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...ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ

Mọi lời ca ngợi, tạ ơn đều kính dâng Allah Đấng chúa tể của vủ
trụ, cầu xin Ngài ban bình an và phúc lành đến cho vị Thiên Sứ cao quí
nhất trong tất cả Nabi và Thiên Sứ Nabi của chúng tôi Muhammad, cho
dòng dõi của Người và tất cả bằng hữu của Người.
Quả thật, để đạt đến ngưỡng cửa phần thưởng rất dễ dàng và có rất
nhiều cách.

ﺕ
ِ ﺴﻨَﺎ
َﺤ
َ ﺐ ﺍﹾﻟ
َ  ))ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻛَﺘ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﻓِﻴﻤَﺎ َﻳ ْﺮﻭﹺﻯ َﻋ ْﻦ َﺭﱢﺑ ِﻪ َﻋ ﹺﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
((ﺴَﻨ ﹰﺔ ﻛﹶﺎ ِﻣﹶﻠ ﹰﺔ
َ ﺴَﻨ ٍﺔ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹾﻠﻬَﺎ ﹶﻛَﺘَﺒﻬَﺎ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟﻪُ ِﻋْﻨ َﺪﻩُ َﺣ
َﺤ
َ ﻚ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ َﻫ ﱠﻢ ﹺﺑ
َ  ﹸﺛﻢﱠ َﺑﱠﻴ َﻦ ﹶﺫِﻟ،ِﺴﱢﻴﺌﹶﺎﺕ
ﻭَﺍﻟ ﱠ
.١٨٧  ﻭﻣﺴﻠﻢ٦٠١٠ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
Allah nói trong hadith qudsy: Qủa thật, Allah đã sắp đặt sẵn
điều tốt và điều xấu, sau đó, đã giải thích rõ ràng tận tường về chúng.
Vì thế, ai đã có ý định làm điều tốt nhưng không làm được Allah viết
cho y ở nơi Ngài một điều tốt hoàn hảo. Hadith do Al-Bukhory 6010
và Muslim 187 ghi lại.
Còn ai hướng dẫn người khác làm việc thiện thì họ được hưởng
phần thưởng vĩ đại.

 )) َﻣ ْﻦ َﺩﻋَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ُﻫﺪًﻯ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ ِﻣ َﻦ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻫُ َﺮْﻳ َﺮ ﹶﺓ
ﻼﹶﻟ ٍﺔ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ﺿﹶ
َ  َﻭ َﻣ ْﻦ َﺩﻋَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ،ﺺ ِﻣ ْﻦ ﹸﺃﺟُﻮ ﹺﺭ ِﻫ ْﻢ َﺷْﻴﺌﹰﺎ
َ ﺍ َﻷ ْﺟ ﹺﺮ ِﻣﹾﺜﻞﹸ ﹸﺃﺟُﻮ ﹺﺭ َﻣ ْﻦ َﺗﹺﺒ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳْﻨﻘﹸ
ْ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺁﺛﹶﺎ ِﻣ ﹺﻬ ْﻢ َﺷﻴْﺌﹰﺎ(( َﺭﻭَﺍ ُﻩ ُﻣ
َ  ﹶﻻ َﻳْﻨﻘﹸﺺُ ﹶﺫِﻟ،َُﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍ ِﻹﹾﺛ ﹺﻢ ِﻣﹾﺜﻞﹸ ﺁﺛﹶﺎ ﹺﻡ َﻣ ْﻦ َﺗﹺﺒ َﻌﻪ
.٤٨٣١ ﺴِﻠ ٌﻢ
Ông Abu Hurairoh thuật lại lời Nabi : “Ai kêu gọi đến với chân
lý, sau đó được mọi người noi theo thì y được ban thưởng và được
hưởng tất cả phúc đức của ai làm theo không hề bị thiếu sót. Ngược
lại, ai mời gọi đến với sự lầm lạc, sau đó được mọi người noi theo thì
y mắc tội và phải gánh chịu tất cả tội lỗi của những ai làm theo không
hề bị thiếu sót”. Hadith do ông Muslim 4831 ghi lại.

Những ngưỡng cửa phần thưởng đó là:

ﺙ ﻓِﻴ ﹺﻬﻤَﺎ
ﺤﺪﱢ ﹸ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﺭ ﹾﻛ َﻌَﺘْﻴ ِﹺﻦ ﹶﻻ ُﻳ
َ  ﹸﺛﻢﱠ،ﺤ َﻮ ُﻭﺿُﻮﺋِﻲ َﻫﺬﹶﺍ
ْ ﺿﹶﺄ َﻧ
 )) َﻣ ْﻦ َﺗ َﻮ ﱠ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١
.٣٣١  ﻭﻣﺴﻠﻢ١٥٩  ﻏﹸ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻪُ ﻣَﺎ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺪ َﻡ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫْﻧﹺﺒ ِﻪ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ُﺴﻪ
َ َﻧ ﹾﻔ
1- Thiên Sứ nói : "Ai lấy nước Wuđụa giống như nước Wuđụa này
của Ta, rồi dâng lễ Solah hai Rất-at không bị phân tâm trong lúc
٣

dâng lễ họ được tha thứ tất cả tội lội đã làm." Hadith do Al-Bukhory
159 và Muslim 331 ghi lại.

ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ ﺸ َﺮ ﹶﺓ َﺭ ﹾﻛ َﻌ ﹰﺔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ﻭَﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ َﺩ َﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ
ْ  )) َﻣ ْﻦ ﺛﹶﺎَﺑ َﺮ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﺛَﻨَﺘ ْﻲ َﻋ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ-٢
ﺏ َﻭ َﺭ ﹾﻛ َﻌَﺘْﻴ ﹺﻦ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍﹾﻟ ِﻌﺸَﺎ ِﺀ َﻭ َﺭ ﹾﻛ َﻌَﺘْﻴ ﹺﻦ ﹶﻗْﺒ ﹶﻞ
ﹶﺃ ْﺭَﺑﻌًﺎ ﹶﻗْﺒ ﹶﻞ ﺍﻟﻈﱡ ْﻬ ﹺﺮ َﻭ َﺭ ﹾﻛ َﻌَﺘْﻴ ﹺﻦ َﺑ ْﻌ َﺪﻫَﺎ َﻭ َﺭ ﹾﻛ َﻌَﺘْﻴ ﹺﻦ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐ ﹺﺮ ﹺ
 ﻭﺍﺑﻦ١٦٩٣  ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ٣٣٨  ﻭﺻﺤﺎﺡ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ٥٨٠ ﺠ ﹺﺮ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
ْ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
. ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ٩٣٥ ﻣﺎﺟﺔ
2- Thiên Sứ nói : "Ai kiên trì dâng lễ Solah mười hai Rất-at trong
ngày đêm được vào Thiên Đàng, bốn Rất-at trước Solah Al-Zuhr và
hai Rất-at sau nó, hai Rất-at sau Solah Al-Mự-rịp, hai Rất-at sau
Solah Al-Isha và hai Rất-at trước Solah Al-Fajr." Trích từ Soheeh AlTargheeb 580, Sihaah Sunan Al-Tirmizy 338, Al-Nasay 1693 và Ibn
Majah 935 của Shaikh Al-Albany.
(tức dâng lễ Solah thêm ngoài năm lần bắt buộc trong ngày đêm)

 َﻭ َﻣ ْﻦ،ٍﺠﺔ
ﺤﱠ
َ ﺠﻤَﺎ َﻋ ِﺔ ﹶﻓ ﹺﻬ َﻲ ﹶﻛ
َ  )) َﻣ ْﻦ َﻣﺸَﻰ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺻَﻼ ٍﺓ َﻣ ﹾﻜﺘُﻮَﺑ ٍﺔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٣
.٦٥٥٦ ﻉ ﹶﻓ ﹺﻬ َﻲ ﹶﻛﻌُ ْﻤ َﺮ ٍﺓ ﺗَﺎ ﱠﻣ ٍﺔ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ
َﻣﺸَﻰ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺻَﻼ ِﺓ َﺗ ﹶﻄ ﱡﻮ ﹴ
3- Thiên Sứ nói : "Ai đi bộ đến dâng lễ Solah bắt buộc cùng tập thể
thì điều đó giống như Haj, còn ai đi bộ đến dâng lễ Solah khuyến
khích thì điều đó giống như Umroh hoàn hảo." Trích từ Soheeh AlJame' 6556.

ﻼ َﻳ ﹾﻄﻠﹸَﺒﻨﱠﻜﹸﻢُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻣ ْﻦ
 ﹶﻓ ﹶ،ِﺼْﺒ ﹺﺢ ﹶﻓﻬُ َﻮ ﻓِﻲ ِﺫ ﱠﻣ ِﺔ ﺍﻟﱠﻠﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺻَﻼ ﹶﺓ ﺍﻟ ﱡ
َ  )) َﻣ ْﻦ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٤
ﺸ ْﻲ ٍﺀ ِﻣ ْﻦ ِﺫ ﱠﻣِﺘ ِﻪ ﻳُ ْﺪ ﹺﺭﻛﹸﻪُ ﹶﻓَﻴﻜﹸﺒﱡﻪُ ﻓِﻲ ﻧَﺎ ﹺﺭ َﺟ َﻬﱠﻨ َﻢ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ
َ ﺸ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﻣ ْﻦ َﻳ ﹾﻄﻠﹸﺒُﻪُ ﹺﺑ
َ ِﺫ ﱠﻣِﺘ ِﻪ ﹺﺑ
.٢٨٩٠
4- Thiên Sứ nói : "Ai dâng lễ Solah Al-Fajr (cùng tập thể) y nằm
trong sự bảo lãnh của Allah, Ngài cấm các người xâm phạm đến sự
bảo lãnh đó (tức bỏ dâng lễ Solah Al-Fajr). Ai đã xâm phạm đến nó
sẽ bị Allah lật úp xuống lửa hỏa ngục." Trích từ Soheeh Al-Jame' 2890.

ﻼ ِﺓ
ﺼﹶ
 ﹸﺛﻢﱠ َﻣﺸَﻰ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠ،َﻼ ِﺓ ﹶﻓﹶﺄ ْﺳَﺒ ﹶﻎ ﺍﹾﻟ ُﻮﺿُﻮﺀ
ﺼﹶ
ﺿﹶﺄ ﻟِﻠ ﱠ
 )) َﻣ ْﻦ َﺗ َﻮ ﱠ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٥
.٦١٧٣ ﺱ ﻏﹸ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻪُ ﹶﺫْﻧﺒُﻪُ(( ﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ
ﻼﻫَﺎ َﻣ َﻊ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ﺼﱠ
َ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻜﺘُﻮَﺑ ِﺔ ﹶﻓ
5- Thiên Sứ nói : "Ai lấy nước Wuđụa để dâng lễ Solah lấy một cách
hoàn hảo rồi đi bộ đến dâng lễ Solah bắt buộc cùng với tập thể được
xóa tất cả tội lỗi đã làm." Trích từ Khuzaymah Soheeh Al-Jamé 6173.
٤

ﺐ
َ ﲔ َﻳ ْﻮﻣًﺎ ﻓِﻲ َﺟﻤَﺎ َﻋ ٍﺔ ﻳُ ْﺪ ﹺﺭﻙُ ﺍﻟﱠﺘ ﹾﻜﹺﺒ َﲑ ﹶﺓ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﻛﹸِﺘ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﹶﺃ ْﺭَﺑ ِﻌ
َ  )) َﻣ ْﻦ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٦
.١٩٧٩ ﻕ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 َﺑﺮَﺍ َﺀ ﹲﺓ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﻭَﺑﺮَﺍ َﺀ ﹲﺓ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﱢﻨﻔﹶﺎ ﹺ،ِﹶﻟﻪُ َﺑﺮَﺍﺀَﺗﹶﺎﻥ
6- Thiên Sứ nói : "Ai dâng lễ Solah bốn mươi ngày cùng với tập thể
kịp với lần Takbir đầu tiên thì được ban cho hai điều: được bảo vệ
khỏi lửa hỏa ngục và trong sạch về tội đạo đức giả." Trích từ AlSoheehah 1979.

ﺼﻠﱠﻰ
َ  َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻣ َﻌﻪُ َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ،ﺴِﻠ ﹴﻢ ﹺﺇْﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﻭَﺍ ْﺣِﺘﺴَﺎﺑًﺎ
ْ  )) َﻣ ﹺﻦ ﺍﱠﺗَﺒ َﻊ َﺟﻨَﺎ َﺯ ﹶﺓ ُﻣ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٧
ﺻﻠﱠﻰ
َ  َﻭ َﻣ ْﻦ،ٍﻁ ِﻣﹾﺜﻞﹸ ﹸﺃ ُﺣﺪ
ٍ  ﹸﻛﻞﱡ ِﻗﲑَﺍ، ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﻳ ْﺮ ﹺﺟﻊُ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﺟ ﹺﺮ ﹺﺑ ِﻘﲑَﺍ ﹶﻃْﻴﻦﹺ،ﻍ ِﻣ ْﻦ َﺩ ﹾﻓﹺﻨﻬَﺎ
 َﻭَﻳ ﹾﻔﺮُ ﹶ،َﻋﹶﻠْﻴﻬَﺎ
.٣٤٩٨ ﻁ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
ٍ َﻋﹶﻠْﻴﻬَﺎ ﹸﺛﻢﱠ َﺭ َﺟ َﻊ ﹶﻗْﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ْﺪﹶﻓ َﻦ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﻳ ْﺮ ﹺﺟ ُﻊ ﹺﺑ ِﻘﲑَﺍ
7- Thiên Sứ nói : "Ai đi theo thi hài người Muslim bằng sự tin tưởng
và mong muốn phần thưởng (từ Allah) rồi dâng lễ Solah (cũng mọi
người) cho thi hài và chờ đợi đến chôn cất xong thì được thưởng hai
Qirot mỗi Qirot lớn bằng núi Uhud, còn ai chỉ dâng lễ cho thì hài rồi
trở về trước khi chôn cất được thưởng một Qirot." Trích từ Soheeh
Al-Targheeb 3498.

ُﺴ ْﻖ َﺭ َﺟ َﻊ ﹶﻛَﻴ ْﻮ َﻡ َﻭﹶﻟ َﺪْﺗﻪ
ُ  َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﻔ،ﺖ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ َﻳ ْﺮﹸﻓﺚﹾ
َ  )) َﻣ ْﻦ َﺣ ﱠﺞ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟَﺒْﻴ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٨
.٢٤٦٤ ﹸﺃﻣﱡ ُﻪ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
8- Thiên Sứ nói : "Ai thực hiện Haj tại ngôi đền (Ka'bah) này, trong
khi làm y không quan hệ tình dục và không làm điều tội lỗi cũng
không nói bậy thì y giống như mới lọt lòng mẹ." Trích từ Soheeh AlNasay 2464.

((ﲔ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛ َﻌ ْﺪ ﹺﻝ َﺭﹶﻗَﺒ ٍﺔ
ﺻﻠﱠﻰ َﺭ ﹾﻛ َﻌَﺘ ﹺ
َ ﺖ َﺳْﺒﻌًﺎ َﻭ
ِ ﻑ ﹺﺑ َﻬﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟَﺒْﻴ
َ  )) َﻣ ْﻦ ﻃﹶﺎ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٩
.٢٧٢٥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
9- Thiên Sứ nói : "Ai Tawwaf tại ngôi đền (Ka'bah) này bảy vòng rồi
dâng lễ Solah hai Rất-at thì giống như phóng thích một nô lệ." Trích
từ Al-Soheeh 2725.

٥

ﺼْﺒﻪُ(( ﺻﺤﻴﺢ
ِ ُﺸﻬَﺎ َﺩ ﹶﺓ ﺻَﺎ ِﺩﻗﹰﺎ ﹸﺃ ْﻋ ِﻄَﻴﻬَﺎ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﻟ ْﻢ ﺗ
ﺐ ﺍﻟ ﱠ
َ  )) َﻣ ْﻦ ﹶﻃﹶﻠ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١٠
.١٢٧٧ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
10- Thiên Sứ nói : "Ai cầu xin được chết vì thánh chiến bằng sự thật
lòng thành tâm thì sẽ được ban cho dù họ không tử vì thánh chiến."
Trích từ Soheeh Al-Targheeb 1277.

ُ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻛﻔﱠَﻨﻪ،ﺴَﺘ َﺮﻩُ َﺳَﺘ َﺮﻩُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮﺏﹺ
َ  ﹶﻓ،ﺴ ﹶﻞ َﻣﱢﻴﺘًﺎ
 )) َﻣ ْﻦ ﹶﻏ ﱠ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١١
.٢٣٥٣ ﺱ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺴْﻨﺪُ ﹺ
ﹶﻛﺴَﺎ ُﻩ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱡ
11- Thiên Sứ nói : "Ai tắm cho thi hài, trong khi tắm che đậy những
phần kín và những khuyết điểm trên cơ thể thi hài được Allah che
đậy tội lội của họ (vào ngày phán xử), ai quấy vải liệm cho thi hài
được Allah ban cho mặc áo tơ lụa mịn màng (của thiên đàng)." Trích
từ Al-Soheeh 2353.

ﷲ ﹶﻟ ُﻪ ﹺﺑ ﹸﻜ ﱟﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ﹴﻦ
ُﺐﺍ
َ ﺕ ﹶﻛَﺘ
ِ ﲔ َﻭﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣَﻨﺎ
 )) َﻣﻦ ِﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ﹶﻔ َﺮ ِﻟ ﹾﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣﹺﻨ ﹺ:  ﹶﻗﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١٢
.٦٠٢٦ ﺴَﻨ ﹰﺔ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
َ َﻭ ُﻣ ْﺆ ِﻣَﻨ ٍﺔ َﺣ
12- Thiên Sứ nói : "Ai cầu xin tha thứ tội cho những người có đức
tin nam và nữ thì được Allah ghi cho họ cứ một người đức tin nam
hay nữ thì họ được một điều tốt." Trích từ Al-Soheeh 6026.

ﺸ ﹺﺮ
ْ 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-١٣
.٣٣٢٧ ﻑ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ٌ ﻑ َﻭﻣِﻴ ٌﻢ َﺣ ْﺮ
ٌ ﻑ َﻭ ﹶﻻ ٌﻡ َﺣ ْﺮ
ٌ ﻒ َﺣ ْﺮ
ٌ ﻑ َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ﹶﺃِﻟ
ٌ ﹶﺃ ْﻣﺜﹶﺎِﻟﻬَﺎ ﹶﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﱂ َﺣ ْﺮ
14- Thiên Sứ nói : "Ai đọc một chữ cái trong kinh sách của Allah
(tức Thiên Kinh Qur'an) thì được thưởng một điều tốt và điều tốt đó
được nhân lên mười lần. Ta không nói Alif Làm Mim là một chữ
nhưng thật ra Alif là một chữ, Làm là một chữ và Mim là một chữ."
Trích từ Al-Soheeh 3327.

،ﺖ َﻋْﻨﻪُ َﺧﻄﹶﺎﻳَﺎ ُﻩ
ْ  ُﺣ ﱠﻄ،ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ ﻓِﻲ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ ﻣِﺎﹶﺋ ﹸﺔ َﻣ ﱠﺮ ٍﺓ
َ  )) ُﺳْﺒﺤَﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ َﻭﹺﺑ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١٤
.٧ ﺤ ﹺﺮ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ْ ﺖ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ َﺯَﺑ ِﺪ ﺍﹾﻟَﺒ
ْ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎَﻧ
14- Nabi  nói: “Ai nói: ((ﺤﻤْـ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ َﻭﹺﺑ
ِ  ))ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍtrong ngày một trăm
lần thì sẽ được xóa sạch những tội lỗi của y cho dù có nhiều như bọt
biển.” Trích từ Soheeh Al-Kalim Al-Taiyib 7.
٦

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca
tụng tán dương}

ﺸﺮﹰﺍ ﹶﺃ ْﺩ َﺭ ﹶﻛْﺘ ُﻪ
ْ ﺴﻲ َﻋ
ِ ﲔ ُﻳ ْﻤ
َ ﺸﺮﹰﺍ َﻭ ِﺣ
ْ ﺼﹺﺒ ُﺢ َﻋ
ْ ﲔ ُﻳ
َ ﺻﱠﻠﻰ َﻋﹶﻠ ﱠﻲ ِﺣ
َ  )) َﻣ ْﻦ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١٥
.٦٣٥٧ َﺷ ﹶﻔﺎ َﻋِﺘﻲ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘَﻴﺎ َﻣ ِﺔ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ
15- Thiên Sứ nói : "Ai cầu xin bình an cho Ta vào mỗi sáng mười lần
và mỗi chiều mười lần, y được Ta biện hộ cho vào ngày phán xử."
Trích từ Soheeh Al-Jame' 6357.

((ُﺠﱠﻨ ِﺔ ﹶﺃ ْﻭ َﺳ َﻊ ِﻣْﻨﻪ
َ ﺠﺪًﺍ َﺑَﻨﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟﻪُ َﺑْﻴﺘًﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ﺴﹺ
ْ  )) َﻣ ْﻦ َﺑَﻨﻰ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١٦
.٣٤٤٥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
16- Thiên Sứ nói : "Ai xây dựng một Masjid (thánh đường) vì Allah
sẽ được Ngài xây cho một ngôi nhà trong thiên đàng lớn hơn Masjid
rất nhiều." Trích từ Al-Soheehah 3445.

ﺨﹶﻠ ﹲﺔ ِﻓﻲ
ْ ﺖ ﹶﻟﻪُ َﻧ
ْ  ﻏﹸ ﹺﺮ َﺳ.ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
َ  )) َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ َﻭﹺﺑ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١٧
.٦٤ ﺠﱠﻨ ِﺔ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
َ ﺍﹾﻟ
17- Nabi nói : “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.” Trích từ Al-Soheehah 64.
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, Đấng vĩ đại và bằng lời ca ngợi
Ngài mà tụng niệm tán dương.}

ُﻚ ﹶﻟﻪُ ﹶﻟﻪ
َ  )) َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻓِﻰ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ ﻣِﺎﹶﺋ ﹶﺔ َﻣ ﱠﺮ ٍﺓ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١٨
ﺖ ﹶﻟﻪُ ﻣِﺎﹶﺋ ﹸﺔ
ْ ﺏ َﻭﻛﹸِﺘَﺒ
ﺸ ﹺﺮ ﹺﺭﻗﹶﺎ ﹴ
ْ ﺤ ْﻤ ُﺪ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ َﻋ ْﺪ ﹶﻝ َﻋ
َ ﻚ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ
ُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
ﺕ
ِ ﺸْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﺳَﺎِﺋ َﺮ َﻳ ْﻮ ِﻣ ِﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﺄ
ﺤ َﻲ َﻋْﻨﻪُ ﻣِﺎﹶﺋﺔﹸ َﺳﱢﻴﹶﺌ ٍﺔ َﻭ ﹸﻛﻦﱠ ﹶﻟﻪُ ِﺣ ْﺮﺯًﺍ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ
ِ ُﺴَﻨ ٍﺔ َﻭﻣ
َ َﺣ
.٣٠٦٤ ﻀ ﹶﻞ ِﻣﻤﱠﺎ ﹶﺃﺗَﻰ ﹺﺑ ِﻪ ﹺﺇﻻﱠ َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ َﺮ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
َ ﹶﺃ َﺣ ٌﺪ ﹺﺑﹶﺄ ﹾﻓ
18- Thiên Sứ nói : "Ai nói trong ngày một trăm lần câu:

ﺤ ْﻤ ُﺪ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ
َ ﻚ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ
ُ ﻚ ﹶﻟﻪُ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
َ  ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳtương
tự như họ phóng thích mười nô lệ đồng thời được viết cho một trăm
điều tốt và được xóa đi một trăm điều xấu. Điều đó trở thành vòng
bảo vệ họ tránh khỏi Shayton cả ngày cho đến tối, và không ai sẽ tốt
hơn họ trừ khi nói nhiều hơn họ." Trích từ Soheeh Ibn Majah 3064.
٧

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.}

ﺼ َﻢ ِﻣ ْﻦ ِﻓْﺘَﻨ ِﺔ
ِ ُ ﻋ،ِﺕ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﱠﻭ ﹺﻝ ﺳُﻮ َﺭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ْﻬﻒ
ٍ ﺸ َﺮ ﺁﻳَﺎ
ْ ﻆ َﻋ
 )) َﻣ ْﻦ َﺣ ِﻔ ﹶ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-١٩
.٦٢٠١ ﺍﻟ ﱠﺪﺟﱠﺎ ﹺﻝ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ
19- Thiên Sứ nói : "Ai thuộc mười Ayat đầu tiên của chương AlKahf được bảo vệ tránh khỏi tai họa của Al-Dadjaal." Trích từ Soheeh
Al-Jame' 6201.

ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻋَﺎﻓﹶﺎﻧﹺﻲ ِﻣﻤﱠﺎ ﺍْﺑﺘَﻼ َﻙ
َ  ﺍﹾﻟ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، )) َﻣ ْﻦ َﺭﺃﹶﻯ ﻣُْﺒَﺘﻠﹰﻰ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٠
.٦٠٢ ﻚ ﺍﹾﻟﺒَﻼ ُﺀ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
َ ﺼْﺒﻪُ ﹶﺫِﻟ
ِ ُﻼ ﹶﻟ ْﻢ ﻳ
ﻀﹶﻠﻨﹺﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛِﺜ ﹴﲑ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺧﹶﻠ َﻖ َﺗ ﹾﻔﻀِﻴ ﹰ
 َﻭﹶﻓ ﱠ،ِﹺﺑﻪ
20- Thiên Sứ nói : "Ai thấy sự thử thách (hoặc tai nạn) xảy ra đối
với người khác rồi nó:
ﻼ
ﻀﹶﻠﻨﹺﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛِﺜ ﹴﲑ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺧﹶﻠ َﻖ َﺗ ﹾﻔﻀِﻴ ﹰ
 َﻭﹶﻓ ﱠ،ِﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻋَﺎﻓﹶﺎﻧﹺﻲ ِﻣﻤﱠﺎ ﺍْﺑﺘَﻼ َﻙ ﹺﺑﻪ
َ  ﺍﹾﻟsẽ không
bao giờ bị như thế." Trích từ Al-Soheehah 602.
Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính dâng Allah Đấng đã
ban cho bề tôi tránh được sự thử thách (tránh được tai nạn) và đã ban cho
bề tôi rất nhiều sự ưu đãi hơn những người khác.}

ُ َﻭﹶﻟﻪ،ﻚ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ
ُ  )) َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢١
ﺸﺮًﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛ َﻤ ْﻦ ﹶﺃ ْﻋَﺘ َﻖ َﺭﹶﻗَﺒ ﹰﺔ ِﻣ ْﻦ َﻭﹶﻟ ِﺪ ﹺﺇ ْﺳﻤَﺎﻋِﻴ ﹶﻞ(( ﺻﺤﻴﺢ
ْ  َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ َﻋ،ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ﺍﹾﻟ
.٤٦٥٣ ﺍﳉﺎﻣﻊ
21- 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 một nô lệ thuộc con cháu Isma-il.” Trích từ Soheeh Al-Jamé 4653.
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.}
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ﺸﺮًﺍ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻋ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﻋﹶﻠ ﱠﻲ ﺻَﻼ ﹰﺓ
َ  )) َﻣ ْﻦ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٢
.٤٠٢
22- Thiên Sứ nói : "Ai cầu xin bình an cho Ta một lần được Allah
ban cho họ mười lần." Trích từ Soheeh Al-Tirmizy 302.

 ﹶﻓ َﻤ ْﻦ،ٌ َﻭ ﹶﻻ ﻳُْﺒ ِﻐﻀُﻬُ ْﻢ ﹺﺇﻻﱠ ُﻣﻨَﺎِﻓﻖ،ٌﺤﺒﱡ ُﻬ ْﻢ ﹺﺇﻻﱠ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻦ
ِ ﺼﺎ ُﺭ ﹶﻻ ُﻳ
َ  ))ﺍ َﻷْﻧ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٣
.١٩٧٥ ﻀﻪُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
َ ﻀﻬُ ْﻢ ﹶﺃْﺑ َﻐ
َ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﺃْﺑ َﻐ،ُﹶﺃ َﺣﱠﺒﻬُ ْﻢ ﹶﺃ َﺣﱠﺒﻪُ ﺍﻟﱠﻠﻪ
23- Thiên Sứ nói : "Chỉ có người có đức tin mới yêu thương những
người Ansor (thị dâng Madinah) còn kẻ đạo đức giả thì ganh ghét họ.
Vì thế, ai thương yêu họ (thị dân Madinah) thì được Allah yêu
thương còn ai ganh ghét họ thì bị Allah ghét bỏ." Trích từ Al-Soheeh
1975.

ﺖ ِﻇ ﱢﻞ
َ ﺤ
ْ ﺿ َﻊ ﹶﻟﻪُ ﹶﺃ ﹶﻇﻠﱠﻪُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﺗ
َ ﺴﺮًﺍ ﹶﺃ ْﻭ َﻭ
ِ  )) َﻣ ْﻦ ﹶﺃْﻧ ﹶﻈ َﺮ ُﻣ ْﻌ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٤
.١٠٥٢ َﻋ ْﺮ ِﺷ ِﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﹶﻻ ِﻇﻞﱠ ﹺﺇﻻﱠ ِﻇﻠﱡ ُﻪ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
24- Thiên Sứ nói : "Ai trì hoãn nợ nần cho người gặp khó khăn hoặc
giảm nợ cho họ được Allah che mát dưới ngai vương của Ngài vào
ngày mà không có bóng mát ngoại trừ bóng mát của ngai vương
Ngài." Trích từ Soheeh Al-Tirmizy 1052.

.٢٢٦٢ ﺴِﻠﻤًﺎ َﺳَﺘ َﺮﻩُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ(( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ْ  )) َﻭ َﻣ ْﻦ َﺳَﺘ َﺮ ُﻣ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٥
25- Thiên Sứ nói : "Và ai che đậy việc làm xấu của người Muslim
được Allah che đậy tội lỗi của y vào ngày phán xử." Hadith do AlBukhory 2262 ghi lại.
Ibn Hajar nói trong Fath Al-Bary: 'chỉ che đậy những việc làm đã
từ bỏ và sợ xấu hổ nếu mọi người biết, còn những việc làm tội lỗi qua
nhiều lần khuyên bảo mà vẫn tiếp diễn buộc phải báo cho Hakim (vị
thống lãnh).'

ﺼَﺒ َﺮ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ﱠﻦ َﻭﹶﺃ ﹾﻃ َﻌ َﻤﻬُ ﱠﻦ َﻭ َﺳﻘﹶﺎ ُﻫﻦﱠ
َ ﺕ ﹶﻓ
ٍ ﻼﺙﹸ َﺑﻨَﺎ
 )) َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ ﹶﺛ ﹶ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٦
.٢٩٤ َﻭ ﹶﻛﺴَﺎ ُﻫﻦﱠ ِﻣ ْﻦ ﹺﺟ َﺪِﺗ ِﻪ ﹸﻛﻦﱠ ﹶﻟﻪُ ِﺣﺠَﺎﺑًﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
26- Thiên Sứ nói : "Ai có ba người con gái kiên nhẫn chịu đựng (dạy
dỗ họ), cung cấp thức ăn, thức uống và cái mặc cho họ bằng tài sản
của y thì ba người con gái trở thành vật chắc bảo vệ y khỏi lửa hỏa
ngục vào ngày tận thế." Trích từ Al-Soheeh 294.
٩

ﺐ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺣ ﹼﻘﹰﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ
ﺽ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤﻐِﻴ ﹺ
ﺏ َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﺮ ﹺ
 )) َﻣ ْﻦ ﹶﺫ ﱠ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٧
.٢٨٤٨ َﻭ َﺟﻞﱠ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻌِﺘ ﹶﻘﻪُ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
27- Thiên Sứ nói : "Ai bảo vệ che chở danh tiếng cho người anh em
vắng mặt của y được Allah cứu vớt khỏi lửa của hỏa ngục." Trích từ
Soheeh Al-Targheeb 2848.

 )) َﻣ ْﻦ ﹶﻛ ﹶﻈ َﻢ ﹶﻏْﻴﻈﹰﺎ َﻭﻫُ َﻮ ﻗﹶﺎ ِﺩ ٌﺭ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُْﻨ ِﻔ ﹶﺬﻩُ َﺩﻋَﺎ ُﻩ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﻠﹶﻰ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٨
.٢٣٢٨ ﺤﻮ ﹺﺭ ﺷَﺎ َﺀ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ُ ﺨﱢﻴ َﺮﻩُ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ
َ ُﻼِﺋ ﹺﻖ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﺣﺘﱠﻰ ﻳ
ﺨﹶ
َ ﺱ ﺍﹾﻟ
ُﺭ ُﺅﻭ ﹺ
28- Thiên Sứ nói : "Ai kiềm chế được cơn thịnh nộ và luôn có khả
năng kiềm chế được mỗi khi giận được Allah khoe với tất cả tạo vật
vào ngày tận thế và được lựa chọn phụ nữ (của thiên đàng) tùy
thích." Trích trừ Al-Soheehah 2328.

٢٣٢٨ ﺿ َﻊ ِﻟﱠﻠ ِﻪ َﺭﹶﻓ َﻌ ُﻪ(( ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
َ  )) َﻣ ْﻦ َﺗ َﻮﺍ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٢٩
29- Thiên Sứ nói : "Ai khiêm tốn vì Allah y được Ngài nâng lên cao."
Trích trừ Al-Soheehah 2328.

ﺼ ﹾﻞ
ِ  ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ،ِﺴﹶﺄ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﹶﺃﹶﺛ ﹺﺮﻩ
َ ﻂ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﹺﺭ ْﺯِﻗ ِﻪ َﻭﻳُْﻨ
ﺴﹶ
َ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُْﺒ
 )) َﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ﱠ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٣٠
.٤٦٣٩  ﻭﻣﺴﻠﻢ٥٥٢٧ َﺭ ِﺣ َﻤﻪُ(( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
30- Thiên Sứ nói : "Ai muốn được ban thêm nhiều bổng lộc và được
kéo dài tuổi thọ thì hãy kết nối tình nghĩa dòng tộc." Hadith do AlBukhory 5527 và Muslim 4639 ghi lại.

ﺴَﻨ ٍﺔ َﻭﻓِﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎﹺﻧَﻴ ِﺔ
َ ﺖ ﹶﻟﻪُ ﻣِﺎﹶﺋ ﹸﺔ َﺣ
ْ ﺿ ْﺮَﺑ ٍﺔ ﻛﹸِﺘَﺒ
َ  )) َﻣ ْﻦ ﹶﻗَﺘ ﹶﻞ َﻭﺯَﻏﹰﺎ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﱠﻭ ﹺﻝ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ-٣١
.٢٩٧٨ ﻚ(( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
َ ﻚ َﻭﻓِﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎِﻟﹶﺜ ِﺔ ﺩُﻭ ﹶﻥ ﹶﺫِﻟ
َ ﺩُﻭ ﹶﻥ ﹶﺫِﻟ
31- Thiên Sứ nói : "Ai giết chết thằn lằn trong cái đánh đầu tiên
được Allah viết cho một trăm điều tốt, giết trong cái đánh thứ hai thì
không được như lần đánh đầu tiên còn giết trong cái đánh thứ ba thì
không được như lần đánh thứ hai)." Trích từ Soheeh Al-Targheeb
2978.
Dịch thuật: Ibn Ysa.
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