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Alhamdulillah, Allah đã truyền xuống những thiên lệnh cho nô
lệ để hành đạo, tùy vào hoàn cảnh và khả năng của nô lệ. Trong
những sự hành đạo đó có những điều bắt buộc phải thi hành mà
không một ai từ chối được, còn lại có những sự hành đạo với tính
cách tự nguyện để tạo thêm phước đức hay hành trang dồi dào cho
nô lệ ở Ngày Sau. Cho nên, sự Solah đêm trong tháng Romadon là
một trong những sự hành đạo thêm (tự nguyện) mà nó sẽ mang lại
nhiều sự hữu ích cho Ngày Sau.
Sự hành đạo bắt buộc của Islam là hành lễ Solah năm lần trong một
ngày một đêm, nhưng phước đức của nó đến năm chục lần. Ngoài ra,
Allah tạo phương tiện cho nô lệ để thi hành thêm để được tăng thêm trong
cán cân, và cũng để bù đắp lại những gì thiếu khi nô lệ thi hành sự bắt
buộc, đó là những sự hành lễ mà văn tự Arab gọi là ‘Nawafil Rowatib’
ا"! ا وا#$  ا, sự hành lễ tiếp theo sau những cuộc hành lễ bắt buộc ‘Al
Mafroud’ (số nhiều của Fardu '()ا *)و.
Những sự hành lễ Rowatib đó là: « Hai Rak-at trước Fajar, bốn
Rak-at trước Dhur, hai Rak-at sau Dhur, hai Rak-at sau Magrib, hai Rakat sau Isa. (Tất cả là mười hai Rak-at Rowatib) ». Ngoài ra, còn có những
sự hành lễ đêm khác nữa mà Allah đã phán trong thiên kinh Qur’an, qua
lời phán của Ngài như sau:
٦٤ : انz µ ´ ³  ² ± °{XW

Và những ai thức đêm quì lạy và đứng nghiêm trước mặt Thượng
Đế của họ Suroh 25 :64.
Và Allah phán ở đoạn khác:

 n m l k j i h g f e d{XW
١٧ - ١٦ : ا ةz } |    { z y  x w v u t s r q p o

Họ rời giường ngủ (để) cầu nguyện Thượng Đế của họ vừa lo sợ
(hình phạt) vừa hy vọng (nơi lòng Khoan Dung của Ngài) và chi dùng
tài sản mà TA đã cung cấp cho họ (để bố thí). Bởi vì không một linh
hồn nào biết được nỗi vui sướng đã được giấu kín dùng làm phần
thưởng cho họ về những việc thiện mà họ đã từng làm (trên trần
gian) Suroh 32 :16-17.
Đó là những ý nghĩa mà Allah phán về những người thức đêm
khuya để dâng lễ Solah vì Ngài trong lúc những người khác đang ngon
giấc. Làm sao so sánh được giữa những người bỏ ăn bỏ uống, thức khuya
để mong được Allah hài lòng, sự hạnh phúc vui sướng đó chỉ có người
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hành đạo đang thi hành mới cảm nhận được niềm tin ngọt ngào trong
lòng mà Allah ban cho họ.

.1 2 ((', - ". $ (/0, # !   "! $
#&
% '()*+#)) :  

Rosul  nói: « Sự Solah (hành lễ) tốt lành cao quí nhứt sau
Solah Fardu (bắt buộc) là Solah đêm » Muslim ghi lại.

', ># , 9?= 8@ACB 9.
! = 8#; 9:! <) +#= 8#$2
5 9:*) +# 45 67/+#)) :  
.1JK = HI0 ((8#$2, 5E
# 9.F:  G 8: ,D 45 =
Rosul  nói : « Hỡi con người, hãy chào hỏi Salam với nhau,
xuất thức ăn cho người nghèo, kết nối thân thuộc, hành lễ Solah ban
đêm trong lúc người ta đang ngủ ngon, sẽ được vào thiên đàng một
cách bình an ». Do Al-Tirmizy và Hakim ghi lại.
Những sự Solah đêm còn có Solah Al-Witr ُ ْ#ِ  ا, ít nhứt một Rakat hoặc ba hoặc năm... miễn sao số lẽ.
Solah Witr một Rak-at qua lời của Rosul  như sau :

.NO2 = P= P 9+ ((') ,) *# "!@ 9, 0!G9 :/ M+# L
5 @#+  )) :  
« Những ai muốn Solah Witr một ra k’at thì cứ làm ». Abu Dawud và
Al-Na-sa-y.
Solah Witr ba Rak-at, qua lời của Rosul .

.NO2 = P= P 9+ ((') ,) *# R
Q $
# #, 0!G9 :/ M) +# L
5 @#+  )) :  
« Những ai muốn Solah Witr ba Rak-at thì cứ làm ». Abu Dawud và An
Nashay.
Trường hợp Solah ba Rak-at có hai cách thi hành như sau:
Ông At Tohawy thuật lại: “Ngày xưa ông Umar ibnu Al Khottob ®
Solah Witr ba Rak-at chỉ có một Salam mà thôi”. (Giống như giờ Solah
magrib).
Trường hợp thứ nhì, nếu ai muốn Solah hai Rak-at xong rồi cho
Salam, sau đó tiếp tục Solah thêm một Rak-at thứ ba nữa và cho Salam.
Do Al Bukhory ghi lại.
Còn ai Solah Witr năm Rak-at thì không có ngồi giữa hai Rak-at
cũng như không có Salam nào ngoại trừ Rak-at cuối cùng, qua lời của
Rosul .

.NO2 = P= P 9+ ((') ,) *# ST, 0!G9 :/ M+# L
% @#+  )) : 
« Những ai muốn Solah Witr năm Rak-at thì cứ làm ». Abu Dawud và
An Nashay.
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Bà A-y-shah (Mẹ của những người tin tưởng) ® thụât lại : « Ngày
xưa Rosul  thường dâng lễ Solah đêm mười ba Rak-at, trong đó có năm
Rak-at Witr không ngồi nghỉ giữa năm Rak-at nầy ngoại trừ Rak-at cuối
cùng ». Al Bukhory và Muslim. (Nghĩa là đến Rak-at thứ năm ngồi đọc
At Tahiya và Salam luôn thể).
Bà Ummul Salmah (Mẹ của những người tin tưởng) ® thuật lại
như sau :

'. &) / `# S
k T,= lk j2, 0: G!9 :/  N7 j,5 M# J# )) :U  fV W NXA  i 8+ 9h
.m  = NO2 = n+ ((8k $
# J# `# = 8k $
# 2, 5 6: 

“Ngày xưa, Rosul  thường dâng lễ Solah đêm bảy hoặc năm Rak-at,
không có ngồi nghỉ và nói gì khác giữa những Rak-at ngoại trừ Rak-at
cuối cùng”. Ahmad, An Nashay và Ibnu Majah. (Nghĩa là Rak-at cuối
cùng mới ngồi đọc At Tahiya và cho Salam).
Nếu trường hợp dâng lễ Solah chín Rak-at thì Rosul  đã dâng lễ
Solah như sau: Rosul  dâng lễ Solah cho đến Rak-at thứ tám mới ngồi
đọc At-Tashhud (At Tahiya), đọc đu-a xong đứng dậy dâng lễ Solah Rakat thứ chín xong, ngồi đọc At Tahiya đu-a xong Salam.
Qua Hadith của bà A-y-shah (mẹ của những người tin tưởng) ®
thuật lại: “Một khi Rosul  dâng lễ Solah chín Rak-at, Người chỉ ngồi vào
Rak-at thứ tám, đọc đu-a cầu xin với Allah, sau đó đứng dậy dâng lễ
Solah Rak-at thứ chín xong mới ngồi đọc At Tahiya đu-a xong mới cho
Salam, mà chúng tôi đều nghe được (lời Salam)”. Ahmad và Muslim.
Rosul  cũng dâng lễ Solah đêm mười một Rak-at , có lúc (nếu
muốn) mỗi hai Rak-at cho Salam một lần, xong Người dâng lễ Solah Witr
một Rak-at, qua Hadith của bà A-y-shah ® như sau: “Thông thường sau
khi Solah Isa xong cho đến trước Fajr, Người thường dâng lễ mười một
Rak-at, cứ hai Rak-at Người cho Salam và một Rak-at Witr cuối cùng”.
Hadith do toàn thể nhà Hadith ghi lại ngoại trừ At Tirmizy.
Nhưng cũng có Hadith khác bà A-y-shah ® đã thuật lại như sau:
“Rosul  dâng lễ Solah bốn Rak-at xong rồi thì Người thêm bốn Rak-at
nữa, cuối cùng là ba Rak-at”. Al Bukhory và Muslim ghi lại.
Theo sự giải thích, có lẻ bốn Rak-at ở đây, là mỗi hai Rak-at Salam
một lần, như Hadith trên đã giải thích, và Rosul  thường nhắc: “Solah
đêm hai Rak-at, hai Rak-at…)”.
Trường hợp Solah năm Rak-at, bảy Rak-at hoặc chín Rak-at, nếu
Solah một mình hay một nhóm ít thì chúng ta được chọn lựa số lần Salam
tùy ý như những Hadith trên đã giải thích. Còn dâng lễ Solah trong
Masjid với Imam và tập thể, Imam nên Solah hai Rak-at cho Salam để
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không làm rắc rối cho người cao tuổi không đứng lâu được, Imam phải
luôn quan tâm đến tập thể mà đọc dài hay ngắn, qua Hadith mà Rosul 
đã nói như sau:

.((m#K b# = r!( = s,jo# f! O! A= ! M,p*# q m, 9:) *# 45 85 +# 1.o7/+#)) :  
« Một khi các ngươi làm Imam hướng dẫn Solah, hãy lưu ý những
người đằng sau, vì trong đó có những bô lão, nguời yếu và những
người có công chuyện gắp (phải làm) ».
Trong Hadith khác có ghi với ý nghĩa: “Một khi Rosul  Solah một
mình, Người kéo dài sự Solah tùy ý của Người, vì không bao giờ Rosul 
Solah đêm với những cách thức nói trên cùng với những vị bạn hữu của
Người, cách thức đó Người chỉ Solah một mình mà thôi ».
Solah đêm trong tháng Romadon là điều tốt lành và vẻ vang nhiều
phước hơn những tháng thường khác, qua lời của Rosul  như sau:

.f V g  ((f! j,Db# ! 85h# G  f: # 0! t. u2!@ = uD/[, M# (A 8#  )) :  
« Và ai đứng dâng lễ Solah trong tháng Romadon bằng sự tin tưởng
và hy vọng được phần thưởng từ Allah sẽ được tha thứ cho tất cả tội
lỗi đã phạm. » Al Bukhory và Muslim ghi lại.
Đức tin vững chắc nơi Allah duy nhứt mà hành đạo để mong làm
hài lòng Allah và được Ngài ban hồng ân cho.
Mong được Allah ban hồng ân, bổng lộc một cách chân thật chớ
không có tự cao tự đại ở đó, cũng không mong có tiền bạc dồi dào để
được khen thưởng và tiếng tâm. Cho nên vấn đề hành đạo, lúc nào cũng
cần phải có trái tim trong sạch, chân thật một lòng vì Allah chớ không vì
tiếng tâm hay vì người đời.
Solah đêm của tháng Romadon bắt đầu từ đầu tháng cho đến cuối
tháng, vì vậy Solah Taraweh mới gọi là Solah đêm của tháng Romadon.
Vì vậy người Muslim phải luôn quan tâm thi hành để mong gặt hái được
nhiều phước lộc, hồng ân từ Allah, nó chỉ có một tháng duy nhứt trong
năm, nên đừng làm mất cơ hội quí báo đó.
Tại sao được gọi là Taraweh, bởi vì ngày xưa người ta Solah thật
lâu và kéo dài nó, nên sau mỗi bốn Rak-at, họ ngưng một chút để nghỉ
ngơi. Nabi  là vị đầu tiên đã dâng lễ Solah Sunnah Taraweh tập thể
trong Masjid, sau đó Người không dâng lễ Solah tập thể nữa, sợ nó trở
thành sự bắt buộc (fardu) cho cộng đồng.
Trong Hadith do Imam Al Bukhory và Muslim ghi lại qua lời thuật
lại của bà A-y-shah ® rằng : « Nabi  dâng lễ Solah Taraweh trong
Masjid, thấy vậy các vị Sohabah tụ đến dâng lễ Solah chung với Người,
rồi đêm thứ nhì đông hơn, đêm thứ ba lại càng đông thêm nữa, cho đến
đêm thứ tư thì Người không ra Masjid để dâng lễ Solah Taraweh nữa,
sáng sớm Người nói: ‘Ta đã chứng kiến những gì các người đã làm, tại
sao Ta lại không ra Solah chung với các ngươi là vì Ta sợ nó sẽ trở
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thành sự bắt buộc cho các ngươi mà thôi, đó là Solah đêm trong tháng
Romadon’ ».
Qua Hadith khác do ông Abi Zar ® thuật lại : « Chúng tôi nhịn
chay với Rosul  mà Người không có Solah đêm chung với chúng tôi cho
đến bảy đêm còn lại của tháng, Người dâng lễ Solah chung với chúng tôi
cho hết một phần ba của đêm, sau đó Người không dâng lễ Solah chung
với chúng tôi một phần sáu còn lại, sau đó đến một phần năm còn lại hay
đã nữa đêm Người mới dâng Solah chung với chúng tôi, chúng tôi thấy
vậy mới hỏi: - Thưa Thiên Sứ của Allah ! Nếu rằng Thiên Sứ dâng lễ
chung với chúng tôi những gì còn lại của ban đêm thì tốt cho chúng tôi
biết mấy ? Rosul  trả lời: ‘Những ai dâng lễ chung với Imam, dù
Imam có về trước, thì họ vẫn được xếp vào với những người Solah suốt
đêm’ ». Do Ahlussunnan ghi lại.
Bất đồng ý kiến của những vị Ulama tiền phong về số Rak-at của
sự Solah Taraweh và Witr chung với Taraweh.
Có vị cho rằng bốn mươi mốt Rak-at, ba mươi chín Rak-at, hai
mươi chín Rak-at, hai mươi ba Rak-at, mười chín Rak-at, mười ba Rak-at
và mười một Rak-at. Đó là số lượng Rak-at mà những vị Ulama trước kia
đã bất đồng với nhau, nên chúng ta thấy ngày hôm nay, có người Solah
với số lượng nầy, người Solah với số lượng khác, tất cả đều là Sunnah mà
thôi.
Nhưng theo ý kiến và bằng chứng đúng thật nhứt là mươi một hoặc
mười ba Rak-at mà thôi, qua Hadith sau :

:U> h* x M(A y   "$ UDJ rJ U vi w+ 6V W NXA OV V
.f V g  ((#JA "0V z@[, { V |: 0t# `# = M(A y : /q, / MJ ))
Bà A-y-shah ® thuật lại, khi người ta hỏi Rosul  đã dâng lễ Solah
trong đêm Romadon như thế nào ? Bà A-y-shah ® trả lời : Dù trong
tháng Romadon hay ngoài tháng Romadon, Rosul  chỉ dâng lễ Solah có
mười một Rak-at thôi ». Al Bukhory và Muslim.
Hadith khác do ông Ibnu Abbas ® thuật lại như sau :

} >)JA "# 0V R
# $
# Z#   ". $ U
 DJ)) : 6V W NXA 4jV  V
.HATj (('# ! N, /
« Ngày xưa, Rosul  chỉ Solah đêm có mười một Rak-at mà thôi ». Al
Bukhory ghi lại.

> N5 >.+ fV W NXA ~;  0:V 0#+)) : fV W NXA /q/  LO2 V
.<9 .(()JA "0V z@p,, 4
, 5 ! 9.h/ M+ H
5 A  u! G= L
  J#
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Ông As Sa-ib ibnu Yazid ® thuật lại : « Ông Umar ibnu Al Khottoh
® ra lệnh cho ông Ubaiđu ibnu Kabun ® và Tamima Ađ Đary ® (làm
Imam) Solah (đêm) mười một Rak-at ». Al Muwattog của Imam Malik.
(Solah đêm ở đây là Solah Taraweh trong đêm Romadon).
Ngày xưa, những vị Ulama hay Imam đều Solah thật dài và lâu,
qua Hadith của ông As Sa’ib ibnu Yazid ® thuật lại : « Ngày xưa, Imam
đọc (trong một Rak-at) khoảng hai trăm ayat (Qur’an), dài đến nổi chúng
tôi đứng không muốn vững phải dùng gậy để vựa. Ngược lại ngày hôm
nay, đa số những vị Imam hướng dẫn đọc thật nhanh mà người đằng sau
không nghe được (Imam đọc gì) và có những động tác (rukua hay sujud)
thật nhanh mà những người theo không thi hành kịp những điều bắt buộc
hay Sunnah trong thể thức Solah, thiếu đi sự nhã nhặn, từ từ khiêm tốn
trong động tác, vì đó là những điều Rukun (trụ cột) phải có trong Solah.
nhanh như vậy đã gây sự khó khăn cho những người lớn tuổi hay bệnh
yếu không thể theo kịp những động tác quá nhanh đó, cho nên phải tế nhị
khi đứng hướng dẫn buổi Solah, làm sao cho thích hợp không nhanh quá
cũng như không chậm quá.
Những vị Ulama trước kia họ không hài lòng (Arập gọi là Karohah
tức làm không bị phạt nhưng bỏ thì được thưởng) đối với Imam nào
hướng dẫn buổi Solah mà những người đằng sau không thi hành kịp
những điều Sunnah trong Solah, nói chi đến những điều bắt buộc (wajib)
mà họ không làm kịp. Nên vì Allah mà tế nhị, trong việc làm Imam
hướng dẫn cộng đồng.
Những người đến dự Solah Taraweh chung với Imam trong
Masjid, thì không nên ra về trước khi Imam chấm dứt buổi Solah
Taraweh và Witr, để hưởng được phước đức người Solah suốt đêm. (Nếu
bỏ về nữa chừng thì sẽ mất đi trọn vẹn phước Solah suốt đêm đó).
Phụ nữ cũng được phép đi Solah Taraweh trong Masjid với điều
kiện khi ra đi không gây sự lôi cuốn hay tạo sự phiền phức mà giáo lí
không cho phép như tạo sự chú ý của đàn ông và không an toàn trên
đường đi và về. Qua Hadith mà Rosul  đã nói:

. f V g  ((W ,m2 W ]B ,[ 9:G `# )) :  
« Không nên cấm phụ nữ đến Masjid của Allah ». Al Bukhory và
Muslim.
Đó là sự hành đạo của những vị Ulama tiền phong, nghĩa là họ cho
phép phụ nữ đi Solah Taraweh chung với đàn ông, nhưng với điều kiện là
phải ăn mặc một cách kín đáo, không sức dầu thơm, hay đeo vòng vàng
với tiếng kêu gây chú ý của đàn ông, cũng như dọc đường phải đi chung
với thân nhân hay phụ nữ khác, an toàn trên đường đi và về, không cất
cao tiếng nói. (Vì việc tạo dựng phước đức, hành trang cho mai sau là của
đàn ông và phụ nữ, nên ai cũng có quyền để tạo thêm lợi ích cho mình).
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Qua Hadith mà Rosul  ra lệnh kêu gọi phụ nữ đi Solah tết, bà
Ummul Atiyah nói : - Thưa Rosul ! một vài chị em chúng tôi không có áo
Jalba (áo choàn toàn thân) để mặc. Rosul  nói : - Hãy mượn áo của chị
em mặc vào ». Al Bukhory và Muslim.
Sunnah cho phụ nữ khi ra đi, nên đi sau hay trễ hơn đàn ông, và
tìm nơi Solah xa hơn đàn ông, càng xa càng tốt, qua Hadith của Rosul 
như sau :

>d:0F! eB ]2! 9. 
: 0F= d:0F! eB d70^= 6.=5 +# m,0 9. 
: 0F)) :  
. 1 2 ((6.=5 +# d70^=

« ‘Đứng’ hàng trước tiên là hàng tốt nhứt của đàn ông, hàng tệ nhứt
của đàn ông là hàng cuối cùng, còn hàng cuối cùng là hàng tốt nhứt
của phụ nữ và hàng tệ nhứt của phụ nữ là hàng đầu tiên ». Do Muslim
ghi lại.
Sau khi Imam vừa xong, phụ nữ nên nhanh chóng ra về trước đàn
ông ngọai trừ vì lí do đặc biệt nào đó thôi, qua Hadith của bà Ummul
Salmah ® thuật lại như sau : « Một khi chúng tôi nghe lời Salam của
Nabi  vừa xong thì chúng tôi liền sửa soạn ra về, còn Nabi  thì ở nán
lại tại chỗ một khoảnh khắc mới ra về. Theo tôi nghỉ, có lẻ Nabi  làm
như vậy để chờ cho phụ nữ đi ra về mà người đàn ông không gặp họ giữa
đường ». Do Al Bukhory ghi lại.
Cầu xin Allah ban mọi điều tốt lành, chấp nhận hành đạo và tha thứ
tội lỗi của chúng ta cùng cha mẹ và toàn thể anh chị em Muslim của
chúng ta. Ôi Đấng Vị Tha và Thương xót, xin hãy thương xót và tha thứ
cho chúng tôi. Cầu sự an lành và bình yên cho Nabi  cùng gia quyến,
những bạn hữu và những người noi theo cho đến ngày cuối cùng.
Walhamdulillah.
Do Abu Rozy chuyển ngữ từ sách « Maja’lis Shah Romadon »
của Shiekh Mohammad ibnu Soleh Al Uthaimin. (Qiyammullai, Solah
đêm trong tháng Romadon, trang 27-33).
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