ta cách ca tụng, tán dương Allah
và Ta làm theo lời chỉ dẫn.”)) Hadith do Al-Bukhory và Muslim.
Ông Fadolah bin Ubaid  kể:

ﻼِﺗ ِﻪ ﹶﻟ ْﻢ
ﺻﹶ
َ ﻼ َﻳ ْﺪﻋُﻮ ﻓِﻲ
 َﺭﺟُ ﹰ  َﺳ ِﻤ َﻊ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ: َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺐ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ﺻَﺎ ِﺣ ﻋَﻦ ﹶﻓﻀَﺎﹶﻟ ﹶﺔ ْﺑ َﻦ ﻋَُﺒْﻴ ٍﺪ
ﺠ ﹶﻞ َﻫﺬﹶﺍ(( ﹸﺛﻢﱠ َﺩﻋَﺎ ُﻩ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪُ ﹶﺃ ْﻭ
 )) َﻋ ﹺ:  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺼﻞﱢ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ ﺠ ْﺪ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ َﻭﹶﻟ ْﻢ ُﻳ
ُﻳ َﻤ ﱢ
َ  ))ﹺﺇﺫﹶﺍ:ِﻟ َﻐْﻴ ﹺﺮ ِﻩ
ُ ﹸﺛﻢﱠ َﻳ ْﺪﻋُﻮ َﺑ ْﻌﺪ، ﺼﻠﱢﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ  ﻭَﺍﻟﱠﺜﻨَﺎ ِﺀ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹸﺛﻢﱠ ُﻳ ﺻﻠﱠﻰ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴْﺒ َﺪﹾﺃ ﹺﺑَﺘ ْﻤﺠﹺﻴ ِﺪ َﺭﱢﺑ ِﻪ
.ﹺﺑﻤَﺎ ﺷَﺎ َﺀ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ

“Rosul  nghe người đàn ông cầu xin trong lúc dâng lễ Solah mà không bắt đầu
bằng lời ca tụng, tán dương và cũng không cầu xin bình an cho Nabi, Thiên Sứ 
bảo: “Y đã quá vội vàng.” (sau khi xong lễ Solah) Nabi  cho gọi anh ta lại, rồi
bảo: “Khi các bạn cầu xin hãy bắt đầu bằng lời ca tụng tán dương Allah
trước, kế tiếp cầu xin bằng an cho Nabi rồi sau đó cầu xin những gì muốn.””
Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại và đã được Shaikh Al-Albany xác
thực.
2- Thành tâm, hy vọng, sợ hãi, khúm núm và hạ mình khiêm tốn trước
Allah. Allah phán: Quả thực, họ tranh đua nhau làm việc tốt. Họ cầu xin TA
vừa hy vọng vừa sợ hãi và họ hạ mình khiêm tốn trước TA. Trích từ chương
Al-Ambiyá ayat 90.
3- Cố gắng, kiên trì và đừng bao giờ nói: hãy ban cho bề tôi nếu Ngài
muốn.
Nabi  nói:

ﺴﹶﺄﹶﻟ ﹶﺔ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ ُﻪ ﹶﻻ ﻣُ ﹾﻜ ﹺﺮ َﻩ ﹶﻟﻪُ(( ﺭﻭﺍﻩ
ْ ﺖ ِﻟَﻴ ْﻌ ﹺﺰ ْﻡ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤﻨﹺﻲ ﹺﺇ ﹾﻥ ِﺷﹾﺌ: )) ﹶﻻ َﻳ ﹸﻘ ﹾﻞ ﹶﺃ َﺣﺪُ ﹸﻛ ْﻢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
.ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
“Đừng bao giờ nói trong lời cầu xin: cầu xin Allah hãy tha thứ cho bề tôi nếu
Ngài muốn, ngược lại hãy cố van xin vì Allah không đố kỵ khi ban phát.”
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Thiên Sứ  nói:

 ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﹶﻻ،ﺖ ﹶﻓﹶﺄ ْﻋ ِﻄﻨﹺﻲ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇ ﹾﻥ ِﺷﹾﺌ: َﻭ ﹶﻻ َﻳﻘﹸﻮﹶﻟ ﱠﻦ،ﺴﹶﺄﹶﻟ ﹶﺔ
ْ  ))ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺩﻋَﺎ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ْﻌ ﹺﺰ ْﻡ ﺍﹾﻟ َﻤ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺴَﺘ ﹾﻜ ﹺﺮ َﻩ ﹶﻟﻪُ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ْ ُﻣ
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“Khi cầu xin các bạn hãy cố van xin trong lời thỉnh cầu và đừng bao giờ nói:
Thưa Allah! Hãy ban cho bề tôi nếu Ngài muốn. Quả thực, Allah không đố kỵ
khi ban phát.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
4- Hy vọng rằng Allah sẽ đáp lại lời cầu xin và không được tuyệt vọng
về lòng khoan dung, rộng lượng của Allah cho dù sự đáp lại có bị trể, phải biết
rằng mọi việc đã được an bài sẵn. Nabi  nói:

ﺠ ﹾﻞ(( ﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳَﺎ
ﺴَﺘ ْﻌ ﹺ
ْ ﺏ ِﻟ ﹾﻠ َﻌْﺒ ِﺪ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﺪﻉُ ﹺﺑﹺﺈﹾﺛ ﹴﻢ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻗﻄِﻴ َﻌ ِﺔ َﺭ ِﺣ ﹴﻢ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ
ُ ﺴَﺘﺠَﺎ
ْ  )) ﹶﻻ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ُﻳ: ﹶﻗٍﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ﺴﺮُ ِﻋْﻨ َﺪ
ِﺤ
ْ ﺴَﺘ
ْ ﺐ ﻟِﻲ ﹶﻓَﻴ
ُ ﺴَﺘﺠﹺﻴ
ْ  ))َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻗ ْﺪ َﺩ َﻋ ْﻮﺕُ َﻭﹶﻗ ْﺪ َﺩ َﻋ ْﻮﺕُ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ ﹶﺃ َﺭ َﻳ:َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣَﺎ ﺍﻻ ْﺳِﺘ ْﻌﺠَﺎ ﹸﻝ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
. َﻭَﻳ َﺪﻉُ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ َﺀ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ،ﻚ
َ ﹶﺫِﻟ
“Lời cầu xin của bầy tôi luôn được đáp lại ngoại trừ cầu xin điều tội lỗi hoặc
cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc và Istéjal.” Có lời hỏi: “Istéjal là gì thưa
Thiên Sứ?” Thiên Sứ  đáp: “Người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chẳng
thấy gì cả, thế là y hối tiếc về vấn đề đó và chấm dứt lời cầu xin.” Hadith do
Muslim ghi lại.
5- Cầu xin cho những người có đức tin khác cùng với bản thân. Allah
phán: Và hãy cầu xin tha thứ cho bản thân ngươi (hỡi Muhammad) và cho
tất cả những người có đức tin cả nam lẫn nữ. Trích từ chương Muhammad ayat
19.
6- Bắt đầu bằng lời Tâuhid như Nabi Yunus  cầu xin, Allah phán:
(Yunus ở trong bụng cá voi) thỉnh cầu Allah trong sự u tối: không có
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, vinh quang thay
Ngài. Quả thực, bề tôi là người sai quấy. Trích từ chương Al-Ambiyá ayat 87.
Allah đáp lại lời cầu xin: Bởi thế, TA đáp lại lời cầu xin và cứu
Người ra khỏi (bụng cá). Trích từ chương Al-Ambiyá ayat 88.
7- Thì thầm trong lời cầu xin kể cả người bên cạnh cũng không nghe
được. Allah phán: Hãy cầu xin Thượng Đế của các ngươi bằng sự khúm núm
và thầm kín. Trích từ chương Al-Áraf ayat 55.
8- Khi tụng niệm hoặc cầu xin phải trang hoàng trong tư thế, nếu ngồi
thì nên hướng về Qiblah, khúm núm, khiêm tốn và điềm tỉnh. Nếu không thì ngồi
bất cứ tư thế nào cũng được.
9- Cố nài nỉ khi cầu xin.
10- Đưa hai tay và hướng về Qiblah.
Ông Umar bin Al-Khottob  kể:

ﺻﺤَﺎُﺑ ُﻪ
ْ ﻒ َﻭﹶﺃ
ٌ ﲔ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﹶﺃﹾﻟ
َ ﺸ ﹺﺮ ِﻛ
ْ ُ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ  ﹶﻟﻤﱠﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﻮﻡُ َﺑ ْﺪ ﹴﺭ َﻧ ﹶﻈ َﺮ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺏ
ﺨﻄﱠﺎ ﹺ
َ ﻋُ َﻤﺮُ ْﺑ ُﻦ ﺍﹾﻟ
ﺠ ْﺰ
 ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺃْﻧ ﹺ:ﺠ َﻌ ﹶﻞ َﻳ ْﻬِﺘﻒُ ﹺﺑ َﺮﱢﺑ ِﻪ
َ  ﺍﹾﻟ ِﻘْﺒﹶﻠ ﹶﺔ ﹸﺛﻢﱠ َﻣ ﱠﺪ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ﹶﻓ ﻼ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ﹾﻘَﺒ ﹶﻞ َﻧﹺﺒ ﱡﻲ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺸ َﺮ َﺭﺟُ ﹰ
َ ﺴ َﻌ ﹶﺔ َﻋ
ْ ﺙ ﻣِﺎﹶﺋ ٍﺔ َﻭِﺗ
ﻼ ﹸ
ﹶﺛ ﹶ
ﻼ ﹺﻡ ﹶﻻ ُﺗ ْﻌَﺒ ْﺪ ﻓِﻲ
ﻚ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ ِﻌﺼَﺎَﺑ ﹶﺔ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫ ﹺﻞ ﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ
ْ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇ ﹾﻥ ُﺗ ْﻬِﻠ،ﺕ ﻣَﺎ َﻭ َﻋ ْﺪَﺗﻨﹺﻲ
ِ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺁ،ﻟِﻲ ﻣَﺎ َﻭ َﻋ ْﺪَﺗﻨﹺﻲ
ﻂ ﹺﺭﺩَﺍ ُﺅ ُﻩ َﻋ ْﻦ َﻣْﻨ ِﻜَﺒْﻴ ِﻪ ﹶﻓﹶﺄﺗَﺎ ُﻩ ﹶﺃﺑُﻮ َﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ
ﺴَﺘ ﹾﻘﹺﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ِﻘْﺒﹶﻠ ِﺔ َﺣﺘﱠﻰ َﺳ ﹶﻘ ﹶ
ْ ُﺍ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ﻣﺽ(( ﹶﻓﻤَﺎ ﺯَﺍ ﹶﻝ َﻳ ْﻬِﺘﻒُ ﹺﺑ َﺮﱢﺑ ِﻪ ﻣَﺎﺩ
ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ُﻚ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪ
َ ﻚ َﺭﱠﺑ
َ ُ "ﻳَﺎ َﻧﹺﺒ ﱠﻲ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻛﻔﹶﺎ َﻙ ُﻣﻨَﺎ َﺷ َﺪﺗ:ﹶﻓﹶﺄ َﺧ ﹶﺬ ﹺﺭﺩَﺍ َﺀﻩُ ﹶﻓﹶﺄﹾﻟﻘﹶﺎ ُﻩ َﻋﻠﹶﻰ َﻣْﻨ ِﻜَﺒْﻴ ِﻪ ﹸﺛﻢﱠ ﺍﹾﻟَﺘ َﺰ َﻣﻪُ ِﻣ ْﻦ َﻭﺭَﺍِﺋ ِﻪ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
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I H G F E D CBA { : ﻙ" ﹶﻓﹶﺄْﻧ َﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻚ ﻣَﺎ َﻭ َﻋ َﺪ
َ ﺠﺰُ ﹶﻟ
َﺳﻴُْﻨ ﹺ

( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ٩ : ﺍﻷﻧﻔﺎﻝzK J

“Trong trận chiến Badr Thiên Sứ  nhìn về kẻ địch và họ hàng ngàn trong khi
Sohabah chỉ có ba trăm mười chín người đàn ông. Nabi  hướng về Qiplah và
đưa cao hai tay than khóc với Thượng Đế của Người: “Thưa Allah! Hãy thi
hành lời giao ước mà Ngài đã hứa với bề tôi. Thưa Allah! Hãy đưa cho bề tôi
những gì Ngài đã hứa. Thưa Allah! Nếu Ngài hủy diệt hết nhóm người
Muslim này sẽ không có ai tôn thờ Ngài trên trái đất.” Cứ thế Rosul  khóc lóc
với Thượng Đế đến nổi rơi cả áo khoác trên vai mà Thiên Sứ  không biết. Lúc
đó, Abu Bakar đến cúi lấy áo khoác choàng lại cho Nabi , từ đó ông luôn đứng
phía sau Nabi và khuyên: ‘Thưa Nabi của Allah! Nabi than khóc với Thượng Đế
thế là đủ rồi, chắc chắn Allah sẽ thi hành lời giao ước đã hứa.’ Khi đó, Allah mặc
khải xuống: Khi các người cầu xin Thượng Đế các ngươi giúp đỡ thì được
Ngài đáp lại: “TA sẽ cử phái hàng ngàn Thiên Thần nối tiếp nhau xuống giúp
đỡ các ngươi.”(1) Cứ thế Thiên Thần được Allah cho nối tiếp nhau xuống.”
Hadith do Muslim ghi lại.
Nabi  nói:

ﺻ ﹾﻔﺮًﺍ ﺧَﺎِﺋَﺒَﺘْﻴ ﹺﻦ(( ﺭﻭﺍﻩ
ِ ﺤﻴﹺﻲ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺭﹶﻓ َﻊ ﺍﻟﺮﱠ ُﺟ ﹸﻞ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ُﺮ ﱠﺩ ُﻫﻤَﺎ
ْ ﺴَﺘ
ْ  ))ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﺣﹺﻴﻲﱞ ﹶﻛ ﹺﺮ ٌﱘ َﻳ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
.ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
“Quả thực, Allah là Đấng E Thẹn, là Đấng Rất Rộng Lượng, Ngài xấu hổ khi
ai giơ tay cầu xin Ngài mà Ngài không đáp lại.” Hadith do Abu Dawud, AlTirmizy và Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
11- Nơi cầu xin phải sạch sẽ tránh ồn ào, dơ bẩn, điều đó chứng tỏ sự
tôn trọng Allah. Tốt nhất nên cầu xin ở các Thánh Đường và những nơi thiêng
liêng. Ông Abu Maysaroh nói: “Đừng bao giờ tụng niệm Allah ngoại trừ ở những
nơi sạch sẽ, tốt đẹp.”
12- Miệng phải sạch sẽ, nếu không được sạch hãy tẩy sạch bằng
(2)
Sivak hoặc bằng nước.
13- Lời tụng niệm được khuyến khích làm trong mọi hoàn cảnh trừ
trong những trường hợp sau: đang tiểu hay đại tiện, đang quan hệ vợ chồng, đang
ngồi nghe Khutbah ngày thứ sáu và đang đứng hành lễ Solah.
III- Những thời điểm lời cầu xin được chấp nhận.
1- Một phần ba cuối cùng của đêm.
Allah phán: (Các con của Nabi Yaqob) thưa với cha: “Thưa cha
chúng con! Hãy cầu xin (Allah) tha thứ tội lỗi cho chúng con. Quả thực,
chúng con là những kẻ sai quấy. (Người cha) bảo: cha sẽ sớm cầu xin Thượng

(1) Trích từ chương Al-Anfal ayat 9.
(2) Sivak là loại cây mà Nabi  rất thích trà răng bằng nó.
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Đế của cha tha thứ cho các con. Bởi vì, Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực
Nhân Từ. Trích từ chương Yusuf ayat 97, 98.
Ông Abdullah bin Abbas  nói về thời gian Nabi Yaqob  cầu xin
Allah tha thứ cho các con của Người: “Nabi Yaqob  đã hoãn lại lời cầu
xin cho đến gần sáng.” Trích từ Tafsir Ibn Kathir.
Thiên Sứ  nói:

 َﻣ ْﻦ:ﺚ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﺍﻵ ِﺧﺮُ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
ﲔ َﻳْﺒﻘﹶﻰ ﹸﺛﹸﻠ ﹸ
َ ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ِﺣ
 ))َﻳْﻨ ﹺﺰﻝﹸ َﺭﱡﺑﻨَﺎ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﻟْﻴﹶﻠ ٍﺔ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺴَﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮﻧﹺﻲ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻏ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻪُ؟(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ْ ﺴﹶﺄﹸﻟﻨﹺﻲ ﹶﻓﺄﹸ ْﻋ ِﻄَﻴﻪُ؟ َﻣ ْﻦ َﻳ
ْ ﺐ ﹶﻟﻪُ؟ َﻣ ْﻦ َﻳ
َ َﻳ ْﺪﻋُﻮﻧﹺﻲ ﹶﻓﹶﺄ ْﺳَﺘﺠﹺﻴ
“Thượng Đế của chúng ta hạ giới vào một phần ba cuối cùng của mỗi đêm,
khi ấy Ngài hỏi: “Ai cầu xin TA sẽ được TA đáp lại, ai thỉnh cầu TA sẽ được
TA chấp thuận và ai cầu xin TA tha thứ sẽ được TA tha thứ.”” Hadith do AlBukhory và Muslim ghi lại.
2- Lúc quỳ lạy.
Thiên Sứ  nói:

 َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ،ﺏ
ﻉ ﹶﻓ َﻌ ﱢﻈﻤُﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﺮ ﱠ
ُ  ﹶﻓﹶﺄﻣﱠﺎ ﺍﻟ ﱡﺮﻛﹸﻮ، ﹶﺃ ْﻭ ﺳَﺎ ﹺﺟﺪًﺍ،ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﹶﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﺭَﺍ ِﻛﻌًﺎ
ُ  ))ُﻧﻬﹺﻴ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
َ ﺴَﺘﺠَﺎ
ْ  ﹶﻓ ﹶﻘ ِﻤ ٌﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ُﻳ،ﺴﺠُﻮ ُﺩ ﻓﹶﺎ ْﺟَﺘ ﹺﻬﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺀ
ﺍﻟ ﱡ

“Ta bị cấm đọc Qur’an trong lúc Rukúa(1) và trong lúc quỳ lạy. Thế trong lúc
Rukúa các bạn hãy ca tụng tán dương Thượng Đế còn lúc quỳ lại cố cầu xin
thật nhiều. Quả thực, khi đó lời cầu xin xứng đáng được đáp lại.” Hadith do
Muslim ghi lại.
Và Rosul  nói:

. ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛِﺜﺮُﻭﺍ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ َﺀ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ))ﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﺏُ ﻣَﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺍﹾﻟ َﻌْﺒ ُﺪ ِﻣ ْﻦ َﺭﱢﺑ ِﻪ َﻭﻫُ َﻮ ﺳَﺎ ﹺﺟ ٌﺪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
“Bầy tôi sẽ được gần gũi với Thượng Đế của y nhất là trong lúc y quỳ lạy. Vì
thế, hãy cầu xin cho thật nhiều.” Hadith do Muslim ghi lại.
3- Có một giờ trong ngày thứ sáu.
Nabi  nói:

 َﻭﻓِﻴ ِﻪ،ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ  َﻭﻓِﻴ ِﻪ ﺃﹸ ْﺩ ِﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ،ُ ﻓِﻴ ِﻪ ﺧُِﻠ َﻖ ﺁ َﺩﻡ،ﺲ َﻳ ْﻮﻡُ ﺍﹾﻟﺠُﻤُ َﻌ ِﺔ
ُ ﺖ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺍﻟﺸﱠ ْﻤ
ْ  )) َﺧْﻴﺮُ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ ﹶﻃﹶﻠ َﻌ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
. َﻭﻓِﻴ ِﻪ َﺗﻘﹸﻮ ُﻡ ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋﺔﹸ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ،ﻂ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍ َﻷ ْﺭﺽﹺ
 َﻭﻓِﻴ ِﻪ ﺃﹸ ْﻫﹺﺒ ﹶ،ِﺖ َﻋﻠﹶﻴﻪ
َ ﺗِﻴ
“Ngày tốt nhất khi mặt trời mọc lên là ngày thứ sáu, vào ngày đó Nabi Adam
 được tạo ra, vào ngày đó Người được vào thiên đàng, vào ngày đó Allah
chấp nhận lời sám hối của Người, và vào ngày đó Người bị hạ giới cũng vào
ngày đó dựng lên Ngày Tận Thế.” Hadith do Muslim ghi lại.
Thiên Sứ  nói:

(1) Rukúa: là cúi người 90 độ về trước trong lúc dâng lễ Solah.
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ﺴﹶﺄﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ﹺﺇﻻﱠ
ْ ﺼﻠﱢﻲ َﻳ
َ ﺴِﻠ ٌﻢ َﻭﻫُ َﻮ ﻗﹶﺎِﺋ ٌﻢ ُﻳ
ْ  ))ﻓِﻲ َﻳ ْﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟﺠُﻤُ َﻌ ِﺔ ﺳَﺎ َﻋ ﹲﺔ ﹶﻻ ُﻳﻮَﺍِﻓ ﹸﻘﻬَﺎ ُﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﺎ ُﻩ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
“Vào ngày thứ sáu có một giờ nếu người Muslim nào đứng dâng lễ Solah
đúng vào thời khắc đó rồi cầu xin sẽ được Allah chấp nhận.” Hadith do AlBukhory và Muslim ghi lại.
Đa số Ulama cho rằng thời khắc đó rơi vào những giờ cuối cùng của ngày
thứ sáu (tức trước khi mặt trời lặn).
4- Sau những lần Solah bắt buộc.
Ông Abu Umamah  kể:

ُ )) َﺟ ْﻮﻑُ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﺍﻵ ِﺧﺮُ َﻭﺩُﺑُﺮ:ﻱ ﺍﻟﻠ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺀ ﹶﺃ ْﺳ َﻤﻊُ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ِﻗﻴ ﹶﻞ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃ ﱡ: ﹶﺃﻧﱠ ُﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻋَﻦ ﹸﺃﻣَﺎ َﻣ ﹶﺔ
.ﺕ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
ِ ﺕ َﻣ ﹾﻜﺘُﻮَﺑﺎ
ِ ﺼﹶﻠﻮَﺍ
ﺍﻟ ﱠ

“Có người hỏi Rosul : “Khi nào lời cầu xin được nghe thấy?” Nabi  đáp: “Vào
phần cuối của đêm và sau những lần Solah bắt buộc.”” Hadith do Abu Dawud
ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
5- Khoảng giữa Azan(1) và Iqomah(2).
Rosul  nói:

. )) ﹶﻻ ُﻳ َﺮﺩﱡ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ُﺀ َﺑْﻴ َﻦ ﺍ َﻷﺫﹶﺍ ِﻥ ﻭَﺍ ِﻹﻗﹶﺎ َﻣ ِﺔ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
“Lời cầu xin sẽ không bị khước từ khoảng giữa Azan và Iqomah.” Hadith do
Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
6- Khi chạm trán với kẻ thù.
Rosul  nói:

ﺤﻢُ َﺑ ْﻌﻀُﻬُ ْﻢ
ِ ﲔ ﻳُ ﹾﻠ
َ ﺱ ِﺣ
 ))ِﺛْﻨﺘَﺎ ِﻥ ﹶﻻ ُﺗ َﺮﺩﱠﺍ ِﻥ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻗﱠﻠﻤَﺎ ُﺗ َﺮﺩﱠﺍ ِﻥ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ُﺀ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﻟﱢﻨﺪَﺍ ِﺀ َﻭ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﹾﻟَﺒ ﹾﺄ ﹺ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.َﺑ ْﻌﻀًﺎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
“Hai lời cầu xin sẽ không bị từ chối hoặc hiếm khi bị từ chối: lời cầu xin khi
nghe Azan và khi chiến đấu với kẻ thù.” Hadith do Abu Dawud ghi lại và được
Shaikh Al-Albany xác thực.
7- Laylah Al-Qodr (Đêm định mệnh).
Trong đêm đó bầu trời được bao trùm bởi sự bình an, đêm đó lời cầu xin
sẽ được đáp lại và mọi việc làm tôn thờ đều được nhân lên tốt hơn một ngàn tháng.
Allah phán: Đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng. Trích từ chương AlQodr ayat 3.

(1) Azan là lời kêu gọi đến hành lễ Solah.
(2) Iqomah là lời kêu gọi đứng dậy dâng lễ Solah.
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8- Lời cầu xin của vị lãnh tụ liêm chính, người nhịn chay đến khi xả
chay và người bị đối xử bất công bằng.
Rosul  nói:

، َﻭ َﺩ ْﻋ َﻮﺓﹸ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ﹺﻡ، ﻭَﺍﻟﺼﱠﺎِﺋ ُﻢ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ﹾﻔ ِﻄ َﺮ، ﺍ ِﻹﻣَﺎ ُﻡ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ِﺩﻝﹸ:ﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﻻ ُﺗ َﺮﺩﱡ َﺩ ْﻋ َﻮﺗُﻬُ ْﻢ
 ))ﹶﺛ ﹶ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻚ َﻭﹶﻟ ْﻮ َﺑ ْﻌ َﺪ
ِ  ﹺﺑ ِﻌ ﱠﺰﺗِﻲ َﻷْﻧﺼُ َﺮﱠﻧ:ﺴﻤَﺎ ِﺀ َﻭَﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
ُ  َﻭﺗُ ﹾﻔَﺘﺢُ ﹶﻟﻬَﺎ ﹶﺃْﺑﻮَﺍ،َﻳ ْﺮﹶﻓ ُﻌﻬَﺎ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﺩُﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ َﻐﻤَﺎ ﹺﻡ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
.ﲔ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
ِﺣ ﹴ
“Có ba loại người mà lời cầu xin của họ không bị khước từ: lời cầu xin của vị
lãnh tụ liêm chính, người nhịn chay đến khi xả chay và người bị đối xử bất
công bằng. Allah nâng lời cầu xin đó lên vào Ngày Phục Sinh không cần mây
hộ tống và mở sẵn các cửa của bầu trời tiếp đón rồi phán: “TA thề bởi uy
quyền của TA là TA sẽ giúp đỡ ngươi cho dù có trể.”” Hadith do Ibn Majah ghi
lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
Nabi  căn dặn Muaz bin Jabal  khi bảo ông ta đi Yamen:

ﺲ َﺑْﻴَﻨﻬَﺎ َﻭَﺑْﻴ َﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ))ﺍﱠﺗ ﹺﻖ َﺩ ْﻋ َﻮ ﹶﺓ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ﹺﻡ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻬَﺎ ﹶﻟْﻴ: ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟَﻴ َﻤ ﹺﻦ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺚ ُﻣﻌَﺎﺫﹰﺍ
 َﺑ َﻌ ﹶ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
.ﺏ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ٌ ِﺣﺠَﺎ
“Hãy sợ lời cầu xin của người bị đối xử bất công. Quả thực, giữa lời cầu xin
đó với Allah không có vật chắn.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
9- Cầu xin cho người anh em Muslim khác.
Nabi  nói:

ﻚ ﻣُ َﻮﻛﱠ ﹲﻞ ﹸﻛﱠﻠﻤَﺎ َﺩﻋَﺎ
ٌ  ِﻋْﻨ َﺪ َﺭﹾﺃ ِﺳ ِﻪ َﻣﹶﻠ،ﺴَﺘﺠَﺎَﺑ ﹲﺔ
ْ ﺐ ُﻣ
ﺴِﻠ ﹺﻢ َﻷﺧِﻴ ِﻪ ﹺﺑ ﹶﻈ ْﻬ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹺ
ْ ُ )) َﺩ ْﻋ َﻮﺓﹸ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ِﺀ ﺍﹾﻟﻤ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
.ﻚ ﹺﺑ ِﻤﹾﺜ ﹴﻞ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
َ ﲔ َﻭﹶﻟ
َ  ﺁ ِﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ َﻤﹶﻠﻚُ ﺍﹾﻟﻤُ َﻮﻛﱠﻞﹸ ﹺﺑ ِﻪ:ﺨْﻴ ﹴﺮ
َ َﻷﺧِﻴ ِﻪ ﹺﺑ
“Lời cầu xin của người Muslim cho anh em đồng đạo của y luôn được chấp
nhận. Lúc đó, có một vị Thiên Thần được phái đến đứng trên đầu y, cứ mỗi
lần y cầu xin điều tốt cho anh em của mình thì vị Thiên Thần nói: “Cầu xin
Allah hãy chấp nhận và anh được như lời anh cầu xin.”” Hadith do Muslim ghi
lại.
Qua hadith trên, chúng ta đừng bao giờ cầu xin điều bất lợi, điều xấu
để hại người anh em Muslim, nếu làm thế chẳng khác chi gậy ông đập lưng
ông.
IV- Lời cầu xin được đáp lại ra sao ?
Nabi  nói:

ﺲ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹺﺇﹾﺛ ٌﻢ َﻭ ﹶﻻ ﹶﻗﻄِﻴ َﻌﺔﹸ َﺭ ِﺣ ﹴﻢ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﺎ ُﻩ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑﻬَﺎ
َ ﷲ ﹺﺑ َﺪ ْﻋ َﻮ ٍﺓ ﹶﻟْﻴ
َ ﺴِﻠ ﹴﻢ َﻳ ْﺪﻋُﻮ ﺍ
ْ ُ ))ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
ﻑ َﻋْﻨﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﺴﱡﻮ ِﺀ
َ ﺼ ﹺﺮ
ْ  َﻭﹺﺇﻣﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ، َﻭﹺﺇﻣﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﱠﺪ ِﺧ َﺮﻫَﺎ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ،ُﺠ ﹶﻞ ﹶﻟﻪُ َﺩ ْﻋ َﻮﺗُﻪ
 ﹺﺇﻣﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ َﻌ ﱠ:ﺙ
ٍ ﻼ
ﹺﺇ ْﺣﺪَﻯ ﹶﺛ ﹶ
. ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﺮُ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ُ ﹺﺇﺫﹰﺍ ﻧُ ﹾﻜِﺜﺮ:ِﻣﹾﺜﹶﻠﻬَﺎ(( ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
“Bất cứ người Muslim nào cầu xin Allah và trong lời cầu xin không có điều
phạm tội cũng không cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc sẽ được đáp lại
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một trong ba điều: được đáp lại ngay hoặc Allah để dành ban thưởng vào
Ngày sau hoặc được thay thế bởi định mệnh xấu tương đương với lời cầu
xin.” Các bạn của Thiên Sứ  nói: “Vậy chúng tôi sẽ cầu xin thật nhiều.” Thiên
Sứ  tiếp: “Cầu xin Allah hãy nhân lên nhiều thêm.” Hadith do Ahmad ghi lại.
V- Khi nào lời cầu xin không được đáp lại ?
Rosul  nói:

ﲔ ﹺﺑﻤَﺎ ﹶﺃ َﻣ َﺮ ﹺﺑ ِﻪ
َ ﺐ ﹶﻻ َﻳ ﹾﻘَﺒﻞﹸ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﻃﱢﻴﺒًﺎ َﻭﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﺃ َﻣ َﺮ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
ٌ ﺱ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻃﱢﻴ
ُ  ))ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺮ َﺳِﻠ
m {  َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝz| { z y xw v u t s r q { :ﲔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﺚ ﹶﺃ ﹾﻏَﺒ َﺮ َﻳ ُﻤﺪﱡ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ
ﺴ ﹶﻔ َﺮ ﹶﺃ ْﺷ َﻌ ﹶ
 ))ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹶﻞ ُﻳﻄِﻴ ﹸﻞ ﺍﻟ ﱠ: ﹸﺛﻢﱠ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮz t s r q p o n
 ﹶﻓﹶﺄﻧﱠﻰ،ﺤﺮَﺍ ﹺﻡ
َ ﻱ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ  َﻭﻏﹸ ِﺬ، َﻭ َﻣ ﹾﻠَﺒﺴُﻪُ َﺣﺮَﺍ ٌﻡ،ﺸ َﺮﺑُﻪُ َﺣﺮَﺍ ٌﻡ
ْ  َﻭ َﻣ، َﻭ َﻣ ﹾﻄ َﻌﻤُﻪُ َﺣﺮَﺍ ٌﻡ... ﺏ
ﺏ ﻳَﺎ َﺭ ﱢ
 ﻳَﺎ َﺭ ﱢ:ﺴ َﻤﺎ ِﺀ
ﺍﻟ ﱠ
.ﻚ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
َ ﺏ ِﻟ ﹶﺬِﻟ
ُ ﺴَﺘﺠَﺎ
ْ ُﻳ
“Hỡi nhân loại! Quả thực, Allah là Đấng Thiêng Liêng không bao giờ chấp
nhận ngoại trừ những điều tốt lành và Ngài đã ra lệnh cho những người có
đức tin giống như Ngài đã hạ lệnh cho các vị Thiên Sứ. Allah phán: Hỡi các
vị Thiên Sứ! Hãy dùng những thức ăn tốt lành và hãy làm những việc đức
hạnh. Quả thực, TA am tường mọi việc các Ngươi làm. Trích từ chương AlMu’minun ayat 51.
Allah phán: Hỡi những người có đức tin! Hãy dùng những thức ăn
tốt lành mà TA đã cung cấp cho các ngươi. Trích từ chương Al-Baqoroh ayat
172.
Kế tiếp Thiên Sứ  kể: có một người đàn ông trong chuyến đi xa
đầu tóc bù xù, thân hình dơ bẩn vì mệt, đưa hai tay lên trời cầu xin: thưa
Thượng Đế, thưa Thượng Đế … trong khi đó thức ăn, nước uống, quần áo và
tiền cấp dưỡng tất cả có được bằng tiền không sạch sẽ (harom) thế thì làm sao
được đáp lại lời cầu xin!” Hadith do Muslim ghi lại.
Imam Al-Nawawy nói: “Người đàn ông trên đường đi làm những việc
tốt, việc thiện như Haji hoặc kết nối quan hệ dòng tộc hoặc viếng thăm những nơi
khuyến khích đi hoặc những điều tương tự.” Trích từ Sharhun Muslim của Imam.
Trong chuyến đi xa là một trong những thời điểm chấp nhận lời cầu
xin bên cạnh đó người đàn ông đi làm việc tốt, việc thiện đáng lẽ ra cơ hội
sẽ được tăng lên bội phần. Ngược lại, ông ta không được đáp lại bởi trên cơ
thể ông ta từ trong ra ngoài có được bởi số tiền không sạch sẽ (harom). Vì
vậy, không được đáp lại lời cầu xin.
VI- Những điều cấm trong lời cầu xin.
1- Cấm hối thúc hành phạt ở trần gian.
Ông Anas  kể:
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 ﹶﻓ ﹶﻘﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪُ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ،ﺥ
ﺖ ﹶﻓﺼَﺎ َﺭ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﺮ ﹺ
َ ﲔ ﹶﻗ ْﺪ َﺧ ﹶﻔ
َ ﺴِﻠ ِﻤ
ْ ُﻼ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻋَﺎ َﺩ َﺭﺟُ ﹰ  ﹶﺃﻥﱠ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺲ
َﻋ ْﻦ ﹶﺃَﻧ ﹴ
ﺖ ُﻣﻌَﺎِﻗﺒﹺﻲ ﹺﺑ ِﻪ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻣَﺎ ﻛﹸْﻨ:ﺖ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ
ُ  ﹸﻛْﻨ، َﻧ َﻌ ْﻢ:ﺴﹶﺄﻟﹸﻪُ ﹺﺇﻳﱠﺎ ُﻩ(( ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ْ ﺸ ْﻲ ٍﺀ ﹶﺃ ْﻭ َﺗ
َ ﺖ َﺗ ْﺪﻋُﻮ ﹺﺑ
َ  )) َﻫ ﹾﻞ ﻛﹸْﻨ: ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ ﹶﻓ َﻌ ﱢ
ﻼ
ﺴَﺘﻄِﻴ ُﻌ ُﻪ! ﹶﺃﹶﻓ ﹶ
ْ  )) ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻻ ﺗُ ِﻄﻴ ﹸﻘ ُﻪ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻻ َﺗ:  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ.ﺠ ﹾﻠﻪُ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ
ُ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ َﺪﻋَﺎ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻟﻪz¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬{ ﺖ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ
َ ﻗﹸ ﹾﻠ
. ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﺸﻔﹶﺎ ُﻩ
َ ﹶﻓ

“Có người đàn ông Muslim trở về trong tình trạng yếu ớt như trẻ nhỏ, Thiên Sứ 
hỏi: “Anh đã cầu xin Allah điều gì đó liên quan đến sức khỏe anh phải
không?” Người đàn ông đáp: “Vâng, đúng vậy. Tôi đã cầu xin: Thưa Allah!
Những hành phạt nào Ngài đã chuẩn bị phạt bề tôi vào Ngày Sau thì hãy hành
phạt bề tôi ngay ở trần gian này.” Thiên Sứ  nói: “Vinh quang thay Allah! Anh
không có khả năng chịu đựng đâu. Tại sao anh không cầu xin: “Thưa Allah!
Hãy ban cho chúng tôi tất cả những điều tốt lành ở trần gian và ở đời sau. Và
hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa ngục.” Sau đó, Thiên Sứ cầu xin
Allah cho anh thế là anh ta được bình phục.” Hadith do Muslim ghi lại.
2- Cấm vượt quá mức trong cầu xin.
Ông Abdullah bin Mughaffal  nghe đứa con trai cầu xin:

ﺠﱠﻨ ِﺔ ﹺﺇﺫﹶﺍ
َ ﲔ ﺍﹾﻟ
ﺾ َﻋ ْﻦ َﻳ ِﻤ ﹺ
َ ﺼ َﺮ ﺍ َﻷْﺑَﻴ
ْ ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ: َﺳ ِﻤ َﻊ ﺍْﺑَﻨﻪُ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﺃﻥﱠ َﻋْﺒ َﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ْﺑ َﻦ ﻣُ َﻐﻔﱠ ﹴﻞ
  ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ َﺳ ِﻤ ْﻌﺖُ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ،ﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﻭ ُﻋ ﹾﺬ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
َ  ﻳَﺎ ُﺑَﻨﻲﱠ َﺳ ﹾﻞ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﺗﺒَﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ.َﺩ َﺧ ﹾﻠُﺘﻬَﺎ
. ))َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﹶﻗ ْﻮ ٌﻡ َﻳ ْﻌَﺘﺪُﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺀ ﻭَﺍﻟ ﱠﻄﻬُﻮ ﹺﺭ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ:َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
“Thưa Allah! Bề tôi thỉnh cầu Ngài ban cho tòa lâu đài màu trắng phía bên tay
phải của thiên đàng khi bề tôi vào.” Người cha bảo: “Này con yêu, hãy thỉnh cầu
Allah, Đấng ban phát phúc lành ban cho thiên đàng và hãy cầu xin Ngài che chở
khỏi hỏa ngục. Quả thực, cha nghe Thiên Sứ  nói: “Sẽ có nhóm người vượt quá
mức trong lời cầu xin và trong lấy nước Wuđụa.(1)” Hadith do Abu Dawud và
Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác lại.
Quá mức trong lời cầu xin là cầu xin được phép mầu như các vị Thiên
Sứ v.v. còn trong lấy nước Wuđụa là rửa hai tay bốn lần, rửa mặt bốn lần,
rửa chân bốn lần. Điều đó là cái mới (Bidah).
3- Cấm cầu xin điều tội lỗi và đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc.
Nabi  nói:

ﺠ ﹾﻞ(( ﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳَﺎ
ﺴَﺘ ْﻌ ﹺ
ْ ﺏ ِﻟ ﹾﻠ َﻌْﺒ ِﺪ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﺪﻉُ ﹺﺑﹺﺈﹾﺛ ﹴﻢ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻗﻄِﻴ َﻌ ِﺔ َﺭ ِﺣ ﹴﻢ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ
ُ ﺴَﺘﺠَﺎ
ْ  )) ﹶﻻ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ُﻳ: ﹶﻗٍﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ﺴﺮُ ِﻋْﻨ َﺪ
ِﺤ
ْ ﺴَﺘ
ْ ﺐ ﻟِﻲ ﹶﻓَﻴ
ُ ﺴَﺘﺠﹺﻴ
ْ  ))َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻗ ْﺪ َﺩ َﻋ ْﻮﺕُ َﻭﹶﻗ ْﺪ َﺩ َﻋ ْﻮﺕُ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ ﹶﺃ َﺭ َﻳ:َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣَﺎ ﺍﻻ ْﺳِﺘ ْﻌﺠَﺎ ﹸﻝ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
. َﻭَﻳ َﺪﻉُ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ َﺀ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ،ﻚ
َ ﹶﺫِﻟ
(1) Wuđụa là lấy nước dâng lễ Solah.
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“Lời cầu xin của bầy tôi luôn được đáp lại ngoại trừ cầu xin điều tội lỗi hoặc
cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc và Istéjal.” Có lời hỏi: “Istéjal là gì thưa
Thiên Sứ?” Thiên Sứ  đáp: “Người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chẳng
thấy gì cả thế là y hối tiếc về vấn đề đó và chấm dứt lời cầu xin.” Hadith do
Muslim ghi lại.
4- Cấm cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy tớ và tài sản.
Nabi  nói:

 َﻭ ﹶﻻ، َﻭ ﹶﻻ َﺗ ْﺪﻋُﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ َﺧ َﺪ ِﻣ ﹸﻜ ْﻢ، َﻭ ﹶﻻ َﺗ ْﺪﻋُﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻻ ِﺩ ﹸﻛ ْﻢ،ﺴﻜﹸ ْﻢ
ِ  )) ﹶﻻ َﺗ ْﺪﻋُﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃْﻧﻔﹸ: ﹶﻗٍﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
.ﺐ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ُ ﺴَﺘﺠﹺﻴ
ْ  ﹶﻻ ُﺗﻮَﺍِﻓﻘﹸﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺳَﺎ َﻋ ﹰﺔ ﻧَﻴ ﹴﻞ ﻓِﻴﻬَﺎ َﻋﻄﹶﺎ ٌﺀ ﹶﻓَﻴ،َﺗ ْﺪﻋُﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍِﻟ ﹸﻜ ْﻢ
“Cấm các bạn cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy tớ và tài sản của các
bạn. Để lời cầu xin không hợp với thời khắc Allah chấp nhận lời cầu xin rồi
đáp lại cho các bạn.” Hadith do Muslim và Abu Dawud ghi lại.
5- Cấm ao ước để được chết.
Thiên Sứ  nói:

 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ: ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻻ ُﺑﺪﱠ ُﻣَﺘ َﻤﱢﻨﻴًﺎ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹸﻘ ﹾﻞ،ﻀﺮﱟ َﻧ َﺰ ﹶﻝ ﹺﺑ ِﻪ
ُ ﺕ ِﻟ
َ  )) ﹶﻻ َﻳَﺘ َﻤﱠﻨَﻴ ﱠﻦ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺖ ﺍﹾﻟ َﻮﻓﹶﺎ ﹸﺓ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ﻟِﻲ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ْ ﺤﻴَﺎ ﹸﺓ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ﻟِﻲ َﻭَﺗ َﻮﱠﻓﻨﹺﻲ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎَﻧ
َ ﺖ ﺍﹾﻟ
ْ ﹶﺃ ْﺣﹺﻴﻨﹺﻲ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎَﻧ
“Đừng nên nghĩ đến cái chết khi các bạn gặp phải tai nạn. Nếu bị bắt buộc
phải nghĩ đến thì hãy cầu xin:

((ﺖ ﺍﹾﻟ َﻮﻓﹶﺎ ﹸﺓ َﺧْﻴﺮًﺍ ﻟِﻲ
ِ  َﻭَﺗ َﻮﱠﻓﻨﹺﻲ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎَﻧ،ﺤﻴَﺎ ﹸﺓ َﺧْﻴﺮًﺍ ﻟِﻲ
َ ﺖ ﺍﹾﻟ
ِ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺃ ْﺣﹺﻴﻨﹺﻲ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎَﻧ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban cho bề tôi sức sống nếu cuộc sống tốt
hơn (cái chết), ngược lại nếu cái chết thoải mái, nhẹ nhỏm hơn thì hãy cho bề tôi
được chết.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
VII- Khuyến khích cầu xin.
Allah phán: Và Thượng Đế của các người phán: hãy cầu xin TA sẽ
được TA đáp lại. Chính những kẻ tự cao, tự đại sẽ đi vào địa ngục một cách
nhục nhã. Trích từ chương Al-Ghofir ayat: 60.
Allah phán: Khi các bầy tôi của TA hỏi Ngươi (hỡi Muhammad) về
TA, hãy trả lời họ: TA rất gần. TA sẽ đáp lại lời cầu xin của ai cầu xin TA. Vì
thế, hãy cầu xin TA và tin tưởng nơi TA may ra họ được hướng dẫn. Trích từ
chương Al-Baqoroh ayat: 186.
Allah phán: Hãy cầu xin Thượng Đế của các ngươi bằng sự khúm
núm và thầm kín . Quả thực, Ngài không thích những kẻ vượt quá mức (trong
lời cầu xin). Và đừng hủy hoại trái đất sau khi đã được cải thiện, và hãy cầu
xin Allah bằng sự sợ hãi và hy vọng. Thật sự, phần thưởng của Allah rất gần
với những người đức hạnh. Trích từ chương Al-Áraf ayat 55, 56.
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Sự Ưu Đãi Của Lời Tụng Niệm.
Allah phán: Hãy tưởng nhớ tụng niệm và tạ ơn TA, TA sẽ nhớ các
người. Và đừng bao giờ phản nghịch TA. Trích từ chương Al-Baqoroh ayat
152.
Hỡi những người có đức tin! Hãy tưởng nhớ tụng niệm Allah cho
thật nhiều. Trích từ chương Al-Ahzap ayat 41.
Những người nam, nữ thường xuyên tụng niệm Allah họ được
Allah chuẩn bị sẵn cho một phần thưởng vĩ đại. Trích từ chương Al-Ahzap
ayat 35.
Và hãy tụng niệm Thượng Đế của Ngươi (hỡi Muhammad) trong
thanh tâm, vừa tôn sùng vừa sợ hãi nhưng không quá lớn tiếng (hãy tụng
niệm Ngài) vào mỗi sáng và mỗi chiều. Và chớ là kẻ lơ là. Trích từ chương AlAhzap ayat 41.
Nabi  nói:

ﺖ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ِ ﺤ ﱢﻲ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﱢﻴ
َ  )) َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮُ َﺭﺑﱠ ُﻪ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ َﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮُ َﺭﺑﱠ ُﻪ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
.ﻭﻣﺴﻠﻢ
“Thí dụ: một người tụng niệm Thượng Đế của y còn người kia không tụng
niệm, giống như người sống và người chết.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim
ghi lại.
Nabi  nói:

ﺨْﻴ ﹺﺮ ﹶﺃ ْﻋﻤَﺎِﻟ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﺯﻛﹶﺎﻫَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻣﻠِﻴ ِﻜ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﺭﹶﻓ ِﻌﻬَﺎ ﻓِﻲ َﺩ َﺭﺟَﺎِﺗ ﹸﻜ ْﻢ َﻭ َﺧْﻴ ٌﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ
َ  ))ﹶﺃ ﹶﻻ ﹸﺃَﻧﺒﱢﹸﺌ ﹸﻜ ْﻢ ﹺﺑ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
((ﻀ ﹺﺮﺑُﻮﺍ ﹶﺃ ْﻋﻨَﺎﹶﻗ ﹸﻜ ْﻢ؟
ْ ﻀ ﹺﺮﺑُﻮﺍ ﹶﺃ ْﻋﻨَﺎﹶﻗ ُﻬ ْﻢ َﻭَﻳ
ْ ﻕ َﻭ َﺧْﻴ ٌﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻠ ﹶﻘﻮْﺍ َﻋ ُﺪﻭﱠ ﹸﻛ ْﻢ ﹶﻓَﺘ
ﺐ ﻭَﺍﹾﻟ َﻮ ﹺﺭ ﹺ
ﻕ ﺍﻟﺬﱠ َﻫ ﹺ
ِﻣ ْﻦ ﹺﺇْﻧﻔﹶﺎ ﹺ
. )) ِﺫ ﹾﻛﺮُ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ. َﺑﻠﹶﻰ:ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
“Chẳng lẽ không muốn Ta báo cho các bạn biết một việc làm tốt đẹp nhất khi
thực hiện, sạch sẽ nhất đối với Allah, cấp bậc của các bạn sẽ được nâng lên,
tốt đẹp hơn cả việc bố thí bằng vàng và bạc, tốt hơn cả việc thánh chiến và tử
vì đạo.” Họ đáp: “Vâng, chúng tôi muốn.” Nabi tiếp: “Tụng niệm Allah, Đấng tối
cao.” Hadith do Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại.
Nabi  nói:

ﺴ ِﻪ
ِ  ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻧﹺﻲ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔ، َﻭﹶﺃﻧَﺎ َﻣ َﻌﻪُ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻧﹺﻲ، ﹶﺃﻧَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ ﹶﻇ ﱢﻦ َﻋْﺒﺪِﻱ ﺑﹺﻲ: ))َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
ﺸْﺒ ﹴﺮ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮْﺑﺖُ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ
ِ ﺏ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ﹺﺑ
َ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮ،ﻺ َﺧْﻴ ﹴﺮ ِﻣْﻨ ُﻬ ْﻢ
ٍ ﻺ ﹶﺫ ﹶﻛ ْﺮﺗُﻪُ ﻓِﻲ َﻣ
ٍ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻧﹺﻲ ﻓِﻲ َﻣ،ﹶﺫ ﹶﻛ ْﺮﺗُﻪُ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ
َ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮ،ِﺫﺭَﺍﻋًﺎ
. َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺗَﺎﻧﹺﻲ َﻳ ْﻤﺸِﻲ ﹶﺃَﺗْﻴﺘُﻪُ َﻫ ْﺮ َﻭﹶﻟ ﹰﺔ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ،ﺏ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ِﺫﺭَﺍﻋًﺎ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮْﺑﺖُ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ ﺑَﺎﻋًﺎ
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“Allah phán: {Bầy tôi của TA có nhiều quan niệm về TA, ai quan niệm tốt thì
được tốt còn ai quan niệm xấu thì được xấu. TA sẽ ở cùng với người nào tụng
niệm TA, khi y tụng niệm TA trong thanh tâm, TA sẽ nhớ y trong thanh tâm.
Khi y khoe TA với mọi người, TA sẽ khoe y với các Thiên Thần tốt hơn họ.
Khi y dâng hiến cho TA (việc làm tốt đẹp) khoảng một gang tay TA sẽ đến
gần y khoảng một cánh tay, khi y dâng hiến cho TA (việc làm tốt đẹp) khoảng
một cánh tay TA sẽ đến gần y khoảng một giang tay và khi y đi đến TA, TA
sẽ chạy đến y.}” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Ông Abdullah bin Busr  kể:

 ﹶﻓﹶﺄ ْﺧﹺﺒ ْﺮﻧﹺﻲ،ﺕ َﻋﹶﻠ ﱠﻲ
ْ ﻼ ﹺﻡ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻛﺜﹸ َﺮ
 ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹺﺇﻥﱠ َﺷﺮَﺍِﺋ َﻊ ﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ:ﻼ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﹶﺃﻥﱠ َﺭﺟُ ﹰ ﺴ ﹴﺮ
ْ َُﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ْﺑ ﹺﻦ ﺑ
.ﻚ َﺭﻃﹾﺒﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺫ ﹾﻛ ﹺﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
َ ُ )) ﹶﻻ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ِﻟﺴَﺎﻧ:ﺸﱠﺒﺚﹸ ﹺﺑ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﺸ ْﻲ ٍﺀ ﹶﺃَﺗ
َ ﹺﺑ

“Có người đàn ông thưa với Nabi : “Thưa Thiên Sứ! Thật sự, những định luật
Islam quá nhiều đối với tôi, vậy hãy dạy tôi một việc để tôi làm thường xuyên
hơn.” Nabi  đáp: “Cái lưỡi của anh không ngừng tụng niệm Allah.” Hadith do
Tirmizy và Ibn Majah ghi lại.
Rosul  nói:

: ﹶﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ،ﺸ ﹺﺮ ﹶﺃ ْﻣﺜﹶﺎِﻟﻬَﺎ
ْ ﺴَﻨﺔﹸ ﹺﺑ َﻌ
َﺤ
َ ﺴَﻨ ﹲﺔ ﻭَﺍﹾﻟ
َ ﺏ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﹶﻠﻪُ ﹺﺑ ِﻪ َﺣ
 )) َﻣ ْﻦ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ َﺣ ْﺮﻓﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻛﺘَﺎ ﹺ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﻑ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ٌ  َﻭ ِﻣﻴ ٌﻢ َﺣ ْﺮ،ﻑ
ٌ  َﻭ ﹶﻻ ٌﻡ َﺣ ْﺮ،ﻑ
ٌ ﻒ َﺣ ْﺮ
ٌ  َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ﹶﺃِﻟ،ﻑ
ٌ  َﺣ ْﺮlAm

“Ai đọc một chữ trong Kinh Sách của Allah (tức Thiên Kinh Qur’an) sẽ được
một điều tốt và một điều tốt được nhân lên mười lần. Đừng tưởng

lA m là

một chữ ngược lại, “Alif” là một chữ, “Làm” là một chữ và “Mìm” là một
chữ.” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
Ông Uqbah bin Amir  kể:

ﺤﺐﱡ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻐﺪُ َﻭ ﹸﻛ ﱠﻞ
ِ  ))ﹶﺃﱡﻳ ﹸﻜ ْﻢ ُﻳ:ﺼﻔﱠ ِﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﺤﻦُ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡ
ْ  َﻭَﻧ ﺝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  َﺧ َﺮ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋ ْﻦ ﻋُ ﹾﻘَﺒ ﹶﺔ ْﺑ ﹺﻦ ﻋَﺎ ِﻣ ﹴﺮ
 ﻳَﺎ:َﻳ ْﻮ ﹴﻡ ﹺﺇﻟﹶﻰ ُﺑ ﹾﻄﺤَﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻭ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ َﻌﻘِﻴ ﹺﻖ ﹶﻓَﻴ ﹾﺄِﺗ َﻲ ِﻣْﻨﻪُ ﹺﺑﻨَﺎﹶﻗَﺘْﻴ ﹺﻦ ﹶﻛ ْﻮﻣَﺎ َﻭْﻳ ﹺﻦ ﻓِﻲ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ ﹺﺇﹾﺛ ﹴﻢ َﻭ ﹶﻻ ﹶﻗ ﹾﻄ ﹺﻊ َﺭ ِﺣ ﹴﻢ؟(( ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠﻨَﺎ
ﺏ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ
ﺠ ِﺪ ﹶﻓَﻴ ْﻌﹶﻠﻢُ ﹶﺃ ْﻭ َﻳ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ ﺁَﻳَﺘْﻴ ﹺﻦ ِﻣ ْﻦ ِﻛﺘَﺎ ﹺ
ﺴﹺ
ْ ﻼ َﻳ ْﻐﺪُﻭ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ َﻤ
 ))ﹶﺃﹶﻓ ﹶ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﻚ
َ ﺤﺐﱡ ﹶﺫِﻟ
ِ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻧ
 َﻭ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻋﺪَﺍ ِﺩ ِﻫ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ، َﻭﹶﺃ ْﺭَﺑ ٌﻊ َﺧْﻴ ٌﺮ ﹶﻟﻪُ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺭَﺑ ﹴﻊ،ﺙ
ٍ ﺙ َﺧْﻴ ٌﺮ ﹶﻟﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺛﹶﻼ
ﻼ ﹲ
 َﻭﹶﺛ ﹶ،َﻭ َﺟﻞﱠ َﺧْﻴ ٌﺮ ﹶﻟﻪُ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎﹶﻗَﺘْﻴ ﹺﻦ
.ﺍ ِﻹﹺﺑ ﹺﻞ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

“Rosul  đến thăm chúng tôi ở Al-Soffah(1) và nói: “Ai trong các bạn thích vào
mỗi sáng đi đến (thung lũng) But-han hoặc (thung lũng) Aqiq rồi dắt về hai
con lạc đà cái to và mập mà không bị phạm tội cũng như không bị đoạn tuyệt
quan hệ dòng tộc.” Chúng tôi đáp: “Thưa Thiên Sứ! Chúng tôi đều thích.” Người
tiếp: “Vậy sao các bạn không đi đến Thánh Đường vào mỗi sáng rồi đọc hai
ayat từ Kinh Sách của Allah, điều đấy tốt hơn hai con lạc đà cái, đọc ba (ayat)

(1) Al-Soffah là tên của trại tị nạn nằm phía sau Thánh Đường Nabi .
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tốt hơn ba (con lạc đà cái), đọc bốn (ayat) tốt hơn bốn (con lạc đà cái), và (cứ
thế) nhân lên theo số lượng lạc đà.” Hadith do Muslim ghi lại.
Rosul  nói:

ﺠ َﻊ
َ ﺿ ﹶﻄ
ْ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﺍ،ﺖ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺗ َﺮ ﹲﺓ
ْ  )) َﻣ ْﻦ ﹶﻗ َﻌ َﺪ َﻣ ﹾﻘ َﻌﺪًﺍ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﺬ ﹸﻛ ْﺮ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎَﻧ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﺖ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺗ َﺮ ﹲﺓ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ْ ﺠﻌًﺎ ﹶﻻ َﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮُ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎَﻧ
َﻀ
ْ َﻣ
“Ai đã ngồi hoặc nằm mà y không tụng niệm Allah là điều hối tiếc.” Hadith do
Abu Dawud ghi lại.
Nabi  nói:

،ﺼﻠﱡﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ َﻧﹺﺒﱢﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﺇﻻﱠ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﺗ َﺮ ﹲﺓ
َ  َﻭﹶﻟ ْﻢ ُﻳ،ﺠِﻠﺴًﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻓِﻴ ِﻪ
ْ ﺲ ﹶﻗ ْﻮ ٌﻡ َﻣ
َ  ))ﻣَﺎ َﺟﹶﻠ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
.ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﺷَﺎ َﺀ َﻋﺬﱠَﺑﻬُ ْﻢ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﺷَﺎ َﺀ ﹶﻏ ﹶﻔ َﺮ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
“Bất cứ nhóm nào khi ngồi không tụng niệm Allah và cũng không cầu xin
bằng an cho Nabi của họ là điều hối tiếc. Nếu muốn Allah sẽ trừng phạt họ và
nếu muốn Ngài sẽ tha thứ cho họ.” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
Rosul  nói:

ﺲ ﹶﻻ َﻳ ﹾﺬ ﹸﻛﺮُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﻗﹶﺎﻣُﻮﺍ َﻋ ْﻦ ِﻣﹾﺜ ﹺﻞ ﺟﹺﻴ ﹶﻔ ِﺔ
ﺠِﻠ ﹴ
ْ  ))ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻡ َﻳﻘﹸﻮﻣُﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ َﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺴ َﺮ ﹰﺓ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ْ ِﺣﻤَﺎ ﹴﺭ َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﺣ
“Bất cứ nhóm nào khi đứng dậy mà không tụng niệm Allah trong khi ngồi
giống như họ đã đứng trên xác thối của con lừa, rồi họ sẽ hối hận.” Hadith do
Abu Dawud và Ahmad ghi lại.
1- Lời tụng niệm sau khi thức dậy.
1-

((ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ْﺣﻴَﺎﻧَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ﻣَﺎ ﹶﺃﻣَﺎَﺗﻨَﺎ َﻭﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ ﺍﻟﱡﻨﺸُﻮ ُﺭ
َ ))ﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Mọi lọi ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah, Ngài đã phục
sinh chúng tôi lại sau khi đã làm chúng tôi chết, sau đó chúng tôi trở về gặp Ngài để
xét xử.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
2-

، ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ.ﺤ ْﻤ ُﺪ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ
َ ﻚ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
((ﺏ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ
 َﺭ ّﹺ،ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌِﻠ ّﹺﻲ ﺍﹾﻟ َﻌ ِﻈﻴ ﹺﻢ
ِ  َﻭ ﹶﻻ َﺣ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﺎ،ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ  ﻭَﺍ،ﷲ
ُ  َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﻭَﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Vinh quang thay Allah, mọi
lời ca ngợi đều kính dâng Allah, không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ
phụng mà chỉ có Allah, Allah thật vĩ đại và không có sự chuyển động nào chuyển
động và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah Đấng Tối Cao,
Đấng Vĩ Đại muốn chuyển động. Lạy Thượng Đế! hãy dung thứ tội cho bề tôi.}
Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
3-
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(( َﻭﹶﺃ ِﺫ ﹶﻥ ِﻟـﻲ ﹺﺑ ِﺬ ﹾﻛـ ﹺﺮ ِﻩ، َﻭ َﺭ ﱠﺩ َﻋﹶﻠـ ﱠﻲ ﺭُﻭ ِﺣـﻲ،ﺴـﺪِﻱ
َ ﺤ ْﻤـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻋَﺎﻓﹶﺎﹺﻧـﻲ ِﻓـﻲ َﺟ
َ ))ﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Mọi lọi ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah Đấng đã ban
sự lành mạnh cho cơ thể bề tôi, Đấng đã trả linh hồn lại cho bề tôi và ban cho bề
tôi sự dễ dàng khi ca tụng Ngài.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
4-
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Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi sự cám dỗ của
Shayton.}

zQuả thực, trong việc tạo hóa các tầng trời, trái đất và trong việc luân
chuyển của ban đêm và ban ngày là những dấu hiệu cho những người hiểu biết.
(Những người hiểu biết) là những người tưởng nhớ Allah (trong mọi hoàn cảnh)
lúc đứng, lúc ngồi cũng như lúc nằm nghiêng một bên và nghiền ngẫm (về sự mầu
nhiệm) trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên): “Lạy
Thượng Đế chúng tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài hãy bảo vệ chúng tôi tránh khỏi sự trừng
phạt của hỏa ngục. Thưa Thượng Đế chúng tôi! Quả thực, ai đã bị Ngài cho vào
hỏa ngục thì y đã bị Ngài sỉ nhục. Và những kẻ lầm đường lạc lối sẽ không được ai
giúp đỡ. Lạy Thượng Đế chúng tôi! Chúng tôi đã nghe lời gọi của (Thiên Sứ
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Muhammad) mời (chúng tôi) đến với đức tin, (Người) bảo: “Này các bạn hãy tin
tưởng nơi Thượng Đế của các bạn,” bởi thế chúng tôi đã tin tưởng. Lạy Thượng
Đế chúng tôi! Xin ngài hãy tha tội cho chúng tôi và xóa bỏ mọi việc làm xấu của
chúng tôi và cho chúng tôi được chết cùng với nhóm người đức hạnh. Lạy Thượng
Đế chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi điều mà Ngài đã hứa với chúng tôi qua
(lời nói của) các vị Thiên Sứ của Ngài và đừng sỉ nhục chúng tôi vào Ngày phục
sinh. Quả thực, Ngài (rất uy tín) không bao giờ thất hứa.” Do đó, Thượng Đế của
họ đã đáp lời cầu nguyện của họ, Ngài phán bảo: “TA sẽ không làm phí mất công
của bất cứ ai làm việc gì trong các người dù là nam hay nữ, dù người này hay
ngươi kia. Bởi thế, những ai đã di cư hoặc bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ và
chịu hoạn nạn đau khổ vì chính nghĩa của TA, song đã anh dũng chiến đấu và bị
giết thì chắc chắn TA sẽ xóa bỏ mọi tội lỗi của họ cho họ và thu nhận họ vào
những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy, (đấy là) một phần
thưởng xứng đáng từ Allah. Và Allah có những phần thưởng tốt đẹp nhất.” (Này
Muhammad) Ngươi chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng của những kẻ ngoại đạo
trên mặt đất. (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ, rồi nhà ở của chúng sẽ là hỏa
ngục, một nơi ở vô cùng tồi tệ. Ngược lại, những ai sợ Thượng Đế của họ thì sẽ
được hưởng những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy, nơi mà
họ sẽ vào đó ở đời đời, một sự biệt đãi từ Allah và những gì của Allah sẽ tốt nhất
cho những người đức hạnh. Và Quả thực, trong nhóm người Do Thái giáo và
người Thiên Chúa giáo có số người tin tưởng nơi Allah, tin tưởng vào điều (mặc
khải) đã được ban xuống cho (Nabi Muhammad) và điều (mặc khải) đã được ban
cho họ, họ hạ mình khiêm tốn trước Allah, họ không che giấu hay thay đổi những
lời mặc khải của Allah. Họ đã được Allah chuẩn bị sẵn cho một phần thưởng. Quả
thực, Allah rất nhanh trong việc tính sổ (thưởng phạt). Hỡi những người có đức
tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn, kiên quyết và hãy kính sợ Allah để may ra các ngươi
được chiến thắng.{ Trích từ chương Ali Imrom ayat 190 - 200.
2- Lời cầu xin khi mặc trang phục.
5- Nabi  nói: “Ai mặc áo và nói:

(( َﻭ َﺭ َﺯﹶﻗﻨﹺﻴـ ِﻪ ِﻣـ ْﻦ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ َﺣـ ْﻮ ﹴﻝ ِﻣﱢﻨـﻲ َﻭ ﹶﻻ ﹸﻗـ ﱠﻮ ٍﺓ،ﺏ
َ ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻛﺴَﺎﻧﹺﻲ َﻫـﺬﹶﺍ ﺍﻟﱠﺜـ ْﻮ
َ ))ﺍﹾﻟ
sẽ được xóa sạch những tội lỗi đã và chưa phạm.” Hadith do Abu Dawud ghi
lại.
Ý nghĩa: {Mọi lọi ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah, Đấng đã ban
cái mặc và ban tặng bổng lộc cho bề tôi trong khi bề tôi không có khả năng tạo ra
nó.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại.
3- Lời cầu xin khi mặc áo mới.
6-

ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷ ﱢﺮ ِﻩ َﻭ َﺷ ﱢﺮ ﻣَﺎ
َ  َﻭﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ُﻚ ِﻣ ْﻦ َﺧْﻴ ﹺﺮ ِﻩ َﻭ َﺧْﻴ ﹺﺮ ﻣَﺎ ﺻُﹺﻨ َﻊ ﹶﻟﻪ
َ  ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ،ﺴ ْﻮَﺗﻨﹺﻴ ِﻪ
َ ﺖ ﹶﻛ
َ ﺤ ْﻤ ُﺪ ﹶﺃْﻧ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻟ
((ُﺻُﹺﻨ َﻊ ﹶﻟﻪ
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Mọi lời ca ngợi tán dương là của Ngài, Ngài đã
ban cho bề tôi cái mặc. Cầu xin hãy ban cho bề tôi những điều tốt lành từ áo này
và tránh mọi điều xấu xa từ nó.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy ghi lại.
4- Lời cầu xin cho người khác khi y mặc được áo mới.
7((ﷲ َﺗﻌَﺎﹶﻟـﻰ
ُ ﺨِﻠﻒُ ﺍ
ْ ُ))ُﺗْﺒـِﻠﻰ َﻭﻳ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah, Đấng tối cao ban cho anh sống thọ để được
mặc áo đến cũ, sau đó thay cho anh áo khác tốt hơn nó.} Hadith do Abu Dawud
ghi lại.
8-

((ﺖ َﺷـﻬﹺﻴﺪﹰﺍ
ْ ﺶ َﺣـﻤِﻴﺪﹰﺍ َﻭﻣُـ
ْ ﺲ َﺟـﺪِﻳﺪﹰﺍ َﻭ ِﻋـ
ْ ))ِﺍﹾﻟَﺒـ

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban cho bạn luôn được áo mới, ban cho bạn
được sống hạnh phúc và ban cho bạn chết trong chính nghĩa.} Hadith do Ibn
Majah và Al-Baghowy ghi lại.
5- Nói khi treo (hoặc móc) áo.
9-

(({ z))

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
6- Lời cầu xin khi vào nhà vệ sinh.
10-

((ﺚ
ِ ﺨﺒَﺎِﺋ
َ ﺚ ﻭَﺍﹾﻟ
ِ ُﻚ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟﺨُﺒ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ِ))ﹺﺑﺴْـ ﹺﻢ ﺍﷲ

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Thưa Allah! Cầu xin Ngài che chở bề tôi
tránh xa Shayton nam và Shayton nữ.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
7- Lời cầu xin khi ra nhà vệ sinh.
((ﻚ
َ ))ﻏﹸﻔﹾـﺮَﺍَﻧ
11Ý nghĩa: {Cầu xin sự tha thứ của Ngài.} Hadith do Abu Dawud, AlTirmizy và Ibn Majah ghi lại.
8- Lời tụng niệm khi lấy Wuđụa(1).
12-

(({ z))

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah.}
9- Lời tụng niệm sau khi lấy nước Wuđụa.
13- Thiên Sứ  nói: “Ai nói:

((ﺤﻤﱠﺪﹰﺍ َﻋﺒْـ ُﺪ ُﻩ َﻭ َﺭﺳُﻮﹸﻟ ُﻪ
َ  َﻭﹶﺃﺷْـ َﻬﺪُ ﹶﺃﻥﱠ ُﻣ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣـ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ
ُ ))ﹶﺃﺷْـ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
sau khi lấy Wuđụa sẽ được mở tám cánh cửa của thiên đàng, y đi vào bất cứ
cửa nào muốn.” Hadith do Muslim ghi lại.
(1) Wuđụa là lấy nước dâng lễ Solah.

Husnun

Al- Muslim

27

ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ

Ý nghĩa: {Tôi xin xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được
thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài và chứng nhận
rằng Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.}
14-

((ﲔ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﹺﻨـﻲ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ ﹶﻄ َّﻬـﺮﹺﻳ َﻦ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﹺﻨـﻲ ِﻣـ َﻦ ﺍﻟﱠﺘﻮﱠﺍﹺﺑ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy biến bề tôi thành một trong những
người thành thật sám hối và hãy biến bề tôi nằm trong những người sạch sẽ.}
Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
15-

((ﻚ
َ ﺏ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
ُ  ﹶﺃ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ َﻙ َﻭﹶﺃﺗُﻮ،َ ﹶﺃﺷْـ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧﺖ،ﺤ ْﻤـ ِﺪ َﻙ
َ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﻭﹺﺑ
َ )) ُﺳـْﺒﺤَﺎَﻧ
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah! Và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng
tán dương, tôi xin xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng
mà chỉ có Ngài. Cầu xin Ngài dung thứ tội cho bề tôi và bề tôi trở về sám hối với
Ngài.} Hadith do Al-Nasa-y ghi lại.
10- Lời tụng niệm khi ra khỏi nhà.
16- Nabi  nói: “Ai ra khỏi nhà và nói:

((ﷲ
ِ  َﻭ ﹶﻻ َﺣـ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﹸﻗـ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﺎ،ﷲ
ِ  َﺗ َﻮﻛﱠ ﹾﻠﺖُ َﻋﹶﻠـﻰ ﺍ،ﷲ
ِ ﺴـ ﹺﻢ ﺍ
ْ  ))ﹺﺑcó lời bảo: ‘anh đã được
bảo vệ, đã được hướng dẫn và Shayton không đến gần anh được.’ Lúc đấy
Shayton nói với nhau: ‘Làm sao anh hại được đối với người đã được hướng
dẫn và được bảo vệ.’” Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, bề tôi phó thác cho Ngài, không có sự
chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ
Allah muốn.}
17-

ﺿـ ﱠﻞ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺃ ﹺﺯﻝﱠ ﹶﺃ ْﻭ ﺃﹸ َﺯﻝﱠ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺃ ﹾﻇِﻠـ َﻢ ﹶﺃ ْﻭ ﺃﹸ ﹾﻇﹶﻠـ َﻢ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺃ ْﺟ َﻬـ ﹶﻞ
َ ﺿـ ﱠﻞ ﹶﺃ ْﻭ ﺃﹸ
ِ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
((ﺠ َﻬـ ﹶﻞ َﻋﹶﻠـ ﱠﻲ
ْ ُﹶﺃ ْﻭ ﻳ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi lầm lạc
hoặc bị làm cho lầm lạc hoặc làm sai hoặc bị hướng dẫn sai hoặc làm điều bất
công hoặc bị đàn áp làm điều bất công hoặc làm điều ngu muội hoặc bị hướng dẫn
làm điều ngu đần.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah
ghi lại.
11- Lời tụng niệm khi vào nhà.
ِ َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺍ
18- ((ﷲ َﺭﱢﺑَﻨـﺎ َﺗ َﻮﻛﱠ ﹾﻠَﻨـﺎ

،ﷲ َﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ
ِ ﺴـ ﹺﻢ ﺍ
ْ  َﻭﹺﺑ،ﺠﻨَﺎ
ْ ﷲ َﻭﹶﻟ
ِ ﺴـ ﹺﻢ ﺍ
ْ ))ﹺﺑ

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah chúng tôi vào, nhân danh Allah chúng tôi đã
ra và chỉ có Allah là Thượng Đế của chúng tôi, đáng để cho chúng tôi phó thác.}
Hadith do Abu Dawud ghi lại.
Sau khi tụng niệm xong thì nói: ((َﻭَﺑ َﺮﻛﹶﺎُﺗ ُﻪ
người thân.

ﷲ
ِ ﻼ ُﻡ َﻋﻠﹶﻴ ﹸﻜ ْﻢ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺔﹸ ﺍ
 ))ﺍﻟﺴﱠ ﹶcho

Husnun

Al- Muslim

28

ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban sự bình an, sự khoan dung và phúc lành của
Ngài cho các bạn.}

12- Lời cầu xin khi đi Masjid (Thánh Đường).
19-

، َﻭ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ ْﻮﻗِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ،ﺼﺮﹺﻱ ﻧُﻮﺭًﺍ
َ  َﻭﻓِﻲ َﺑ، َﻭﻓِﻲ َﺳ ْﻤﻌِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ، َﻭﻓِﻲ ِﻟﺴَﺎﻧﹺﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ
 ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ، َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠﻔِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ، َﻭ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃﻣَﺎﻣِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ، َﻭ َﻋ ْﻦ ِﺷﻤَﺎِﻟﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ، َﻭ َﻋ ْﻦ َﻳﻤِﻴﻨﹺﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ،ﺤﺘِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ
ْ َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺗ
، ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺃ ْﻋ ِﻄﻨﹺﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ. ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ، ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻟِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ، َﻭ َﻋ ﱢﻈ ْﻢ ﻟِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ، َﻭﹶﺃ ْﻋ ِﻈ ْﻢ ﻟِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ،ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ
((ﺸﺮﹺﻱ ﻧُﻮﺭًﺍ
َ  َﻭﻓِﻲ َﺑ، َﻭﻓِﻲ َﺷ ْﻌﺮﹺﻱ ﻧُﻮﺭًﺍ، َﻭﻓِﻲ َﺩﻣِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ،ﺤﻤِﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ
ْ  َﻭﻓِﻲ ﹶﻟ،ﺼﹺﺒﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ
َ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻓِﻲ َﻋ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài ban ánh sáng cho con tim, cho lưỡi,
cho lổ tai, cho mắt của bề tôi. Hãy ban ánh sáng ở phía trên, ở phía dưới, ở bên
phải, ở bên trái, ở phía trước và ở phía sau cho bề tôi. Hãy ban ánh sáng trong cơ
thể, trong tinh thần, trong thịt, trong máu, trong tóc và trong con người của bề tôi.}
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

(( َﻭﻧُﻮﺭًﺍ ِﻓـﻲ ِﻋﻈﹶﺎ ِﻣـﻲ... ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ِﻟـﻲ ﻧُﻮﺭًﺍ ِﻓـﻲ ﹶﻗْﺒـﺮﹺﻱ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban ánh sáng ở trong ngôi mộ của bề tôi ...
cả trong xương của bề tôi.}

(( َﻭ ﹺﺯ ْﺩﹺﻧـﻲ ُﻧـﻮﺭًﺍ، َﻭ ﹺﺯ ْﺩﹺﻧـﻲ ُﻧـﻮﺭًﺍ،)) َﻭ ﹺﺯ ْﺩﹺﻧـﻲ ُﻧـﻮﺭًﺍ
Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài hãy thêm ánh sáng cho bề tôi.} Hadith do AlBukhory ghi lại.

((ﺐ ِﻟـﻲ ُﻧـﻮﺭًﺍ َﻋـﻠﹶﻰ ُﻧـﻮ ﹴﺭ
ْ )) َﻭ َﻫـ
Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài hãy ban cho bề tôi ánh sáng đẹp nhất.} Hadith
được trích trong quyển Fath Al-Bary của Ibn Hajar.
13- Lời cầu xin khi vào Masjid.
20-

((ﷲ
ِ ﻼﻡُ َﻋﻠﹶـﻰ َﺭﺳُـﻮ ﹺﻝ ﺍ
ﻼ ﹸﺓ ﻭَﺍﻟﺴﱠـ ﹶ
 ﻭَﺍﻟﺼﱠـ ﹶ،ِ))ﹺﺑﺴْـ ﹺﻢ ﺍﷲ

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cầu xin Allah ban hồng ân và sự bình an cho
Thiên Sứ của Ngài.} Hadith do Abu Dawud và Al-Nasa-y ghi lại.

((ﻚ
َ ﺏ َﺭ ْﺣـ َﻤِﺘ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻓَﺘـ ْﺢ ِﻟـﻲ ﹶﺃْﺑﻮَﺍ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa khoan dung
độ lượng của Ngài cho bề tôi.} Hadith do Muslim ghi lại.

((ﺸْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﺍﻟ ﱠﺮﺟﹺﻴ ﹺﻢ
 َﻭ ُﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﹺﻧ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ِﺪ ﹺﱘ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ، َﻭﹺﺑ َﻮ ْﺟ ﹺﻬ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹺﺮ ﹺﱘ،ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ
ِ ))ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﺑﹺﺎ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Rất Mực Rộng Lượng,
Đấng có uy quyền vĩnh hằng che chở tránh xa sự cám dỗ của Shayton đáng bị
nguyền rủa.}
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Thiên sứ  nói: “Khi cầu xin như thế Shayton nói: ‘y đã được bảo vệ
tránh khỏi ta trong ngày hôm nay.’” Hadith do Abu Dawud ghi lại.

14- Lời cầu xin khi ra Masjid.
21-

،ﻚ
َ ﻀـِﻠ
ْ ﻚ ِﻣـ ْﻦ ﹶﻓ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ،ِﻼ ُﻡ َﻋﻠﹶـﻰ َﺭﺳُـﻮ ﹺﻝ ﺍﷲ
ﻼ ﹸﺓ ﻭَﺍﻟﺴﱠـ ﹶ
 ﻭَﺍﻟﺼﱠـ ﹶ،ِ))ﹺﺑﺴْـ ﹺﻢ ﺍﷲ
((ﺸـْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﺍﻟ ﱠﺮﺟﹺﻴ ﹺﻢ
ﺼ ْﻤﹺﻨـﻲ ِﻣـ َﻦ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ْﻋ
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cầu xin Allah ban hồng ân và sự bình an cho
Thiên Sứ của Ngài, bề tôi cầu xin sự ưu đãi nơi Ngài, và cầu xin Ngài che chở bảo
vệ bề tôi tránh khỏi sự cám dỗ của loài Shayton đáng bị nguyền rủa.} Hadith do
Muslim, Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại.
15- Lời tụng niệm khi nghe Azan.
22- Nabi  nói: “Khi nghe Muazzin(1) nói thì nói theo lời anh ta ngoại
trừ hai câu:

((ﻼ ِﺓ
))ﺣَـ ﱠﻲ َﻋﻠﹶـﻰ ﺍﻟﺼﱠـ ﹶ

Ý nghĩa: {Hãy nhanh nhanh đến dâng lễ Solah.}

((ﺡ
ﻼﹺ
))ﺣَـ ﱠﻲ َﻋﻠﹶـﻰ ﺍﹾﻟﻔﹶـ ﹶ
Ý nghĩa: {Hãy nhanh nhanh đến với sự chiến thắng.}
thì nói: ((ﷲ
ِ ﹺﺑﺎ

)) ﹶﻻ َﺣـ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﹸﻗـ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻻﱠ.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

Ý nghĩa: {Không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có
quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.}
** Lời tụng niệm sau Azan.
23-

،ُﺤﻤﱠـﺪﹰﺍ َﻋﺒْـ ُﺪ ُﻩ َﻭ َﺭﺳُـﻮﹸﻟﻪ
َ ُ َﻭﹶﺃﻥﱠ ﻣ،ﻚ ﹶﻟـ ُﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣـ َﺪ ُﻩ ﹶﻻ َﺷـﺮﹺﻳ
ُ )) َﻭﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃﺷْـ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
((ﻼ ﹺﻡ ﺩِﻳﻨـﹰﺎ
 َﻭﺑﹺﺎ ِﻹ ْﺳـ ﹶ،ﺤ ﱠﻤـ ٍﺪ َﺭﺳُـﻮ ﹰﻻ
َ ُ َﻭﹺﺑﻤ،ﷲ َﺭّﺑـﹰﺎ
ِ ﺖ ﺑﹺﺎ
ُ َﺭﺿِﻴـ
Ý nghĩa: {Và tôi xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ
phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài và quả thực,
Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài. Tôi đã hài lòng Allah là
Thượng Đế, hài lòng Muhammad  là vị Thiên Sứ và hài lòng Islam là chính
đạo.} Hadith do Muslim ghi lại.
24-

((ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ ﺻ ّﹺﻞ َﻭﺳَـِﻠ ْﻢ َﻋﹶﻠـﻰ َﻧﹺﺒﹺﻴﻨَـﺎ ُﻣ
َ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban hồng phúc và sự bình an cho Nabi
Muhammad của chúng tôi.}
(1) Mu-az-zin là người kêu gọi hành lễ Solah.
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25-

،ﻀـﻴﹶﻠ ﹶﺔ
ِ ﺤﻤﱠـﺪًﺍ ﺍﹾﻟ َﻮ ِﺳـﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻔ
َ ﺕ ُﻣ
ِ  ﺁ،ﻼ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹶﻘـﺎِﺋ َﻤ ِﺔ
ﺼـ ﹶ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ،ﺏ َﻫـ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮ ِﺓ ﺍﻟﱠﺘـﺎ ﱠﻣ ِﺔ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﺭ ﱠ
((ﻚ ﹶﻻ ُﺗﺨْـِﻠﻒُ ﺍﹾﻟﻤِﻴـﻌَﺎ َﺩ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،ُﺤﻤُـﻮﺩﹰﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻭ َﻋـ ْﺪَﺗﻪ
ْ ﻭَﺍْﺑ َﻌﹾﺜـ ُﻪ َﻣﻘﹶﺎﻣـﹰﺎ َﻣ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của lời kêu gọi này, là Chủ
Nhân của sự bình an vĩnh hằng. Cầu xin Ngài hãy ban cho Nabi Muhammad ngôi
nhà trên thiên đàng, ở trên một địa vị cao nhất trên mọi tạo vật. Và hãy phục sinh
Người lại vào Ngày phán xử trên cương vị được mọi người khen ngợi. Quả thực,
Ngài (rất uy tín) không bao giờ thất hứa.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
Nabi  nói: “Ai cầu xin (như vậy sau Azan) thì y được Ta biện hộ
cho vào Ngày Sau.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
26- Thiên Sứ  nói:
. ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟﺪﱡﻋَﺎ َﺀ ﺣِﻴَﻨِﺌ ٍﺬ ﹶﻻ ُﻳ َﺮﺩﱡ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﲪﺪ،ِﲔ ﺍ َﻷﺫﹶﺍ ِﻥ ﻭَﺍ ِﻹﻗﹶﺎ َﻣﺔ
َ ﺴ ِﻪ َﺑ
ِ  ))َﻳ ْﺪﻋُﻮ ِﻟَﻨ ﹾﻔ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
“Hãy cầu xin cho bản thân trong khoảng giữa Azan và Iqomah. Quả thực, lời
cầu xin sẽ không bị từ chối.” Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy và Ahmad ghi
lại.
16- Lời cầu xin Istiftah(1)
27-

 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ.ﺏ
ﻕ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐـ ﹺﺮ ﹺ
ﺸـ ﹺﺮ ﹺ
ْ ﺕ َﺑْﻴ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ  ﹶﻛ َﻤـﺎ ﺑَﺎ َﻋـ ْﺪ،ﻱ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺑَﺎ ِﻋـ ْﺪ َﺑْﻴﹺﻨـﻲ َﻭَﺑْﻴ َﻦ َﺧﻄﹶﺎﻳَﺎ
ﺴـ ﹾﻠﻨﹺﻲ ِﻣـ ْﻦ
ِ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ.ﺲ
ﺏ ﺍ َﻷْﺑَﻴﺾُ ِﻣـ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺪَﻧ ﹺ
ُ  ﹶﻛ َﻤـﺎ ﻳَُﻨﻘﱠـﻰ ﺍﻟﱠﺜ ْﻮ،ﻱ
َ َﻧ ﱢﻘﹺﻨـﻲ ِﻣـ ْﻦ َﺧﻄﹶﺎﻳَﺎ
((ﻱ ﺑﹺﺎﻟﺜﱠ ﹾﻠ ﹺﺞ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤـﺎ ِﺀ ﻭَﺍﹾﻟَﺒ َﺮ ِﺩ
َ َﺧﻄﹶﺎﻳَﺎ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy cách xa giữa bề tôi và tội lỗi
giống như Ngài đã cách xa hai hướng đông và tây. Hãy tẩy sạch tội lỗi cho bề tôi
giống như tẩy chất dơ ra khỏi áo trắng và hãy tẩy rửa bề tôi được sạch tội lỗi (như
được tắm sạch) bằng nước tinh khiết.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
28-

(( َﻭَﺗﻌَﺎﹶﻟـﻰ َﺟـ ﱡﺪ َﻙ َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹶﻏْﻴـﺮُ َﻙ،ﻚ
َ ُ َﻭَﺗَﺒـﺎ َﺭ َﻙ ﺍ ْﺳـﻤ،ﺤ ْﻤـ ِﺪ َﻙ
َ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﻭﹺﺑ
َ )) ُﺳـْﺒﺤَﺎَﻧ
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng
tán dương, may mắn thay Đại Danh của Ngài, tối cao thay uy quyền của Ngài và
không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do
Abu Dawud, Al-Tirmizy, Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.
29-

 ﹺﺇﻥﱠ،ﲔ
َ ﺸـ ﹺﺮ ِﻛ
ْ  َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃﻧَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻤ،ﺽ َﺣﻨﹺﻴﻔﹰﺎ
َ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴـﻤَﺎﻭَﺍ
ﺖ َﻭ ْﺟ ﹺﻬـ َﻲ ِﻟﱠﻠﺬِﻱ ﹶﻓ ﹶﻄ َﺮ ﺍﻟ ﱠ
ُ )) َﻭﺟﱠ ْﻬ
ﻚ ﺃﹸ ِﻣ ْﺮﺕُ َﻭﹶﺃﻧَﺎ ِﻣ َﻦ
َ  َﻭﹺﺑ ﹶﺬِﻟ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ  ﹶﻻ َﺷـﺮﹺﻳ،ﲔ
َ ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ
 َﻭ َﻣﻤَﺎﺗِﻲ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﺭ ﱢ،ﻱ
َ ﺤﻴَﺎ
ْ  َﻭ َﻣ،ﺴﻜِﻲ
ُ  َﻭُﻧ،ﻼﺗِﻲ
ﺻﹶ
َ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﺖ
َ ﺖ ﺍﹾﻟ َﻤِﻠﻚُ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺃْﻧ.ﲔ
َ ﺴِﻠ ِﻤ
ْ ُﺍﹾﻟﻤ
ُ ﻭَﺍ ْﻋَﺘ َﺮ ﹾﻓﺖ، ﹶﻇﹶﻠ ْﻤﺖُ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ، َﻭﹶﺃﻧَﺎ َﻋْﺒﺪُ َﻙ،ﺖ َﺭﺑﱢﻲ
(1) Is-tif-tah là lời cầu xin trong lúc dâng lễ Solah sau khi nói Allahu Akbar lần đầu tiên.
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ﻕ ﹶﻻ
ﻼﹺ
ﺴـ ﹺﻦ ﺍ َﻷ ْﺧ ﹶ
َ  ﻭَﺍ ْﻫ ِﺪﻧﹺﻲ َﻷ ْﺣ،ﺖ
َ ﺏ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹺﺇﻧﱠ ُﻪ ﹶﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ، ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ ﹸﺫﻧُﻮﹺﺑـﻲ َﺟﻤِﻴﻌًﺎ،ﹺﺑ ﹶﺬْﻧﺒﹺﻲ
ﻚ
َ  ﹶﻟﱠﺒْﻴ،ﺖ
َ ﺼ ﹺﺮﻑُ َﻋﻨﱢﻲ َﺳـَّﻴﹶﺌﻬَﺎ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
ْ ﻑ َﻋﻨﱢﻲ َﺳـَّﻴﹶﺌﻬَﺎ ﹶﻻ َﻳ
ْ ﺻ ﹺﺮ
ْ  ﻭَﺍ،ﺖ
َ ﺴـﹺﻨﻬَﺎ ﹺﺇ ﹶﱠﻻ ﹶﺃْﻧ
َ َﻳ ْﻬﺪِﻱ َﻷ ْﺣ
َ ﺲ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
َ ﺸـ ﱡﺮ ﹶﻟْﻴ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ،ﻚ
َ ﺨْﻴ ُﺮ ﹸﻛﻠﱡ ُﻪ ﻓِﻲ َﻳ َﺪْﻳ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ﻚ
َ َﻭ َﺳـ ْﻌ َﺪْﻳ
،ﺖ
َ ﺖ َﻭَﺗ َﻌـﺎﹶﻟْﻴ
َ  َﺗَﺒـﺎ َﺭ ﹾﻛ،ﻚ
َ ﻚ َﻭﹺﺇﹶﻟْﻴ
َ  ﹶﺃﻧَﺎ ﹺﺑ،ﻚ
((ﻚ
َ ﺏ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
ُ ﹶﺃ ْﺳـَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ َﻙ َﻭﹶﺃﺗُـﻮ
Ý nghĩa: {Bề tôi đã hướng mặt về Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất
một cách vững vàng và bề tôi không phải là những kẻ thờ đa thần. Quả thực, lễ
Solah, vật tế và mạng sống lẫn cái chết của bề tôi thuộc về Allah Đấng Chúa Tể
của vũ trụ mà không có cộng tác, vì lẽ đó bề tôi nhận được lệnh phải thành tâm tôn
thờ và bề tôi thuộc nhóm người Muslim. Thưa Allah! Ngài là Đức Vua không có
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, Ngài là Thượng Đế
của bề tôi và bề tôi là tôi tớ của Ngài. Bề tôi đã phạm sai lầm và tội lỗi, cầu xin
Ngài hãy dung thứ tất cả tội lỗi cho bề tôi. Quả thực, không ai có khả năng dung
thứ tội ngoại trừ Ngài. Cầu xin hãy ban cho bề tôi có được đức tính tốt đẹp nhất,
không ai có khả năng ban cho ngoại trừ Ngài. Và hãy đem mọi điều xấu tránh xa
bề tôi bởi vì không ai có khả năng mà chỉ có Ngài. Vâng, bề tôi nghe lời Ngài,
tuân lệnh Ngài, tất cả điều tốt xuất phát từ đôi tay Ngài và mọi điều xấu không
được dâng hiến cho Ngài. Bề tôi là do Ngài tạo hóa và thuộc về Ngài, Ngài là
Đấng Tối Cao đã ban mọi điều may mắn, cầu xin Ngài dung thứ tội lỗi cho bề tôi
và bề tôi quay trở về sám hối với Ngài.} Hadith do Muslim ghi lại.
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ﺐ
 َﻋـﺎِﻟ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹺ،ﺽ
ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ ﺴـﻤَﺎﻭَﺍ
 ﹶﻓـﺎ ِﻃ َﺮ ﺍﻟ ﱠ، َﻭﹺﺇ ْﺳـﺮَﺍﻓِﻴ ﹶﻞ، َﻭﻣِﻴـﻜﹶﺎﺋِﻴ ﹶﻞ،ﺏ ﹺﺟْﺒﺮَﺍﺋِﻴ ﹶﻞ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﺭ ﱠ
 ﺍ ْﻫـ ِﺪﹺﻧـﻲ ِﻟ َﻤـﺎ،ﺨـَﺘِﻠﻔﹸـﻮ ﹶﻥ
ْ ﺤـ ﹸﻜ ُﻢ َﺑْﻴ َﻦ ِﻋَﺒـﺎ ِﺩ َﻙ ﻓِﻴ َﻤـﺎ ﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ َﻳ
ْ ﺖ َﺗ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﺸـﻬَﺎ َﺩ ِﺓ
ﻭَﺍﻟ ﱠ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،ﻚ
َ ﺤـ ﱢﻖ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫﹺﻧ
َ ﻒ ﻓِﻴـ ِﻪ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟ
َ ﺍ ْﺧـﺘُِﻠ
((ﺴـَﺘﻘِﻴـ ﹴﻢ
ْ ﻁ ُﻣ
ٍ ﺻـﺮَﺍ
ِ ﺸـﺎ ُﺀ ﹺﺇﹶﻟـﻰ
َ ﻚ َﺗ ْﻬـﺪِﻱ َﻣـ ْﻦ َﺗ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của Jibroil, Mikail và Isrofil,
Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất, Đấng am tường mọi việc vô hình cũng như
hữu hình, Ngài là Thẩm Phán phân xử những điều tranh cải giữa các bầy tôi của
Ngài. Cầu xin hãy hướng dẫn bề tôi làm đúng nhất trong sự bị tranh cải bằng mệnh
lệnh của Ngài. Quả thực, Ngài muốn hướng dẫn bất cứ ai tùy thích theo con đường
chính đạo.} Hadith do Muslim ghi lại.
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ﺤـ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ﺤـ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻛِﺜـﲑًﺍ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒـ ُﺮ ﹶﻛﺒﹺﲑﹰﺍ
ُ  ﺍ،ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒـ ُﺮ ﹶﻛﺒﹺﲑﹰﺍ
ُ  ﺍ،ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒـ ُﺮ ﹶﻛﺒﹺﲑﹰﺍ
ُ ))ﺍ
،ﻼ
ﺻـﻴ ﹰ
ِ ﷲ ﺑُ ﹾﻜ َﺮ ﹰﺓ َﻭﹶﺃ
ِ  َﻭﺳُـْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ،ﻼ
ﺻ ـﻴ ﹰ
ِ ﷲ ﺑُ ﹾﻜ َﺮ ﹰﺓ َﻭﹶﺃ
ِ  َﻭﺳُـْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ،ﺤـ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻛِﺜـﲑًﺍ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ﹶﻛِﺜـﲑًﺍ
ﺻـﻴ ﹰ
ِ ﷲ ﺑُ ﹾﻜ َﺮ ﹰﺓ َﻭﹶﺃ
ِ َﻭﺳُـْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ
((ﺨـ ِﻪ َﻭَﻧ ﹾﻔِﺜـ ِﻪ َﻭ َﻫ ْﻤـ ﹺﺰ ِﻩ
ِ ﺸـْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ِﻣـ ْﻦ َﻧ ﹾﻔ
ﷲ ِﻣـ َﻦ ﺍﻟ ﱠ
ِ  ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﺑﹺﺎ،ﻼ
Ý nghĩa: {Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, tất cả mọi
lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của
Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, việc tán dương Allah thì từ
sáng đến chiều, việc tán dương Allah thì từ sáng đến chiều, việc tán dương Allah
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thì từ sáng đến chiều. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi sự thổi phù phép và lời xúi
giục của Shayton.} Hadith do Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah và Ahmad ghi lại.
32-

ﺖ ﹶﻗﻴﱢ ُﻢ
َ ﺤـ ْﻤ ُﺪ ﹶﺃْﻧ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭﹶﻟ،ﺽ َﻭ َﻣـ ْﻦ ﻓِﻴ ﹺﻬ ﱠﻦ
ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ ﺴـ َﻤﻮَﺍ
ﺖ ﻧُﻮ ُﺭ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺤ ْﻤـ ُﺪ ﹶﺃْﻧ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻟ
،ﺽ َﻭ َﻣـ ْﻦ ﻓِﻴ ﹺﻬ ﱠﻦ
ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ ﺴـ َﻤﻮَﺍ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
ﺖ َﺭ ﱡ
َ ﺤـ ْﻤ ُﺪ ﹶﺃْﻧ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭﹶﻟ،ﺽ َﻭ َﻣـ ْﻦ ﻓِﻴ ﹺﻬ ﱠﻦ
ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ ﺴـ َﻤﻮَﺍ
ﺍﻟ ﱠ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭﹶﻟ،ﺽ َﻭ َﻣـ ْﻦ ﻓِﻴ ﹺﻬ ﱠﻦ
ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ ﺴـ َﻤﻮَﺍ
ﻚ ﺍﻟ ﱠ
ُ ﺖ ُﻣ ﹾﻠ
َ ﺤـ ْﻤ ُﺪ ﹶﺃْﻧ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ َﻭﹶﻟ
ﺕ
ِ ﺴـ َﻤ َﻮﺍ
ﺖ َﻣِﻠﻚُ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺤـ ْﻤ ُﺪ ﹶﺃْﻧ
ﺠﱠﻨ ﹸﺔ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ﺤـ ﱡﻖ
َ  َﻭِﻟﻘﹶﺎﺅُ َﻙ ﺍﹾﻟ،ﺤـ ﱡﻖ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭﹶﻗ ْﻮﻟﹸ،ﺤـ ﱡﻖ
َ  َﻭ َﻭ ْﻋﺪُ َﻙ ﺍﹾﻟ،ﺤـ ﱡﻖ
َ ﺖ ﺍﹾﻟ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﺤـ ْﻤ ُﺪ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭﹶﻟ،ﺽ
ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
،ُﻚ ﹶﺃ ْﺳـﹶﻠ ْﻤﺖ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻟ. ﻭَﺍﻟﺴﱠـﺎ َﻋ ﹸﺔ ﺣَـﻖﱞ، َﺣـﻖﱞ ﺤ ﱠﻤ ٌﺪ
َ ُ َﻭﻣ، ﻭَﺍﻟﱠﻨﹺﺒﻴﱡﻮ ﹶﻥ َﺣـﻖﱞ، ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎ ُﺭ َﺣـﻖﱞ،َﺣـﻖﱞ
 ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟـﻲ َﻣـﺎ.ُﻚ ﺣَﺎ ﹶﻛ ْﻤﺖ
َ  َﻭﹺﺇﹶﻟْﻴ،ُﺻ ْﻤﺖ
َ ﻚ ﺧَﺎ
َ  َﻭﹺﺑ،ُﻚ ﹶﺃَﻧْﺒﺖ
َ  َﻭﹺﺇﹶﻟْﻴ،ُﻚ ﺁ َﻣْﻨﺖ
َ  َﻭﹺﺑ،ُﻚ َﺗ َﻮﻛﱠ ﹾﻠﺖ
َ َﻭ َﻋﹶﻠْﻴ
،ﺖ
َ ﺖ ﺍﹾﻟ ُﻤ َﺆﺧﱢ ُﺮ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ﺖ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹶﻘﺪﱢ ُﻡ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﺖ
ُ  َﻭﻣَﺎ ﹶﺃ ْﻋﹶﻠْﻨ،ﺕ
ُ  َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃ ْﺳ َﺮ ْﺭ،ﺕ
ُ  َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃﺧﱠ ْﺮ،ﺖ
ُ ﹶﻗﺪﱠ ْﻣ
((ﺖ
َ ﺖ ﹺﺇﹶﻟـٰ ﹺﻬـﻲ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
َ ﹶﺃْﻧ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài,
Ngài là Ánh Sáng là Hào Quang của các tầng trời và trái đất và tất cả vạn vật trong
chúng. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài là Đấng dựng lên
các tầng trời và trái đất và tất cả vạn vật trong chúng. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán
dương đều là của Ngài, Ngài là Chủ Nhân là Thượng Đế các tầng trời và trái đất
và tất cả vạn vật trong chúng. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài,
Ngài nắm mọi quyền hành, mọi quyền cai quản trên các tầng trời và dưới đất và tất
cả vạn vật trong chúng. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài
Đức Vua của các tầng trời và trái đất. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là
của Ngài, Ngài là hiện thực, lời hứa của Ngài, lời nói của Ngài và cuộc gặp gỡ
Ngài là sự thực, thiên đàng, địa ngục và các vị Thiên Sứ là có thực, Muhammad 
là có thực, Ngày Tận Thế là sự thật. Thưa Allah! Vì Ngài bề tôi phủ phục, vì Ngài
bề tôi phó thác, vì Ngài bề tôi tin tưởng, vì Ngài bề tôi sám hối và vì Ngài bề tôi
thánh chiến và cũng vì Ngài bề tôi phân xử. Cầu xin hãy tha tội cho bề tôi về
những gì đã làm trong quá khứ cũng như những gì chưa làm trong tương lai và về
những việc làm thầm kín cũng như những việc đã phô bày. Ngài là Đấng bắt đầu
cũng là Đấng kết thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại
trừ Ngài, Ngài là Thượng Đế của bề tôi mà không có Thượng Đế nào xứng đáng
được thờ phụng ngoại trừ Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
17- Lời cầu xin khi Rukúa(1)
33- Đọc ba lần:

(())ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ َﺭﹺﺑّـ َﻲ ﺍﹾﻟﻌَـﻈِﻴ ﹺﻢ

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật vĩ đại!}
34-

(( ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟـﻲ،ﺤـ ْﻤ ِﺪ َﻙ
َ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺭﱠﺑَﻨـﺎ َﻭﹺﺑ
َ )) ُﺳـْﺒﺤَﺎَﻧ

(1) Rukúa là cúi gập người 90 độ về phía trước trong lúc dâng lễ Solah.
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Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah! Thượng Đế của chúng tôi và bằng lời
ca ngợi Ngài mà tụng niệm tán dương, cầu xin Ngài hãy dung thứ tội cho bề tôi.}
Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
35-

((ﺡ
ﻼِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭَﺍﻟﺮﱡﻭ ﹺ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻤـ ﹶ
ﺱ َﺭ ﱡ
ٌ ﺡ ﹸﻗـﺪﱡﻭ
ٌ )) ُﺳـﺒﱡﻮ

Ý nghĩa: {Vinh quang thay, trong sạch thay Thượng Đế của các vị Thiên
Thần và Ruh (Jibril).} Hadith do Muslim ghi lại.
36-

، َﻭ ُﻣﺨﱢـﻲ،ﺼـﺮﹺﻱ
َ  َﻭَﺑ،ﻚ َﺳ ْﻤ ِﻌـﻲ
َ ﺸـ َﻊ ﹶﻟ
َ  َﺧ،ُﻚ ﹶﺃ ْﺳـﹶﻠ ْﻤﺖ
َ  َﻭﹶﻟ،ُﻚ ﺁ َﻣْﻨﺖ
َ  َﻭﹺﺑ،ُﻚ َﺭ ﹶﻛ ْﻌﺖ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻟ
((ﺖ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻗ َﺪ َﻣـ ﱠﻲ
ْ  َﻭ َﻣﺎ ﺍ ْﺳـَﺘ ﹶﻘﱠﻠ،ﺼﹺﺒـﻲ
َ  َﻭ َﻋ،َﻭ َﻋ ﹾﻈ ِﻤـﻲ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Vì Ngài bề tôi Rukúa, vì Ngài bề tôi tin tưởng, vì
Ngài mà bề tôi phủ phục, và cũng vì Ngài mà thính giác, thị giác, trí tuệ, xương
cốt lẫn cơ thể và tất cả những gì đôi chân bề tôi chịu đựng đều kính sợ Ngài.}
Hadith do Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmizy và Al-Nasa-y ghi lại.
37-

((ﺕ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻜْﺒـ ﹺﺮﻳَﺎ ِﺀ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻈ َﻤ ِﺔ
ِ ﺕ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﹶﻠﻜﹸـﻮ
ِ ﺠَﺒـﺮُﻭ
َ )) ُﺳْﺒـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺫِﻱ ﺍﹾﻟ

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Đấng có uy quyền tối cao, nắm mọi quyền
cai quản, Đấng Tự Cao Tự Đại và Đấng Vĩ Đại.} Hadith do Abu Dawud, Al-Nasay và Ahmad ghi lại.
18- Lời cầu xin đứng trở lại sau Rukúa.
38((ُﷲ ِﻟﻤَـ ْﻦ َﺣﻤِـ َﺪﻩ
ُ ))ﺳَـ ِﻤ َﻊ ﺍ
Ý nghĩa: {Allah hằng nghe thấy tất cả lời ca ngợi của ai tán dương ca
tụng Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
39-

(( ﹶﻃﱢﻴﺒًﺎ ﻣَُﺒـﺎﺭَﻛﹰﺎ ﻓِﻴـ ِﻪ، َﺣ ْﻤـﺪﹰﺍ ﹶﻛِﺜـﲑﹰﺍ،ﺤ ْﻤـ ُﺪ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ )) َﺭﱠﺑَﻨـﺎ َﻭﹶﻟ

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế chúng tôi! Mọi lời ca ngợi tán dương là của
Ngài, chỉ vì Ngài chúng tôi thành tâm ca tụng và ngày càng nhiều hơn.} Hadith do
Al-Bukhory ghi lại.
40-

ﺖ ِﻣـ ْﻦ َﺷـ ْﻲ ٍﺀ
َ  َﻭ ِﻣـ ﹾﻞ َﺀ َﻣـﺎ ِﺷﹾﺌـ،ﺽ َﻭﻣَـﺎ َﺑْﻴَﻨ ُﻬﻤَـﺎ
 َﻭ ِﻣـ ﹾﻞ َﺀ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ،ﺕ
ِ ﺴـﻤَﺎﻭَﺍ
)) ِﻣـ ﹾﻞ َﺀ ﺍﻟ ﱠ
 ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹶﻻ َﻣـﺎﹺﻧ َﻊ.ﻚ َﻋﺒْـ ٌﺪ
َ  َﻭﻛﹸﻠﱡﻨَـﺎ ﹶﻟ،ُ ﹶﺃﺣَـ ﱡﻖ ﻣَـﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ َﻌْﺒﺪ،ﺠـ ِﺪ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ، ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻞ ﺍﻟﺜﱠَﻨـﺎ ِﺀ،َﺑ ْﻌـ ُﺪ
َ  َﻭ ﹶﻻ ﻣُ ْﻌ ِﻄـ َﻲ ِﻟ َﻤـﺎ َﻣَﻨ ْﻌ،ﺖ
َ ِﻟ َﻤـﺎ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻄْﻴ
((ﺠـ ﱡﺪ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ ﺠـ ﱢﺪ ِﻣْﻨ
َ  َﻭ ﹶﻻ َﻳْﻨ ﹶﻔـ ُﻊ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ،ﺖ
Ý nghĩa: {Trong các tầng trời, dưới đất và vạn vật giữa chúng đầy ắp (lời
ca tụng tán dương Allah), và đất ắp cả những gì Ngài muốn sau đó. Allah là Chủ
Nhân của mọi lời ca tụng tán dương, là Đấng nắm giử mọi uy quyền, là Đấng rất
xứng đáng được các bầy tôi ca ngợi, và tất cả chúng tôi là bầy tôi của Ngài. Thưa
Allah! sẽ không có quyền lực nào ngăn cản với những gì Ngài đã ban phát cũng
như không có thế lực nào ban phát trong khi Ngài đã ngăn cấm và cũng không có
sự giàu có nào giúp đỡ được bản thân y đối với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt
đẹp).} Hadith do Muslim ghi lại.
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))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ َﺭﹺﺑّـ َﻲ

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật tối cao!}
42-

(( ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟـﻲ،ﺤـ ْﻤ ِﺪ َﻙ
َ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺭﱠﺑَﻨـﺎ َﻭﹺﺑ
َ )) ُﺳـْﺒﺤَﺎَﻧ

Xem ý nghĩa ở hadith số 34.
43-

((ﺡ
ﻼِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭَﺍﻟﺮﱡﻭ ﹺ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻤـ ﹶ
ﺱ َﺭ ﱡ
ٌ ﺡ ﹸﻗـﺪﱡﻭ
ٌ )) ُﺳـﺒﱡﻮ

Xem ý nghĩa ở hadith số 35.
44-

،ﺠ َﺪ َﻭ ْﺟ ﹺﻬـ َﻲ ِﻟﱠﻠﺬِﻱ َﺧﹶﻠ ﹶﻘـ ُﻪ
َ  َﺳـ،ُﻚ ﹶﺃ ْﺳـﹶﻠ ْﻤﺖ
َ  َﻭﹶﻟـ،ُﻚ ﺁ َﻣْﻨﺖ
َ  َﻭﹺﺑ،ُﺠ ْﺪﺕ
َ ﻚ َﺳـ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﻟـ
((ﲔ
َ ﺨـﺎِﻟ ِﻘ
َ ﺴـ ُﻦ ﺍﹾﻟ
َ ﷲ ﹶﺃ ْﺣ
ُ  َﺗَﺒـﺎ َﺭ َﻙ ﺍ،ُﺼـ َﺮﻩ
َ  َﻭَﺑ،ُ َﻭ َﺷـ ﱠﻖ َﺳـ ْﻤ َﻌﻪ،ﺻـﻮﱠ َﺭ ُﻩ
َ َﻭ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Vì Ngài mà bề tôi quỳ lạy, vì Ngài mà bề tôi tin
tưởng và cũng vì Ngài mà bề tôi phủ phục. Đây bề tôi cúi mặt quỳ lạy Ngài, Đấng
đã tạo hóa ra nó và làm cho nó hoàn hảo đồng thời tạo cho nó thính giác và thị
giác. Phúc thay Allah, Đấng tạo hóa ưu việt.} Hadith do Muslim ghi lại.
45-

((ﺕ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻜْﺒـ ﹺﺮﻳَﺎ ِﺀ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻈ َﻤ ِﺔ
ِ ﺕ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﹶﻠﻜﹸﻮ
ِ ﺠَﺒـﺮُﻭ
َ )) ُﺳْﺒـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺫِﻱ ﺍﹾﻟ

Xem ý nghĩa ở hadith số 37.
46-

((ﻼﹺﻧَﻴَﺘـ ُﻪ َﻭ ِﺳـﺮﱠ ُﻩ
 َﻭ َﻋ ﹶ،ُ َﻭﹶﺃ ﱠﻭﹶﻟـ ُﻪ ﻭَﺁ ِﺧـ َﺮﻩ، ِﺩﻗﱠـ ُﻪ َﻭ ﹺﺟﻠﱠـ ُﻪ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟـﻲ ﹶﺫْﻧﹺﺒـﻲ ﹸﻛﱠﻠـ ُﻪ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy dung tha tất cả tội lỗi cho bề tôi cho
dù đã phạm ít hay nhiều, hãy tha thứ từ đầu cho đến cuối, hãy tha thứ những gì bề
tôi đã phô bày hay còn giấu giếm.} Hadith do Muslim ghi lại.
47-

ﻚ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﻚ
َ ﻚ ِﻣـ ْﻦ ُﻋ ﹸﻘـﻮَﺑِﺘ
َ  َﻭﹺﺑﻤُ َﻌـﺎﻓﹶﺎِﺗ،ﻚ
َ ﺨ ِﻄ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹺﺮﺿَﺎ َﻙ ِﻣـ ْﻦ َﺳـ
((ﻚ
َ ﺴـ
ِ ﺖ َﻋﹶﻠـﻰ َﻧ ﹾﻔ
َ ﺖ ﹶﻛ َﻤـﺎ ﹶﺃﹾﺛَﻨْﻴ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﻚ
َ ﺼـﻲ ﹶﺛَﻨـﺎ ًﺀ َﻋﹶﻠْﻴ
ِ ﻚ ﹶﻻ ﺃﹸ ْﺣ
َ ِﻣْﻨـ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin sự hài lòng, thỏa mãn của Ngài và
tránh xa sự giận dữ nơi Ngài, cầu xin Ngài dung thứ tội và cầu xin che chở tránh
xa hành phạt, xin Ngài đừng bắt tội về những gì bề tôi không có khả năng thực
hiện. Ngài là Đấng xứng đáng với những gì mà Ngài đã tự ca ngợi.} Hadith do
Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.
20- Lời cầu xin khi ngồi giữa hai lần quỳ lạy.
48-

((ﺏ ﺍ ﹾﻏﻔِـ ْﺮ ﻟِـﻲ
 َﺭ ّﹺ،ﺏ ﺍ ﹾﻏﻔِـ ْﺮ ﻟِـﻲ
)) َﺭ ّﹺ

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho bề tôi.}
Hadith do Abu Dawud ghi lại.
49-

Husnun

Al- Muslim

35

ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ

(( ﻭَﺍ ْﺭﹶﻓ ْﻌﹺﻨـﻲ، َﻭﻋَﺎِﻓﹺﻨـﻲ ﻭَﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﹺﻨـﻲ، ﻭَﺍ ْﺟُﺒ ْﺮﹺﻧـﻲ، ﻭَﺍ ْﻫ ِﺪﹺﻧـﻲ، ﻭَﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤﹺﻨـﻲ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟـﻲ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ, khoan dung độ lượng và
dẫn dắt bề tôi. Cầu xin Ngài ban cho bề tôi phú quí, sự lành mạnh, bổng lộc và
nâng cao địa vị của bề tôi (ở trần gian và ngày sau).} Hadith do Abu Dawud,
Tirmizy và Ibn Majah ghi lại.
21- Lời cầu xin lúc quỳ lạy khi đọc Qur’an.
50-

¨ § { ،ِﺼـ َﺮﻩُ ﹺﺑﺤَـ ْﻮِﻟ ِﻪ َﻭﻗﹸـ ﱠﻮﺗِـﻪ
َ  َﻭَﺑ،ُ َﻭ َﺷـ ﱠﻖ َﺳـ ْﻤ َﻌﻪ،ﺠ َﺪ َﻭ ْﺟ ﹺﻬـ َﻲ ِﻟﱠﻠﺬِﻱ َﺧﹶﻠ ﹶﻘـ ُﻪ
َ )) َﺳـ

((z ª ©

Ý nghĩa: {Đây bề tôi cúi mặt quỳ lạy Đấng đã tạo hóa ra nó đồng thời
tạo cho nó đôi tai và cặp mắt bằng uy quyền và sức mạnh của Ngài. Phúc thay
Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu Việt.} Hadith do Tirmizy, Ahmad và Al-Hakim ghi lại.
51-

، ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻬَﺎ ِﻟـﻲ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ ﹸﺫ ْﺧﺮًﺍ،ﺿ ْﻊ َﻋﱢﻨـﻲ ﹺﺑﻬَﺎ ﹺﻭ ْﺯﺭًﺍ
َ  َﻭ،ﺐ ِﻟـﻲ ﹺﺑﻬَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ ﹶﺃ ْﺟﺮًﺍ
ْ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻛُﺘ
(( ﹶﻛ َﻤـﺎ َﺗ ﹶﻘﱠﺒ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ ِﻣـ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ َﻙ ﺩَﺍﻭُ َﺩ،َﻭَﺗ ﹶﻘﱠﺒـ ﹾﻠﻬَﺎ ِﻣﱢﻨـﻲ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy viết (cái lạy này) của bề tôi là
một phần thưởng từ Ngài, hãy xóa đi điều phạm tội của bề tôi và hãy biến nó thành
một kho báu nơi Ngài. Cầu xin hãy chấp nhận nó giống như Ngài đã chấp nhận
(cái lạy của) Nabi Dawud.} Hadith do Tirmizy và Al-Hakim ghi lại.
22- Al-Ta-shah-hud(1)
52-

،ﷲ َﻭَﺑ َﺮﻛﹶﺎُﺗـ ُﻪ
ِ ﻚ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒـ ﱡﻲ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺔﹸ ﺍ
َ ﻼ ُﻡ َﻋﹶﻠْﻴ
ﺴـ ﹶ
 ﺍﻟ ﱠ،ﺕ
ُ ﺕ ﻭَﺍﻟ ﱠﻄﱢﻴَﺒـﺎ
ُ ﺼـﹶﻠﻮَﺍ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ،ﺕ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ ﺤﻴﱠﺎ
ِ ))ﺍﻟﱠﺘ
ﺤﻤﱠـﺪﹰﺍ
َ ﷲ َﻭﹶﺃ ْﺷـ َﻬﺪُ ﹶﺃﻥﱠ ُﻣ
ُ  ﹶﺃ ْﺷـ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ﲔ
َ ﺤ
ِ ﺼـﺎِﻟ
ﷲ ﺍﻟ ﱠ
ِ  َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ﺍ،ﻼ ُﻡ َﻋﹶﻠْﻴـﻨَﺎ
ﺴـ ﹶ
ﺍﻟ ﱠ
((َﻋْﺒـ ُﺪ ُﻩ َﻭ َﺭﺳُـﻮﹸﻟ ُﻪ
Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động tôn thờ là của
Allah. Cầu xin Ngài ban bình an, sự khoan dung và phúc lành cho Nabi, cho chúng
tôi và cho tất cả những người đạo hạnh trong số bầy tôi của Ngài. Tôi xác nhận
không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah và xin
chứng nhận Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.} Hadith do AlBukhory và Muslim ghi lại.
23- Lời cầu xin phúc lành cho Nabi  sau Al-Ta-Shah-hud.
53(1) Al-Ta-shah-hud là ngồi lại tụng niệm ở rakat thứ hai lúc dâng lễ Solah và ở rakat cuối cùng.
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،ﺖ َﻋﹶﻠـﻰ ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ
َ ﺻـﻠﱠْﻴ
َ  ﹶﻛ َﻤـﺎ،ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ  َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ ُﻣ،ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ ﺻـ ﱢﻞ َﻋﹶﻠـﻰ ُﻣ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ
 َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ،ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ َﻋﹶﻠـﻰ ُﻣ.ﻚ َﺣﻤِﻴـ ٌﺪ َﻣﺠﹺﻴـ ٌﺪ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ
َ  ﹶﻛ َﻤـﺎ ﺑَﺎ َﺭ ﹾﻛ،ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ ُﻣ
((ﻚ َﺣـﻤِﻴ ٌﺪ َﻣﺠﹺﻴـ ٌﺪ
َ  ﹺﺇﱠﻧ، َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ،ﺖ َﻋﹶﻠـﻰ ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho
Nabi Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim
và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.} Hadith
do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
54-

ﺖ َ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ
َ ﺻـﻠﱠْﻴ
َ  ﹶﻛ َﻤـﺎ،ِ َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﹶﺃ ْﺯﻭَﺍ ﹺﺟ ِﻪ َﻭ ﹸﺫ ﱢﺭﻳﱠـِﺘﻪ،ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ ﺻـ ﱢﻞ َﻋﹶﻠـﻰ ُﻣ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ
ﺖ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ
َ  ﹶﻛ َﻤـﺎ ﺑَﺎ َﺭ ﹾﻛ،ِ َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﹶﺃ ْﺯﻭَﺍ ﹺﺟ ِﻪ َﻭ ﹸﺫ ﱢﺭﱠﻳﺘِـﻪ،ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ  َﻭﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ َﻋﹶﻠـﻰ ُﻣ،ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ
((ﻚ َﺣﻤِﻴـ ٌﺪ َﻣﺠﹺﻴـ ٌﺪ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho
Nabi Muhammad, cho các phu nhân của Người và cho con cháu của Người giống
như Ngài đã ban cho dòng tộc của Nabi Ibrohim. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao
và Rộng Lượng.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
24- Lời cầu xin trước khi cho Salam trong lễ Solah.
55-

ﺤﻴَﺎ
ْ  َﻭ ِﻣـ ْﻦ ِﻓْﺘَﻨ ِﺔ ﺍﹾﻟ َﻤ،ﺏ َﺟ َﻬﱠﻨ َﻢ
 َﻭ ِﻣـ ْﻦ َﻋﺬﹶﺍ ﹺ،ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘْﺒـ ﹺﺮ
ﻚ ِﻣـ ْﻦ َﻋﺬﹶﺍ ﹺ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
((ﺴـﻴ ﹺﺢ ﺍﻟ ﱠﺪﺟﱠﺎ ﹺﻝ
ِ  َﻭ ِﻣـ ْﻦ َﺷـ ﱢﺮ ِﻓْﺘَﻨ ِﺔ ﺍﹾﻟ َﻤ،ﺕ
ِ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﻤَﺎ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi
sự hành phạt trong ngôi mộ và trong địa ngục, tránh khỏi mọi thử thách cám dỗ
trong cuộc sống trần gian, trước khi chết và tránh mọi điều xấu khi Đadjal xuất
hiện.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
56-

،ﺴـﻴ ﹺﺢ ﺍﻟ ﱠﺪﺟﱠﺎ ﹺﻝ
ِ ﻚ ِﻣـ ْﻦ ِﻓْﺘَﻨ ِﺔ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘْﺒـ ﹺﺮ
ﻚ ِﻣـ ْﻦ َﻋﺬﹶﺍ ﹺ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
ﻚ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﺄﹶﺛـ ﹺﻢ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ.ﺕ
ِ ﺤَﻴـﺎ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ َﻤـﺎ
ْ ﻚ ِﻣـ ْﻦ ِﻓْﺘَﻨ ِﺔ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
((ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐـ َﺮ ﹺﻡ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự hành phạt
trong ngôi mộ, tránh khỏi mọi thử thách cám dỗ khi Đadjal xuất hiện, ở cuộc sống
trần gian và trước khi chết. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi tội lỗi và nợ nần.}
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
57-

 ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟـﻲ،ﺖ
َ ﺏ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
َ  َﻭ ﹶﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ ﺍﻟﺬﱡُﻧـﻮ،ﺴـﻲ ﹸﻇﻠﹾﻤـﹰﺎ ﹶﻛِﺜـﲑًﺍ
ِ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﻇﹶﻠ ْﻤﺖُ َﻧ ﹾﻔ
((ﺖ ﺍﹾﻟ َﻐﻔﹸـﻮ ُﺭ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴـ ُﻢ
َ  ﹺﺇﻧﱠﻚ ﹶﺃْﻧ، ﻭَﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤﹺﻨـﻲ،َﻣ ْﻐ ِﻔـ َﺮ ﹰﺓ ِﻣـ ْﻦ ِﻋْﻨـ ِﺪ َﻙ
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi đã sai quấy rất nhiều, không ai
có khả năng tha thứ cho sự sai quấy đó mà chỉ có Ngài. Cầu xin hãy dung thứ,
khoan dung cho bề tôi. Quả thực, Ngài là Đấng Rất Mực Khoan Dung, Rất Mực
Nhân Từ.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

58-

 َﻭ َﻣـﺎ،ﺖ
ُ  َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃ ْﻋﹶﻠْﻨ،ُ َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃ ْﺳـ َﺮ ْﺭﺕ،ﺕ
ُ  َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃﺧﱠ ْﺮ،ﺖ
ُ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟـﻲ َﻣـﺎ ﹶﻗﺪﱠ ْﻣ
((ﺖ
َ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ،ﺖ ﺍﹾﻟ ُﻤـ َﺆ ﱢﺧـ ُﺮ
َ ﺖ ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻘـﺪﱢ ُﻡ َﻭﹶﺃْﻧ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﺖ ﹶﺃ ْﻋﹶﻠـ ُﻢ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣﱢﻨـﻲ
َ  َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃْﻧ،ُﹶﺃ ْﺳـ َﺮ ﹾﻓﺖ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội cho bề tôi với những tội
lỗi đã qua và sau này, về những tội lỗi mà bề tôi còn giấu giếm hoặc đã truyền bá,
những tội lỗi đã phạm nhiều lần, và về những tội lỗi mà Ngài biết rõ hơn bề tôi.
Ngài là Đấng bắt đầu cũng là Đấng kết thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng
được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do Muslim ghi lại.
59-

((ﻚ
َ ﺴـ ﹺﻦ ِﻋﺒَﺎ َﺩِﺗ
ْ  َﻭ ُﺣ، َﻭﺷُـ ﹾﻜـ ﹺﺮ َﻙ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃ ِﻋﱢﻨـﻲ َﻋﹶﻠـﻰ ِﺫ ﹾﻛ ﹺﺮ َﻙ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy giúp đỡ bề tôi luôn (miệng) ca tụng
tạ ơn Ngài và luôn làm tốt đẹp trong việc thờ phụng Ngài.} Hadith do Abu Dawud,
Tirmizy ghi lại và được Shaikh Al-Albany xức thực.
60-

ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃ َﺭﺩﱠ ﹺﺇﹶﻟـﻰ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﺠْﺒ ﹺﻦ
ُ ﻚ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﺨ ﹺﻞ
ْ ﻚ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟُﺒ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
((ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘْﺒـ ﹺﺮ
ﻚ ِﻣـ ْﻦ َﻋـﺬﹶﺍ ﹺ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﻚ ِﻣـ ْﻦ ِﻓْﺘَﻨ ِﺔ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﹶﺃ ْﺭ ﹶﺫ ﹺﻝ ﺍﹾﻟ ُﻌ ْﻤـ ﹺﺮ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi
sự keo kiệt, bần tiện, nhúc nhát, tránh khỏi sự yếu ớt khi về già, tránh khỏi sự thử
thách của Đadjal và tránh khỏi sự hành phạt ở dưới mộ.} Hadith do Al-Bukhory
ghi lại.
61-

((ﻚ ﻣِـ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ،ﺠﱠﻨﺔﹶ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّﻲ ﹶﺃﺳْـﹶﺄﻟﹸ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài ban cho thiên đàng
và hãy bảo vệ bề tôi khỏi hỏa ngục}. Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại.
62-

 َﻭَﺗ َﻮﻓﱠﹺﻨـﻲ،ﺤﻴَﺎ ﹶﺓ َﺧْﻴﺮًﺍ ِﻟـﻲ
َ ﺖ ﺍﹾﻟ
َ  ﹶﺃ ْﺣﹺﻴﹺﻨـﻲ َﻣـﺎ َﻋِﻠ ْﻤ،ﺨ ﹾﻠ ﹺﻖ
َ ﻚ َﻋﹶﻠـﻰ ﺍﹾﻟ
َ ﺐ َﻭﻗﹸ ْﺪ َﺭِﺗ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺑ ِﻌ ﹾﻠ ِﻤ
،ﺸـﻬَﺎ َﺩ ِﺓ
ﺐ ﻭَﺍﻟ ﱠ
ﻚ ِﻓـﻲ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹺ
َ ﺸـَﻴَﺘ
ْ ﻚ َﺧ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ.ﺖ ﺍﹾﻟ َﻮﻓﹶﺎ ﹶﺓ َﺧْﻴﺮًﺍ ِﻟـﻲ
َ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﻋِﻠ ْﻤ
،ﺼـ َﺪ ِﻓـﻲ ﺍﹾﻟ ِﻐَﻨـﻰ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﻘ ﹺﺮ
ْ ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ،ﺐ
ﻀ ﹺ
َ ﺤـ ﱢﻖ ِﻓـﻲ ﺍﻟ ﱢﺮﺿَﺎ ﻭَﺍﹾﻟ َﻐ
َ ﻚ ﹶﻛِﻠ َﻤ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ
َ َﻭﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ
،ﻚ ﺍﻟ ﱢﺮﺿَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻀَﺎ ِﺀ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ،ُﻚ ﻗﹸ ﱠﺮ ﹶﺓ َﻋْﻴ ﹴﻦ ﹶﻻ َﺗْﻨ ﹶﻘ ِﻄﻊ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ،ﻚ َﻧﻌِﻴﻤًﺎ ﹶﻻ َﻳْﻨ ﹶﻔـ ُﺪ
َ َﻭﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ
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،ﻚ
َ ﻕ ﹺﺇﹶﻟـﻰ ِﻟﻘﹶﺎِﺋ
َ ﺸـ ْﻮ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ،ﻚ
َ ﻚ ﹶﻟﺬﱠ ﹶﺓ ﺍﻟﱠﻨ ﹶﻈ ﹺﺮ ﹺﺇﹶﻟـﻰ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ،ﺕ
ِ ﺶ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍﹾﻟ َﻤـ ْﻮ
ﻚ َﺑ ْﺮ َﺩ ﺍﹾﻟ َﻌْﻴ ﹺ
َ َﻭﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ
(( ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨَﺎ ُﻫﺪَﺍ ﹰﺓ ُﻣ ْﻬـَﺘﺪِﻳ َﻦ، ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﺯﱢﻳـﻨﱠﺎ ﹺﺑﺰﹺﻳَﻨ ِﺔ ﺍ ِﻹﳝَﺎ ِﻥ.ﻀـﻠﱠ ٍﺔ
ِ ُ َﻭ ﹶﻻ ِﻓْﺘَﻨ ٍﺔ ﻣ،ﻀ ﱠﺮ ٍﺓ
ِ ُﺿـﺮﱠﺍ َﺀ ﻣ
َ ِﻓـﻲ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài am tường mọi điều huyền bí và có khả năng
trên tất cả mọi tạo vật, xin hãy ban cho bề tôi được sống nếu cuộc sống tốt đẹp hơn
đối với bề tôi, bằng ngược lại hãy ban cho cái chết nếu sự chết đó tốt hơn đối với
bề tôi. Cầu xin Ngài ban cho bề tôi lòng kính sợ Ngài trong mọi hoàn cảnh từ
những điều hiện thực cũng như những điều huyền bí. Cầu xin ban cho bề tôi nói
lời đúng đắn trong lúc hài lòng cũng như lúc giận. Cầu xin ban cho bề tôi cuộc
sống khá giả không quá giàu cũng không quá nghèo. Cầu xin ban cho sự hưởng
thụ vĩnh viễn (ở thiên đàng) và sự vui vẻ, hạnh phúc không bao giờ kết thúc. Cầu
xin ban cho sự hài lòng về định mệnh dù tốt hay xấu và sự thỏa mái sau khi chết.
Cầu xin ban cho sự sung sướng khi được nhìn thấy gương mặt Ngài và nổi mong
ước được gặp Ngài. Cầu xin hãy trang hoàng đức tin cho chúng tôi và hãy ban cho
chúng tôi thuộc nhóm người được hướng dẫn.} Hadith do Al-Nasa-y, Ahmad ghi
lại và đã được Shaikh Al-Albany xác thực.
63-

، ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻟ ْﻢ َﻳِﻠـ ْﺪ َﻭﹶﻟ ْﻢ ﻳُﻮﹶﻟـ ْﺪ،ﺼ َﻤـ ُﺪ
ﻚ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﺣـ ُﺪ ﺍ َﻷ َﺣـ ُﺪ ﺍﻟ ﱠ
َ ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺃﷲُ ﹺﺑﹶﺄﱠﻧ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ
((ﺖ ﺍﹾﻟ َﻐـﻔﹸﻮ ُﺭ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴـ ُﻢ
َ ﻚ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹺﺇﱠﻧ، ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ْﻐ ِﻔـ َﺮ ِﻟـﻲ ﹸﺫﻧُﻮﹺﺑـﻲ،َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳﻜﹸـ ْﻦ ﹶﻟـ ُﻪ ﹸﻛ ﹸﻔﻮًﺍ ﹶﺃ َﺣـ ٌﺪ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi van xin Ngài bởi vì Ngài là
Đấng duy nhất, Đấng tự hữu, Đấng độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả, Ngài
không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, và không một ai (hay vật gì) có
thể so sánh với Ngài đặng, hãy dung thứ tội cho bề tôi. Quả thực, Ngài là Đấng
Rất Mực Khoan Dung, Rất Mực Nhân Từ.} Hadith do Al-Nasa-y, Ahmad ghi lại
và đã được Shaikh Al-Albany xác thực.
64-

،ﻚ
َ ﻚ ﹶﻟـ
َ ﺖ َﻭ ْﺣـ َﺪ َﻙ ﹶﻻ َﺷـ ﹺﺮﻳ
َ ﺤ ْﻤـ ُﺪ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ ﻚ ﹺﺑﹶﺄﻥﱠ ﹶﻟـ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ
 ﹺﺇﹺﻧّـﻲ، ﻳَﺎ َﺣـ ﱡﻲ ﻳَﺎ ﹶﻗﱡﻴـﻮ ُﻡ،ﻼ ﹺﻝ ﻭَﺍ ِﻹ ﹾﻛـﺮَﺍ ﹺﻡ
ﺠـ ﹶ
َ  ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ،ﺽ
ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ ﺴـ َﻤﻮَﺍ
 ﻳَﺎ َﺑـﺪِﻳ َﻊ ﺍﻟ ﱠ،ﺍﹾﻟ َﻤﱠﻨـﺎ ﹸﻥ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ،ﺠﻨﱠـﺔﹶ
((ﻚ ﻣِـ َﻦ ﺍﻟﻨﱠـﺎ ﹺﺭ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ ﹶﺃﺳْـﹶﺄﻟﹸ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài bởi vì Ngài là Đấng được
kính dâng tất cả mọi lời ca ngợi và tán dương. Không có Thượng Đế nào xứng
đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất không có cộng tác với Ngài. Ngài
là Đấng ban phát tất cả, Ngài là Đấng tạo hóa ra các tầng trời và đất từ cõi không,
Ngài là Đấng có quyền uy tối cao và rộng lượng, Ngài là Đấng Hằng Sống, là
Đấng Bất Diệt, van xin Ngài ban cho thiên đàng và hãy bảo vệ bề tôi khỏi hỏa
ngục}. Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.
65-

 ﺍﱠﻟﺬِﻱ،ُﺼـ َﻤﺪ
 ﺍ َﻷ َﺣﺪُ ﺍﻟ ﱠ،ﺖ
َ ﷲ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
ُ ﺖﺍ
َ ﻚ ﹶﺃْﻧ
َ ﻚ ﹺﺑﹶﺄﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺷـ َﻬﺪُ ﹶﺃﱠﻧ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ
((ﹶﻟ ْﻢ َﻳِﻠـ ْﺪ َﻭﹶﻟ ْﻢ ﻳُﻮﹶﻟـ ْﺪ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳﻜﹸـ ْﻦ ﹶﻟـ ُﻪ ﹸﻛ ﹸﻔﻮًﺍ ﹶﺃ َﺣ ٌﺪ
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài bởi vì bề tôi xác
nhận chỉ có Ngài là Allah, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng
ngoại trừ Ngài, Ngài là Đấng Tự Hữu, là Đấng Độc Lập mà tất cả (vạn vật) phải
nhờ vả nương tựa, Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, và không
một ai (hay vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng.} Hadith do Abu Dawud, AlTirmizy, Ibn Majah và Ahmad ghi lại.
25- Những lời tụng niệm sau những lần Solah bắt buộc.
َ ))ﹶﺃﺳْـَﺘ ْﻐﻔِـ ُﺮ ﺍ
66- Đọc ba lần câu: ((ﷲ
Ý nghĩa: {Van xin Allah tha thứ tội cho bề tôi}. Hadith do ông Muslim
ghi lại.

((ﻼ ﹺﻝ ﻭَﺍ ِﻹ ﹾﻛـﺮَﺍ ﹺﻡ
ﺠـ ﹶ
َ ﺖ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ
َ ﻼ ُﻡ َﺗَﺒـﺎ َﺭ ﹾﻛ
ﺴـ ﹶ
ﻚ ﺍﻟ ﱠ
َ  َﻭ ِﻣْﻨـ،ﻼ ُﻡ
ﺴـ ﹶ
ﺖ ﺍﻟ ﱠ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃْﻧ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Đấng Bình An và sự bình an được đến từ
Ngài. Thưa Đấng có quyền uy tối cao và rộng lượng Ngài đã ban sự may mắn và
hạnh phúc.} Hadith do Muslim ghi lại.
67-

ﻚ َﻭﻟﹶـ ُﻪ ﺍﹾﻟﺤَـ ْﻤ ُﺪ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶـﻰ ﹸﻛ ّﹺﻞ ﺷَـ ْﻲ ٍﺀ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟﻤُـ ﹾﻠ،ُﻚ ﻟﹶـﻪ
َ ﷲ َﻭﺣْـ َﺪﻩُ ﹶﻻ ﺷَـ ﹺﺮْﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
((ﻚ ﺍﹾﻟﺠَـ ﱡﺪ
َ  َﻭ ﹶﻻ َﻳْﻨ ﹶﻔﻊُ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﺠَـ ِّﺪ ِﻣْﻨ،َ َﻭ ﹶﻻ ﻣُ ْﻌ ِﻄ َﻲ ِﻟﻤَـﺎ َﻣَﻨ ْﻌﺖ،َ ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹶﻻ ﻣَـﺎﹺﻧ َﻊ ﻟِﻤـﹶﺎ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻄْﻴﺖ.ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Thưa Allah! sẽ không có uy
quyền nào ngăn cản với những gì Ngài đã ban phát cũng như không có quyền thế
nào ban phát trong khi Ngài đã ngăn cấm và cũng không có sự giàu có nào giúp đỡ
được bản thân y đối với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt đẹp).} Hadith do AlBukhory và Muslim ghi lại.
68-

ﳊﻤْـ ُﺪ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶـﻰ ﹸﻛ ّﹺﻞ ﺷَـ ْﻲ ٍﺀ
ﻚ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍ ﹶ
ُ  ﻟﹶـ ُﻪ ﺍﹾﻟﻤُـ ﹾﻠ،ُﻚ ﻟﹶـﻪ
َ ﷲ َﻭﺣْـ َﺪﻩُ ﹶﻻ ﺷَـ ﹺﺮْﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
 ﻟﹶـ ُﻪ ﺍﻟﹺﻨّ ْﻌ َﻤﺔﹸ َﻭﻟﹶـ ُﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻀْـ ﹸﻞ،ُ َﻭ ﹶﻻ َﻧﻌْـُﺒ ُﺪ ﹺﺇﻻﱠ ﹺﺇﻳَﺎﻩ،ُ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﷲ.ﷲ
ِ  ﹶﻻ ﺣَـ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﺎ.ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ
((ﲔ ﻟﹶـ ُﻪ ﺍﻟ ِﺪّﻳ َﻦ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﻛ ﹺﺮ َﻩ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓِـﺮُﻭ ﹶﻥ
َ ﺨِﻠﺼِـ
ْ ﷲ ُﻣ
ُ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ.ﺤﺴَـ ُﻦ
َ َﻭﻟﹶـ ُﻪ ﺍﻟﱠﺜﻨَﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Không có sự chuyển động
nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.
Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, chúng tôi
không tôn thờ (bất cứ thần linh nào) ngoại trừ Ngài (duy nhất), mọi hồng ân, mọi
sự ưu đãi và mọi lời ca ngợi tán dương tốt đẹp đều là của Ngài. Không có Thượng
đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, thành tâm thờ phụng Ngài cho
dù có bị bọn ngoại đạo ganh ghét.} Hadith do Muslim ghi lại.
69- Đọc mỗi câu dưới đây ba mươi ba lần.
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((ﷲ
ِ  ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍÝ nghĩa: {Vinh quang thay Allah!}
((ﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ))ﻭَﺍﹾﻟÝ nghĩa: {Và mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah}
((ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـ ُﺮ
ُ  ))ﻭَﺍÝ nghĩa: {Và Allah thật vĩ đại!}
Đọc một lần câu:

((ﳊ ْﻤﺪُ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ّﹺﻞ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ
ﻚ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍ ﹶ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.}
Và Rosul  nói: “Ai tụng niệm như thế sau mỗi lần Solah thì y sẽ
được xóa đi những lỗi lầm của y cho dù có nhiều như bọt biển.” Hadith do
Muslim ghi lại.
70- Đọc mỗi chương một lần sau Solah Zuhr, Solah Osr và Solah I-sha’,
đọc ba lần sau Solah Fajr và Solah Mựrịp:

kjihg
ijk

R Q P O N M L K J I H G F E D C B A{
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Ý nghĩa: (Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do Thái, người
Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa thần): Ngài là Allah, Đấng duy nhất, Allah là
Đấng tự hữu, Đấng độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả, Ngài không sinh đẻ ra
ai và cũng không do ai sinh ra, và không một ai (hay vật gì) có thể so sánh với
Ngài đặng. Chương Al-Ikhlos.
ijk

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T{
zo n m l k j i h g

Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Thượng Đế (Đấng
Chúa Tể) của buổi rạng đông che chở, tránh khỏi sự tác hại của những vật mà
Ngài đã tạo, và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ, và khỏi sự tác hại của
những kẻ thổi (phù phép) vào những chiếc gút thắt, và khỏi sự hãm hại của những
kẻ đố kỵ khi họ ganh tị. Chương Al-Falaq.
ijk

_ ~ } | { z y x w v u t s r q p{
zi h g f e d c b a `
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Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): Ta cầu xin Thượng Đế (Đấng Chúa
Tể) của nhân loại, Đức Vua của nhân loại, Thượng Đế của nhân loại, (che chở)
tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thù thì thào (lời xúi giục) rồi lẫn mất, kẻ thì thào
(những điều tác hại) vào lòng người, thuộc loài Jin (ma) và loài người. Chương
Al-Nas.

71-
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Ý nghĩa: Allah, không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng
mà chỉ có Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và nuôi dưỡng vạn vật. Ngài
không buồn ngủ và cũng không bao giờ ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất
đều là (những tạo vật) của Ngài. Ai có thể biện hộ được (cho bản thân hoặc cho
người khác) nếu như không được lệnh của Ngài? Ngài biết được mọi điều xảy ra
trước và sau họ. Và họ không thể nào bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất
cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai vương của Ngài bao
trùm cả các tầng trời và trái đất, và việc cai quản trời đất không khó khăn hay nặng
nhọc đối với Ngài bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. Trích từ chương
Al-Baqoroh ayat 255.
72- Đọc mười lần sau Solah Fajr và Solah Mựrịp:

،ُ ُﻳﺤْـﻴﹺﻲ َﻭﻳُﻤِـْﻴﺖ،ُﳊﻤْـﺪ
ﻚ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍ ﹶ
ُ  ﻟﹶـ ُﻪ ﺍﹾﻟﻤُـ ﹾﻠ،ُﻚ ﻟﹶـﻪ
َ ﷲ َﻭﺣْـ َﺪﻩُ ﹶﻻ ﺷَـ ﹺﺮْﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
((َﻭﻫُـ َﻮ َﻋﻠﹶـﻰ ﹸﻛ ّﹺﻞ ﺷَـ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều
là của Ngài, Ngài là Đấng ban cho sự sống và cái chết và Ngài có khả năng trên tất
cả mọi việc.} Hadith do Al-Tirmizy và Ahmad ghi lại.
Rosul  nói: “Ai tụng niệm như thế mười lần thì y được viết mười
điều tốt đồng thời được xóa đi mười điều xấu và được nâng lên mười cấp.”
Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
73- Đọc một lần sau Solah Fajr.

((ﻼ
ﻼ ﻣَُﺘ ﹶﻘﱠﺒ ﹰ
 َﻭﻋَـ َﻤ ﹰ، َﻭ ﹺﺭﺯْﻗﹰﺎ ﹶﻃﹺﻴّﺒﺎﹰ،ﻚ ِﻋﻠﹾﻤﹰﺎ ﻧَﺎﻓِﻌﺎﹰ
َ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃﺳْـﹶﺄﻟﹸ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài ban cho sự hiểu biết có lợi,
ban cho bổng lộc tốt đẹp và chấp nhận mọi việc làm tốt đẹp của bề tôi.} Hadith do
Ahmad và Ibn Majah ghi lại.
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26- Lời cầu xin trong Solah Istikhoroh(1)
74- Ông Jabir  kể: “Nabi  dạy chúng tôi Istikhoroh giống như Người
dạy chúng tôi một chương trong Qur’an, Rosul  nói: “Khi các bạn gặp phải vấn
đề quan trọng (bị lưỡng lự) thì hãy dâng lễ Solah hai rakat ngoài những Solah
bắt buộc.” (sau đó đọc lời cầu xin dưới đây trước khi cho Salam).

ﻚ َﺗ ﹾﻘ ِﺪﺭُ َﻭ ﹶﻻ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ،ِ ﻚ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴﻢ
َ ﻀِﻠ
ْ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ،ﻚ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺳَﺘ ﹾﻘ ِﺪﺭُ َﻙ ﹺﺑﻘﹸ ْﺪ َﺭِﺗ،ﻚ
َ ﺨﲑُ َﻙ ﹺﺑ ِﻌ ﹾﻠ ِﻤ
ِ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃ ْﺳَﺘ
ﺖ َﺗ ْﻌﹶﻠﻢُ ﹶﺃﻥﱠ َﻫﺬﹶﺍ ﺍ َﻷ ْﻣ َﺮ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹸْﻨ.ﺏ
ﺖ َﻋﻼﱠ ُﻡ ﺍﹾﻟ ُﻐﻴُﻮ ﹺ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ُ َﻭَﺗ ْﻌﹶﻠﻢُ َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ ْﻋﹶﻠﻢ،ُﹶﺃ ﹾﻗ ِﺪﺭ

 ﻋَﺎ ﹺﺟِﻠ ِﻪ ﻭَﺁ ﹺﺟِﻠ ِﻪ( ﻓﹶﺎ ﹾﻗ ُﺪ ْﺭ ُﻩhoặc nói)  َﻭ َﻣﻌَﺎﺷِﻲ َﻭﻋَﺎِﻗَﺒ ِﺔ ﹶﺃ ْﻣﺮﹺﻱ،( َﺧْﻴ ٌﺮ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺩِﻳﻨﹺﻲnói vấn đề cần thiết)

ﺖ َﺗ ْﻌﹶﻠﻢُ ﹶﺃﻥﱠ َﻫﺬﹶﺍ ﺍ َﻷ ْﻣ َﺮ َﺷﺮﱞ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺩِﻳﻨﹺﻲ َﻭ َﻣﻌَﺎﺷِﻲ َﻭﻋَﺎِﻗَﺒ ِﺔ
َ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹸْﻨ، ﹸﺛﻢﱠ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﻟِﻲ ﻓِﻴ ِﻪ،ﺴ ْﺮﻩُ ﻟِﻲ
 َﻭَﻳ ﱢ،ﻟِﻲ
 ﹸﺛﻢﱠ،ﺨْﻴ َﺮ َﺣْﻴﺚﹸ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
َ  ﻭَﺍ ﹾﻗ ُﺪ ْﺭ ِﻟ َﻲ ﺍﹾﻟ،ُﺻ ﹺﺮ ﹾﻓﻨﹺﻲ َﻋْﻨﻪ
ْ  ﻭَﺍ،ﺻ ﹺﺮ ﹾﻓ ُﻪ َﻋﻨﱢﻲ
ْ  ﻋَﺎ ﹺﺟِﻠ ِﻪ ﻭَﺁ ﹺﺟِﻠ ِﻪ( ﻓﹶﺎhoặc nói) ﹶﺃ ْﻣﺮﹺﻱ
((ﺿﻨﹺﻲ ﹺﺑ ِﻪ
ِ ﹶﺃ ْﺭ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin điều tốt, điều có lợi trong kiến thức
của Ngài, cầu xin ban cho bề tôi năng lực vì Ngài là Đấng có sức mạnh vô biên,
cầu xin sự ưu đãi vĩ đại nơi Ngài. Quả thực, Ngài có sức mạnh còn bề tôi thì
không, Ngài am tường tất cả mọi việc huyền bí còn bề tôi thì không. Thưa Allah!
Nếu như vấn đề này tốt cho tôn giáo, cho cuộc sống và kết quả cuối cùng của bề
tôi thì hãy ban cho bề tôi có năng lực và sự dễ dàng khi thực hiện, sau đó hãy ban
phúc lành trong việc làm này của bề tôi. Bằng ngược lại, việc làm này bất lợi hại
đến tôn giáo cũng như trong cuộc sống lẫn kết quả cuối cùng thì hãy mang nó
tránh xa bề tôi và hãy mang bề tôi tránh xa nó, và hãy đặt định mệnh lại cho bề tôi
với những gì tốt đẹp hơn, sau đó làm cho bề tôi hài lòng về những gì đã làm.}
Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
Rosul  nói: “Ai đã cầu xin Allah như thế thì không bao giờ hối hận
với việc đã làm, kế tiếp tham khảo ý kiến những người Muslim đức hạnh sau
đó cố gắng thực hiện việc đã định. Allah phán: (Hỡi Muhammad) hãy tham
khảo ý kiến của họ (những người bạn đồng đạo) trong mọi công việc chung.
Đến khi Ngươi đã quyết định làm thì hãy phó thác cho Allah.” Trích chương
Ali Imron, ayat: 159.
27- Lời tụng niệm vào mỗi sáng và mỗi chiều.
75- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều.

kjihg
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(1) Solah Is-ti-kho-roh là Solah cầu xin Allah chọn nên làm việc nào khi lưỡng lự.
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Xem ý nghĩa ở hadith số 71.
76- Đọc các chương dưới đây mỗi chương ba lần vào mỗi sáng và mỗi
chiều.

ijk

R Q P O N M L K J I H G F E D C B A{
Xem ý nghĩa ở hadith số 70.
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Xem ý nghĩa ở hadith số 70.

ijk
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77- Đọc một lần vào mỗi sáng:

،ُ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠﻚ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭﺣْـ َﺪﻩُ ﹶﻻ ﺷَـﺮﹺﻳ
ُ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ِﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﱠﻠﻪ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ِﻚ ِﻟﱠﻠﻪ
ُ ﺻَﺒ َﺢ ﺍﹾﻟﻤُـ ﹾﻠ
ْ ﺤﻨَﺎ َﻭﹶﺃ
ْ ﺻَﺒ
ْ ))ﹶﺃ
 َﻭ َﺧْﻴ َﺮ ﻣَﺎ،ﻚ َﺧْﻴ َﺮ ﻣَـﺎ ﻓِـﻲ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮﻡﹺ
َ ﺏ ﹶﺃﺳْـﹶﺄﻟﹸ
 َﺭ ﱢ. َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶـﻰ ﹸﻛ ّﹺﻞ ﺷَـ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ،ُﺤﻤْـﺪ
َ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ
ﻚ ِﻣ َﻦ
َ ﺏ ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
 َﺭ ّﹺ.ُ َﻭﺷَـ ّﹺﺮ ﻣَـﺎ َﺑ ْﻌ َﺪﻩ،ﻚ ﻣِـ ْﻦ َﺷ ّﹺﺮ ﻣَـﺎ ﻓِـﻲ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮﻡﹺ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ،َُﺑ ْﻌ َﺪﻩ
((ﺏ ﻓِـﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘْﺒ ﹺﺮ
 َﻭ َﻋﺬﹶﺍ ﹴ،ﺏ ﻓِـﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ
ﻚ ﻣِـ ْﻦ َﻋﺬﹶﺍ ﹴ
َ ﺏ ﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ
 َﺭ ّﹺ، َﻭﺳُـ ْﻮ ِﺀ ﺍﻟ ِﻜَﺒﺮﹺ،ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺴَـﻞﹺ
Ý nghĩa: {Khi bình minh lên mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của
Allah. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy
nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài
và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Thượng Đế! bề tôi cầu xin Ngài mọi
điều tốt đẹp của ngày hôm nay và của ngày mai. Và cầu xin Ngài che chở về mọi
điều xấu của ngày hôm nay và của ngày mai. Lạy Thượng Đế! cầu xin Ngài che
chở tránh khỏi sự lười biếng, khỏi tất cả tai nạn khủng khiếp, khỏi những hình phạt
của hỏa ngục và hình phạt dưới ngôi mộ.} Hadith do Muslim ghi lại.
Khi về chiều thì đọc:
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 ﻟﹶــ ُﻪ،ُﻚ ﻟﹶــﻪ
َ ﷲ َﻭﺣْـ َﺪﻩُ ﹶﻻ ﺷَـﺮﹺﻳ
ُ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ِﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﱠﻠﻪ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ِﻚ ِﻟﱠﻠﻪ
ُ ﺴْﻴﻨَﺎ َﻭﹶﺃ ْﻣﺴَـﻰ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
َ ))ﹶﺃ ْﻣ
ﻚ َﺧْﻴ َﺮ ﻣَـﺎ ﻓِـﻲ ﻫَـ ِﺬ ِﻩ
َ ﺏ ﹶﺃﺳْـﹶﺄﻟﹸ
 َﺭ ّﹺ. َﻭﻫُـ َﻮ َﻋﻠﹶـﻰ ﹸﻛ ّﹺﻞ ﺷَـ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳـ ٌﺮ،ُﺤﻤْـﺪ
َ  َﻭﹶﻟـ ُﻪ ﺍﹾﻟ،ُﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠﻚ
. َﻭﺷَـ ّﹺﺮ ﻣَـﺎ َﺑﻌْـ َﺪﻫَﺎ،ِﻚ ﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ ﻣَـﺎ ﻓِـﻲ ﻫَـ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﱠﻠْﻴﹶﻠﺔ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ، َﻭ َﺧْﻴ َﺮ ﻣَـﺎ َﺑ ْﻌ َﺪﻫَﺎ،ِﺍﻟﱠﻠْﻴﹶﻠﺔ
،ﺏ ﻓِــﻲ ﺍﻟﻨﱠـﺎﺭﹺ
َ ﻚ ﻣِـ َﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ
َ ﺏ ﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ
َﺭ ّﹺ
ﻚ ﻣِـ ْﻦ ﻋَـﺬﹶﺍ ﹴ
َ ﺏ ﹶﺃﻋُـ ْﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
 َﺭ ّﹺ، َﻭﺳُـ ْﻮ ِﺀ ﺍﻟ ِﻜَﺒﺮﹺ،ﺴـﻞﹺ
((ﺏ ﻓِـﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒْـ ﹺﺮ
َﻭﻋَـﺬﹶﺍ ﹴ
Ý nghĩa: {Khi hoàng hôn xuống mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của
Allah, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy
nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài
và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Thượng Đế! bề tôi cầu xin Ngài mọi
điều tốt đẹp của đêm hôm nay và của đêm mai. Và cầu xin Ngài che chở tránh mọi
điều xấu của đêm nay và của đêm mai. Lạy Thượng Đế! cầu xin Ngài che chở
tránh khỏi sự lười biếng, khỏi mọi tai nạn khủng khiếp, khỏi tất cả hình phạt của
hỏa ngục và hình phạt dưới ngôi mộ.} Hadith do Muslim ghi lại.
78- Đọc một lần vào mỗi sáng:

((ﺸـﻮ ُﺭ
ُ ﻚ ﺍﻟﻨﱡ
َ  َﻭﹺﺇﹶﻟْﻴ،ﺕ
ُ ﻚ َﻧﻤُـﻮ
َ  َﻭﹺﺑ،ﺤـﻴَﺎ
ْ ﻚ َﻧ
َ  َﻭﹺﺑ،ﺴـْﻴﻨَﺎ
َ ﻚ ﹶﺃ ْﻣ
َ  َﻭﹺﺑ،ﺤﻨَﺎ
ْ ﺻـَﺒ
ْ ﻚ ﹶﺃ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺑ
Ý nghĩa: {Mỗi sáng bình minh lên và mỗi chiều hoàng hôn xuống chúng
tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho chúng tôi sự sống và làm cho
chúng tôi chết rồi sau đó Ngài phục sinh chúng tôi lại (để phán xử).} Hadith do
Abu Dawud ghi lại.
Khi về chiều thì đọc:

((ﻚ ﺍﹾﻟ َﻤﺼِـ ُﲑ
َ  َﻭﹺﺇﹶﻟْﻴ،ﺕ
ُ ﻚ َﻧﻤُـﻮ
َ  َﻭﹺﺑ،ﺤـﻴَﺎ
ْ ﻚ َﻧ
َ  َﻭﹺﺑ،ﺤﻨَﺎ
ْ ﺻـَﺒ
ْ ﻚ َﻭﹶﺃ
َ  ﹺﺑ،ﺴـْﻴﻨَﺎ
َ ﻚ ﹶﺃ ْﻣ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺑ
Ý nghĩa: {Mỗi chiều hoàng hôn xuống và mỗi sáng bình minh lên chúng
tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho chúng tôi sự sống và làm cho
chúng tôi chết rồi sau đó Ngài phục sinh bề tôi lại (để phán xử).} Hadith do Abu
Dawud ghi lại.
٧٩- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

،َ َﻭﹶﺃﻧَﺎ َﻋﻠﹶـﻰ َﻋﻬْـ ِﺪﻙ،َ َﺧﻠﹶـ ﹾﻘَﺘﻨﹺـﻲ َﻭﹶﺃﻧَﺎ َﻋﺒْـ ُﺪﻙ،َ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺃْﻧﺖ،ﺖ َﺭﹺﺑّـﻲ
َ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹶﺃْﻧ
،ﻚ َﻋﻠﹶـﻲﱠ
َ ﻚ ﹺﺑﹺﻨ ْﻌ َﻤِﺘ
َ  ﹶﺃﺑُـ ْﻮ ُﺀ ﻟﹶـ،ُﺻَﻨ ْﻌﺖ
َ ﻚ ﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ ﻣَـﺎ
َ  ﹶﺃﻋُـ ْﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ُ ﻣَـﺎ ﺍﺳْـَﺘ ﹶﻄ ْﻌﺖ،ََﻭ َﻭﻋْـ ِﺪﻙ
((ﺖ
َ ﺏ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹶﻓﹺﺈﻧﱠ ُﻪ ﹶﻻ َﻳ ْﻐﻔﹶـ ُﺮ ﺍﻟﺬﱡﻧُـ ْﻮ، ﻓﹶﺎ ﹾﻏﻔِـ ْﺮ ﻟِـﻲ،ﻚ ﹺﺑ ﹶﺬْﻧﺒﹺـﻲ
َ َﻭﹶﺃﺑُـ ْﻮ ُﺀ ﹶﻟ
Ý nghĩa : {Thưa Allah! Ngài là Thượng Đế của bề tôi, không có Thượng
đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, Ngài đã tạo hóa ra bề tôi, và bề
tôi là nô lệ để tôn thờ Ngài. Bề tôi xin hứa, giao ước rằng chỉ tôn thờ Ngài duy
nhất và làm theo mệnh lệnh của Ngài với tất cả mọi khả năng (có thể), bề tôi cầu
xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu mà bề tôi đã làm. Xin thừa nhận mọi hồng ân
mà Ngài đã ban và thừa nhận những tội lỗi mà bề tôi đã phạm, vì thế cầu xin Ngài
hãy tha thứ cho bề tôi. Quả thực, không có ai có khả năng tha thứ tội lỗi mà chỉ có
Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
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Thiên Sứ  nói: “Ai đọc nó bằng sự khẳng định (của con tim) vào
mỗi tối sau đó bị chết trước khi trời sáng thì y được vào thiên đàng, tương tự
như thế khi đọc vào mỗi sáng sau đó bị chết trước khi hoàng hôn thì y được
vào thiên đàng.” Do ông Al-Bukhory ghi lại.
80- Đọc bốn lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

،َﺖ( ﹸﺃﺷْـ ﹺﻬ ُﺪﻙ
ُ ﺴْﻴ
َ  ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃ ْﻣvào buổi chiều thì đọc) ُﺤﺖ
ْ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃﺻْـَﺒ
ﺖ َﻭﺣْـ َﺪ َﻙ
َ ﷲ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
ُﺖﺍ
َ ﻚ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹶﺃﱠﻧ،َ َﻭ َﺟﻤِﻴ َﻊ َﺧ ﹾﻠ ِﻘﻚ،َﻼِﺋ ﹶﻜَﺘﻚ
 َﻭﻣَـ ﹶ،ََﻭﹸﺃﺷْـ ﹺﻬﺪُ َﺣ َﻤﹶﻠ ﹶﺔ َﻋ ْﺮﺷِـﻚ
((ﻚ
َ ﺤﻤﱠـﺪﹰﺍ َﻋْﺒﺪُ َﻙ َﻭ َﺭﺳُـ ْﻮﻟﹸ
َ ُ َﻭﹶﺃﻥﱠ ﻣ،َﻚ ﻟﹶـﻚ
َ ﹶﻻ ﺷَـﺮﹺﻳ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! bề tôi xin xác nhận Ngài vào buổi sáng (vào buổi
chiều) và xác nhận các vị Thiên Thần gánh Ngai Vương của Ngài, các vị Thiên
Thần (xung quanh) Ngài và tất cả mọi tạo vật của Ngài. Quả thực, Ngài là Allah
mà không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất
không có cộng tác với Ngài và Muhammad là bề tôi cũng là vị Thiên Sứ của
Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Abu Dawud ghi lại.
٨١- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

 ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻣَـﺎ ﹶﺃ ْﻣﺴَـﻰ ﺑﹺـﻲ( ﻣِـ ْﻦ ﹺﻧ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ﹶﺃ ْﻭvào buổi chiều thì nói) ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻣَـﺎ ﹶﺃﺻْـَﺒ َﺢ ﺑﹺـﻲ
((ﻚ ﺍﻟﺸﱡـ ﹾﻜ ُﺮ
َ ﺤﻤْـ ُﺪ َﻭﻟﹶـ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ  ﹶﻓﻠﹶـ،َﻚ ﹶﻟﻚ
َ  َﻭﺣْـ َﺪ َﻙ ﹶﻻ ﺷَـﺮﹺﻳ،َﻚ ﹶﻓ ِﻤﻨْـﻚ
َ ﹺﺑﹶﺄﺣَـ ٍﺪ ﻣِـ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Những hồng ân vào mỗi sáng (vào mỗi chiều) của
bề tôi là do Ngài duy nhất ban tặng không có gì cộng tác với Ngài, tất cả mọi lời
ca ngợi, tán dương và tạ ơn đều dâng lên Ngài.} Hadith do Abu Dawud và AlNasa-y ghi lại.
٨٢- Đọc ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ.ﺖ
َ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ،ﺼﺮﹺﻱ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﻋَﺎِﻓﹺﻨﻲ ِﻓﻲ َﺑ، ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻋَﺎﹶﻓﻨﹺﻲ ﻓِﻲ َﺳ ْﻤﻌِﻲ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻋَﺎِﻓﻨﹺﻲ ﻓِﻲ َﺑ َﺪﻧﹺﻲ
((ﺖ
َ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ،ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘْﺒﺮﹺ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋﺬﹶﺍ ﹺ
َ  َﻭﹶﺃﻋُ ْﻮﺫﹸ ﹺﺑ،ﻚ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ ﹺﺮ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﻘﺮﹺ
َ ﹺﺇﹺﻧّﻲ ﹶﺃﻋُ ْﻮﺫﹸ ﹺﺑ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! cầu xin hãy ban sự lành mạnh cho cơ thể bề tôi,
cho thính giác của bề tôi, cho thị giác của bề tôi. Không có Thượng đế nào xứng
đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài. Thưa Allah! bề tôi cầu xin Ngài che chở về
sự kufr (phản đạo), sự nghèo khổ và sự hành hạ trong ngôi mộ. Không có Thượng
đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do Abu Dawud ghi lại.
83- Đọc bảy lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((ﺵ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺮ ﹺ
 َﻭﻫُ َﻮ َﺭ ﱡ،ُ َﻋﹶﻠﻴْـ ِﻪ َﺗ َﻮ ﹶﻛ ﹾﻠﺖ،َﷲ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ُﻫﻮ
ُ )) َﺣﺴْـﹺﺒ َﻲ ﺍ
Ý nghĩa: {Allah thừa khả năng giúp đỡ bề tôi (vì) không có Thượng đế
nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, bề tôi phó thác cho Ngài và Ngài
là chủ nhân của ngai vương vĩ đại.} Hadith do Abu Dawud và Al-Sany ghi lại.
84- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

Husnun

Al- Muslim

46

ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ

،َﻚ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔﻮ
َ  ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّﻲ ﹶﺃﺳْـﹶﺄﻟﹸ. ﻭَﺍﹾﻟﻌَﺎِﻓَﻴ ﹶﺔ ﻓِـﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ،َﻚ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔﻮ
َ ))ﺍﻟﹼﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃﺳْـﹶﺄﻟﹸ
. ﻭَﺁ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﻭﻋَﺎﺗِـﻲ،ﺍﻟﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺍﺳْـُﺘ ْﺮ َﻋ ْﻮﺭَﺍﺗِـﻲ
ًّ . َﻭﻣَﺎﻟِـﻲ، َﻭﹶﺃ ْﻫﻠِـﻲ،َ َﻭ ُﺩْﻧﻴَﺎﻱ،ﻭَﺍﹾﻟﻌَﺎِﻓَﻴ ﹶﺔ ﻓِـﻲ ِﺩْﻳﻨﹺـﻲ
 َﻭﻣِـ ْﻦ، َﻭﻋَـ ْﻦ ﺷِـﻤَﺎﻟِـﻲ، َﻭﻋَـ ْﻦ َﻳ ِﻤْﻴﻨﹺـﻲ، َﻭﻣِـ ْﻦ َﺧ ﹾﻠﻔِـﻲ،ﻱ
ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺍ ْﺣ ﹶﻔ ﹾﻈﻨﹺـﻲ ﻣِـ ْﻦ َﺑْﻴ َﻦ َﻳ َﺪ ﱠ
((ﺤﺘِـﻲ
ْ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃ ﹾﻏﺘَﺎ ﹶﻝ ﻣِـ ْﻦ َﺗ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ َﻌ ﹶﻈ َﻤِﺘ،ﹶﻓ ْﻮﻗِـﻲ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài sự tha thứ và sự
lành mạnh ở trần gian và ngày sau. Và cầu xin Ngài sự tha thứ và sự lành mạnh
trong tôn giáo, trong cuộc sống trần gian, trong gia đình và trong tài sản. Thưa
Allah! cầu xin hãy che đậy những phần kín của bề tôi và hãy ban cho bề tôi sự an
nhàn. Cầu xin hãy bảo vệ bề tôi từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái,
từ phía trên và bề tôi cầu xin bởi sự Oai Vệ của Ngài che chở khỏi sự nắm kéo bất
ngờ từ phía dưới.} Hadith do Abu Dawud, Ibn Majah và Ahmad ghi lại.
٨٥- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

ُ ﹶﺃﺷْـ َﻬﺪ،ُﺏ ﹸﻛ ّﹺﻞ ﺷَـ ْﻲ ٍﺀ َﻭ َﻣِﻠْﻴ ﹶﻜﻪ
 َﺭ ﱠ،ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭﺽﹺ
ِ  ﻓﹶﺎ ِﻃ َﺮ ﺍﻟﺴﱠـﻤَﺎﻭَﺍ،ِﺐ ﻭَﺍﻟﺸﱠـﻬَﺎ َﺩﺓ
))ﺍﻟﻠﱠﻬـ ﱠﻢ ﻋَﺎِﻟ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹺ
 َﻭﹶﺃ ﹾﻥ،ِ َﻭﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ ﺍﻟﺸﱠـْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ َﻭﺷِـ ْﺮ ِﻛﻪ،ﻚ ﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ َﻧ ﹾﻔﺴِـﻲ
َ  ﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ،َﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧﺖ
(( ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺃ ُﺟﺮﱠ ُﻩ ﹺﺇﻟﹶـﻰ ُﻣﺴْـِﻠ ﹴﻢ،ﻑ َﻋﻠﹶـﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِـﻲ ﺳُـﻮْﺀﺍﹰ
َ ﹶﺃ ﹾﻗَﺘ ﹺﺮ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Đấng am tường mọi việc huyền bí và hiện thực,
Đấng tạo dựng các tầng trời và trái đất, Thượng Đế của tất cả vạn vật và quyền cai
quản thuộc về Ngài, bề tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được
thờ phụng mà chỉ có Ngài, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu của bản
thân, của Shayton và sự tổ hợp của hắn, và cầu xin hãy bao dung khi bề tôi phạm
tội và truyền bá (tội lỗi đó) cho người Muslim khác.} Hadith do Abu Dawud và
Al-Tirmizy ghi lại.
86- Đọc ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((ُﺴﻤِﻴ ُﻊ ﺍﹾﻟﻌَـﻠِﻴﻢ
 َﻭﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠ،ِﺴﻤَﺎﺀ
 َﻭ ﹶﻻ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ،ﻀﺮﱡ َﻣ َﻊ ﺍ ْﺳ ِﻤ ِﻪ َﺷ ْﻲ ٌﺀ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭﺽﹺ
ُ ﷲ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ َﻳ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ
ْ ))ﹺﺑ
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, Đấng mà không có vật gì trên trời hay dưới
đất làm ảnh hưởng đến Đại Danh của Ngài và Ngài là Đấng Hằng Nghe (những gì
chúng ta nói), Đấng am tường (về hoàn cảnh của chúng ta}. Hadith do Abu
Dawud, Tirmizy, Ibn Majah và Ahmad ghi lại.
87- Đọc ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

(( َﻧﹺﺒﻴّـﹰﺎ ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ  َﻭﹺﺑ ُﻤ،ﻼ ﹺﻡ ِﺩْﻳﻨـﺎﹰ
 َﻭﺑﹺﺎ ِﻹﺳْـ ﹶ،ﷲ َﺭﺑّـﺎﹰ
ِ ﺖ ﺑﹺﺎ
ُ )) َﺭﺿِـْﻴ
Ý nghĩa: {Tôi đã hài lòng về Allah là Thượng Đế, về Islam là chính đạo
và về Muhammad  là vị Thiên Sứ.} Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi lại.
88- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((ﺴ ْﻲ ﹶﻃ ْﺮﹶﻓ ﹶﺔ َﻋْﻴ ﹴﻦ
ِ  َﻭ ﹶﻻ َﺗ ِﻜ ﹾﻠﹺﻨ ْﻲ ﹺﺇﹶﻟﻰ َﻧ ﹾﻔ،ﺻِﻠ ْﺢ ِﻟ ْﻲ َﺷ ﹾﺄﹺﻧ ْﻲ ﹸﻛﱠﻠ ُﻪ
ْ  ﹶﺃ،ﺚ
ﻚ ﹶﺃ ْﺳَﺘ ِﻐْﻴ ﹸ
َ ))َﻳﺎ َﺣ ﱡﻲ َﻳﺎ ﹶﻗﱡﻴ ْﻮ ُﻡ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ
Ý nghĩa: {Ôi Đấng Hằng Sống! ôi Đấng Bất Diệt! với lòng yêu thương
của Ngài bề tôi cầu xin phúc lộc, xin Ngài hãy cải thiện mọi vụ việc của bề tôi và
đừng bỏ mặt bề tôi dù chỉ trong nháy mắt}. Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi
lại.
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89- Đọc một lần vào mỗi sáng:

،ُﺤﻪ
َ  ﹶﻓْﺘ:ﻚ َﺧْﻴـ َﺮ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ.ﲔ
َ ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ
ﻚ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﺭ ﱢ
ُ ـَﺒ َﺢ ﺍﹾﻟ ُﻤـ ﹾﻠ
ْ ﺤﻨَﺎ َﻭﺃﹶﺻ
ْ ـَﺒ
ْ ))ﺃﹶﺻ
((ُ َﻭ َﺷـ ّﹺﺮ َﻣـﺎ َﺑ ْﻌ َﺪﻩ،ﻚ ِﻣـ ْﻦ َﺷـ ّﹺﺮ َﻣـﺎ ﻓِﻴ ِﻪ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ، َﻭ ُﻫﺪَﺍ ُﻩ،ُ َﻭَﺑ َﺮ ﹶﻛَﺘﻪ،ُ َﻭُﻧ ْﻮ َﺭﻩ،ُﺼـ َﺮﻩ
ْ َﻭَﻧ
Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn xuống mọi quyền lực và
mọi lời ca ngợi là của Allah Đấng chúa tể của vũ trụ. Thưa Allah! bề tôi cầu xin
Ngài sự rộng mở, sự giúp đỡ, ánh sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất
của ngày hôm nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều bất lợi
của ngày hôm nay và ngày mai}. Hadith do Abu Dawud ghi lại.
Khi về chiều thì đọc:

،ﺼـﺮَﻫﺎﹶ
ْ  َﻭَﻧ،ﺤـﻬﺎﹶ
َ  ﹶﻓْﺘ:ﻚ َﺧْﻴ َﺮ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ.ﲔ
َ ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ
ﻚ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﺭ ﱢ
ُ ﺴﻴْﻨﹶﺎ ﹶﺃﻣْﺴ َﻰ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
َ ))ﹶﺃ ْﻣ
(( َﻭ َﺷـ ّﹺﺮ َﻣـﺎ َﺑ ْﻌـﺪَﻫﹶﺎ،ﻚ ِﻣـ ْﻦ َﺷـ ّﹺﺮ َﻣـﺎ ﻓِﻴﻬﺎﹶ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ، َﻭﻫُﺪَﺍﻫﺎﹶ، َﻭَﺑ َﺮ ﹶﻛﺘَﻬﺎﹶ،َﻭُﻧ ْﻮﺭَﻫﺎﹶ
Ý nghĩa: {Khi hoàng hôn xuống và khi bình minh lên mọi quyền lực và
mọi lời ca ngợi là của Allah Đấng chúa tể của vũ trụ. Thưa Allah! bề tôi cầu xin
Ngài sự rộng mở, sự giúp đỡ, ánh sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất
của đêm nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều bất lợi của
đêm nay và đêm mai}. Hadith do Abu Dawud ghi lại.
٩٠- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

 َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﹶﻛِﻠ َﻤ ِﺔ،ﻼ ﹺﻡ
 ﹶﺃ ْﻣﺴَـﻴْﻨﹶﺎ( َﻋﹶﻠـﻰ ِﻓ ﹾﻄـ َﺮ ِﺓ ﺍ ِﻹ ْﺳـ ﹶvào buổi chiều thì nói) ﺤﻨَﺎ
ْ ﺻـَﺒ
ْ ))ﹶﺃ
 َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ِﻣﻠﱠ ِﺔ ﹶﺃﺑﹺﻴﻨَﺎ،ﷲ َﻋﹶﻠْﻴـ ِﻪ َﻭ َﺳـﻠﱠ َﻢ
ُ ﺻﻠﱠـﻰ ﺍ
َ ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ  َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺩِﻳ ﹺﻦ َﻧﹺﺒﱢﻴَﻨـﺎ ُﻣ،ﺹ
ﻼ ﹺ
ﺍ ِﻹ ْﺧـ ﹶ
((ﲔ
َ ﺸـ ﹺﺮ ِﻛـ
ْ  َﻭ َﻣـﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻤ،ﺴـِﻠﻤًﺎ
ْ  َﺣﻨﹺﻴـﻔﹰﺎ ُﻣ،ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ
Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn đến chúng ta sống trên
con đường Islam, bằng sự thành tâm (trong sự tôn thờ), ở trên tôn giáo của Nabi
Muhammad  của chúng ta và trên giáo phái của tổ tiên Ibrohim đó là giáo phái
chính thống Muslim chứ không phải là những người thờ đa thần.} Hadith do
Ahmad ghi lại.
٩١- Đọc một trăm lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((ﺤﻤْـ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ َﻭﹺﺑ
ِ ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng
tán dương}. Hadith do Muslim ghi lại.
92- Đọc mười lần hoặc một lần khi thấy lười biếng.

(( َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ّﹺﻞ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ،ُﺤ ْﻤﺪ
َ  َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ،ُ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠﻚ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
Xem ý nghĩa ở hadith số 69.
93- Đọc một trăm lần vào mỗi sáng.

(( َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ّﹺﻞ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ،ُﺤ ْﻤﺪ
َ  َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ،ُ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠﻚ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
Xem ý nghĩa ở hadith số 69.
94- Đọc ba lần vào mỗi sáng:
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((ﺴـ ِﻪ َﻭ ﹺﺯَﻧ ﹶﺔ َﻋ ْﺮ ِﺷـ ِﻪ َﻭ ِﻣـﺪَﺍ َﺩ ﹶﻛِﻠ َﻤـﺎِﺗ ِﻪ
ِ ﺿـﺎ َﻧ ﹾﻔ
َ ﺤ ْﻤـ ِﺪ ِﻩ َﻋ َﺪ َﺩ َﺧ ﹾﻠ ِﻘـ ِﻪ َﻭ ﹺﺭ
َ ﷲ َﻭﹺﺑ
ِ )) ُﺳْﺒـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, với muôn vạn tạo hóa của Ngài, sự tự
hài lòng của Ngài cũng như sự vĩ đại chiếc ngai vương của Ngài cùng với sự
phong phú ngôn từ của Ngài, xin kính dâng lên Ngài mọi ca ngợi và tán dương}.
Hadith do Muslim ghi lại.
95- Đọc một lần vào mỗi sáng:

((ﻼ
ﻼ ﻣَُﺘ ﹶﻘﱠﺒ ﹰ
 َﻭﻋَـ َﻤ ﹰ، َﻭ ﹺﺭﺯْﻗﹰﺎ ﹶﻃﹺﻴّﺒﺎﹰ،ﻚ ِﻋﻠﹾﻤﹰﺎ ﻧَﺎﻓِﻌﺎﹰ
َ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃﺳْـﹶﺄﻟﹸ
Xem ý nghĩa ở hadith số 73.
96- Đọc một trăm lần trong ngày:

((ﷲ َﻭﹶﺃﺗُـﻮﺏُ ﹺﺇﹶﻟﻴْـ ِﻪ
َ ))ﹶﺃﺳْـَﺘ ْﻐﻔِـ ُﺮ ﺍ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah hãy tha tội lỗi cho bề tôi và bề tôi quay về sám
hối với Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
97- Rosul  nói: “Ai cầu xin vào buổi chiều ba lần câu:

(( ﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ ﻣَـﺎ ﺧَـﹶﻠ َﻖ،ِﷲ ﺍﻟﺘﱠﺎﻣَـﺎﺕ
ِﺕﺍ
ِ  ))ﹶﺃﻋُـ ْﻮ ﹸﺫ ﹺﺑﻜﹶـِﻠﻤَﺎthì không có gì hại đến y
vào đêm đó.” Hadith do Muslim và Al-Tirmizy ghi lại.
Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo
của Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu và điều bất lợi mà Ngài đã tạo}
98- Đọc mười lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ ﺍﻟﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺻَـ ّﹺﻞ ﻭﺳَـِّﻠ ْﻢ َﻋﻠﹶـﻰ َﻧﹺﺒّﹺﻴﻨَـﺎ ُﻣ
ًّ ))
Xem ý nghĩa ở hadith số 24.
28- Lời tụng niệm khi ngủ.
99- Nabi  dạy: “Đọc những chương dưới đây sau đó phun vào hai
bàn tay và chùi lên người từ đầu đến chân bắt đầu từ đầu, mặt ...” (làm như
thế ba lần) Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
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Xem ý nghĩa ở hadith số 70.
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Xem ý nghĩa ở hadith số 70.
100-
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Xem ý nghĩa ở hadith số 71.
101-
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Ý nghĩa: Sứ Giả (Muhammad) đã tin tưởng mọi điều (mặc khải) được
ban xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và những người có đức tin (cũng
tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng vào Allah, vào các vị Thiên Thần, vào
các Kinh Sách, vào các Sứ Giả của Ngài. (Họ nói): “Chúng tôi không phân biệt
hay kỳ thị một vị nào trong số các Sứ Giả của Allah.” Và họ thưa: “Chúng tôi
nghe lệnh và vâng lời (họ). Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, thưa Thượng Đế của
chúng tôi! bởi vì bề nào chúng tôi cũng phải trở về gặp Ngài (ở đời sau)”.Allah
không bắt một linh hồn nào mang quá nặng trách nhiệm ngoại trừ những điều có
khả năng. Mỗi linh hồn sẽ hưởng (phúc) về những điều tốt mà bản thân đã làm ra
và chịu hình phạt về những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. (Lời cầu xin của các tín
đồ là): “Lạy Thượng Đế của chúng tôi! xin Ngài đừng bắt tội chúng tôi nếu chúng
tôi quên lãng hay sai lầm. Lạy Thượng Đế của chúng tôi! xin Ngài đừng bắt chúng
tôi mang nặng trọng trách giống như Ngài đã bắt buộc những thế hệ trước chúng
tôi và đừng buộc chúng tôi mang nặng trọng trách vượt quá khả năng của bản thân.
Xin Ngài hãy lượng thứ và khoan hồng cho chúng tôi. Ngài là Đấng bảo hộ che
chở cho chúng tôi, bởi thế xin Ngài hãy yểm trợ chúng tôi chiến thắng những kẻ
không có đức tin. Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 285, 286.
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 َﻭﹺﺇ ﹾﻥ،ﺖ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﻓﹶﺎ ْﺭﺣَـ ْﻤﻬَﺎ
َ ﺴـ ﹾﻜ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﺃ ْﻣ،ﻚ ﹶﺃ ْﺭﹶﻓﻌُـ ُﻪ
َ  َﻭﹺﺑـ،ﺖ َﺟْﻨﹺﺒـﻲ
ُ ﺿـ ْﻌ
َ ﻚ َﺭﱢﺑـﻲ َﻭ
َ ))ﺑﹺﺎ ْﺳـ ِﻤ
((ﲔ
َ ﺤ
ِ ﺼـﺎِﻟ
ﺤـ ﹶﻔﻆﹸ ﹺﺑـ ِﻪ ِﻋَﺒـﺎ َﺩ َﻙ ﺍﻟ ﱠ
ْ  ﹺﺑ َﻤـﺎ َﺗ،ﹶﺃ ْﺭ َﺳـ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ ﻓﹶﺎ ْﺣـ ﹶﻔ ﹾﻈﻬَﺎ
Ý nghĩa: {Nhân danh Thượng Đế bề tôi nằm và cũng nhân danh Ngài bề
tôi ngồi dậy. Thưa Allah! Khi Ngài lấy linh hồn bề tôi, cầu xin hãy xót thương nó.
Còn khi Ngài trả hồn về thể xác bề tôi, cầu xin Ngài hãy che chở bảo vệ nó (tránh
xa sự cám dỗ của Shayton) giống như Ngài đã che chở bảo vệ những bầy tôi đức
hạnh của Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
103-

، ﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ْﺣَﻴْﻴَﺘﻬَﺎ ﻓﹶﺎ ْﺣـ ﹶﻔ ﹾﻈﻬَﺎ،ﺤﻴَﺎﻫَﺎ
ْ  َﻭ َﻣ،ﻚ َﻣﻤَﺎُﺗﻬَﺎ
َ  ﹶﻟـ،ﺖ َﺗ َﻮﻓﱠﺎﻫَﺎ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ﺴـﻲ
ِ ﺖ َﻧ ﹾﻔ
َ ﻚ َﺧـﹶﻠ ﹾﻘ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱠﻧ
((ﻚ ﺍﹾﻟﻌَﺎِﻓَﻴ ﹶﺔ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ،َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ َﻣﱠﺘﻬَﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ﹶﻟﻬَﺎ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, Ngài là Đấng tạo ra linh hồn của bề tôi
và cũng là Đấng làm cho nó chết đi, Ngài là Đấng nắm trong tay cái chết và sự
sống của linh hồn. Vì vậy, khi Ngài phục sinh nó, cầu xin hãy che chở bảo vệ nó
tránh khỏi mọi điều xấu, còn khi Ngài làm cho làm cho nó chết cầu xin hãy dung
thứ cho nó. Bề tôi cầu xin Ngài sự lành mạnh.} Hadith do Muslim và Ahmad ghi
lại.
104-

(( َﻳـ ْﻮ َﻡ َﺗْﺒ َﻌﺚﹸ ِﻋﺒَﺎ َﺩ َﻙ،ﻚ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ِﻗﹺﻨـﻲ َﻋﺬﹶﺍَﺑ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy che chở bảo vệ bề tôi tránh khỏi
hành phạt của Ngài vào Ngày Phục Sinh.} Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi
lại.
105-

((ﺕ َﻭﹶﺃ ْﺣـﻴَﺎ
ُ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃﻣُـ ْﻮ
َ ))ﺑﹺﺎ ْﺳـ ِﻤ

Ý nghĩa: {Nhân danh Ngài thưa Allah. Vì Ngài mà bề tôi chết và cũng vì
Ngài mà bề tôi sống.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
106-

((ﷲ
ِ ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ

(đọc 33 lần)

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah!}

((ﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ))ﻭَﺍﹾﻟ

(đọc 33 lần)

Ý nghĩa: {Và mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah!}

((ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـ ُﺮ
ُ ))ﻭَﺍ

(đọc 34 lần)

Ý nghĩa: {Và Allah thật vĩ đại!} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi
lại.
107-

 ﻓﹶﺎِﻟ َﻖ،ﺏ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ
 َﺭﱠﺑﻨَﺎ َﻭ َﺭ ﱠ،ﺵ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺮ ﹺ
 َﻭ َﺭ ﱠ،ﺽ
ﺏ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
 َﻭ َﺭ ﱠ،ﺴْﺒ ﹺﻊ
ﺕ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺭ ﱠ
.ﺻَﻴِﺘ ِﻪ
ِ ﺖ ﺁ ِﺧ ﹲﺬ ﹺﺑﻨَﺎ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷ ﱢﺮ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ
َ  ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ، َﻭﻣُْﻨ ﹺﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮﺭَﺍ ِﺓ ﻭَﺍ ِﻹْﻧﺠﹺﻴ ﹺﻞ ﻭَﺍﹾﻟ ﹸﻔ ْﺮﻗﹶﺎ ِﻥ،ﺐ ﻭَﺍﻟﱠﻨﻮَﻯ
ﺤ ﱢ
َ ﺍﹾﻟ
ﻚ
َ ﺲ ﹶﻓ ْﻮﹶﻗ
َ ﺖ ﺍﻟﻈﱠﺎ ِﻫ ُﺮ ﹶﻓﹶﻠْﻴ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ﺲ َﺑ ْﻌ َﺪ َﻙ َﺷ ْﻲ ٌﺀ
َ ﺖ ﺍﻵ ِﺧﺮُ ﹶﻓﹶﻠْﻴ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ﻚ َﺷ ْﻲ ٌﺀ
َ ﺲ ﹶﻗْﺒﹶﻠ
َ ﺖ ﺍ َﻷﻭﱠ ﹸﻝ ﹶﻓﹶﻠْﻴ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺃْﻧ
(( َﻭﹶﺃ ﹾﻏﹺﻨﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﻘ ﹺﺮ،ﺾ َﻋﻨﱠﺎ ﺍﻟ ﱠﺪْﻳ َﻦ
 ﺍ ﹾﻗ ﹺ،ﻚ َﺷ ْﻲ ٌﺀ
َ ﺲ ﺩُﻭَﻧ
َ ﺖ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﻃ ُﻦ ﹶﻓﹶﻠْﻴ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،َﺷ ْﻲ ٌﺀ

Husnun

Al- Muslim

51

ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của bảy tầng trời và trái đất, là
Chủ Nhân của ngai vương vĩ đại, là Chủ Nhân của chúng ta và Chủ Nhân của vạn
vật. Ngài là Đấng chẻ hạt giống, hạt chà là ra làm hai rồi làm cho chúng nẩy mầm,
là Đấng ban xuống Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước và Thiên Kinh Qur’an, cầu xin
Ngài che chở tránh xa mọi điều xấu, bởi vì Ngài là Đấng có mọi uy quyền trong
tay. Thưa Allah! Ngài là Đấng Đầu Tiên mà không có gì trước Ngài cả, Ngài là
Đấng Cuối Cùng mà không có gì sau Ngài, Ngài là Đấng có uy quyền tối cao mà
không gì hơn Ngài cả, Ngài là Đấng Am Tường mọi việc đã bị giấu giếm mà
không ai có thể biết được, hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện được mọi nhiệm vụ đối
với Ngài, đối với mọi người và hãy làm cho chúng tôi giàu có thoát khỏi cảnh
nghèo.} Hadith do Muslim ghi lại.
108-

((ﻱ
َ  ﹶﻓ ﹶﻜ ْﻢ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﹶﻻ ﻛﹶﺎِﻓ َﻲ ﹶﻟﻪُ َﻭ ﹶﻻ ﻣُ ْﺆ ﹺﻭ، َﻭ ﹶﻛﻔﹶﺎﻧَﺎ ﻭَﺁﻭَﺍﻧَﺎ،ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ﹾﻃ َﻌ َﻤﻨَﺎ َﻭ َﺳﻘﹶﺎﻧَﺎ
َ ))ﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Tạ ơn Allah đã ban cho chúng tôi thức ăn, nước uống, sự giàu
có, sự giúp đỡ và nhà cửa, trong khi có biết bao người không được giúp đỡ và
cũng không có nơi ăn chốn ở.} Hadith do Muslim ghi lại.
109-

،ُﺏ ﹸﻛ ّﹺﻞ ﺷَـ ْﻲ ٍﺀ َﻭ َﻣِﻠْﻴ ﹶﻜﻪ
 َﺭ ﱠ،ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭﺽﹺ
ِ  ﻓﹶﺎ ِﻃ َﺮ ﺍﻟﺴﱠـﻤَﺎﻭَﺍ،ِﺐ ﻭَﺍﻟﺸﱠـﻬَﺎ َﺩﺓ
))ﺍﻟﻠﱠﻬـ ﱠﻢ ﻋَـﺎِﻟ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹺ
 َﻭﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ ﺍﻟﺸﱠـْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ،ﻚ ﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ َﻧ ﹾﻔﺴِـﻲ
َ  ﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﹺﺑ،َﹶﺃﺷْـ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧﺖ
((ﱃ ُﻣﺴْـِﻠ ﹴﻢ
 ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺃﺟُـﺮﱠ ُﻩ ﹺﺇ ﹶ،ﻑ َﻋﻠﹶـﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِـﻲ ﺳُـﻮْﺀﺍﹰ
َ  َﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻗَﺘ ﹺﺮ،ِّﻭﺷِـ ْﺮ ِﻛﻪ
Xem ý nghĩa ở hadith số 85.
110- Đọc chương Al-Sajdah và chương Al-Mulk.
111-

،ﻚ
َ ﺖ َﻭ ْﺟ ﹺﻬـﻲ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
ُ  َﻭ َﻭ ﱠﺟـ ْﻬ،ﻚ
َ ﺿﺖُ ﹶﺃ ْﻣـﺮﹺﻱ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
ْ  َﻭﹶﻓ ﱠﻮ،ﻚ
َ ﺴـﻲ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
ِ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃ ْﺳـﹶﻠ ْﻤﺖُ َﻧ ﹾﻔ
ﻚ
َ  ﺁ َﻣْﻨﺖُ ﹺﺑ ِﻜﺘَﺎﹺﺑ،ﻚ
َ ﻚ ﹺﺇﻻﱠ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
َ ﺠـﺎ ِﻣْﻨ
َ ﺠـﹶﺄ َﻭ ﹶﻻ َﻣْﻨ
َ  ﹶﻻ َﻣ ﹾﻠ،ﻚ
َ  َﺭ ﹾﻏَﺒ ﹰﺔ َﻭ َﺭ ْﻫَﺒ ﹰﺔ ﹺﺇﹶﻟْﻴ،ﻚ
َ ﺕ ﹶﻇ ْﻬـﺮﹺﻱ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
ُ ﺠـ ﹾﺄ
َ َﻭﹶﺃﹾﻟ
((ﺖ
َ ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ْﺭ َﺳـ ﹾﻠ
َ  َﻭﹺﺑَﻨﹺﺒﱢﻴـ،ﺖ
َ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃْﻧـ َﺰﹾﻟ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi phủ phục bản thân vì Ngài, phó thác mọi
việc làm cho Ngài, hướng mặt của bề tôi đến Ngài, bề tôi nương tựa nơi Ngài, bề
tôi hy vọng và kính sợ Ngài. Không có nơi tựa nào (cho mọi người ngoại trừ)
nương tựa vào Ngài và cũng không có sự cứu tế ngoại trừ ở nơi Ngài. Bề tôi tin
tưởng rồi vào Thiên Kinh (Qur’an) mà Ngài đã mặc khải (cho Nabi Muhammad)
và tin tưởng rồi vị Nabi của Ngài đã phái đến.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim
ghi lại.
29- Lời cầu khi màn đêm đến.
112-

(( َﻭ َﻣﺎ َﺑْﻴَﻨ ُﻬ َﻤﺎ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹺﺰﻳ ُﺰ ﺍﹾﻟ َﻐ ﱠﻔﺎ ُﺭ،ﺽ
ﺕ َﻭﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ ﺴ َﻤﺎ َﻭﺍ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
 َﺭ ﱡ،ﷲ ﺍﹾﻟ َﻮﺍ ِﺣ ُﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﱠﻬﺎ ُﺭ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất đầy uy quyền, Ngài là Chủ Nhân của các tầng trời, trái đất và
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vạn vật giữa chúng, Ngài là Đấng cao thượng, Đấng hằng tha thứ.} Hadith do AlAl-Hakim, Al-Nasa-y và Sany ghi lại.
30- Lời cầu xin khi giật mình thức giấc nữa đêm hoặc ai gặp phải sợ hãi.
113-

 َﻭﹶﺃ ﹾﻥ،ﲔ
ﺸﻴَﺎ ِﻃ ﹺ
ﺕ ﺍﻟ ﱠ
ِ  َﻭ ِﻣ ْﻦ َﻫ َﻤﺰَﺍ، َﻭ َﺷ ﱢﺮ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ِﻩ،ﻀﹺﺒ ِﻪ َﻭ ِﻋﻘﹶﺎﹺﺑ ِﻪ
َ  ِﻣ ْﻦ ﹶﻏ،ﺕ
ِ ﷲ ﺍﻟﺘﱠﺎﻣﱠﺎ
ِ ﺕﺍ
ِ ))ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹶﻜِﻠﻤَﺎ
((ﺤﻀُﺮُﻭ ِﻥ
ْ َﻳ
Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo
của Allah che chở tránh khỏi sự giận dữ của Ngài, tránh khỏi hành phạt của Ngài,
tránh khỏi mọi điều xấu của bầy tôi của Ngài, tránh khỏi những điều cám dỗ quyến
rũ của Shayton và tránh khỏi sự xuất hiện của hắn trong mọi hoàn cảnh của bề
tôi.} Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.
31- Làm những việc sau khi thấy ác mộng.
114- a) Phun bên trái ba lần.
b) Cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shayton và tránh xa những
điều đã thấy trong ác mộng. (ba lần)
c) Không kể ác mộng với bất cứ ai.
d) Ngủ xoay về phía tay khác.
115- Đứng dậy dâng lễ Solah nếu muốn.
Nabi  nói:

ﺻ َﺪﻗﹸﻜﹸ ْﻢ
ْ ﺻ َﺪﻗﹸﻜﹸ ْﻢ ﺭُ ْﺅَﻳﺎ ﹶﺃ
ْ  َﻭﹶﺃ،ُﺴِﻠ ﹺﻢ َﺗ ﹾﻜ ِﺬﺏ
ْ ُﺏ ﺍﻟ ﱠﺰﻣَﺎ ﹸﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ﹶﻜ ْﺪ ُﺭ ْﺅﻳَﺎ ﺍﹾﻟﻤ
َ  ))ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻗَﺘ َﺮ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ﺸﺮَﻯ
ْ ﺤ ِﺔ ُﺑ
َ  ﹶﻓ ُﺮ ْﺅﻳَﺎ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ:ﻼﹶﺛ ﹲﺔ
 ﻭَﺍﻟ ﱡﺮ ْﺅﻳَﺎ ﹶﺛ ﹶ،ﲔ ُﺟ ْﺰﺀًﺍ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻨﱡُﺒﻮﱠ ِﺓ
َ ﺲ َﻭﹶﺃ ْﺭَﺑ ِﻌ
ﺴِﻠ ﹺﻢ ُﺟ ْﺰ ٌﺀ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻤ ﹴ
ْ ُ َﻭ ُﺭ ْﺅﻳَﺎ ﺍﹾﻟﻤ،َﺣﺪِﻳﺜﹰﺎ
 ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ َﺭﺃﹶﻯ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﻣَﺎ َﻳ ﹾﻜ َﺮﻩُ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹸﻘ ْﻢ،ُﺴﻪ
َ ﺙ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ُﺀ َﻧ ﹾﻔ
ﺤﺪﱢ ﹸ
َ  َﻭ ُﺭ ْﺅﻳَﺎ ِﻣﻤﱠﺎ ُﻳ،ﺸْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ
ﺤﺰﹺﻳ ٌﻦ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ْ  َﻭ ُﺭ ْﺅﻳَﺎ َﺗ،ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺱ(( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
َ ﺙ ﹺﺑﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ﺤ ﱢﺪ ﹾ
َ ﺼ ﱢﻞ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ
َ ُﹶﻓ ﹾﻠﻴ
“Khi Ngày Tận Thế gần kề những giấc mộng của Muslim hầu như không
thực và người thấy mộng thực nhất trong các bạn là người thật thà nhất. Giấc
mộng của Muslim là một trong bốn mươi lăm phần của sự mặc khải và giấc
mộng được chia làm ba phần: giấc mộng tốt đẹp là Allah ban cho, giấc mộng
xấu xa là do Shayton quấy nhiểu và giấc mộng do bản thân suy nghĩ ra. Vì
vậy, khi các bạn nằm mộng thấy những điều không thích, thì hãy đứng dâng
lễ Solah và đừng bao giờ kể cho bất cứ ai.” Hadith do Muslim và Al-Tirmizy ghi
lại.
32- Lời cầu xin Qunut trong lễ Solah Witir.
116-
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 َﻭﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ،ﺖ
َ  َﻭَﺗ َﻮﻟﱠﹺﻨـﻲ ﻓِﻴ َﻤ ْﻦ َﺗ َﻮﻟﱠْﻴ،ﺖ
َ  َﻭ َﻋـﺎِﻓﻨﹺﻲ ﻓِﻴـ َﻤ ْﻦ َﻋـﺎﹶﻓْﻴ،ﺖ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ْﻫـ ِﺪﻧﹺﻲ ﻓِﻴ َﻤـ ْﻦ َﻫ َﺪْﻳ
 ﹺﺇﻧﱠ ُﻪ ﹶﻻ َﻳ ِﺬﻝﱡ،ﻚ
َ ﻀـﻰ َﻋﹶﻠْﻴ
َ ﻀـﻲ َﻭ ﹶﻻ ﻳُ ﹾﻘ
ِ ﻚ َﺗ ﹾﻘ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ،ﺖ
َ ﻀْﻴ
َ  َﻭِﻗﹺﻨـﻲ َﺷ ﱠﺮ َﻣـﺎ ﹶﻗ،ﺖ
َ ِﻟـﻲ ﻓِﻴ َﻤـﺎ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻄْﻴ
َ َﻣـ ْﻦ ﻭَﺍﹶﻟْﻴ
((ﺖ
َ ﺖ َﺭﱠﺑَﻨـﺎ َﻭَﺗ َﻌـﺎﹶﻟْﻴ
َ ﺖ َﺗﺒَﺎ َﺭ ﹾﻛ
َ  َﻭ ﹶﻻ َﻳ ِﻌـ ﱡﺰ َﻣـ ْﻦ َﻋـﺎ َﺩْﻳ،ﺖ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hướng dẫn bề tôi (theo con đường
tốt đẹp nhất) như Ngài đã hướng dẫn (các vị Thiên Sứ và những người đức hạnh),
cầu xin hãy ban những điều mành lạnh (cho sức khỏe và tinh thần cũng như về sở
thích của bề tôi), cầu xin hãy trông nôm những hành động của bề tôi như Ngài đã
trông nôm những người trước (và đừng bao giờ bỏ mặt bề tôi), hãy ban phúc cho
bề tôi với những gì Ngài đã ban tặng và hãy bảo vệ bề tôi tránh mọi điều xấu mà
Ngài đã định trước. Quả thực, Ngài là Đấng quyết định tất cả mọi việc mà không
có thế lực nào ngăn cản. Và không có đều gì có thể hạ thấp được những ai được
Ngài tôn trọng và cũng sẽ không được tôn trọng đối với ai bị Ngài đã sỉ nhục.
Thưa Thượng Đế của chúng tôi! Ngài là Đấng Tối Cao và ban mọi điều may
mắn.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.
117-

ﻚ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﻚ
َ ﻚ ِﻣـ ْﻦ ُﻋ ﹸﻘـﻮَﺑِﺘ
َ  َﻭﹺﺑﻤُﻌَﺎﻓﹶﺎِﺗ،ﻚ
َ ﺨـ ِﻄ
َ ﺿـﺎ َﻙ ِﻣـ ْﻦ َﺳ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹺﺮ
((ﻚ
َ ﺴـ
ِ ﺖ َﻋﹶﻠـﻰ َﻧ ﹾﻔ
َ ﺖ ﹶﻛ َﻤـﺎ ﹶﺃﹾﺛَﻨْﻴ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﻚ
َ ﺼـﻲ ﹶﺛﻨَﺎ ًﺀ َﻋﹶﻠْﻴ
ِ ﻚ ﹶﻻ ﺃﹸ ْﺣ
َ ِﻣْﻨـ
Xem ý nghĩa ở hadith số 47.
118-

ﻚ
َ  َﻧ ْﺮ ُﺟﻮ َﺭ ْﺣـ َﻤَﺘ،ﺤـ ِﻔ ُﺪ
ْ ﺴـ َﻌـﻰ َﻭَﻧ
ْ ﻚ َﻧ
َ  َﻭﹺﺇﹶﻟْﻴ،ﺠ ُﺪ
ُ ﺴـ
ْ ﺼِّﻠـﻲ َﻭَﻧ
َ ﻚ ُﻧ
َ  َﻭﹶﻟـ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱠﻳﺎ َﻙ َﻧ ْﻌُﺒ ُﺪ
َ ﻚ ﹺﺑﺎﹾﻟ ﹶﻜﺎِﻓ ﹺﺮﻳ َﻦ ُﻣ ﹾﻠ
َ  ﹺﺇ ﱠﻥ َﻋ ﹶﺬﺍَﺑ.ﻚ
َ ﺸـﻰ َﻋ ﹶﺬﺍَﺑ
َﺨ
ْ ﻭَﻧ
 َﻭُﻧﹾﺜﹺﻨـﻲ،ﺴـَﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َﻙ
ْ ﻚ َﻭَﻧ
َ ﺴـَﺘ ِﻌﻴُﻨ
ْ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱠﻧﺎ َﻧ.ﺤـ ٌﻖ
((ﺨـﹶﻠ ُﻊ َﻣـ ْﻦ َﻳ ﹾﻜـ ﹸﻔ ُﺮ َﻙ
ْ  َﻭَﻧ،ﻚ
َ ﻀ ُﻊ ﹶﻟ
َ ﺨـ
ْ ﻚ َﻭَﻧ
َ  َﻭُﻧ ْﺆ ِﻣـ ُﻦ ﹺﺑ،ﺨْﻴ َﺮ َﻭ ﹶﻻ َﻧ ﹾﻜ ﹸﻔ ُﺮ َﻙ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ َﻋﹶﻠْﻴ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng, dâng lễ solah
và quỳ lạy. Chúng tôi vội tìm đến Ngài mưu cầu (sinh lợi), hi vọng lòng khoan
dung nơi Ngài và sợ hãy hành phạt của Ngài. Quả thực! Hành phạt của Ngài chỉ
dành cho những kẻ ngoại đạo. Thưa Allah! Chúng tôi tìm nơi che chở từ Ngài và
cầu xin tha thứ tội lỗi, chúng tôi tán dương, ca tụng Ngài bằng những lời nói tốt
đẹp và không bao giờ phản nghịch Ngài, chúng tôi tin tưởng nơi Ngài, phục tùng
Ngài và từ bỏ những ai phản nghịch Ngài.} Hadith do Al-Bayhaqy ghi lại trong
quyển Sunan Al-Kubro.
33- Lời tụng niệm sau Salam của lễ Solah Witir.
ﻚ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪﱡﻭ ﹺ
ِ )) ُﺳْﺒـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ َﻤِﻠ
119- Đọc ba lần câu: ((ﺱ
Ở lần thứ ba đọc ra tiếng, kéo dài và tiếp:

((ﺡ
ﻼِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭَﺍﻟﺮﱡﻭ ﹺ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻤـ ﹶ
)) َﺭ ﱢ
Xem ý nghĩa ở hadith số 35.
34- Lời cầu xin khi gặp chuyện lo lắng và buồn rầu.
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120-

 َﻋ ْﺪ ﹲﻝ ِﻓـ ﱠﻲ،ﻚ
َ ُﺽ ِﻓـ ﱠﻲ ﺣُ ﹾﻜﻤ
 ﻣَﺎ ﹴ،ﺻَﻴِﺘـﻲ ﹺﺑَﻴ ِﺪ َﻙ
ِ  ﻧَﺎ،ﻚ
َ  ﺍْﺑ ُﻦ ﹶﺃ َﻣِﺘ، ﺍْﺑ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ َﻙ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇَّﻧـﻲ َﻋْﺒﺪُ َﻙ
 ﹶﺃ ْﻭ،ﻚ
َ  ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺃْﻧ َﺰﹾﻟَﺘﻪُ ِﻓـﻲ ِﻛﺘَﺎﹺﺑ،ﻚ
َ ﺴـ
َ ﺖ ﹺﺑ ِﻪ َﻧ ﹾﻔ
َ  َﺳـ ﱠﻤْﻴ،ﻚ
َ ﻚ ﹺﺑ ﹸﻜﻞﱢ ﺍ ْﺳـ ﹴﻢ ُﻫـ َﻮ ﹶﻟـ
َ  ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ،ﻀـﺎﺅُ َﻙ
َ ﹶﻗ
ﺠـ َﻌ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ َﺭﺑﹺﻴ َﻊ
ْ  ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ،ﺐ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ
ﺕ ﹺﺑ ِﻪ ِﻓـﻲ ِﻋ ﹾﻠ ﹺﻢ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹺ
َ  ﹶﺃ ْﻭ ﺍ ْﺳـَﺘ ﹾﺄﹶﺛ ْﺮ،ﻚ
َ َﻋﻠﱠ ْﻤَﺘﻪُ ﹶﺃ َﺣـﺪًﺍ ِﻣـ ْﻦ َﺧـ ﹾﻠ ِﻘ
((ﺏ َﻫ ﱢﻤـﻲ
َ  َﻭ ﹶﺫﻫَﺎ،ﻼ َﺀ ﺣُ ْﺰﹺﻧـﻲ
 َﻭ ﹺﺟ ﹶ،ﺻ ْﺪﺭﹺﻱ
َ  َﻭﻧُﻮ َﺭ،ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒـﻲ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi là tôi tớ của Ngài, là con của tôi
tớ nam và tôi tớ nữ của Ngài, mọi hành động của bề tôi trong tay Ngài, mọi qui
luật của Ngài có hiệu lực trên bề tôi, mọi định mệnh Ngài sắp đặt cho bề tôi đều
công bằng. Cầu xin Ngài bằng tất cả các Đại Danh mà Ngài tự xưng, hoặc Ngài đã
mặc khải trong các Kinh Sách, hoặc Ngài đã dạy cho các vị Thiên Sứ, hoặc các
Đại Danh bí mật dành riêng cho Ngài chỉ Ngài mới biết, hãy biến Qur’an thành
niềm vui của con tim bề tôi, thành ánh sáng trong lồng ngực bề tôi, cầu xin hãy
giải tỏa sự ưu sầu và xua tan đi nỗi ưu sầu của bề tôi.}
Nabi  nói: “Ai cầu xin như thế Allah sẽ xua tan đi những điều buồn
rầu, lo lắng và ban cho lối thoát.” Hadith do Ahmad ghi lại và đã được Shaikh
Al-Albany xác thực.
121-

،ﺠْﺒﻦﹺ
ُ ﺨ ﹺﻞ ﻭَﺍﹾﻟ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟُﺒ،ﺠ ﹺﺰ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻜﺴَـﻞﹺ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟﻌَـ،ِﻚ ﻣِـ َﻦ ﺍﹾﻟﻬَـ ّﹺﻢ ﻭَﺍﹾﻟﺤَـ َﺰﻥ
َ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃﻋُـ ْﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
((َﻭﺿَـﹶﻠ ﹺﻊ ﺍﻟ ﱠﺪْﻳ ﹺﻦ َﻭ ﹶﻏﹶﻠَﺒ ِﺔ ﺍﻟ ّﹺﺮﺟَﺎ ﹺﻝ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự lo âu,
buồn rầu, bất lực, lười biếng (trong việc thờ phụng Ngài) và cầu xin tránh khỏi sự
nhúc nhát, keo kiệt, thiếu nợ và cướp giật.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
35- Lời cầu xin khi gặp hoạn nạn.
122-

ﺏ
ﷲ َﺭ ﱡ
ُ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ﺵ ﺍﹾﻟ َﻌـﻈِﻴ ﹺﻢ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌـ ْﺮ ﹺ
ﷲ َﺭ ﱡ
ُ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ﺤـﻠِﻴ ُﻢ
َ ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌـﻈِﻴ ُﻢ ﺍﹾﻟ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
((ﺵ ﺍﹾﻟﻜﹶـ ﹺﺮ ﹺﱘ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌـ ْﺮ ﹺ
 َﻭ َﺭ ﱡ،ﺽ
ﺏ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
 َﻭ َﺭ ﱡ،ﺕ
ِ ﺴـ َﻤﻮَﺍ
ﺍﻟ ﱠ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah, Đấng Vĩ Đại đầy lòng kiên nhẫn, không có Thượng Đế nào xứng đáng
được thờ phụng mà chỉ có Allah, Chủ Nhân của chiếc ngai vương vĩ đại, không có
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Chủ Nhân của các
tầng trời, trái đất và Chủ Nhân của chiếc ngai vương, Đấng Rất Mực Độ Lượng.}
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
123-

ﺻـِﻠ ْﺢ ِﻟـﻲ َﺷ ﹾﺄﹺﻧـﻲ
ْ  َﻭﹶﺃ،ﺴـﻲ ﹶﻃ ْﺮﹶﻓ ﹶﺔ َﻋْﻴ ﹴﻦ
ِ ﻼ َﺗ ِﻜ ﹾﻠﹺﻨـﻲ ﹺﺇﹶﻟـﻰ َﻧ ﹾﻔ
 ﹶﻓ ﹶ،ﻚ ﹶﺃ ْﺭﺟُـﻮ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﺭ ْﺣـ َﻤَﺘ
((ﺖ
َ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ،ﹸﻛﱠﻠـ ُﻪ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi mong ước sự thương xót nơi Ngài, cầu xin
đừng bỏ mặt bề tôi dù chỉ trong nháy mắt và hãy cải thiện mọi vụ việc của bề tôi.
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Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do
Abu Dawud và Ahmad ghi lại.
124-

((ﲔ
َ ـﺎِﻟ ِﻤ
َ ﺖ ِﻣـ َﻦ ﺍﻟ ﹼﻈ
ُ  ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹸﻛْﻨ،ﻚ
َ ﺖ ُﺳْﺒـﺤَﺎَﻧ
َ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Ngài, thật vinh quang thay Ngài, bề tôi trở về sám hối cùng Ngài, chính bề tôi
là kẻ lầm lạc.} Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại.
125-

((ﷲ َﺭﱢﺑـﻲ ﹶﻻ ﹸﺃ ْﺷـ ﹺﺮﻙُ ﹺﺑـ ِﻪ َﺷـْﻴﺌﹰﺎ
ُ ﷲﺍ
ُ ))ﺍ

Ý nghĩa: {Thưa Allah, Thưa Allah! (Hãy tạo lối thoát cho bề tôi trong
lúc đau đớn cực khổ) Ngài là Thượng Đế của bề tôi và bề tôi không bao giờ tổ hợp
Ngài với bất cứ ai hay vật gì.} Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại.
36- Lời cầu xin khi đối diện với kẻ thù có thế lực.
126-

((ﻚ ِﻣـ ْﻦ ُﺷـﺮُﻭ ﹺﺭ ِﻫ ْﻢ
َ  َﻭَﻧﻌُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﺤـﻮ ﹺﺭ ِﻫ ْﻢ
ُ ﻚ ِﻓـﻲ ُﻧ
َ ﺠ َﻌﻠﹸ
ْ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﻧﱠﺎ َﻧ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài ngăn chặn kế hoạch của
chúng và hãy che chở chúng tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ chúng.} Hadith do Abu
Dawud ghi lại.
127-

((ﻚ ﺃﹸﹶﻗـﺎِﺗﻞﹸ
َ  َﻭﹺﺑ،ﻚ ﹶﺃﺻُـﻮ ﹸﻝ
َ  َﻭﹺﺑ،ﻚ ﹶﺃﺣُـﻮ ﹸﻝ
َ  ﹺﺑ،ﺼـﲑﹺﻱ
ِ ﺖ َﻧ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ﺖ َﻋﻀُـﺪِﻱ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃْﻧ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là niềm chiến thắng của bề tôi, Ngài là sự
giúp đỡ của bề tôi, chỉ vì Ngài bề tôi cử động và chỉ vì Ngài bề tôi thánh chiến với
kẻ thù.} Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.
128-

((ﷲ َﻭﹺﻧـ ْﻌ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻮﻛِﻴـ ﹸﻞ
ُ ﺴـُﺒﻨَﺎ ﺍ
ْ )) َﺣ

Ý nghĩa: {Allah thừa khả năng giúp đỡ chúng tôi (chống lại kẻ thù), bởi
vì Ngài là Đấng bảo trợ Ưu Việt.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
37- Lời cầu xin khi sợ kẻ có thế lực đàn áp.
129-

 ﹸﻛ ْﻦ ِﻟـﻲ ﺟَﺎﺭًﺍ ِﻣـ ْﻦ،ﺵ ﺍﹾﻟ َﻌـﻈِﻴ ﹺﻢ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌـ ْﺮ ﹺ
 َﻭ َﺭ ﱠ،ﺴـْﺒ ﹺﻊ
ﺕ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺴـ َﻤﻮَﺍ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﺭ ﱠ
 َﻋ ﱠﺰ،ﻁ َﻋﹶﻠـ ﱠﻲ ﹶﺃ َﺣـ ٌﺪ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃ ْﻭ َﻳ ﹾﻄﻐَـﻰ
 ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹾﻔﺮُ ﹶ،َﻼِﺋ ِﻘﻚ
 َﻭﹶﺃﺣْـﺰَﺍﹺﺑ ِﻪ ﻣِـ ْﻦ ﺧَـ ﹶ،(tên người)
((ﺖ
َ  َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ، َﻭ َﺟـ ﱠﻞ ﹶﺛﻨَﺎ ُﺅ َﻙ،ﺟَﺎﺭُ َﻙ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của bảy tầng trời, là Chủ Nhân
của chiếc ngai vương vĩ đại, cầu xin Ngài hãy giúp đỡ bề tôi chống lại (tên người)
và bè phái của y vì chúng là những tạo vật của Ngài, hãy che chở bề tôi tránh khỏi
sự hãm hại hoặc sự hung tợn của chúng. Hùng mạnh thay khi đã được Ngài giúp
đỡ, vĩ đại thay sự ca ngợi dành cho Ngài và không có Thượng Đế nào xứng đáng
được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
130- Đọc ba lần câu:
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ﷲ
ِ  ﹶﺃ ُﻋـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑﺎ،ﻑ َﻭﹶﺃ ْﺣـ ﹶﺬ ُﺭ
ُ ﷲ ﹶﺃ َﻋـ ﱡﺰ ِﻣ ﱠﻤـﺎ ﹶﺃ َﺧـﺎ
ُ  ﺍ،ﷲ ﹶﺃ َﻋـ ﱡﺰ ِﻣـ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘـ ِﻪ َﺟ ِﻤـﻴﻌﹰﺎ
ُ  ﺍ،ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒـ ُﺮ
ُ ))ﺍ
ﺕ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺴـ َﻤﺎ َﻭﺍ
ﻚ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺴـ
ِ  ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﻤ،ﺍﱠﻟ ِﺬﻱ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ُﻫـ َﻮ
 ِﻣـ ْﻦ،ﺽ ﹺﺇ ﱠﻻ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫﹺﻧ ِﻪ
ﺴـْﺒ ﹺﻊ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹶﻘ ْﻌ َﻦ َﻋﹶﻠـﻰ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹸﻛ ْﻦ ِﻟﻲ َﺟﺎﺭﹰﺍ.ﺲ
ﺠ ﱢﻦ َﻭﺍ ِﻹْﻧ ﹺ
( َﻭ ُﺟُﻨـﻮ ِﺩ ِﻩ َﻭﹶﺃْﺗـَﺒﺎ ِﻋ ِﻪ َﻭﹶﺃ ْﺷـَﻴﺎ ِﻋ ِﻪ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟ ﹺtên người) َﺷـ ﱢﺮ َﻋْﺒ ِﺪ ِﻙ
(( َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹶﻏْﻴ ُﺮ َﻙ،ﻚ
َ  َﻭَﺗَﺒﺎ َﺭ َﻙ ﺍ ْﺳـ ُﻤ، َﻭ َﻋ ﱠﺰ َﺟﺎ ُﺭ َﻙ، َﺟ ﱠﻞ ﹶﺛَﻨﺎ ُﺅ َﻙ،ِﻣ ْﻦ َﺷـ َّﺮ ِﻫ ْﻢ
Ý nghĩa: {Allah thật vĩ đại, Allah là Đấng hùng mạnh nhất trên mọi tạo
vật mà Ngài đã tạo, Allah là Đấng hùng mạnh nhất trong những gì bề tôi khiếp sợ
và thận trọng. Allah là Đấng mà không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ
phụng mà chỉ có Ngài, Ngài là Đấng nắm giử bảy tầng trời khỏi sập xuống đất cho
đến khi Ngài muốn, cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, ác độc của (tên
người) kể cả quân lính và phe đảng của y từ loài ma quỉ và loài người. Thưa Allah!
Cầu xin Ngài hãy trở thành Đấng giúp đỡ bề tôi tránh khỏi điều ác của chúng.
Hùng mạnh thay khi đã được Ngài giúp đỡ! Vĩ đại thay lời ca ngợi dành cho Ngài!
Thật may mắn với Đại Danh của Ngài và không có Thượng Đế nào xứng đáng
được thờ phụng ngoài Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
38- Lời cầu xin hại kẻ thù.
131-

(( ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ْﻫ ﹺﺰ ْﻣـ ُﻬ ْﻢ َﻭ َﺯﹾﻟـ ﹺﺰﹾﻟ ُﻬ ْﻢ.ﺏ
َ  ﺍ ْﻫـ ﹺﺰ ﹺﻡ ﺍ َﻷ ْﺣـﺰَﺍ،ﺏ
ﺴﺎ ﹺ
َﺤ
ِ  َﺳﺮﹺﻳ َﻊ ﺍﹾﻟ،ﺏ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻣُْﻨ ﹺﺰ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ ﹺ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Đấng ban xuống Thiên Kinh Qur’an,
Đấng rất nhanh trong việc tính sổ, cầu xin hãy tiêu diệt phe đảng của chúng, tiêu
diệt chúng và hãy làm rối loại nội bộ chúng.} Hadith do Muslim ghi lại.
39- Lời cầu xin khi khiếp sợ nhóm nào đó.
((ﺖ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻛ ِﻔﻨﹺﻴـ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﺑ َﻤـﺎ ِﺷﹾﺌـ
132Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy bảo vệ bề tôi tránh khỏi bọn chúng bằng
những kế hoạch Ngài muốn.} Hadith do Muslim ghi lại.
40- Làm những điều sau khi tự nghi ngờ về đức tin.
133- Đọc câu:
a) “((t s r ¢ ¡))

Xem ý nghĩa ở hadith số 4.
b) Kết thúc ngay việc đang nghi ngờ.” Trích từ hadith do Al-Bukhory
ghi lại.
134- Nói:

((ﷲ َﻭﺭُﺳُـِﻠ ِﻪ
ِ ﺖ ﺑﹺﺎ
ُ ))ﺁ َﻣْﻨـ

Ý nghĩa: {Bề tôi đã tin tưởng vào Allah và các vị Thiên Sứ của Ngài.}
Hadith do Muslim ghi lại.
135- Đọc tiếp ayat.
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Ý nghĩa: (Allah) là Đấng Đầu Tiên, là Đấng Cuối Cùng, là Đấng có uy
quyền tối cao, là Đấng Am Tường mọi việc đã bị giấu giếm mà không ai có thể
biết được và Ngài là Đấng Toàn Tri Am Tường mọi việc. Trích từ chương AlHadid, ayat 3.
41- Lời cầu xin giúp trả nợ.
136-

((ﻚ َﻋ ﱠﻤ ْﻦ ِﺳﻮَﺍ َﻙ
َ ﻀِﻠ
ْ  َﻭﹶﺃ ﹾﻏﹺﻨﻨﹺﻲ ﹺﺑ ﹶﻔ،ﻚ
َ ﻚ َﻋ ْﻦ َﺣﺮَﺍ ِﻣ
َ ﻼِﻟ
ﺤﹶ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻛ ِﻔﻨﹺﻲ ﹺﺑ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy thay đổi (cuộc đời) bề tôi bằng
những bổng lộc sạch sẽ (halal), chứ đừng bằng những bổng lộc dơ bẩn (harom).
Hãy ban cho bề tôi sự giàu có bằng sự biệt đãi của Ngài, không ai có thể làm được
mà chỉ có Ngài.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.

137-

،ﺠﺒْـﻦﹺ
ُ  ﻭَﺍﹾﻟُﺒﺨْـ ﹺﻞ ﻭَﺍﹾﻟ،ﺠ ﹺﺰ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻜﺴَـﻞﹺ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟﻌَـ،ِﻚ ﻣِـ َﻦ ﺍﹾﻟﻬَـ ّﹺﻢ ﻭَﺍﹾﻟﺤَـ َﺰﻥ
َ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّﻲ ﹶﺃﻋُـ ْﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
((َﻭﺿَـﹶﻠ ﹺﻊ ﺍﻟ ﱠﺪْﻳ ﹺﻦ َﻭ ﹶﻏﹶﻠَﺒ ِﺔ ﺍﻟ ّﹺﺮﺟَﺎ ﹺﻝ
Xem ý nghĩa ở hadith số 121.
42- Lời cầu xin khi bị quấy nhiểu trong lúc dâng lễ Solah và đọc Thiên Kinh
Qur’an.
138- “Đọc câu: ((t s r ¢ ¡))

Và phun về bên tay trái ba lần.” Hadith do Muslim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 4.

43- Lời cầu xin khi gặp vấn đề khó khăn.
139-

((ﻼ
ﺖ َﺳـ ْﻬ ﹰ
َ ﺤـ ْﺰ ﹶﻥ ﹺﺇ ﹶﺫﺍ ِﺷـﹾﺌ
َ ﺠـ َﻌ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ
ْ ﺖ َﺗ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ﻼ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﻻ َﺳ ْﻬـ ﹶﻞ ﹺﺇ ﱠﻻ َﻣـﺎ َﺟ َﻌ ﹾﻠَﺘ ُﻪ َﺳ ْﻬـ ﹰ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Không có việc dễ ngoại trừ Ngài làm cho dễ và
nếu muốn Ngài sẽ làm việc khó thành dễ.} Hadith do Ibn Hibbal và Ibn Al-Sany.
44- Làm những điều sau khi phạm phải tội lỗi.
140- Rosul  nói:

ُﺴَﺘ ْﻐ ِﻔﺮ
ْ ﺼﻠﱢﻲ َﺭ ﹾﻛ َﻌَﺘْﻴ ﹺﻦ ﹸﺛﻢﱠ َﻳ
َ  ﹸﺛﻢﱠ َﻳﻘﹸﻮ ُﻡ ﹶﻓُﻴ،ﺴﻦُ ﺍﻟﻄﱡﻬُﻮ َﺭ
ِﺤ
ْ ُ ))ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ َﻋْﺒ ٍﺪ ﻳُ ﹾﺬﹺﻧﺐُ ﹶﺫﻧْﺒﹰﺎ ﹶﻓﻴ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﻏ ﹶﻔ َﺮ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟﻪُ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
“Không một bầy tôi nào bị phạm phải tội lỗi sau đó lấy nước Wuđụa cho thật
tốt, kế tiếp dâng lễ Solah hai Rakat sau đó cầu xin Allah tha thứ ngoại trừ y
được Allah dung thứ.” Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại và đã được
Shaikh Al-Albany xác thực.

Husnun

Al- Muslim

58

ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ

45- Lời cầu xin chống lại Shayton và sự cám dỗ của nó.
141- Đọc câu: ((t s r ¢ ¡))

Xem ý nghĩa ở Hadith số 4.
142- Al-Zan.
143- Tụng niệm Allah và đọc Qur’an.

46- Lời cầu xin khi gặp phải điều không thích hoặc thất bại.
ﷲ َﻭ َﻣـﺎ َﺷـﺎ َﺀ ﹶﻓ َﻌـ ﹶ
ِ ))ﹶﻗـ َﺪﺭُ ﺍ
144- ((ﻞ
Ý nghĩa: {Định mệnh Allah đã định và những gì Ngài muốn đã thành.}
Hadith do Muslim ghi lại.
47- Lời chúc mừng cho người mới có em bé và lời đáp lại.
145- Lời chúc mừng:

((ﺖ ﹺﺑﺮﱠ ُﻩ
َ  َﻭﺭُ ﹺﺯ ﹾﻗ،ُ َﻭَﺑﹶﻠ ﹶﻎ ﹶﺃ ُﺷ ﱠﺪﻩ،َﺕ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﻫﺐ
َ  َﻭ َﺷ ﹶﻜ ْﺮ،ﻚ
َ ﺏ ﹶﻟ
ﻚ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮﻫُﻮ ﹺ
َ ﷲ ﹶﻟ
ُ ))ﺑَﺎ َﺭ َﻙ ﺍ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban phúc lành cho anh trong đứa con này của
anh, anh hãy cám ơn Allah đã ban cho anh như thế. Cầu xin Allah ban cho nó
trưởng thành (trong sự khôn ngoan, sống thọ) và hãy thay đổi nó thành người biết
vâng lời Ngài.}
Lời đáp:

((ﻚ
َ  َﻭﹶﺃﺟْـ َﺰ ﹶﻝ ﹶﺛﻮَﺍَﺑ،ُﷲ ِﻣﺜﹾـﹶﻠﻪ
ُ ﻚﺍ
َ  َﻭ َﺭ َﺯﹶﻗ،ﷲ َﺧﻴْـﺮﺍﹰ
ُ  َﻭﺟَـﺰَﺍ َﻙ ﺍ،َ َﻭﺑَﺎ َﺭ َﻙ َﻋﹶﻠﻴْـﻚ،ﻚ
َ ﷲ ﹶﻟ
ُ ))ﺑَﺎ َﺭ َﻙ ﺍ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban phúc lành cho anh, ban cho anh thêm nhiều
điều tốt và ban cho anh bổng lộc như anh đã cầu xin và nhân phần thưởng của anh
lên bội phần.} Hai câu được trích trong quyển Al-Azkar của Imam Al-Nawawy.
48- Lời cầu xin che chở cho trẻ.
146- Trước kia Nabi  đã cầu xin sự che chở cho (hai người cháu ngoại
của Người) là Al-Hasan và Al-Husain:

(( َﻭ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ َﻋْﻴ ﹴﻦ ﹶﻻ ﱠﻣ ٍﺔ، ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ َﺷْﻴﻄﹶﺎ ٍﻥ َﻭﻫَﺎ ﱠﻣ ٍﺔ،ﷲ ﺍﻟﺘﱠﺎ ﱠﻣ ِﺔ
ِ ﺕﺍ
ِ ( ﹺﺑ ﹶﻜِﻠﻤَﺎtên đứa trẻ) ))ﹸﺃ ِﻋْﻴ ﹸﺬ
Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo
của Allah che chở cho đứa bé tránh khỏi tất cả loài Shayton, tránh mọi loài độc hại
và mọi điều xấu xa.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
49- Lời cầu xin cho người bệnh trong lúc chữa trị.
147-

((ﷲ
ُ ﺱ ﹶﻃﻬُـﻮ ٌﺭ ﹺﺇ ﹾﻥ َﺷـﺎ َﺀ ﺍ
َ )) ﹶﻻ َﺑ ﹾﺄ

Ý nghĩa: {Không sao đâu sẽ khỏi bệnh, nếu Allah muốn.} Hadith do AlBukhory ghi lại.
148- Cầu xin bảy lần câu:
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((ﻚ
َ ﺸـ ِﻔَﻴ
ْ  ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ،ﺵ ﺍﹾﻟ َﻌـﻈِﻴ ﹺﻢ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺮ ﹺ
 َﺭ ﱠ،ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌـﻈِﻴ َﻢ
َ ))ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻝﹸ ﺍ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Chủ Nhân của ngai vương vĩ đại,
hãy chữa lành bệnh cho anh (hoặc kể tên người bệnh.} Hadith do Abu Dawud và
Al-Tirmizy ghi lại.
50- Sự ưu đãi của ai đi viếng thăm người bệnh.
149- Rosul  nói:

ﺲ
َ ﺲ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ َﺟﹶﻠ
َ ﺠِﻠ
ْ ﺠﱠﻨ ِﺔ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ
َ ﺴِﻠ َﻢ َﻣﺸَﻰ ﻓِﻲ ِﺧﺮَﺍﹶﻓ ِﺔ ﺍﹾﻟ
ْ ُ ))ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻋَﺎ َﺩ ﺍﻟﺮﱠ ُﺟ ﹸﻞ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﺍﹾﻟﻤ: ﹶﻗﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ
َ ﺴ َﻲ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻣﺴَﺎ ًﺀ
ِ ﻚ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ْﻤ
ٍ ﻒ َﻣﹶﻠ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﺳْﺒﻌُﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﹾﻟ
َ ﹶﻏ َﻤ َﺮْﺗﻪُ ﺍﻟﺮﱠ ْﺣ َﻤ ﹸﺔ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻏﹸ ْﺪ َﻭ ﹰﺓ
.ﺼﹺﺒ َﺢ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
ْ ُﻚ َﺣﺘﱠﻰ ﻳ
ٍ ﻒ َﻣﹶﻠ
َ َﺳْﺒﻌُﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﹾﻟ
“Khi ai đi viếng thăm người anh em Muslim (bị bệnh) thì y đã được đi trên
con đường của thiên đàng cho đến khi ngồi. Khi y đã ngồi thì được bao trùm
bởi hồng ân, nếu vào buổi sáng thì y được bảy mươi ngàn vị Thiên Thần cầu
xin (Allah) dung thứ tội lỗi cho y cho đến chiều, còn nếu vào buổi chiều thì y
được bảy mươi ngàn vị Thiên Thần cầu xin (Allah) dung thứ tội lỗi cho y cho
đến sáng.” Hadith do Al-Tirmizy, Ibn Majah và Ahmad ghi lại.
51- Lời cầu xin dành cho người bệnh khi không còn hy vọng sống.
150-

((ﺤ ﹾﻘﹺﻨـﻲ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﺮﻓِﻴ ﹺﻖ ﺍ َﻷ ْﻋﻠﹶﻰ
ِ  َﻭﹶﺃﹾﻟ، ﻭَﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤﹺﻨـﻲ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟـﻲ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy dung thứ, thương yêu bề tôi và
hãy cho bề tôi gia nhập vào nhóm người có địa vị cao nhất ở thiên đàng.} Hadith
do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
151- Phu nhân Nabi  bà A-y-shah kể:

 )) ﹶﻻ:ﺴﺢُ ﹺﺑ ﹺﻬﻤَﺎ َﻭ ْﺟ َﻬﻪُ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
َ  ِﻋْﻨ َﺪ َﻣ ْﻮِﺗ ِﻪ ﻳُ ْﺪ ِﺧﻞﹸ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻤَﺎ ِﺀ ﹶﻓَﻴ ْﻤ  َﺟ َﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ... :ﺖ
ْ ﺸ ﹶﺔ ﻗﹶﺎﹶﻟ
َ َﻋ ْﻦ ﻋَﺎِﺋ
.ﺕ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ٍ ﺕ َﺳ ﹶﻜﺮَﺍ
ِ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹺﺇﻥﱠ ِﻟ ﹾﻠ َﻤ ْﻮ
“Trước khi Nabi  qua đời Người dùng hai bàn tay thấm nước lau lên mặt và nói:
“Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, quả
thực cái chết rất đau đớn.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
152-

،ﻚ ﹶﻟـ ُﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣـ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷـﺮﹺﻳ
ُ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ُﷲ َﻭ ْﺣـ َﺪﻩ
ُ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒـ ُﺮ
ُ ﷲ َﻭﺍ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
((ﷲ
ِ  َﻭ ﹶﻻ َﺣـ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﹸﻗـ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﺎ،ُ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﷲ،ﺤ ْﻤـ ُﺪ
َ ﻚ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ
ُ ﷲ ﹶﻟـ ُﻪ ﺍﹾﻟ ُﻤـ ﹾﻠ
ُ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại
trừ Allah, ôi Allah vĩ đại làm sao! Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ
phụng ngoại trừ Allah duy nhất. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ
phụng ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác. Không có Thượng Đế nào
xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah, mọi quyền hành và mọi lời ca ngợi là
của Ngài. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah.
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Không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát
huy ngoại trừ Allah muốn.}
Nabi  nói: “Ai nói những lời trên trong lúc bệnh sau đó qua đời sẽ
không bị lửa chạm đến.” Hadith do Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại và đã được
Shaikh Al-Albany xác thực.
52- Lời nhắc nhở người hấp hối.
153- Rosul  nói: “Ai nói cuối cùng (trước khi qua đời): ((ﷲ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
được vào thiên đàng.” Hadith do Abu Dawud ghi lại.
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại
trừ Allah.}
53- Lời cầu xin khi bị tai nạn về thể xác hoặc tiền tài.
154- Thiên Sứ  nói: “Không một ai bị gặp tai nạn rồi nói:

((ﻒ ﻟِﻲ َﺧْﻴﺮًﺍ ِﻣْﻨﻬَﺎ
ْ  َﻭﹶﺃ ْﺧِﻠ، ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹾﺃ ُﺟ ْﺮﻧﹺﻲ ﻓِﻲ ُﻣﺼِﻴَﺒﺘِﻲ،))ﹺﺇﻧﱠﺎ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭﹺﺇﻧﱠﺎ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ ﺭَﺍ ﹺﺟﻌُﻮ ﹶﻥ
ngoại trừ Allah đem y tránh xa tai nạn đó và thay đổi cho y điều khác tốt
hơn.” Hadith do Muslim ghi lại.
Ý nghĩa: {Tất cả chúng ta là của Allah và chúng ta sẽ trở về gặp Ngài.
Thưa Allah! Xin hãy kéo bề tôi tránh xa tai nạn này và hãy thay đổi cho bề tôi điều
khác tốt hơn nó.} Hadith do Muslim ghi lại.
54- Lời cầu xin cho người vừa nhắm mắt qua đời.
155-

 ﻭَﺍ ْﺧـﹸﻠ ﹾﻔ ُﻪ ِﻓـﻲ َﻋ ِﻘﹺﺒ ِﻪ،ﲔ
َ ( ﻭَﺍ ْﺭﹶﻓـ ْﻊ َﺩ َﺭ َﺟَﺘﻪُ ِﻓـﻲ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪَّﻳtên người chết)))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟـ
(( َﻭَﻧ ﱢﻮ ْﺭ ﹶﻟـ ُﻪ ﻓِﻴـ ِﻪ،ﺴـ ْﺢ ﹶﻟﻪُ ِﻓـﻲ ﹶﻗْﺒـ ﹺﺮ ِﻩ
َ  ﻭَﺍ ﹾﻓ،ﲔ
َ ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌـﺎﹶﻟ ِﻤ
 ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ﹶﻟﻨَﺎ َﻭﹶﻟـ ُﻪ ﻳَﺎ َﺭ ﱠ،ِﻓـﻲ ﺍﹾﻟﻐَﺎﹺﺑﺮﹺﻳ َﻦ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho (tên người chết),
hãy nâng cao địa vị của ông ấy (bà ấy) trong số người được hướng dẫn, hãy thay
đổi kết cuộc của ông ta tốt hơn những người còn lại, hãy dung thứ tội lỗi cho
chúng tôi và cho ông ta, thưa Thượng Đế của vũ trụ. Và hãy nới rộng ngôi mộ của
ông ta và ban ánh sáng trong ngôi mộ ông ta.} Hadith do Muslim ghi lại.
55- Lời cầu xin cho người chết trong lễ Solah.
156-

ﺴـ ﹾﻠ ُﻪ
ِ  ﻭَﺍ ﹾﻏ،ُ َﻭ َﻭ ﱢﺳـ ْﻊ ﻣُ ْﺪ َﺧـﹶﻠﻪ،ُ َﻭﹶﺃ ﹾﻛ ﹺﺮ ْﻡ ﻧُﺰُﹶﻟﻪ،ُﻒ َﻋْﻨﻪ
ُ  ﻭَﺍ ْﻋ، َﻭﻋَﺎِﻓ ِﻪ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟـ ُﻪ ﻭَﺍ ْﺭ َﺣـ ْﻤ ُﻪ
 َﻭﹶﺃْﺑ ِﺪﹾﻟﻪُ ﺩَﺍﺭًﺍ َﺧْﻴﺮًﺍ،ﺲ
ﺾ ِﻣـ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺪَﻧ ﹺ
َ ﺏ ﺍ َﻷْﺑَﻴ
َ ﺖ ﺍﻟﺜﱠ ْﻮ
َ ﺨﻄﹶﺎﻳَﺎ ﹶﻛ َﻤـﺎ َﻧ ﱠﻘْﻴ
َ  َﻭَﻧ ﱢﻘ ِﻪ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟ،ﺑﹺﺎﹾﻟﻤَﺎ ِﺀ ﻭَﺍﻟﱠﺜ ﹾﻠ ﹺﺞ ﻭَﺍﹾﻟَﺒ َﺮ ِﺩ
،( َﻭ َﺯ ْﻭﺟًﺎ َﺧْﻴﺮًﺍ ِﻣـ ْﻦ َﺯ ْﻭ ﹺﺟ ِﻪnếu nam thì nói thêm) ،ﻼ َﺧْﻴﺮًﺍ ِﻣـ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫِﻠ ِﻪ
 َﻭﹶﺃ ْﻫ ﹰ،ِﻣـ ْﻦ ﺩَﺍ ﹺﺭ ِﻩ
((ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
 َﻭ َﻋﺬﹶﺍ ﹺ،ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘْﺒـ ﹺﺮ
 َﻭﹶﺃ ِﻋ ﹾﺬﻩُ ِﻣـ ْﻦ َﻋﺬﹶﺍ ﹺ،ﺠـﱠﻨ ﹶﺔ
َ َﻭﹶﺃ ْﺩ ِﺧـ ﹾﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy dung thứ, hãy ban hồng ân, ban sự lành
mạnh cho ông ta (bà ta). Hãy ban phần thưởng tốt đẹp cho ông ta ở thiên đàng, hãy
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nới rộng ngôi mộ của ông ta, hãy tẩy rửa tội lỗi ông ta (như được tắm sạch) bằng
nước tinh khiết, hãy tẩy sạch tội lỗi ông ta giống như Ngài đã tẩy chất dơ ra khỏi
áo trắng, hãy thay đổi ngôi nhà khác cho ông ta (ở thiên đàng) tốt hơn ngôi nhà (ở
trần gian), hãy thay đổi người thân khác cho ông ta tốt hơn, (nếu đàn ông thêm:
hãy thay người vợ khác cho ông ta tốt hơn), hãy cho ông ta vào thiên đàng, hãy
cứu vớt ông ta khỏi hành phạt của ngôi mộ và hành phạt ở địa ngục.} Hadith do
Muslim ghi lại.
157-

، َﻭ ﹶﺫ ﹶﻛ ﹺﺮﻧَﺎ، َﻭ ﹶﻛﹺﺒـ ﹺﲑﻧَﺎ،ﺻ ِﻐـ ﹺﲑﻧَﺎ
َ  َﻭ، َﻭ ﹶﻏـﺎِﺋﹺﺒﻨَﺎ، َﻭ َﺷـﺎ ِﻫ ِﺪﻧَﺎ، َﻭ َﻣﱢﻴِﺘَﻨـﺎ،ﺤﱢﻴَﻨـﺎ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟ
 َﻭ َﻣـ ْﻦ َﺗ َﻮﻓﱠْﻴَﺘﻪُ ِﻣﱠﻨـﺎ ﹶﻓَﺘ َﻮﻓﱠﻪُ َﻋﹶﻠـﻰ،ﻼ ﹺﻡ
 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﻣـ ْﻦ ﹶﺃ ْﺣَﻴْﻴَﺘﻪُ ِﻣﻨﱠﺎ ﹶﻓﹶﺄ ْﺣـﹺﻴ ِﻪ َﻋﹶﻠـﻰ ﺍ ِﻹ ْﺳـ ﹶ.َﻭﹸﺃْﻧﺜﹶﺎَﻧـﺎ
((ُﻀـﱠﻠﻨَﺎ َﺑ ْﻌـ َﺪﻩ
ِ ُ َﻭ ﹶﻻ ﺗ،ُﺤـ ﹺﺮ ْﻣﻨَﺎ ﹶﺃ ْﺟـ َﺮﻩ
ْ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﻻ َﺗ.ﺍ ِﻹْﻳ َﻤـﺎ ِﻥ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy dung thứ cho người đang sống, người đã qua
đời, người có mặt, người vắng mặt, trẻ em, người già, đàn ông lẫn phụ nữ trong
chúng tôi. Thưa Allah! Ai là người được Ngài ban cho sự sống thì hãy ban cho y
được sống trên Islam, còn ai là người bị Ngài lấy đi linh hồn thì hãy ban cho y
được nhắm mắt trên đức tin. Thưa Allah! Đừng bao giờ ngăn cấm phần phước của
chúng tôi hiến cho ông ta và đừng bao giờ bỏ chúng tôi lầm đường lạc lối sau ông
ấy.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.
158-

ﺖ ﹶﺃ ْﻫﻞﹸ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
 ﹶﻓ ِﻘ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻓْﺘَﻨ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘْﺒ ﹺﺮ َﻭ َﻋﺬﹶﺍ ﹺ، َﻭ َﺣْﺒ ﹺﻞ ﹺﺟﻮَﺍ ﹺﺭ َﻙ،ﻚ
َ ﻼ ٍﻥ ﻓِﻲ ِﺫ ﱠﻣِﺘ
ﻼ ﹶﻥ ْﺑ َﻦ ﻓﹸ ﹶ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﻥﱠ ﻓﹸ ﹶ
((ﺖ ﺍﹾﻟ َﻐﻔﹸﻮ ُﺭ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ
َ ﻚ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹺﺇﱠﻧ، ﻭَﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤ ُﻪ،ُ ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟﻪ.ﺤ َّﻖ
َ ﺍﹾﻟ َﻮﻓﹶﺎ ِﺀ ﻭَﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, người này trong sự bảo trợ, trong lời
giao ước của Ngài, hãy bảo vệ ông ấy khỏi hành phạt ở ngôi mộ và địa ngục. Ngài
là Đấng Trung Trực, là Đấng Đúng Đắn, hãy tha thứ thương xót ông ta. Chính
Ngài là Đấng Rất Mực Độ Lượng, Rất Mực Nhân Từ.} Hadith do Muslim ghi lại.
159-

 ﹺﺇ ﹾﻥ.ﺖ ﹶﻏﹺﻨـﻲﱞ َﻋـ ْﻦ َﻋـ ﹶﺬﺍﹺﺑ ِﻪ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ،ﻚ
َ ﺝ ﹺﺇﹶﻟـﻰ َﺭ ْﺣـ َﻤِﺘ
َ  ﺍ ْﺣَﺘـﺎ،ﻚ
َ  َﻭﺍْﺑـ ُﻦ ﹶﺃ َﻣِﺘـ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﻋْﺒـ ُﺪ َﻙ
((ﺠـﺎ َﻭ ْﺯ َﻋْﻨـ ُﻪ
َ ﺴـْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓَﺘـ
ِ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ُﻣ،ﺴـَﻨﺎِﺗ ِﻪ
َ ﺴـﻨﹰﺎ ﹶﻓـ ﹺﺰ ْﺩ ِﻓـﻲ َﺣ
ِﺤ
ْ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ُﻣ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! (Đây là) bề tôi của Ngài, là con của bề tôi nữ của
Ngài, rất cần lòng thương xót của Ngài. Cầu xin đừng hành hạ ông ta (ba, cô...),
nếu ông ta là người tốt thì hãy ban thêm phần thưởng cho ông ta còn nếu là người
xấu thì hãy bỏ qua cho ông ta.} Hadith do Al-Hakim ghi lại.
56- Lời cầu xin cho người chết là trẻ em trong lễ Solah.
160-

((ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘْﺒـ ﹺﺮ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃ ِﻋـ ﹾﺬ ُﻩ ِﻣـ ْﻦ َﻋـﺬﹶﺍ ﹺ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy bảo vệ nó khỏi hành phạt của ngôi mộ.}
Hadith do Malik ghi lại.
Hoặc cầu xin thêm thì tốt hơn.
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، َﻭﹶﺃ ْﻋ ِﻈ ْﻢ ﹺﺑ ِﻪ ﺃﹸﺟُ ْﻮ َﺭﻫُﻤَﺎ، ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺛ ﱢﻘ ﹾﻞ ﹺﺑ ِﻪ َﻣﻮَﺍ ﹺﺯْﻳَﻨﻬُﻤَﺎ. َﻭ َﺷ ِﻔﻴْﻌﹰﺎ ُﻣﺠَﺎﺑﹰﺎ،ِ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠ ُﻪ ﹶﻓﺮَﻃﹰﺎ َﻭ ﹸﺫﺧْﺮﹰﺍ ِﻟﻮَﺍِﻟ َﺪْﻳﻪ
 َﻭﹶﺃْﺑ ِﺪﹾﻟﻪُ ﺩَﺍﺭﹰﺍ َﺧﻴْﺮﹰﺍ،ﺠﺤِﻴﻢﹺ
َ ﺏ ﺍﹾﻟ
َ ﻚ َﻋﺬﹶﺍ
َ  َﻭِﻗ ِﻪ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ،َ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠ ُﻪ ﻓِﻲ ﹶﻛﻔﹶﺎﹶﻟ ِﺔ ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴﻢ،ﺤ ﹾﻘﻪُ ﹺﺑﺼَﺎِﻟ ﹺﺢ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﹺﻨﲔﹺ
ِ َﻭﹶﺃﹾﻟ
(( َﻭ َﻣ ْﻦ َﺳَﺒ ﹶﻘﻨَﺎ ﺑﹺﺎ ِﻹْﻳﻤَﺎ ِﻥ، َﻭﹶﺃ ﹾﻓﺮَﺍ ِﻃﻨَﺎ،ﻼِﻓﻨَﺎ
 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ َﻷ ْﺳ ﹶ.ﻼ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫِﻠ ِﻪ
 َﻭﹶﺃ ْﻫ ﹰ،ِِﻣ ْﻦ ﺩَﺍ ﹺﺭﻩ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy biến nó thành phần thưởng cho cha mẹ nó,
hãy chấp nhận sự biện hộ của nó (cho cha mẹ nó). Thưa Allah! Vì nó hãy làm cho
bàn cân của cha mẹ nó được nặng thêm, vì nó hãy nhân lên thêm phần thưởng của
hai người họ, hãy gán cho nó là người đức hạnh trong nhóm người có đức tin, hãy
ban cho nó nằm trong sự bảo lãnh của (Nabi) Ibrohim, và với lòng thương xót của
Ngài hãy bảo vệ nó ra khỏi hành phạt của địa ngục, hãy thay đổi ngôi nhà khác
cho nó (ở thiên đàng) tốt hơn ngôi nhà (ở trần gian), hãy thay đổi người thân khác
cho nó tốt hơn. Thưa Allah! Hãy tha thứ cho tổ tiên của chúng tôi, cho những
người phạm quá nhiều tội lỗi trong chúng tôi và những người có đức tin đã qua đời
trước chúng tôi.} Hadith do Ibn Qudamah ghi lại.
161-

(())ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠـ ُﻪ ﹶﻟﻨَﺎ ﹶﻓ َﺮﻃﹰﺎ َﻭ َﺳـﹶﻠﻔﹰﺎ َﻭﹶﺃ ْﺟـﺮًﺍ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy cho phép nó vào thiên đàng trước chúng tôi
để sửa soạn chổ ở cho chúng tôi và hãy thay đổi tai nạn đó là phần thưởng cho
chúng tôi.}
57- Lời chia buồn cho thân nhân người chết.
162-

((ﺐ
ْ ﺤﺘَﺴ
ْ ﺼﹺﺒ ْﺮ َﻭﹾﻟَﺘ
ْ  ﹶﻓ ﹾﻠَﺘ... ﻰﺴﻤ
َ ))ﹺﺇﻥﱠ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣَﺎ ﹶﺃ َﺧ ﹶﺬ َﻭﹶﻟﻪُ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﻰ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ِﻋْﻨ َﺪﻩُ ﹺﺑﹶﺄ َﺟ ﹴﻞ ُﻣ
Ý nghĩa: {Quả thực, những gì Allah lấy và ban phát đều là của Ngài, tất
cả đều được Ngài đặt trong giới hạn nhất định ... Vì thế, hãy kiên nhẫn, chịu đựng
may ra được tính đấy là điều tốt.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Hoặc nói thêm thì tốt hơn.

((ﻚ
َ  َﻭ ﹶﻏ ﹶﻔ َﺮ ِﻟ َﻤَّﻴِﺘ،َﺴ َﻦ َﻋﺰَﺍ َﺀﻙ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺣ،َﷲ ﹶﺃ ْﺟ َﺮﻙ
ُ ))ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻈ َﻢ ﺍ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah nhân lên phần thưởng cho anh, Ngài sẽ thay đổi
cho anh được tốt đẹp hơn và tha thứ cho người quá cố.} Hadith do Al-Nawawy ghi
lại.
58- Lời cầu xin khi đưa người chết vào mộ.
ِ  َﻭ َﻋﻠﹶـﻰ ُﺳﻨﱠـ ِﺔ َﺭﺳُـ ْﻮ ﹺﻝ ﺍ،ِ))ﹺﺑﺴْـ ﹺﻢ ﺍﷲ
163- ((ﷲ
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Và đã đi trên con đường Thiên Sứ của
Allah.} Hadith do Abu Dawud ghi lại.
59- Lời cầu xin sau khi chôn.
164-

((ُ ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹶﺛَّﺒﺘْـﻪ،ُ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏﻔِـ ْﺮ ﻟﹶـﻪ
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Ý nghĩa: {Cầu xin Allah tha thứ cho ông ấy (bà, cô, anh...) và hãy làm
vững lòng ông ta (khi bị hỏi).} Hadith do Abu Dawud và Al-Hakim ghi lại.
60- Lời cầu xin khi thăm viếng mộ.
165-

ﷲ ﹺﺑ ﹸﻜ ْﻢ
ُ  َﻭﹺﺇﻧﱠﺎ ﹺﺇ ﹾﻥ َﺷـﺎ َﺀ ﺍ،ﲔ
َ ﺴـِﻠ ِﻤ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ،ﲔ
َ  ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ،ﻼ ُﻡ َﻋﹶﻠْﻴـ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃ ْﻫـ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱢﺪﻳَﺎ ﹺﺭ
ﺴـ ﹶ
))ﺍﻟ ﱠ
((ﷲ ﹶﻟَﻨـﺎ َﻭﹶﻟﻜﹸﻢُ ﺍﹾﻟﻌَﺎِﻓَﻴ ﹶﺔ
َ  ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻝﹸ ﺍ،ﺴـَﺘ ﹾﺄ ِﺧﺮﹺﻳ َﻦ
ْ ـﺎ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ
َ ﲔ ِﻣّﻨ
َ ﺴـَﺘ ﹾﻘ ِﺪ ِﻣ
ْ ﷲ ﺍﹾﻟ ُﻤ
ُ  َﻭَﻳ ْﺮ َﺣﻢُ ﺍ،ﹶﻻ ِﺣﻘﹸﻮ ﹶﻥ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban bình an cho tất cả người có đức tin và
những người Muslim ở dưới mộ. Nếu Allah muốn, thì chúng tôi là những người
nối bước theo sau các bạn. Cầu xin Allah mở lòng thương xót cho những ai đi
trước và những ai tiếp bước theo sau trong chúng ta. Cầu xin Allah ban cho chúng
tôi được lành mạnh và xin Ngài đừng trừng phạt các bạn.} Hadith do Muslim và
Ibn Majah ghi lại.

61- Lời cầu xin khi có gió (giông, bảo...).
َ ﻚ ِﻣـ ْﻦ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﻚ َﺧْﻴ َﺮﻫَﺎ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ
166- ((ﺷـ ﱢﺮﻫَﺎ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin ban cho những điều lợi từ (cơn gió này)
và hãy che chở tránh những điều bất lợi từ nó.} Hadith do Abu Dawud và Ibn
Majah ghi lại.
167-

ﻚ ِﻣـ ْﻦ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﺖ ﹺﺑ ِﻪ
ْ  َﻭ َﺧْﻴ َﺮ َﻣـﺎ ﺃﹸ ْﺭ ِﺳـﹶﻠ، َﻭ َﺧْﻴ َﺮ َﻣـﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ،ﻚ َﺧْﻴ َﺮﻫَﺎ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﻟﹸ
((ﺖ ﹺﺑ ِﻪ
ْ  َﻭ َﺷـ َّﺮ ﻣَﺎ ﺃﹸ ْﺭ ِﺳـﹶﻠ، َﻭ َﺷـ َّﺮ ﻣَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ،َﺷـ َّﺮﻫَﺎ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban cho mọi điều lợi từ cơn gió này,
trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó và hãy che chở tránh mọi điều bất
lợi từ cơn gió này, trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó.} Hadith do AlBukhory và Muslim ghi lại.
62- Lời cầu xin khi có sấm sét.
ِ ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ِﻣـ ْﻦ
ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ
168- ((ﺧـﻴ ﹶﻔِﺘ ِﻪ

،ﺤـ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
َ ﺴـﺒﱢ ُﺢ ﺍﻟﺮﱠ ْﻋ ُﺪ ﹺﺑ
َ ُ)) ُﺳْﺒـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳ

Ý nghĩa: {Vinh quang thay (Allah) Đấng mà bằng lời ca ngợi Ngài, Thần
Sấm ca tụng tán dương và tất cả các Thiên Thần vì Ngài mà khiếp sợ.} Hadith do
Malik ghi lại.
63- Lời cầu xin mưa.
ﻼ ﹶﻏْﻴ َﺮ ﺁ ﹺﺟ ﹴ
ﻋَﺎ ﹺﺟ ﹰ
169- ((ﻞ

، ﹶﻏْﻴ َﺮ ﺿَﺎ ﱟﺭ، ﻧَﺎِﻓﻌًﺎ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺃ ْﺳ ِﻘﻨَﺎ ﹶﻏْﻴﺜﹰﺎ ُﻣﻐِﻴﺜﹰﺎ َﻣﺮﹺﻳﺌﹰﺎ َﻣﺮﹺﻳﻌًﺎ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi cơn mưa giúp (đất đâm
chồi, nẩy lộc), đầy phì nhiêu mầu mỡ, có lợi cho chúng tôi và không có hại gì. Cầu
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xin hãy ban liền đừng chậm trể.} Hadith do Abu Dawud ghi lại và đã được Shaikh
Al-Albany xác thực.
170-

(( ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃ ِﻏﹾﺜـﻨَﺎ،ـﻨَﺎ
ْ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃﻏِﺜ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃ ِﻏﹾﺜـﻨَﺎ

Ý nghĩa: {Cầu xin hãy ban mưa xuống cho chúng tôi.} Hadith do AlBukhory và Muslim ghi lại.
171-

((ﺖ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺣـ ﹺﻲ َﺑﹶﻠـ َﺪ َﻙ ﺍﹾﻟ َﻤﱢﻴـ،ﻚ
َ ﺸـ ْﺮ َﺭ ْﺣ َﻤَﺘ
ُ  ﻭَﺍْﻧ،ﻚ
َ  َﻭَﺑ َﻬـﺎِﺋ َﻤ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺳـ ﹺﻖ ِﻋَﺒـﺎ َﺩ َﻙ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin hãy ban mưa xuống cho các bầy tôi của Ngài
và cho tất cả sinh, động vật của Ngài. Xin hãy ban bố lòng nhân từ của Ngài và
hãy làm cho đất khô cằn được đâm chồi nẩy lộc.} Hadith do Abu Dawud ghi lại và
đã được Shaikh Al-Albany xác thực.
64- Lời cầu xin khi có mưa.
((ﺻَّﻴﺒـﹰﺎ َﻧـﺎﻓِﻌﹰﺎ
َ
172-

))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban cho thật nhiều mưa có lợi.} Hadith do
Al-Bukhory ghi lại.
65- Lời cầu xin khi tạnh mưa.
((ﷲ َﻭ َﺭ ْﺣـ َﻤِﺘ ِﻪ
ِ ﻀـ ﹺﻞ ﺍ
ْ ))ﻣُ ِﻄـ ْﺮﻧَﺎ ﹺﺑ ﹶﻔ
173Ý nghĩa: {Allah đã ban mưa cho chúng tôi bằng sự ưu đãi và lòng khoan
dung của Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
66- Lời cầu xin khi mặt trời mọc sau cơn mưa.
174-

((ﺠ ﹺﺮ
َﺸ
ﺖ ﺍﻟ ﱠ
ِ  َﻭ َﻣﻨَﺎﹺﺑ، َﻭُﺑﻄﹸﻮ ِﻥ ﺍ َﻷ ْﻭ ِﺩَﻳ ِﺔ،ﺏ
 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻵﻛﹶﺎ ﹺﻡ ﻭَﺍﻟ ﱢﻈﺮَﺍ ﹺ.))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺣﻮَﺍﹶﻟْﻴﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy cho mưa xuống vườn tược, đồng
ruộng, đồi núi và thung lũng chứ đừng trúc xuống làng mạc.} Hadith do AlBukhory và Muslim ghi lại.
67- Lời cầu xin khi thấy lưỡi liềm.
175-

 ﻭَﺍﻟﱠﺘ ْﻮِﻓْﻴ ﹺﻖ ِﻟﻤَـﺎ،ﻼ ﹺﻡ
ﻼ َﻣ ِﺔ ﻭَﺍ ِﻹ ْﺳـ ﹶ
ﺴـ ﹶ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ، ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﺃ ِﻫﻠﱠﻪُ َﻋﹶﻠْﻴَﻨـﺎ ﺑﹺﺎ َﻷﻣْـ ﹺﻦ ﻭَﺍ ِﻹْﻳ َﻤـﺎ ِﻥ،ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـﺮ
ُ ))ﺍ
((ﷲ
ُ ﻚﺍ
َ  َﺭﱡﺑﻨَﺎ َﻭ َﺭﱡﺑ،ﺤﺐﱡ َﺭﱠﺑﻨَﺎ َﻭَﺗ ْﺮﺿَـﻰ
ِ ُﺗ
Ý nghĩa: {Allah thật Vĩ Đại! Thưa Allah! Hãy cho lưỡi liềm được mọc
lên và cho chúng tôi thấy nó bằng sự an toàn, bình an, tin tưởng, phủ phục và
thành công với những gì mà Thượng Đế của chúng tôi thương yêu và hài lòng.
Allah là Thượng Đế của chúng tôi và của bạn (đấy lưỡi liềm).} Hadith do AlTirmizy ghi lại.
68- Lời cầu xin trước khi xả chay.
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((ﷲ
ُ ﺖ ﺍ َﻷ ْﺟـ ُﺮ ﹺﺇ ﹾﻥ َﺷـﺎ َﺀ ﺍ
َ  َﻭﹶﺛَﺒ،ﻕ
ُ ﺖ ﺍﹾﻟ ُﻌﺮُﻭ
ِ  ﻭَﺍْﺑَﺘﻠﱠ،ﺐ ﺍﻟﻈﱠ َﻤـﹸﺄ
َ )) ﹶﺫ َﻫ

Ý nghĩa: {Đã xong rồi sự khát và mệt mỏi. Nếu Allah muốn, sẽ được ban
thưởng.} Hadith do Abu Dawud ghi lại.
177- ((ﻥ َﺗ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟِﻲ
َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﺃ ﹾ

ﺖ ﹸﻛ ﱠﻞ
ْ ﻚ ﺍﱠﻟﺘِﻲ َﻭ ِﺳ َﻌ
َ ﻚ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi thỉnh cầu Ngài bởi vì sự khoan dung, độ
lượng của Ngài rất đỏi bao la, cầu xin hãy tha thứ cho bề tôi.} Hadith do Ibn
Majah ghi lại.
69- Lời cầu xin trước khi ăn.
178- Thiên Sứ  nói: “Trước khi ăn các bạn hãy nói: (({ z)) nếu
quên không nói trước khi ăn thì nói: ((ﺧـ ﹺﺮ ِﻩ
ِ ﻭَﺁ

 { ﹶﺃ ﱠﻭِﻟـ ِﻪz)) (khi nhớ lại).”

Hadith do ông Abu Dawud ghi lại.
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah từ đầu cho đến cuối.}
Ông Umayyah bin Makhshy  kể:

ﺴﻢﱢ َﺣﺘﱠﻰ ﹶﻟ ْﻢ َﻳْﺒ َﻖ ِﻣ ْﻦ
َ  ﺟَﺎِﻟﺴًﺎ َﻭ َﺭﺟُ ﹲﻞ َﻳ ﹾﺄﻛﹸﻞﹸ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ ُﻳ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺸ ﱟﻲ
ِﺨ
ْ َﻋ ْﻦ ﺃﹸ َﻣﱠﻴ ﹶﺔ ْﺑ ﹺﻦ َﻣ
 ))ﻣَﺎ ﺯَﺍ ﹶﻝ: ﹸﺛﻢﱠ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻚ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
َ ﺤ
ِﻀ
َ ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃ ﱠﻭِﻟ ِﻪ ﻭَﺁ ِﺧ ﹺﺮ ِﻩ ﹶﻓ
ْ  ﹶﻓﹶﻠﻤﱠﺎ َﺭﹶﻓ َﻌﻬَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺑ،ﹶﻃﻌَﺎ ِﻣ ِﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹸﻟ ﹾﻘ َﻤ ﹲﺔ
 ﺍ ْﺳَﺘﻘﹶﺎ َﺀ ﻣَﺎ ﻓِﻲ َﺑ ﹾﻄﹺﻨ ِﻪ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺿﻌﻔﻪ ﺸْﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ َﻳ ﹾﺄﻛﹸﻞﹸ َﻣ َﻌﻪُ ﹶﻓﹶﻠﻤﱠﺎ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮ ﺍ ْﺳ َﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺍﻟ ﱠ
.ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ

‘Trước kia, khi Nabi  đang ngồi và kế bên là người đàn ông đang ăn, ông ta
quên không nói: (({ z)) trước khi ăn, đến khi nhớ ra thì chỉ còn một miếng cuối
cùng là hết, ông ta nói:((ﺧ ﹺﺮ ِﻩ
ِ ﻭَﺁ

 { ﹶﺃ ﱠﻭِﻟ ِﻪz)) khi nghe thế Thiên Sứ  cười và nói:

“Shayton đang ăn cùng với anh ta đến khi nghe được nhắc tên Allah thì hắn
ối ra tất cả những gì có trong bụng.”’ Hadith do Abu Dawud và Al-Nasa-y ghi
lại và Shaikh Al-Albany cho rằng hadith yếu.
179- Rosul  nói: “Ai đã được Allah ban cho thức ăn thì hãy nói:

(( َﻭﹶﺃ ﹾﻃ ِﻌ ْﻤَﻨـﺎ َﺧْﻴﺮًﺍ ِﻣْﻨـ ُﻪ،( ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟَﻨـﺎ ﻓِﻴ ِﻪ1) và ai được Allah ban cho sữa uống
thì hãy nói: ((ﻙ ﹶﻟَﻨـﺎ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭ ﹺﺯ ْﺩَﻧـﺎ ِﻣْﻨـ ُﻪ
ْ ())ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺑَﺎ ﹺﺭ2).” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
(1) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban phúc lành cho chúng tôi trong thức
ăn này và hãy ban cho thức ăn khác tốt hơn.}
(2) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban phúc lành cho chúng tôi trong sữa
này và hãy thêm nữa cho chúng tôi.}
70- Lời tạ ơn sau khi ăn.
180- Nabi  nói: “Ai ăn xong rồi nói:

(( َﻭ ﹶﻻ ﹸﻗـ ﱠﻮ ٍﺓ، ِﻣـ ْﻦ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ َﺣـ ْﻮ ﹴﻝ ِﻣﱢﻨـﻲ، َﻭ َﺭ َﺯﹶﻗﻨﹺﻴ ِﻪ،ﺤ ْﻤـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ﹾﻃ َﻌ َﻤﹺﻨـﻲ َﻫـﺬﹶﺍ
َ ))ﺍﹾﻟ
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thì được xóa tất cả những tội lỗi đã và chưa phạm.” Hadith do Abu Dawud ghi
lại.
Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tán dương kính dâng lên Allah, Đấng đã ban
cho thức ăn này và cung cấp nó cho bề tôi trong khi bề tôi không có khả năng tạo
ra nó.}
181-

((ﺴَﺘ ْﻐﻨًﻰ َﻋْﻨﻪُ َﺭﱠﺑﻨَﺎ
ْ  َﻭ ﹶﻻ ُﻣ، ﹶﻏْﻴ َﺮ َﻣ ﹾﻜ ِﻔ ﱟﻲ ﻭَﻻ ُﻣ َﻮ ﱠﺩﻉﹴ،ِﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣﻤْﺪﹰﺍ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ ﹶﻃﱢﻴﺒًﺎ ُﻣﺒَﺎ َﺭﻛﹰﺎ ﻓِﻴﻪ
َ ))ﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế của chúng tôi! Mọi lời ca ngợi, tán dương
đều kính dâng Ngài, chỉ vì Ngài thành tâm ca ngợi, tán dương, ngày càng nhiều
hơn và vô tận không bao giờ ngưng cũng không bao giờ đủ.}
71- Lời cầu xin của khách dành cho chủ thức ăn.
182- ((ﺣـ ْﻤ ُﻬ ْﻢ
َ  ﻭَﺍ ْﺭ، ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻴ َﻤـﺎ َﺭ َﺯ ﹾﻗَﺘ ُﻬ ْﻢ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban phúc lành cho họ trong những bổng lộc
mà Ngài đã cung cấp, hãy tha thứ và thương yêu họ.} Hadith do Muslim ghi lại.
72- Lời cầu xin khi được ai mời ăn hoặc mời uống.
183-

(( َﻭﺍ ْﺳـ ﹺﻖ َﻣـ ْﻦ َﺳـﻘﹶﺎﻧﹺﻲ،ـﻲ
ِ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺃ ﹾﻃ ِﻌ ْﻢ َﻣـ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻃ َﻌﻤَﻨ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy cung cấp thức ăn, thức uống cho ai đã cung
cấp thức ăn, thức uống cho bề tôi.} Hadith do Muslim ghi lại.
73- Lời cầu xin cho người khác khi được mời xả chay.
184-

((ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ
ﺖ َﻋﹶﻠْﻴـ ﹸﻜ ُﻢ ﺍﹾﻟ َﻤـ ﹶ
ْ ﺻـﱠﻠ
َ  َﻭ، َﻭﹶﺃ ﹶﻛ ﹶﻞ ﹶﻃ َﻌـﺎ َﻣﻜﹸﻢُ ﺍ َﻷْﺑﺮَﺍ ُﺭ،ﺼـﺎِﺋﻤُـﻮ ﹶﻥ
))ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻄـ َﺮ ِﻋْﻨـ َﺪﻛﹸﻢُ ﺍﻟ ﱠ
Ý nghĩa: {Những người nhịn chay đã xả chay cùng các bạn, đã ăn thức
ăn của các bạn và các bạn đã được các Thiên Thần cầu xin cho sự tha thứ và
thương yêu.} Hadith do Abu Dawud, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại và đã được
Shaikh Al-Albany xác thực.
74- Khi mời người nhịn chay dự tiệc.
185- Rosul  nói:

(( َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﻣ ﹾﻔ ِﻄﺮًﺍ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹾﻄ َﻌ ْﻢ،ﺼ ﱢﻞ
َ ُ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺻَﺎِﺋﻤًﺎ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ،ﺐ
ْ ﺠ
 ))ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺩُ ِﻋ َﻲ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹶﻓ ﹾﻠُﻴ ﹺ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“Ai trong các bạn được mời dự tiệc thì hãy đáp lại lời mời. Nếu là người nhịn
chay thì hãy cầu xin cho gia chủ sự tha thứ và phúc lành còn ai không nhịn
chay thì hãy dùng.” Hadith do Muslim ghi lại.
75- Khi người nhịn chay bị chửi.
186- Thiên Sứ  nói:
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 ﹺﺇﻧﱢﻲ ﺻَﺎِﺋ ٌﻢ:ﺠ َﻬ ﹾﻞ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﺍ ْﻣ ُﺮ ٌﺅ ﻗﹶﺎَﺗﹶﻠﻪُ ﹶﺃ ْﻭ ﺷَﺎَﺗ َﻤﻪُ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹸﻘ ﹾﻞ
ْ ﺚ َﻭ ﹶﻻ َﻳ
ﻼ َﻳ ْﺮﹸﻓ ﹾ
ﺼﻴَﺎ ُﻡ ُﺟﱠﻨ ﹲﺔ ﹶﻓ ﹶ
 ))ﺍﻟ ﱢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ َﻳْﺘﺮُﻙُ ﹶﻃﻌَﺎ َﻣﻪ،ﻚ
ِ ﺴ
ْ ﺼﺎِﺋ ﹺﻢ ﹶﺃ ﹾﻃَﻴﺐُ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ِﻣ ْﻦ ﺭﹺﻳ ﹺﺢ ﺍﹾﻟ ِﻤ
ﻑ ﹶﻓ ﹺﻢ ﺍﻟ ﱠ
ُ ﺨﻠﹸﻮ
ُ  ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻟ.َﻣ ﱠﺮَﺗْﻴ ﹺﻦ
ْ ﺴَﻨﺔﹸ ﹺﺑ َﻌ
َﺤ
َ  َﻭﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃ ْﺟﺰﹺﻱ ﹺﺑ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟ،ﺼﻴَﺎ ُﻡ ﻟِﻲ
 ﺍﻟ ﱢ،َﻭ َﺷﺮَﺍَﺑﻪُ َﻭ َﺷ ْﻬ َﻮَﺗﻪُ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺟﻠِﻲ
.ﺸ ﹺﺮ ﹶﺃ ْﻣﺜﹶﺎِﻟﻬَﺎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
“Sự nhịn chay là vật chắn, vì thế (khi nhịn chay) đừng văng tục nói bậy, đừng
hành động dại dột. Nếu bị đuổi giết hoặc bị chửi thì hãy nói:  ﹺﺇﻧﱢـﻲ،ٌﺻـﺎِﺋﻢ
َ ))ﹺﺇﻧﱢـﻲ
((ٌﺻـﺎِﺋﻢ
َ Ta thề với Đấng nắm giử linh hồn Ta, là mùi trong miệng của người
nhịn chay đối với Allah còn thơm hơn cả mùi xạ hương. Allah phán: “Vì y đã
bỏ thức ăn, thức uống và sự ham muốn (tình dục) vì TA. Sự nhịn chay là của
TA và TA sẽ ban thưởng cho y, và mỗi việc làm tốt đẹp được nhân lên mười
lần.”” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Ý nghĩa: {Thực sự tôi đang nhịn chay.}

76-Lời cầu xin khi được quả đầu mùa.
187-

(( َﻭﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻲ ُﻣ ﱢﺪﻧَﺎ، َﻭﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺻَﺎ ِﻋﻨَﺎ، َﻭﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻲ َﻣﺪِﻳَﻨِﺘﻨَﺎ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻲ ﹶﺛ َﻤ ﹺﺮﻧَﺎ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban phúc lành cho chúng tôi trong mùa quả
này, trong thành phố này, trong só và trong mud(1) của chúng tôi.} Hadith do
Muslim ghi lại.
77- Lời cầu xin khi nhảy mủi.
188- Rosul  nói: “Khi ai trong các bạn hắt hơi thì hãy nói: ﺤ ْﻤـ ُﺪ
َ ))ﺍﹾﻟ
(((ِﻟﻠﱠ ِﻪ1) khi người anh em hoặc người bạn của anh ta (hoặc người bên cạnh)

((ﷲ
ُ ﻚﺍ
َ ())َﻳ ْﺮ َﺣﻤُـ2) anh ta phải đáp lại:
((ﺼـِﻠﺢُ ﺑَﺎﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ
ْ  َﻭُﻳ،ﷲ
ُ ())َﻳ ْﻬﺪِﻳـ ﹸﻜ ُﻢ ﺍ3).” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

nghe vậy thì hãy nói:

(1) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah}
(2) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah thương yêu anh}
(3) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah hướng dẫn và cải thiện việc làm của các
anh.}
78- Khi nghe người Kafir nhảy mủi và y nói:
((ِﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﻠﱠﻪ
َ  ))ﹶﺍﹾﻟhãy đáp lại.
(1) Só và mud là đơn vị đo lường ở thời Nabi , một só bằng bốn mud và một mud bằng hai
bụm tay của người đàn ông trung bình.
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((ﺼـِﻠﺢُ ﺑَﺎﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ
ْ  َﻭُﻳ،ﷲ
ُ ))َﻳ ْﻬﺪِﻳـ ﹸﻜ ُﻢ ﺍ

79- Lời chúc mừng cho người cưới vợ.
190-

(( َﻭ َﺟ َﻤـ َﻊ َﺑْﻴَﻨﻜﹸ َﻤـﺎ ِﻓـﻲ َﺧْﻴ ﹴﺮ،ﻚ
َ  َﻭﺑَﺎ َﺭ َﻙ َﻋﹶﻠْﻴـ،ﻚ
َ ﷲ ﹶﻟـ
ُ ))ﺑَﺎ َﺭ َﻙ ﺍ

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho bạn và kết hợp hai bạn trong
mọi điều tốt đẹp.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại.
80- Lời cầu xin khi cưới vợ hoặc mua súc vật.
191- Thiên Sứ  nói: “Khi ai trong các bạn cưới vợ hoặc mua một
người đầy tớ, hãy nói:

،ﻚ ِﻣـ ْﻦ َﺷـ ﱢﺮﻫَﺎ
َ  َﻭﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ، َﻭ َﺧْﻴـ َﺮ َﻣـﺎ َﺟَﺒ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ،ﻚ َﺧْﻴـ َﺮﻫَﺎ
َ ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸـ
((َﻭ َﺷـ ﱢﺮ َﻣـﺎ َﺟَﺒ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ َﻋﹶﻠْﻴـ ِﻪ

và khi mua lạc đà thì hãy cầm đỉnh bướu của nó và nói giống như vậy.”
Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại.
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban cho bề tôi cuộc sống tốt đẹp,
hạnh phúc khi chung sống với cô ta và hưởng được mọi điều tốt đẹp mà Ngài đã
tạo cho cô ta. Và cầu xin hãy che chở tránh mọi điều xấu từ cô ta và mọi điều xấu
mà Ngài đã tạo cho cô ta.}
Lời cầu xin trên dành cho người mới cưới vợ áp dụng vào đêm động
phòng. Đặt tay lên trán vợ và cầu xin.
81- Lời cầu xin trước khi quan hệ vợ chồng.
ﺸـْﻴﻄﹶﺎ ﹶ
ﺐ ﺍﻟ ﱠ
 َﻭ َﺟَّﻨ ﹺ،ﺸـْﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ
ﺍﻟ ﱠ
192- ((ﻥ ﻣَﺎ َﺭ َﺯ ﹾﻗَﺘﻨَﺎ

 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﺟـَّﻨْﺒﻨَﺎ،ﷲ
ِ ﺴـ ﹺﻢ ﺍ
ْ ))ﹺﺑ

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Thưa Allah! Cầu xin hãy mang Shayton
tránh xa chúng tôi và tránh xa mọi bổng lộc mà Ngài ban tặng cho chúng tôi.}
82- Lời cầu xin khi nóng giận.
193- ((t s r ¢ ¡))
Xem ý nghĩa ở hadith số 4.

83- Lời cầu xin khi sự thử thách (hoặc tai nạn) xảy ra đối với người khác.
194-

((ﻼ
ﻀﹶﻠﻨﹺﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛِﺜ ﹴﲑ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺧﹶﻠ َﻖ َﺗ ﹾﻔﻀِﻴ ﹰ
 َﻭﹶﻓ ﱠ،ﻼ َﻙ ﹺﺑ ِﻪ
ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻋَﺎﻓﹶﺎﻧﹺﻲ ِﻣﻤﱠﺎ ﺍْﺑَﺘ ﹶ
َ ))ﺍﹾﻟ
Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính dâng Allah Đấng đã ban
cho bề tôi tránh được sự thử thách (hoặc tai nạn) và đã ban cho bề tôi rất nhiều sự
ưu đãi hơn những người khác.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
84- Nabi  thường nói gì khi ngồi?
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195- Ông Abdullah bin Umar  kể: “Trước kia, Nabi nói một trăm lần
câu: ((ﺍﹾﻟ َﻐﻔﹸﻮ ُﺭ

ﺏ
ُ ﺖ ﺍﻟﱠﺘـﻮﱠﺍ
َ ﻚ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،ﺐ َﻋﹶﻠـ ﱠﻲ
ْ  َﻭُﺗ،ﺏ ﺍ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟـﻲ
 )) َﺭ ﱢchỉ trong một lần ngồi.”

Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế bề tôi, hãy dung thứ và hãy chấp nhận sự
sám hối của bề tôi. Bởi vì, Ngài là Đấng rất yêu thích ai quay lại sám hối, Ngài là
Đấng Rất Mực Rộng Lượng.}
85- Lời cầu xin xóa tội trước khi đứng dậy.
196- Rosul  nói: “Ai là người nói nhiều những lời không có ý nghĩa
trong khi ngồi cùng nhóm thì hãy nói:

((ﻚ
َ ﺏ ﹺﺇﹶﻟْﻴـ
ُ  ﹶﺃ ْﺳـَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ َﻙ َﻭﹶﺃﺗُـﻮ،َ ﹶﺃﺷْـ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧﺖ،ﺤ ْﻤـ ِﺪ َﻙ
َ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﻭﹺﺑ
َ )) ُﺳْﺒـﺤَﺎَﻧ

trước khi đứng dậy được Allah xóa sạch tội cho y trong lần ngồi đó.” Hadith
do Abu Dawud, Al-Tirmizy và Al-Nasa-y ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 15.
86- Đáp lại khi được người khác cầu xin cho:
Allah tha tội cho anh.}
197-

((ﻚ
َ )) َﻭﻟﹶـ

((َﷲ ﻟﹶـﻚ
ُ ـ َﺮ ﺍ
َ ))ﻏﹶﻔ. {Cầu xin

{Và cho anh.}

87- Lời cảm ơn ai đã giúp đỡ.
َ ﷲ
ُ ))ﺟَـﺰَﺍ َﻙ ﺍ
198- ((ﺧﻴْـﺮﹰﺍ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban tặng cho anh nhiều điều tốt.} Hadith do AlTirmizy ghi lại.
88- Làm những điều dưới đây được Allah bảo vệ tránh khỏi Đadjal.
199- Nabi  nói:

.ﺼ َﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﺪﺟﱠﺎ ﹺﻝ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
ِ ُﺕ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﱠﻭ ﹺﻝ ﺳُﻮ َﺭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻬْﻒ ﻋ
ٍ ﺸ َﺮ ﺁﻳَﺎ
ْ ﻆ َﻋ
 )) َﻣ ْﻦ َﺣ ِﻔ ﹶ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
“Ai thuộc mười ayat đầu tiên của chương Al-Kahf được Allah bảo vệ tránh
khỏi Đadjal.” Hadith do Muslim ghi lại.
Và cầu xin Allah che chở tránh khỏi Đadjal sau mỗi lần Solah. (Xem lại
ở hadith số 55 và 56.)
89- Đáp lại khi được người khác nói:((ِﺍﷲ

tôi thương anh vì Allah.}
200-

ﻚ ﻓِـﻲ
َ ُ))ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﺃﹸ ِﺣّﺒـ.

{Thực sự,

((ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ْﺣَﺒْﺒَﺘﹺﻨـﻲ ﹶﻟـ ُﻪ
َ ))ﹶﺃ َﺣﱠﺒـ

Ý nghĩa: {Sẽ thương yêu lại anh Đấng mà anh đã thương tôi vì Ngài.}
Hadith do Abu Dawud ghi lại.
90- Lời cầu xin cho người khác khi quy cho bạn tài sản của anh ta.
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((ﻚ
َ ﻚ َﻭ َﻣـﺎِﻟ
َ ﻚ ِﻓـﻲ ﹶﺃ ْﻫِﻠـ
َ ﷲ ﹶﻟـ
ُ ))ﺑَﺎ َﺭ َﻙ ﺍ

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho gia đình anh và tài sản của
anh.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
91- Lời cầu xin khi trả nợ cho người khác.
َ ﺤ ْﻤ ُﺪ ﻭَﺍ
َ ﻒ ﺍﹾﻟ
ِ ﺴﹶﻠ
 ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ َﺟﺰَﺍ ُﺀ ﺍﻟ ﱠ،ﻚ
َ َﻭﻣَﺎِﻟ
202- ((ُﻷﺩَﺍﺀ

ﻚ
َ ﻚ ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﻫِﻠ
َ ﷲ ﹶﻟ
ُ ))ﺑَﺎ َﺭ َﻙ ﺍ

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho gia đình anh và tài sản của
anh. Và phần thưởng của sự cho mượn là lời cám ơn và trả lại vật mượn.} Hadith
do Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.
92- Lời cầu xin khi sợ phải phạm tội Shirik (tội tổ hợp).
203-

((ُ َﻭﹶﺃﺳْـَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ َﻙ ِﻟﻤَـﺎ ﹶﻻ ﹶﺃﻋْـﹶﻠﻢ،ُﻚ َﻭﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃ ْﻋﻠﹶـﻢ
َ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃﺷْـ ﹺﺮ َﻙ ﹺﺑ
َ ))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹺﺇﹺﻧّـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮﺫﹸ ﺑﹺـ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi tội tổ
hợp Ngài trong khi bề tôi hiểu biết và hãy tha thứ với những gì bề tôi không hiểu
biết.} Hadith do Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.
93- Đáp lại khi được người khác nói:((َﻓِﻴﻚ

{Cầu xin Allah ban hồng phúc cho anh.}
204-

ﷲ
ُ ))ﺑَﺎ َﺭ َﻙ ﺍ

((ﷲ
ُ ﻚ ﺑَﺎ َﺭ َﻙ ﺍ
َ )) َﻭﻓِﻴـ

Ý nghĩa: {và cho anh.} Hadith do Al-Sany ghi lại.
94- Lời cầu xin tránh điềm xấu.
َ  َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹶﻏْﻴ ُﺮ،َﺧـْﻴ َﺮ ﹺﺇ ﱠﻻ َﺧـْﻴ ُﺮ َﻙ
205- ((ﻙ

 َﻭ ﹶﻻ،))ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹶﻻ ﹶﻃْﻴ َﺮ ﹺﺇ ﱠﻻ ﹶﻃْﻴ ُﺮ َﻙ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Không có điềm xấu nào cả ngoại trừ điềm xấu
của Ngài gián xuống, và cũng không có điềm tốt nào cả mà chỉ có điềm tốt của
Ngài ban tặng. Và cũng không có Thượng Đế nào được xứng được thờ phụng
ngoại trừ Ngài.} Hadith do Ahmad và Al-Nasa-y ghi lại.
95- Lời cầu xin khi lên tàu, xe, máy bay hoặc cởi ngựa, lạc đà v.v.
206-

s r q p o n m l k j i h g f { Â Á ،{ z))

ﻚ
َ  ﺳُﺒْـﺤَﺎَﻧ،ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ  ﺍ،ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ  ﺍ،ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـﺮ
ُ  ﺍ،ِﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﱠﹼﻠﻪ
َ  ﹶﺍﹾﻟ،ِﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﱠﹼﻠﻪ
َ  ﹶﺍﹾﻟ،ِﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﱠﹼﻠﻪ
َ ( ﺍﹾﻟ١)zt
((ﺖ
َ ﺏ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹶﻓﹺﺈﻧﱠـ ُﻪ ﹶﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ ﺍﻟﺬﱡُﻧـﻮ، ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔـ ْﺮ ِﻟـﻲ،ﺴـﻲ
ِ ﺖ َﻧ ﹾﻔ
ُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﻇﹶﻠ ْﻤـ
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính dâng
Allah Vinh quang thay Allah! Đấng đã chinh phục vật này cho chúng tôi sử dụng
(1) Trích từ chương Al-Zukhruf ayat 13 và 14.
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trong khi chúng tôi không có khả năng chinh phục. Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở
về gặp Thượng Đế của chúng tôi (vào Ngày Sau). Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều
kính dâng Allah, Allah thật vĩ đại! Vinh quang thay Ngài ôi Thượng Đế của tôi!
Quả thực, bề tôi đã sai quấy, cầu xin Ngài sự tha thứ, khoan dung cho bề tôi vì
không ai có khả năng tha thứ tội lỗi mà chỉ có Ngài.} Hadith do Abu Dawud và
Al-Tirmizy ghi lại.
96- Lời cầu xin khi bắt đầu chuyến đi.
207-

r q p o n m l k j i h g f { h á ،h á ،h á))

 َﻭ ِﻣـ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻌ َﻤ ﹺﻞ َﻣـﺎ،ﻚ ِﻓـﻲ َﺳ ﹶﻔـ ﹺﺮﻧَﺎ َﻫـﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱠﺮ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ﹾﻘـﻮَﻯ
َ ﺴـﹶﺄﻟﹸ
ْ ( ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﻧﱠﺎ َﻧ١)zt s
ﺼـﺎ ِﺣﺐُ ِﻓـﻲ
ﺖ ﺍﻟ ﱠ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺃْﻧ.ُ ﻭَﺍ ﹾﻃ ﹺﻮ َﻋﻨﱠﺎ ُﺑ ْﻌـ َﺪﻩ، ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﻫ ﱢﻮ ﹾﻥ َﻋﹶﻠْﻴَﻨـﺎ َﺳ ﹶﻔـ َﺮﻧَﺎ َﻫـﺬﹶﺍ.َﺗ ْﺮﺿَﻰ
، َﻭﻛﹶﺂَﺑ ِﺔ ﺍﹾﻟ َﻤْﻨ ﹶﻈ ﹺﺮ،ﺴـ ﹶﻔ ﹺﺮ
ﻚ ِﻣـ ْﻦ َﻭ ْﻋﺜﹶﺎ ِﺀ ﺍﻟ ﱠ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹺﺇﱢﻧـﻲ ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ.ﺨﻠِﻴ ﹶﻔﺔﹸ ِﻓـﻲ ﺍ َﻷ ْﻫـ ﹺﻞ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ﺴـ ﹶﻔ ﹺﺮ
ﺍﻟ ﱠ
((ﺐ ِﻓـﻲ ﺍﹾﻟ َﻤـﺎ ﹺﻝ ﻭَﺍ َﻷ ْﻫ ﹺﻞ
َﻭﺳُـﻮ ِﺀ ﺍﹾﻟﻤُْﻨ ﹶﻘﹶﻠ ﹺ
Ý nghĩa: {Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại! Vinh
quang thay Allah! Đấng đã chinh phục vật này cho chúng tôi sử dụng trong khi
chúng tôi không có khả năng chinh phục. Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về gặp
Thượng Đế của chúng tôi (vào Ngày Sau). Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin hãy
ban cho chuyến đi này đầy ý nghĩa và kính sợ (Ngài) và hãy ban cho chúng tôi
thực hiện được những việc làm Ngài hài lòng. Thưa Allah! Hãy làm cho chuyến đi
này thật thanh thản, dễ dàng và ngắn lại. Ngài là Đấng kề cận giúp đỡ bề tôi trong
chuyến đi, là Đấng giám hộ gia đình. Cầu xin hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi
mọi khó khăn, mệt nhọc trong chuyến đi và tránh xa mọi điều xấu xảy ra trong gia
đình cũng như tài sản khi trở về} Hadith do Muslim ghi lại.
Khi trở về đọc lời cầu xin trên và thêm:

(( ِﻟ َﺮَّﺑﻨَـﺎ َﺣﺎﻣِـﺪُﻭ ﹶﻥ، ﻋَﺎﹺﺑـﺪُﻭ ﹶﻥ، ﺗَﺎِﺋُﺒـﻮ ﹶﻥ،))ﺁﹺﻳﺒُـﻮ ﹶﻥ
Ý nghĩa: {Chúng tôi quay trở về sám hối, thành tâm tôn thờ và vì
Thượng Đế của chúng tôi, chúng tôi ca tụng, tán dương.} Hadith do Muslim ghi
lại.
97- Lời cầu xin khi vào thành phố hoặc xóm làng ...
208-

ﺏ
 َﻭ َﺭ ﱠ،ﺴـْﺒ ﹺﻊ َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃ ﹾﻗﹶﻠ ﹾﻠ َﻦ
ﲔ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺿ
ِ ﺏ ﺍ َﻷ ْﺭ
 َﻭ َﺭ ﱠ،ﺴـْﺒ ﹺﻊ َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃ ﹾﻇﹶﻠ ﹾﻠ َﻦ
ﺕ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺴـ َﻤﺎ َﻭﺍ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﺭ ﱠ
،ﻚ َﺧـْﻴ َﺮ َﻫـ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺮَﻳ ِﺔ َﻭ َﺧـْﻴ َﺮ ﹶﺃ ْﻫِﻠ َﻬﺎ
َ  ﹶﺃ ْﺳـﹶﺄﹸﻟ،ﺡ َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺫ َﺭْﻳ َﻦ
ﺏ ﺍﻟ ﱢﺮَﻳﺎ ﹺ
 َﻭ َﺭ ﱠ،ﺿﹶﻠ ﹾﻠ َﻦ
ْ ﲔ َﻭ َﻣـﺎ ﹶﺃ
ﺸـَﻴﺎ ِﻃ ﹺ
ﺍﻟ ﱠ
(( َﻭ َﺷـ َّﺮ َﻣـﺎ ِﻓْﻴ َﻬﺎ،ﻚ ِﻣـ ْﻦ ِﺷـ َّﺮ َﻫﺎ َﻭ َﺷـ َّﺮ ﹶﺃ ْﻫِﻠ َﻬﺎ
َ  َﻭﹶﺃ ُﻋـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،َﻭ َﺧْﻴ َﺮﻣَـﺎ ِﻓْﻴﻬَﺎ
(1) Trích từ chương Al-Zukhruf ayat 13 và 14.
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của bảy tầng trời và những gì
nó che mát. Là Chủ Nhân của bảy tầng đất và những gì đất bồng ẳp. Là Chủ Nhân
của loài Shayton và những gì chúng làm lầm lạc. Là chủ Nhân của các cơn gió,
cơn bão và những gì làm cho (mọi vật) bay. Bề tôi cầu xin những điều tốt ở ngôi
làng này, ở thị dân và những kiến thức tốt đẹp của ngôi làng. Và hãy che chở tránh
xa mọi tác hại của ngôi làng, những thói hư của thị dân và mọi kiến thức bất lợi
của ngôi làng.} Hadith do Al-Hakim và Ibn Al-Sany ghi lại.
98- Lời cầu xin khi vào chợ.
209- Thiên Sứ  nói: “Ai vào chợ và nói:

،ﺖ
ُ ﺤﹺﻴـﻲ َﻭُﻳﻤِﻴ
ْ ُ ﻳ،ﺤ ْﻤـ ُﺪ
َ  َﻭﹶﻟـ ُﻪ ﺍﹾﻟ،ﻚ
ُ  ﹶﻟـ ُﻪ ﺍﹾﻟ ُﻤـ ﹾﻠ،ﻚ ﹶﻟـ ُﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣـ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷـﺮﹺﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
(( َﻭﻫُـ َﻮ َﻋﹶﻠـﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷـ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳـ ٌﺮ،ﺨْﻴـ ُﺮ
َ  ﹺﺑَﻴـ ِﺪ ِﻩ ﺍﹾﻟ،ﺕ
ُ َﻭﻫُـ َﻮ َﺣـﻲﱞ ﹶﻻ َﻳﻤُـﻮ
được Allah viết cho y một triệu điều tốt và xóa đi một triệu điều xấu đồng
thời nâng y lên một triệu cấp.” Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại.
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều
là của Ngài, Ngài là Đấng ban cho sự sống và cái chết, Ngài là Đấng Bất Diệt
Sống Mãi. Tất cả mọi điều tốt, (điều xấu) đều trong tay Ngài và Ngài có khả năng
trên tất cả mọi việc.}
99- Lời cầu xin khi vật cưỡi mệt (hoặc xe hư).
210- (({ z))
100- Lời chia tay của người đi dành cho người ở.
ِ  ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ َﺗ،ﷲ
َ ))ﹶﺃ ْﺳَﺘـ ْﻮ ِﺩﻋُﻜﹸ ُﻢ ﺍ
211- ((ُﻀـﻴ ُﻊ َﻭﺩَﺍِﺋﻌُﻪ
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah bảo vệ các bạn và tài sản của các bạn.} Hadith
do Ibn Al-Majah và Ahmad ghi lại.
101- Lời chia tay của người ở lại dành cho người ra đi.
212- ((ﻚ
َ َﻋ َﻤـِﻠ

 َﻭ َﺧـ َﻮﺍﺗِﻴ َﻢ،ﻚ
َ  َﻭﹶﺃ َﻣـﺎَﻧَﺘ،ﻚ
َ ﷲ ﺩِﻳَﻨـ
َ ))ﹶﺃ ْﺳَﺘـ ْﻮ ِﺩﻉُ ﺍ

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah bảo vệ tôn giáo, gia đình, tài sản và mọi việc
làm cuối cùng của anh.} Hadith do Ibn Al-Tirmizy và Ahmad ghi lại.
213- ((ﺖ
َ ﻛﹸْﻨ

ﺨْﻴ َﺮ َﺣْﻴﹸﺜﻤَﺎ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ ﺴ َﺮ ﹶﻟ
 َﻭَﻳ ﱠ،ﻚ
َ  َﻭ ﹶﻏ ﹶﻔ َﺮ ﹶﺫْﻧَﺒ،ﷲ ﺍﻟﱠﺘ ﹾﻘﻮَﻯ
ُ )) َﺯ ﱠﻭ َﺩ َﻙ ﺍ

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban cho anh thêm lòng kính sợ, tha thứ tội lỗi
cho anh và làm cho nơi anh ở mọi việc đều dễ dàng thuận lợi tốt đẹp.} Hadith do
Ibn Al-Tirmizy ghi lại.
102- Ca tụng, tán dương khi đi bộ trong chuyến đi.
214- Ông Jabir kể: “Trước kia, khi chúng tôi đi lên dốc thì nói:

((ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـ ُﺮ
ُ  ))ﺍvà khi đi xuống dốc thì nói: ((ﷲ
ِ  ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ.” Hadith do Al-Bukhory
ghi lại.
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103- Lời cầu xin dành cho du khách đi trong đêm lúc gần sáng.
215-

((ﷲ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
ِ ﻀ ﹾﻞ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ﻋَﺎِﺋﺬﹰﺍ ﺑﹺﺎ
ِ  َﻭﹶﺃ ﹾﻓ، َﺭﱠﺑﻨَﺎ ﺻَﺎ ِﺣْﺒﻨَﺎ،ﻼِﺋ ِﻪ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ
ﺴ ﹺﻦ َﺑ ﹶ
ْ ُ َﻭﺣ،ﷲ
ِ ﺤ ْﻤ ِﺪ ﺍ
َ )) َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﺳَﺎ ِﻣ ٌﻊ ﹺﺑ
Ý nghĩa: {Ai nghe được lời ca tụng này và sự dũng cảm này của chúng
tôi thì hãy truyền lại cho người khác. Thượng Đế của chúng tôi là Đấng đồng hành
cùng chúng tôi, Ngài là Đấng bảo vệ chúng tôi tránh mọi điều không thích và cũng
là Đấng chúng tôi cầu xin che chở khỏi hỏa ngục.} Hadith do Muslim ghi lại.
104- Lời cầu xin khi dừng chân nơi lạ.
216- Rosul  nói: “Ai dừng chân nơi lạ và nói:

(( ﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ ﻣَـﺎ َﺧﻠﹶـ َﻖ،ِﷲ ﺍﻟﺘﱠﺎﻣَﺎﺕ
ِﺕﺍ
ِ  ))ﹶﺃﻋُـ ْﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹶﻜِﻠﻤَﺎsẽ không có gì làm hại đến y
cho đến khi rời khỏi nơi đó.” Hadith do Muslim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 97.
105- Lời cầu xin khi quay trở về từ chuyến đi.
217- Khi Nabi  quay trở về đến gò đất cao hoặc vùng đất trống Thiên
Sứ  nói lớn tiếng: ((ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ  ))ﺍba lần và tiếp:

، ﺁﹺﻳﺒُﻮ ﹶﻥ. َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ُﺮ،ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ  َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ،ﻚ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
((ُﺏ َﻭ ْﺣ َﺪﻩ
َ  َﻭ َﻫ َﺰ َﻡ ﺍ َﻷ ْﺣﺰَﺍ،ُﺼ َﺮ َﻋْﺒ َﺪﻩ
َ  َﻭَﻧ،ُﷲ َﻭ ْﻋ َﺪﻩ
ُ ﻕﺍ
َ ﺻ َﺪ
َ ، ِﻟ َﺮﱢﺑﻨَﺎ ﺣَﺎ ِﻣﺪُﻭ ﹶﻥ، ﻋَﺎﹺﺑﺪُﻭ ﹶﻥ،ﺗَﺎِﺋﺒُﻮ ﹶﻥ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Chúng tôi quay trở về sám
hối với Allah, thành tâm tôn thờ Ngài. Và vì Thượng Đế của chúng tôi, chúng tôi
ca tụng, tán dương. Lời giao ước của Allah giúp đỡ bầy tôi của Ngài là sự thật và
duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống đối).} Hadith do Al-Bukhory và Muslim
ghi lại.
106- Lời nói khi nhận được tin vui hoặc tin buồn.
218- Phu nhân Nabi  bà A-y-shah kể: “Trước kia, khi nhận được tin vui
Nabi  nói:((ﺕ
ُ ﺤـﺎ
َ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ

ﺤ ْﻤـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹺﺑﹺﻨـ ْﻌ َﻤِﺘ ِﻪ َﺗِﺘـ ﱡﻢ
َ ())ﺍﹾﻟ1) Và khi nhận được tin
buồn Thiên Sứ  nói:((ﻝ
ﺤ ْﻤـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﹶﻠـﻰ ﹸﻛـ ﱢﻞ َﺣـﺎ ﹴ
َ ())ﺍﹾﻟ2).” Hadith do Ibn Majah,
Al-Hakim và Ibn Al-Sany ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
(1) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah, Đấng mà
nhờ có phúc lành của Ngài làm cho mọi việc được hoàn hảo.}
(2) Ý nghĩa: {Tạ ơn Allah trong mọi hoàn cảnh (dù giàu có hay nghèo,
dù mạnh lành hay bệnh hoạn ...).}
107- Sự ưu đãi khi cầu xin bình an cho Nabi .
219- Nabi  nói:
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.ﺸﺮًﺍ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹺﺑﻬَﺎ َﻋ
َ ﻼ ﹰﺓ
ﺻﹶ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﻋﹶﻠ ﱠﻲ
َ  )) َﻣ ْﻦ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
“Ai cầu xin sự phúc lành cho Ta một lần thì y được Allah ban sự phúc lành
cho y mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại.
220- Thiên Sứ  nói:

ﻼَﺗ ﹸﻜ ْﻢ َﺗْﺒﹸﻠ ُﻐﻨﹺﻲ َﺣْﻴﺚﹸ ﹸﻛْﻨُﺘ ْﻢ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ
ﺻﹶ
َ  ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ،ﺻﻠﱡﻮﺍ َﻋﹶﻠ ﱠﻲ
َ ﺠ َﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻗْﺒﺮﹺﻱ ﻋِﻴﺪًﺍ َﻭ
ْ  )) ﹶﻻ َﺗ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
“Đừng bao giờ làm sự thăm viếng ngôi mộ Ta thành một ngày lễ, hãy cầu xin
phúc lành cho Ta. Quả thực, lời cầu xin của các bạn sẽ đến được với Ta ở bất
cứ nơi nào các bạn sinh sống.” Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi lại và được
Shaikh Al-Albany xác thực.
221- Rosul  nói:

.ﺼﻞﱢ َﻋﹶﻠ ﱠﻲ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ
َ  ))ﺍﹾﻟَﺒﺨِﻴ ﹸﻞ َﻣ ْﻦ ﺫﹸ ِﻛ ْﺮﺕُ ِﻋْﻨ َﺪﻩُ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ ُﻳ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
“Người keo kiệt, bủn xỉn là người mà khi nghe nhắc đến Ta mà y không cầu
xin phúc lành cho Ta.” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
222- Thiên Sứ  nói:

ﻼ َﻡ(( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﺴﹶ
ﺽ ُﻳَﺒﻠﱢﻐُﻮﻧﹺﻲ ِﻣ ْﻦ ﹸﺃ ﱠﻣﺘِﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﲔ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
َ ﻼِﺋ ﹶﻜ ﹰﺔ َﺳﻴﱠﺎ ِﺣ
 ))ﹺﺇﻥﱠ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣ ﹶ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
“Quả thực, Allah có một đội ngũ Thiên Thần có mặt khắp nơi trên mặt đất để
chuyển lại Ta lời chào Salam của cộng đồng Ta.” Hadith do Al-Nasa-y và AlHakim ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
223- Thiên Sứ  nói:

((ﻼ َﻡ
ﺴﹶ
ﺴﻠﱢ ُﻢ َﻋﹶﻠ ﱠﻲ ﹺﺇﻻﱠ َﺭ ﱠﺩ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠ ﱠﻲ ﺭُﻭﺣِﻲ َﺣﺘﱠﻰ ﹶﺃ ُﺭﺩﱠ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱠ
َ  ))ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ٍﺪ ُﻳ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﻥﱠ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
“Khi ai chào Salam cho Ta thì Ta được Allah trả linh hồn Ta trở lại thể xác
để trả lời Salam lại cho y.” Hadith do Abu Dawud ghi lại và được Shaikh AlAlbany xác thực.
108- Lan truyền lời chào Salam.
224- Thiên sứ  nói:

 ﹶﺃ َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ ُﺩﻟﱡ ﹸﻜ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ َﺷ ْﻲ ٍﺀ، َﻭ ﹶﻻ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﺍ َﺣﺘﱠﻰ َﺗﺤَﺎﺑﱡﻮﺍ،ﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﺣﺘﱠﻰ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﺍ
َ  )) ﹶﻻ َﺗ ْﺪ ُﺧﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﻼ َﻡ َﺑْﻴَﻨ ﹸﻜ ْﻢ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
ﺴﹶ
 ﹶﺃ ﹾﻓﺸُﻮﺍ ﺍﻟ ﱠ،ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ َﻌ ﹾﻠُﺘﻤُﻮ ُﻩ َﺗﺤَﺎَﺑْﺒُﺘ ْﻢ
“Các bạn sẽ không được vào thiên đàng cho đến khi có đức tin, và đức tin của
các bạn không được hoàn thiện, đầy đủ cho đến khi các bạn yêu thương lẫn
nhau. Chẳng lẽ các bạn không muốn Ta dạy cho việc làm khi thực hiện nó sẽ
làm cho các bạn yêu thương lẫn nhau? Hãy biểu lộ với nhau bằng lời chào
Salam.” Hadith do Muslim ghi lại.
225- Ông Ammar  nói:
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ﻚ َﻭَﺑ ﹾﺬﻝﹸ ﺍﻟﺴﱠﻼ ﹺﻡ ِﻟ ﹾﻠﻌَﺎﹶﻟ ﹺﻢ
َ ﺴ
ِ ﻑ ِﻣ ْﻦ َﻧ ﹾﻔ
ُ  ﺍ ِﻹْﻧﺼَﺎ:ﺙ َﻣ ْﻦ َﺟ َﻤ َﻌﻬُ ﱠﻦ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﺟ َﻤ َﻊ ﺍ ِﻹﳝَﺎ ﹶﻥ
ﻼ ﹲ
 "ﹶﺛ ﹶ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋﻤﱠﺎ ٌﺭ
.ﻕ ِﻣ ْﻦ ﺍ ِﻹ ﹾﻗﺘَﺎ ﹺﺭ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ُ ﻭَﺍ ِﻹْﻧﻔﹶﺎ
“Có ba điều nếu ai làm được tất cả thì đã tập hợp được đức tin: công bằng với
bản thân, chào Salam với tất cả mọi người và bố thí khi có tính keo kiệt, bủn
xỉn.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
Công bằng với bản thân tức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với Allah và
với mọi người.
226- Ông Abdullah bin Umar  kể:

 ))ﺗُ ﹾﻄ ِﻌﻢُ ﺍﻟ ﱠﻄﻌَﺎ َﻡ َﻭَﺗ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ:ﻼ ﹺﻡ َﺧْﻴ ٌﺮ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻱ ﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ
 ﹶﺃ ﱡ ﻼ َﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
 ﹶﺃﻥﱠ َﺭﺟُ ﹰ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ْﺑ ﹺﻦ َﻋ ْﻤﺮﹴﻭ
.ﻑ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ْ ﺖ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻌ ﹺﺮ
َ ﻼ َﻡ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺮ ﹾﻓ
ﺴﹶ
ﺍﻟ ﱠ
“Có một người đàn ông hỏi Nabi  trong Islam điều gì tốt nhất? Thiên Sứ  trả
lời: “Phân phát thức ăn và chào hỏi bằng lời Salam với người quen biết và
người không quen biết.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Không được chào Salam cho người Kafir (Người ngoại đạo).

109- Cách trả lời khi được người Kafir chào Salam.
227- Nabi  dạy: “Khi các bạn được người Ahlul Kitap(1) chào bằng
lời Salam thì hãy đáp lại: ((M)). ” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
Ý nghĩa: {và cho các ông.}

110- Lời cầu xin khi nghe gà gáy và nghe tiếng kêu của con lừa.
228- Nabi  dạy:

 َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌُﺘ ْﻢ،ﺕ َﻣﻠﹶﻜﹰﺎ
ْ ﻀِﻠ ِﻪ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻬَﺎ َﺭﹶﺃ
ْ ﺡ ﺍﻟ ﱢﺪَﻳ ﹶﻜ ِﺔ ﻓﹶﺎ ْﺳﹶﺄﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ
َ ﺻﻴَﺎ
ِ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ))ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌُﺘ ْﻢ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
.ﺸْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﺭﺃﹶﻯ َﺷْﻴﻄﹶﺎﻧﹰﺎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﺤﻤَﺎ ﹺﺭ ﹶﻓَﺘ َﻌ ﱠﻮﺫﹸﻭﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ِ َﻧﻬﹺﻴ َﻖ ﺍﹾﻟ
“Khi các bạn nghe gà gáy thì hãy cầu xin Allah ban cho sự ưu đãi, vì khi đó
nó nhìn thấy Thiên Thần. Còn khi các bạn nghe tiếng kêu (be be) của con lừa
thì hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shayton, vì khi đó nó nhìn thấy
Shayton.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
111- Lời cầu xin khi nghe tiếng chó sủa ban đêm.
229- Thiên Sứ  dạy:

(1) Ahlul Kitap là người Do Thái giáo và người Thiên Chúa giáo.
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 ﹶﻓﹺﺈﻧﱠ ُﻬﻦﱠ َﻳ َﺮْﻳ َﻦ ﻣَﺎ ﹶﻻ،ﺤ ِﻤ ﹺﲑ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﹶﻓَﺘ َﻌ ﱠﻮﺫﹸﻭﺍ ِﻣْﻨ ُﻬﻦﱠ
َ ﺏ َﻭَﻧﻬﹺﻴ َﻖ ﺍﹾﻟ
ﻼ ﹺ
ﺡ ﺍﹾﻟ ِﻜ ﹶ
َ  ))ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌُﺘ ْﻢ ُﻧﺒَﺎ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ
.َﺗ َﺮ ْﻭ ﹶﻥ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
“Khi các bạn nghe tiếng chó sủa và tiếng kêu (be be) của con lừa vào ban đêm
thì hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi chúng. Quả thực, chúng nhìn thấy
được những điều mà các bạn không thể thấy.” Hadith do Abu Dawud và
Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
Lúc đấy chó và lừa nhìn thấy được Shayton trong khi con người
không nhìn thấy.
112- Lời cầu xin cho người bị bạn chửi.
230-

((ﻚ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘـﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
َ ﻚ ﹶﻟـ ُﻪ ﻗﹸ ْﺮَﺑ ﹰﺔ ﹺﺇﹶﻟْﻴـ
َ  ﻓﹶﺎ ْﺟـ َﻌ ﹾﻞ ﹶﺫِﻟ،ُ))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﹶﻓﹶﺄﱡﻳ َﻤـﺎ ﻣُ ْﺆ ِﻣـ ﹴﻦ َﺳـَﺒْﺒﺘُﻪ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bất cứ người có đức tin nào đã bị bề tôi chửi, xin
Ngài hãy thay đổi lời chửi đó thành vật dâng hiến của y dâng Ngài vào Ngày Phán
xử.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
113- Khi người Muslim khen ngợi người Muslim khác.
231- Thiên sứ  nói: “Ai trong các bạn đã kiên quyết khen ngợi
người anh em bạn và y biết rõ về người đó, hãy nói:
((ﷲ ﹶﺃ َﺣـﺪًﺍ
ِ ﺴـﻴُﺒ ُﻪ َﻭ ﹶﻻ ﹸﺃ َﺯﻛﱢـﻲ َﻋﹶﻠـﻰ ﺍ
ِ ﷲ َﺣ
ُ  ﻭَﺍ:ﻼﻧًﺎ
ﺐ ﻓﹸ ﹶ
ُ ﺴـ
ِ ))ﹶﺃ ْﺣ.” Hadith do Al-Bukhory
và Muslim ghi lại.
Ý nghĩa: {Tôi tin rằng anh ta rất tốt và Allah là Đấng biết rõ nhất vụ việc
của anh ta. Tôi không bào chữa hay biện minh cho bất cứ người nào trước Allah.}
114- Lời cầu xin khi được khen ngợi.
232-

(( ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻲ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳ ﹸﻈﻨﱡﻮ ﹶﻥ، ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ ﻣَﺎ ﹶﻻ َﻳ ْﻌﹶﻠﻤُﻮﻥﹶ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻻ ُﺗﺆَﺍ ِﺧ ﹾﺬﻧﹺﻲ ﹺﺑﻤَﺎ َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! xin đừng bắt tội bề tôi với những gì họ nói, xin
hãy dung thứ cho bề tôi những gì họ chưa biết, và hãy ban sự tốt đẹp cho bề tôi với
những gì họ nghĩ.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
115- Lời nói sau khi mặc Ihrom làm Umroh hoặc làm Haji.
233-

ﻚ
َ ﺤﻤْـ َﺪ ﻭَﺍﻟﻨﱢـ ْﻌ َﻤ ﹶﺔ ﻟﹶـ
َ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ،َﻚ ﹶﻟﱠﺒﻴْـﻚ
َ ﻚ ﻟﹶـ
َ ﻚ ﹶﻻ ﺷَـ ﹺﺮْﻳ
َ  ﹶﻟﱠﺒﻴْـ،َﻚ ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﹶﻟﱠﺒﻴْـﻚ
َ ))ﹶﻟﱠﺒْﻴـ
((ﻚ
َ ﻚ ﻟﹶـ
َ  ﹶﻻ ﺷَـ ﹺﺮْﻳ،َﻭﺍﹾﻟﻤُـ ﹾﻠﻚ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi đã vâng lời Ngài, đã tuân lệnh Ngài không
tổ hợp Ngài với bất cứ ai (hay bất cứ vật gì). Quả thực, tất cả mọi lời ca ngợi tán
dương, hồng ân và uy quyền đều là của Ngài mà không có cộng tác với Ngài.}
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
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116- Nói Allahu Akbar khi đến đá đen.
234- Ông Abdullah bin Abbas  kể:

ُﺸ ْﻲ ٍﺀ ِﻋْﻨ َﺪﻩ
َ  ﹸﻛﱠﻠﻤَﺎ ﹶﺃﺗَﻰ ﺍﻟ ﱡﺮ ﹾﻛ َﻦ ﹶﺃﺷَﺎ َﺭ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ ﹺﺑ،ﺖ َﻋﻠﹶﻰ َﺑ ِﻌ ﹴﲑ
ِ  ﺑﹺﺎﹾﻟَﺒْﻴ ﻑ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
َ  ))ﻃﹶﺎ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺱ
َﻋ ْﻦ ﺍْﺑ ﹺﻦ َﻋﺒﱠﺎ ﹴ
.َﻭ ﹶﻛﱠﺒ َﺮ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

“Nabi  ngồi trên con lạc đà đi Tawwaf(1) quanh ngôi đền Kábah và mỗi lần đến
đá đen Người dùng (gậy) chỉ về đá đen và nói Allahu Akbar.)) Hadith do AlBukhory ghi lại.
117- Lời cầu xin khi đi Tawwaf giữa hai cột Al-Yamani và đá đen.
235- z¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬{

Ý nghĩa: zThưa Thượng Đế của chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi
tất cả mọi điều tốt ở đời này lẫn ở đời sau và hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hình phạt
của hỏa ngục.{ Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 201.
118- Lời tụng niệm đứng trên núi Sofa và núi Marwah.
236- Ông Jabir bin Abdullah  kể: “Khi Nabi  đến gần núi Sofa Người
đọc:

z {z y x w v u t{

Ý nghĩa: {Quả thực (hai ngọn núi) Sofa và Marwah là một trong những
nghi lễ (làm Umroh và Haji) của Allah.} Trích từ chương Al-Baqorah ayat 158.

((ﷲ ﹺﺑـ ِﻪ
ُ ))ﹶﺃْﺑـ َﺪﺃﹸ ﹺﺑ َﻤـﺎ َﺑـ َﺪﹶﺃ ﺍ
Ý nghĩa: {Tôi khởi đầu bằng những gì Allah đề xướng.}
tiếp đó Nabi  leo lên núi Sofa cho đến khi nhìn thấy ngôi đền Kábah, Nabi 
hướng về đó rồi nói:

 َﻭﻫُ َﻮ َﻋﹶﻠـﻰ ﹸﻛﻞﱢ،ﺤ ْﻤـ ُﺪ
َ  َﻭﹶﻟـ ُﻪ ﺍﹾﻟ،ﻚ
ُ  ﹶﻟـ ُﻪ ﺍﹾﻟ ُﻤـ ﹾﻠ،ﻚ ﹶﻟـ ُﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣـ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷـﺮﹺﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
((ُﺏ َﻭ ْﺣ َﺪﻩ
َ  َﻭ َﻫ َﺰ َﻡ ﺍ َﻷ ْﺣﺰَﺍ،ُﺼ َﺮ َﻋْﺒ َﺪﻩ
َ  َﻭَﻧ،ُﺠ َﺰ َﻭ ْﻋـ َﺪﻩ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﷲ َﻭ ْﺣـ َﺪ ُﻩ
ُ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ.َﺷـ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ

Nabi  nói thế ba lần và cầu xin giữa các lần đó. Khi đến núi Marwá Người làm
giống như trên núi Sofa.” (Trừ ayat Qur’an). Hadith do ông Muslim ghi lại.
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Không có Thượng Đế nào
xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, lời giao ước của Allah giúp đỡ bầy tôi
của Ngài là sự thật và duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống đối).}
119- Lời cầu xin vào ngày Arofah.
(1) Tawwaf là đi xung quang (ngôi đền Kábah).
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237- Rosul  nói: “Lời cầu xin tốt nhất vào ngày Arofah, tốt hơn cả
những gì Ta và các vị Thiên Sứ trước Ta nói là câu:

(( َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ،ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ  َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ،ﻚ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
Xem ý nghĩa ở hadith số 69.

120- Lời tụng niệm ở Al-Mash-a’rul Harom (tức Muzdalifah).
238- Ông Jabir bin Abdullah  kể: “Nabi  ngồi trên Al-Qaswa (tên con
lạc đà của Người) cho đến khi đến Al-Mash-a’rul Harom, Người đứng hướng về
qiblah (đưa hai tay lên) cầu xin Allah và nói:

(( َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ،ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ  َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ،ﻚ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ
ُ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮُ َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
ُ ))ﺍ
cho đến khi mặt trời đỏ ửng. Sau đó, Người rời khỏi đó (đến Nina) trước khi mặt
trời mọc.” Hadith do Muslim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 69.
121- Lời tụng niệm khi ném đá vào các trụ.
239- Ông Abdullah bin Umar  kể:

ﺴَﺘ ﹾﻘﹺﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ِﻘْﺒﹶﻠ ِﺔ ﺭَﺍِﻓﻌًﺎ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ َﺑ ْﻌ َﺪ
ْ ُ ﹸﺛﻢﱠ َﻳَﺘ ﹶﻘ ﱠﺪﻡُ َﻭَﻳ ﹶﻘﻒُ َﻳ ْﺪ ُﻋ ْﻮ ﻣ،ِﻼﺙ
ﳉﻤَﺎ ﹺﺭ ﺍﻟﱠﺜ ﹶ
ِ ﺤﺼَﺎ ٍﺓ ﻋِﻨ َﺪ ﺍ
َ ))ُﻳ ﹶﻜﺒﱢ ُﺮ ﹸﻛﱠﻠﻤَﺎ َﺭﻣَﻰ ﹺﺑ
(( َﻭ ﹶﻻ َﻳ ِﻘﻒُ ِﻋْﻨ َﺪﻫَﺎ،ُﺼ ﹺﺮﻑ
َ  ﹶﺃﻣﱠﺎ َﺟ ْﻤ َﺮﺓﹸ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻘَﺒ ِﺔ ﹶﻓَﻴ ْﺮﻣِﻴﻬَﺎ َﻭُﻳ ﹶﻜﺒﱢ ُﺮ ِﻋْﻨ َﺪ ﹸﻛﻞﱢ َﺣﺼَﺎ ٍﺓ َﻭَﻳْﻨ،ﺠ ْﻤ َﺮ ِﺓ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ َﻭﺍﻟﺜﱠﺎﹺﻧَﻴ ِﺔ
َ ﺍﹾﻟ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ

“Nabi  nói Allahu Akbar khi ném mỗi viên đá vào ba trụ đá. Sau khi ném xong ở
trụ đá thứ nhất Thiên Sứ  bước lên phía trước, mặt hướng về qilah đưa hai tay
lên cầu xin và trụ cột thứ hai cũng thế tiến về phía trước (rồi bước sang bên trái),
đưa hai tay lên cầu xin. Còn trụ đá thứ ba sau khi ném xong Người quay về không
cầu xin gì cả.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
122- Lời nói khi thấy điều gì quá đỗi ngạc nhiên.
((ﷲ
ِ ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ
240241-

((ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـ ُﺮ
ُ ))ﺍ

Xem ý nghĩa ở hadith số 69.
123- Hành động khi nhận được tin vui.
242- Ông Abu Bakrah  kể:

((ﺴﺮﱡ ﹺﺑ ِﻪ َﺧ ﱠﺮ ﺳَﺎ ﹺﺟﺪًﺍ ُﺷ ﹾﻜﺮًﺍ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﺗﺒَﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
ُ ﺴﺮﱡ ُﻩ ﹶﺃ ْﻭ َﻳ
ُ  ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺗَﺎ ُﻩ ﹶﺃ ْﻣ ٌﺮ َﻳ  ))ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲَ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ َﺑ ﹾﻜﺮَﺓ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ

“Khi Nabi  nhận được tin vui hoặc điều gì làm cho Nabi  vui, Nabi  cúi đầu
phủ phục tạ ơn Allah, Đấng ban phát điều may mắn, Đấng tối cao.” Hadith do
Abu Dawud, Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại.
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124- Cầu xin khi có vết đau trên người.
243- Thiên Sứ  dạy: “Hãy đặt bàn tay lên chổ bị thương (hay bị đau)
rồi nói (ba lần câu): (({ z)) sau đó đọc (bảy lần câu):

((ُ ﻣِـ ْﻦ ﺷَـ ّﹺﺮ ﻣَـﺎ ﹶﺃﺟﹺـ ُﺪ َﻭﹶﺃﺣَﺎ ِﺫﺭ،ِﷲ َﻭﹸﻗ ْﺪ َﺭِﺗﻪ
ِ ))ﹶﺃﻋُـ ْﻮ ﹸﺫ ﺑﹺﺎ.” Hadith do Muslim ghi lại.
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah và quyền uy của Ngài che chở tránh khỏi những
điều làm bề tôi đau và những điều bề tôi cảnh giác đề phòng.}
125- Cầu xin khi lo ngại vấn đề gì đó làm hại.
244- Rosul  dạy:

ُﻉ ﹶﻟﻪ
ُ ﺠﺒُﻪُ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ْﺪ
 ﻣَﺎ ﻳُ ْﻌ ﹺ، ﹶﺃ ْﻭ ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎِﻟ ِﻪ،ﺴ ِﻪ
ِ  ﹶﺃ ْﻭ ِﻣ ْﻦ َﻧ ﹾﻔ، ))ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺭﺃﹶﻯ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺑﹺﺎﹾﻟَﺒ َﺮ ﹶﻛ ِﺔ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﹾﻟ َﻌْﻴ َﻦ َﺣﻖﱞ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
“Khi các bạn thấy điều gì từ người anh em của y hoặc bản thân y hoặc tài sản
làm cho y ngạc nhiên thì hãy cầu xin sự hạnh phúc và may mắn cho người
anh em đó. Quả thực, cái nhìn lúc đấy rất nguy hại.” Hadith do Ibn Majah,
Malik và Ahamd ghi lại.
Ông Abu Umamah bin Sahhal bin Hanif  kể:

،ﺴﻞﹸ
ِ ﻒ َﻳ ْﻐَﺘ
ٍ  َﺭﺃﹶﻯ ﻋَﺎ ِﻣﺮُ ْﺑ ُﻦ َﺭﺑﹺﻴ َﻌ ﹶﺔ َﺳ ْﻬ ﹶﻞ ْﺑ َﻦ ﺣَُﻨْﻴ: ﹶﺃﻧﱠ ُﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻒ
ٍ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹸﺃﻣَﺎ َﻣ ﹶﺔ ْﺑ ﹺﻦ َﺳ ْﻬ ﹺﻞ ْﺑ ﹺﻦ ﺣَُﻨْﻴ
 ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ: ﹶﻓﻘِﻴ ﹶﻞ ﻂ َﺳ ْﻬ ﹲﻞ ﹶﻓﺄﹸِﺗ َﻲ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺨَﺒﹶﺄ ٍﺓ ﹶﻓﻠﹸﹺﺒ ﹶ
ْ ُ َﻭ ﹶﻻ ﹺﺟ ﹾﻠ َﺪ ﻣ، ﻣَﺎ َﺭﹶﺃْﻳﺖُ ﻛﹶﺎﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ:ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ٍ ﻚ ﻓِﻲ َﺳ ْﻬ ﹺﻞ ْﺑ ﹺﻦ ﺣَُﻨْﻴ
َ َﻫ ﹾﻞ ﹶﻟ
ُ َﻧﱠﺘ ﹺﻬﻢ: ))ﺍﱠﺗ ﹺﻬﻤُﻮﺍ ﹶﻟﻪُ ﹶﺃ َﺣﺪًﺍ(( ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ.ُﻒ؟ ﻭَﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣَﺎ َﻳ ْﺮﹶﻓﻊُ َﺭﹾﺃ َﺳﻪ
ﻼ َﻡ َﻳ ﹾﻘﺘُﻞﹸ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ
 )) َﻋ ﹶ: َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻆ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ
 ﻋَﺎ ِﻣﺮًﺍ ﹶﻓَﺘ َﻐﱠﻴ ﹶ  ﹶﻓ َﺪﻋَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﻋَﺎ ِﻣ َﺮ ْﺑ َﻦ َﺭﺑﹺﻴ َﻌ ﹶﺔ
ﻑ ﹺﺭ ْﺟﹶﻠْﻴ ِﻪ
َ ﺴ ﹶﻞ ﻋَﺎ ِﻣ ٌﺮ َﻭ ْﺟ َﻬﻪُ َﻭَﻳ َﺪْﻳ ِﻪ َﻭ ِﻣ ْﺮﹶﻓ ﹶﻘْﻴ ِﻪ َﻭﺭُ ﹾﻛَﺒَﺘْﻴ ِﻪ َﻭﹶﺃ ﹾﻃﺮَﺍ
َ ﺴ ﹾﻞ ﹶﻟﻪُ(( ﹶﻓ َﻐ
ِ ﺖ؟ ﺍ ﹾﻏَﺘ
َ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﹶﺃﻻﱠ َﺑ ﱠﺮ ﹾﻛ
َ ﺱ ﹶﻟْﻴ
ﺡ َﺳ ْﻬ ﹲﻞ َﻣ َﻊ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
َ ﺻﺐﱠ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹶﻓﺮَﺍ
ُ ﺡ ﹸﺛﻢﱠ
َﻭﺩَﺍ ِﺧﹶﻠ ﹶﺔ ﹺﺇﺯَﺍ ﹺﺭ ِﻩ ﻓِﻲ ﹶﻗ َﺪ ﹴ
 )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ.ﺱ
ٌ ﺲ ﹺﺑ ِﻪ َﺑ ﹾﺄ
(ﺍﳌﻮﻃﺄ
“Amir bin Robiah nhìn thấy Sahhal bin Hanif tắm và nói: ‘Tôi chưa từng
gặp ngày nào như ngày hôm nay và cũng chưa từng gặp làn da ai đẹp như
da trinh nữ.’ Làm cho ông Sahhal ngã xuống đất. Khi đó, Nabi  đến có
người thưa: thưa Thiên Sứ! Thiên Sứ có biết chuyện gì xảy ra cho Sahhal
bin Hanif chưa? Thề bởi Allah chứng giám, anh ta bị nóng và không thể
ngẩn đầu lên. Nabi  nói: “Chắc có ai đó nói gièm pha anh ta.” Họ đáp:
‘Amir bin Robiah nói gièm pha anh ấy.’ Rosul  cho mời Amir trong sự tức
giận và bảo: “tại sao các bạn lại giết hại người anh em của mình? Tại
sao không cầu xin cho anh ta được phúc lành? Hãy tắm cho anh ta đi.”
Ông Amir vâng lời Rosul  rửa mặt, hai bàn tay, hai khuỷu tay, hai đầu
gối, hai bàn chân và hai đùi cho Sahhal, sau đó xối nước lên người ông thế
là Sahhal trở lại bình thường.’” Hadith do Malik ghi lại.
126- Lời nói khi bị sợ hãi.
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ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ

Xem ý nghĩa ở hadith số 153.
127- Lời cầu xin khi cắt cổ súc vật hay động vật.
 ﺍﻟﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺗ ﹶﻘﱠﺒ ﹾ،َﻚ َﻭﹶﻟﻚ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﻣْﻨ،ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ ﷲ ﻭَﺍ
ِﺍ
246- ((ﻞ ِﻣﹺﻨّﻲ

ﺴ ﹺﻢ
ْ ))ﹺﺑ

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, Đấng vĩ đại. Thưa Allah! (vật tế này) là do
Ngài ban tặng và cũng là của Ngài. Thưa Allah! hãy chấp nhận (vật tế) của bề tôi.}
Hadith do Muslim ghi lại.
128- Lời tụng niệm chống lại Shayton và bè lũ của nó.
247-

 َﻭ ِﻣ ْﻦ، َﻭَﺑ َﺮﹶﺃ َﻭ ﹶﺫ َﺭﹶﺃ، ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﻻ ُﻳﺠَﺎ ﹺﻭ ُﺯ ُﻫﻦﱠ َﺑﺮﱞ َﻭ ﹶﻻ ﻓﹶﺎ ﹺﺟ ٌﺮ ِﻣ ْﻦ َﺷـ َّﺮ ﻣَﺎ َﺧﹶﻠ َﻖ،ﺕ
ِ ﷲ ﺍﻟﺘﱠﺎﻣﱠﺎ
ِﺕﺍ
ِ ))ﹶﺃﻋُـﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹶﻜِﻠﻤَﺎ
 َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺷـ َّﺮ ﻣَﺎ،ﺽ
 َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺷـ َّﺮ ﻣَﺎ ﹶﺫ َﺭﹶﺃ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ، َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺷـ َّﺮ ﻣَﺎ َﻳ ْﻌﺮُﺝُ ﻓِﻴﻬَﺎ،ﺴﻤَﺎ ِﺀ
َﺷـ َّﺮ ﻣَﺎ َﻳْﻨ ﹺﺰﻝﹸ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ
ْ َﻳ
((ﺨْﻴ ﹴﺮ ﻳَﺎ َﺭ ْﺣ َﻤـٰ ﹺﻦ
َ ﻕ ﹺﺇﻻﱠ ﻃﹶﺎ ﹺﺭﻗﹰﺎ َﻳ ﹾﻄﺮُﻕُ ﹺﺑ
 َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺷ َّﺮ ﹸﻛﻞﱢ ﻃﹶﺎ ﹺﺭ ﹴ، َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺷـ َّﺮ ِﻓَﺘ ﹺﻦ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﻭَﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ،ﺨﺮُﺝُ ِﻣْﻨﻬَﺎ
Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo
của Allah mà không có điều tốt hay điều xấu nào vượt qua, tránh khỏi mọi điều
xấu mà Ngài đã tạo, tránh mọi điều xấu được đưa xuống từ bầu trời và mọi điều
được lấy lên lại, tránh khỏi mọi điều xấu có trên mặt đất và từ đất mọc lên, tránh
mọi điều xấu làm cho mê muội vào ban ngày lẫn ban đêm và mọi điều xấu của
những kẻ gỏ cửa (vào ban đêm) ngoại trừ ai gỏ cửa mang lại điều lành, thưa Đấng
Rất Mực Khoan Dung.} Hadith do Ahmad và Ibn Al-Sany ghi lại.
129- Lời cầu xin thứ tha và lời sám hối.
248- Rosul  nói:

ﲔ َﻣ ﱠﺮ ﹰﺓ(( ﺃﺧﺮﺟﻪ
َ ﺏ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ َﺮ ِﻣ ْﻦ َﺳْﺒ ِﻌ
ُ  ))ﻭَﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹺﺇﻧﱢﻲ َﻷ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻭﹶﺃﺗُﻮ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
“Ta thề có Allah chứng giám, quả thực Ta cầu xin Allah dung thứ tội và quay
về sám hối với Ngài nhiều hơn bảy mươi lần trong ngày.” Hadith do AlBukhory ghi lại.
249- Rosul  nói:

ﺏ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ ﻣِﺎﹶﺋ ﹶﺔ َﻣ ﱠﺮ ٍﺓ(( ﺃﺧﺮﺟﻪ
ُ  ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ ﹶﺃﺗُﻮ،ﺱ ﺗُﻮﺑُﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ  ))ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﻣﺴﻠﻢ
“Hỡi nhân loại! hãy quay về sám hối với Allah. Quả thực, Ta sám hối với
Ngài một trăm lần trong ngày.” Hadith do Muslim ghi lại.
250- Thiên Sứ  nói: “Ai nói:

((ﺏ ﹺﺇﹶﻟْﻴـ ِﻪ
ُ ﺤـ ﱡﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘـﻴﱡﻮ ُﻡ َﻭﹶﺃﺗُـﻮ
َ  ﺍﹾﻟ،ﷲ ﺍﻟ َﻌﻈِـﻴ َﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ُﻫـ َﻮ
َ ))ﹶﺃ ْﺳـَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍ
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thì sẽ được Allah xóa tội, kể cả khi y bỏ chạy trong thánh chiến.” Hadith do
Abu Dawud, Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.
Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah tha tội, Ngài là Đấng Vĩ Đại mà không có
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Ngài, Ngài là Đấng Sống
Mãi, Đấng Bất Diệt. Bề tôi quay về sám hối với Ngài.}
251- Nabi  nói:

ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ
َ ﻑ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﺍﻵ ِﺧ ﹺﺮ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﺍ ْﺳَﺘ ﹶﻄ ْﻌ
ِ ﺏ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻌْﺒ ِﺪ ﻓِﻲ َﺟ ْﻮ
 ))ﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﺏُ ﻣَﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺍﻟ ﱠﺮ ﱡ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
. ﹶﻓ ﹸﻜ ْﻦ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ،ﻚ ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋ ِﺔ
َ َﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮُ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻓِﻲ ِﺗ ﹾﻠ
“Thượng Đế sẽ gần với bầy tôi của Ngài nhất là vào lúc gần sáng vì thế nếu có
khả năng ca ngợi, tán dương Allah vào thời gian đó thì hãy thực hiện.” Hadith
do Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Al-Hakim ghi lại.
252- Thiên Sứ  nói:

. ))ﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﺏُ ﻣَﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺍﹾﻟ َﻌْﺒ ُﺪ ِﻣ ْﻦ َﺭﱢﺑ ِﻪ َﻭﻫُ َﻮ ﺳَﺎ ﹺﺟ ٌﺪ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛِﺜﺮُﻭﺍ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ َﺀ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﻥﱠ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
“Bầy tôi sẽ được gần gũi với Thượng Đế của y nhất là trong lúc y quỳ lạy. Vì
thế, hãy cầu xin cho thật nhiều.” Hadith do Muslim ghi lại.
253- Thiên Sứ  nói:

. ))ﹺﺇﻧﱠ ُﻪ ﹶﻟُﻴﻐَﺎ ﹸﻥ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻲ َﻭﹺﺇﻧﱢﻲ َﻷ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ﻣِﺎﹶﺋ ﹶﺔ َﻣ ﱠﺮ ٍﺓ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﻥﱠ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
“Chính, (sự lo lắng cho cộng đồng) làm cho con tim Ta quên lãng việc (tụng
niệm Allah), và Ta quay về sám hối với Allah một trăm lần trong ngày.”
Hadith do Muslim ghi lại.
Nabi  là Người được Allah thương yêu nhất, đã được tha cho tất cả
tội lỗi, và đã hứa là ban thiên đàng cao nhất cho Người chẵng những thế
Nabi  còn là Người đầu tiên được phục sinh, là Người đầu tiên được chấp
nhận lời biện hộ, là Người đầu tiên bước vào thiên đàng .v.v. vậy mà Thiên
Sứ  còn cầu xin Allah tha thứ tội và quay về xám hối hằng ngày từ bảy
mươi lần đến một trăm lần, còn chúng ta thì sao? Chúng ta luôn làm điều
phạm tội vậy mà chúng ta lại lơ là quên lẵng đi việc cầu xin Allah tha tội và
xám hối với Ngài...
130- Sự ưu đãi khi nói những lời ca tụng tán dương.
َ ﷲ َﻭﹺﺑ
ِ  ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍtrong ngày một
254- Nabi  nói: “Ai nói: ((ﺤﻤْـ ِﺪ ِﻩ
trăm lần thì sẽ được xóa sạch những tội lỗi của y cho dù có nhiều như bọt
biển.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 91.
255- Nabi  nói: “Ai nói

(( َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ،ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ  َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ،ﻚ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
mười lần. Giống như y đã phóng thích bốn người thuộc con cháu Is-ma-il.”
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số ٦٩.
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256- Rosul  nói: “Hai chữ rất nhẹ nhàng khi nói nhưng lại rất nặng
khi được cân và được Đấng Rất Mực Khoan Dung yêu thích: ﷲ
ِ ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ
((ﺤﻤْـ ِﺪ ِﻩ
َ َﻭﹺﺑ
Xem ý nghĩa ở hadith số 91.

((ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ
ِ ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ
Ý nghĩa: {Ôi vinh quang thay Allah, Ngài thật vĩ đại!} Hadith do AlBukhory và Muslim ghi lại.
257- Rosul  nói: “Ta thích nói

((ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـ ُﺮ
ُ  ﻭَﺍ،ُ َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﷲ،ِﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﱠﻠﻪ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ِ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﷲ
hơn là mặt trời mọc.” Hadith do Muslim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 69 và 153.
258- Nabi  hỏi các bạn của Người: “Chẳng lẽ các bạn lười gom góp
mỗi ngày một ngàn điều tốt hay sao?” có người trong nhóm hỏi: “chúng tôi phải
gom như thế nào?” Người đáp: “Hãy nói

((ﷲ
ِ  )) ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍmột trăm lần thì y được

viết (vào sổ) một ngàn điều tốt và được xóa đi một ngàn điều tội lỗi.” Hadith
do Muslim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 69.
259- Nabi  nói: “Ai nói:

((ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ َﻭﹺﺑ
ِ )) ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ

thì y được trồng

cho một cây chà là ở thiên đàng.” Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở số 24 mục sự hữu ích của lời tụng niệm.
260- Nabi  gọi: “Hỡi Abdulallah bin Qais! Bạn có muốn Ta chỉ cho
một trong những kho tàng trong thiên đàng không?” Abdullah trả lời: “Vâng,
tôi muốn” Người nói: “Hãy nói:

((ﷲ
ِ )) ﹶﻻ ﺣَـ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸـ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﺎ.”

Hadith do Al-

Bukhory và Muslim ghi lại.
Ý nghĩa: {Không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có
quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.}
261- Nabi  nói: “Có bốn câu nói Allah rất thích

((ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـ ُﺮ
ُ  ﻭَﺍ،ُ َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﷲ،ِ ﻭَﺍﹾﻟﺤَـ ْﻤ ُﺪ ِﻟﱠﻠﻪ،ِ ))ﺳُـْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﷲkhông có vấn đề gì nếu các
bạn thay đổi vị trí.” Hadith do Muslim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 69 và số 153.
262- Một người Arập du mục đến gặp Thiên Sứ  và nói: “Hãy dạy tôi
lời nói để tôi nói nó” Người trả lời: “Hãy nói:

 ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ،ﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻛِﺜﻴْـﺮﺍﹰ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـ ُﺮ ﹶﻛﹺﺒﻴْـﺮﺍﹰ
ُ  ﺍ،ُﻚ ﻟﹶـﻪ
َ ﷲ َﻭﺣْـ َﺪﻩُ ﹶﻻ ﺷَـ ﹺﺮْﻳ
ُ )) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ
َ ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌﺰﹺﻳـ ﹺﺰ ﺍﹾﻟ
ِ  ﹶﻻ ﺣَـ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸـ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﺎ،َﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤﲔ
ﷲ َﺭ ّﹺ
ِﺍ
(1)((ﺤﻜِﻴـ ِﹺﻢ
người Arập du mục nói: “Những lời tán dương, ca ngợi đó là của Thượng Đế. Vậy
còn của tôi đâu?” Nabi  đáp: “Hãy nói:

(( ﻭَﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺـﻲ، ﻭَﺍ ْﻫ ِﺪﻧﹺـﻲ، ﻭَﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤﻨﹺـﻲ،())ﺍﻟﱠﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِـﻲ2).” Hadith do Al-Bukhory và
Muslim ghi lại.
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(1) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà
chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, Allah thật là vĩ đại, mọi lời ca
ngợi, tán dương đều kính dâng Ngài, vinh quang thay Allah Đấng Chúa Tể của vũ
trụ, không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào
phát huy ngoại trừ Allah, Đấng Hùng Mạnh, Đấng Sáng Suốt muốn chuyển động.”
(2) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy dung thứ tội, hãy thương
yêu, hãy dẫn dắt và hãy ban bổng lộc cho bề tôi.} Hadith do Muslim ghi lại.
263- Ông Toriq bin Ashyam Al-Ashja-y  kể: “Khi có người vào Islam
thì Nabi  dạy y cách Solah, sau đó ra lệnh cho y cầu xin Allah bằng những câu
َ  ﻭَﺍ ْﺭ،))ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ. Hadith do Muslim ghi lại.
sau: (( ﻭَﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻲ، َﻭﻋَﺎ ِﻓﹺﻨﻲ، ﻭَﺍ ْﻫ ِﺪﻧﹺﻲ،ﺣ ْﻤﻨﹺﻲ
Xem ý nghĩa ở hadith số ٤٩.
264- Thiên Sứ  nói: “Lời cầu xin tốt đẹp nhất là: ((ﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ))ﺍﹾﻟvà lời
tán dương tốt đẹp nhất là: ((ﷲ
ُﺍ

 ”)) ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠHadith do Al-Tirmizy, Ibn Majah và

Al-Hakim ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 69 và số 153.
265- Nabi  nói: “Lời ca ngợi, tán dương tồn tại mãi đó là

((ﷲ
ِ  َﻭ ﹶﻻ ﺣَـ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸـ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﺎ،ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَـﺮ
ُ  ﻭَﺍ،ُ َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﷲ،ِﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟﱠﻠﻪ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ِ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﷲ
Hadith do Ahmad ghi lại.
Xem ý nghĩa ở hadith số 69, số 153 và số 260.
131- Nabi  tụng niệm như thế nào ?
266- Ông Abdullah bin Amr  kể:

.ﺴﺒﹺﻴ َﺢ ﹺﺑَﻴﻤِﻴﹺﻨ ِﻪ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ْ  َﻳ ْﻌ ِﻘﺪُ ﺍﻟﱠﺘ  )) َﺭﹶﺃْﻳﺖُ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ْﺑ ﹺﻦ َﻋ ْﻤﺮﹴﻭ

“Tôi nhìn thấy Nabi  tán dương và đếm bằng tay phải.” Hadith do Abu Dawud
và Al-Tirmizy ghi lại.
Qua hadith trên Nabi  chưa từng sử dụng hạt chuổi khi tụng niệm mà
chỉ sử dụng các ngón tay, có hadith Nabi  nói:

.ﺕ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ٌ ﺴَﺘْﻨ ﹶﻄﻘﹶﺎ
ْ ﺕ ُﻣ
ٌ ﺴﺌﹸﻮ ﹶﻻ
ْ  ))ﹶﻓﹺﺈﻧﱠ ُﻬﻦﱠ َﻣ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
“(Vào Ngày Sau,) những ngón tay sẽ là nhân chừng cho ai tụng niệm, tán
dương bằng nó.” Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.
132- Những điều có lợi và hữu ích.
267- Rosul  dạy:

 ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ،ﺸﺮُ ﺣِﻴَﻨِﺌ ٍﺬ
ِ ﲔ َﺗْﻨَﺘ
َ ﺸﻴَﺎ ِﻃ
ﺻْﺒﻴَﺎَﻧ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺴْﻴُﺘ ْﻢ ﹶﻓ ﹸﻜﻔﱡﻮﺍ
َ  ))ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﺟْﻨ ُﺢ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺃ ْﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
،ﺸْﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻻ َﻳ ﹾﻔَﺘﺢُ ﺑَﺎﺑًﺎ ُﻣ ْﻐﻠﹶﻘﹰﺎ
 ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟ ﱠ،ﺏ ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﺍ ﺍ ْﺳ َﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻏِﻠﻘﹸﻮﺍ ﺍ َﻷْﺑﻮَﺍ،ﺤﻠﱡﻮ ُﻫ ْﻢ
ُ ﺐ ﺳَﺎ َﻋ ﹲﺔ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﹶﻓ
َ ﹶﺫ َﻫ
، َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ْﻌﺮُﺿُﻮﺍ َﻋﹶﻠْﻴﻬَﺎ َﺷﻴْﺌﹰﺎ، َﻭ َﺧ ﱢﻤﺮُﻭﺍ ﺁﹺﻧَﻴَﺘﻜﹸ ْﻢ ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﺍ ﺍ ْﺳ َﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ،َﻭﹶﺃ ْﻭﻛﹸﻮﺍ ِﻗ َﺮَﺑﻜﹸ ْﻢ ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﺍ ﺍ ْﺳ َﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
.ﺤ ﹸﻜ ْﻢ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
َ َﻭﹶﺃ ﹾﻃ ِﻔﺌﹸﻮﺍ َﻣﺼَﺎﺑﹺﻴ
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“Khi màn đêm phủ xuống, hãy giử trẻ em trong nhà vì khi ấy Shayton xuất
hiện rất nhiều. Sau khi mặt trời lặn được một giờ trả chúng lại tự do, kế tiếp
hãy đóng các cửa lại và đọc Bismillah vì Shayton không thể mở được cửa khi
đã bị đóng (được đọc tên Allah). Buộc những túi nước của các bạn lại và đọc
Bismillah. Hãy đậy tất cả vật dụng lại (như: lu, ly, dĩa, chèn, nồi, xoang .v.v.
nếu không có gì đậy thì) hãy gác chiếc đũa ngang và đọc Bismillah sau đó tắt
đèn.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
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