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َِن الرَِّحيممِ   ِمْسِب اهلِل الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

دَ  إِنَّ  َمم ِ  اْلم ِفُرهُ َوَنُعوذُ بِ ََنمَمُدهُ وَ  لِِلَّ تَغم تَِعينُُه َونَسم نمُفِسنَا اهللِ نَسم
َ
وِر أ َمانِلَا، ِمنم ُُشُ عم

َ
 َوِمنم َسيِّئَاِت أ

دِ  ِللم فَََل َهاِدَي َلُ  ،فَََل ُمِضلَّ َلُ  اهللُ  هِ َمنم َيهم نم اَل  ،َوَمنم يُضم
َ
َهُد أ شم

َ
هَ َوأ ـٰ يَك َلُ  هللُ إِالَّ ا إِلَ َدهُ اَل َُشِ زَّ عَ  وَحم

م  ِن عَ انلِّدِّ وَ  ِن عَ وَ  هِ يم بِ الشَّ  ِن عَ  ِ ظِ انلَّ  ِن عَ وَ  لِ يم ثِ مَ ال ِميُع ٱۡۡلَِصرُي ﴿، يم ۖٞ وَُهَو ٱلسَّ ء   ﴾١١لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ
ًدا َعبمُدهُ َورَُسوُلُ ، 11الشورى:  نَّ حُمَمَّ

َ
َهُد أ شم

َ
  آِلِ ََعَ وَ  هِ يم لَ عَ  ارَكَ بَ وَ  لَّمَ سَ وَ  َّلَّ اهللُ ، َص هِ قِ لم خَ  نم مِ  يُّهُ فِ َص ، وَ َوأ

َ عِ ابِ الَّ وَ  هِ بِ حم َص وَ   ، ِن يم ادلِّ  مِ وم  يَ َل اٍن إِ سَ حم إِ بِ  مم هُ عَ بِ تَ  نم مَ ، وَ يم
َ
 :دُ عم ا بَ مَّ أ

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, bầy tôi 

xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở 

tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy tôi. Ai 

đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không 

tìm được đâu là chân lý. Bề tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào đích thực được 

thờ phụng ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài, Ngài 

hoàn toàn vô can với mọi thí dụ, mọi so sánh, mọi xuyên tạt, mọi gán ghép, mọi tổ 

hợp với Ngài Không một có cái gì giống Ngài cả. Trong khi Ngài là Ðấng 

Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy. (Al-Shura: 11 - chương 42), và xin chứng nhận 

Muhammad là nô lệ, là Rasul, là tạo vật tốt đẹp nhất của Ngài. Cầu xin Allah ban 

bình an và phúc lành cho Người, cho dòng tộc cao quí của Người, cho tất cả bằng 

hữu của Người, cho thế hệ Tabi-e’n và cho những ai noi theo tấm tốt đẹp của họ 

cho đến ngày tận thế, Ammaa Ba’d: 

Tôi xin tự khuyên bản thân mình và mọi người hãy kính sợ Allah, bởi Allah 

không bao giờ chấp nhận việc hành đạo, cũng như không thương xót ai đó, ban 

phần thưởng cho ai đó ngoại trừ y biết kính sợ Ngài. Quả thật, lời khuyên hãy kính 

sợ Allah thì được nhắc rất nhiều nhưng lại quá ít người biết kính sợ Ngài, 

﴿ ٞۖ ادِ ٱتلَّۡقَوى  ُدواْ فَإِنَّ َخرۡيَ ٱلزَّ  791ابلقرة:  ﴾َوتََزوَّ

Các ngươi hãy chuẩn bị hành trang (cho mọi chuyến đi xa), quả thật, hành 

trang tốt nhất để chuẩn bị là lòng kính sợ Allah, và hãy luôn kính sợ TA, hỡi 

kẻ có khối óc suy nghĩ. Al-Baqarah: 197 (chương 2). Mọi người hãy cố bám chặt 

lấy sợi dây kiên định của Islam và hiểu rằng ngày mai đây sẽ bị tính sổ về mọi hành 

động đã từng làm dù tốt hay xấu và chắc rằng cơ thể sẽ không thể chịu đựng nổi cái 

nóng của hỏa ngục, 

﴿ َ َۚ إِنَّ ٱَّللَّ َ َمۡت لَِغد ٖۖ َوٱتَُّقواْ ٱَّللَّ ا قَدَّ َ َوتۡلَنُظۡر َنۡفس  مَّ ِيَن َءاَمنُواْ ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َملُوَن َيَٰٓ َۡ  َخررُِيِ ََِما َت
 81اْلرش:  ﴾١٨



 

 

 
2 

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và mỗi người hãy tự xét lại 

những điều mà y đã gởi đi trước cho y vào ngày mai. Và hãy kính sợ Allah! 

Quả thật, Allah Rất mực am tường về những điều các người làm. Al-

Hashr: 18 (chương 59). 

 

Thân hữu Muslim,  

Không một điều tốt đẹp nào trong cuộc sống trần gian mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص lại 

bỏ sót; không một con đường nào dẫn đến thiên đàng mà Người lại không 

hướng dẫn cũng như không một con đường hạnh phúc nào, bình an nào mà 

Người lại bỏ qua không chỉ dạy cho tín đồ Muslim chúng ta, ngoài ra Người 

luôn khuyến khích, luôn động viên giáo dân Muslim hãy luôn bám chặt lấy 

Sunnah của Người trong mọi hoàn cảnh từ đời sống đến việc hành đạo, lúc thức 

cũng như lúc ngủ, lúc hành đạo cũng như lúc đi làm kinh thế nhằm kết chặt cuộc 

đời tín đồ Muslim với Đấng Chủ Tể,  

ِ ٱۡلَع لَِمنَي  قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمَۡياَي َوَمَماِِت ﴿ ِ َرب   861األنعام:   ﴾١٦٢َّلِلَّ

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Quả thật, cuộc lễ Salah của Ta, việc giết tế 

động vật của Ta, cuộc sống và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài.” Al-An-a'm: 162 (chương 6). Đây mới 

chính là mục đích của sự thờ phượng. 

 

Thân hữu Muslim,  

Con người luôn xoay vòng đời của mình giữ ngủ và thức giống như sự 

luân chuyển của ngày và đêm. Ngủ quả là một dấu hiệu lạ trong suốt cuộc đời 

của con người, là một trong các dấu hiệu vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa Allah đã tạo, 

ِۡل َوٱنلََّهارِ وَ ﴿
ِن فَۡضلِهِۦَٓۚ إِنَّ ِِف َذ لَِك ٓأَلَي ت  َوِمۡن َءاَي تِهِۦ َمَناُمُكم َِٱَّلَّ وَن  ل َِقۡوم   ٱَۡتَِغآؤُُكم م  َُ يَۡسَم

 12 الروم: ﴾٢٣

Và trong các dấu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các ngươi vào ban đêm lẫn 

ban ngày và việc các ngươi tìm kiếm thiên ân của Ngài (qua bổng lộc), quả 

thật, đó là các dấu hiệu dành cho đám người có đôi tai biết lắng nghe. Al-

Room: 23 (chương 30). 

Giấc ngủ là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của con 

người, thấy rằng con người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được một giấc ngủ 

ngon, tranh thủ thời gian rãnh rỗi để ngủ thư giản, nhưng nếu ngủ quá nhiều 

hoặc ngủ quá ít đều có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và con người đã dành một 

phần ba thời gian trong cuộc đời cho giấc ngủ. 

Đến đây, Sunnah của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص giáo huấn tín đồ có được giấc ngủ thờ 

phượng, ngủ mà vẫn hành đạo, vẫn đạt được công đức và hổ trợ dễ dàng thức 
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dậy hành lễ Salah Fajr, có tinh thần sản khoái suốt cả ngày, hoàn toàn loại bỏ 

được ác mộng gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần. 

Có rất nhiều tín đồ Muslim không biết hoặc lơ là hoặc lười biếng hoặc 

chẳng thèm đến công đức của việc ngủ đúng theo đường lối Sunnah. Thì đây, tôi 

xin gởi đến quí tín hữu các lễ nghĩa khi ngủ để đạt được sự tốt đẹp ở trần gian và 

ngày sau: 

1- Ngủ sớm khi hết việc, theo ông Abu Barzah : “Trước kia, Rasul 

 không thích ngủ trước Salah I’sha và trò chuyện sau Salah I’sha.” Hadith ملسو هيلع هللا ىلص

do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

2- Salah Witir trước khi ngủ đối với ai sợ không thức được vào cuối 

đêm, theo ông Abu Hurairah  kể: “Vị Thân Tín ملسو هيلع هللا ىلص đã khuyên tôi ba điều: Là 

nhịn chay mỗi tháng ba ngày, hai Rak-at Salah Dhuha và hành lễ Salah Witir 

trước khi ngủ.” Hadith do Muslim ghi. 

3- Tắt lửa trước khi ngủ, đậy nắp các vật dụng và đóng chặt cửa, theo 

ông Jaabir  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

ْطِفُئوا}
َ
بَْواَب، َوَغلُِّقوا َرقَْدُتْم، إَِذا الَْمَصابِيحَ  أ

َ
ْوُكوا األ

َ
ْسِقَيَة، وَأ

َ
َعامَ  وَََخُِّروا األ اَب  الطَّ َ ِسبُهُ  - َوالَّشَّ حم

َ
 َوأ

 {َعلَْيهِ  َتْعُرُضهُ  بُِعود   َولَوْ  - قَاَل 
“Khi đi ngủ các ngươi hãy tắt lửa, đóng chặt cửa, đậy kín các vật dụng 

chứa nước, thức ăn, thức uống – tôi nhớ Người đã nói – cho dù chỉ gát một 

que cây ngang cũng được.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Theo ông Ibnu U’mar  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُكوا لَ }  {َتَناُمونَ  ِحيَ  ُبُيوتُِكمْ  ِف  انلَّارَ  َتْْتُ
“Các ngươi đừng để lửa vẫn còn cháy lúc các ngươi đi ngủ.” Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi. 

Theo ông Abu Musa Al-Ash-a’ri  kể: Có một ngôi nhà trong Madinah 

bị cháy trong đêm, mọi người đem sự việc kể Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nghe thì Người nói: 

ْطِفُئوَها نِْمُتمْ  فَإَِذا لَُكْم، َعُدو   ِهَ  إِنََّما انلَّارَ  َهِذهِ  إِنَّ }
َ
 { َعْنُكمْ  َفأ

“Quả thật, lửa cũng là kẻ thù của các ngươi, nên khi ngủ các ngươi hãy dập 

tắt nó.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

4- Không ngủ ở trên cao mà không có rào bảo vệ xung quanh, theo 

ông Shaibaan  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

ةُ  ِمْنهُ  بَِرئَْت  َفَقدْ  ِحَجار   َلُ  لَْيَس  َبْيت   َظْهرِ  ََعَ  بَاَت  َمنْ } مَّ  {اذلِّ
“Ai ngủ trên trần nhà mà không có rào xung quanh là y đã tự tách mình 

khỏi sự bảo vệ.” Hadith do Abu Dawood ghi. 
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5- Rửa tay, súc miệng sạch hết thức ăn thừa và chất dơ v.v., theo ông 

Abu Hurairah  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: 

َصابَهُ  َيْغِسلْهُ  َولَمْ  َغَمر   يَِدهِ  َوِف  نَامَ  َمنْ }
َ
ء   َفأ  {َنْفَسهُ  إِلَّ  يَلُوَمنَّ  فَلَ  ََشْ

“Ai ngủ mà trên tay vẫn còn thức ăn thừa chưa rửa, khi bị phải điều xấu gì 

thì đừng trách ai mà hãy tự trách mình.” Hadith do Abu Dawood ghi. 

6- Lấy Wudu trước khi ngủ, theo ông Al-Barra bin A’zib  dẫn lời 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: 

َتْيَت  إَِذا}
َ
  َمْضَجَعَك  أ

ْ
أ لةِ  ُوُضوَءكَ  َفَتَوضَّ  {لِلصَّ

“Trước khi anh lên giường ngủ thì hãy lấy Wudu giống như Wudu để 

Salah.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Việc khuyến khích lấy Wudu này kể cả trong trường hợp đang bị Junub, 

theo ông Ibnu U’mar  kể là ông U’mar  đã từng hỏi Rasul ملسو هيلع هللا ىلص về việc ai đó 

muốn ngủ nhưng lại bị Junub có được không? Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đáp:  

  إَِذا َنَعْم،}
َ
أ َحُدُكمْ  تََوضَّ

َ
 {ُجُنب   َوُهوَ  فَلََْيْقُدْ  أ

“Được, khi y đã lấy Wudu trước khi ngủ cho dù có đang bị Junub.” Hadith 

do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

7- Giủ nệm và đọc Bismillah, theo ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

َوى إَِذا}
َ
َحُدُكمْ  أ

َ
ُخذْ  فَِراِشهِ  إَِل  أ

ْ
ِ  َداِخلَةَ  فَْلَيأ َ  َولْيَُسمِّ  فَِراَشهُ  بَِها َفلَْيْنُفْض  إَِزارِه  َما َيْعلَمُ  لَ  فَإِنَّهُ  اّللَّ

 {فَِراِشهِ  ََعَ  َبْعَدهُ  َخلََفهُ 
“Khi các ngươi đến giường chuẩn bị ngủ thì hãy giủ nệm và đọc Bismillah, 

bởi các ngươi không biết điều tệ hại nào ở trên nệm sau khi các ngươi bỏ 

đi.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

8- Không nên ngủ chéo chân, theo ông Jaabir bin Abdullah  dẫn lời 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: 

َحُدُكمْ  يَْسَتلِْقَيَّ  لَ }
َ
ْخَرى ََعَ  رِْجلَْيهِ  إِْحَدى يََضعُ  ُثمَّ  أ

ُ
 {األ

“Các ngươi không được nằm chéo chân này lên chân kia trong lúc ngủ.” 

Hadith do Muslim ghi. 

9- Chia khoảng cách xa nhau lúc ngủ, theo ông A’mr bin Shu-a’ib, từ 

cha của ông, từ ông nội của ông  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

ْولََدُكمْ  ُمُروا}
َ
ِ  أ لَة ْبَناءُ  َوُهمْ  بِالصَّ

َ
ُبوُهمْ  ِسنِيَ  َسْبعِ  أ ْبَناءُ  َوُهمْ  َعلَْيَها َواْْضِ

َ
 بَيَْنُهمْ  َوفَرِّقُوا ِسنِيَ  َعَّْشِ  أ

 { الَْمَضاِجعِ  ِف 
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“Hãy bảo con cái các ngươi hành lễ Salah lúc chúng bảy tuổi và hãy đánh 

chúng vì Salah khi lên mười tuổi, lúc này hãy cho chúng ngủ riêng.” Hadith 

do Ahmad và Abu Dawood ghi. 

10- Viết di chúc, theo ông Abdullah bin U’mar  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: 

ء   َلُ  ُمْسلِم   اْمرِئ   َحق   َما}  {َمْكُتوَبة   ِعْنَدهُ  َوَوِصيَُّتهُ  إِلَّ  ََلْلََتْيِ  يَبِيُت  فِيهِ  يُوَص  ََشْ
“Không có việc gì bắt buộc tín đồ Muslim thực hiện sau khi đã qua hai đêm 

ngoài việc phải viết di chúc để sẵn bên cạnh.” Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

11- Cấm nằm sấp, nằm úp, đây là cách nằm mà Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã cấm: 

ْهلِ  ِضْجَعةُ  إِنََّها}
َ
 {انلَّارِ  أ

“Quả thật, nằm sấp là cách nằm của nhóm người trong hỏa ngục.” và Rasul 

 :cũng nói ملسو هيلع هللا ىلص

ُ  ُيْبِغُضَها ِضْجَعة   إِنََّها }  {اّللَّ

“Quả thật, nằm sấp là cách nằm làm Allah nổi giận.” Hadith do Abu Dawood 

ghi bằng đường truyền Soheeh. 

Ông Abu Hurairah  kể: Có lần Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã thấy một người đàn ông 

nằm sấp thì Người nói: 

ُ  ُيْبِغُضَها ِضْجَعة   َهِذهِ  فَإِنَّ }  {َوَرُسوُلُ  اّللَّ
“Quả thật, việc nằm sấp này đã làm Allah và Rasul của Ngài nổi giận.” 

Hadith do Al-Tirmizhi ghi. 

12- Ngủ nghiên bên phải, theo ông Al-Barra bin A’zib  dẫn lời Rasul 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

َتْيَت  إَِذا}
َ
  َمْضَجَعَك  أ

ْ
أ لَةِ، ُوُضوَءكَ  َفَتَوضَّ َك  ََعَ  اْضَطِجعْ  ُثمَّ  لِلصَّ ْيَمنِ  ِشقِّ

َ
 {األ

“Trước khi anh lên giường ngủ thì hãy lấy Wudu giống như Wudu để 

Salah, sau đó, hãy nằm nghiên bên tay phải.” Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

13- Đặt bàn tay dưới gò má, theo ông Huzaifah  kể: “Trước kia, khi 

nằm ngủ trong đêm là Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đặt bàn tay dưới gò má.” Hadith do Al-

Bukhari ghi. 

Thân hữu Muslim, trên là một vài hình ảnh nằm ngủ đúng theo Sunnah, 

giờ xin gởi tiếp đến quí tín hữu các lời cầu nguyện trước khi ngủ được truyền lại 

chính xác từ Rasul ملسو هيلع هللا ىلص, mà mỗi tín đồ Muslim cần phải thuộc lòng để cầu 

nguyện trước khi ngủ để có được con tim an nhàn và một giấc ngủ sâu và dài. 



 

 

 
6 

Vả lại, việc tụng niệm Allah trước khi ngủ là điều yêu cầu mỗi tín đồ Muslim 

phải thực hiện. 

Theo ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ  يَْذُكرُ  لَ  َمْضَجًعا اْضَطَجعَ  َمنِ } ِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  ََكنَْت  فِيهِ  اّللَّ  {تَِرةً  اّللَّ
“Khi ai đó nằm ngủ mà không tụng niệm Allah là quả là điều đáng buồn và 

thiếu xót.” Hadith do Abu Dawood ghi. 

 

 Các lời tụng niệm khi ngủ:  

1- Đọc Ayat Kursi(1), theo Hadith Abu Hurairah  – rất dài có đoạn –: 

“Khi anh lên giường ngủ thì hãy đọc Ayat Kursi, quả thật, nó là hộ mệnh của 

Allah bảo vệ anh tránh khỏi Shaytaan cho đến sáng.” Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

، َوُهوَ  َصَدقََك }  {َشْيَطان   َذاكَ  َكُذوب 
“Hắn đã nói thật trong khi nó là tên trùm dóc láo, Hắn chính là Shaytaan.” 

Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

2- Nói Tasbeeh 33 lần, nói Tahmeed 33 lần và nói Takbeer 34 lần(2), 

theo Hadith Aly bin Abi Taalib  rằng Faatimah  đã đến than thở với Nabi 

 sự khó nhọc và muốn xin cha cho một người hầu để tiếp công việc, Rasul ملسو هيلع هللا ىلص

 :bảo ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

(1) Ayat Kursi:  

ُخُذهُۥ ِسنَة  ٱ﴿
ۡ
َۚ ََل تَأ ُ ََلٓ إَِل َه إَِلَّ ُهَو ٱلََۡحُّ ٱلَۡقيُّوُم َم َو ِت  َّللَّ ُۥ َما ِِف ٱلسَّ َۚ َّلَّ ۡرِضِۗ َمنَوََل نَوۡم 

َ
ِي يَۡشَفُع  َوَما ِِف ٱۡۡل ذَا ٱَّلَّ

ء   يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖٞ َوََل ُُيِيُطوَن بََِشۡ
َ
لَُم َما َبنۡيَ أ َۡ  بِإِۡذنِهۚۦَِ َي

ۥٓ إَِلَّ ۦٓ إَِلَّ  ِعنَدهُ ِۡن ِعلِۡمهِ َم َو ِت م  َۚ وَِسَع ُكرِۡسيُّهُ ٱلسَّ ََِما َشآَء
ۡرَضۖٞ َوََل َي 

َ
ِيُّ َوٱۡۡل ََ َۚ وَُهَو ٱلۡ ِظيُم وُدهُۥ ِفۡفُظُهَما ََ  122: ابلقرة ﴾٢٥٥ ٱلۡ

Allah! Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Tự 

Hữu và Nuôi Dưỡng vạn vật, Ngài không buồn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các 

tầng trời và trái đất đều là của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu 

không có sự cho phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. 

Họ không thể 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 quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng 

Chí Đại. Al-Baqarah: 255 (chương 2). 

(2) Tasbeeb là nói:  ُِسْبَحاَن الل (Sub ha nol loh) ý nghĩa: Vinh quang thay Allah 

Tahmeed là nói:  ِ  ý nghĩa: Xin tạ ơn Allah (Al ham du lil lah) احَلْمُد ّلِلَّ

Takbeer là nói:  ُْكَب
َ
 ý nghĩa: Allah vĩ đại nhất (Allahu Ak bar) الُل أ



 

 

 
7 

لَ }
َ
ُدل ُكَما أ

َ
ا َخَْي   ََعَ  أ ْْلَُماهُ، ِممَّ

َ
َخْذُتَما إَِذا َسأ

َ
َا َمَضاِجَعُكَما أ َ  فََكبِّ ْرَبًعا اّللَّ

َ
 ثَلَثًا َواْْحََدا َوثَلَثَِي، أ

ا لَُكَما َخَْي   َذلَِك  فَإِنَّ  َوثَلَثَِي، ثَلَثًا وََسبَِّحا َوثَلَثَِي، ْْلَُماهُ  ِممَّ
َ
 {َسأ

“Cha sẽ dạy cho một điều tốt hơn thứ mà hai con thỉnh cầu, khi hai con lên 

giường ngủ thì hãy nói Takbeer ba mươi bốn lần, nói Tahmeed ba mươi ba 

lần và nói Tasbeeh ba mươi ba lần, quả thật, điều đó tốt hơn hẳn sự thỉnh 

cầu của hai con.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

3- Theo Huzaifah bin Al-Yamaan  kể: Mỗi khi lên giường ngủ là 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đọc:  

ُموُت  اللَُّهمَّ  بِاْسِمَك }
َ
ْحَيا أ

َ
 {وَأ

“Bis mi lok lo hum ma a mu tu wa ah ya”(3) 

Khi thức dậy thì Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َْمدُ } ِ  احلْ ِى ّلِلَّ ْحَيانَا اذلَّ
َ
َماَتَنا، َما َبْعدَ  أ

َ
 {الن ُشورُ  َوإََِلْهِ  أ

“Al ham du lil la hil la zi ah yaa naa ba’ da maa a maa ta naa, wa i lai hin nu 

shoor”(4) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

4- Theo Abu Hurairah  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: “Khi các ngươi lên giường 

ngủ thì hãy dùng chăn lót mà phủi sạch giường bởi không biết vật gì xấu ở 

trên giường, rồi nói: 

ْرَفُعُه، َوبَِك  ،َجْنِب  َوَضْعُت  َربِّ  بِاْسِمَك }
َ
ْمَسْكَت  إِنْ  أ

َ
ْرَسلَْتَها َوإِنْ  فَارَْْحَْها، َنْفِس  أ

َ
 بَِما فَاْحَفْظَها أ

احِلِيَ  بِهِ  ََتَْفُظ   {الصَّ

“Bis mi ka rab bi wa dho’ tu jam bi, wa bi ka ar fa u’ hu, in am sak ta naf si 

far ham haa, wa in ar sal ta haa fah faz haa bi maa tah fa zu bi his so li 

heen.”(5) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

 

5- Theo Ibnu U’mar  kể: Khi nằm ngủ là Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َْمدُ } ِ  احلْ ِي ّلِلَّ ْطَعَمِن  َوآَواِن  َكَفاِن  اذلَّ
َ
ِي َوَسَقاِن، وَأ َّ  َمنَّ  َواذلَّ ْفَضَل  ََعَ

َ
ِي ،فَأ ْعَطاِن  َواذلَّ

َ
ْجَزَل  أ

َ
 ،َفأ

َْمدُ  ِ  احلْ ء   ُكِّ  َربَّ  اللَُّهمَّ  ،َحال   ُكِّ  ََعَ  ّلِلَّ ـٰهَ وَ  َوَملِيَكهُ  ََشْ ء   ُكِّ  إِلَ ُعوذُ  ،ََشْ
َ
 { انلَّارِ  ِمنَ  بَِك  أ

                                                           

(3) Ý nghĩa: “Nhân danh Ngài, lạy Thượng Đế vì Ngài bề tôi sống và chết” 

(4) Ý nghĩa: “Xin tạ ơn Allah, Đấng đã làm sống bề tôi trở lại sau khi đã cho bề tôi chết và rồi 

bề tôi sẽ trở về trình diện Ngài.”  
(5) Ý nghĩa: “Nhân danh Ngài, Thượng Đế của bề tôi để nằm và thức dậy, giá như Ngài rút hồn 

bề tôi thì xin hãy thương xót nó và nếu Ngài cho nó trở lại sát thì xin hãy bảo vệ nó bằng sự 

bảo vệ nhóm người ngoan đạo.” 
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“Al ham du lil la hil la zi ka faa ni, wa aa waa ni, wa ot a’ ma ni, wa sa qo 

ni, wal la zi man na a’ lai ya fa ai dhol, wal la zi a’ to ni fa aj zal, al ham du 

lil la hi a’ la kul li haal, ol lo hum ma rab ba kul li shai in, wa ma li kah, wa 

i la ha kul li shai, a u’ zu bi ka mi nan naar.”(6) Hadith do Abu Dawood ghi 

và được Ibnu Hibbaan và Al-Nawawi xác thực là Soheeh. 

6- Theo Abu Hurairah  kể: Ông Abu Bakr Al-Siddeeq  đã hỏi: Thưa 

Rasul của Allah, xin hãy dạy cho tôi các lời tụng niệm để tôi tụng niệm vào mỗi 

sáng và mỗi chiều. Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ông hãy cầu xin vào buổi sáng, buổi 

chiều và lúc đi ngủ câu: 

نْ }
َ
ْشَهُد أ

َ
، َوَملِْيَكُه، أ ء  ِّ ََشْ

َهاَدةِ، َربَّ ُكِ ْرِض، ََعلَِم اْلَغْيِب َوالشَّ
َ
َماَواِت َواأل ـٰهَ  لَ اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ إِلَّ  إِلَ

كِهِ  ْيَطاِن، َوِشْ ُعوُذ بَِك ِمْن َشِِّ َنْفِس، َوِمْن َشِِّ الشَّ
َ
نَْت، أ

َ
ِ هَ ُقلْ  ،أ  ذَ ا إ

َ
ِ َت وَ حْ بَ ْص ا أ  ذَ إ

َ
ِ َت وَ يْ َس مْ ا أ ا ذَ إ

 
َ
 {ِجَعَك ْض َت مَ ذْ خَ أ

“Ol lo hum ma faa ti ros sa ma waa ti wa ardh, aa’ li mal ghoi bi wash sha haa 

dah, rab ba kul li shai, wa ma li kah, ash ha du al la i la ha il la an ta, a u’ zu bi 

ka min shar ri naf si, wa min shar rish shay taan, wa shir kih.”(7) Hadith do 

Abu Dawood ghi. 

7- Theo Abu Hurairah  kể: Khi Faatimah đến xin Nabi ملسو هيلع هللا ىلص một hầu nữ, 

Người mới nói với con gái: “Con hãy cầu xin:  

َمَواِت  َربَّ  اللَُّهمَّ } ْرِض  َوَربَّ  السَّ
َ
ء   ُكِّ  َوَربَّ  َربََّنا ،الَْعِظيمِ  اْلَعْرِش  َوَربَّ  ،األ َبِّ  فَالَِق  ،ََشْ  ،َوانلََّوى احلْ

ُعوذُ  ،َوالُْفْرقَانِ  َواإِلْْنِيلِ  اْلَّْوَراةِ  َوُمْْنَِل 
َ
ء   ُكِّ  َشِّ  ِمنْ  بَِك  أ نَْت  ََشْ

َ
نَْت  اللَُّهمَّ  ،بَِناِصَيتِهِ  آِخذ   أ

َ
ُل  أ وَّ

َ
 األ

ء   َقْبلََك  فَلَيَْس  نَْت  ،ََشْ
َ
ء   َبْعَدكَ  فَلَْيَس  اآلِخرُ  وَأ نَْت  ،ََشْ

َ
اِهرُ  وَأ ء   َفْوقََك  فَلَْيَس  الظَّ نَْت  ،ََشْ

َ
 اْْلَاِطنُ  وَأ

ء   ُدونََك  فَلَيَْس  ْينَ  َعنَّا اْقِض  ،ََشْ ْغنَِنا ادلَّ
َ
 {الَْفْقرِ  ِمنَ  وَأ

“Ol lo hum ma rab bas sa ma waa ti wa rab bal ardh, wa rab bal a’r shil a’ 

zim, rab ba naa wa rab ba kul la shai, faa li qol hab bi wan na wa, wa mun zi 

lat taw raah wal in jil wal fur qon, a u’ zu bi ka min shar ri kul li shai an ta aa 

khi zun bi naa si ya tih, ol lo hum ma an tal aw wal fa lai sa qob la ka shai, wa 

an tal aa khir fa lai sa ba’ da ka shai, wa an taz zaa hir fa lai sa faw qo ka shai, 

                                                           

(6) Ý nghĩa: “Xin tạ ơn Allah, Đấng đã bảo vệ bề tôi, đã cho bề tôi chổ nương tựa, đã cho bề tôi 

ăn và uống, đã ban cho bề tôi thiên lộc tốt nhất, đã ban cho bề tôi mọi điều tốt đẹp. Xin tạ ơn 

Allah trên mọi hoàn cảnh, lạy Allah, Chủ Nhân của tất cả, Đấng sở hữu tất cả, Thượng Đế 

của tất cả, bề tôi xin Ngài bảo vệ khỏi hỏa ngục.” 

(7) Ý nghĩa: “Lạy Allah! Đấng am tường mọi việc huyền bí và hiện thực, Đấng tạo ra các tầng 

trời và trái đất, Thượng Đế của vạn vật và quyền cai quản thuộc về Ngài, bề tôi tuyên thệ 

rằng không có Thượng Đế nào đích thực mà chỉ có Ngài duy nhất, bề tôi cầu xin Ngài che 

chở tránh mọi điều xấu từ bản thân, từ lũ Shaytaan và sự tổ hợp của hắn.” 



 

 

 
9 

wa an tal baa til fa lai sa du na ka shai, iq dhi a’n nad dain wa agh ni naa mi 

nal faqr.”(8) Hadith do Muslim ghi. 

8- Theo Al-Barra bin Aa’zib  kể: Trước kia, khi muốn ngủ là Rasul 

 nằm nghiên bên phải và cầu xin ملسو هيلع هللا ىلص

 {ِعَباَدكَ  ََتَْمعُ  يَْومَ  َعَذابََك  قِِن  اللَُّهمَّ }
“Ol lo hum ma qi ni a’ zaa ba ka yaw ma taj ma u’ i’ baa dak.”(9) Hadith do 

Ahmad và Al-Tirmizhi ghi. 

9- Theo Anas bin Maalik  kể: Trước kia, khi nằm lên giường là Rasul 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

َْمدُ } ِ  احلْ ِى ّلِلَّ ْطَعَمَنا اذلَّ
َ
نْ  فََكمْ  َوآَوانَا َوَكَفانَا وََسَقانَا أ  {ُمْئوِىَ  َولَ  َلُ  ََكِفَ  لَ  ِممَّ

“Al ham du lil la hil la zi ot a’ ma naa, wa sa qo naa, wa ka faa naa, wa aa waa 

naa, fa kam mim man laa kaa fi ya la hu, wa laa mu wi.”(10) Hadith do Muslim 

ghi. 

10- Theo Aly bin Abi Taalib  kể: Trước kia, khi nằm lên giường là Rasul 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص

ُعوذُ  إِنِّ  اللَُّهمَّ }
َ
ةِ  َوََكَِماتَِك  اْلَكِريمِ  بِوَْجِهَك  أ نَْت  َما َشِّ  ِمنْ  اْلَّامَّ

َ
نَْت  اللَُّهمَّ  بَِناِصَيتِهِ  آِخذ   أ

َ
 تَْكِشُف  أ

َثمَ  الَْمْغَرمَ 
ْ
َدِّ  َذا َيْنَفعُ  َولَ  َوْعُدكَ  ُُيْلَُف  َولَ  ُجْنُدكَ  ُيْهَزمُ  لَ  اللَُّهمَّ  َوالَْمأ َد   ِمْنَك  اْلْ  ُسْبَحانََك  اْلْ

 {َوِِبَْمِدكَ 
“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi waj hi kal ka rim, wa ka li maa ti kat taam 

mah min shar ri maa an ta aa khi zun bi naa si ya tih. Ol lo hum ma an ta 

tak shi ful magh ram, wal ma tham. Ol lo hum ma laa yuh za mu jun duk, 

wa laa yukh la fu wa’ duk, wa laa yan fa u’ zal jad di min kal jad, sub haa 

na ka wa bi ham dik.”(11) Hadith do Abu Dawood ghi. 

                                                           

(8) Ý nghĩa: “Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của các tầng trời và đất, là Chủ Nhân của chiếc ngai 

vương vĩ đại, là Chủ Nhân của bầy tôi và của tất cả, Ngài đã tạo hóa hạt giống và cho chúng 

đâm chồi, Ngài đã thiên khải Al-Tawraah (Kinh Cựu Ươc), Injil (Kinh Tân Ước) và Thiên 

Kinh Qur’an. Bề tôi van cầu Ngài che chở mọi điều xấu bởi tất cả đều bị Ngài cai quản. Lạy 

Allah, Ngài là Đấng Đầu Tiên mà không có gì trước Ngài, Ngài là Đấng Cuối Cùng mà 

không có gì sau Ngài, Ngài là Đấng Cao Nhất không có gì bên trên Ngài, Ngài là Đấng 

Trung Tâm mà không có gì bên trong Ngài, xin hãy giúp bề tôi trả nợ, xin hãy cho bề tôi 

thoát nghèo giàu có.” 

(9) Ý nghĩa:  “Lạy Allah, xin hãy bảo vệ bề tôi khỏi hình phạt vào ngày mà Ngài tập hợp đám 

bầy tôi của Ngài.” 

(10) Ý nghĩa:  “Xin tạ ơn Allah đã cho bề tôi thức ăn, thức uống và chổ nghỉ ngơi trong khi có 

biết bao người không có ăn cũng không có nơi ngủ.” 

(11) Ý nghĩa:  “Lạy Allah, bề tôi cầu xin Đấng có gương mặt sáng ngời, Đấng có lời phán toàn 

mỹ che chở tránh khỏi mọi điều xấu do Ngài túm lấy. Lạy Allah, Ngài là Đấng phù hộ giải 

quyết nợ nần, xóa sạch tội lỗi, xin Ngài phù hộ quân lính của Ngài tiêu diệt kẻ thù, bởi 
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11- Theo Al-Barra bin aa’zib  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: “Trước khi anh lên 

giường ngủ thì hãy lấy Wudu của Salah, rồi nằm nghiên bên phải và nói: 

ْسلَْمُت  اللَُّهمَّ }
َ
ْمرِي َوفَوَّْضُت  إََِلَْك، وَْجِه  أ

َ
ُت  إََِلَْك، أ

ْ
َأ

ْ
ْل

َ
  لَ  إََِلَْك، َوَرْهَبةً  رَْغَبةً  إََِلَْك، َظْهرِي وَأ

َ
 َملَْجأ

ِي بِِكَتابَِك  آَمْنُت  اللَُّهمَّ  إََِلَْك، إِلَّ  ِمْنَك  َمْنَجا َولَ  نَْزْلَت، اذلَّ
َ
ِي َوبِنَبِيَِّك  أ ْرَسلَْت  اذلَّ

َ
 {أ

“Ol lo hum ma as lam tu waj hi i lai ka, wa faw wadh tu am ri i lai ka, wa al 

ja tu zah ri i lai ka, ragh bah wa rah bah i lai ka, laa mal ja a wa laa man 

jaa min ka il la i lai ka. Ol lo hum ma aa man tu bi ki taa bi kal la zi an zal 

ta, wa na bi yi kal la zi ar sal ta”(12)  

Nếu như anh chết trong đêm đó là anh đã chết trên Islam, hãy nói lời lẽ đó 

cuối cùng trước khi ngủ.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Thân hữu Muslim,  

Đôi khi người Muslim thấy những giấc mộng làm cho hoảng sợ, hãy liền 

cầu xin Allah che chở, bởi Rasul ملسو هيلع هللا ىلص có di huấn rằng: “Khi anh hoảng sợ 

trong lúc ngủ thì hãy cầu xin: 

ُعوذُ }
َ
ِ  بَِكلَِماِت  أ اِت  اّللَّ َياِطيِ  َهَمَزاِت  َوِمنْ  ِعَباِدهِ  َوَشِّ  َوِعَقابِهِ  َغَضبِهِ  ِمنْ  اْلَّامَّ نْ  الشَّ

َ
ونِ  وَأ  {ََيُُْضُ

“A u’ zu bi ka li maa til laa hit taam maat min gho dho bih, wa i’ qo bih, wa 

shar ri i’ baa dih, wa min ha ma zaa tish sha yaa tin, wa an yah dhu run.”(13) 

Chắc chắc điều đó không hại được anh đâu.” Hadith do Abu Dawood ghi và 

được Al-Tirmizhi và Ibnu Hajar xác minh là Hasan 

Việc nằm mộng có cách lý giải riêng của nó như được nhắc qua Hadith Abu 

Qataadah  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

ْؤيَا} ِ، ِمنَ  الر  ُلْمُ  اّللَّ ْيَطاِن، ِمنَ  َواحلْ ى فَإَِذا الشَّ
َ
َحُدُكمْ  َرأ

َ
ِ  فَلَْيْنِفْث  يَْكَرُههُ  َشْيًئا أ  ثَلََث  َعْن يََسارِه

َها، ِمنْ  َلََتَعوَّذَ  ، ُثمَّ َمرَّات    {تَُُض هُ  لَ  فَإِنََّها َشِّ
“Giấc mộng tốt lành là từ Allah, còn giấc mộng xấu là từ Shaytaan; khi các 

ngươi thấy những thứ không thích trong mộng thì hãy phun sương bên trái ba 

lần rồi cầu xin Allah che chở điều xấu từ nó, có thế các ngươi sẽ không bị gây 

hại.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Ông Jaabir  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

                                                                                                                                                                                     

không có sức mạnh nào, quyền lực nào phát huy được trừ phi Ngài muốn, Ngài là Đấng 

Quang Vinh.” 

(12) Ý nghĩa:  “Lạy Allah, bề tôi xin hướng mặt về Ngài, ủy thác mọi việc cho Ngài, xin nương 

tựa nơi Ngài bằng lòng kỳ vọng và lo sợ, không có nơi nương tựa nào ngoại trừ nương tựa 

vào Ngài. Lạy Allah, bề tôi đã tin rồi Kinh Sách mà Ngài đã thiên khải xuống và tin tưởng vị 

Nabi mà Ngài đã cử đến.” 

(13) Ý nghĩa:  “Bề tôi tìm che chở dưới lời phán toàn mỹ của Allah khỏi sự phẩn nộ và hành 

phạt của Ngài, khỏi mọi điều xấu từ đám bầy tôi của Ngài, khỏi mọi lời xúi dục bậy của lũ 

Shaytaan lúc bề tôi hấp hối.” 
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ى إَِذا}
َ
َحُدُكمُ  َرأ

َ
ْؤيَا أ ِ  َعنْ  فَْلَيْبُصْق  يَْكَرُهَها الر  ِ  َولْيَْسَتِعذْ  ثَلَثًا يََسارِه ْيَطانِ  ِمنَ  بِاّللَّ  ثَلَثًا الشَّ

ْل  ِى َجْنبِهِ  َعنْ  َوَْلََتَحوَّ  {َعلَْيهِ  ََكنَ  اذلَّ
“Khi ai thấy điều xấu trong mộng thì hãy phun sương bên trái ba lần, và cầu 

xin Allah che chở khỏi Shaytaan ba lần, rồi nằm nghiên về bên tay khác.” 

Hadith do Muslim ghi. 

 ةِ مَ كم اْلمِ وَ  اِت يَ الم  نَ ا مِ مَ هِ يم ا فِ مَ ا بِ نَ عم فَ انم ، وَ ةِ نَّ السُّ وَ  آنِ رم قُ  الم ا ِف نَلَ  ارِكم بَ  اهللُ 
َ
 ا، وَ ذَ  هَ ِل وم قَ  ُل وم قُ ، أ

َ
 اهللَ  رُ فِ غم تَ سم أ

ِِ اَل عَ تَ   .مم كُ لَ  وَ  
Cầu xin Allah ban hồng phúc cho chúng ta qua Qur’an và Sunnah, xin hãy ban hữu 

ích cho chúng ta từ chúng, tôi nói là lời này và cầu xin Allah – Đấng Tối Cao – tha 

thứ cho chúng ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2 

 َ ِ  دُ مم اْلم م ِلِّ وَ  لِِلَّ َ نِ مِ ؤم مُ  ال ِ بَ اقِ عَ الم ، وَ يم َ قِ تَّ مُ لم ُة ل ِ  الظَّ  ََعَ الَّ إِ  انَ وَ  ُعدم اَل ، وَ يم َ مِ ال َهدُ ، وَ يم شم
َ
نم اَل  أ

َ
هَ أ ـٰ إاِلَّ  إِلَ

يَك َلُ  هللُ ا َدهُ اَل َُشِ م  وَحم َ لِ مَ ال م  قُّ ُك اْلم ُ بِ مُ ال ًدا َعبمُدهُ َورَُسوُلُ ، يم نَّ حُمَمَّ
َ
َهُد أ شم

َ
 ادِ الصَّ  َوأ

َ ُ مِ ُق األم  َّلَّ اهللُ ، َص يم
  هِ بِ حم َص وَ   آِلِ ََعَ وَ  هِ يم لَ عَ  ارَكَ بَ وَ  لَّمَ سَ وَ 

َ
َ أ ِ عِ جم  .يم

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng Bảo Hộ cho người có đức tin, thành 

quả chắc chắn sẽ thuộc về nhóm người biết kính sợ và không còn thù hằn ngoại trừ 

đó là kẻ lầm lạc. Bề tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế đích thực ngoại trừ 
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Allah duy nhất không tổ hợp cùng Ngài, Đấng Chúa Tể của chân lý hiển vinh, và 

xin chứng nhận Muhammad là nô lệ và là Rasul của Ngài, Người thật thà, uy tín. 

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người và 

cho tất cả bằng hữu của Người. 

Thân hữu Muslim, 

Ai thức giấc nữa đêm khuyến khích tín đồ Muslim cầu xin Allah bởi lúc này 

là cơ hội lời cầu xin được đáp lại, như được ông U’baadah bin Al-Somit  dẫn lời 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص: “Ai thức giấc trong đêm và nói: 

ـٰهَ  لَ } ُ  إِلَّ  إِلَ َْمُد، َوَلُ  الُْملُْك، َلُ  َلُ، َشِيَك  لَ  وَْحَدهُ  اّللَّ ء   ُكِّ  ََعَ  َوُهوَ  احلْ َْمدُ . قَِدير   ََشْ ِ، احلْ  ّلِلَّ
ِ، وَُسْبَحانَ  ـٰهَ  َولَ  اّللَّ ، إِلَّ  إِلَ ُ ُ  اّللَّ ، َواّللَّ ْكَبُ

َ
ةَ  َولَ  َحْوَل  َولَ  أ ِ  إِلَّ  قُوَّ  {ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ،بِاّللَّ

“La i la ha il lol lo hu wah da hu la sha ri ka lah, la hul mul ku, wa la hul ham 

du wa hu wa a’ la kul li shai in qo deer. Al ham du lil lah, wa sub haa nol loh, 

wa la i la ha il lol loh, wol lo hu ak bar, wa la haw la wa la qu wa ta il la bil lah. 

Ol lo hum magh fir li.”(14) lúc này nếu cầu xin sẽ được đáp lại, còn nếu lấy 

Wudu và hành lễ Salah là lễ Salah đó được chấp nhận.” Hadith do Al-Bukhari 

ghi. 

Ông Mu-a’z bin Jabal  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

ُل  اللَّْيلِ  ِمنَ  َفَيَتَعار   َطاِهًرا ِذْكر   ََعَ  يَبِيُت  ُمْسلِم   ِمنْ  َما}
َ
َ  فَيَْسأ ْنَيا ِمنَ  َخَْيًا اّللَّ ْعَطاهُ  إِلَّ  َواآلِخَرةِ  ادل 

َ
 أ

 {إِيَّاهُ 
“Khi người Muslim nào ngủ trên sạch sẽ (tức có Wudu), khi thức giấc nữa đêm 

liền cầu xin Allah sự tốt đẹp ở trần gian và ngày sau thì lời cầu xin được đáp 

lại.” Hadith do Ahmad, Abu Dawood và Ibnu Maajah ghi. 

Theo Sunnah nên đọc nên đọc những câu kinh cuối của chương Ali I’mraan 

(số 3) khi thức giấc nữa đêm, như được Abdullah bin A’bbaas  kể: “Mỗi lần 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص thức giấc lúc nữa đêm hoặc trước nửa đêm ít đỉnh hoặc sau nữa đêm 

chút ít là Người ملسو هيلع هللا ىلص ngồi dậy dùng tay vuốt mặt và đọc mười câu Kinh cuối của 

chương Ali I’mraan.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Theo Sunnah là sử dụng Siwaak sau khi thức dậy, như được ông Huzaifah  

kể: “Trước kia, sau khi thức dậy là Rasul ملسو هيلع هللا ىلص lấy Siwaak mà chà răng.” Hadith do 

Al-Bukhari và Muslim ghi. 

                                                           

(14) Ý nghĩa:  “Không có Thượng Đế địch thực nào ngoài Allah, Đấng duy nhất không có đối 

tác với Ngài, mọi vương quyền, mọi lời ca ngợi thuộc về Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả. Xin tạ ơn Allah, vinh quang thay Allah, không có Thượng Đế địch thực nào ngoài Allah, 

Allah vĩ đại nhất và không có sự chuyển động và quyền lực nào phát huy được trừ phi Allah 

muốn. Lạy Allah, xin hãy tha thứ cho bề tôi.” 
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Bà A’-ishah  kể: “Trước khi ngủ là mọi người chuẩn bị sẵn cho Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

của Allah một chậu nước và cây Siwaak, sau khi ngủ thức dậy là Người liền chà 

miệng bằng Siwaak.” Hadith do Abu Dawood ghi. 

Ông Ibnu U’mar  kể: “Trước kia, Rasul ملسو هيلع هللا ىلص của Allah không bao giờ ngủ 

trừ phi bên cạnh có cây Siwaak, sau khi thức dậy là Người dùng nó để chà răng.” 

Hadith do Ahmad ghi. 

Theo Sunnah là rửa đôi bàn tay ba lần trước khi sử dụng đôi bàn tay, như 

được Abu Hurairah  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

َحُدُكمْ  اْستَْيَقَظ  إَِذا}
َ
نْ  َقْبَل  يََدهُ  َفلَْيْغِسْل  نَْوِمهِ  ِمنْ  أ

َ
َحَدُكمْ  فَإِنَّ  َوُضوئِهِ  ِف  يُْدِخلََها أ

َ
ْينَ  يَْدرِى لَ  أ

َ
 أ

 {يَُدهُ  بَاتَْت 
“Sau khi các ngươi thức dậy thì hãy rửa đôi bàn tay mình trước khi cho vào ô 

lấy nước Wudu, bởi các ngươi không biết đôi bàn tay mình tối qua đã đặt ở 

đâu.” Hadith do Al-Bukhari ghi. 

 

Thân hữu Muslim,  

Ai muốn có được một tin thần minh mẫn, phấn khởi và năng lực thì sau khi 

thức dậy hãy tụng niệm Allah, lấy Wudu và hành lễ Salah, như được Abu Hurairah 

 dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص:  

ْيَطانُ  َيْعِقدُ } ِس  قَافَِيةِ  ََعَ  الشَّ
ْ
َحِدُكمْ  َرأ

َ
 ََلْل   َعلَْيَك  :ُعْقَدة   ُكِّ  َمََكنَ  يَُْضُِب  ،ُعَقد   ثَلََث  نَامَ  ُهوَ  إَِذا أ

َ  فََذَكرَ  اْستَْيَقَظ  فَإِنِ  فَاْرقُدْ  ،َطِويل     َفإِنْ  ،ُعْقَدة   اْْنَلَّْت  اّللَّ
َ
أ  ،ُعَقُدهُ  اْْنَلَّْت  َصّلَّ  فَإِنْ  ،ُعْقَدة   اْْنَلَّْت  تََوضَّ

ْصَبحَ 
َ
ْصَبحَ  َوإِلَّ  ،انلَّْفِس  َطيَِّب  نَِشيًطا فَأ

َ
 { َكْسلَنَ  انلَّْفِس  َخبِيَث  أ

“Shaytaan đến cột sau đầu của các ngươi lúc ngủ đến ba thắc gút, tại mỗi thắc 

gút hắn nói: “Đêm hãy còn rất dài”. Nếu sau khi thức dậy liền tụng niệm Allah 

là phá được một thắc gút, khi lấy Wudu là phá được một thắc gút và khi hành 

lễ Salah là phá được một thắc gút, sáng đó sẽ có tinh thần sảng khoái, năng nổ, 

còn ngoài ra sẽ có tinh thần mệt mỏi, lười biếng.” Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

 

 

Đồng đạo Muslim, 

Trên là những Hadith được truyền lại từ Nabi ملسو هيلع هللا ىلص được trích từ những bộ 

Soheeh; tôi khẩn cầu Allah ban hữu ích cho người nói và những ai nghe chúng và 

xin Ngài phù hộ tất cả là những người áp dụng và duy trì được Sunnah này. 
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قْ امهلل وَ  ِ نَ فِّ  كَ  اكَ َش ا َنْ نَ لْ عَ اجْ ، وَ اكَ ُهدَ ا ل
َ
ِ  ْيَ عِ ا ُمتَّبَ نَ لْ عَ اجْ ، وَ اكَ رَ ا نَ نَّ أ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلَّ َص  - د  مَّ حُمَ  َك يِّ بِ نَ  ةِ نَّ ُس ل

 - مَ لَّ سَ وَ 
َ
ِ  َت ا ََتْ نَ َُّشْ احْ ، وَ َتهُ اعَ فَ ا شَ نَ ُزقْ ارْ ، وَ َضهُ وْ ا حَ نَ رِدْ وْ ، امهلل أ ِ وَ ل  .هِ ائ

Lạy Allah, xin hãy phù hộ bầy tôi bám lấy chính đạo của Ngài, xin hãy gieo sự sợ 

hãi Ngài vào lòng bề tôi tựa như nhìn thấy Ngài, xin hãy phù hộ bầy tôi luôn bám 

lấy Sunnah Nabi ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài. Lạy Allah, xin hãy cho bầy tôi được bên cạnh 

Hawdh (giếng nước) của Người, xin hãy cho bầy tôi hưởng được lời biện hộ của 

Người và xin hãy phục sinh bầy tôi dưới ngọn cờ của Người. 

 
َ
ْ وَ  مَ َل سْ ِعزَّ اإْلِ امهلل أ  ، وَ ْيَ مِ لِ ْس مُ ال

َ
ْ أ ْ وَ  كَ ِذلَّ الَّشِّ رْ دَ ، وَ ْيَ كِ َّْشِ مُ ال   مِّ

َ
ًنا آمِ  َلَ ا اْْلَ ذَ هَ  ْل عَ اجْ ، وَ نِ يْ ادلِّ  اءَ دَ عْ أ

ِ سَ نًّا وَ ئِ مَ ْط مُ  ِ  رَ ائ ْ  دِ َل ب  ْيَ مِ لِ ْس مُ ال

Lạy Allah, xin hãy ban hùng mạnh cho Islam và tín đồ Muslim, xin hãy hạ nhục sự 

đa thần và tín đồ, xin hãy hủy diệt kẻ thù tôn giáo, xin hãy biến quê hương này và 

tất cả quê hương Islam khác được an lành, thịnh vượng. 

 

  نْ امهلل مَ 
َ
 ا وَ نَ ادَ رَ أ

َ
ِ  ادَ رَ أ ِ نَ دَ َل ب  وْ ُس ا ب

َ
 هِ يْ لَ اًرا عَ مَ دِ  هُ َْيَ بِ دْ تَ  ْل عَ اجْ ، وَ هِ رِ  َْنْ ِف  َدهُ يْ ُردَّ كَ فَ  ةً قَ ُفرْ  وْ ء  أ

Lạy Allah, những ai có ý định gây hại quê hương của bầy tôi, muốn chia rẻ tập thể 

của bầy tôi xin hãy chuyển hướng gây hại đó lên đầu chúng và đập tan mọi âm mưu 

đó của chúng. 

 

 آِمنَّا ِف امهلل 
َ
ِ َط وْ  أ  ا، وَ نَ ان

َ
  لِحْ ْص أ

َ
ِ أ   ةَ َل وُ ا وَ نَ تَ مَّ ئ

ُ
 رِ وْ مُ أ

 ا، وَ نَ
َ
ِ  يِّدْ أ َ ب

ْ
ِ  قِّ احل  وَ وَ  ناَ امَ مَ إ

َ
قْ ا، امهلل وَ نَ رِ مْ يلَّ أ ِ  هُ فِّ ، اكَ دَ هُ ل

 ، وَ ةَ احِلَ الصَّ  ةَ انَ َط اْْلِ  َلُ  يِّئْ هَ ، وَ اكَ ضَ  رِ ِف  هُ لَ مَ عَ  ْل عَ اجْ وَ 
َ
دْ َة، امهلل وَ يَ افِ عَ الْ وَ َة حَّ الصِّ  هِ يْ لَ تِمَّ عَ أ ِ  حِّ ِ  هِ ب َة مَ َك

 ْ ِ  عْ فَ ارْ ، وَ ْيَ مِ لِ ْس مُ ال ِ  هِ ب ْق ، امهلل وَ نِ يْ اءَ ادلِّ وَ ل ِ انلَّ وَ  هِ دِ هْ  عَ يِلَّ وَ  فِّ ِ  وَ اِن َب الَ ائ  وَ  مْ هُ انَ وَ خْ إ
َ
ِ  مْ هُ انَ وَ عْ أ َ  هِ يْ ا فِ مَ ل

ْ
 َْيُ ال

 ِ ِ  لُْك اسْ ، وَ ادِ بَ عِ لْ ل َ  نْ كُ ، وَ ادِ شَ الرَّ  َل يْ بِ ًعا سَ يْ مَجِ  مْ هِ ب ًقا ُمَس ًعا ُموَ يْ مَجِ  مْ هُ ل ِ فِّ ًدا ل  ح  َل َص وَ  َْي  خَ  ُكِّ دِّ

Lạy Allah, xin bảo vệ quê hương của bầy tôi được an lành, xin hãy chấn chỉnh các 

Imam, các cấp lãnh đạo của bầy tôi. Lạy Allah, xin hướng cấp lãnh đạo làm đúng 

chân lý, luôn làm điều Ngài hài lòng, xin hãy phù hộ họ trở thành người ngoan đạo, 

xin ban cho họ sức khỏe và an lành. Lạy Allah, xin hãy thống nhất lời nói của cộng 

đồng Islam, xin hãy nêu cao ngọn cờ tôn giáo. Lạy Allah, xin hãy ban cho cấp lãnh 

đạo, cho những ai phò trợ họ luôn là tấm gương tốt đẹp cho giáo dân, xin hướng tất 

cả họ đi đúng chân lý, công chính, liêm minh. 

 

ْ  وَ َل غَ ا الْ نَّ عَ  عْ فَ امهلل ادْ  ْ وَ  َل زِ َل الزَّ ا، وَ نَ الزِّ ا وَ بَ الرِّ ، وَ ءَ ابَ وَ ال  .َبَطنَ ا مَ ا وَ هَ نْ مِ  رَ هَ ا َظ مَ  َتَ فِ الْ  ءَ وْ سُ ، وَ ِمَحنَ ال
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َ
  لِحْ ْص امهلل أ

َ
ْ  اَل وَ حْ أ ْ  ُصْ امهلل انْ ، ن  ََك مَ   ُكِّ ِف  ْيَ مِ لِ ْس مُ ال ْ  نَ مِ  ْيَ َعفِ ْض تَ ُمْس ال ، ن  ََك مَ   ُكِّ ِف  ْيَ مِ لِ ْس مُ ال

َ ََعَ  مْ هُ عْ امْجَ وَ 
ْ
َ عَ الْ  بَّ ا رَ يَ  قِّ  احل  ْيَ مِ ال

Lạy Allah, xin hãy bảo vệ bề tôi khỏi thái quá, khỏi bệnh dịch, khỏi Riba (tiền vay 

lãi), khỏi Zina (quan hệ tình dục ngoài hôn nhân), khỏi động đất, khỏi thử thách, 

khỏi tai ương đã xuất hiện hay còn tiềm ẩn. Lạy Allah, xin hãy cải thiện hoàn cảnh 

tín đồ Muslim ở khắp mọi nơi. Lạy Allah, xin hãy phù hộ, giúp đỡ tất cả tín đồ 

Muslim nghèo, thế cô ở khắp mọi nơi. Lạy Allah, xin hãy thống nhất họ trên chân 

lý và chỉ đạo. 

 

ْ  كَ ادَ بَ عِ وَ  َك يِّ بِ نَ  ةَ نَّ سُ وَ  َك ابَ تَ كِ وَ  َك نَ يْ دِ  ُصْ امهلل انْ   ْيَ نِ مِ ؤْ مُ ال

Lạy Allah xin hãy ban chiến thắng cho tôn giáo của Ngài, cho Kinh Sách của Ngài, 

cho đường lối Sunnah Nabi của Ngài, và đám bầy tôi có đức tin của Ngài. 

 

ِ  َك يْ لَ امهلل عَ   ب
َ
 إِ فَ  نِ يْ ادلِّ  اءِ دَ عْ أ

 ا َشَّ ِفنَ ، امهلل اكْ َك نَ وْ ِجزُ  ُيعْ َل  مْ هُ نَّ
َ
ارِ َد الْ يْ كَ ، وَ ارِ ْشَ  اأْل  ارِقِ وَ  َط َشَّ ، وَ ُفجَّ

 ارِ هَ انلَّ وَ  لِ يْ اللَّ 

Lạy Allah, xin hãy tiêu diệt kẻ thù tôn giáo, chắc chắn họ không thể gây hại được 

Ngài. Lạy Allah, xin hãy bảo vệ bầy tôi tránh mọi điều xấu, mọi mưu mô tàn độc và 

mọi điều xấu của ban đêm lẫn ban ngày. 

 

ْنَيا َحَسَنًة َوِِف اآْل   ِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ َربََّنا آتَِنا ِف ادل 

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy ban tốt đẹp cho bầy tôi ở trần gian, ban tốt đẹp 

cho bầy tôi ở ngày sau và xin hãy bảo vệ bầy tôi tránh khỏi hỏa ngục. 

 

َ ا، وَ نَ بَ وْ يُ عُ  ُْتْ اسْ ا، وَ نَ بَ وْ نُ ذُ  رْ فِ امهلل اغْ  ْ ي   ّسِّ
ُ
ِ ا وَ نَلَ  رْ فِ ا اغْ نَ بَّ ا، رَ انُلَ آمَ  ِضيَك ا يُرْ مَ يْ ا فِ نَ لِّغْ بَ ا، وَ نَ رَ وْ مُ أ ا نَ يْ ادِلِ وَ ل

ِ يَ رِّ ذُ وَ  مْ هِ يْ ادِلِ وَ وَ  ِ مْ هِ ات  ءِ ََع ادل   عُ يْ مِ سَ  َك نَّ ، إ

Lạy Allah, xin hãy tha thứ mọi tội lỗi cho bầy tôi, xin hãy che giấu điểm xấu của 

bầy tôi, xin hãy tạo dễ dàng cho bầy tôi trong mọi việc, xin hãy cho bầy tôi biết 

những thứ làm Ngài hài lòng và đạt được nó. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy 

tha thứ cho bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi, cho con cháu của bầy tôi, quả thật, 

Ngài luôn tinh thông lời cầu xin đó. 
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ِ نَّ مِ  ْل بَّ قَ ا تَ نَ بَّ رَ    َك نِّ ا إ
َ
ِ نَ يْ لَ عَ  تُْب ، وَ مُ يْ لِ عَ الْ  عُ يْ مِ السَّ  َت نْ أ   َك نَّ ا إ

َ
 مُ يْ حِ الرَّ  اُب وَّ اْلَّ  َت نْ أ

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy chấp nhận mọi thứ mà bầy tôi đã dâng kinh 

Ngài, bởi Ngài luôn nghe thấy và am tường, xin hãy xúi dục bầy tôi biết quay lại 

xám hối, quả thật, Ngài là Đấng Sám Hối, Đấng Nhân Từ. 

 

 انَ وَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 
َ
َ  نِ ا أ

ْ
ِ  دَ مْ احل َ عَ الْ  بَّ رَ  ّلِلَّ  ْيَ مِ ال

Và lời nói cuối cùng là xin kính lên Allah Chủ Nhân của toàn vũ trụ và muôn loài 

lời tạ ơn. 

 

Masjid Al-Haraam ngày 18/05/1432 H 

Sheikh, tiến sĩ Saaleh bin Muhammad 

Ali Taalib 
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