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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 xứng đáng được thờ phụng mà
chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài
và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul
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của Ngài Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ
Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người
Muslim. Ali Imraan: 102 (chương 3). 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 Hawwa). Rồi từ (Adam và Hawwa) 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. Al-Nisa: 1 (chương 4). 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. Al-Ahzaab: 70 –
71 (chương 33).
Quí đạo hữu Muslim, hãy hết lòng kính sợ Allah và
biết rằng con người chúng ta được Ngài tạo ra không vìmục
đích cuộc sống tạm bợ, phù phiếm của trần gian này mà con
người chúng ta được tạo ra chỉ vìsắc lệnh vĩ đại của Đấng Tạo
Hóa đó là tôn thờ Ngài duy nhất,

ِ ُ َِ َ ََ
ُ ُ ِ ٱۡل ذن َل ِٱۡل َ ذ
65 :﴾ اذلاريات٥٦ ِ نس لِ ا ِِلَعبدل
ِ ﴿لما خمقت
ِ

Và TA (Allah) đã không tạo hóa ra loài Jin và loài người
ngoại trừ là để chúng tôn thờ riêng TA. Al-Zaariyaat: 56
(chương 51). Cũng chỉ vìmục đích vĩ đại này mà Đấng Tạo
Hóa đã cho quyền con người sử dụng toàn bộ mọi thứ trước
mặt họ để giúp họ hoàn thành sứ mạng vĩ đại, đó là tôn thờ
Ngài duy nhất. Cho nên, chúng ta hãy tận dụng cuộc sống tạm
bợ này để đầu tư cho cuộc sống vĩnh viễn mai sau, bởi cuộc
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sống ngày sau mới là cuộc sống đích thực và sự hưởng thụ ở
ngày sau mới là sự hưởng thụ trường tồn, chỉ dành riêng cho
những ai biết vâng lời, biết phục tùng Đấng Tạo hóa, biết kiềm
hãm bản thân trước mọi dục vọng, biết làm tròn bổn phận của
một nô lệ đối với Chủ Nhân.
Là con người không ai lại không phạm tội chỉ nhiều
hay ít; chỉ nặng hay nhẹ mà thôi. Nhưng có mấy lại cân nhắc
rằng đâu là tội nặng, đâu là tội nhẹ, đâu là tội đẩy con người
rời khỏi Islam mà sa vào hỏa ngục mãi mãi . . . Được truyền
lại rằng, Nabi Musa  đang ngồi trong nhà riêng của
Người thìbổng nghe tiếng gõ cửa, Người đứng dậy đến mở
cửa thìthấy một phụ nữ, bà nói: “Thưa Nabi của Allah, thưa
Kalimallah, tôi đã phạm một tội rất đỗi lớn, nay tôi biết lỗi
mà quay lại sám hối nhưng không biết có được chấp nhận
không ?”
- Nabi Musa  hỏi: “Vậy cô đã phạm tội gì?”
- Người phụ nữ tự thú: “Tôi đã Zina và sau khi hạ sinh
đứa con Zina đó tôi đã giết chết nó.”
- Nabi Musa  đuổi: “Hãy rời khỏi nhà ta nhanh lên,
hỡi cô gái hư đốn, đừng để lưỡi tầm sét từ trên trời đánh xuống
rồi ta bị diệt vong do tội lỗi của cô.” Thế là người phụ nữ quay
đi trong tâm trạng đau khổ tột cùng. Lúc đó Đại Thiên Thần
Jibreel  hạ thế đến với Nabi Musa  mà nói: “Này Musa,
sao ngươi lại khướt từ lời thỉnh cầu của người phụ nữ đó?
Chẳng lẽ Ngươi không biết rằng còn có tội lỗi khác trọng đại
hơn tội lỗi của người phụ nữ đã phạm hay sao?”
- Nabi Musa  hỏi: “Vậy, tội lỗi nào còn nặng nề
hơn ?”
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- Jibreel  đáp: “Là tội bỏ hành lễ Salah.”
Đúng vậy, tội bỏ hành lễ Salah trọng đại hơn cả tội
Zina, hơn cả tội cho Riba (cho vay lấy lãi), hơn cả tội uống
rượu, hơn cả tội cờ bạc, hơn cả tội bất hiếu với cha mẹ, hơn cả
tội lường gạt trong mua bán hoặc bất cứ đại tội nào khác thì
vẫn không so sánh bằng tội bỏ hành lễ Salah.
Thân hữu Muslim, làm sao có thể hoàn thành được sứ
mạng tôn thờ Allah duy nhất đối với các tín đồ Muslim vẫn
còn cẩu thả, lơ là với lễ nguyện Salah; vẫn còn bản tính xa lạ
không đến các Masjid để hoàn thành bổn phận của một nô lệ
đôi khi nhà của họ ngay bên cạnh hoặc rất gần với Masjid; vẫn
không thực hiện đủ năm buổi lễ Salah bắt buộc trong ngày
đêm; vẫn có tư tưởng chỉ đến Masjid vào mỗi thứ sáu có lẽ họ
nghĩ rằng Masjid chỉ mở cửa vào ngày thứ sáu không thìphải
?; có người khi đang ở nhà, đang mạnh khỏe thìluôn làm tròn
bổn phận nhưng khi rời khỏi nhà hoặc rơi vào bệnh hoạn thìhọ
liền bỏ bê bổn phận Salah, chẳng lẽ ở tại nhà và còn mạnh
khỏe họ mới bị bắt buộc hành lễ Salah còn khi rời khỏi nhà hay
bị bệnh thìhọ không bị bắt buộc hay sao? Dựa vào đâu mà họ
dám làm thế? Chẳng lẽ họ nghĩ rằng Allah không nhìn thấy,
không biết tí gìvề hoàn cảnh và sức khỏe của họ sao? Thật
vinh quang thay Allah, Ngài am tường và thông suốt hết tất cả
mọi việc từ huyền bí đến thực tại.
Và làm sao là một người Muslim cho được đối với ai
chưa từng cúi gập người trước Allah, chưa từng quỳ lạy Allah
dùchỉ là một Rak-at, thậm chí có người vẫn không thuộc được
bài At-ta-hi-ya hay là cả chương Al-Fatihah . . . vậy mà họ cứ
đinh ninh bảo mình là người Muslim có lẽ do họ tưởng rằng họ
là người Chăm chăng hay là họ tưởng rằng chỉ cần mang tên
Muhammad, tên Abdullah, tên Fatimah là đủ?. . . ôi thật đáng
6
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thương cho họ. Làm sao họ là người Muslim cho được khi họ
đã ngoãnh mặt làm ngơ với bổn phận Salah, có lẽ họ đã quên
hoặc là vốn không biết rằng:
Salah là một sự hành đạo cốt lõi để tôn thờ Allah.
Salah là một rường cột của tôn giáo Islam.
Salah là lời di huấn cuối cùng mà Rasul  đã chăng
chối.
Salah sẽ mang lại quyền lợi cho con người và Salah
cũng sẽ tướt đoạt đi quyền lợi đó một khi y ngoãnh mặc với
bổn phận Salah như U’mar , Aly  và những người khác đã
từng nói: “Không có bất cứ quyền lợi trong Islam dành cho kẻ
bỏ hành lễ Salah.”

Salah là một rường cột vĩ đại và quan trọng nhất trong
tôn giáo, nên thấy rằng Allah đã bắt buộc tất cả Rasul, tất cả
Nabi đều hành lễ Salah không ngoại trừ một ai, mặc dù các
giáo luật giữa các Nabi, giữa các Rasul đều khác nhau, riêng lễ
Salah là việc hành đạo duy nhất bắt buộc phải thực hiện sau
khi đã công nhận Allah duy nhất để tôn thờ. Ai tự xưng mình
là người chỉ tôn thờ một Đấng duy nhất nhưng y không hành lễ
Salah thìy chẳng phải là người tôn thờ Allah duy nhất đâu. Ở
trong chương Taa ha, câu Kinh 13, Allah phán bảo Musa 
rằng:

َ
ِ َ َ ذ
ِ َ ََ۠ ٓ ذ ٓ ََ ذُ َٓ َ ذ
﴾١٤ ٱلصم َٰوة َِّلِكرِ ٓي
ٱّلل  ا لِل َٰ َۦ لِ ا أُا فٱعبُ ِد ِِن َلنق ِ ِم
﴿ لُِ ِِن أُا

Quả thật, TA chính là Allah mà không có Thượng Đế nào
xứng đáng được thờ phụng ngoài TA, Ngươi hãy tôn thờ
TA duy nhất và hãy dựng đứng hành lễ Salah để tưởng nhớ
TA. (chương 20), thấy rằng sau khi Allah ra lệnh tôn thờ Ngài
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duy nhất thìlập tức bảo hãy đứng hành lễ Salah để tưởng nhớ
Ngài.
Còn trong chương Al-Muminoon, ở ngay câu Kinh đầu
tiên Allah thông báo chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về người
có đức tin Iman và động lực tạo nên chiến thắng đó là do họ
duy trìchu toàn bổn phận Salah, Ngày phán:

َ ُ

َ ِ

َ َ

ُِ

ذ

َ ُ ِ ُِ َ َ َِ ِ َ

َ  ٱَّل١ ﴿قد نفمح ٱلوؤمِنو
١ - ٢ :﴾ المؤمنون٢ ِعو
ِ َٰ َٰ ِين هم ِف ََهِهِم
Quả thật, những người có niềm tin Iman chắc chắn sẽ
thành đạt * Họ là những người dâng lễ Salah một cách
sùng kính. Al-Muminoon: 1 – 2 (chương 23), và cũng trong
chương Al-Muminoon này câu số 9 đến câu 11 Allah đã ấn
định thiên đàng tầng cao nhất Al-Firdaws dành để cho nhóm
người luôn duy trìviệc hành lễ Salah, Ngài phán:

َ َ َٰ َ َ ِ ُ َ َ ذ
َ ُ َ َ ذ
َ ُ ِ ُ َ َ ُ
َ ُ ُ
 ٱَّلِين ي ِرثو١٠  ن ْل َٰٓلئِك ه ُم ٱل َوَٰرِثو٩ َم َوَٰهِهِ ِم ُيَاف ِظو
﴿لٱَّلِين هم لَع
َ ُ َٰ َ َ ِ ُ َ ِ َ ِ ِ
﴾١١ لل
ِ َٰ ٱلفِردلس هم فِيها

Và họ là những người luôn duy trìviệc dâng lễ Salah (tại
Masjid) * Họ thật sự được thừa kế * Là những người thừa
kế tầng Al-Firdaws thiên đàng hạnh phúc, nơi mà họ sẽ vào
đó sống đời đời.

Salah là sự hành đạo cốt lõi để tôn thờ Allah, là ánh
sáng nằm trong ánh sáng, là hồng phúc, là bổng lộc, là sự tốt
đẹp, là niềm vui, là niềm hạnh phúc, là sự bình thản nội tâm, là
bằng chứng trình diện trước Allah, là tấm vé để người Muslim
bước vào thiên đàng . . . Ai duy trì nó sẽ là người chiến thắng,
còn ai bê tha nó, ai hững hờ với nó ắt sẽ bị Allah bỏ y chìm
trong lầm lạc. Đặc biệt là lễ Salah Al-Fajr, ai hành lễ Salah này
8
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cùng tập thể thìlễ Salah được đưa lên trời bằng ánh sáng hào
quang và bảo:

َ ُ َ َ َ
ح
))الل ك َما َح ِفظ َت ِن
((ح ِفظك

“Allah sẽ bảo vệ anh giống như anh đã cố duy trìta” còn ai
hành lễ Salah này một cách trễ nảy ngoài giờ ấn định hoặc
không hành lễ cùng tập thể thìlễ Salah đó được đưa lên trời
bằng bóng tối mùmịt và bảo:

َ َ َ ُ َ َ ح
))الِل ك َما ضيع َت ِن
((ضيعك

“Allah sẽ bỏ mặc ngươi lầm lạc giống như nguơi đã bê tha,
đã lơ là với ta.”

Salah là sự hành đạo cốt lõi để tôn thờ Allah mà
không một việc hành đạo nào có thể so sánh hay thay thế được.
Vìvậy, thấy rằng trong chương Maryam câu Kinh số 59, Allah
đã khuyến cáo sẽ trừng trị mạnh mẽ đối với ai dám bê tha với
bổn phận Salah,
ََ َ َ
َ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ َٰ َ َ ۢ َ ِ ِ َ ِ ٌ َ َ ُ ْ ذ َ َٰ َ َ ذ َ ُ ْ ذ
ت فلوف يمقو
ِِۖ ﴿۞ فخمف مِن بع ِده ِم خم ف نضاعوا ٱلصموة لٱتبعوا ٱلِهو
َ
﴾٥٩ غ ًّيا

Nhưng tiếp sau họ là một hậu duệ bỏ bê việc dâng lễ Salah
và theo đuổi những dục vọng thấp hèn, rồi họ sẽ bị ném vào
Ghaiya. (chương 19), ông Ibnu A’bbaas  nói: “Không phải
ý nghĩa câu: bỏ bê việc dâng lễ Salah là bỏ hẳn việc hành lễ
Salah mà chỉ là sự trì hoãn việc hành lễ Salah đến ra khỏi giờ
giấc đã ấn định.”
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Ông Sa-e’d bin Al-Musaiyim  đã nói: “Ai hành lễ
Salah Al-Fajr sau khi mặt trời đã mọc, hành lễ Salah Al-Zhuhr
cùng với Al-A’sr, Al-A’sr cùng với Al-Maghrib, Al-Maghrib
cùng với Al-I’sha và Al-I’sha thì trì hoãn đến hơn nữa đêm, họ
là những người mà Allah đã khuyến cáo rồi sẽ rơi vào
Ghaiya.”
Vậy Ghaiya là gì? Ghaiya là tên của một trong các
thung lũng của hỏa ngục, có đáy rất sâu, có mùi hôi tanh rất
khủng khiếp do dòng chảy của nó chính là máu mủ được chảy
ra từ những cơ thể người đang bị hành hạ trong hỏa ngục và
đây là thung lũng có sức nóng cao nhất trong tất cả các thung
lũng của hỏa ngục. Đây chỉ mới là hành phạt dành cho những
ai bê tha bổn phận Salah và sẽ ra sao đối với ai bỏ hẳn lễ
nguyện Salah???
Thân hữu Muslim, con người chúng ta thường hay
than van về nợ nần, về bệnh hoạn, về tai ương nạn kiếp, về
buồn phiền, về rắc rối cuộc sống, và than rằng . . . và rồi than
rằng . . . nhưng mà chúng ta nào tự kiểm điểm lại bản thân đã
làm tròn nhiệm vụ của một nô lệ đối với Đấng Chủ Tể chưa ?
Cho nên, hãy đứng hành lễ Salah, hãy quỳ mọp phủ phục trước
Allah Tạo Hóa Tối Cao thìtất cả mọi khó khăn sẽ được giải
quyết sau đó.
Đối với những người khướt từ việc quỳ lạy Allah ở
trần gian này thìsẽ không có cơ hội quỳ lạy Ngài khi tất cả
người có đức tin Iman phủ phục quỳ lạy trước mặt Allah ở
ngày sau, riêng y sẽ phải nhục nhã đứng cùng với nhóm người
phủ nhận đức tin Allah,
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ً َٰ َ
َ ُ َ ِ َ َ َ ُ ُّ َ َ ِ َ ِ ُ َ
َ ُ َ ِ
ِ َعة
﴿ي َ ِو َم يُكِ ف عن ََاق ليدعو لَِل ٱللجودِ فَ يلم ِط
ِ َٰ ٤٢ يعو
َ
َ َِ
ُ ٱلل
ُّ  َلقَ ِد ََكُُوا ْ ي ُ ِد َع ِو َ ل ََلٞۖ ص َٰ ُر ُه ِم ه َ ِر َه ُق ُه ِم ذ ذِلة
َٰ َ جو ِد َل ُه ِم
﴾٤٣ سم ُِوو
أب
ِ
Vào giờ khắc khủng khiếp nhất, kinh hoàng nhất của ngày
tận thế thìtất cả mọi việc đều được phơi bày và chúng sẽ
được gọi đến để quỳ mọp phủ phục trước Allah nhưng
chúng không thể quỳ được * Các cặp mắt của chúng đều
cúi xuống đầy tủi nhục và xấu hổ, do trước kia (trên trần
gian chúng đã khướt từ việc) quỳ lạy Allah lúc chúng còn
mạnh khỏe. Al-Qalam: 42 – 43 (chương 8), mọi người đừng
bao giờ tưởng rằng đây là câu Kinh nói về người ngoại đạo,
nói về những người không tin tưởng vào Allah và Rasul của
Ngài. Ông Sa-e’d bin Al-Musaiyib  nhận xét khi đọc đến câu
đoạn Kinh này: “Xin thề bởi Đấng đã thiên khải Kinh AlTawraah, đã thiên khải Kinh Al-Injeel và đã thiên khải Thiên
Kinh Qur’an, đây là câu Kinh nói về những người không đến
tham gia hành lễ Salah cùng tập thể.” Và điều gìcấm cản
người Muslim không hành lễ Salah, điều gìníu kéo làm họ
không đến được Masjid, chẳng lẽ họ có thể ngồi hàng giờ trước
ti vi để xem bóng đá, để ngồi uống cà phê tán gẩu, để bàn
chuyện làm ăn mua bán . . . vậy mà chỉ có mỗi năm mười phút
đi đến Masjid để làm hài lòng Đấng đã tạo hóa ra họ, vậy mà
họ vẫn không thực hiện được!!!
Tại sao đối với những người tự xưng mình là người
Muslim, đang mang tên của một người Muslim mà vẫn dững
dưng với lễ nguyện Salah? Họ nào biết được rằng Allah sẽ
không chấp nhận của bất cứ việc làm thiện tốt nào của họ
ngoại trừ sau khi đã công nhận lễ Salah của họ. Chúng ta sẽ
nghĩ sao đối với một thanh niên muốn vào trường đại học và đã
nộp hồ sơ với rất nhiều bằng cấp nào là bằng tiếng anh và bằng
11
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vi tính loại giỏi, giấy khám sức khỏe loại tốt, là một người
ngoan hiền đạo đức và có rất nhiều giấy giới thiệu của những
người nổi tiếng nhưng lại không có bằng tốt nghiệp 12, thử hỏi
chàng thanh niên này được chấp nhận vào học đại học không ?
chắc chắn câu trả lời là không. Tương tự thế, tất cả mọi việc
hành đạo như sự bố thí, hiếu thảo cha mẹ, thật thà trong mua
bán, là người uy tín, bản tính tốt đẹp, là người chồng, người
cha mẫu mực, xuất Zakat đầy đủ hằng năm, làm Hajj . . . tất cả
sẽ chẳng là cái gì đối với Alalh nếu như lễ Salah của y không
được công nhận.
Được ghi chép trong bộ Saheeh Muslim, Nabi  đã
nói rằng:

َ
َ ح ُح
َ ي الر ُجل َوبَ ح
َ ((بَ ح
ي ِّ ح
))الِّش ِك َوالكف ِر ت حر ُك الصال ِة
ِ

“Vách chắn bảo vệ con người với sự thờ đa thần và phủ
nhận đức tin (vào Allah) sẽ bị đổ vỡ một khi y bỏ hành lễ
Salah.” Và Nabi  đã nói ở Hadith khác:

َ َ َُ َ َ َ َ َ ح
َحََ ح
ُ حَح
))اذلي بَينن ا َوبَين ُه حم الصال ة ف َم حن ت َرك َها فقد كف َر
ِ ((العهد

“Sự khác biệt giữa chúng ta (người Muslim) và họ (người
ngoại đạo) chính là Salah. Ai bỏ bê nó thìy là kẻ ngoại
đạo.” Hadith do Imam Ahmad và nhóm Ahlus Sunan ghi lại
bằng đường truyền đúng,
Và Nabi  nói:
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َ َ ُ ح
َ َ َ ح
َ َت َ َُل نُورا َوبُ حر َهانا َو ََنَاة ي َ حو َم الحقي
اف َظ َعلَيح َه ا ََكن َ ح
ام ِة َو َم حن ل حم يَا ِفظ َعلي ح َها
((من ح
ِ
ح
َ
َ
َ َ َ َ َ َح َ ُ ح ُ ُ َ َ ُح َ َ َ َ ََ َ َح َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ح َ ح
امان
لم يكن َل نور وال برهان وال َناة وَك ن يوم ال ِقيام ِة مع قارون وفِرعو ن وه
َ َ َ ُ َ ِّ ح
))ب ب ِن خلف
وأ
“Ai duy trìchúng (tức năm lễ nguyện Salah bắt buộc) y sẽ
được ánh sáng, được nhân chứng và được chiến thắng
trong ngày tận thế, và ai không duy trì được chúng thìy sẽ
không được ánh sáng, không có nhân chứng và bị thua
thiệt và vào ngày tận thế. Rồi y sẽ bị phục sinh cùng với
Qaaroon, Fir-a’wn, Haamaan và Abai bin Khalaf.” Hadith
do Ahmad ghi trong quyển 2 trang169.
Chắc trong chúng ta ai cũng từng nghe rằng việc hành
đạo đầu tiên của mỗi người bị mang ra tra hỏi vào ngày phán
xét cuối cùng chính là Salah như Nabi  nói:

حَح ُ َح َ ح َ َ ح َ َ َ َُُ َ ح َ ُ َ ح ََ ح
ُ اس
َ َ((إن أَو َل َما ُي
ت فق د
ب ِب ِه العبد يوم ال ِقيام ِة ِمن عم ِل ِه صالته ف ِإن صلح
ِ
َ
ح
َ
َ
َ
ح
ح
ح
َ
َ
َ
َ
َ
َ ِ أَفحل َ َح َوأَن َح َوإن ف َسدت فقد خاب َوخ
))س
ِ

“Quả thật, việc hành đạo đầu tiên của một nôlệ bị mang ra
tính sổ vào ngày tận thế chính là Salah, nếu lễ Salah tốt
đẹp, chu toàn thì y đã thành công và chiến thắng; còn nếu
như lễ Salah suy tàn thì y đã thất bại và thua thiệt.” Hadith
do Al-Tirmizhi ghi số (415), Al-Nasaa-i ghi số (469).
Quí đạo hữu Muslim, việc hành lễ Salah không phải ai
muốn thực hiện như thế nào cũng được. Đừng tưởng Salah là
sự bố thíhay là một ân huệ của con người dành cho Allah nên
muốn hành lễ Salah sao cũng được, thấy rằng có rất nhiều
người hành lễ rất sơ sài cẩu thả, rất rấp rút vội vã, rất nhanh
trong mỗi động tác . . . đối với các lễ Salah như vậy cho dùhọ
13
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có hành lễ hàng chục năm trời thìAllah chẳng chấp nhận nó.
Nabi  đã nói:

ُ َ ُ ُ ح
ِّ َ ُ َ َ ُ
ََ ََح َ ُ َ َ ُ َ َ ح
ُ ُ
ِّشها ت حس ُع َها ث ُمن َه ا
ب َُل ِمن َها ِإال ع
َصف وما ك ِت
ِ (( ِإن الرج ل ِلصّل الصالة فين
ُ ح
ُُ ُ
ُ ُ ُسبح ُع َها ُس ُد ُس َها
))ُخ ُس َها ُربُ ُع َها ثلث َها نِصف َها

“Quả thật có người sau hành lễ Salah chỉ được viết cho một
phần mười, một phần chín, một phần tám, một phần bảy,
một phần sáu, một phần năm, một phần tư, một phần ba và
một nữa mà thôi.” Hadith do Ahmad ghi số (19407) và Abu
Dawood ghi số (796). Tức tùy theo sự tập trung của mỗi người
trong lễ Salah mà được ân phước nhiều hay ít.
Chưa hết, việc cẩu thả lơ là trong lễ nguyện Salah còn
là đức tính của Munaafiq (kẻ đạo đức giả, ngụy Islam) như
Allah đã miêu tả:

َ َ ُ ْ ُ َ

َ ذ

َ ْ ُ َ َ

َٰ ﴿ِإَوذا قام ٓوا لَِل ٱلصم َٰوة ِ قاموا َل
241 :اَل﴾ النساء
Và khi chúng đứng dậy dâng lễ nguyện Salah, chúng đứng
lên một cách uể oải. Al-Nisa: 142 (chương 4), Nabi  nói:

ُ ََح
َ َ َ َُ ح
َ َ َُ حَ ح َ َ ح
َ َ َ ح
صال ة ال ِعش ا ِء َو َصال ة الفج ِر َول حو يعل ُمون َم ا ِفي ِه َما
:(أثق ل الصال ِة ََع ال ُمنا ِف ِقي
َ
ُ َََ
))َلت حوه َم ا َول حو َحبحوا

“Lễ Salah nặng nề nhất đối với nhóm người Munaafiq thực
hiện nó chính là Salah Al-I’sha và Salah Al-Fajr, giá như
bọn họ biết được giá trị của hai buổi lễ đó thế nào là họ đã
đến tham dự cho dùphải bò bằng đầu gối.” Hadith do AlBukhary ghi số (644) do Abu Hurairah  truyền lại.
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Trong chương Al-Ma-a’rij từ câu 19 đến câu 21, Allah
miêu tả những đức tính xấu đáng chê bai của một con người:

ِ ُ َ َ ذ
ِ ذ
ً ُي َمن
ً ُنس َن ُخم َِ َ َهم
ُ ِ َٱۡل
ٗ ٱلَّش َج ُز
ُّ  لذَ ا َم ذل ُۦ ذ١٩ وًع
َٰ َ ٱۡل
وًع
 ِإَوذا ملۦ٢٠ لًع
ِ
ِ ِ ﴿ ۞ل
﴾٢١

Quả thật, con người (vô đức tin) được tạo hóa vốn nôn
nóng, keo kiệt * Một khi gặp phải điều xấu thìbồn chồn lo
lắng * Còn khi gặp được sự tốt đẹp (từ giàu sang) thìlại
keo kiệt (không bố thí). Sau liệt kê các đức tính xấu này thì
Allah lại tách ra loại người không có những bản tính xấu đó ở
َ  ﴿ل ذ ا ٱل ِ ُو َصمNgoại trừ những người
câu 22, Ngài phán: ﴾ِي
ِ
hành lễ Salah. đúng vậy, các bản tính xấu vừa nêu sẽ không
tìm thấy ở những người hành lễ Salah, vậy những người hành
lễ Salah như thế nào mới không có các bản tính xấu đó? Allah
َ َ َٰ َ َ ِ ُ َ ذ
َ َٓ
phán tiếp ở câu 23: ﴾٢٣ َ َه ِ ِه ِم دائ ِ ُوو
 ﴿ٱَّلِين هم لَعHọ là
những người duy trìcác lễ nguyện Salah (bắt buộc đúng
giờ giấc). từ câu Kinh này Allah bắt đầu liệt kê các tính tốt
đẹp thấy được ở người duy trìlễ Salah đúng giờ giấc ấn định,

َ
ِ
ٓ ذ
ُ
َ ُ
َ  َل ذٱَّل٢٥ لم
َ ﴿ َل ذٱَّل
ٓ ِ ِين
ِ ِملائ ِ ِل َلٱل َو ِح ُر
ِين ي ُ َصدِقو بِيَ ِو ِم
 ل٢٤ ف ن ِم َو َٰل ِ ِه ِم َق َ ذم ِعموم
ِ َُِ
َ  ل ذ َع َذ٢٧ َ ِين ُهم م ِِن َع َذاب َربهم ُّم ِِف ُقو
َ  َل ذٱَّل٢٦ ٱلِين
ي َمأ ُمو
اب َربِهِ ِم غ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َ ذ
َ َ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ َٰٓ َ َ ذ
ُ
َ
ُ
ُ
ِ ك
َ
ِت َأيِ َمَٰنُ ُهم
ِ
ِ
َ
ُ
َٰ
جهِم نل ما مم
ِ َٰ  لِ ا لَع نزو٢٩ جهِم حفِظو
ِ  لٱَّلِين هم ل ِفرل٢٨
ُ
ذ
ِ
َ
ٓ
َ
َ
َ
َ ُ
ُ َ
َ
َ ي َممُوم
ُ ِ فَإ ذن ُه ِم َغ
َٰ َ َ ف َو ِن ِٱبم٣٠ ِي
 َلٱَّلِي َن٣١ َغ َل َراءَ ذَٰل ِك فأ ْل َٰٓلئِك ه ُم ٱل َعادل
ِ
َ ُ ٓ َ ِ َٰ َ َٰ َ َ ُ َ َ ذ
َ ُ َٰ َ ِ ِ َ َ ِ َٰ َ َٰ َ َ ِ ُ
: ﴾ المعارج٣٣  لٱَّلِين ه م بِِهده ِ ِهم قائِوو٣٢ هم ِۡلمنم ِ ِهم لعه ِد هِم رعو

33 - ١2
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Họ biết trích xuất tài sản của mình để thực hiện một phần
quy định bắt buộc (xuất Zakat) * Cho những người ăn xin
và người (thiếu hụt) không tham chiến * Họ luôn bố thíchỉ
vìngày phán xử cuối cùng * Họ liên tưởng đến hành phạt
của Thượng Đế mình mà khiếp sợ * Quả thật, hình phạt
của Thượng Đế họ chỉ dành cho kẻ bất tuân, kháng lệnh *
Họ luôn giữ mình không vi phạm Zina * Ngoại trừ, đối với
các bà vợ của họ hoặc với các nữ nô lệ trong tay họ thìhọ
không bị bắt tội * Ngoài ra, ai dám tìm cách giải tỏa sinh lý
ngoài những gìcho phép thìchúng sẽ bị tính sổ * Họ luôn
giữ uy tín, luôn đúng hẹn trong tất cả mọi quan hệ * Họ là
những người chỉ làm nhân chứng bằng sự thật đã biết rõ
ràng. Al-Ma-a'-rij: 24 - 33 (chương 70) và cuối cùng một lần
nữa Allah nhấn mạnh đức tính vĩ đại của người này bằng câu
َ َ َٰ َ َ ِ ُ َ َ ذ
َ ُ َُ
kinh số 34: ﴾٣٤ ََهِهِ ِم ُياف ِظو
 ﴿لٱَّلِين هم لَعHọ là những
người duy trì chăm sóc kỷ lưỡng lễ Salah của mình. Nabi
 nói:

ح
ََ َ َ َ َ ح
ُ
ُ اْل َ حمس ُر ُكوعهن َو ُس
ََ
جو ِد ِهن َو ُوضوئ ِ ِهن َو َم َوا ِقيتِ ِهن
ات
ِ
ِ ((من حافظ َع الصلو
ِِ
َ َ َ َ َ َ َ ح
ُ َ ََ ح َ ح
ح ح
َ ُ َ َ َ َ
))ت َلُ اْلَنة
 ((وجب:الِل دخل اْلَنة)) أ حو قال
ِ وعلِم أنهن حق ِمن ِعن ِد

“Ai duy trì năm lễ nguyện Salah bắt buộc bằng Ruku’ (cúi
rập người), bằng quỳ lạy, bằng nước Wudu hoàn chỉnh,
đúng giờ giấc đã qui định và biết được rằng năm lễ nguyện
Salah là nhiệm vụ mà Allah đã bắt buộc thì y được vào
thiên đàng.” Hoặc Người nói: “chắc chắn y được thiên
đàng.” Hadith do Ahmad ghi trong quyển 4 trang 267.
Thật khốn khổ cho những ai hành lễ Salah cẩu thả, cho
những ai cố tình trìhoãn lễ Salah ra khỏi giờ ấn định, họ sẽ gặp
phải khuyến cáo hãi hùng ở chương Al-Maa-u’n, câu 4 và 5:
16
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َ ُ

َ

َ

ُ

ذ

ِ

ِ َ

َ ِين ه ِم عن
َ ﴿ف َويل ل ِم ُو َصم
َ  ٱَّل٤ ِي
﴾ ٥ ََ هِهِ ِم ََاهو
Thật khốn khổ thay cho những người dâng lễ nguyện
Salah * Chúng là những kẻ đã cố tình trìhoãn buổi lễ đến
hết giờ. (chương 107).
Quí đạo hữu Muslim, có một câu hỏi dành cho những
ai không thể gây tổn hại hoặc mang lại lợi ích cho Allah dùchỉ
là cái nháy mắt; dành cho những ai đã được Allah che chở và
bảo vệ rất nhiều lần, rất nhiều nơi; dành cho những ai đã được
Allah ban cho biết bao là thiên lộc cả ngày lẫn đêm; dành cho
những ai đã được Allah ban cho đầy đủ ân huệ từ sức khỏe, từ
con cái, từ tiền tài, từ danh vọng . . . chẳng lẽ với tất cả những
gìhọ đang có mà họ vẫn còn tỏ thái độ tự cao, ngông cuồng, tự
phụ khướt từ việc cúi đầu, phủ phục, quỳ lạy Đấng đã tạo hóa
ra họ và ban cho họ đầy đủ mọi thứ nữa hay sao ?
Chẳng lẽ họ sẽ có khả năng giữ lại nhà cửa, tài sản
mình khi Allah muốn hủy diệt nó ?
Chẳng lẽ họ có đủ sức mạnh ngăn cản hành phạt của
Allah một khi Ngài muốn trút lên đầu họ cơn thịnh nộ ?
Hãy tỉnh giấc đi, hỡi đồng đạo Muslim, hãy tỉnh dậy đi mà
đứng hành lễ Salah bởi việc hành lễ Salah không hề lấy mất
chúng ta bất cứ điều gì, cho nên chúng ta hãy nhanh chân đến
hành lễ Salah. Xưa kia tất cả Sahabah của Nabi  đều nhìn
nhận rằng không một việc làm nào biến người Muslim khi bỏ
nó trở thành người ngoại đạo ngoại trừ bỏ bổn phận Salah.
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ح
ََ
ُ
َ َ َ ُ ََ ُ ح
حُ ح
 َونف َع ِن َو ِإيَاك حم ب ِ َم ا ِفيح ِه ِم َن،آن ال َع ِظيح ِم
ِ بارك الل ِِل ولكم ِِف القر
ح
َ ِّ ح
َ
ُ َ
َ  أ َ ُق حو ُل قَ حوِل َه َذ ا َوأ َ حستَ حغف ُر،اْل َكيحم
َ
الل ِِل َولك حم َو ِلَكف ِة
ر
ك
ات واذل
ِ
ِ
ِ
ِ اآلي
ِ
ِ
ِّ ُ ح ُ ح ح َ ح
ُك ذَنحب فَ ح
ُ استَ حغف ُروهُ إ ن ُه ُه َو ال ح َغ ُف
.ور الر ِح حي ُم
المسلِ ِمي ِمن
ِ ِ
Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh
Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài nâng cao địa
vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời tán dương
sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin Allah tha thứ tội
lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người Muslim. Cho
nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật Ngài là Đấng vô
cùng độ lượng vô cùng khoan dung.
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Phần 2

َ ح
ِّ ْل َ حم ُد لِل َر
ُ  أَ حش َه ُد أ َ حن َال إل َ ٰـ َه إال ا،ي
َ ي َو ُِّل الصاْل
َ ب ال ح َعالَم ح
ُلل َو حح َده
ا
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ َ َ
ُ صّل
َ وَل َو
ُ  َوأ حش َه ُد أن ُحمَمدا َعبح ُدهُ َو َر ُس،يك َ َُل
:الل َع ِلي ِه َو َسل َم
ُش
ِ ال
Alhamdulillah, Tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vũ trụ
và muôn loài, Ngài là Đấng Bảo Hộ nhóm bầy tôi ngoan đạo.
Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế đích thực nào ngoài
Allah duy nhất không có đối tác với Ngài và xin chứng nhận
Muhammad là nô lệ và là Rasul của Ngài, cầu xin phúc lành và
bình an cho Người:
Được ghi chép trong bộ Saheeh Muslim, có một người
đàn ông mù đến gặp Nabi : Thưa Rasul của Allah, tôi là một
người đui mù cộng thêm không có ai dẫn đường tôi đến
Masjid, xin hãy cho tôiَ được phép hành lễ Salah tại nhà. Rasul
َ “ ((أت َ حس َم ُع اِلِّ َدÔng có nghe được tiếng Azaan
 hỏi: ))اء ؟
không ?” Ông
mù đáp: Có nghe thưa Rasul. Nabi  nói:
َ َ ح َ ِّ َ َ ُ َ َ ُ ح
َ
)) ف ِإِّن ال أ ِجد لك رخ صة،“ ((فأ ِج بÔng phải đáp lại lời gọi đó, Ta
không thấy bất cứ điều khoản nào giảm được cho ông.”

Quí đạo hữu Muslim, thật là kỳ lạ thay cho lễ nguyện
Salah, đặc biệt là lễ nguyện Salah tập thể tại Masjid bởi sự
khác biệt rõ ràng giữa hai lễ Salah một mình tại nhà và lễ
nguyện Salah cùng tập thể tại Masjid như Nabi  nói:

َ َ َ َ ُ ح َ َ َ َ ح َ ُ ح َ َ ح َ ِّ َ ح َ ح
))ين د َر َجة
ِّش
ِ ((صالة اْلماع ِة أفضل ِمن صالةِ الفذ بِسبع و ِع

“Lễ nguyện Salah tập thể tốt hơn lễ nguyện Salah một
mình đến hai mươi bảy cấp bậc.” Hadith do Muslim ghi số
(1509). Nào mấy ai biết được rằng đối với người đã chết họ chỉ
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muốn tích tụ thêm một phần tư hoặc chỉ một nửa cấp bậc nữa
thôi mà họ không sao kiếm được.
Thật kỳ diệu thay cho lễ nguyện Salah tập thể, chỉ vì
nó mà Rasul  đã có ý định đốt nhà những ai không đến
Masjid hành lễ cùng tập thể, Người nói:

َ
ُ  ثُم،ب
ُ ت أ َ حن
َ آم َر ِبَ َط ب َفيُ حح َط
ُ (( َواذلى َن حفىس بيَده ل َ َق حد َه َم حم
آم َر بِالصال ِة
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ
ُ َ
ُ  ثُم،َفيُ َؤذ َن ل َها
 ثم أخا ِل ف ِإل ِر َجال فأ َح ِّرق َعليح ِه حم،اس
آم َر َر ُج ال فيَؤم اِل
َُ ُُ
))ار
ِ بيوتهم بِاِل

“Xin thề trước Đấng nắm lấy linh hồn Ta trong tay, Ta đã
có ý định ra lệnh cho mọi người gom củi khô, rồi ra lệnh
cất Azaan gọi hành lễ Salah, rồi ra lệnh cho người khác
thay Ta làm Imam dẫn lễ Salah, còn Ta sẽ tìm đến nhà
những người đàn ông đã không tham gia hành lễ Salah tập
thể để đốt nhà chúng bằng lửa.” Hadith do Al-Bukhary ghi
số (644) và Muslim ghi số (651) từ ông Abu Hurairah . Được
ghi chép trong bộ Musnad của Imam Ahmad, điều cản không
cho Rasul  thực hiện ý định là do trong nhà còn có phụ nữ và
trẻ em bởi họ không bắt buộc phải hành lễ Salah tập thể.
Thân hữu Muslim, ngày nay nếu như ai đó được lời
mời trịnh trọng của một vị vua hoặc tổng thống nào đó thì chắc
người đó sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội đó, chắc rằng y sẽ
chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp gỡ đó và đôi khi lại đến điểm hẹn
từ rất sớm nữa là đàng khác. Trong khi đó Đấng Chúa Tể của
tất cả vì vua, Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài mời
gọi người Muslim năm lần trong ngày đêm “Hay ya a’ los so
laah, hay ya a’ lal fa laah” và Ngài hứa hẹn sẽ ban cho thiên
đàng vĩnh cữu, một nơi chưa từng có một con mắt nào nhìn
20

Tại Sao Anh Vẫn Chư a Hành Lễ Salah ???

thấy, chưa từng một đôi tai nghe thấy và cũng chưa từng một
con tim nào của con người có thể tưởng tượng được vẽ lộng
lẫy tráng lệ của thiên đàng được dành sẵn cho người ngoan
đạo. Vậy mà vẫn còn rất nhiều người tỏ ra hững hờ với lời mời
gọi đó, đâu là tình thương dành cho Allah; đâu là sợi dây kết
nối giữa nô lệ với Chủ Nhân; đâu là biểu hiệu của tôn giáo
Islam ?
Trong chúng ta chắc chắn có người trong lòng không
hề muốn phạm điều Haram nhưng rồi vẫn vi phạm hết lần này
rồi đến lần khác, chúng ta có biết đó là tại sao không? Là tại vì
chúng ta đã ngoảnh mặt với bổn phận Salah tập thể tại các
Masjid và không hề quan tâm đến Takbeer Al-Ehraam cùng
với Imam. Nếu người Muslim biết quan tâm đến lễ nguyện
Salah tập thể thìsẽ tránh được tất cả lỗi lầm đó, bởi Allah đã
phán:

َ

ِ

ٓ َ ِ َِ

َ

َ َِ َ َ ذ

ذ

َٰ ﴿ل ِ ٱلصم َٰوة تن
46 :ن ٱلفحِاءِ َلٱل ُونك ِر﴾ العنكبوت
ِ َه ع
Quả thật, dâng lễ Salah sẽ ngăn cản việc làm tội lỗi và điều
sàm bậy. Al-A’nkaboot: 45 (chương 29).
Tín hữu Muslim, nếu là người Muslim có tình thương
dành cho Allah và muốn dựng đứng lại Sunnah của Rasul 
thì đừng bao giờ đặt câu hỏi: “Lễ nguyện Salah tập thể tại các
Masjid là Sunnah (khuyến khích) hay là một Waajib (bắt
buộc) ?” quí thân hữu Muslim, xưa kia tất cả Sahabah rất hăng
hái làm điều Sunnah thậm chí họ còn tranh đua nhau ai làm tốt
hơn, ai làm nhiều hơn, bởi họ biết đó là Sunnah của Nabi ,
một Người không hề nói chuyện bằng sở thích mà tất lời nói và
hành động của Người chính là lời thiên khải từ Allah, chưa hết
tất cả Sahabah còn thực hiện điều Sunnah tựa như họ làm một
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Rukun (trụ cột nền tảng) quan trọng của Islam, nhờ đó mà danh
tiếng của họ đã lẫy lừng, nhờ đó đã làm kẻ phải thù khiếp sợ
khi nghe đến họ. Còn chúng ta ngày nay, mỗi khi biết được
điều nào là Sunnah thì có người chẳng thèm làm nó với lý do
nó chỉ là Sunnah. Đôi khi có ai đó nhắc nhở làm Sunnah thì có
người đó lại nhẽo miệng mà nói: “Điều đó chẳng qua là
Sunnah thôi mà, đâu có bắt buộc đâu phải làm”. Chúng ta hãy
lắng nghe đây lời nói của một vị Sahabah, ông Abdullah bin
Mas-u’d : “Ai muốn vui vẻ ngày mai trình diện Allah là
người Muslim thì phải duy trì năm lễ nguyện Salah bắt buộc
tại những điểm đã cất lời kêu gọi chúng (tức tại các Masjid).
Quả thật, Allah đã ban cho Nabi Muhammad  rất nhiều chỉ
đạo nằm trong Sunnah, và việc hành lễ Salah bắt buộc tại các
Masjid là một trong các chỉ đạo đó. Nếu như chúng ta hành lễ
Salah bắt buộc đó tại nhà của chúng ta là chúng ta đã bỏ đi
Sunnah của Nabi  của chúng ta và khi chúng ta bỏ đi Sunnah
của Nabi  và chúng ta đã rơi vào lầm lạc.”
Thân hữu Muslim, ai muốn có cuộc sống tốt đẹp,
muốn kiềm chế được cái nhìn Haram, muốn được hỗ trợ trong
việc hành đạo, muốn được hỗ trợ trong việc tụng niệm và tán
dương, muốn được con cái ngoan hiền, tất cả chúng đều trưởng
thành nên người, muốn được là người ngoan đạo, muốn được
hồng phúc trong tài sản, tiền tài, sức khỏe . . . muốn được tất cả
như thế thì người Muslim phải duy trìlễ nguyện Salah cùng
tập thể tại các Masjid và khi duy trì được năm lễ nguyện Salah
tại các Masjid thìsẽ thấy được kết quả mà Allah sẽ ban cho
những ai hoàn thành tốt nhiệm vụ vĩ đại này.

الل ُهم ح
َ ار ُر حقنَا الص َال َة يَا َرب ال ح َعالَم ح
.ي
ِ
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َ َ
الل ُهم ح
ار ُر حقنَا َم حن َُن ُّب َو َم حن َال َُن ُّ
ب الصالة.
ِ
ِ
َ
ََ
َع الص َالة يَا َرب ال ح َعالَم ح َ
ي.
الل ُهم أ ِعنا
ِ
ِ
ُ َ ِّ
ذلذحن َا بالص َالة ي َا َرب ال ح َعالَم ح َ
ي.
اللهم
ِ
ِ
ِ
ُ ح
اج َع حل قُر َة أ َ حعيُننَ ا الص َالةَ ي َا َرب ال ح َعالَم ح َ
ي.
اللهم
ِ
ِ
َ َ
ُ ح ُ ح َحَ ََ َحَ ََ َ َ
اءنا َوبَناتِنا الصالة.
اللهم اررق أوالدن ا وأبن
ُ ح
اخت حم َِلَا بالص َالةَ َوباتل حوحيد ي َا َرب ال ح َعالَم ح َ
ي.
ِ ِ ِ
ِ
اللهم ِ
ِ
ح َ َح َ
الل ُهم اغ ِف حر ِلَا ذنبَن ا.
ُ ح ح ََ ح َ ََ َح َ
ْسافن ا ِفأم ِرنا.
اللهم اغ ِفر ِلا ِإ
ُ ح ح ََ َ ح َ َ
رينا.
اللهم اغ ِفر ِلا تق ِص

ُ ح
ب َعلَيحنَا ِف َهذه الس َ
اع ُف َعنا َوت ُ ح
اع ِة.
اللهم
ِ ِِ
َ
َ
َ َ ح
َ َ ح َ
ُ َ ح َ َ َ ُ َ َ ِّ َ ح َ َ ح َ َ ِّ
ارَك ل ِ َصالة فاه ِد
اللهم من َك ن ِفين ا متخ لفا عن صال ة أو مضيعا لِصال ة أ و ت ِ
َ
َ ح َ ُ َ ح َ ح َ ح َ ُ َ َ ِّ ح ُ
َ َ ح َ حَ َ َ
ح ح َ َ
ارد ََع
قلبه ،واُش ح صدره ،وحببه ِِف الصال ِة ،واجعلها أحب ِإ ِِل ِه ِمن ماء ب ِ
َ َ حَ َ َ ح ح
حََ
اْلك َرامِ .
العط ِش ،ي ا ذا اْل ال ِل و ِ
ََ َ ح َ ح ح َ َ َ ح
ُ ح َ ح ُ ُ ح ََ َ ح حَ ح ح َ َ ح َ
اْل َمامِ
اْلف ِ
اْلح رامِ و ِ
اْلحرامِ مع ِ
اظ َع تكبِري ِة ِ
اللهم اُشح صدورنا ِتلكبِري ِة ِ
يَا َرب ال ح َعالَم ح َ
ي.
ِ
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َ
ََ َح ح
َ ص ُد حو َرنَا ل َص ف َاَلَول ي َا َرب ال ح َعالَم ح
ُ اُش حح
َ الل ُهم ح
 الل ُهم اج َعلنا نت َسابَ ُق َعليح ِه.ي
ِ ِ
ِ
ِ
ََ ُ َ َ ََ َ َ
َ َب ي َا َرب ال ح َعالَم ح
ُ َ َع د حر َهم َود حينَار َوأَ حج
.ي
كما نتسابق
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ح
َح ح
َ ُ َ ِّ ح
َ َ َ ح َ حَ ح ح
َ َ
،ِ َواج َعلنا ِم حن أه ِل الصالة،اج د
ِ اجد واجعلنا ِمن أه ِل مس
ِ اللهم حببن ا ِِف مس
ح
َ اْلَنة ي َا َرب ال ح َعالَم ح
َ ََح حَ ح
َ َ َ ح ُ ِّ َ ح
.ي
اب
ِ
ِ
ِ اب الصال ِة و ِمن ُك أ بو
ِ وأد ِخلنا ِمن ب
َح
ََح
َ  ن َ حد ُع، ِ يَا َذا اْل َ َالل َو حاْل حك َرام،الل
ِّ الل ُهم ي َا َر
ُ َ  الل ُهم يا،ب
وك ب ِ َم ا ِعندن ا ِم حن تق ِص حري
ِ ِ
ُُ
َ ح َ َ حَ َ َ َح
َ اْح ح
.ي
ِ ِ َوذنوب لِ ِعل ِمنا بِك ب ِ َرْحتِك يا أرح َم الر
ََ
َ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ ِّ ح َ َ ح
َ مجع ح
ََ ح َح
.ي
ِ ِ ارك َع ن ِبينا َوح ِب ِي ِبنا حمم د َوَع
ِ آَل َوصح ِب ِه أ
ِ اللهم صل وسلم وب
Lạy Allah, xin ban cho bầy tôi được hành lễ Salah, hỡi
Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.
Lạy Allah, xin ban cho những ai mà bầy tôi yêu thích
và cả những người không yêu thích đều hành lễ Salah.
Lạy Allah, xin hãy hỗ trợ cho bầy tôi hoàn thành
nhiệm vụ Salah, hỡi Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn
loài.
Lạy Allah, xin ban cho bầy tôi nếm được vị ngọt của lễ
Salah, hỡi Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.
Lạy Allah, xin hãy bầy tôi được vui vẻ phấn khởi bởi
lễ Salah, hỡi Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.
Lạy Allah, xin ban cho con cháu bầy tôi dù trai hay gái
đều hành lễ Salah.
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Lạy Allah, xin hãy kết thúc cuộc đời bầy tôi bằng lễ
Salah và bằng Tawheed thuyết độc tôn Ngài duy nhất, hỡi
Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.
Lạy Allah, xin hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi.
Lạy Allah, xin hãy xí xóa mọi phun phí trong mọi công
việc của bầy tôi.
Lạy Allah, xin hãy bỏ qua tất cả sự lơ là, cẩu thả và lỗi
sơ xuất của bầy tôi.
Lạy Allah, xin hãy khoan hồng cho bầy tôi, xin hãy
chấp nhận sự sám hối của bầy tôi ngay tại giờ khắc này.
Lạy Allah, những ai trong bầy tôi đã không tham gia
Salah tập thể, hoặc đã cẩu thả với lễ Salah, hoặc đã bỏ không
hành lễ Salah, xin hãy hướng dẫn con tim của y, xin hãy mở
rộng cõi lòng của y, xin hãy biến y thành người yêu thích lễ
Salah, xin hãy biến lễ Salah là việc làm yêu thích nhất đối với
y hơn cả việc người chết khát thấy được nước lạnh, hỡi Đấng
Hùng Mạnh và Rộng Lượng.
Lạy Allah, xin hãy mở cõi lòng của bầy tôi đam mê và
duy trì được việc Takbeer Al-Ehraam cùng với Imam, hỡi
Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài. Lạy Allah, xin
hãy mở cõi lòng bầy tôi quan tâm đến hàng đầu tiên trong lễ
nguyện Salah, hỡi Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.
Lạy Allah, xin biến bầy tôi thành nhóm người tranh đua nhau
đứng hàng đầu giống như bầy tôi đang tranh đua nhau làm giàu
bằng vàng, bằng bạc và còn hơn thế nữa, hỡi Đấng Chúa Tể
của toàn vũ trụ và muôn loài.
Lạy Allah, xin biến bầy tôi thành nhóm người đam mê
Masjid, là người của Masjid, là người đam mê lễ nguyện Salah,
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xin hãy tiếp nhận bầy tôi từ cánh cửa Salah và tất cả các cửa
của thiên đàng, hỡi Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn
loài.
Lạy Allah, Đấng Hùng Mạnh và Rộng Lượng, bầy tôi
cầu xin đoái hoài đến sự cẩu thả và tội lỗi mà bầy tôi đã vi
phạm bằng lòng khoan dung, nhân từ của Ngài, hỡi Đấng Nhân
Từ, Bác Ái.
Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi cao
cả của bầy tôi Muhammad, cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu
của Người.
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