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َِن الوَِّحيممِ ِمْسِب    اهلِل الوَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

دَََّّإِن َّ َمح
ح
ََِّّاْل َََِّنحَمُدهَُّوَََّّلِِل  ِفرُهََُّوَنُعوذَُّب

َتغح َتِعيُنُهََّونَسح نحُفِسَناَّاللَِّنَسح
َ
ورَِّأ َُُّشُ َماِِلَا،َّمِنح عح

َ
ََّسيَِّئاِتَّأ ََّومِنح

دَِّ ََّيهح ََّلََُّّاللََُّّهََِّمنح َّفَََلََّهاِدَيََّلََُّّ،فَََلَُّمِضل  لِلح َّيُضح َََّلََّّ،َوَمنح نح
َ
َهُدَّأ شح

َ
ـٰهََّوَأ َّاَّإِلَ َدهَََُّلََُّشِيَكََّلَُّلُلَّإَِل  َّوَحح

ًداََّعبحُدهََُّوَرُسوُلَُّ َُُّمَم  ن 
َ
َهُدَّأ شح

َ
َّوَأ
ۡسلُِموَن ﴿ نُتم مُّ

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  201آل عموان:  ﴾١٠٢َيَٰٓ

﴿ ِ َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ َذۡس   َيَٰٓ ِن   َزوَۡجَها َوَبثَّذ ِمۡنُهَمثاوََللََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   خ ي َللََقُكم من

ََ رَِجاَٗل  لَثۡكُكۡم َريِكٗ ثَوٱتذُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ   ََ َ َاَن  رَۡحثاَ   إِنذ ٱَّللذ
َ
ِخ ي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ  ﴾١ا َّللذ

 2النساء: 
ِيَن ﴿ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َ َوقُولُواْ قَۡوَٗل َيَٰٓ ِديدٗ َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ ََ َ َٰلَُكثۡم َوَغۡفسِثۡل لَُكثۡم يُۡصلِۡح  ٧٠ا   َۡ َ

لَُكثۡم أ
ِظكًما  ََ وََلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا  َُ َ َوَر  02 - 00األحزاب:  ﴾  ٧١ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللذ

ُدَّ اََّبعح م 
َ
ََِِّتـاُ َّأ ِِ َـِدي

ح
َدَقَّاْل صح

َ
َّأ ََّوَََّّاللَِّإِن  ـد َََّّخـ ح ُيَُُّمَم  ِيََّهـدح َهـدح

ح ُمـورَََِّّوَُش ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّال
ُ اْلح

َعٌةََّوُك ََُُّّمحَدثَاُتَهاََّوُك َّ َّبِدح َِِّفَّاِل ارََُُِّّمحَدثَة  ََّضََللَة 
ََّضََللٌَةََّوُكُّ َعة  ُد:بِدح اََّبعح م 

َ
َّأ  ،َُّثم 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại ông đã nghe Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

{ََّ نح
َ
فحلََحَّوَأ

َ
َّأ ََّفَقدح ََّصلَُحتح ََّعَملِِهََّصََلتُُهَّفَإِنح َلََّماَُُّيَاَسُبَّبِِهَّالحَعبحُدَّيَوحَمَّالحِقَياَمةَِِّمنح و 

َ
َّأ َّإِن  َّفََسَدتح َحََّونِنح

ََّخاَ َّوََخِسََّ  {َفَقدح

“Quả thật, việc đầu tiên mà người bề tôi được mang ra xét xử vào Ngày Phán 

Xét chính là lễ nguyện Salah của y. Nếu lễ nguyện Salah của y được thực hiện 

đầy đủ và chu đáo thì y sẽ thành công và sẽ vượt qua được cuộc phán xét; còn 

nếu lễ nguyện Salah của y không được thực hiện đầy đủ hoặc được thực hiện 

một cách lơ là và xao lãng thì y sẽ thất bại và thua thiệt”. Hadith do Abu 

Dawood, Tirmizdi và Ahmad ghi lại được Sheikh Albani xác nhận Sahih 

Này người bề tôi của Allah, đây không phải là lời nói của một nhà thơ cũng 

không phải là lời của một tên thầy bói và càng không phải là lời nói tiếu lâm của 

những diễn viên hài mà đây là lời nói vàng ngọc của một Vị tốt nhất trong nhân loại 

– Thiên sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, một Vị chưa từng biết nói dối, một Vị không hề nói 

theo sở thích và suy nghĩ của bản thân, một Vị chỉ nói toàn sự thật theo những gì 
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được mặc khải từ nơi Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng ngay cả trong lúc vui đùa. 

Điều này được chính Allah xác nhận: 

نِٱلَۡهَوىَٰٓ ﴿ ََ   4، 3انلجم :  ﴾٤إِۡن ُهَو إَِلذ وَۡۡحٞ يُوَۡحَٰ  ٣َوَما يَنِطُق 

Và Y (Muhammad) không nói theo ý muốn ngẫu hứng của bản thân mà đích 

thực nó là lời mặc khải được mặc khải cho Y. Al-najm: 3, 4 (Chương 53). 

 Này hỡi người bề tôi của Allah, lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần là nghĩa 

vụ và bổn phận của bạn đối với Allah. Nếu bạn lơ là, bê tha, xao lãng lễ nguyện 

Salah bổn phận này thì bạn hãy biết rằng bạn đáng bị trừng phạt ở nơi Allah vì bạn 

đã được Ngài và vị Thiên sứ của Ngài cảnh báo. 

 Allah, Đấng Tối Cao phán: 

اُهوَن  ٤لنِلُۡمَصلننَِي  فََوۡغلٞ ﴿ ََ ن َصََلتِهِۡم  ََ ِينَُهۡم   5، 4املاعون:  ﴾٥ٱَّلذ

Thật khốn thay cho những kẻ dâng lễ nguyện Salah, những kẻ mà đối với lễ 

nguyện Salah của họ thì họ lại lơ là và hời hợt.  Al-Ma’un: 4, 5 (Chương 107). 

 Những kẻ lơ là và hời hợt trong lễ nguyện Salah của họ được nói trong câu 

Kinh không phải là những người bỏ hẳn lễ nguyện Salah mà là những người vẫn 

duy trì thực hiện lễ nguyện Salah nhưng họ thực hiện trong sự lề mề, trễ nải, lơ là, 

không mấy chú tâm đến giờ giấc hoặc đôi lúc bê tha và xao lãng. Đó là ý nghĩa câu 

kinh được hiểu theo sự giảng giải của Ibnu Abbas. 

 Allah phán cho biết rằng không đợi đến mức bỏ hẳn lễ nguyện Salah mà chỉ 

cần người bề tôi nào đó dâng lễ nguyện Salah một cách không chu đáo, dâng lễ 

nguyện Salah trong tinh thần hời hợt và lơ là, thường xuyên đình trệ và trễ nải, luôn 

thực hiện không đúng giờ giấc, thường xuyên không tham gia dâng lễ nguyện Salah 

tập thể tại Masjid đối với nam giới hoặc thỉnh thoảng lại bỏ bê một vài lễ nguyện 

Salah thì những người đó đã là những kẻ sẽ gặp phải sự khốn khổ cho bản thân họ. 

Sự khốn khổ đó là gì? Câu trả lời sẽ được biết trong lời phán của Allah: 

ْ  هِمۡ  َبۡعدِ  ِمن   فََخلََف ﴿ وا َُ َضا
َ
لَوَٰةَ   َللٌۡف أ َِٰت   َوٱتذ َُعوا ٱلصذ َهَو  55مويم:  ﴾٥٩يَۡلَقۡوَن َغكًّا  فََسۡوَف  ْْٱلشذ

Nhưng tiếp theo sau họ là một hậu thế bỏ bê, xao lãng lễ nguyện Salah và 

chạy theo dục vọng thấp hèn để rồi chúng sẽ gặp phải Ghaiya. Maryam: 59 

(Chương 19). 

Ông Ibnu Abbas giải thích: Ghoiya là tên của một thung lũng trong Hỏa 

Ngục. 

 Này người bề tôi của Allah, nếu bạn bỏ bê hoặc lơ là trong việc thực hiện 

nghĩa vụ Salah của bạn đối với Allah thì bạn hãy biết rằng bạn chẳng có lý do gì để 

biện minh cho việc xao lãng đó của bạn lúc bạn đứng trình diện trước Allah vào 

Ngày Phán Xét, Ngày mà thời gian của nó kéo dài bằng năm mươi ngàn năm nhưng 

mỗi người phải đứng trình diện Allah dưới cái nóng thiêu đốt của mặt trời chỉ cách 

đỉnh đầu một gang tay, Ngày mà sẽ không có bất cứ một bóng mát nào để con 
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người tránh cái nắng thiêu đốt của mặt trời trên đỉnh đầu ngoài bóng mát của Allah, 

đó là chiếc Ngai Vương của Ngài 

 Này người bề tôi của Allah, nếu bạn không thực hiện bổn phận lễ nguyện 

Salah, bạn hãy thử tưởng tượng hoàn cảnh của bạn khi bạn đang đứng trước Allah 

vào Ngày Phục Sinh... Allah sẽ hỏi bạn: "Này người bề tôi của TA, tại sao ngươi 

không dâng lễ nguyện Salah?" 

 Có thể bạn sẽ nói nếu bạn là người được ban cho sự giàu có trên thế gian: 

Thưa Thượng Đế của bề tôi, vì bề tôi giàu có, bề tôi có rất nhiều tiền của, bề tôi rất 

bận rộn, bề tôi có nhiều nơi cần phải đến, có nhiều người cần phải gặp, có nhiều 

việc cần phải làm, bề tôi không có thời gian... 

 Bạn đưa ra lý do rằng vì bạn giàu có nên chẳng còn thời gian để dâng lễ 

nguyện Salah, vậy chẳng lẽ bạn giàu có hơn cả Thiên sứ Sulayman hay sao? Chắc 

chắn là không một ai trên trái đất này giàu có hơn Thiên sứ Sulayman  cả, nhưng 

Thiên sứ Sulayman  vẫn phủ phục và tuân lệnh Allah, vẫn hết lòng thờ phượng 

Ngài. 

 Một số học giả nói rằng: Nếu bạn không dâng lễ nguyện Salah trên thế gian 

thì bạn sẽ phải dâng lễ nguyện Salah trên tảng đá nơi Hỏa Ngục. Đúng vậy, bạn có 

quyền lựa chọn dâng lễ nguyện Salah tại một hoàn cảnh tốt, có máy điều hòa, có 

thảm trải mềm hoặc dâng lễ nguyện Salah tại một hoàn cảnh khắc nghiệt nơi Hỏa 

Ngục với lửa nóng thiêu đốt và mùi tanh hôi của mủ và máu, nếu bạn là người diễm 

phúc được ban cho sự giàu có trên thế gian thì đó là một hoàn cảnh khi bạn đứng 

trước Allah. 

 Hoàn cảnh thứ hai: bạn là người nghèo trên thế gian. Vào Ngày Phục Sinh 

khi Allah hỏi bạn: Này người bề tôi của TA, tại sao ngươi không dâng lễ nguyện 

Salah? 

Có thể bạn sẽ nói: Thưa Thượng Đế của bề tôi, vì bề tôi quá nghèo, bề tôi phải làm 

lụng vất vã để kiếm từng miếng ăn, từng cái mặc, bề tôi không có thời gian.  

 Lý do của bạn là quá nghèo ư? Bạn có nghèo bằng Thiên sứ Ysa  không, 

người đã từng nói: “Mặt đất là giường nằm của ta, bầu trời là chăn đắp của ta” 

nhưng Thiên sứ Ysa  vẫn hết lòng tuân lệnh và thờ phượng Allah. 

 Hoàn cảnh tiếp theo, có thể bạn là người được Allah ban cho sắc đẹp và vóc 

dáng chuẩn trên thế gian. Vào Ngày Phục Sinh khi Allah hỏi bạn: Này người bề tôi 

của TA, tại sao ngươi không dâng lễ nguyện Salah? 

Có thể bạn sẽ nói: Thưa Thượng Đế của bề tôi, vì bề tôi đẹp, bề tôi quá nóng bỏng, 

bề tôi là người mẫu, bề tôi là người của công chúng, bề tôi không có thời gian. 

 Lý do bạn không dâng lễ nguyện Salah là vì bạn đẹp và nóng bỏng ư? Bạn 

đẹp hơn cả Thiên sứ Yusuf  nữa hay sao? Chắc chắn Thiên sứ Yusuf  đẹp 

hơn bạn nhưng Người vẫn phủ phục và tuân lệnh Allah, vẫn hết lòng ngoan đạo và 

thờ phượng Ngài. 

 Này người bề tôi của Allah, bạn phải phủ phục và tuân lệnh Allah, bạn phải 

chấp hành những nghĩa vụ và bổn phận mà Allah đã sắc lệnh cho bạn, dù bạn giàu 
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có cỡ nào hoặc bạn có nghèo ra sao, dù bạn đẹp, quí phái và quyền lực đến đâu thì 

bạn vẫn là người nô lệ của Allah, bạn không có bất cứ lý do gì để bảo rằng bạn 

không thể dâng lễ nguyện Salah. Allah sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ lý do nào 

của một ai đó đã không thực hiện lễ nguyện Salah đối với Ngài, vì đó là nghĩa vụ 

mà Ngài đã sắc lệnh và bạn hãy biết rằng Ngài không hề sắc lệnh bất cứ một nghĩa 

vụ nào nằm ngoài khả năng của người bề tôi. Allah phán: 

َعَها  ﴿ َۡ ََۡسًسا إَِلذ ُو  ُ  682بلقوة: ا ﴾ََل يَُكلنُِف ٱَّللذ

Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm quá khả năng của 

nó. Al-Baqarah: 286 (Chương 6). 

 Thật vậy, không một nghĩa vụ hay bổn phận nào Allah qui định mà nó lại quá 

khả năng của người bề tôi cả.  

 Này hỡi người bề tôi của Allah, nếu bạn nói không có thời gian cho lễ 

nguyện Salah thì bạn hãy nhìn lại xem chẳng phải mỗi ngày đêm bạn có tới 24 tiếng 

đồng hồ trong khi đó mỗi lần dâng lễ nguyện Salah chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút, 

năm lễ nguyện Salah cộng lại chỉ lấy đi khoảng chừng 15 đến 25 phút trong một 

ngày đêm của bạn. 

 Nếu bạn nói bạn không có thời giờ cho lễ nguyện Salah thì bạn hãy nhìn lại 

xem chẳng phải bạn thường bỏ hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày để theo dõi một bộ 

phim mà bạn yêu thích... 

 Bạn có thể bỏ ra hàng giờ để lướt mạng xã hội Facebook nhưng lại không có 

thời gian cho lễ nguyện Salah dù chỉ năm ba phút? Bạn có thể la cà và tán gẫu với 

bạn bè trong nhiều giờ đồng hồ liền nhưng lại không có thời gian vài phút để thực 

hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Allah? Bạn có thể thức rất sớm cho một chuyến 

đi phượt với bạn bè một cách rất dễ dàng nhưng lại khó khăn và nặng nề trong việc 

thức dậy cho lễ nguyện Salah Fajar? 

 Nếu bạn nói bạn không thể dâng lễ nguyện Salah vì bạn không có thời gian 

do công việc của bạn đã chiếm hết toàn bộ thì bạn hãy biết rằng trên trái đất này 

vẫn luôn có những người Muslim giống như bạn, họ vẫn làm việc và lao động hàng 

ngày giống như bạn nhưng họ vẫn thực hiện đầy đủ năm lễ nguyện Salah mỗi ngày, 

họ là bác sĩ nhưng vẫn duy trì bổn phận đối với Allah, họ là kỹ sư nhưng vẫn duy 

trì bổn phận đối với Allah, họ là thủ tướng những vẫn duy trì bổn phận đối với 

Allah, họ là công nhân nhưng vẫn duy trì bổn phận đối với Allah, họ là thợ hồ, là kẻ 

bán hàng rong nhưng vẫn không quên bổn phận đối với Allah. 

 Nếu bạn nói do hoàn cảnh khó khăn cũng như những tình huống và trở ngại 

bất ngờ khiến bạn khó thực hiện bổn phận đối với Allah thì bạn hãy biết rằng Allah 

chỉ bắt bạn làm theo khả năng của bạn trong việc phục tùng mệnh lệnh của Ngài 

như Ngài đã phán: 

ْ فَٱتذقُ ﴿ َتَطۡعتُمۡ  وا َۡ َ َما ٱ  12اتلغابن:  ﴾ٱَّللذ

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của các ngươi Al-

Taghobun: 16 (Chương 24). 
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 Ông I’mron bin Husain  thuật lại: Tôi bị bệnh trĩ nên tôi đã hỏi Thiên sứ 

của Allah ملسو هيلع هللا ىلص về cách thực hiện lễ nguyện Salah cho người bệnh thì Người nói:  

َتِطعحََّّلَمحََّّفَإِنحََّّقَائًِما،ََّصلَِّّ} َتِطعحََّّلَمحََّّفَإِنحَََّّفَقاِعًدا،َّتَسح َََّّفَعَلََّّتَسح ب 
 {َجنح

“Ngươi hãy đứng dâng lễ nguyện Salah, nếu ngươi không thể đứng thì hãy 

ngồi, nếu ngươi không thể ngồi thì hãy nằm” (Albukhari). 

 Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص như muốn khẳng định rằng lễ nguyện Salah là nghĩa 

vụ bắt buộc phải thực hiện dù trong tình trạng bệnh tật thế nào, nếu đứng không 

được thì ngồi và nếu ngồi không được thì nằm thậm chí trong một Hadith khác 

được thuật lại rằng Người bảo ngay cả khi cơ thể không có khả năng cử động thì 

cũng phải thực hiện lễ nguyện Salah bằng tâm chứ không được bỏ. 

 Allah bắt người bề tôi của Ngài phải thực hiện nghĩa vụ lễ nguyện Salah 

ngay cả trong lúc chiến tranh đối mặt với kẻ thù, Ngài phán:  

َٗ  فَإِۡن ِلۡستُۡم فَلَِجاًَل ﴿ َ ا َۡ ۡو ُر
َ
مِنتُۡم  ا  أ

َ
ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُموَن فَإَِذآ أ لذَمُكم مذ ََ َما  ََ  َ ُلواْ ٱَّللذ َُ  ﴾٢٣٩فَٱۡذ

 239ابلقوة: 

Nếu các ngươi sợ (địch tấn công) thì hãy dâng lễ nguyện Salah trong tư thế đi 

bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi các ngươi được bình 

yên trở lại thì hãy tưởng nhớ Allah theo cách mà Ngài đã dạy các ngươi, điều 

mà các ngươi không biết trước đó. Al-Baqoroh: 239 (Chương 6). 

 Này người bề tôi của Allah, bạn chẳng có lý do gì để biện minh cho việc bỏ 

bê lễ nguyện Salah đối với Allah cả, bởi lẽ nếu bạn là người bệnh thì bạn hãy thực 

hiện lễ nguyện Salah theo cách của người bệnh, nếu bạn là người đi đường xa thì 

Allah đã giảm nhẹ cho bạn bằng cách thực hiện rút ngắn các lễ nguyện bốn Rak’at 

thành hai Rak’at và bạn được phép dồn chúng lại với nhau nếu bạn muốn. 

 Này người bề tôi của Allah, Iblis bị trục xuất khỏi Thiên Đàng và bị nguyền 

rủa cho tới Ngày Tận Thế đồng thời bị cảnh báo chắc chắn phải vào Hỏa Ngục và 

sống trong đó vĩnh viễn, lý do cho sự việc đó chỉ vì hắn từ chối cúi đầu quỳ lạy có 

một lần duy nhất, hắn chỉ từ chối cúi đầu quỳ lạy con người theo lệnh của Allah mà 

hắn phải bị một hình phạt như thế thì sẽ như thế nào nếu bạn từ chối cúi đầu quỳ 

lạy chính Allah. 

 Iblis không chịu cúi đầu quỳ lạy Adam  vì hắn đưa ra lý do rằng Adam 

 là tạo vật giống như hắn thậm chí không bằng hắn, còn bạn lấy lý do gì mà 

không chịu cúi đầu quỳ lạy Đấng đã tạo hóa ra bạn và vạn vật, Đấng đã cho bạn bao 

điều ân huệ; bạn lấy lý do gì mà không chịu cúi đầu quỳ lạy Allah trong khi bạn là 

nô lệ của Ngài; bạn lấy lý do gì mà không chịu cúi đầu quỳ lạy Allah khi bạn luôn 

miệng nói tôi là người Muslim, tôi tin Allah, tôi kính sợ Ngài và phục tùng mệnh 

lệnh của Ngài, bạn lấy lý do gì mà không chịu cúi đầu quỳ lạy Allah khi bạn đang 

là người khỏe mạnh không già yếu trong khi những người bệnh tật già yếu cũng 

không được miễn giảm lễ nguyện Salah; bạn lấy lý do gì mà không chịu cúi đầu 

quỳ lạy Allah lúc bạn đang sống trong thái bình và yên ổn trong khi Ngài không 
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cho phép bỏ lễ nguyện Salah ngay cả lúc chiến tranh và loạn lạc; bạn lấy lý do gì 

không chịu cúi đầu quỳ lạy khi mà thời gian quỳ lạy Ngài chỉ mất vài ba phút trong 

khi bạn có đóng thời gian để xem phim, tán gẫu và vui chơi..? 

 Bạn chẳng có lý gì để không dâng lễ nguyện Salah cả nếu bạn là người 

Muslim đích thực và nếu bạn biết bạn là người bề tôi của Allah! 

 Này hỡi người bề tôi của Allah, nếu bạn bỏ bê và xao lãng lễ nguyện Salah 

chỉ vì quá bận rộn với đời sống trần gian thì bạn hãy biết rằng đó sẽ là điều thiệt 

thân cho bạn bởi lẽ bạn sẽ không thể sống mãi trên cõi trần này, chắc chắn bạn sẽ 

phải quay về trình diện Allah trong sớm muộn. Đó là định luật của Ngài như Ngài 

đã phán: 

ََۡس    ُكُّ ﴿
َذَما تَُوفذۡونَ  ٱلَۡموِۡتِۗ  ذَآئَِقةُ   ُجوَرُكمۡ  ِإَو

ُ
ِن ٱنلذارِ َفَمن زُ  ٱۡلقَِيََٰمةِ   يَوۡ َ  أ ََ ۡدِلَل  ۡحزَِح 

ُ
 ٱۡۡلَنذةَ  َوأ

ۗۡ  َفَقدۡ  ٓ  ٱۡۡلَكَوَٰةُ   َوَما فَاَز َۡكَا  185: آل عموان  ﴾١٨٥ٱۡلُفُلورِ  إَِلذ َمَتَٰعُ   ٱدلُّ

Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày Phục sinh, các ngươi 

mới được đền bù lại trọn vẹn phần công lao của các ngươi. Bởi thế, ai được 

bốc đi xa khỏi Hỏa ngục và được thu nhận vào Thiên đàng thì người đó chắc 

chắn được thành công. Và Thế giới trần gian này chỉ là sự hưởng thụ đầy dối 

trá. Ali I’mron: 185 (Chương 3). 

 Cầu xin Allah phù hộ đám bầy tôi của Ngài luôn là những người biết duy trì 

các lễ nguyện Salah một cách đầy đủ và chu đáo! 

 Cầu xin Ngài nhập bầy tôi vào cùng với đám bầy tôi ngoan đạo của Ngài và 

xin Ngài hãy làm cho trái tim của bầy tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của lễ 

nguyện Salah!! 

لذمَ  اللَُّوََصَّلذ  ََ لذَم لََعَ نَبِكنَِنا ُُمَْمٍد َولََعَ آَِلِ وََصْح ِهِ َو ََ  َو
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