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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
của Ngài 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 thật sự kính
sợ Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người
Muslim. Ali Imraan: 102 (chương 3). 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).
Rasul  nói:

َ
َ ُ ْ َ َ ّ َّ ّ ﺮ
 َّن
ّ َ َو َﻣﺎ ﻘ:اﷲَ �َﻌَﺎﻰﻟ ﻗَ َﺎل
ّ َ َﺮَ َب
ْ َ ِ ﻰﻟَ َ�ﺒْ ِﺪى
، ﺖ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ﺸ ٍء َﺣَﺐَ ﻰﻟَ ِﻤَﺎ �ْﺘﺿ
))
ﻰ
ُ ّ ُ ّ َ َ َ َ ُ َ ْ َﺘَﻘ ّ ُ َ ّ ّ َ ﻰﺘ
((وﻣﺎ ﻳﺰال �ﺒ ِﺪى َﺮَب ﻰﻟَ ﺎﻨﻟَﻮاﻓِ ِﻞ َ أ ِﺣَﻪ
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“Quả thật, Allah  phán rằng: “. . .và không có một việc
hành đạo nào của bề tôi của TA dâng hiến TA được TA yêu
thích nhất bằng việc y hoàn thành những gì mà TA đã qui
định bắt buộc cho y, và bề tôi của TA luôn dâng hiến lên TA
bằng việc hành đạo tự nguyện (như Salah Sunnah) cho đến
khi được TA yêu thương y . . .”” Hadith do Al-Bagowi ghi lại
và được Al-Albany xác thực.
Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc dâng lễ
nguyện Salah tự nguyện (Sunnah) nên một số đông anh chị em
Muslim đã tìm hiểu và đã hỏi tôi về cách thức của những Salah
tự nguyện.
Alhamdulillah, nhờ được sự hướng dẩn và soi sáng
của Allah  tôi đã tìm hiểu và viết lên những trang này.
Cầu xin Allah  làm cho nó mang lại nhiều hữu ích
cho bề tôi, cùng tất cả anh chị em Muslim đã có tìm hiểu đến
nó. Cầu xin Ngài  hãy ban cho bề tôi cùng tất cả anh chị em
Muslim thành tâm trong mọi hành động Ibadah, và hướng dẫn
chúng tôi đi theo đúng đường lối Sunnah Nabi . Cầu xin bình
an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến cùng tất
cả bằng hữu của Người.
Ngày ۱۳ tháng 03 năm 2014
Nhằm ngày ۱۲ tháng 05 năm 1435H
Amir Mustapha bin Yusuf
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ة ﺘ ﻮ
َُاﻟَّﻄَ ُّ ِع
Salah Al-Tatawwu’
Al-Tatawwu’ nghĩa là tất cả những việc làm phục
tùng Allah  một cách tự nguyện.
Ưu điểm của việc Salah Al-Tatawwu’: Salah một
cách tự nguyện đó là điều làm tốt nhất để đưa người Mu’min
(có đức tin) đến gần với Allah, Salah Al-Tatawwu’ này chỉ sau
thể loại Jihad (thánh chiến) vì Allah và sau việc học hỏi, tìm
hiểu kiến thức Islam, vì Nabi  đã thường xuyên thực hiện Lệ
nguyện Salah tự nguyện để được Allah hài lòng, như trong
Hadith, Nabi  nói: “Quả thật, Allah  phán rằng: “. . .và
không có một việc hành đạo nào của bề tôi của TA dâng hiến
TA được TA yêu thích nhất bằng việc y hoàn thành những gì
mà TA đã qui định bắt buộc cho y, và bề tôi của TA luôn
dâng hiến lên TA bằng việc hành đạo tự nguyện (như Salah
Sunnah) cho đến khi được TA yêu thương y . . .”” Hadith do
Al-Bagowi ghi lại và được Al-Albany xác thực.
Salah Al-Tatawwu’ được xem là một Hồng Ân rất lớn
của Allah  cho bầy tôi Mu’min của Ngài. Trong mọi Fardu
(điều bắt buộc) thì Allah khuyến khích đám bầy tôi thực hiện
6
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thêm điều Sunnah nhằm giúp người Mu’min được tăng thêm
Iman và nâng cao địa vị của họ với những việc làm tự nguyện
này, và nhằm để hoàn chỉnh hoặc bù đắp lại những điều bắt
buộc đã bị thiếu xót, như trong Hadith do ông Abu Hurairah 
thuật lại: Nabi  nói:

ْ َْ َُ ّ
ّ
ّ �َ ﻮ� ُﺔ ﻓَﺈ ْن
َ َﺐ ﺑﻪ اﻟْ َﻌﺒ ْ ُﺪ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻢ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
َ ُﻜﺘ
ُ َ َ ُ َ َ ّ َِن
َﻤَ َﻬﺎ
ﺎﻣ ِﺔ لﺼَﻼة الﻤ
))
ِ ِ َوَل ﻣﺎ �ﺎﺳ
ِ
ِ
ِ
َُ ْ َ ُ ُ ْ َ ّ �َ
ٌ ّ َُ َ َ ْ َ ّ
َ ع أُ ْ�ﻤﻠَﺖ اﻟ ْ َﻔﺮ
ْ�ﻀ ُﺔ ﻣﻦ
ْ
ُ ا�ﻈﺮوا ﻫﻞ ﻟ ِﻣﻦ َﻄَﻮُ ٍع؟ ﻓ ِﺈن ﻛن ﻟ َﻄَﻮ:ِﻻَ ِ�ﻴﻞ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ْ َ ْ َ
َ َ ُْ
َ َُُْ ّ
ّ
((ﺎل ال َﻤﻔ ُﺮو َﺿ ِﺔ ِﻣﺜﻞ ذلِﻚ
ِ َﻄَﻮُ ِﻋ ِﻪ ُﻢَ �ﻔﻌﻞ �ِﺴﺎﺋِ ِﺮ اﻷ�ﻤ

“Quả thật, việc hành đạo đầu tiên của bề tôi Muslim bị
Allah  thẩm tra vào ngày xét xử, đó là Salah. Nếu Salah
của họ đầy đủ rồi thì thôi, và nếu Salah của họ còn thiếu,
thì Allah bảo: “Hãy xem y có làm Salah tự nguyện phụ thêm
hay không? nếu có, thì hãy bù đắp vào Salah Fardu cho đầy
đủ”. Và những Amal Fardu ( việc làm bắt buộc) khác cũng
được làm như thế.” Hadith do Abu Dawood, Al-Nasaa-i và
Ibnu Maajah ghi lại và được Al-Albany xác thực.
Và dâng lễ nguyện Salah Al-Tatawwu’ là thực hiện
theo đường lối Sunnah Nabi , và Allah đã phán tín đồ
Muslim phải noi theo gương Ngươi:

َ َ َّق
 ّ ِ مَن �َنَ يَرٞلَ�ُم � رَسُول ٱ َّ ِ أُ ۡسوَ ةٌ َح َس َنة
َّ
ۡ
َۡجُواْ ٱ�َ و َۡٱ� َۡومَ ٱ�خِر
﴿َ ۡد �ن
ِ
ِ
ٗ َ َّ
۲۱ :﴾ ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ٢ ��َِذَكَرَ ٱ�َ كث

Chắc chắn trong các ngươi có vị Rasul của Allah, Y là
một gương đạo đức mẫu mực cho những ai hy vọng về
(cuộc gặp gỡ) với Allah và ngày (phán xử) cuối cùng và
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đồng thời họ tưởng nhớ Allah thật nhiều. Al-Ahzaab:
21(chương 33).
* Salah Al-Tatawwu’ có hai loại:
 َُّﻮَاﻓِﻞ
َ
1- (الْﻤُﻘ َﻴَّ َﺪة
 )ﻟAl-Nawafil Al-Muqaiyadah: Nghĩa là
những Salah tự nguyện vào những giờ nhất định, đã được qui
định sẵn. Những Salah này trong đó phụ thuộc vào những
Salah Fardu (theo trước hoặc sau Fardu) như những Salah Alُ الﺮَ َواﺗ
 ُ ُّن
Sunan Al-Rawatib (ﺐ
ِ ّ َ )ا, và trong đó cũng không có
َُ
phụ thuộc theo những Salah Fardu, như Salah Al-Wi-tir ) َﺻﻼة
ُ ْ
ْ ْ
ﻀُّﻰ
(ال ِﻮﺗ ِﺮ, Al-Dhuha () َﺤ, Al-Kusuf ( )اﻟﻜ ُﺴ ْﻮ ِف. . .
ََُ ْ ُ
2- ( )ﻨﻟَّ َﻮا ِﻓﻞ ال ُﻤ ْﻄﻠﻘﺔAl-Nawafil Al-Mutlaqah: Nghĩa là
những Salah tự nguyện không vào những giờ nhất định. Salah
này được thực hiện vào bất cứ giờ phút nào của ban ngày hoặc
ban đêm, ngoại trừ những giờ không được phép Salah, (và
những giờ không được Salah này sẽ được nêu rõ ở phần sau,
Insha Allah).
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ّ
َُ ُلﺴ
ّ نا
ﺮَوَاﺗ ُِﺐ
Al-Sunan Al-Rawatib
Al-Rawatib, số nhiều của từ Ratibah, nghĩa là Salah
được làm thường xuyên, liên tục, nó được thực hiện hàng ngày
theo những Salah Fardu (được thực hiện trước hoặc sau Salah
Fardu).
* Ích lợi của việc thực hiện Al-Sunan Al-Rawatib này
là nó sẽ được bù đắp vào những gì thiếu xót trong Salah Fardu,
như Hadith đã được nêu ở trên.
Những Sunnah Al-Rawatib gồm 10 Rak-at, và nó
được nêu rõ trong Hadith Ibnu U’mar : “Ta ghi nhớ từ Nabi
 10 Rak-at (Sunnah Rawatib) gồm 2 Rak-at trước Al-Zhuhur,
2 Rak-at sau Al-Zhuhur, 2 Rak-at sau Al-Magrib tại nhà, 2
Rak-at sau Al-I’sha tại nhà và 2 Rak-at trước Al-Subhi. và đây
là thời gian không người nào đến gặp Nabi ”. Bà Hafsoh 
có nói cho tôi nghe: “Quả thật, khi Nabi  nghe xong lời
Azaan Al-Fajr đã xuất hiện thì Nabi  đã hành lễ 2 Rak-at
Sunnah Al-Fajr.” Hadith Muttafaqun A’laihi, (tức là do AlBukhari và Muslim ghi lại.)
Theo khẳng định của ông Muslim, thì ông ta bảo vệ
Sunnah Al-Rawatib là 12 Rak-at, vì theo Hadith của bà Ummu
Habibah  vợ Nabi  nói: Tôi có nghe Rasul  nói:

َ � ﻓَﺮ
َ ْ َ )) َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َ�ﺒْ ٍﺪ ُم ْﺴﻠﻢ ُﺼَ� ِّ  ّ َ ّ َ ْ َ ْ َﺮ ْ َ َ َ ْ َ َ ﻮُّﺎ
َ�ﻀ ٍﺔ ِﻻ
ِ َ
ٍِ
ِ �  ًِ ُ ﻳﻮمٍ ِنْﻰﺘ ﺸة ر�ﻌﺔً  ﻄ ﻋ
َ
َ
ّ
ّ
ٌ ْ� ﻟُ َ�ﻴ
ُ ّ �َ �َ
َ ُ�َ َ ُﻟ ﺑَيْﺘًﺎ ِﻓ ﻟَْﻨَّ ِﺔ أ ْو ِﻻَ ﺑ
((ﺖ ِﻓ ﻟَْﻨَ ِﺔ
ِ
ّ
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“Không một người Muslim nào hành lễ Salah vì Allah mỗi
ngày 12 Rak-at Sunnah, ngoài Salah Fardu (bắt buộc) ra, y
sẽ được Allah xây cho họ một ngôi nhà trong Thiên Đàng.”
Và trong Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại, cũng do bà
Ummu Habibah  thuật lại như Hadith trên, nhưng có ghi rõ
thêm là: “4 Rak-at trước Al-Zhuhur, 2 Rak-at sau Al-Zhuhur, 2
Rak-at sau Al-Magrib, 2 Rak-at sau Al-I’sha và 2 Rak-at trước
Al-Fajr ”. Hadith Hasan Saheeh (xác thực), do Al-Tirmizhi ghi
lại và được Al-Albany xác thực.
Và có trong Hadith Saheeh (xác thực), từ Hadith A’-ishah  nói: “Nabi  không bao giờ bỏ Salah 4 Rak-at Sunnah
trước Al-Zhuhur.” Hadith do Al-Bukhari ghi lại.
- Trong các Sunnah Al-Rawatib, quan trọng nhất và
tốt hơn hết là 2 Rak-at Sunnah Al-Fajr, vì Hadith bà A’-i-shah
 thuật lại, Nabi  nói:

َْ ْ َْ ََ ْ
َ � ﻟُ ْ�ﻴَﺎ َو َﻣﺎ
ّ � ﻣ َﻦ
((ﻴﻬﺎ
ِ ٌ )) َر�ﻌﺘﺎ اﻟﻔﺠ ِﺮ ﺧ
ِ

“Hai Rak-at Sunnah Al-Fajr còn tốt Dunya (trên đời này)
và tất cả những gì có trong Dunya.” Hadith do Muslim ghi
lại.
Và A’-i-shah  nói: “Quả thật, Nabi  không có một
Salah Sunnah nào mà Người hết sức quan tâm hơn 2 Rak-at
Sunnah trước Al-Fajr.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi
lại
Do đó mà Nabi  luôn quan tâm thực hiện nó, đến lúc
ở nhà hay lúc đi dã hành, Người  cũng không bỏ nó, như Bà
10
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A’-i-shah  nói: “Nabi  chưa từng bỏ Salah 2 Rak-at
Sunnah Al-Fajr” Do Al-Bukhari ghi lại.
* Theo Al-Sunnah, thì 2 Rak-at Sunnah Al-Fajr nên
Salah ngắn (chỉ đọc Al-Fatihah thôi, không đọc thêm Surah
khác nữa sau Al-Fatihah) trong 2 Rak-at đó, như trong Hadith
Saheeh (xác thực) từ Al-Bukhari và Muslim có ghi, bà A’-ishah  nói: “Rasul  thường Salah 2 Rak-at Sunnah Al-Fajr
rất nhanh đến nỗi tôi thầm nói: Người có đọc bài Ummul AlKitab (Al-Fatihah) trong 2 Rak-at đó hay không nhỉ ?”
Và cũng theo Al-Sunnah, thì trong Salah Sunnah AlFajr, sau khi đọc Al-Fatihah xong thì ở Rak-at đầu tiên Sunnah
đọc Ayat (136) trong Surah Al-Baqarah,

لَ إِ�َۡنَا وَمَآ أُن
َ
َ ٰ َ� ۡ َٰٓ ۡ َ ٰ م
َ �س
ۡ يل
ـ�ٰ َق
ِ﴿لُوٓاْ ءامَنَّا بِٱ�َِّ وَمَآ أُنز
ِـزِلَ إِ�َ إِبـ� ِ�ۧ �سـ ع
َ ۡ َ ۡ َ� َ
َ ۡ ّ
ٓ
َِّب
� ـم
وع
ِ قُوب وَٱ� ۡس
ِبَاط وَمَا �َِ مُو�َٰ وَعِي�َٰ وَمَـآ أُو�َِ ٱ � يُّـونَ مِـن رَ�ِّه
َأ
َ
َ
ۡ � َحد
َ ۡ �َ �ُ ف ُق
ۡ مِّن
﴾١ هُم َو�ۡنُ َُ�ۥ مُ ۡسلِمُون
ٖ
َِّر

Hãy bảo (thị dân Kinh Sách): “Chúng tôi đã tin tưởng vào
Allah, tin tưởng vào tất cả mọi điều mà Thượng Đế đã mặc
khải cho chúng tôi, cho Ibrahim, cho Isma-el, cho Ishaaq,
cho Ya’qoob, cho (mười hai) bộ lạc (của Israa-el), cho Musa,
cho Ysa và cho tất cả các vị Nabi khác, chúng tôi không hề
phân biệt, không kỳ thị họ và tất cả chúng tôi là những
người Muslim chân chính chỉ thuần phục Allah duy nhất.”
(chương 2). Và ở Rak-at thứ hai đọc Ayat (64) trong Surah Ali
I’mran
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ۡ ََۡ
َّ
َ � ٰ َ�َِالَواْ إ
ۡ ك َ�ٰب �َ ع
َ�ۡنَنَا وَ�َيۡـنَ�ُمۡ �َ�َّ �َعۡبُـدَ إِ�َّ ٱ
ِ َِۢمةٖ َوَآء
ِ ِ ﴿ُلۡ �َٰٓ أهل ٱل
ّْ ۡ ا
ُ
ّ �ٔا َو
ٗ ۡ َو َ� � ُ ۡ� َك بهۦ َش
ٗ َ �َتَخ َِذ َ� ۡع ُضنَا َ� ۡع ًضا ۡأَر
�َا�ا مِّـن دو ٱ�َِّۚ فَـإِن تَوَلَـو
ِِ ِ
ّ
َ
﴾٦ َقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِ�َنَا مُ ۡسلِمُون
Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Hỡi thị dân kinh sách!
Hãy đến cùng với một lời phán giống nhau giữa chúng tôi
và quí vị rằng: chúng ta chỉ thờ phụng riêng Allah mà
thôi, chúng ta không được tổ hợp bất cứ ai (cái gì) cùng
với Ngài và chúng ta không được phép nghe lời lẫn nhau
làm trái lời Allah hay quỳ lại lẫn nhau.” Nhưng nếu họ
quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng thực rằng chúng
tôi là những người Muslim (thần phục Allah).” (chương
3). Hadith do Muslim ghi lại từ Ibnu A’bbaas .
- Hoặc đọc trong Rak-at thứ nhất sau Al-Fatihah là
Surah Al-Kafirun, trong Rak-at thứ hai là Surah Al-Ikhlas. Như
trong Hadith do Abu Hurairah  nói: “Quả thật, Rasulullah 
َ ﻟْﺎ
َ
đọc trong hai Rak-at Sunnah Al-Fajr là Surah ()ﻞْ ﻳَﺎ �َ�ُّﻬَﺎ ا ﻜﻓِ ُﺮون
ٌ َ ُ ّ  َُﻞْ ﻫُﻮ
và Surah (ا�َ أ َﺣﺪ
)” Hadith do Muslim ghi lại.

* Tóm lại:
Al-Sunnah Al-Rawatib gồm có 10 Rak-at hoặc 12
Rak-at, như sau :
-

2 Rak-at hoặc 4 Rak-at trước Al-Zhuhur.

-

2 Rak-at sau Al-Zhuhur.

-

2 Rak-at sau Al-Magrib.

-

2 Rak-at sau Al-I’sha.
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Fajr).

-

2 Rak-at trước Al-Subhi (còn gọi là Sunnah Al-

Đây là những Sunnah Muakkadah mà Rasulullah 
luôn thực hiện nó, ngoại trừ lúc du hành thôi, thì Rasulullah 
không thực hiện nó, nhưng Rasulullah  không bỏ 2 Rak-at
Sunnah Al-Fajr. Như ông Ibnu Qayyim nói: “Trong lúc du
hành Nabi  chỉ thực hiện Salah Fardu không một ai ghi lại là
Nabi  hành lễ Sunnah trước hoặc sau Fardu cả ngoại trừ
Sunnah Al-Witir va Sunnah Al-Fajr thôi.” (xem trong sách
Zadul Al-Ma-a’d quyển 1 trang 456).
* Hỡi anh, chi, em Muslim thân mến! Hãy luôn quan
tâm thực hiện các Sunnah Rawatib, bởi vì nó là đường lối của
Nabi , cho nên chúng ta hãy cố thực hiện thường xuyên các
Salah Sunnah này nhằm để đưa chúng ta đến địa vị cao quý ở
ngày sau, và nhằm để bù đắp lại những gì còn thiếu xót trong
Salah Fardu của chúng ta. Do đó, chúng ta chớ bỏ bê hay xem
nhẹ việc dâng lễ nguyện Salah Sunnah Rawatib này. Và nếu ai
trong chúng ta không kịp Salah một trong những Sunnah
Rawatib này vì một lý do nào đó, thì chúng ta có thể Salah nó
lại vào những giờ khác, vì rằng Nabi  có Salah Sunnah AlFajr lại cùng với Salah Fardu Al-Fajr. “Khi Người  và các
bạn hữu của Người đã ngủ quên, không một ai thức dậy, trong
lúc ngủ qua đêm trên con đường trở về từ trận chiến Khaibar
cho đến khi mặt trời mọc, sau đó Nabi  lấy nước Wudu rồi
hành lễ 2 Rak-at (Sunnah Al-Fajr), rồi Người  bảo Bilal cất
lời Iqamah để hành lễ Salah Al-Subhi.” Hadith do Abu
Hurairah thuật lại, trong Saheeh Muslim.
Và Hadith Ummu Salamah  nói: Hỡi Rasulallah!
Quả thật, tôi có nghe Người không cho phép Salah 2 Rak-at
13
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(sau Al-A’sr), và tôi thấy Người thực hiện nó ? thì Nabi  trả
lời:

َ
ٌ َلﺮَ ْﻛ َﻌﺘَ ْ� َ� ْﻌ َﺪ ﻟْﻌَﺮ ْﺼ َ� َِّ ُﻪ أَﺗَﺎ� ﻧ
َ ْ َ
ّ ﺖ َﻰﺑ ُﻣَﻴَّ َﺔ َﺳﺄَﻟْﺖ َﻋﻦ
ﺎس ِﻣ ْﻦ �ﺒْ ِﺪ
ِ
ِ
ِ ))ﻳﺎ ِﺑﻨ
ِ ﻧ
ِ ِ
ُ َ َ َ ْ َْ
َ َ َ ُ َ ْ ّ َ ْ َ َّْ َْ َ ْ ّ
َ
((ﺎن
ِ � �ﻌﺪ ﻟﻈُﻬ ِﺮ �ﻬﻤﺎ ﻫﺎﺗ
ِ � لﻠَﺘ
ِ ﻮ� ﻋ ِﻦ لﺮَﻛﻌﺘ
ِ اﻟﻘي ِﺲ ﻓﺸﻐﻠ

“Hỡi Binta Abi Umaiyah! Nàng hỏi ta về 2 Rak-at sau AlA’sr phải không? Quả thật, một số người từ Abdu Al-Qaysi
đến gặp Ta về việc Islam của chúng, do đó họ đã làm Ta
bận rộn đến không kịp Salah Sunnah 2 Rak-at sau AlZhuhur, thì 2 Rak-at (sau Al-A’sr) đó là 2 Rak-at sau AlZhuhur.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Và bà A’-i-shah  nói: “Khi Rasulullah  không kịp
hành lễ Sunnah 4 Rak-at trước Al-Zhuhur, thì sau Salah AlZhuhur Người thực hiện nó bằng 2 Rak-at. Hadith do Ibnu
Maajah ghi lại.
 nói:

Có Hadith do Abu Hurairah  thuật lại, quả thật Nabi

َِّ�ْﻌَﻲ َ ْ َ ْ َﻠْﻴُﺼَﻠ
َ
ّ ُ َ
ْ
((ِﻬ َﻤﺎ َ�ﻌ َﺪ َﻣﺎ � ْﻄﻠ ُﻊ لﺸَ ْﻤ ُﺲ
)) َﻣ ْﻦ ل ْﻢ ُﺼَﻞِّ  ﺘ اﻟﻔﺠ ِﺮ

“Những ai không kịp dâng lễ Salah 2 Rak-at Sunnah AlFajr, đợi đến khi mặt trời mọc thì hãy hành lễ bù lại.”
Hadith do ông Baihaqy ghi lại, và ông Al-Nawwawy nói:
“Đường truyền nó tốt.”
Và Hadith Qais bin U’mar , ông ta đi đến Masjid để
hành lễ Salah Al-Subhi và gặp Nabi  đang hành lễ Salah AlSubhi, trong lúc ông ta chưa hành lễ Sunnah 2 Rak-at Al-Fajr,
thì ông cũng vào hành lễ cùng với Nabi , sau khi hành lễ
xong ông ta đứng dậy hành lễ 2 Rak-at nữa, Nabi  đi ngang
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qua ông ta và hỏi: “Đây là Salah gì đây ?” thì Qais trả lời:
Thưa Thiên sứ, đó là 2 Rak-at Sunnah Al-Fajr mà tôi không
kịp thực hiện nó. Nabi  im lặng, không nói gì cả. Hadith do
Ahmad và Ibnu Khuzaimah và Ibnu Hibban và nhóm Sunan
ghi lại, ngoại trừ Al-Nasaa-i và Al-‘I-raqy nói: “Đường truyền
nó Hasan”.
Qua những Hadith trên cho thấy 2 Rak-at Sunnah AlFajr, nếu không kịp thực hiện nó thì chúng ta có thể thực hiện
nó lại liền sau khi Salah Al-Subhi xong, hoặc có thể đợi đến
sau khi mặt trời mọc được khoảng 15 phút (trong giờ AlDhuha) rồi thực hiện nó lại.
* Riêng ngày thứ sáu, thì không có Salah Sunnah
Rawatib trước Salah Jumu’at, nhưng nếu ai muốn Salah
Sunnah trước khi đến giờ Jumu’at thì họ được phép dâng lễ
Salah và được Allah  ban thưởng cho.
Và Sunnah Ratibah sau Salah Jumu’at gồm 2 Rak-at
hoặc 4 Rak-at, như được ghi trong hai bộ Hadith Saheeh (AlBukhari và Muslim), Ibnu U’mar  nói: “Quả thật, Nabi 
thường dâng lễ Salah sau Jumua’t hai Rak-at tại nhà.” Hadith
do Bukhari và Muslim ghi lại.
Và trong Saheeh Muslim, Abu Hurairah  thuật lại,
Nabi  nói:

َ َ ْ
َ ّ
َ
َ ْ ُ
َ
(()) ِإذا َ�َ أ َﺣ ُﺪ� ُﻢ ﺠﻟُ ُﻤ َﻌﺔ َﻠْﻴُﺼَﻞِّ  َ�ﻌ َﺪﻫﺎ أ ْر َ� َﻊ َر� َﻌﺎت

“Khi các ngươi đã dâng lễ Salah Jumua’t xong, thì hãy
dâng lễ Salah (Sunnah) sau nó 4 Rak-at.” Hadith do Muslim
ghi lại.
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Qua hai Hadith trên cho thấy: Nabi  dâng lễ Salah
Sunnah sau Al-Jumua’t 2 Rak-at tại nhà, và Nabi  bảo những
ai đã dâng lễ Salah Al-Jumua’t xong, thì hãy dâng lễ Salah
Sunnah sau nó 4 Rak-at.
Ông Abu Al-A’bbaas – Ibnu Taimiyah  nói: “Nếu
những ai dâng lễ Salah Sunnah sau Salah Al-Jumua’t tại
Masjid thì hành lễ 4 Rak-at. còn nếu ai dâng lễ Salah Sunnah
tại nhà thì hành lễ 2 Rak-at.” (xem trong sách Zadul Al-Ma-a’d
quyển 1 trang 425).
* Sau khi dâng lễ nguyện Salah Jumua’t xong, thì
không nên đứng dậy dâng lễ nguyện Salah Sunnah liền ngay
sau đó như được ông Saa-ib bin Yazeed  thuật lời ông
Mu’awiyah có nói với ông rằng: “Một khi ngươi đã dâng lễ
nguyện Salah Jumua’t xong, thì ngươi chớ đứng dậy dâng lễ
nguyện Salah Sunnah liền sau đó, cho đến khi ngươi đã nói
chuyện hoặc đi ra ngoài, bởi vì Rasulullah  có bảo chúng ta
rằng: Các ngươi chớ dâng lễ nguyện Salah (Sunnah) liền sau
Salah (Jumua’t hay Fardu), cho đến khi chúng ta đã nói
chuyện hoặc đi ra ngoài.” Hadith do Muslim ghi lại.
Do đó, chúng ta chỉ nên dâng lễ nguyện Salah Sunnah
Rawatib sau khi chúng ta đã tụng niệm (Zikir) sau Salah
Jumua’t hay Salah Fardu. Và một số U’lama (học giả Islam)
cho rằng tốt nhất nên dời đi chổ mà chúng ta đã hành lễ Salah
Fardu để hành lễ Salah Sunnah, nhằm để được nhiều chổ Salah
và Sujud (quỳ lạy).
* Ngoài những Sunnah Rawatib Muakkadah, còn
có những Sunnah khác không phải là Muakkadah Sunnah
Ghairu Al Muakkadah như sau:
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 4 Rak-at trước Al-A’sr:
Ông Ibnu U’mar  thuật lại, Rasulullah  nói:

َ ْ ّ َ ْ َ ﻟْﻌَﺮ
ْ ُّ َ َ
((ﺼ أ ْر َ� ًﻌﺎ
�َ ام َﺮأً  َ�َ �ﺒﻞ
))ر ِﺣﻢ
ِ

“Allah thương xót cho người hành lễ Salah trước Al-A’sr 4
Rak-at.” Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi lại
và được Ibnu Hibban xác thực.
Và Hadith Ali  thuật lại: “Quả thật Nabi  thường
hành lễ trước Salah Al-A’sr 4 Rak-at, Người tách giữa mỗi 2
Rak-at bằng Salam cho các vị Thiên thần kế cận (Allah), các vị
Nabi và những người tuân theo các vị Nabi trong những người
Mu’min và Muslim.” Hadith do Ahmad, Al-Nasaa-i, Ibnu
Maajah và Al-Tirmizhi ghi lại và cho là Hadith Hasan.
 2 Rak-at trước Al-Magrib:
nói:

Abdullah bin Mugaffal Al-Muzni  thuật lại, Nabi 

ْ َْ َْ َ ّ
َْ َ َْ
((�
ِ ))َﻠُﻮا �ﺒﻞ الﻤﻐ ِﺮ ِب ر�ﻌﺘ

“Các ngươi hãy hành lễ trước Al-Magrib hai Rak-at.” Rồi
Người lập lại

ْ َْ َْ َ ّ
َْ َ َْ
((�
ِ ))َﻠُﻮا �ﺒﻞ الﻤﻐ ِﺮ ِب ر�ﻌﺘ

“Các ngươi hãy hành lễ trước Al-Magrib hai Rak-at.” Sau
đó Nabi  nói lần thứ ba:

َ ))ل ِ َﻤ ْﻦ َﺷ
((ﺎء
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“Đối với người nào muốn Salah.” Vì không muốn người ta
lấy đó làm thành Sunnah (để thực hiện nó thường xuyên).
Hadith do Al-Bukhari ghi lại.
Và trong Saheeh Muslim, Ông Anas bin Malik  nói:
“Vào thời Nabi  chúng tôi có hành lễ 2 Rak-at sau khi mặt
trời lặn, trước Salah Al-Magrib và Rasulullah  có nhìn thấy
chúng tôi hành lễ đó nhưng Người  không khuyến khích và
cũng không ngăn cản chúng tôi.”
 2 Rak-at trước Al-I’sha:
nói:

Abdullah bin Mugaffal Al-Muzni  thuật lại, Nabi 

ٌَ
َْ ََ
َ ْ �َ ))
((� َﺻﻼة
ُ�
ِ �ِّ  أذا

“Cứ mỗi lần giữa hai lần Azaan và Iqamah thì được phép
hành lễ Salah Sunnah.” Rồi Người lặp lại,

ٌَ
َْ ََ
َ ْ �َ ))
((� َﺻﻼة
ُ�
ِ �ِّ  أذا

“Cứ mỗi lần giữa hai lần Azaan và Iqamah thì được phép
hành lễ Salah Sunnah.” và ở lần thứ ba, Người nói:

َ ))ل ِ َﻤ ْﻦ َﺷ
((ﺎء

“Đối với người nào muốn Salah.” Hadith do Al-Bukhari và
Muslim ghi lại.
Hadith này nói chung, sau Azaan của các buổi lễ Salah
bắt buộc, thì chúng ta được phép hành lễ Salah Sunnah.
Chú ý: Những Salah Sunnah thì được khuyến
khích làm tại nhà, qua các Hadith sau:
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Ông Zaid bin Thabit  thuật lại, Rasulullah  nói:

ْ َ
ّ َ ُ ّ ََّ
ّ
ََ ّ ّ
ْ
ُ
َ ْ َﺈِنَ َﺧ
لﺼَﻼة
َ ِﻻ، � َﺻﻼ ِة ال َﻤ ْﺮ ِء ِﻓ ﺑَي ِﺘ ِﻪ
،  ﺻُﻮا ِﻓ ُ�ﻴُﻮﺗِ� ْﻢ
))�ُﻬاﻨﻟَﺎس
َ َ ُ ْ َْ
((ﻮ�ﺔ
الﻤﻜﺘ
“Hỡi nhân loại! Hãy hành lễ Salah (Sunnah) tại nhà của
các người, bởi vì quả thực hành lễ tốt nhất của mỗi người
là hành lễ tại nhà, ngoại trừ các lễ Salah bắt buộc.” Hadith
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Ông Ibnu U’mar  thuật lại, Rasulullah  nói:

َ
ُ ْ
ُ َ ُ
ُ َ
ُ
(( َوﻻ َﺘَّ ِﺨﺬوﻫﺎ �ﺒُﻮرًا،))اﺟ َﻌﻠﻮا ِﻓ ُ�ﻴُﻮﺗِ� ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺻﻼﺗِ� ْﻢ

“Các ngươi hãy tạo những Salah Sunnah của các ngươi tại
nhà của các ngươi, và chớ để nhà của các ngươi như là khu
nghĩa địa (bởi nghĩa địa là nơi không được hành lễ).” Hadith
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Ông Jabir  thuật lại, Rasulullah  nói:

َ
ّ
َ ْ ْ ْ َْ
َ َ ّ ُ ُ ُ َ َ َ َ َﻰ
َلﺼَﻼة ِﻓ َم ْﺴ ِﺠ ِﺪ ِه ﻓﻠﻴَﺠ َﻌﻞ ِ َﻟي ِﺘ ِﻪ ﻧ ِﺼﻴﺒًﺎ ِﻣ ْﻦ َﺻﻼ ِﺗ ِﻪ َﺈِن
)) ِإذا ﻀ أﺣﺪ�ﻢ
َ
ٌ
َ
ْ
َّ
((�ا
 ً ْ �َ َﺟﺎ ِﻋﻞ ِﻓ ﺑَي ِﺘ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺻﻼ ِﺗ ِﻪ ﺧ
“Khi các ngươi đã thực hiện xong lễ nguyện Salah tại
Masjid, thì hãy dành phần Salah (Sunnah) tại nhà, bởi vì
(với việc thực hiện Salah Sunnah tại nhà) sẽ được Allah
ban cho nhiều điều tốt đẹp.” Hadith do Muslim ghi lại.
Các thời điểm không được phép hành lễ
Salah Sunnah, gồm 5 thời điểm như sau:
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1/ Từ sau Salah Al-Fajr đến khi mặt trời mọc, vì Nabi
 có nói như sau:

َ
ّ ُ َ
ْ َْ َ
ْ ََ
(())ﻻ َﺻﻼة َ�ﻌ َﺪ َﺻﻼ ِة اﻟﻔﺠ ِﺮ ﻰﺘ َّ � ْﻄﻠ َﻊ لﺸَ ْﻤ ُﺲ

“Không được hành lễ Salah (Sunnah) sau Salah Al-Fajr
cho đến khi mặt trời mọc.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim
ghi lại.
2/ Từ khi mặt trời mọc đến khi mặt mộc lên cao
khoảng một sào (sau khi mặt trời mọc được khoảng 15 – 20
phút), vì có Hadith trong Saheeh Muslim, Nabi  nói với A’mr
bin A’basah như sau:

َ ّ
َ َ
ّ ُ َ
َ َ
ّ ﻼ َة
ْ ُﻢَ َﻗْﺮ
ّ لﺼُﺒْﺢ
((لﺼَﻼ ِة ﻰﺘ َّ � ْﻄﻠ َﻊ لﺸَ ْﻤ ُﺲ ﻰﺘ َّ ﺗ ْﺮﺗ ِﻔﻊ
ﺼ َﻋ ِﻦ
))َﻞِّ  ﺻ
ِ
ِ

“Hãy dâng lễ nguyện Salah Al-Subhi, sau đó hãy ngưng
Salah cho đến khi mặt trời mọc lên cao.”
3/ Lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi mặt trời
nghiêng về hướng mặt trời lặn, vì có Hadith ‘Uqbah bin ‘Amir
thuật lại: “Ba thời điểm mà Nabi  cấm chúng ta dâng lễ
Salah và chôn người chết đó là lúc mặt trời vừa ló dạng ra đến
khi mặt trời mọc lên cao, lúc mặt trời đứng bóng đến khi mặt
trời nghiêng về hướng mặt trời lặn và lúc mặt trời hạ thấp
xuống, chuẩn bị lặn cho đến khi mặt trời lặn.” Hadith do
Muslim ghi lại.
4/ Từ sau Salah Al-A’sr đến khi mặt trời lặn, vì Nabi
 có nói như sau :

َْ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ﻟْﻌَﺮ
ْ ّ
((ﺼ ﻰﺘ َّ �ﻐ ُﺮ َب لﺸَﻤ ُﺲ
))ﻻ ﺻﻼة �ﻌﺪ ﺻﻼ ِة
ِ
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“Không có Salah Sunnah sau Salah Al-A’sr đến khi mặt
trời lặn.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Tuy nhiên có một số U’lama (học giả Islam) cho rằng
sau Salah Al-A’sr vẫn còn được phép Salah Sunnah, ngoại trừ
lúc mặt trời đã xuống thấp, trước lúc mặt lặn, lúc đó mới không
được phép Salah cho đến khi mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, vì
Hadith A’-i-shah  nói: “Nabi  không bao giờ bỏ hai Rak-at
Sunnah sau Al-A’sr tại nhà tôi.” Do Al-Bukhari ghi lại.
Bà A’-i-shah  nói trong một Hadith khác: “Nabi 
không đến nhà tôi vào bất cứ ngày nào sau Al-A’sr ngoại trừ
Người  Salah hai Rak-at.” Do Al-Bukhari ghi lại.
5/ Từ lúc mặt trời bắt đầu lặn đến khi mặt trời đã lặn
hoàn toàn.

o
Như vậy trong năm thời điểm trên được tóm
gọn lại trong ba thời điểm như sau:
Từ sau Salah Al-Fajr cho đến khi mặt trời mọc lên cao
khoảng một sào, (tức sau khi mặt trời mọc được khoảng 15 –
20 phút).
Lúc mặt trời đứng bóng (ở đỉnh đầu) cho đến khi mặt
trời nghiêng về hướng mặt trời lặn.
toàn.

Từ sau Salah Al-A’sr cho đến khi mặt trời đã lặn hoàn

o
Ý nghĩa việc ngăn cấm Salah trong những thời
giờ được nêu ở trên:
Bởi vì tín đồ tôn thờ mặt trời lúc sẽ quỳ lạy lúc mặt
trời vừa ló dạng ra và lúc mặt trời lặn xuống, do đó nếu như
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người Muslim hành lễ vào những giờ đó thì người Muslim
cũng đã hành đạo vào những giờ như những tín đồ này vậy,
trong khi Nabi  có nói trong Hadith A’mr bin ‘Abasah như
sau:

َ
ّ
َ
ُ َﻟْﻜُﻔ
َْ َ َْ َْ َ َْ ُُ ْ َ َ ُُ ْ َ َ ّ
((ﺎر
ﺎن َو ِﺣﻴنﺌِ ٍﺬ � َ ْﺴ ُﺠ ُﺪ ل َﻬﺎ
ٍ ))َﺈِ�َﻬﺎ �ﻄﻠﻊ ِﺣ� �ﻄﻠﻊ �� ﻗﺮ� ﺷﻴﻄ

“Bởi vì mặt trời mọc, lúc nó mọc giữa hai sừng của
Shaytaan, và lúc đó những người Kafir cuối đầu phủ phục
mặt trời.” Hadith do Muslim ghi lại.
Đó là lúc mặt trời vừa mọc và lúc mặt trời đang lặn.
Còn lúc mặt trời cao ở giữa đỉnh đầu, thì cũng trong Hadith
Amru bin ‘Abasah, Nabi  có nói như sau: “Bởi vì quả thực
lúc đó mặt trời tỏa ra hơi nóng của hoả ngục Jahannam.”
Hadith do Muslim ghi lại.
Do đó, chúng ta không được phép hành lễ Sunnah
trong những giờ nêu trên, ngoại trừ những Salah đã được Nabi
 cho phép thực hiện nó, như 2 Rak-at Salah sau Al-Tawwaaf,
Nabi  nói:

َ َ َ َ ََُْ َ
ّ
ََ ْ َ َ َ
َ َﺻَ�َ َﻳَّ َﺔ َﺳ
َ ﺎﻋ ٍﺔ َﺷ
َ ْ ﺎف ﺑ َﻬ َﺬا
ﺎء ِﻣ ْﻦ
ﺒﻟﻴْ ِﺖ
ٍ ))ﻳﺎ ﺑ ِ� �ﺒ ِﺪ ﻣﻨ
ِ ﺎف ﻻ �ﻤﻨﻌﻮا أﺣﺪًا ﻃ
َ �َ َﻟْﻞ أَ ْو
((ﺎر
ﻬ
ٍ
ٍ

“Hỡi con cháu ‘Abdul Manaf! các ngươi chớ ngăn cản một
ai Tawwaaf tại ngôi đền Ka’bah này và hành lễ trong đó
vào bất cứ lúc nào họ muốn (Tawwaaf hoặc Salah) trong
ban đêm hoặc ban ngày.” Hadith do Abu Dawood, AlTirmizhi ghi lại và nói là Hadith Hasan Saheeh và được AlAlbany xác thực.
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Và cũng như được phép hành lễ Salah bù lại 2 Rak-at
Sunnah Al-Fajr sau Salah Al-Fajr, bù lại Sunnah Al-Zhuhur
sau Al-A’sr, (như các Hadith đã được nêu trên) và bù lại những
Salah bắt buộc đã bỏ qua, không kịp Salah, như Nabi  nói:

َ َ َ َ َِّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َﻠْﻴُﺼَﻠ
((َﻬﺎ إِذا ذﻛ َﺮﻫﺎ
))ﻓﺈِذا ﻧﺎم �ﻦ ﺻﻼةً  أو � ِﺴﻴﻬﺎ

“Một ai đã ngủ quên hoặc đã quên không kịp hành lễ Salah
trong giờ của nó, thì hãy hành lễ lại khi nhớ ra nó.” Hadith
do Muslim ghi lại.
Và cũng được phép thực hiện những Salah có những
điều vừa mới xảy đến, như: Salah chào Masjid, Salah cho
người chết, Salah nhật thực và nguyệt thực . . .
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ



ْ ْ ُﺻَ ﻼَ ة
ال ِﻮﺗ ِﺮ
Salah Al-Witir
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 Salah Al-Witir là Sunnah Muakkadah mà
Rasulullah  luôn đôn đóc và khuyến khích chúng ta nên thực
hiện nó, Người nói:

ْ ْ ّ
 َّن
((اﷲَ وِﺗْﺮٌ �ُِﺐُ ال ِﻮﺗ َﺮ
))

“Quả thật, Allah là Đấng duy nhất chỉ có một, do đó Ngài
yêu thích Salah Al-Witir (bởi số Rak-at lẻ).” Hadith do AlBukhari và Muslim ghi lại.
Và Rasulullah  nói:

ْ ْ ّ
 ّ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
((اﷲَ وِﺗْﺮٌ �ُِﺐُ ال ِﻮﺗ َﺮ
ِ ))ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻘﺮ
ِﻓﺈ، آن أوﺗِﺮوا

“Hỡi những người thuộc Qur’an! Hãy hành lễ Salah AlWitir, quả thật Allah là Đấng duy nhất chỉ có một, do đó
Ngài yêu thích Salah Al-Witir (bởi số Rak-at lẻ).” Hadith do
Abu Dawood ghi lại và được Al-Albany xác thực.
 Salah Al-Witir: Là tên của một Rak-at Salah
được tách ra từ Salah trước nó, và là tên của ba Rak-at, năm
Rak-at, bảy Rak-at, chín Rak-at và muời một Rak-at (nếu như
những Rak-at này được thực hiện liên tục, chỉ với một lần
Salam), còn nếu như những Rak-at này được thực hiện với hai
lần Salam hoặc nhiều hơn, thì Al-Witir là tên của một ak-at
Salah được tách ra riêng nó.
 Thời gian Salah Al-Witir: Bắt đầu từ sau
Salah Al-I’sha và kéo dài đến khi xuất hiện ánh rạng đông, như
Rasulullah  nói:

ْ َْ ِ ُ ُ َ
((ﻮع اﻟﻔﺠ ِﺮ
))لﻮِﺗْﺮُ ﻣَﺎ ﺑَ�َ ﺻَﻼَةِ اﻟْﻌِﺸَﺎءِ إ ﻰِﻟ ﻃﻠ
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“Thời gian của Salah Al-Witir là từ sau Salah Al-I’sha cho
đến khi xuất hiện ánh rạng đông.” Hadith do năm người
(Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Ibnu Maajah, Al-Nasaa-i và AlHakim) ghi lại và được ông Al-Hakim xác thực.
Và trong Saheeh Muslim, ông Abu Sa-e’d Al-Khudri
 thuật lại, quả thật Nabi  nói: “Các ngươi hãy hành lễ
Salah Al-Witir trước khi đến giờ Salah Al-Subhi.”
Bà A’-i-shah  nói: “Quả thật, Rasulullah  đã
hành lễ Al-Witir vào mỗi đêm, và Người kết thúc Salah AlWitir của Người đến lúc trước giờ ăn cơm nhịn.” Hadith do
Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Qua Hadith trên cho thấy Rasulullah  có khi Salah
Al-Witir sớm, có khi Salah vào nữa đêm và có khi Salah vào
cuối đêm đến trước giờ Salah Al-Subhi, như trong Musnad của
Imam Ahmad có ghi: Abu Masud  nói: “Rasulullah 
thường hành lễ Salah Al-Witir sớm vào phần đầu của đêm, có
khi vào giữa đêm và có khi vào cuối đêm.”
Và Abullah bin Abi Qais nói: Tôi có hỏi bà A’-i-shah
 về Salah Al-Al-Witir của Rasulillah  thì bà trả lời như
sau: “Có khi Người  hành lễ vào phần đầu của ban đêm và
có khi vào cuối đêm.” Tôi hỏi tiếp: “Người  đọc như thế nào
đọc thầm hay đọc lớn tiếng ?” A’-i-shah trả lời: “Cả hai đều
có, đôi khi Người  đọc thầm và đôi khi Người  đọc lớn
tiếng, và có khi Người  tắm rồi đi ngủ và có khi Người  lấy
nước Wudu rồi mới đi ngủ (nghĩa là trong lúc Janabah).”
Hadith do Abu Dawood, Ahmad, Muslim và Al-Tirmizhi ghi
lại.
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- Tốt nhất nên hành lễ Salah Al-Witir sớm, sau AlI’sha, trước khi đi ngủ đối với những ai sợ không thức dậy
Salah vào cuối đêm được, còn đối với những ai tin chắc mình
có thể dậy Salah vào cuối đêm được, thì đợi đến cuối đêm
Salah thì tốt hơn, như được ghi lại từ ông Jabir , Rasulullah
 nói:

َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ  ﻓَﻠْﻴُﻮْﺗِﺮْ أَوَّﻪ َ ُﻟ،ِ)) ﺧَﺎفَ أَﻻَّ �َﻘُﻮْمَ ﻣِﻦْ آﺧِﺮِ الﻠَّﻴْﻞ
ُآﺧ َﺮه
ِ وﻣﻦ ﻃ ِﻤﻊ  أن �ﻘﻮم،
َْ
ُ َْ َ َ ٌَ ْ َ ّْ
(( َوذلِﻚ أﻓ َﻀﻞ، مﺸ ُﻬ ْﻮدة
 ﻓَﺈِنَّ ﺻَﻼَةَ آﺧِﺮِ  الﻠَﻴ ِﻞ،ِﻓﻠﻴُ ْﻮْ آﺧِﺮَ الﻠَّﻴْﻞ

“Những ai sợ không dậy nổi vào cuối đêm thì hãy hành lễ
Al-Witir vào phần đầu của ban đêm, và những ai tin rằng
sẽ dậy được vào cuối đêm thì hãy đợi hành lễ Al-Witir vào
cuối đêm, bởi vì quả thật Salah vào cuối đêm thì được các
vị Thiên Thần chứng nhận, và như thế thì tốt hơn.” Hadith
do Muslim ghi lại.
 Số Rak-at và cách thức Salah Al-Witir :
- Al-Witir ít nhất là một Rak-at, vì có Hadith Ibnu
U’mar và Ibnu A’bbaas , Nabi  nói:

ّ
(())لْﻮِﺗْﺮُ رَ�ْﻌَﺔٌ  ﻣِﻦْ آﺧِﺮِ  الﻠَﻴْ ِﻞ

“Al-Witir là một Rak-at vào giờ cuối của ban đêm.” Hadith
do Muslim ghi lại.
- Và Al-Witir nhiều nhất là mười một Rak-at, Salah
hai Rak-at cho salam, hai Rak-at cho salam và cuối cùng thì
Salah một Rak-at lẻ như được bà A’-i-shah  nói: “Rasulullah
 thường hành lễ Salah (Sunnah) ban đêm mười một Rak-at,
trong đó Nabi  hành lễ Salah lẻ một Rak-at.” Và có một lời
dẫn khác nói: “Nabi  cho salam mỗi lần Salah được hai Rak26
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at và Nabi  hành lễ Salah lẻ một Rak-at.” Hadith do Muslim
ghi lại.
- Nếu làm Al-Witir chín Rak-at thì hành lễ liên tục
được tám Rak-at, ngồi lại đọc Tashahhud lần thứ nhất, nhưng
không cho salam, sau khi đọc xong Tashahhud thứ nhất thì
đứng dậy hành lễ tiếp Rak-at thứ chín, rồi ngồi lại đọc
Tashahhud thứ nhì và salam. Hadith do Muslim ghi lại.
- Nếu làm Al-Witir bảy hoặc năm Rak-at thì hành lễ
liên tục, không ngồi lại đọc Tashahhud, chỉ ngồi lại đọc
Tashahhud ở Rak-at cuối cùng (ở Rak-at thứ năm hoặc Rak-at
thứ bảy), rồi salam. Như Hadith Ummu Salamah  nói:
“Rasulullah  Salah Al-Witir bảy Rak-at và năm Rak-at,
Người  không tách rời giữa các Rak-at đó bằng salam hay
lời nói nào cả.” Hadith do Al-Nasaa-i và Ibnu Maajah ghi lại,
được Al-Albany xác thực.
- Nếu làm Al-Witir ba Rak-at thì hành lễ được hai
Rak-at ngồi lại đọc Tashahhud và salam, sau đó Salah tiếp
Rak-at thứ ba riêng lẻ. Hadith Ibnu U’mar do Al Daruqudni và
Ibnu Hibban ghi lại.
Hoặc Salah luôn ba Rak-at, chỉ ngồi lại đọc Tashahhud
một lần ở Rak-at cuối và salam. Hadith trong Muwatta’ của
Imam Malik và Hadith do Al-Nasaa-i, Al-Hakim và Al Baihaqi
ghi lại.
Tuy nhiên không được Salah Al-Witir ba Rak-at với
hai lần đọc Tashahhud và một lần salam như trong Salah AlMagrib, vì Nabi  đã cấm không cho làm như thế. Hadith do
Al Daruqudni, Al-Hakim và Al Baihaqi ghi lại. Ông Al27
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Daruqudni nói: “Đường truyền Hadith tất cả đều tin tưởng và
chắc chắn.”
* Và trong Salah Al-Witir, sau khi đọc Al-Fatihah
xong, chúng ta có thể đọc bất cứ Surah nào trong Qur’an,
nhưng nếu làm Al-Witir với 3 Rak-at, thì Sunnah
sau khi đọc
َ ْ َْﻰﻠ
Al-Fatihah xong, ở Rak-at đầu đọc Surah (( ) ﻋSurah: 87), ở
َ ﻟْﺎ
َ
Rak-at thứ nhì thì đọc Surah (( ) ﻜﻓِ ُﺮونchương 109), và ở Rakَ ْ
at thứ ba thì đọc Surah ()اﻹﺧﻼ ُص
ِ (chương 112). Hadith do
Ahmad, Abu Dawood và Al-Nasaa-i ghi lại.
Và trong Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi
lại, bà A’-i-shah  nói thêm đọc mỗi Surah cho một Rak-at,
َ ْ
và trong Rak-at cuối cùng thì đọc Surah ()اﻹﺧﻼ ُص
ِ (chương
َ َْ
ُ َّ)ﻟ
ُ
112) và hai Surah (( )اﻟﻔﻠﻖchương 113) và Surah (ﺎس
(chương 114).

* Với Salah Al-Witir mà người ta sẽ kết thúc Salah
của ban đêm, như được ông Ibnu U’mar  thuật lại rằng
Rasulullah  nói:

ّ
ْ
(())ﺟْﻌَﻠُﻮْا آﺧِﺮَ ﺻَﻼَﺗِ�ُﻢْ ﺑِﺎلﻠَﻴْ ِﻞ ِوﺗﺮًا

“Các ngươi hãy để Salah cuối cùng của các ngươi vào ban
đêm với số Rak-at lẻ (Al-Witir).” Hadith do Al-Bukhari và
Muslim ghi lại.
Nhưng nếu đã Salah Al-Witir, rồi sau đó lại muốn
Salah Sunnah thêm nữa thì chúng ta được phép Salah thêm, vì
trong Saheeh Muslim, bà A’-i-shah  có nói: “Nabi  có
28
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hành lễ hai Rak-at vào ban đêm sau Al-Witir, Người  Salah
ngồi.”
Nhưng chúng ta không được Salah Al-Witir lại lần
nữa, vì Nabi  có nó:

َ
َ َ
(())ﻻِﺗْﺮَانِ ﻲﻓِ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ

“Không có hai lần Al-Witir trong một đêm.” Hadith do
Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi lại, ông
Ibnu Hibban xác thực.
* Anh chị em Muslim thân mến! Chúng ta hãy luôn
quan tâm đến việc thực hiện Salah Al-Witir, không nên lơ là
hay xem thường Sunnah Al-Witir này, vì Nabi  không bao
giờ bỏ Salah Sunnah Al-Witir, lúc ở nhà cũng như lúc du hành.
Nếu những ai không kịp Salah Al-Witir, vì ngủ quên
hay vì lý do nào đó, thì họ có thể thực hiện nó lại vào ban
ngày, nhưng thực nó với số Rak-at chẵn, chứ không phải thực
hiện nó với số Rak-at lẻ như ở ban đêm.
Thí dụ nếu như ai thường dâng lễ Salah Al-Witir vào ban
đêm 3 Rak-at, rồi có đêm y đã ngủ quên, không kịp dậy để
Salah Al-Witir, thì y có thể thực hiện nó lại vào giờ Dhuha 4
Rak-at. (xem trong sách Sharh Al-Mumte’ quyển 2 trang 12).
Và bà A’-i-shah  có nói như sau: “Quả thật, khi
Rasulullah  không kip Salah Sunnah vào ban đêm, vì bệnh
hay vì lý do khác, thì Người  hành lễ vào ban ngày 12 Rakat.” Hadith do Muslim ghi lại.
Vì Rasulullah  thường
Salah Sunnah ban đêm 11 Rak-at.
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Witir:

* Lời tụng niệm và Du-a’ sau Salam của Salah Al-

Người hành lễ Salah Al-Witir, sau khi đã Salam xong
ّ
 َﺎن
thì tốt nhất nên đọc ba lần câu: (( )ُﺒ ْﺤَ الْﻤَﻠِﻚِ  اﻟْﻘُﺪُ ْو ِسVinh quang
thay Đức Vua, Đấng Linh Thiêng), ở lần thứ ba đọc ra tiếng và
kéo dài, sau đó đọc tiếp câu:
( )بِّ  الْﻤَﻶThượng Đế của các vị Thiên Thần và Ruh
ّ
(ﺋِ�َﺔِ وَالﺮُ ْو ِح
(Jibril)). Hadith do Al-Nisaa-i và Al Daruqudny ghi lại.

Sau đó Du-a’ tiếp như được ghi qua Hadith do A’li bin
Abi Talib  thuật lại, quả thật Rasulullah  thường Du-a’
trong cuối Al-Witir của Người:

ُ ُ َ ّْ
َ ُ َ َ
ُ ُ
َ َ
َ َ
َ ﻮذ ﺑﺮ َﺿ
 َوأ ُﻋﻮذ ِﺑﻚ، َو ِ� ُﻤ َﻌﺎﻓﺎﺗِﻚ ِﻣ ْﻦ  �ﻘ ْﻮ َ� ِﺘﻚ،ﺎك ِﻣ ْﻦ َﺳﺨ ِﻄﻚ
))
�
ِ ِ َّﻬُﻢَّ إِِ  أﻋ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َ
َِ  أُﺣْﻲﺼ
َ
((ﺎ أَﺛْنَﻴْﺖَ ﻰﻠﻋ �ﻔ ِﺴﻚ
 أَﻧْﺖَ ﻛَﻤ،َﺎءً ﻋَﻠﻴْﻚ
 �َﻨ
ْ
ْﻚَ ﻻ

“Lạy Allah, bề tôi cầu xin sự hài lòng, thỏa mãn của Ngài
và tránh xa sự giận dữ nơi Ngài, cầu xin Ngài dung thứ tội
và cầu xin Ngài che chở, tránh xa hình phạt của Ngài, bề
tôi không có khả năng kể hết về lời ca ngợi Ngài, Ngài là
Đấng xứng đáng với những gì mà Ngài đã tự ca ngợi.”
Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và
Ibnu Maajah ghi lại.
Hadith trên bao hàm ý muốn nói là Nabi  đọc Du-a’
này trong Salah Al-Witir và sau Salah Al-Witir. Và trong một
Hadith khác do Al-Nasaa-i ghi lại là: Nabi  đọc Du-a’ trên
sau khi đã hoàn thành Salah Al-Witir. (xem trong sách Zadul
Al-Ma-a’d quyển 1 trang 325).
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(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


ّْ ُ َ
�ِﻴﺎم لﻠَﻴ ِﻞ
Qiyamul Lail
Qiyamul Lail hay còn gọi là Salah Al-Tahajjud, nghĩa
là Salah Sunnah vào giữa đêm khuya, chúng ta ngủ một giấc
rồi thức dậy để dâng lễ nguyện Salah Qiyamul Lail.
* Ưu điểm của việc dâng lễ Salah Qiyamul Lail :
Allah  phán bảo Nabi  nên dâng lễ Salah Qiyamul
Lail như sau:

ٗ َِل
ٗ ۡ ّ ٗ َ� ُّ َ مَق
﴾٧ ام �َمُودا
﴿مِنَ ٱ�َّۡلِ �َتَهَج َّ ۡد بِهِۦ نَاف ة كَ عَ�َٰٓ أَن �َبۡعَثَكَ رَ ك
۷۹ :ﺍﻹﺳﺭﺍء

Và trong đêm Ngươi (Muhammad) hãy hành lễ Salah
Sunnah, mong rằng với điều này Ngươi sẽ được Thượng Đế
phục sinh trên cương vị cao cả được trầm trồ khen ngợi.
Al-Isra: 79 (Chương 17). Ayat trên, Allah  phán bảo riêng
Nabi  hãy dâng lễ Salah Al-Tahajjud, nhưng chúng ta là
những người Muslim là tín đồ của Nabi Muhammad , thì
cũng nằm trong sự phán bảo của Allah , vì chúng ta phải
thực hiện theo tấm gương của Nabi .
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Những người thường dâng lễ Salah Sunnah ban đêm,
họ là những người tốt, xứng đáng được hưởng sự ban thưởng
tốt đẹp nhất nơi Allah .

َ َ ْم ّ ۡ َنُوا
ٰمَآ ءَاتَٮ
ُ َ ّٰ �
هُم � � ۡبل
َ�ِه ُمۡ رَ�ُّهُۡۚ إ
َ اخِذِين١ يُون
ٖ ََ﴿َّ ٱلۡمُتَّقِ�َ �ِ ج
ٍ �ت و
َ
ۡ
ّ
َ
ِ
ۡ
َۡج
َ ِ ۡ ُ� َ�ٰل َِك
ۡ
َ
ۡ
هُم
ِ و�ِٱ�سحَار١  َنُواْ قَلِي�ٗ مّنَ ٱ�َ ِل مَا �َه عُون١ �ِ سن
ۡ َۡ
َ
۱۸ - ۱٥ :﴾ ﺍﻟﺫﺍﺭﻳﺎﺕ١ �ستَغفِرُ ون

Chắc chắn rằng những người biết kính sợ (Allah) sẽ
được ở trong thiên đàng có các dòng sông chảy * Họ sẽ
hưởng được mọi điều được Allah ban thưởng cho họ, bởi
trước kia (trên trần gian) họ là những người đức hạnh *
Họ là những người thường hay ít ngủ vào ban đêm (để
hành lễ Solah) * Và thường cầu xin (Allah) tha thứ trước
rạng đông. Al-Zaa-ri-yaat: 15 – 18 (chương 51).
Allah  khen ngợi những người thường dâng lễ Salah
Sunnah ban đêm, và xếp chúng vào những bầy tôi của Đấng
Rất Mực Nhân Từ.

ُْوا

َ ۡ ََ َ
ّ
َ
ُ
َ ۡخَاطبَهُمُ ٱل
َ هَو ٗنا �ذَا
ۡ �ض
�ٰهِلُون قَال
ِ �﴿ َو ِعبَاد ٱَّ� ٱ�َِينَ �َ ۡمشُون � ٱ
َ
ٗ ّ
ِ�
[٦٤ ،٦٣ :﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٦ ِينَ يَبِيتُونَ لِرَّ هِمۡ سُج َدا َوق ِ َ�ٰ ٗما
َّ �ٱ٦ َس� ٰ ٗما

﴾Và bầy tôi của Đấng Rahman (Allah) là những ai đi lại
trên mặt đất với dáng điệu khiêm tốn và khi người ngu dốt
gây gổ với họ thì họ chỉ đáp lại “Xin cho được bằng an!”.
(Và bầy tôi của Đấng Rahman) là những ai thức đêm quỳ
lạy đứng nghiêm trước Thượng Đế của họ (dâng lễ nguyện
Salah trong đêm).﴿ Al-Furqaan: 63 - 64 (chương 25).
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Allah  xác nhận những người thường dâng lễ Salah
Sunnah ban đêm, họ là những người tin tưởng (Mu’min).

ّ
ۡ ّ
ّ � � نَا ٱ�َِينَ إِذَا ذُكِّرُ واْ بِهَا
ۡ �ِّهِم َو
ۡ ََسَبَحُواْ �َِ ۡم ِد ر
هُم
ِ﴿ِ�َمَا يُؤمِنُ �َٰت
ۡ ََ َ ۡ ت
ٗۡ ۡ ّ�
 َتَج١ ۩�و َن
م
ُِ ك
خَوفا َو َط َم ٗعا
َا�َٰ جُنُو�ُهُۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِع ِ يَدۡعُونَ رََهُم
� �س
ٓۢ َ
ۡ
ُۡ َم ِ ّ أ
�ۡ آ أُخٞ ۡ َ� َُ�َ �َ ۡ لَم
َ
ّ
ۡ ٰ َ�َمِمَا رَزَق
مّ قُرَة ِ �ين ٖجَزَاء بِمَا
 ف ع فس ّ َِ لَهُ ن١ هُم يُنفِقُون
َ
ۡ َ� َْنُوا
۱۷ - ۱٥ :﴾ ﺍﻟﺳﺟﺩﺓ١ � عمَلُون

Người tin tưởng vào các dấu hiệu của TA (Allah) chính
là những người khi được nhắc cho chúng các dấu hiệu
của TA là chúng liền quỳ lạy mà tán dương tạ ơn
Thượng Đế chúng và chúng không hề có lòng tự cao * Họ
rời khỏi giường ngủ (để) cầu nguyện Thượng Đế chúng
bằng tâm trạng vừa lo sợ (hành phạt) vừa hy vọng (nơi
lòng khoan dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA đã
cung cấp cho chúng để làm việc thiện * Không có một
người 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 thế gian). Al-Sajadah: 15 – 17 (chương
32).
Và Allah  khẳng định không giống nhau giữa những
người thức đêm thờ phụng Allah  và những người không có
làm như thế.

ّ
ُۡ
َ َ ۡ َٗ َ ٓ ٗ َ ۡ َرُ خِرَ َ ۡجُواْ ر
ّ ﴿
�ة رَ �ِّهِۗۦ قل
َمَ ۡن هُوَ َٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱ�َۡ ِل سَاجِ دا وقَا�ِما �ذ ٱ� ة وَ�َر
� � � َسۡتَوِي ٱ�َِّينَ �َعۡلَمُونَ وَٱ�َِّي
َ ۡ َ ۡ ّْ رُ أُ ْ ُوا
﴾٩ ب
ِ ٰ�نَ َ َعۡلَمُونَۗ إِ�َّمَا �َتَذَكَ ول ٱ�ل
۹ :ﺍﻟﺯﻣﺭ
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Phải chăng một người thức đêm dốc long cung kính
(Allah), lúc thì quỳ lại, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú
ý đến Đời sau và hy vọng nơi khoan dung của Thượng
Đế của y (giống với một kẻ không có đức tin hay sao) ?
Hãy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người hiểu
biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau
ư? Quả thật, chỉ có những người thông hiểu mới thấu
hiểu được (lời khuyến cáo này). Al-Zumar: 9 (chương
39).
Trên đây là một số Ayat Qur’an mà Allah  đã khen
ngợi những người Mu’min thường hay thức đêm thờ phụng
Ngài. Còn trong Hadith, Nabi  thường xuyên dâng lễ Salah
ban đêm và Người  cũng đã khuyến khích cộng đồng của
Người nên dâng lễ Salah ban đêm, như một số Hadith sau:
 nói:

Ông ‘Abdullah bin Muslim  thuật lại rằng Rasulullah

َ َ ّ
ّ
ُ َ َ َ ّ
ْ
َ ﻮا اﻷر َﺣ
 َﺻﻠُّﻮا ﺑِﺎلﻠَﻴْ ِﻞ،ﺎم
 و ِﺻﻠ، َوأْﻌِﻤُﻮا اﻟﻄَﻌﺎم،ﻼم
َ))ﻬَﺎ اﻨﻟَّﺎسُ أَﻓْﺸُﻮا الﺴ
َ َ َّ
ُ
(( ٍ ﺗَﺪْﺧُﻠﻮا اﺠﻟَْﻨَﺔ �ِﺴﻼم،َُﻟّﺎسُ �ِﻴَﺎم

“Hỡi nhân loại! Hãy chào nhau bằng lời Salam, hãy nuôi
ăn (những người thiếu thốn), hãy gắn chặt tình ruột thịt và
hãy dâng lễ Salah (Sunnah) vào ban đêm trong khi con
người đang ngủ ngon, chắc chắn các ngươi sẽ được vào
Thiên Đàng một cách bình an.” Hadith do Al-Hakim, Ibnu
Maajah và Al-Tirmizhi ghi lại, và Al-Tirmizhi nói: “Đây là
Hadith Hasan Saheeh.”
Và trong Hadith Abu Hurairah , Rasulullah  nói:
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ْ ْ َ ّ َ ْ َ َ ّ  َُﻓْﻀَﻞ
ّ
ُ
(( َّﻼَ ة ﻲﻓِ ﺟَﻮْفِ  الﻠَﻴْ ِﻞ،لﺼَﻼ ِة ال َﻤﻜﺘُ ْﻮ َ� ِﺔ
الﺼَﻼ ِة �ﻌﺪ
))
“Salah tốt nhất sau Salah bắt buộc, đó là Salah vào giữa
đêm khuya.” Hadith do Muslim ghi lại.
Ông Abu Hurairah  thuật lại rằng, Rasulullah  nói:

ُ ُ َ
 ﺣِ�َْ �َﺒْﻰﻘ  ﺛُﻠُﺚ،َ ءِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ
ّْ
ّ ْ �َ))
: �ﻴَﻘﻮل،  اﻵﺧ ِﺮ
 ّ ﻴﻟَْﻠَﺔٍ إِﻰﻟّﻤَﺎ ِلُ رَ�ُﻨَﺎ
ِ َ ُالﻠَﻴ ِﻞ
 وَﻣَﻦْ �َﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُ� ْ ﻓَﺄَﻏ،ُ وَﻣَﻦْ �َﺴْﺄَﻟُ� ْ ﻓَﺄُﻋْﻄِﻴَﻪ،ََُﺳْﺘَﺠِﻴْﺐَ ﻪﻟ
َُ
((ْﻔِﺮَ ﻪﻟ
ِ
ِ
ﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮْ�ِْ ﻓَﺄ

“Allah  giáng trần xuống tầng trời trần gian vào mỗi
đêm, lúc còn một phần ba (1/3) cuối của ban đêm, Ngài gọi:
“Ai cầu xin TA thì TA chấp nhận lời cầu xin của hắn, ai
thỉnh cầu TA thì TA ban cho hắn, và ai cầu xin TA tha thứ
thì TA tha thứ cho hắn.”” Hadith do một nhóm U’lama (học
giả Islam) Hadith ghi lại.
Một phần ba (1/3) cuối của ban đêm là thời giờ tốt nhất
để chúng ta dậy dâng lễ Salah Sunnah ban đêm, mà cầu xin
Allah  tha thứ những tội lỗi và cầu xin Allah  ban những
điều tốt lành ở đời này và cả ngày sau cho chúng ta, cho ông
bà, cha mẹ chúng ta và cho tất cả anh chị em Muslimin,
Muslimat.
Như ông Abu Muslim có hỏi ông Abu Zar : Qiyamul
Lail vào giờ nào tốt nhất? Ông Abu Zar trả lời: Tôi có hỏi
Rasulullah  câu hỏi như ông vừa hỏi tôi, thì Người  trả lời
như sau: “Đó là nữa đêm còn lại, và rất ít người thực hiện
nó” Hadith do Ahmad ghi lại vói đường truyền Jaiyid (tốt).
Ông Abdillah bin A’mr  thuật lại, Rasulullah  nói:
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ََ ُ َ ّ َْ َ َ ُ َ ُ َ
َ
َ
ﷲ
 ﺻﻴﺎم  داود  ﻋﻠﻴ ِﻪ لﺴَﻼم و
ِ أُّ الﺼَّﻼَةِ إﻰﻟ  ا،
ِ ﷲ
ِ ))إِأَﺣَﺐَّ الﺼِّﻴَﺎمِ إﻰﻟ  ا
َ َ ُ
َ َُ َ
َ او َد
ُ َ َو َ�ﻨ،  َو َ� ُﻘ ْﻮ ُم ﺛُﻠُﺜَ ُﻪ، لﺴَ َﻼ ُمﺎﻛَنَ �َﻨَﺎمُ ﻧِﺼْﻒَ  الﻠَّﻴْﻞ
ّ  ﻋﻠَﻴْﻪ
ُ  د
 َو�ن،ﺎم ُﺳ ُﺪ َﺳﻪ
ﺻﻼة
ِ
ِ
َُْ ًَْ ُ ْ ُ َ
ً
ْ
َ
ُ
((ﻳﺼﻮم ﻳﻮﻣﺎ و�ﻔ ِﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎ
“Quả thật, sự nhịn chay (Sunnah) được Allah yêu thích
nhất, đó là sự nhịn chay của Nabi Dawood , và Salah
(Sunnah) được Allah yêu thích nhất, đó là Salah của Nabi
Dawood , thường thì Nabi Dawood  ngủ được nữa
đêm, rồi Người  dậy dâng lễ Salah một phần ba (1/3) của
ban đêm, xong Người  ngủ lại một phần sáu (1/6) của
ban đêm. Và thường thì Người  nhịn chay một ngày và
không nhịn một ngày.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi
lại.
* Khi thức dậy để dâng lễ Salah ban đêm, chúng ta nên
mở đầu Salah ban đêm bằng 2 Rak-at ngắn, sau đó thì Salah
tiếp tục bao nhiêu Rak-at nữa cũng được, tùy theo ý muốn, như
được thuật lợi từ bà A’-i-shah : “Thường khi Rasulullah 
thức dậy vào ban đêm để dâng lễ Salah (Sunnah), thì Người
mở đầu Salah của Người với 2 Rak-at ngắn.” Hadith do
Muslim ghi lại.
Ông Abu Hurairah  thuật lại, Rasulullah  nói:

ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ّ  َذَا ﻗَﺎمَ أَﺣَﺪُ�ُﻢْ  ﻣِﻦ
((�
ِ))
ِ � ﺧ ِﻔﻴﻔﺘ
ِ  ﻓﻠﻴﻔﺘ ِﺘﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﺑِﺮ�ﻌﺘ،الﻠَﻴ ِﻞ
“Khi các ngươi thức dậy để dâng lễ Salah (Sunnah) vào
ban đêm, thì hãy mở đầu Salah của ngươi bằng 2 Rak-at
ngắn.” Hadith do Muslim ghi lại.
* Salah Sunnah ban đêm thì không có số Rak-at nhất
định, dù chỉ một Rak-at Al-Witir, như trong Hadith do ông
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Ibnu U’mar  nói: Quả thật, có người đàn ông hỏi Rasulullah
 về Salah ban đêm như thế nào? Rasulullah  đáp:

ًّ َ ْ َ َ ة
 أﺣَﺪُ�ﻢُ الﺼُّﺒ
ُ َ ِ ﻓَﺈِذَا ﺧَﻲﺸ،َ�ْةُ الﻠَّﻴْﻞِ ﻣَﺜْ�َ ﻣﺜ
َ
ﻳُ ْﻮﺗِ ُﺮ، اﺣ َﺪ
))
ِ  ﺻَ�َ ر�ﻌﺔً و،َْﺢ
ّ
((َ�ََُ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺻ

“Salah ban đêm hai Rak-at, hai Rak-at, nếu một khi các
ngươi sợ đến giờ Al-Subhi thì hãy hành lễ một Rak-at, nó
là Al-Witir cho những gì mà y đã hành lễ.” Hadith do AlBukhari và Muslim ghi lại.
Trong Hadith khác do Muslim ghi lại, ông U’qbah 
ْ
َْ
hỏi ông Ibnu U’mar  về ý nghĩa của câu: (�َ )ﻣﺜ َ� َﻣﺜ
hai Rak-

at, hai Rak-at ? thì Ibnu U’mar  trả lời: “Đó là cho Salam
mỗi lần Salah được hai Rak-at.”
Nhưng Sunnah Nabi  thì dâng lễ Salah Sunnah ban
đêm chỉ có mười một (11) Rak-at thôi, như Hadith do bà A’-ishah  nói: “Quả thật Rasulullah  thường dâng lễ Salah
Sunnah ban đêm mười một Rak-at, trong đó Người Salah AlWitir một Rak-at.” Hadith do Muslim ghi lại.
Và Hadith cũng do bà A’-i-shah  thuật lại: “Thường
thì Rasulullah  dâng lễ Salah Sunnah ban đêm không quá
mười một (11) Rak-at, trong tháng Ramadan cũng như ngoài
tháng Ramadan. Nabi  hành lễ được bốn (4) Rak-at mà
không quan tâm đến dài ngắn, sau đó Nabi  hành lễ tiếp bốn
(4) Rak-at nữa Người vẫn không quan tâm đế dài ngắn, sau đó
thì Nabi  Salah tiếp ba (3) Rak-at.” Hadith do Al-Bukhari và
Muslim ghi lại.
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Quả thật, Nabi  đọc Qur’an trong lúc dâng lễ nguyện
Salah Sunnah ban đêm rất dài, Nabi  rất hạ mình khiêm tốn
trong việc dâng lễ Salah của Người như Hadith Huzaifah 
thuật lại: “Vào một đêm nọ, tôi dâng lễ Salah (Sunnah) theo
Nabi , thì Người  mở đầu đọc Surah Al-Baqarah, thì tôi
thầm nghĩ rằng: Nabi  sẽ cúi Ruku’ khi đọc được một trăm
Ayat, sau đó Nabi  đọc qua một trăm Ayat, thì tôi lại thầm
nghĩ rằng: Nabi  sẽ hành lễ hai Rak-at với Surah Al-Baqarah
đó, sau đó thì Nabi  đã đọc qua hơn phân nữa Surah AlBaqarah, thì ta lại thầm nghĩ rằng Nabi  sẽ Ruku’ khi kết
thúc Surah này, sau đó Nabi  đọc hết Surah Al-Baqarah này,
thì Nabi  lại mở đầu đọc thêm Surah Al-Nisa, khi đọc hết
Surah Al-Nisa, thì Nabi  lại mở đầu đọc thêm Surah Ali
I’mran, thì Nabi  lại đọc đến hết Surah này nữa. Nabi  đọc
một cách chậm chậm, và khi đọc qua Ayat mà trong đó có
Tasbih (tán dương) Allah, thì Nabi  Tasbih, và khi đọc qua
Ayat cầu xin ân phước, thiên đàng thì Nabi  cũng cầu xin, và
khi đọc qua Ayat cầu xin Allah che chở khỏi sự trừng phạt và
địa ngục thì Nabi  cũng cầu xin Allah che chở. Sau đó thì
ْ ْ َ ّ َ َ َ ْ ُ ), Nabi
ﺳﺒﺤﺎن ر
 cúi
Nabi  cúi Ruku’, Người  đọc (ِ اﻟ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ
ُ َﺳﻤ َﻊ
Ruku’ lâu như lúc đứng vậy, sau đó Nabi  nói: ( اﷲ ل ِ َﻤ ْﻦ
ِ
ُ) َﺣ َﺪه, rồi Nabi  đứng dậy rất lâu cũng gần giống như lúc
ِ
َْ َْ َّ َ َ َ ْ ُ
 )ﺳﺒﺤﺎن رvà Sujud của
Ruku’, sau đó Nabi  cúi lạy nói: (ِ اﻷﻋ
Nabi  cũng lâu gần giống như lúc đứng vậy.” Hadith do
Muslim ghi lại.
Ông ‘Abdullah bin Mas’ud  nói: “Ta đã từng dâng lễ
Salah theo Rasulullah , Người hành lễ rất dài, đến nỗi tôi có
ý định không tốt.” Có người hỏi: ngươi đã có ý định gì với
Nabi ? Ibnu Mas’ud  đáp: “Tôi đã có ý định muốn ngồi
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xuống mà từ bỏ nó (không tiếp tục hành lễ đó với Nabi 
nữa.” Hadith do Al-Bukhari va Muslim ghi lại.
Ông Masruq  nói: “Tôi đã từng hỏi bà A’-i-shah 
về Salah của Rasulillah  vào ban đêm như thế nào ?” Thì bà
A’-i-shah  nói: “Bảy Rak-at, chín Rak-at, mười một Rak-at,
ngoài hai Rak-at Al-Fajr.” Do Al-Bukhari ghi lại.
Bà A’-i-shah  thuật lại rằng: “Thường thì Nabi 
hành lễ ban đêm mười ba Rak-at, trong đó gồm Salah Al-Witir
và hai Rak-at Al-Fajr.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi
lại.
Và khi dâng lễ Salah Qiyamul Lail xong, gần đến giờ
Al-Fajr thì nên hãy đánh thức vợ, con thức dậy Salah Al-Witir
(nếu họ chưa Salah Al-Witir) như bà A’-i-shah  thuật lại
rằng: “Thường thì Nabi  dâng lễ Salah ban đêm, khi Người
đã hành lễ Al-Witir xong thì Người nói: “hãy thức dậy và
dâng lễ Salah Al-Witir hỡi A’-i-shah!” Hadith do Muslim
ghi lại.
Do đó, chúng ta không nên bỏ bê, lơ là hay xem
thường việc dâng lễ nguyện Salah Sunnah Qiyamul Lail, hay
Salah Al-Tahajjud. Bởi vì những ưu điểm của nó rất lớn, và
thường xuyên dâng lễ Salah Qiyamul Lail là một thuộc tính
của những người Mu’min, họ đã từ bỏ giấc ngủ ngon và rời xa
chiếc nệm êm, để đi tìm kiếm sự hài lòng của Allah , những
giờ đó họ dâng lễ nguyện Salah và Du-a’, thỉnh cầu Allah 
với tấm lòng trong sạch và đầy kính sợ Allah , họ đã lánh xa
vì sự dòm ngó của con người, do đó họ rất xứng đáng được
Allah  khen thưởng và những lời thỉnh cầu của họ được
Allah  chấp nhận.
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Ông ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Asi  thuật lại:
Rasulullah  đã từng nói với ông rằng:

ّ
ُ َ
َ
َ
(( �َﺮﺘَكَ �ِﻴَﺎمَ الﻠَﻴ ْ ِﻞ،ِ ﺎﻛَنَ �ﻘُﻮم ﻣِﻦَ الﻠَّﻴْﻞ،ٍ ﻻَﺗَ�ُﻦْ ﻣِﺜْﻞ ﻓُﻼَن،ِ))�َﺒْﺪ اﷲ

“Hỡi ‘Abdullah! Ngươi đừng làm như người nọ, y đã thức
dậy vào đêm khuya, nhưng y đã bỏ qua (không dâng lễ
nguyện) Qiyamul Lail.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi
lại .
Lời nhắn gởi của Rasulullah  cho ‘Abdullah bin
‘Amr  và cũng là lời nhắn gởi cho tất cả cộng đồng của
Người. Là những người Muslimin, chúng ta cũng nên nhớ và
làm theo lời nhắn gởi của Rasulullah  là khi đã thức dậy vào
giữa đêm khuya thì đừng nên bỏ qua dâng lễ nguyện Qiyamul
Lail.
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


َ َ َ ُ َ
�ِﻴﺎم َرمﻀﺎن
Qiyam Ramadan
Qiyam Ramadan hay Salah Al-Taraweh là Sunnah
Muakkadah, được thực hiện trong tháng Ramadan, sau khi đã
dâng lễ xong Salah Fardu Al-I’sha, Sunnah sau Al-I’sha và
trước Salah Al-Witir. Lễ nguyện Salah Al-Taraweh được thực
hiện hai Rak-at, hai Rak-at.
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Qiyam Ramadan được gọi là: Salah Al-Taraweh, bởi
vì Rasulullah  và các vị sahabah hành lễ Salah được bốn
Rak-at thì họ ngồi lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hành lễ, vì
trong Salah Al-Taraweh họ đứng đọc Qur’an, cúi Ruku’, Sujud
rất dài và rất lâu. Và tốt nhất nên dâng lễ nguyện Salah AlTaraweh tập thể (Jama’ah) tại Masjid, và được phép thực hiện
nó một mình tại nhà, nhưng dâng lễ nguyện Taraweh tập thể tại
Masjid thì tốt hơn.
Trong hai bộ Saheeh Al-Bukhari và Muslim, bà A’-ishah  thuật lại: “Quả thật, Nabi  có một đêm nọ Người 
dâng lễ Salah (Al-Taraweh) tại Masjid, thì các vị Sahabah) đến
cùng hành lễ theo Người, sau đó Người  hành lễ vào đêm kế
tiếp, thì các vị Sahabah đến nhiều hơn, sau đó thì các Sahabah
tập trung lại (rất đông) vào đêm thứ ba hoặc đêm thứ tư, thì
Rasulullah  không đi ra đến cùng Sahabah nữa, và đến khi
dâng lễ Salah Al-Subhi xong thì Rasulullah  gặp các vị
Sahabah và nói:

ْ ُ ْ َ
ْ
ْ َ
ﺖ أن
�ِْ ﻣﻦَ اﺨﻟُْﺮُوْجِ  ِإﻴﻟَْ�ُﻢْ إﻻَّ ��ِّ ﺧ ِﺸﻴ
))
 ﺻ
ِ  وَلَﻢْ �َﻤْﻨﻌ،َأَﻳْﺖُ اﺬﻟَِّيَْﻨَﻌْﺘُﻢ
ُ َْ َ َ َُْ
ْ
((�ﻔﺮض ﻋﻠﻴ�ﻢ

“Quả thật Ta đã nhìn thấy những gì mà các bạn tập trung
lại, nhưng không có gì ngăn cản Ta, làm Ta không đi ra
cùng các bạn, ngoại trừ Ta chỉ sợ Allah  ban bắt buộc
Salah Al-Taraweh cho các bạn ( lúc đó thì các bạn không có
khả năng thực hiện nó).” Và đó là vào tháng Ramadan.
Và cũng từ đó, các vị Sahabah dâng lễ Salah AlTaraweh tự túc, riêng lẻ, không Salah tập thể theo Imam nữa,
cho đến thời Khalifah của U’mar bin Al-Khattaab , vào một
đêm nọ trong tháng Ramadan, U’mar  thấy các bạn hữu dâng
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lễ nguyện Salah (Al-Taraweh) riêng lẻ trong Masjid, lúc đó thì
ông có ý định cho tập trung lại Salah tập thể theo một Imam thì
tốt hơn, rồi đêm sau ông ra lệnh bảo Ubai bin Ka’b  làm
Imam dẫn đầu Salah Al-Taraweh. (Xem trong Saheeh AlBukhari va Al Muwatta’).
Theo Sunnah Nabi  Salah Al-Taraweh và Al-Witir là
mười một (11) Rak-at, như trong Hadith bà A’-i-shah  thuật
lại “Thường thì Rasulullah  dâng lễ Salah Sunnah ban đêm
không quá mười một (11) Rak-at, trong tháng Ramadan cũng
như ngoài tháng Ramadan. Nabi  hành lễ được bốn (4) Rakat mà không quan tâm đến dài ngắn, sau đó Nabi  hành lễ
tiếp bốn (4) Rak-at nữa Người vẫn không quan tâm đế dài
ngắn, sau đó thì Nabi  Salah tiếp ba (3) Rak-at.” Hadith do
Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Quả thật, Nabi  dâng lễ Salah Al-Taraweh mười một
Rak-at, nhưng Nabi  dâng lễ rất dài và rất lâu, do đó mà một
số U’lama (học giả Islam) đã thêm số Rak-at và Salah ngắn lại,
như Imam Abu Hanifah, Imam Al-Shafiy và Imam Ahmad nói:
“Salah Al-Taraweh hai mươi (20) Rak-at”, và Imam Malik thì
nói: “Là ba mươi sáu (36) Rak-at”. (xem trong sách Al Mughni
quyển 2 trang 604).
Các vị Imam này đã dựa vào Hadith :
ّ  َُﻼَة
ْ
ْ
((�َ الﻠَﻴْ ِﻞ َﻣﺜ َ� َﻣﺜ
))
“Salah ban đêm hai Rak-at, hai Rak-at.” Hadith do AlBukhari và Muslim ghi lại.
Rasulullah  không qui định Salah ban đêm là bao
nhiêu Rak-at, mà Rasulullah  chỉ nói là Salah (Sunnah) vào
ban đêm hai Rak-at, hai Rak-at.
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Ngoài ra, các vị Imam này còn dựa vào một số Hadith
khác nói:
“Vào thời U’mar bin Al-Khattaab , người ta dâng lễ Salah
Al-Taraweh hai mươi Rak-at.”
Nhưng Hadith Saheeh, trong sách Al-Muwatta’ nói:
“Quả thật, U’mar  ra lệnh cho Ubai bin Ka’b và Tamim AlDari dẩn đầu (làm Imam) Salah Al-Taraweh mười một Rakat.”
Ông Al-Saa-ib bin Yazid  nói: “Ông U’mar bin AlKhattaab  ra lệnh cho Ubai bin Ka’b và Tamim Al-Dari làm
Imam dẫn người dân Salah Al-Taraweh mười một (11) Rakat.” Ông Al-Saa-ib bin Yazid  nói tiếp: “Quả thật Imam đọc
hàng trăm Ayat Qur’an, đến nỗi chúng tôi phải chống gậy mà
đứng do buổi lễ rất lâu, và khi chúng tôi Salah là cũng gần đến
giờ Al-Fajr.” Hadith do Imam Malik ghi lại trong AlMuwatta’, với đường truyền Hadith chính xác và đúng nhất
trong các đường truyền.
Ở đây chúng ta không nói về số Rak-at của Salah AlTaraweh, vì vấn đề này các vị U’lama (học giả Islam) trước kia
cũng đã có nhiều quan điểm khác nhau rồi, nhưng điều quan
trọng ở Salah Al-Taraweh, đó là một hành đạo đặc biệt trong
tháng Ramadan, mà những tháng khác không có, do đó chúng
ta phải biết tận dụng cơ hội này mà làm để kiếm được nhiều ân
phước, ban thưởng từ Allah . Nabi  đã khuyến khích tín đồ
của Người nên dâng lễ nguyện Salah Al-Taraweh trong tháng
Ramadan, vì trong đó có rất nhiều ân phước từ Allah . Nabi
 nói:

َْ
ّ ﻘ
َ
(( ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �ََﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ،ﻦْ ﻗَﺎمَ رَم َﻀﺎنَ إِ�ْﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ
))
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“Ai đứng dâng lễ Salah Al-Taraweh trong tháng Ramadan
với lòng tin tưởng và hy vọng được ban thưởng từ Allah ,
thì y sẽ được Allah  xóa sạch tội lỗi của y đã qua.” Hadith
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại .
Và Nabi  nói:

َ اﻹِْﻣَﺎم
َ َ
((ِ ﺣَﻰﺘَّ �َﻨْﺮﺼَِفَ ﻛُﺘِﺐَ ﻪﻟَُ �ِﻴَﺎمُ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ
)) َﻗﺎمَ ﻣَﻊ

“Ai đứng dâng lễ Salah Al-Taraweh cùng với Imam đến khi
kết thúc, thì Allah  sẽ ban thưởng giống như y đứng dâng
lễ Salah trọn một đêm.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi
lại.
Do đó mà Nabi  và các vị Sahabah rất xem trọng
việc Salah Al-Taraweh, nên thấy rằng họ hành lễ rất nghiêm
chỉnh, rất lâu, vì họ hiểu được giá trị quý báu của nó. Ngược
lại, đối với chúng ta, do không hiểu được giá trị quý báu đó,
hoặc không có niềm tin (Iman), nên có một số người thì bê tha,
không quan tâm đến việc dâng lễ Salah Al-Taraweh, một số
khác thì chỉ hành lễ được vài đêm đầu rồi thôi. Và một số
Imam thì lại dẫn lễ Salah Al-Taraweh rất nhanh, họ đọc Qur’an
trong Salah, cúi Ruku’, đứng thẳng người sau Ruku’, Sujud,
ngồi giữa hai lần Sujud ... chóp nhoáng, làm cho mọi người
phía sau không sao làm kịp, làm mất đi sự trang nghiêm trong
Salah, trong khi sự trang nghiêm này là một điều bắt buộc phải
có trong Salah.
Âu đâu cũng là cách mà Allah  xem ai sẽ là người
tốt nhất trong việc hành đạo của họ, Ngài phán:

َأ

�

َ

ٗ َ
ۡ ََ
ّ َٗ
ۡ
ّ
م
ۡ ۡ َُّ� َُۡا �َِبۡلُوَه
:﴾ ﺍﻟﻛﻬ�ﻑ٧ �هُم حسَنُ � َمـ
َ �ض زِ�نة
ِ �﴿ِنَا جَ عَلنَا مَا � ٱ
۷
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Quả thật, TA đã dùng mọi thứ nhằm trang hoàng tô điểm
cho trái đất thêm đẹp để xem ai trong nhân loại là người
tốt nhất trong việc hành đạo của họ. Al-Kafh: 7 (chương
18), Allah phán ở chương khác:

َأ

ٗ َ
ۡ َّ خَل
�م
ۡ ۡ
۲ :ۡ �َيُّ�ُم حسَنُ �مَ� ۚ﴾ ﺍﻟﻣﻠﻙ
ََُيَوٰةَ �َِبۡلُو
ۡ�﴿�َِي َق ٱل َمۡتَ وَٱ

Ngài là Đấng tạo ra sự chết và sự sống để thử thách ai
trong các ngươi là người tốt nhất trong việc làm của
mình. Al-Mulk: 2 (chương 67).
* Và đặc biệt trong mười đêm cuối của tháng Ramadan
có một đêm định mệnh, mà việc hành đạo trong đêm định
mệnh này tốt hơn một ngàn tháng bình thường, như Allah 
phán:

َ�

ۡ ۡ ٞ ۡ ََ ۡلَ ُ ۡقَ ۡ خ
ۡ
۳ :﴾ ﺍﻟﻘﺩﺭ٣ مِّن ل ِف شَه ٖر
� ِ﴿� ة ٱل در

Đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường.
Al-Qadr: 3 (chương 97). Và Nabi  nói:

َ
َ
َْ
ّ ﻘ
(( ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �ََﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ،))ْ ﻗَﺎم ﻴﻟَْﻠَﺔ اﻟْﻘَﺪْرِ إِ�ْﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْتِﺴَﺎﺑًﺎ

“Ai đứng dâng lễ Salah trong đêm định mệnh với lòng tin
tưởng và hy vọng được ban thưởng từ Allah , thì y sẽ
được Allah  xóa sạch mọi tội lỗi đã qua.” Hadith do AlBukhari và Muslim ghi lại .
Bà A’-i-shah  nói: “Thường thì Nabi  khi đến
mười đêm cuối của tháng Ramadan, thì Người lánh xa các
bà vợ, Người thức đêm (để hành đạo và dâng lễ Salah), và
Người còn đánh thức vợ, con cùng thức dậy để dâng lễ
Salah.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
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Bà A’-i-shah  nói: “Thường thì Nabi  cố gắng
hành đạo trong mười đêm cuối của tháng Ramadan hơn
trong những ngày khác.” Hadith do Muslim ghi lại.
Hãy vì một đêm định mệnh rất quý giá, mà hành đạo
trong đêm định mệnh này tốt hơn một ngàn tháng bình thường,
và vì noi theo gương Nabi , chúng ta nên cố gắng thức khuya
trong mười đêm cuối của tháng Ramadan, để dâng lễ Salah AlTahajjud (Salah Qiyamul Lail), và cầu xin Allah  thật nhiều
cho bản thân chúng ta, cho cha mẹ, gia đình cùng tất cả anh chị
em Muslimin, Muslimat .
* Nếu những ai đang dâng lễ Salah Al-Taraweh cùng
với Imam, và họ có ý định muốn Salah Al-Tahajjud vào giữa
khuya hay vào phần cuối của ban đêm, thì họ không hành lễ
Al-Witir cùng với Imam, mà trì hoãn Salah Al-Witir sau khi
xong Salah Al-Tahajjud. (xem trong sách Sharh Al-Mumte’
quyển 2 trang 46), vì theo Hadith ông Ibnu U’mar  thuật lại,
Rasulullah  nói:

ّ
ْ
(())ﺟْﻌَﻠُﻮْا آﺧِﺮَ ﺻَﻼَﺗِ�ُﻢْ ﺑِﺎلﻠَﻴْ ِﻞ ِوﺗﺮًا

“Các ngươi hãy để Salah cuối cùng của các ngươi vào ban
đêm với số Rak-at lẻ (Al-Witir).” Hadith do Al-Bukhari và
Muslim ghi lại.
Hoặc họ cứ tiếp tục theo Salah Al-Witir của Imam,
nhưng khi Imam salam cuối cùng, kết thúc Salah Al-Witir của
Imam, thì họ không salam theo Imam, mà họ đứng dậy Salah
tiếp thêm một Rak-at nữa, để trở thành số Rak-at chẳn của họ,
nghĩa là họ chưa dâng lễ Salah Al-Witir, và đợi sau khi Salah
Al-Tahajjud xong, thì họ dâng Salah Al-Witir. (xem trong sách
Sharh Al-Mumte’ quyển 2 trang 46).
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Và nếu ai đã dâng lễ Salah Al-Witir, sau đó y muốn
hành lễ Salah Al-Tahajjud, thì y được phép hành lễ AlTahajjud hoặc Salah Sunnah khác sau Al-Witir, nhưng phải
hành lễ hai Rak-at, hai Rak-at . . . rồi thôi, và tuyệt đối không
được hành lễ Salah Al-Witir lần nữa. (xem Al-Mughni quyển 2
trang 596) vì Nabi  có nói như sau:

َ
َ َ
(())ﻻِﺗْﺮَانِ ﻲﻓِ ﻴﻟْﻠ ٍﺔ

“Không có hai lần Al-Witir trong một đêm.” Hadith do
Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi lại, ông
Ibnu Hibban xác thực.
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


َ ّ ُﺻَ ﻼَ ة
لﻀُﺤ
Salah Al-Dhuha
Quả thật có rất nhiều Hadith Nabi  đã nói đến ưu
điểm của Salah Al-Dhuha, ở đây tôi chỉ nêu ra một số Hadith
tiêu biểu:
1- Ông Abu Hurairah  nói: “Nabi  khuyên bảo tôi
ba điều nên làm thường xuyên, gồm: Nhịn chay (Sunnah) ba
ngày trong mỗi tháng (vào ngày 13, 14 và 15 theo lịch AlHijri); dâng lễ Salah hai Rak-at Al-Dhuha và dâng lễ Salah AlWitir trước khi đi ngủ.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi
lại .
Ông Abu Zar  thuật lại, Nabi  nói:
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َ َ ُ ﻼَ�َ ﻣ
ُُ ﻓَﻞﻜ،ٌَ ﺔ
َْ
ِ �َﺴ ْب
َ
 وَ�ُ ُّ ﺤﺗ ِﻤﻴْ َﺪ ٍة،ٌﻴْﺤَﺔٍ ﺻَﺪ َﻗﺔ
ّ
ﺼْﺒِﺢُ ﻰﻠﻋ ﺳ ِﻦْ أَﺣَﺪِ�ُﻢْ ﺻَﺪَﻗ
))
ُْ َ َ ٌ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ْ َ ّ ُ �َ و،ٌ وَ�ُ ﻬْﻠِﻴْﻠَﺔٍ ﺻَﺪَﻗَﺔ،ٌَ َ ﺔ
�� و، وأمﺮ ﺑِﺎلﻤﻌﺮو ِف ﺻﺪﻗﺔ،ُ ﺗ� ِﺒ� ٍة ﺻﺪﻗﺔ
َ� ُّ ﺪﻗ
َ ْ ُ ْ ُ َ ٌَ َ َ َ ْ ُْ َ
ُﻤَﺎ ﻣِﻦَ الﻀُّﻰ
َ
َ
((ﺤ
و� ِﺰىء ِﻣﻦ ذﻚَ رَ�ْﻌَﺘﺎنِ ﻳَﺮْﻛَﻌُﻬ، ﻋ ِﻦ الﻤﻨﻜ ِﺮ ﺻﺪﻗﺔ
“Vào mỗi buổi sáng, bắt buộc các ngươi phải bố thí cho các
khớp xương của mình, do đó mỗi lời Tasbih
َ َ ْ ُ
ّ
(ِﺤﺎن اﷲ
 )ﺳﺒlà sự bố thí, và mỗi lời Tahmid (ِ� َُْﻤْﺪ
 )اlà sự bố
ِ َ
ّ َ َ َ
ُ
thí, và mỗi lời Tahlil ( )ﻻ ِإﻟ ٰـﻪ ِﻻَ  اﷲlà sự bố thí, và mỗi lời
ُ َ �ْ َاﷲ أ
ُ ) là sự bố thí, và khuyên bảo nhau làm việc
Takbir (ﺒ
thiện là sự bố thí, và ngăn cản nhau làm việc xấu là sự bố
thí, và hai Rak-at được dâng lễ vào giờ Al-Dhuha đủ để
thay thế cho tất cả.” Hadith do Muslim ghi lại .
Allah  đã tạo con người gồm ba trăm sáu mươi khớp
xương, và bắt buộc con người mỗi ngày phải thực hiện việc bố
thí cho những khớp xương đó để tạ ơn Allah , nhưng chúng
ta chỉ cần dâng lễ Salah hai Rak-at Sunnah Al-Dhuha là đủ để
thay thế cho việc bố thí đó rồi, Alhamdulillah.
Salah Al-Dhuha là một hành đạo Sunnah như được
nhắc trong Hadith ông Abu Sa-e’d  nói: “Quả thật Nabi 
thường dâng lễ Salah Al-Dhuha đến nỗi tôi nghĩ Người sẽ
không bao giờ bỏ nó, và có khi Người bỏ dâng lễ Salah AlDhuha đến nỗi tôi nghĩ Người sẽ không có thực hiện nó nữa.”
Hadith do Ahmad va Al-Tirmizhi ghi lại.
Giờ Al-Dhuha: Bắt đầu từ sau khi mặt trời mọc được
khoảng một sào (khoảng 15 – 20 phút) và kéo dài đến gần đến
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giờ mặt trời đứng bóng ở đỉnh đầu, nhưng tốt nhất nên dâng lễ
Salah Al-Dhuha lúc trưa, trời đã nắng gắt, như Nabi  nói:

ْ ُ َ َ ْ َ ْ ّ  َُﻼَة
ُ
((� ﺗ ْﺮ ِمﺾ اﻟ ِﻔ َﺼﺎل
 ﺣ
))
ِ ��ا
ِ َاﻷَْو

“Salah Al-Dhuha lúc trời đã nắng rát.” Hadith do Muslim
ghi lại.
Salah Al-Dhuha ít nhất là hai Rak-at, như Hadith Nabi
 khuyên Abu Hurairah : “Và dâng lễ Salah hai Rak-at AlDhuha.”
Salah Al-Dhuha nhiều nhất là tám (8) Rak-at, như
Hadith của bà Ummu Hani’  nói: “Quả thật, vào ngày giải
phóng Makkah Nabi  dâng lễ Salah tám Rak-at Sunnah AlDhuha.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Và chúng ta có thể dâng lễ Salah Al-Dhuha bốn (4)
Rak-at hoặc sáu (6) Rak-at, như Hadith như được nhắc trong
Hadith do bà A’-i-shah  nói: “Thường thì Nabi  dâng lễ
Salah Al-Dhuha bốn Rak-at, và Nabi  Salah thêm bao nhiêu
Rak-at nữa tuỳ Allah  muốn.” Hadith do Muslim ghi lại.
Cũng dựa theo Hadith trên, Sheikh Ibnu U’thaimeen 
nói: “Salah Al-Dhuha không giới hạn số Rak-at của nó.” (xem
Sharh Al-Mumte’ quyển 2 trang 59).
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ
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ْ َ ْ ْ ُﺻَ ﻼَ ة
اﻟ ِﻌﻴﺪﻳ ِﻦ
Salah Al ’Idain
(‘Id Al-Fitr và ‘Id Al-Adha )
Hành lễ hai ngày đại lễ tết:
1- ‘Idu Al-Fitr : Lễ xả chay, nghĩa là sau khi chấm dứt
tháng nhịn chay Ramadan, vào ngày 01 tháng shawwal (tháng
10 theo lịch AlHijri).
2- ‘Idu Al-Adha : Lễ hiến tế, vào ngày 10 tháng Zul
Al-Hijjah (tháng 12 theo lịch Al-Hijri).
Salah Al-‘Idain là Fardu Kifayah, tức nếu có một số
người thực hiện nó, thì tất cả những người còn lại không mang
tội, và nếu như một Jama’ah (tập thể) không có một ai dâng lễ
Salah Al-‘Id, thì tất cả đều mang tội với Allah , bởi vì Nabi
 kêu gọi những phụ nữ cũng phải đến dâng lễ Salah Al-‘Id,
kể cả phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, Nabi  cũng bảo
chúng đến chứng kiến Salah Al-‘Id, nhưng họ phải ngồi tách
riêng ra ngoài nơi Salah, mục đích để họ được nghe Khutbah
(bài thuyết giảng) của ngày Al-‘Id.
Nabi  kêu gọi những phụ nữ đến dâng lễ Salah Al‘Id, có nghĩa là những người đàn ông đáng được kêu gọi đến
dâng lễ Salah Al-‘Id hơn phụ nữ, bởi vì đối với phụ nữ thì
không bắt buộc họ đến dâng lễ Salah tập thể, chỉ bắt buộc ở
đàn ông, nhưng đối với Salah Al-‘Id thì cũng kêu gọi phụ nữ
đến. Và bởi vì Salah Al-‘Id nó là một trong những Nghi Lễ của
Islam mà Nabi  và những vị Sahabah luôn thực hiện nó.
Thời gian Salah Al-‘Idain:
50

Salah Al-Tatawwu’ (Tự Nguyện)

Thời gian Salah Al-‘Idain cũng như thời gian Salah
Al-Dhuha, nghĩa là thời gian nó bắt đầu từ sau khi mặt trời
mọc được khoảng một sào (khoảng 15 – 20 phút) và kéo dài
đến gần đến giờ mặt trời đứng bóng ở đỉnh đầu. Và Sunnah
Salah sớm cho ‘Id Al-Adha, và Salah hơi trễ hơn cho ‘Id AlFitr, nhằm để có thời gian thực Zakat Al-Fitr vào ngày ‘Id AlFitr, và tranh thủ thời gian sớm cho việc hiến tế thú vật vào
ngày ‘Id Al-Adha.
Một số điều nên làm vào ngày Al-‘Id:
- Nên tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc quần áo mới (nếu có)
thật chỉnh tề, sạch sẽ, sức dầu thơm trước khi đến nơi hành lễ,
riêng đối với phụ nữ thì nên ăn mặc kín đáo, không trang điểm
và cũng không dùng dầu thơm.
- Trước khi đi ra Salah ‘Id Al-Fitr nên ăn một vài trái
trà là (với số lẻ), nhưng không nên ăn trước khi đi ra Salah AlAdha, theo Sunnah là đợi ăn thịt con vật hiến tế.
- Nên đi sớm đến nơi Salah Al-‘Id, từ khi sau Salah
Al-Subhi, ngoại trừ Imam, và nên đi bộ (nếu có thể đi bộ
được).
- Nên nhiều Zikir, Takbir, Tahlil . . .
- Đi đến nơi hành lễ bằng một con đường và trở về
bằng một con đường khác.
- Nên tổ chức Salah Al-‘Id ở bãi trống trong thôn xóm,
nếu không có điều kiện thì Salah Al-’Id ở trong Masjid cũng
được.
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- Sau khi dâng lễ Salah Al-’Id và nghe Khutbah xong
thì nên chúc mừng nhau, bắt tay vui vẻ giữa những người
Muslim quen biết và không quen biết.
Cách thức Salah Al-‘Idain :
- Salah Al-‘Idain không có Azaan và cũng không có
Iqamah, vì Ibnu A’bbaas và Jabir bin ‘Abdullah  nói: “Nabi
 không có Azaan Salah ngày ‘Id Al-Fitr và cũng không
Azaan Salah ngày ‘Id Al-Adha.” Hadith do Al-Bukhari và
Muslim ghi lại.
Ông Jabir bin Samurah  nói: “Tôi đã từng dâng lễ
Salah hai ngày đại lễ cùng với Rasulillah  không phải một
lần hay hai lần (nghĩa là ông ta đã từng dâng lễ Salah hai
ngày đại lễ cùng với Rasulillah  rất nhiều lần) mà không
thấy có Azaan và cũng không có Iqamah.” Hadith do Muslim
ghi lại.
Salah Al-‘Idain gồm hai Rak-at như U’mar  nói:
“Salah ‘Id Al-Fitr và Al-Adha gồm hai Rak-at.” Hadith do
Ahmad ghi lại.
Ở Rak-at thứ nhất, sau khi Takbiratul Ehram và sau
đọc Du-a’ Al-Istiftah, như Du-a’:

َ َ  الْﻤَﺮﺸِْق
ْ
َ
ّ
َ َﻄَﺎﻳﺎي
َ َ  وَ�َ�ْ ﺧ
َ الﻠَّﻬُﻢ،
وَالْﻤَﻐْﺮِب
ْ� � َ ﻛ ﻤَﺎ ﺑَﺎﻋَﺪْت
ِ�ْ))ﻬُﻢَّ ﺑَﺎﻋِﺪْ ﺑَي
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ّ
ﻰﻘَّ اﺜﻟ
ْ� ﻣﻦ
َ َ
ّ
ِ ْ ِ  الﻠَّﻬُﻢَ  اﻏ ِﺴﻠ،ِﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎي ﻛَﻤﺎ �ُﻨ َ ﻮْبُ اﻷْ�ْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ اﺪﻟَّ�َﺲ
َ َ َ َ
َ َ ﺎي ﺑﺎَﺎءِ وَاﺜﻟَّﻠْﺞِ وَاﻟْﺮ
((ﺒ ِد
ِ ﺧﻄﺎﻳ

“Lạy Allah, xin hãy kéo bề tôi với tội lỗi đã phạm xa ra như
Ngài đã kéo xa hai hướng đông và tây. Lạy Allah, xin hãy
tẩy sạch tội lỗi bề tôi giống như áo trắng được tẩy khỏi dơ
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bẩn. Lạy Allah, xin hãy tẩy rửa tội lỗi bề tôi bằng nước,
bằng tuyết và bằng mưa đá.” hoặc có thể đọc Du-a’ AlIstiftah khác, thì Takbir thêm sáu lần nữa trước khi đọc AlFatihah.
- Và ở Rak-at thứ hai, sau Takbir trở dậy từ Sujud, thì
Takbir thêm năm lần nữa trước khi đọc Al-Fatihah, vì Hadith
A’-i-shah  nói: “Al-Takbir trong Salah ‘Id Al-Fitr và AlAdha, ở Rak-at thứ nhất gồm bảy Takbir, và ở Rak-at thứ hai
gồm năm Takbir, ngoài hai Takbir Ruku’.” Hadith do Abu
Dawood ghi lại.
Mỗi lần Takbir Sunnah đưa hai tay lên ngang hai trái
tai hoặc hai vai, rồi đặt hai bàn tay lên ngực lại, vì Hadith Ibnu
U’mar  nói: “Bởi vì Nabi  thường đưa hai tay lên cùng với
mỗi lần Takbir.” Hadith do Al Baihaqi ghi lại.
Giữa mỗi lần Takbir, Nabi  đứng im một chút, nhưng
không có một ai ghi nhớ, hoặc thuật lại Nabi  Zikir hoặc đọc
như thế nào giữa mỗi lần Takbir đó, chỉ có một Hadith do AlBaihaqi ghi lại như sau: Ông U’qbah bin ‘Amir nói: “Tôi đã
từng hỏi Ibnu Mas-u’d về sau mỗi lần Takbir Salah Al-‘Id thì
Nabi  đọc như thế nào ?” Ibnu Mas-u’d nói: “Người ca tụng
Allah, khen ngợi Ngài và cầu xin phúc lành cho Nabi .”
Hadith do Al Baihaqi ghi lại.
đọc :

Dựa theo Hadith trên, thì giữa mỗi lần Takbir có thể

�ِأَ�ْﺮﺒَُ ﻛَﺒ
ّ
ََ
 َﺎن
ُ ﻰﻠﻋ
َ�َ وَﺻ،ً وَﺳُﺒ ْﺤَ اﷲِ ﺑُ�ْﺮَةً وَأَﺻِﻴْﻼ، وَاﺤﻟَْﻤْ ُﺪ �َِِّ ﻛَﺜِ�ًْ ا،ًْا
)
ّ
َ
َ
( وَآﻪﻟِ ﺳَﻠَ َﻢ � ْﺴ ِﻠﻴْﻤً ﺎ ﻛ ِﺜ ْ�ًا
ِ ٍِِّ اﻨﻟَّﻲﺒ

Hoặc có thể đọc :
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َُ
(ﺒ

 وَاﷲُ أَ�ْﺮ،ُ وَﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ  ﷲ،
َ
ا
َِِّ� ُ وَاﺤﻟْﻤْﺪ،َِﺎنَ اﷲ
)

Hoặc cũng có thể đọc Zikir khác nữa cũng được. (Xem AlMughni quyển 3 trang 274).
Những Takbir thêm sau Takbiratul Ehram ở Rak-at thứ
nhất, và những Takbir sau Takbir đứng dậy từ Sujud ở Rak-at
thứ hai và những Zikir đọc giữa mỗi lần Takbir đó là Sunnah
mà thôi, (không phải bắt buộc), do đó, nếu lỡ quên những
Takbir này, hoặc không đọc Zikir giữa mỗi lần Takbir này, thì
Salah Al-‘Id vẫn còn giá trị, không bị hư Salah đó.
Như vậy, ở Rak-at thứ nhất sau khi Takbiratul Ehram,
Sunnah đọc Du-a’ Al-Istiftah, rồi Takbir thêm sáu lần nữa, sau
đó �ِّﻚَ اﻷَْﻰﻠ
Imam đọc lớn tiếng Surah Al-Fatihah và Surah Al-‘Ala:
َْ
َ
(ﻋ
)ّﺢِ اﺳْﻢَ ر
(Surah: 87), và ở Rak-at thứ hai, sau khi
đứng thẳng người, thì Takbir thêm năm lần nữa, (không tính
Takbir trở dậy từ Sujud), sau đó Imam đọc lớn tiếng Surah AlFatihah và Surah Al-Ghashiyah:
َْ ُ َ َ ََ ْ َ
(ﺎﺷﻴَ ِﺔ
ِ ( )ﻫﻞ  أﺗﺎك  ﺣ ِﺪﻳﺚ اﻟﻐSurah: 88). Hadith do Muslim, Ahmad,
Abu Dawood, Al-Nasaa-i và Ibnu Maajah ghi lại.
Hoặc sau khi đọc Surah Al-Fatihah xong, thì ở Rak-at
َْ ْ ُْ
thứ nhất đọc Surah Qaf: (ﻴﺪ
ِ ( )ق َواﻟﻘﺮآ ِن الﻤ ِﺠSurah: 50), và ở Rakَْ ّ
َ �ََ( )ﺮﺘSurah:
at thứ hai đọc Surah Al-Qamar: (ﺖِ الﺴَّﺎﻋَﺔُ وَا�ْﺸَﻖَ اﻟﻘ َﻤ ُﺮ
54). Hadith do Muslim, Abu Dawood, Al-Nasaa-i và AlTirmizhi ghi lại.
Khi hành lễ Salah xong hai Rak-at, thì Imam đứng dậy
đọc Al-Khutbah, như Ibnu U’mar  nói: “Thường thì
Rasulullah , Abu Bakr, U’mar và Uthman hành lễ hai ngày
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đại lễ trước Al-Khutbah.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi
lại.
Trong Khutbah ‘Id Al-Fitr thì nên khuyến khích thực
hiện Zakat Al-Fitr, và nêu rõ về những giáo luật của nó, và
khuyến khích nên hiến tế con vật trong bài Khutbah Al-Adha,
và nêu rõ những điều cần thiết về việc hiến tế đó. Và trong hai
Khutbah đó thì nên xen vào một đoạn giáo huấn, nhắc nhở
riêng cho phụ nữ.
Lưu ý: Salah Al-‘Id thì không có Salah Sunnah trước
hoặc sau nó, bởi Ibnu A’bbaas  nói : “Nabi  dâng lễ Salah
ngày ‘Id hai Rak-at, Người không dâng lễ Salah Sunnah trước,
và cũng không dâng lễ Salah Sunnah sau hai Rak-at đó.”
Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Theo Sunnah là Takbir bất cứ giờ nào vào hai đêm của
hai ngày ‘Id, và mười ngày đầu của tháng Zil Al-Hijjah, người
ta Takbir ở Masjid, ở nhà, hay ở chợ ...
Và ‘Id Al-Adha thì có thêm Takbir sau mỗi lần Salah
Fardu với tập thể, bắt đầu từ sau Salah Al-Fajr ngày ‘Arafah
(ngày 9 tháng Zul Al-Hijjah) cho đến hết các ngày Tashriq (sau
Salah Al-‘Asr ngày 13 tháng Zul Al-Hijjah), như ông Jabir 
nói: “Thường thì Nabi  Takbir từ Salah Al-Fajr ngày ‘Arafah
đến Salah Al-‘Asr của cuối ngày Tashriq, lúc sau Salam của
những Salah Fardu.” Hadith do Al Daruqudni ghi lại.
Và có một lời thuật khác: Thường thì Nabi  khi dâng
lễ Salah Al-Subhi của sáng ngày ‘Arafah xong, thì Người quay
mặt về phía các Sahabah của Người, rồi Người nói:
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ّ َ ٰ َ َ ُ َ ﷲُ أَ�ْﺮ
ُ ُ
ُ َ
ُ ﺒ
ُ َِﻻ
ُ َ  اﷲ وَاﷲُ أَ�ْﺮ
 اﷲ،
ﻻ إِﻟـﻪ، ﺒ
 ا،َُ ُ أَ�ْﺮﺒ: َو َ�ﻘ ْﻮل،)) ََ ﻣَﺎ ﻜﻧِ� ْﻢ
ْ
ْ َ
(( وَ�َِِّ  اﺤﻟَ ْﻤ ُﺪ،ُ�أ
“Các bạn hãy ngồi tại chổ mà nói:

ْ
ّ َ ٰ َ َ ُ َ ﷲُ أَ�ْﺮ
ُ َِﻻ
(( وَ�َِِّ  اﺤﻟَ ْﻤ ُﺪ،َُ اﷲُ أَ�ْﺮﺒ،َُ اﷲاﷲُ أَ�ْﺮﺒ
ﻻ إِﻟـﻪ، ﺒ
 ا،َُ))ُ أَ�ْﺮﺒ

Hadith do Al Daruqudni ghi lại từ ông Jabir .
Còn đối với những người Muhrim (những người đang
làm Hajj), thì họ bắt đầu Takbir từ lúc sau Salah Al Zuhr của
ngày Nahar (ngày 10 tháng Zul Al-Hijjah) sau mỗi Salah
Fardu, bởi vì họ đang bận Talbiyah.
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


ُﺻَ ﻼَ ةُ ْ ُ ﺴ
اﻟﻜ ْﻮ ِف
Salah Al-Kusuf
(Salah khi có hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực)
Allah phán:

ّ
َو
ّ نُور
َ ِ  وَقَدَرَ هُۥ مَ ن َل �َِ ۡعلَمُواْ َع َد َد ٱلسِّن
ٗ َجَعَلَ ٱلشَ ۡم َس ضِ يَا ٓ ٗء وَٱلۡقَ مَر
�
﴿ ٱ�َِّي
َِاز
ۡ
ّ
ََ خَل
َ ُ َۡ �َ ۡ ل
َ� ُ َ َ ۡ
:﴾ ﻳﻭﻧﺱ٥ � ع مون
ِ ٰ �ق �ُ ف ِّصل ٱ
� ِّ �َاب مَا َق ٱُّ �َٰلِكَ إِ�َ بِٱ
ٖ ت لِقَو
ۚ وَٱ�ِس
٥
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Ngài là Ðấng đã tạo ra mặt trời sáng chói và mặt trăng
chiếu sáng (tươi mát) và qui định cho mặt trăng các giai
đoạn tròn khuyết chính xác nhờ đó các ngươi biết được con
số của những niên kỷ và cách ghi đếm thời gian. Allah
không tạo ra chúng (để chơi) mà vì Chân lý. Ngài giải thích
những Dấu hiệu của Ngài cho một đám người hiểu biết.
Yunus: 5 (chương 10), Allah phán ở chương khác:

نۡ ءَا�َٰتِهِ ٱ�َّۡلُ وَٱ�َّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡق
ََ َ ۡق
ۡ ّ
﴿
َِمَرُۚ �َ �َسۡجُدُواْ لِلشَم ِس و� ل ِل مَر
َ ُ ۡ َ� ّ م
٣٧ :﴾ ﻓﺼﻠﺖ٣ َو� � ِّي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُۡ إِيَاهُ ع ُبدون

Và ban đêm, ban ngày, mặt trời và mặt trăng là những
Dấu hiệu chỉ dẫn của Ngài. Chớ lạy mặt trời và mặt trăng
mà hãy quỳ lạy Allah, Đấng đã tạo ra chúng, nếu các ngươi
thực sự chỉ thờ phụng riêng Ngài. Fussilat: 37 (chương 41).
Nhật thực hay nguyệt thực là một trong những dấu
hiệu mà Allah  đã gởi xuống để làm cho con người thêm
kính sợ, Ngài phán:

ٗ َۡ ّ

َ�

ُ

ۡ ﴿وَمَا
(٥۹ :﴾ )ﺍﻹﺳﺭﺍء٥ ت ِ�َ �وِ�فا
ِ ٰ �نُر ِسل بِٱ
Và TA chỉ gởi những Dấu lạ xuống để làm cho con
người khiếp sợ. Al-Isra: 59 (Chương 17).
Và Nabi  nói:

الﺸَّﻤْﺲَ وَاﻟْﻘ
َ َ وَﻟَ�ِﻦ،ٍ أَﺣَﺪ
ّ
 اﷲ
َِﻤَﺮَ آ�َﺘَﺎنِ ﻣِﻦ آﻳَﺎتِاﷲِ ﻻَ �َﻨْﻜَﺴِﻔَﺎنِ لِﻤَﻮْت
َّ))
ُ َِّﻮ
َ
َ َ َ
ُ
(( ﻋﺒﺎده
ِ ﻌﺎﻰﻟَ �ُ ف ﺑِ ِﻬﻤﺎ
“Quả thật mặt trời và mặt trăng là hai dấu hiệu trong
những dấu hiệu của Allah, nó không xảy ra nhật thực hay
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nguyệt thực bởi cái chết của một ai cả, nhưng mà với hai
dấu hiệu trên, Allah  dùng để gây khiếp sợ đám bầy tôi
của Ngài.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại .
Vào thời Nabi  xảy ra hiện tượng nhật thực nhằm
vào ngày mà Ibrahim con của Nabi  qua đời, do đó một số
người nói: xảy ra hiện tượng nhật thực này là do sự qua đời của
Ibrahim con của Nabi , nghe vậy thì Nabi  nói:

ّ
َ
َ ٍالﺸَّﻤْﺲَ وَاﻟْﻘَﻤ َﺮ ﻻَ �َﻨْﻜَﺴِﻔَﺎنِ لِﻤَﻮْتِ أَﺣَﺪ
  ﻓَﺈِذَا رَأَ�ْﺘُﻢْ ﻓَﺼَﻠُ ْﻮا،ِوَﻻ ﺤﻟَِﻴَﺎﺗِﻪ
ِ))إ
ْ
ُ
َ
((َوادﻋﻮا اﷲ
“Quả thật, mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện tượng
nhật thực hay nguyệt thực bởi sự qua đời hay ra đời một
người nào đó. Một khi các ngươi thấy hiện tượng đó thì hãy
dâng lễ Salah và cầu xin Allah.” Hadith do Al-Bukhari và
Muslim ghi lại .
Và A’-i-shah  cũng thuật lại lời nói Nabi  như sau:

َ َ َْ َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ  َّن
َ
، َﺣَﺪٍ وَﻻَ ﺤﻟَﻴَﺎﺗِ ِﻪ
ﺎن ل ِ َﻤ ْﻮ ِت
ِ
ِ ﺎت ا
ِ ﺎن ِﻣﻦ آﻳ
ِ ﷲ ﻻ �ﻨﺨ ِﺴﻔ
ِ )) الﺸَﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ آ�ﺘ
ُ ّ
َ َ ََْ َ َ
َ
((ْﻋُﻮا اﷲَ وَ�َﺮﺒُِّوْا وَﺻﻠُّﻮْا وَﺗَﺼَﺪَﻗ ْﻮا
ا رأ�ﺘُ ْﻢ ذلِﻚ
ﻓﺈِذ
“Quả thật, mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện tượng
nhật thực hay nguyệt thực bởi sự qua đời hay ra đời một
người nào đó. Một khi các ngươi thấy hiện tượng đó thì hãy
cầu xin Allah, hãy hô Allahu Akbar, hãy dâng lễ Salah và
hãy bố thí.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Salah Al-Kusuf là Sunnah Muakkadah đối với nam
cũng như nữ, Nabi  khuyến khích tín đồ của Người nên dâng
lễ Salah hai Rak-at khi nhìn thấy xảy ra hiện tượng nhật thực
58

Salah Al-Tatawwu’ (Tự Nguyện)

hay nguyệt thực, và nên cầu xin Allah  tha thứ những tội lỗi,
cầu xin Allah  che chở và lánh xa những hình phạt của Ngài,
hãy Zikir (tụng niệm) Allah thật nhiều, cho bố thí và trả tự do
cho người nô lệ . . .
Salah Al-Kusuf có thể dâng lễ Salah một mình tại nhà
hay dâng lễ Salah tập thể tại Masjid, nhưng tốt nhất nến dâng
lễ Salah tập thể tại Masjid, vì Nabi  khi thấy xảy ra hiện
tượng nhật thực hay nguyệt thực thì Nabi  vội vàng đi đến
Masjid và cho người kêu gọi đến Salah, với lời kêu gọi như
sau: (ٌ ﺼﻼَﺓ ُ َﺟﺎ ِﻣ َﻌﺔ
 )ﺍﻟ ﱠnghĩa là: Hãy đến Salah tập thể.
* Cách thức Salah Al-Kusuf:
Salah Al-Kusuf gồm hai Rak-at, đọc lớn tiếng trong
hai Rak-at đó, (vào ban ngày cũng như ban đêm).
- Ở Rak-at thứ nhất đọc Al-Fatihah và Surah dài, sau
đó cúi Ruku’ rất lâu, rồi trở người dậy tư thế thẳng đứng và
َ
ُ ْ ْ  َاﷲُ لِﻤَﻦْ ﻤﺣ َ ُ َ�ّﻨَﺎ وَلَﻚ
 َ )َﻤِﻊsau đó đọc Al-Fatihah lần nữa
nói: (اﺤﻟَﻤﺪ
،ِ ﺪه
và đọc Surah dài nhưng ít hơn lần đầu, rồi cúi Ruku’ lần nữa
cũng rất lâu, nhưng hơi nhanh hơn Ruku’ lần trước, rồi trở
người dậy tư thế thẳng đứng và cũng nói:
ْ  ََ َ ُ َّﻨَﺎ وَلَﻚ
 َ )َﻤِﻊsau đó cúi đầu xuống Sujud hai
(اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ
� ،اﷲُ لِﻤَﻦْ ﻤﺣﺪه
ِ
lần, mỗi lần Sujud cũng rất lâu, sau đó đứng dậy để Salah tiếp
Rak-at thứ hai.
- Ở Rak-at thứ hai này cũng làm giống như Rak-at thứ
nhất, nhưng đọc Surah ngắn hơn, hai lần Ruku’ và hai lần
Sujud cũng nhanh hơn, rồi sau đó ngồi lại đọc Al-Tashahhud
và Salam.
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Bà A’-i-shah  nói: “Vào thời Rasulullah  có xảy ra
hiện tượng nhật thực, thì Rasulullah  đi ra đến Masjid để
hành lễ, Rasulullah  đứng dậy Takbir, và người ta đến xếp
hàng sau lưng Người, Rasulullah  đọc (Al-Fatihah và Surah)
rất dài, rồi Người Ruku’ cũng rất lâu, sau đó Người ngẩn đầu
َ
ُ ْ ْ  َ َ�ّﻨَﺎ وَلَﻚ،ُ َ اﷲُ لِﻤَﻦْ ﻤﺣ
 َ)َﻤِﻊ, sau đó Người đứng
lên và nói: (اﺤﻟَﻤﺪ
ِ ﺪه
đọc (Al-Fatihah và Surah) nữa cũng rất dài, nhưng nó ngắn
hơn đọc lần đầu, sau đó Người Takbir rồi Ruku’ rất dài, nhưng
َ
 َ)َﻤِﻊ
nó cũng ngắn hơn Ruku’ lần đầu, sau đó nói: ،اﷲُ لِﻤَﻦْ ﻤﺣ َﺪ ُه
ِ
ْ  ََ
(َ�َّﻨَﺎ َول اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ, rồi Người Sujud, sau đó, Rasulullah  hành lễ
tiếp Rak-at thứ hai cũng như Rak-at thứ nhất, đến khi hoàn tất
Salah hai Rak-at có bốn Ruku’ và bốn Sujud, và mặt trời hiện
ra (kết thúc hiện tượng nhật thực) trước khi xong lễ Salah.”
Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.

* Và Sunnah Imam sau khi dâng lễ Salah Al-Kusuf
xong, nên nhắc nhở người dân thêm sợ Allah  thật nhiều,
đừng để cho tài sản và con cái làm mọi người xao lãng việc
tưởng nhớ Allah , và khuyên bảo nên nhiều cầu xin Allah tha
thứ . . . vì Nabi  sau khi dâng lễ Al-Kusuf xong, thì Người
đọc thuyết giảng cho người dân nghe như sau:

الﺸَّﻤْﺲَ وَاﻟْﻘ
، أَﺣَﺪٍ وَﻻَ ﺤﻟَﻴَﺎﺗِ ِﻪ
َِﻤَﺮَ آ�َﺘَﺎنِ ﻣِﻦ آﻳَﺎتِاﷲِ ﻻَ �َﻨْﺨَﺴِﻔَﺎنِ لِﻤَﻮْت
ِ
َّ))
ََ َ َ
َ
ْ
ُ ّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
((َﺮﺒُِّوْا وَﺻﻠُّﻮْا وَﺗَﺼَﺪَﻗﻮا
ﻓﺈِذا رأ�ﺘﻢ ذلِﻚ ﻓﺎدﻋﻮا اﷲ

“Quả thật, mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện tượng
nhật thực hay nguyệt thực bởi sự qua đời hay ra đời một
người nào đó. Một khi các ngươi thấy hiện tượng đó thì hãy
cầu xin Allah, hãy hô Allahu Akbar, hãy dâng lễ Salah và
hãy bố thí.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
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* Thời gian Salah Al-Kusuf:
Thời gian nó từ lúc bắt đầu có nhật thực hay nguyệt
thực đến khi nó kết thúc, vì Nabi  nói:

َ ْ ًَ َ َ ْ ُ ْ َ ْﺌ
َ ِْﻚَ ﻓﺼَﻠُّﻮْا ﺣَﻰﺘ َّ َ�ﻨ
َ ﺠ
((�
)) ِإذا رأ�ﺘﻢ ﺷي ﺎ ِﻣﻦ
ِ

“Khi các ngươi nhìn thấy có hiện tượng nhật thực hay
nguyệt thực thì các ngươi hãy hành lễ Salah cho đến khi nó
kết thúc.” Hadith do Muslim ghi lại.
Do đó, nếu như chúng ta đã dâng lễ Salah xong hai
Rak-at Al-Kusuf, nhưng Al-Kusuf vẫn còn (nó vẫn chưa nhả ra
hết), thì chúng ta không Salah thêm nữa, mà chúng ta nên Zikir
Allah và cầu xin Allah thật nhiều cho đến khi tan hết hiện
tượng nhật thực hay nguyệt thực đó. vì Nabi  nói:

َ
َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ  َّن
ْ َ ّْ
 ا واد ُﻋﻮا
 ﻓ ِﺈذ رَأَ�ْﺘُﻤُﻮْا ﻫُﻤَﺎ ﻓَﺼَﻠُﻮ،ﺎن ل ِ َﻤ ْﻮ ِت أ َﺣ ٍﺪ
ِ )) الﺸَﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ ﻻ �ﻨﻜ ِﺴﻔ
َ َ ْ
ُ
((ﻰﺘ َّ ﻳُ�ﺸﻒ َﻣﺎ ِﺑ� ْﻢ
“Quả thật mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện tượng
nhật thực hay nguyệt thực do sự qua đời một ai đó. Một
khi các ngươi thấy hai hiện tượng đó thì các ngươi hãy
hành lễ Salah và cầu xin Allah thật nhiều đến khi nó nhả ra
hết.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Và nếu hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực đã nhả ra
hết, nhưng chúng ta vẫn còn trong Salah, lúc đó chúng ta hãy
hoàn tất Salah của chúng ta một cách ngắn lại, không kéo dài
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Salah nữa, và chúng ta cũng không được phép bỏ ngang Salah
nữa chừng, vì Allah  phán:

ۡ

[۳۳ :﴾ ]�ﻤﺪ٣ ٰلَ�ُم

َ�ۡطِلُواْ أَع
ٓ ﴿ َو َ� �ُ ۡب

Và các ngươi đừng có tự hủy đi việc hành đạo của chính
mình. Muhammad: 33 (Chương 47).
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


َ ْ ْ ْ ُﺻَ ﻼَ ة
اﻻﺳت ِﺴﻘﺎ ِء
ِ
Salah Al-Istisqa
Salah Al-Istisqa là sự hành lễ cầu xin Allah  ban cho
có mưa xuống, lúc có nhu cầu cần thiết khi thời tiết hạn hán
kéo dài, không có mưa. Bởi vì không một ai có khả năng cho
mưa xuống ngoại trừ Allah  duy nhất Ngài  mà thôi.
Salah Al-Istisqa là một hành lễ Sunnah mà Thiên sứ 
đã từng thực hiện, qua lời thuật lại của ông Abdullah bin Zaid
: “Rasulullah  đi ra hành lễ cầu xin mưa, Người  hướng
mặt về phía Ka’bah cầu xin và Người  lật ngược áo choàng
lại. Người  hành lễ hai Rak-at và đọc lớn tiếng trong hai
Rak-at đó.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
* Thời gian và cách thức Salah Al-Istisqa :
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Thời gian và cách thức Salah Al-Istisqa như trong
Salah Al-‘Id, như Ibnu A’bbaas  nói: “Nabi  hành lễ Salah
Al-Istisqa hai Rak-at cũng như Người hành lễ trong hai ngày
Al-‘Id.” Hadith do An Nasa i va Al-Tirmizhi ghi lại.
Do đó, theo Sunnah tổ chức Salah Al-Istisqa ở ngoài
trời như Salah Al-‘Id, và Salah Al-Istisqa trước đọc bài Al
Khutbah, Salah hai Rak-at, đọc lớn tiếng và số lần Takbir ... tất
cả đều làm giống như trong Salah Al-‘Id.
Tuy nhiên cũng được phép hành lễ Al-Istisqa, cầu xin
cho có mưa với bất cứ hình thức nào, người ta có thể cầu xin
lúc Sujud trong Salah, hoặc Imam cầu xin lúc đang ở trên bụt
giảng đọc Khutbah thứ sáu, bởi vì “ Nabi  cầu xin cho có
mưa lúc đang ở trên bụt giảng đọc Khutbah thứ sáu.” Hadith
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Sunnah Imam đọc Khutbah sau Salah Al-Istisqa và chỉ
một Khutbah thôi, bài Khutbah tổng quát, trong đó kêu gọi
quần chúng sám hối, quay trở về với Allah  và cầu xin Allah
 tha thứ mọi tội lỗi, từ bỏ những điều sai phạm và hãy bố thí
thật nhiều . . . và trong Khutbah cũng nên đọc nhiều Ayat mà
Allah  bảo hãy sám hối và xin tha thứ những tội lỗi, cầu xin
Allah  tha thứ thật nhiều, cầu xin Allah  ban cho nhiều
hồng phúc qua những cơn mưa tốt lành. những câu cầu xin mà
Rasulullah  đã cầu xin như:

ّ
ْ َ ّ ﻬ
((ُﻢَ أ ِﻏﺜﻨَﺎ
ّ))لﻠََّ أَﻏِﺜْﻨَﺎ الﻠّﻬُﻢَّ أَﻏِﺜْﻨَﺎ الﻠ

“Cầu xin Allah hãy ban mưa xuống cho chúng tôi.” Do AlBukhari và Muslim ghi lại.
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َ ّ
ً ْ َ ًّ َ ْ َ َ ْ ً ُ ْ ً َ ْﺌ
َْ َ
((آﺟ ٍﻞ
ِ �� ً ﻋ ِﺟﻼ،ٍ َﺎﻓِﻌًﺎ �َ�َْ ﺿَﺎر، م ِﺮ� ﺎ م ِﺮ�ﻌﺎ،))ﻠَّﻬُﻢَ أﺳ ِﻘﻨﺎ �ﻴﺜﺎ ﻣ ِﻐﻴﺜﺎ
“Lạy Allah, xin hãy ban cho bầy tôi cơn mưa giúp (đất đâm
chồi, nẩy lộc) đầy phì nhiêu mầu mỡ, có lợi cho bầy tôi và
không có hại gì, cầu xin hãy ban xuống liền, đừng chậm
trễ.” Hadith do Abu Dawood ghi lại và được Sheikh AlAlbany xác thực.

َ َ َ َ َ َ َ َ ا�ْﺮﺸُْ رَﻤ ْ َ َ َاﺣْي
ْ ّ
َ ِّْ ﺑَ� ََكَ  الْﻤَﻴ
((ﺖ
ِ ،ﺣﺘَﻚ
، و�ﻬﺎﺋِﻤﻚ، ﻋﺒﺎدك
ِ ))ﻠَّﻬُﻢَ اﺳ ِﻖ
“Lạy Allah, xin hãy ban mưa xuống cho các bầy tôi của
Ngài và cho tất cả sinh, động vật của Ngài. Xin hãy ban bổ
lòng nhân từ của Ngài và hãy làm cho đất khô được đâm
chồi nẩy lộc.” Hadith do Abu Dawood ghi lại và được Sheikh
Al-Albany xác thực.
Và còn nhiều câu cầu xin khác nữa mà Rasulullah 
đã cầu xin.
* Những điều nên làm:
- Imam nên qui định ngày giờ Salah và thông báo cho
mọi người biết, và khuyên mọi người hãy sám hối, cầu xin
Allah  tha thứ mọi tội lỗi, từ bỏ những điều sai phạm và hận
thù lẫn nhau, vì những việc làm tội lỗi đó khiến bị Allah 
trừng phạt và không chấp nhận lời cầu xin.
- Tất cả người Muslim nên đi Salah Al-Istisqa, từ già
đến trẻ, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều đi Salah. Và tất cả bước
đi Salah một cách khúm núm, lễ độ, khiêm tốn và cầu xin với
Allah .
64

Salah Al-Tatawwu’ (Tự Nguyện)

- Imam nên cầu xin nhiều cầu xin mà Rasulullah  đã
cầu xin và đưa hai tay lên cao. Khi kết thúc cầu xin thì Imam
quay mặt về hướng Qiblah và lật ngược áo choàng, khăn đội
hoặc nón . . . vì Nabi  đã làm như thế, và các người tham gia
hành lễ cũng làm theo như thế, với hy vọng Allah  sẽ thay
đổi tình huống cho được tốt đẹp hơn.
- Khi có mưa xuống, thì Sunnah đứng dậy cầu xin:

َ
(())َّﻬُﻢَّ ﺻَﻴِّﺒًﺎ ﻧﺎ ِﻓ ًﻌﺎ

“Lạy Allah, hãy ban cho thật nhiều mưa có lợi.” Do AlBukhari ghi lại.
- Khi tạnh mưa, thì Sunnah đọc cầu xin:

َ ْ اﷲِ وَرَﻤ
ُﻄِﺮْﻧ
((ﺣ ِﺘ ِﻪ
 ِ)) َﺎ ﺑِﻔَﻀْﻞ

“Allah đã ban mưa xuống cho bầy tôi bằng sự ưu đãi và
lòng khoan dung của Ngài.” Do Al-Bukhari và Muslim ghi
lại.
- Khi thấy mưa nhiều và sợ gây hại, thì cầu xin:

َ
َ
ّ
ّ
َ َ
َ
 ُﻢَ ﻰﻠﻋََ اﻟﻈِّﺮَابِ واﻵﺎﻛمِ َو ُ� ُﻄ ْﻮ ِن اﻷ ْو ِدﻳَ ِﺔ َو َﻣﻨَ ِﺎﺑ ِﺖ،))لﻠَﻢَّ ﺣَﻮَاﻴﻟْﻨَﺎ َوﻻ َﻋﻠﻴْﻨَﺎ
ّ
َ َلﺸ
((ﺠ ِﺮ
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“Lạy Allah, cầu xin hãy cho mưa xuống vườn tược, đồng
ruộng, đồi núi và thung lũng, chứ đừng trúc xuống làng
mạc.” Do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


َﺠُ ْدُ ّﻼ
ﻮ
ِ اﺘﻟِ وَة
Sujud Al-Tilawah
(Quỳ lạy khi xướng đọc Thiên kinh Qur’an)
Khi chúng ta đọc Qur’an, hay nghe đọc Qur’an đến
Ayat quỳ lạy, thì theo Sunnah là cúi người quỳ lạy dù trong lúc
chúng ta đang dâng lễ Salah hay ngoài Salah, như ông Ibnu
U’mar  thuật lại rằng: “Nabi  xướng đọc Qur’an, khi Người
 đọc Surah có trong đó quỳ lạy là Người cúi lạy và chúng tôi
cũng cúi lạy theo sau đến nỗi một số người trong chúng tôi
không có chổ để đặt trán của họ xuống.” Do Muslim ghi lại .
* Đức hạnh của việc Sujud Al-Tilawah:
Abu Hurairah  thuật lại, Rasulullah  nói:

ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ  ا�ْﺰﺘَ ل َ  الﺸَّﻴْﻄَﺎنُ �َﺒ ﻲ،ََﺴَﺠَﺪ
َ َ
ْ ِْ
ﺎو�ْﻠﻪ! أ ِم َﺮ ا�ْ ُﻦ
 ﻳ: �ﻘﻮل،ﻜ
َ
)) ﻗﺮَأ ا�ْﻦُ آدَمَ الﺴَّﺠْﺪَةَ ﻓ
ّ
ُ َّ وَأُمِﺮْتُ ﺑِﺎلﺴُّﺠُﻮدِ ﻓَﺄَ�َﻴْﺖُ ﻓَ�َِ اﻨﻟ،ُ ﻓَﻠَﻪُ اﺠﻟَْﻨَّﺔ،َدَمَ ﺑِﺎلﺴُ ُﺠﻮد َﺪ
((ﺎر
ِ
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“Khi con cháu Adam đọc Qur’an đến Ayat quỳ lạy, thì y
cúi lạy, lúc đó Shaytaan lánh xa, khóc than và nói: “Thật
khổ thân tôi, Allah ra lệnh cho con cháu Adam quỳ lại thì y
liền cúi lạy do đó y được vào thiên đàng, và Allah đã ra lệnh
cho tôi quỳ lạy nhưng tôi lại không tuân theo do đó tôi bị đài
vào hỏa ngục”.” Hadith do Ahmad, Muslim, Ibnu Maajah ghi
lại.
* Cách thức Sujud At Tilawah:
- Nếu trong lúc dâng lễ Salah, khi đọc Qur’an đến Ayat
quỳ lạy thì Takbir (Allohu Akbar) và cúi lạy, rồi Takbir đứng
dậy và tiếp tục hành lễ.
- Nếu khi đọc Qur’an ngoài Salah, khi đến Ayat quỳ
lạy thì Takbir (Allohu Akbar) và cúi lạy, sau đó ngẩn đầu lên
và không Takbir thêm lần nữa. Những người nghe đọc Qur’an,
khi đến Ayat quỳ lạy thì Sunnah nên quỳ lạy theo.
* Zikir trong lúc Sujud Al-Tilawah:
Bà A’-i-shah  nói: Thường thì Rasulullah  đọc
trong lúc quỳ lạy khi đọc Qur’an là:

ْ َ ُ َ َ َََ ّ
َ
َ
َ َ  وَﺷ َﻖّ ﺳَﻤْﻌَﻪُ وَ�َﺮ،ُﻪ
َ َي ﺧَﻠﻘ
 اﷲ أﺣ َﺴ ُﻦ
 �ﺘﺒﺎرك، ﻮْﻪﻟِ وَﻗُﻮَﺗِ ِﻪ
َِّ�َِﺪَ وﺟْ�َِ ل
))
ِ َِﺼ ﺤﺑ
َْ َ ْ
((�ﺨﻟﺎﻟِ ِﻘ

“Bề tôi cúi mặt phủ phục Đấng đã tạo hóa ra nó, và tạo cho
nó đôi tai và cặp mắt bằng Uy Quyền và Sức Mạnh của
Ngài. Phúc thay Allah Đấng Tạo Hóa Ưu Việt.” Hadith được
ghi lại bởi năm người, ngoại trừ Ibnu Maajah, và Al-Tirmizhi
xác thực.
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* Những Ayat nên quỳ lạy trong Qur’an:
Trong Qur’an có tất cả mười lăm (15) chổ như được
ông ‘Amr bin ‘Asi  thuật lại rằng: “Quả thật, Nabi  có đọc
cho ông ta nghe mười lăm chổ quỳ lạy trong Qur’an, trong đó
có ba chổ quỳ lạy trong các chương ngắn, ở một phần bảy
(1/7) cuối của Qur’an, và trong chương Al-Hajj có hai chổ quỳ
lạy.” Hadith do Abu Dawood, Ibnu Maajah, Al-Hakim, Ad
Daruqudni ghi lại và xác thực nó bởi Al Mundhari và An
Nawwawi.
Và mười lăm Ayat khi đọc đến nên quỳ lạy, đó là:
Thứ nhất:

ّ
َُون
َ ُِ ۡ ََ رَ َ َ َ ۡ ت
ۡ ون َ�ـ
عبَادَتِــهِۦ َو� ُ َســبِّح ُهۥ َو َُ�ۥ
�﴿نَّ ٱ�َِيــنَ ِعنــد �ِّــك � �ســ ك
ِ ـن
۲۰٦ :﴾ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ٢ ۩�

Quả thật, những ai ở gần Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad) không quá tự hào trong việc thờ phụng
Ngài và họ luôn tán dương Ngài và phủ phục (trước
Ngài). Al-A’raaf: 206 (Chương 7).
Thứ hai:

َۡ
َ
ُۡغ
ٗۡ
ّ
﴿ َو� � َن
۩وَ�َرها َو ِظ�ٰلُهُم بِٱل ُدوِّ وَٱ�صَا ِل
�ٗ �ض ط َۡو
ِ ��ِ ٱلسَ�َ ٰ َ�ٰتِ وَٱ
۱٥ :﴾ ﺍﻟﺭﻋﺩ١

Và bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất, dù muốn hay
không, đều phải phủ phục lạy Allah; và bóng của họ cũng
làm thế vào buổi sáng và buổi chiều. Al-Ra’d: 15 (chương
13).
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Thứ ba:

َ

ۡ ُي

َ

ۡ َ�َ ۡ

ۡ

ّ�

(٥۰ : ﴾ )ﺍﻟﻧﺣﻝ٥ ۩﴿ََافُونَ رََهُم مِّن فَوقِهِم و فعَلُون مَا ؤمَرُ ون

Họ sợ Thượng Đế của họ, Đấng ở bên trên họ và họ luôn
thi hành theo sắc lệnh đã truyền. Al-Nahl: 50 (chương 16).
Thứ tư:

ٗ

ُُ ۡ خ

َ

ۡ َ�

ۡ ۡ َ

�

ُّخِر
[109 :﴾ ]ﻹﺮﺳاء١ ۩�ن بكُون وَ�َزِ�دهُم شُو
ِ ﴿ََ ون ل ِ�َذقَا
Họ liền quỳ úp mặt xuống đất, phủ phục mà khóc và điều
đó làm cho họ thêm sùng kính hơn. Al-Isra: 109 (chương
17).
Thứ năm:
٥۸ :ﻣﺭﻳﻡ

ّٗ ٰتُ ٱلرَ� � � َو
ّ
﴾٥ ۩�ُ�ِيا
َ�﴿ِذَا �ُتۡ�َٰ عَل َيۡهِمۡ ءَا

Mỗi lần những Lời mặc khải của Ðấng Rất mực Ðộ
lượng được đọc ra cho họ, họ sụp xuống quỳ lạy, khóc ra
nước mắt. Mar-yam: 58 (chương 19).
Thứ sáu:
ّ
ُٱلسَّ�َٰ َٰتِ وَمَن �ِ ٱ�َۡ�ضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱ�ُّجُوم
�
َ ّ َلَمۡ تَرَ أَنَ ٱ
﴿
ِ� � � َ
َ�َ
َ�َ
َ ُّ
�َقَّ عَل َيۡهِ ٱلۡعَذَابُۗ وَمَن
ٌ ِ  مِّنَ �َّاسِ و ثٞ�َِّجَرُ وَٱَّوَآبُّ و ث
�
�ِۡبَالُ وَٱلش
يُهِِ ٱ�َ �مَا
�
ن
 ۥ
ٓ
ُ ۡ َّ
(18 : ﴾ )ﺤﻟﺞ١ ۩ إِنَّ ٱ�َ �َ ف َعل مَا �َشَا ُء
�ٍ�ِم ِن مُّكۡر
Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy Allah là Ðấng
mà bất cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai dưới đất cả
mặt trời, mặt trăng, tất cả ngôi sao, tất cả núi non, tất cả
cây cối, tất cả thú vật và đa số nhân loại đều phải phủ
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phục quỳ lạy Ngài hay sao? Nhưng cũng có đa số người
đáng bị Ngài trừng phạt. Và ai mà bị Allah hạ nhục thì
sẽ không ai làm cho vinh danh lại nổi. Quả thật, Allah
làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Al-Haj: 18 (chương 22).
Thứ bảy:

َ
ّْ ِينَ َامَ ُواْ ۡ َ ُوا
�
م
ۡ َّ ۡ وَٱ�ۡعَلُواْ ٱ�ۡ�َۡ لَعَل
�ُم
ُ�َّ�َٱركع َو� �ٱۡبُدُواْ ر
﴿َٰ�ُّهَا ٱ�َ ء ن
ۡ ُ�
َ
[۷۷ :﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺞ٧ ۩فلِحُون
Hỡi những ai có đức tin! Hãy cúi đầu và Sujud và thờ
phượng Thượng Đế của các ngươi và hãy làm điều lành để
may ra các ngươi được thành đạt. Al-Haj: 77 (chương 22).
Thứ tám:

ۡ َت
َ َ�
ُ َ
ّ
قَالُواْ وَمَا ٱلرَحۡ�َ ٰنُ � ۡسجُ ُد لِمَا أمُرُنَا وَزَاده ۡم

َ
�َِّيل ل َهُمُ � ل ر
� ﴿�ذَا
ٗ
60 :﴾ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ٦ ۩�فُور

ُ�

Và khi có lời bảo chúng: “Hãy phủ phục Ðấng Al-Rahman
(Đấng Rất Mực Nhân Từ)!” Chúng đáp: “Nhưng Ðấng AlRahman là ai? Bọn ta sẽ phải quỳ lạy Ðấng mà Ngươi
(Muhammad) truyền lệnh cho bọn ta đâu?” Và điều đó càng
làm cho chúng thêm thù nghịch. Al-Furqaan: 60 (chương
25).
Thứ chín:

َۡ

ۡ ُّب
َ﴿ُّ �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َّ هُوَ ر

ۡ ٱل
26 :﴾ ﺍﻟﻧﻣﻝ٢ ۩ ِعَر ِش ٱلعظِيم
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Allah mà không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Ngài,
Chủ Nhân của chiến ngai vương vĩ đại. Al-Naml: 26
(chương 27).
Thứ mười:

ّ
ۡ ّ
ّ � � نَا ٱ�َِينَ إِذَا ذُكِّرُ واْ بِهَا
ۡ �ِّهِم َو
ۡ ََسَبَحُواْ �َِ ۡم ِد ر
هُم
ِ﴿ِ�َمَا يُؤمِنُ �َٰت
َ ُِ ۡ ََ َ ۡ ت
۱٥ :﴾ ﺍﻟﺳﺟﺩﺓ١ ۩�ون
� �س ك
Người tin tưởng vào các dấu hiệu của TA (Allah) chính là
những người khi được nhắc cho chúng các dấu hiệu của
TA là chúng liền quỳ lạy mà tán dương tạ ơn Thượng Đế
chúng và chúng không hề có lòng tự cao. Al-Sajadah: 15
(chương 32).
Thứ mười một:
24 :ﺹ

﴿نَّ دَاوُۥدُ �َ�َّمَا �َتَ�َّٰهُ فَٱسۡتَغ
َ ۡفَرَ رَ َّ ُهۥ َو� � و
�
﴾٢ ۩َ�َنَاب

Và Dawood sực nghĩ có lẽ TA đã thử thách Y, cho nên Y
đã cầu xin Thượng Đế Y tha thứ và sụp xuống cúi lạy và
quay về (sám hối với Allah). Saad: 24 (chương 38).
Thứ mười hai:

ّ
َ َ َۡ َ ۡ َ ّ
ِ
� ِ﴿إِنِ ٱسۡتَكۡ�َُواْ فَٱ�َِّينَ ع
۩�ٔمُون
� � كَ �ُسَبّ حُونَ �َُۥ بِٱ�َِۡ وَٱ�َهَارِ وهُم
ِّ َندَ ر
٤۱ :ﻓﺻﻠﺕ

﴾٣

Nhưng nếu chúng ngạo mạn thì những Thiên Thần ở nơi
Thượng Đế của Ngươi luôn tán dương Ngài cả ngày lẫn
đêm và không bao giờ biết mỏi mệt. Fussilat: 38 (chương
41).
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Thứ mười ba:

ْۡ ُ ا

٦۲ : ﴾ ﺍﻟﻧﺟﻡ٦ ۩ ﴿ � � وَٱ� ُبدو

Thôi hãy quì mọp xuống quỳ lại Allah và thờ phượng
Ngài. Al-Najm: 62 (chương 53).
Thứ mười bốn:

َ ُ ۡ ۡ َُ َلَ ۡهِم
21 :﴾ ﺍﻻﻧﺷﻘﺎﻕ٢ ۩� � قُرءَان
﴿�ذَا قُرِئ ع ي ٱل

Và khi nghe xướng đọc Qur'an, họ không chịu phủ phục
quỳ lạy. Al-Inshiqaaq: 21 (chương 84).
Thứ mười lăm:

ۡ

ُۡ

َ َّ

۱۹ :﴾ ﺍﻟﻌﻠﻕ١ ۩﴿َ � تُطِ عه َو� وَٱ��َِب

Nhưng không, chớ nghe theo y, mà hãy phủ phục quỳ lạy
và đến gần (Allah). Al-A’laq: 19 (chương 96).
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


ْ ّ ُُ ﺠُ د
ﺳ ْﻮ لﺸُﻜ ِﺮ
Quỳ Lạy Tạ Ơn Allah 
Quan điểm của một số đông U’lama (học giả Islam)
cho rằng: Người Muslim nên quỳ lạy tạ ơn Allah đối với các
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trường hợp được Allah  ban cho điều diễm phúc, tốt lành làm
cho y vui thích, hài lòng về điều đó, hoặc được Allah cho y
thoát khỏi điều bất lành như được ông Abu Bakrah  thuật lại
rằng: “Quả thật, Nabi  thường khi đến với Người điều tốt
lành làm Người vui thích, thì Người liền cúi quỳ tạ ơn Allah.”
Hadith do Ahmad ghi lại.
Ông Anas  thuật lại rằng: “Quả thật, Nabi  khi
nhận được một tin hay điều gì làm Người vui thích, thì Người
cúi xuống phủ phục tạ ơn Allah.” Hadith do Ibnu Maajah ghi
lại.
Và ông Ka’bu bin Malik  đã phủ phục quỳ lạy lúc
ông được biết tin mừng Allah  đã chấp nhận sự ăn năn, hối
hận của ông. Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại.
Quả thật, ông Abu Bakr  đã phủ phục lúc ông nhận
được tin giết chết Musaylamah vua nói dối. Hadith do AlBaiahqy ghi lại.
Và việc phủ phục tạ ơn này không bắt buộc phải có
Wudu. Nó được thực hiện lúc chúng ta vừa nhận được điều tốt
lành, tin vui hay vừa thoát khỏi vụ tai nạn, điều bất lành . . . thì
chúng ta liền cúi đầu xuống phủ phục tạ ơn allah .
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ
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َ ﺻَ ﻼَ ةُ ْاﻻ ْﺳﺘ َﺨ
ِ ﺎرة
ِ ِ
Salah Al-Istikharah
Salah Al-Istikharah là một lễ Salah cầu xin Allah 
hướng dẫn cho lựa chọn được điều tốt đẹp khi lòng lưỡng lự.
Salah Al-Istikharah là Sunnah đối với những ai có ý
định làm một điều gì đó được phép làm, không phải là Haram,
nhưng cũng không phải là điều bắt buộc, như việc cưới vợ,
kinh doanh hay đi du lịch . . . mà việc làm đó đã làm cho y do
dự không biết nó mang lại điều tốt hay xấu. Do đó y nên dâng
lễ nguyện Salah hai Rak-at Sunnah, (không phải là Salah bắt
buộc), sau đó đọc Du-a’ mà Rasulullah  đã dạy, để càu xin
Allah  hướng dẫn cho lựa chọn được điều đúng đắn, tốt đẹp
trong việc mà y đang bị phân tâm, do dự không biết có nên làm
hay không, như được ông Jabir bin ‘Abdillah  thuật lại,
Rasulullah  dạy chúng tôi Salah Al-Istikharah trong tất cả
công việc giống như Người dạy chúng tôi một chương trong
Qur’an vậy, Rasulullah  nói:
((: ْ ﺛُ ﱠﻢ ﻟِﻴَﻘُﻞ،ﻀ ِﺔ
َ ﺎﻷﻣ ِﺮ ﻓَ ْﻠﻴَﺮْ َﻛ ْﻊ َﺭ ْﻛ َﻌﺘَﻴ ِْﻦ ِﻣ ْﻦ َﻏﻴ ِْﺮ ْﺍﻟﻔَ ِﺮ ْﻳ
ْ ))ﺇ َﺫﺍ ﻫَ ﱠﻢ ﺃ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ِﺑ
“Khi các bạn gặp phải vấn đề quan trọng (bị lưỡng lự) thì
hãy dâng lễ Salah hai Rak-at ngoài những Salah bắt buộc,
sau đó đọc lời thỉnh cầu:

ْ َ ْ َ
َ َُ ََ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ّ
،أ ْﺳﺄلﻚ ِﻣ ْﻦ ﻓﻀ ِﻠﻚ اﻟ َﻌ ِﻈﻴ ْ ِﻢ،
أﺳﺘﻘ ِﺪرك ِﺑﻘﺪر ِﺗﻚ و،
))ﻠَّﻬُﻢَ ِ إِّ أﺳﺘ ِﺨ�ك ِﺑ ِﻌﻠ ِﻤﻚ و
ّ
ُ
َ ْ الﻠَّﻬُﻢَ  إ ْن ُﻛﻨ،ِﻮْب
ّ
ﺖ
 وَأَﻧْﺖَ ﻋَﻼَ ُم ْﻐُﻴ،ُ وَ� َﻌْﻠَﻢُ وَﻻَ أَﻋْﻠَﻢ،ُﺈﻧَّﻚَ �َﻘْﺪِرُ وَﻻَ أَﻗْﺪِر
ِ
َ
َ ّ
ْ ِ( �ٌْ ﻲﻟnói lên sự việc cần thiết của mình)  ﻫ َﺬا اﻷ ْم َﺮ
ْ ﻲﻓ
ََﻌْﻠَﻢُ أَن
ِ
ُﻠِﻪِ ﻓَﺎﻗْﺪُرْه
ْ
ِّْﻲﻟِْ وَ�َﺮﺴ
ْ
، �ﻴ ِﻪ
ه
يْ ﺎﻋَﺟِﻠِﻪِ وَآﺟ
ﻗِﺒَﺔِ أَمْﺮ
ََﻣَﻌَﺎﻲﺷِْ وَﺎﻋ
ِ  �ُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻲﻟ،ُِْ ﻲﻟ
ِ
ِ
ِ
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ِْ�َْو� ْن ُﻛﻨَْﻢُ أَنَّ ﻫَﺬَا  اﻷَمْﺮَ ﺮﺷٌَّ ﻲﻟِ ْ  ﻲﻓِْ دِﻳ
َ
 وَﻣَﻌَﺎﻲﺷِْ وَﺎﻋَﻗِﺒَﺔِ أَمْﺮِيْ ﺎﻋ ِﺟ ِﻠ ِﻪ
ِ
َ ّ
ْ
�
ْ
ْ  �ُﻢَ أر ِﺿ،َ وَاﻗْﺪُر ﻲﻟَِ اﺨﻟَْ�َْ ﺣَﻴْﺚُ ﺎﻛَن،ُ وَاﺮﺻِْﻓْْ �َﻨْﻪ،ِّْ�َ� ُﻪِ ﻓَﺎﺮﺻِْﻓْﻪ
((� ﺑِ ِﻪ
ِ
ِ
“Lạy Allah, bề tôi cầu xin điều tốt, điều có lợi trong sự hiểu
biết của Ngài, cầu xin Ngài ban cho bề tôi năng lực vì Ngài
là Đấng có sức mạnh vô biên, cầu xin sự ưu đãi vĩ đại ở nơi
Ngài, quả thật, Ngài có sức mạnh còn bề tôi thì không, Ngài
am tường tất cả mọi việc huyền bí còn bề tôi thì không. Lạy
Allah, nếu như vấn đề này (nói lên sự việc cần thiết của
mình) tốt cho tôn giáo, cho cuộc sống và kết quả cuối cùng
của bề tôi thì hãy ban cho bề tôi có năng lực và sự dễ dàng
khi thực hiện nó, sau đó hãy ban phúc lành trong việc làm
này của bề tôi. Bằng ngược lại, nếu như vấn đề này không
tốt cho tôn giáo, cho cuộc sống và kết quả cuối cùng của bề
tôi thì hãy làm cho nó tránh xa bề tôi và hãy mang bề tôi
tránh xa nó, và hãy đặt đệnh mệnh cho bề tôi với những gì
tốt đẹp hơn, sau đó hãy làm cho bề tôi hài lòng về những gì
mà Ngài đã đặt đệnh mệnh cho bề tôi.” Hadith do Al Bukhory
ghi lại.
Những ai đã cầu xin Allah  như thế thì không bao
giờ hối hận với việc đã làm, kế tiếp nên tham khảo ý kiến
những người Muslim đức hạnh, có kinh nghiệm, sau đó phải có
gắng thực hiện việc đã định và phó thác nó với Allah , Ngài
phán:

َ

� ِِرۡهُمۡ �ِ ٱ�َۡمۡر
ۡ َُّ �ُِب
� ََ �
َّ� فَإِذَا عَزَمۡتَ �َ تَوََّۡ  � ٱَِّۚ إِنَّ ٱ
﴿و

﴾ ﺁﻝ١ �ِِّ� َٱلمُتَو

۱٥۹ :ﻋﻣﺭﺍﻥ

Và hãy tham khảo ý kiến họ trong công việc (chung), đến
một khi Ngươi có quyết định rồi thì hãy phó thác cho Allah
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bởi vì Allah luôn thương yêu những ai phó thác công việc vì
Ngài. Ali I’mraan: 159 (chương 3).
Ông Imam Al-Nawwawi nói: “Tốt nhất nên làm theo
những gì cảm thấy thích thú, hài lòng sau khi đã dâng lễ Salah
Al-Istikharah cầu xin Allah  hướng dẩn cho lựa chọn được
điều tốt đẹp, và không nên làm dựa theo sự thích yêu của chính
bản thân mình trước khi dâng lễ Salah Al-Istikharah.”
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


َ َْ
ﻼَةُ اﺤﻟﺎﺟ ِﺔ
َ
Salah Al-Haajah
(Dâng lễ nguyện Salah khi có sự nhu cầu cần thiết)
Khi một người Muslim có sự nhu cầu cần thiết, muốn
làm một việc gì đó, thì theo Sunnah y dâng lễ nguyện Salah hai
Rak-at, cầu xin Allah  ban cho sự dễ dàng, thành công tốt
đẹp trong công việc của y, bởi vì chỉ có Allah  duy nhất là
Đấng ban cho sự thành công hay thất bại, như được ông Abu
Al-Darda’  thuật lại, Nabi  nói:

َُ َ ﻓَﺄﺳْﺒَﻎَ ا ْﻮُﺿ
ّ
َ
 ُ �ُﻢَّ ﺻَ�َّ رَ�ْﻌَﺘ�ِْ ﻳُﺘِﻤُّﻬُﻤَﺎ أ�ْﻄَﺎه،َﻮْء
اﷲُ ﻣَﺎ ﺳَﺄلَ ﻣُﻌَﺠَﻼً أو
ل
))ﺗﻮَﺿَّﺄ
ّ
(( ًُﺆ َﺧَﺮا
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“Những ai đã thực hiện Wudu một cách hoàn hảo, rồi sau
đó y dâng lễ nguyện hai Rak-at thỉnh cầu Allah  một cách
chân thành trong hai Rak-at đó, chắc chắn sớm hay muộn
y sẽ được Allah  ban cho những gì mà y đã cầu xin.”
Hadith do Ahmad ghi lại.
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


ُﺻَ ﻼَ ة
َ
ﻟَّ ْﻮ� ِﺔ
Salah Sám Hối
Là người Mu’min, khi biết mình phạm phải một tội lỗi
thì hãy nhanh chóng quay trở lại sám hối, cầu xin Allah  tha
thứ những tội lỗi mà mình đã làm, bởi vì Allah  rất yêu
thương những người năng sám hối. Chúng ta không nên mất hy
vọng về Đức Khoan Dung của Allah , Ngài phán:

ُادِيَ  �َِّينَ أَ�َۡف
َّ
َ�اْ �ََٰٓ أَنفُسِهِمۡ �َ �َقۡنَطُواْ مِـن رَّ�َۡـةِ ٱ�َِّۚ إِنَّ ٱ
و
﴿�َٰعِبَ ٱ
ّ
ّ
٥۳ :﴾ ﺍﻟﺯﻣﺭ٥ ُُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَحِيم
غۡفِرُ ٱ�ُّنُوبَ �َِيعًاۚ إِنَ ُهۥ

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Hỡi bầy tôi của TA! Ai đã
làm cho bản thân mình phạm phải tội lỗi thì chớ tuyệt vọng
về đức khoan dung của Allah. Chắc chắn, Allah sẽ tha thứ
mọi tội lỗi bởi Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Nhân
Từ.” Al-Zumar: 53 (chương 39).
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Ông Abu Bakr  nói: Ta có nghe Rasulullah  nói:

ّ
َ
َ �ُﻢَّ ﻳُﺼَ�ِّ رَ�ْﻌَﺘَ�ِْ �ُﻢَّ �َﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُ ا�ََّ إِﻻ،ُ))ْ رَﺟُﻞٍ ﻳُﺬْﻧِﺐُ ذَﻧْﺒﺎً �ُﻢَّ �َﻘُﻮمُ �َﻴَﺘَﻄﻬَّﺮ
َ َ
َُ
((، ا�َُّ ﻪﻟ
ﻔﺮ
“Không một bề tôi nào phạm phải tội lỗi, sau đó y đứng dậy
đi lấy nước Wudu cho thật tốt, kế tiếp y dâng lễ Salah hai
Rak-at, rồi cầu xin Allah tha thứ ngoại trừ y được Allah
dung thứ cho.” Sau đó Người đọc:

ّ
َ َْ َلُوا
ُّ َ ۡ ۡ َرُ اْ �ُِن
مُواْ أَن م
ۡ
ٓ َح َش ًة أَ ۡو ظَل
ـو�ِهِم
ُسَهُۡ ذَكَرُواْ ٱ�َ فَٱسـتَغف و
ِ ٰ � ﴿َٱ�َِينَ إِذَا �ع
َ َُ وَلَمۡ يُ� ُّ اْ ََ ٰ مَ َ َلُ واْ َ ُ ۡ ۡ ل
َن �َغۡفِرُ ٱ�ُّنُوب
﴾ ﺁﻝ١ ـم �َ ع ُمـون
ِو � ـا �ع ـ وه
َّ�إِ�َّ ٱ
۱۳٥ :ﻋﻣﺭﺍﻥ

Và đối với những ai khi phạm phải tội lỗi hoặc làm bất
công với bản thân thì họ liền nhớ đến Allah và cầu xin
Ngài tha thứ tội lỗi đã phạm, và ai sẽ dung thứ tội lỗi
(chấp nhận sự sám hối) nếu không phải là Allah và họ sẽ
không bao giờ tái phạm những tội lỗi đã phạm. Ali
I’mraan: 135 (chương 3). Hadith do Abu Dawood và AlTirmizhi ghi lại và nói rằng đây là Hadith Hasan (tốt).
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


ْ ْ ُّﻼَة
ْ ّ
ْ ْ
ِ ﻟِﻛﺮُ َالﺼَ َ�ﻌ َﺪ اﻟﻔ
َﺮَاغ ﻣ َِﻦ الﻮُﺿُﻮ ِء
Lời Tụng Niệm & Hành Lễ Sau Khi Lấy
Wudu
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Ông U’mar bin Al-Khattaab  thuật lại, Nabi  nói:

ُ َُ ّ
 َُ ْ َ َ َ َ َّﺄُ ﻓَيُﺴْﺒِﻎ
((:الْﻮُﺿُﻮْءَ �ُﻢَ �ﻘﻮل
))ﻣﺎ ِﻣﻦ أﺣ ٍﺪ �ﻮﺿ

“Không một bề tôi lấy nước Wudu cho thật tốt, sau đó y
nói:

ُ
َْ
 وَأَﺷْﻬَﺪُ أَنَّ �َُﻤ َ ا  �َﺒ،ُ َ
َ َ َ ْ
َ
((ّﺪً ْﺪُهُ وَرَﺳُﻮْﻪ ُﻟ
اﷲُ وَﺣْﺪَهُ ﻻﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟ
))أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ إِﻟ ٰـﻪ

“Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế nào xứng
đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, không có
cộng tác với Ngài, và tôi chứng nhận rằng Muhammad là
bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.”

َ
َ ﻓُﺘِﺤَﺖْ ﻪﻟَُ أﺑْﻮَابُ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ اﺜﻟَّ َﻤﺎ ِ�ﻴَ ِﺔ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ ِﻣ ْﻦ َ�ِّ َﻬﺎ َﺷ
((ﺎء
))

“Y được Allah mở cho tám cánh cửa của thiên đàng, y đi
vào bất cứ cửa nào mà y muốn.” Hadith do Muslim ghi lại
Và cũng Hadith do U’mar bin Al-Khattaab , được
Al-Tirmizhi ghi lại có thêm cầu xin như sau:

�ْ وَاﺟْﻌَﻠ،َْ ّ
ْ
((ِْ ﻣِﻦَ  الْﻤُﺘَﻄَﻬِّ ِﺮ�ْ َﻦ
�ا
ِ َ)) اﺟْﻌَﻠْ�ِ ﻣِﻦَ اﺘﻟَّﻮ

“Lạy Allah, xin hãy biến bề tôi thành một trong những
người thành tâm sám hối và hãy biến bề tôi nằm trong
những người sạch sẽ.” (xem trong Saheeh Al-Tirmizhi quyển
1 trang 18)
Và sau khi lấy Wudu xong theo Sunnah nên hành lễ
hai Rak-at, vào bất cứ lúc nào, ban ngày hay ban đêm, vì
Hadith như do ông U’qbah bin ‘Amir  thuật lại, Nabi  nói:
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ْ َ ُ ْ ُ َْ َ َْ
ْ
َ ْ ُ ُْ ُ ْ ُ َ ُ ّ
� �ﻘ ِﺒﻞ ﺑِﻘﻠ ِﺒ ِﻪ َو َوﺟ ِﻬ ِﻪ
ِ ))َﺎ ﻣِﻦْ أَﺣَﺪٍ �َﺘَﻮَﺿَﺄ  �ﻴﺤ ِﺴﻦ الﻮﺿﻮء وَ�ُﺼَ�ِّ ر�ﻌﺘ
َ
ُّ
((وَﺟَﺒَﺖ ْ ﻪﻟَُ اﺠﻟَْﻨَﺔ،َِﻋﻠﻴْ ِﻬ َﻤﺎ  إ
“Không một bề tôi nào lấy nước Wudu cho thật tốt, và y
dâng lễ Salah hai Rak-at bằng cả tâm trí và sắc diện của y,
ngoại trừ chắc chắn y được vào thiên đàng.” Hadith do
Muslim ghi lại.
Và Hadith U’thman  thuật lại, Nabi  nòi:

َ�ِْ ﻻَ �َُﺪِّث
َُ
 ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟ َﻣﺎ،ُ �ِﻴْﻬِﻤَﺎ �َﻔْﺴَﻪ
ُ
 �ُﻢَّ ﺻَ�َّ رَ�ْﻌَﺘ،)) َﺗﻮَﺿَّﺄَ �َْﻮَ وُﺿُﻮْ�ِْ  ﻫَﺬَا
َْ
ّ ﻘ
((ََﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
“Những ai lấy nước Wudu giống như Wudu của Ta, sau đó
y dâng lễ Salah hai Rak-at mà không lơ là trong hai Rak-at
đó, thì y đã được Allah  tha thứ những tội lỗi (nhỏ) của y
đã làm qua.” Hadith do Al-Bukhari ghi lại.
Là người Mu’min, chúng ta lúc nào cũng luôn giữ
Wudu trên người, một khi đã bị hư Wudu thì chúng ta nên đi
lấy Wudu lại và hành lễ hai Rak-at sau khi lấy Wudu xong, vì
đây là việc làm đơn giản, dễ làm và ai cũng có thể làm được,
không tốn nhiều công sức, thời gian và cũng không tốn hao về
tiền bạc, nhưng mà ích lợi và phước đức của nó rất lớn, như
trong Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại, Abu Hurairah
thuật lại rằng với ý nghĩa như sau: Quả thật Nabi  nói với
Bilal  “Hỡi Bilal! Ngươi hãy nói cho Ta biết với việc làm
gì hy vọng được nhiều phước đức từ Allah  nhiều nhất
mà ngươi đã làm, bởi vì Ta có nghe tiếng dép của ngươi đi
trước mặt Ta trong Thiên Đàng ?” Bilal đáp: “Không có việc
làm nào mà tôi đã làm với hy vọng được nhiều phước đức hơn
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là mỗi khi tôi lấy nước Wudu vào bất cứ giờ nào, ban đêm hay
ban ngày tôi đều hành lễ sau Wudu đó.”
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ


ْ َ ْ َّ َ ُﺻَ ﻼَ ة
ﺴ
ِ
ِﺠﺪ
ِ ﺗ ِﺔ الﻤ
Salah Chào Masjid
Khi chúng ta bước vào Masjid thì theo Sunnah chúng
ta nên hành lễ hai Rak-at trước khi chúng ta ngồi, bởi có
Hadith do ông Abu Qatadah Al-Salami  thuật lại, Rasulullah
 nói:

ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
((� �ﺒْﻞ أن � ِﻠ َﺲ
ِ  ﻓﻠ�ﻛﻊ ر�ﻌﺘ،)) ِإذا دﺧﻞ أﺣﺪ�ﻢ الﻤﺴ ِﺠﺪ

“Khi một ai trong các ngươi bước vào Masjid thì hãy hành
lễ Salah hai Rak-at trước khi y ngồi.” Hadith do Al-Bukhari
và Muslim ghi lại.
(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ
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َ َْ
َ
ِﻼَةُ اﺠﻟﻨﺎزَة
Salah Cho Người Chết
Ông Abu Hurairah  thuật lại, Rasulullah  nói:

ََُ َُْ
َ
َ
َ
َ ََﻬِﺪَ اﺠﻟْﻨَﺎز َة
َ ،ٌ ﻓَﻠَﻪُ �ِ�َْاط،ﻰﺘَّ ﻳُﺼَ�َِّ ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ
ﻓﻠﻪ، ﻦْ ﺷَﻬِﺪَﻫﺎ ﺣَﻰﺘ َّ ﺗﺪ� َﻦ
 وَﻣ
 ﺣ
))
َ َْ
((ﺎن
ِ ِ��اﻃ
“Những ai đến chứng kiến tang lễ cho đến khi hành lễ xong
cho người chết thì y được thưởng phước bằng một Qirat,
và Những ai đến chứng kiến cho đến khi người ta chôn cất
người chết xong thì y được thưởng phước bằng hai Qirat.”
Có người hỏi: Hai Qirat là gì ? Rasulullah  đáp:

ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ  ُِﺜْﻞ
((�
ِ � اﻟﻌ ِﻈﻴﻤ
ِ )) اﺠﻟﺒﻠ

“Giống như hai quả núi khổng lồ.” Hadith do Al-Bukhari và
Muslim ghi lại.
Salah cho người chết được bắt đầu sau khi đã tắm,
liệm cho người chết xong.
Việc Tắm, Liệm, Salah và chôn cất người chết là
Fardu Kifayah tức nếu trong một tập thể, một cộng đồng có
một vài người đứng ra thực hiện việc tắm, liệm, Salah và chôn
cất người chết thì tất cả những người còn lại không mang tội
còn những người thực hiện sẽ được ân phước, còn nếu như
trong một tập thể, một cộng đồng không có một ai đứng ra thực
hiện việc tắm, liệm, Salah và mai táng người chết thì tất cả
những người trong tập thể đó đều mang tội, bởi Nabi  nói:
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(())ﻠَّﻴْﺘُﻢْ ﻰﻠﻋََ  الْﻤَﻴِّﺖِ ﻓَﺄَﺧْﻠِﺼُﻮْا ﻪﻟَُ اﺪﻟُّﺎ َﻋء
“Một khi các ngươi hành lễ cho người chết thì các ngươi
hãy thật tâm cầu xin cho họ.” Hadith Do Abu Dawood ghi
lại.
* Cách thức hành lễ cho người chết:
Imam (người hướng dẫn Salah) đứng gần phía đầu
người chết là đàn ông và đứng ngay giữa thân người chết là
phụ nữ, những người hành lễ theo sau thì đứng sau lưng Imam,
xếp thành ba hàng hoặc nhiều hơn. Vì Hadith Anas , quả thật
ông ta làm Imam dẫn lễ Salah cho người quá cố là đàn ông thì
ông ta đứng ở gần đầu, và khi là phụ nữ thì ông ta đứng ở ngay
giữa thân. Có người hỏi ông ta: Có phải Rasulullah  thường
đứng Salah cho người chết như ông đã đứng cho cả nam và nữ
không? Ông Anas  đáp: “Vâng, đúng như thế.” Hadith do
Ahmad, Abu Dawood, Ibnu Maajah và Al-Tirmizhi và ông cho
là Hadith tốt, và được Al-Albany xác thực.
Hành lễ cho người chết gồm có bốn Takbir (tức
bốn lần nói Allahu Akbar:
- Sau Takbir thứ nhất: Đọc
ُُْ َ
ْ ّ
َْ ّ َ
لﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ
ﺎن
ِ أﻋﻮذ ِﺑﺎ
ِ ﷲ ِﻣﻦ لﺸَﻴﻄ
(A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ro j.i.m)
Xong, thì đọc bài Al-Fatihah,
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َ  �َۡمۡدُ �َِ ّ ِ رَب ٱلۡ َ�ٰلَم١ ٱلرَحِي
ّ
�َّ ـر٢ �
�َّ﴿�َِّ ٱلر
٣ ِحيم
ِ َٱلـر
ِ
ِّ م
ِّ
ۡ
ۡ
َ
ُ َّ َ َ ۡ ت
ۡ لِك
٦ َٱلص َ� ٰ َط ٱل ُم ۡسـتَقِيم
ِ ٰ�
ِّ  هدِنَا٥ �ِ يَّاكَ �َعۡبُدُ �يَاك �س ع٤ ِيَومِ ٱ�ِّين
�
�
ّ
َيۡهِمۡ �َِۡ ٱلۡمَغ ۡضُوبِ عَل
ِينَ �َۡعَمۡتَ عَل
َ َ ٱلضَآل
�
﴾٧ �ِّ
ََيۡهِمۡ و
َّ��َٰطَ ٱ
(Bis mil la hir róh ma nir ro h.i.m * Al hâm đu lil la hi rấp
bil a' la m.i.n * Ar róh ma nir ro h.i.m * Ma li ki dâu mít
đ.i.n * I da ka ná' bu đu va i da ka nas ta i'.n * Íh đi nos si ro
tol mus ta q.i.m * Si ro tol la zi na anh â'm ta a' lây him ghoi
ril mự đu bi a' lây him qua lóc đ.ó.l l.i.n)( 1)
0F

(1) Ý nghĩa:
Cầu xin Allah che chở bề tôi tránh khỏi sự quấy nhiểu của Shayton đáng
bị nguyền rủa.
Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung.
Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah Đấng chúa tể của toàn vũ
trụ.
Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung.
(Allah là) Đức Vua của ngày phán xử.
Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu xin sự
giúp đỡ.
Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con đường chính đạo.
Con đường của những người đã được Ngài ban ân sũng (con đường Islam)
chứ không phải con đường của những kẻ làm Ngài phẫn nộ (người Do
Thái giáo) cũng không phải con đường của những kẻ lầm đường lạc lối
(người Thiên Chúa giáo).
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** Chú ý: những chữ như “j.i.m, h.i.m, m.i.n, đ.i.n,
i.n, q.i.m, đ.ó.l, l.i.n” phải đọc kéo dài còn chữ "him" thì đọc
dừng dứt khoác và những chữ “a', i'.n, ná'” thì đọc nhấn
giọng.
- Sau Takbir thứ nhì: Đọc Salawat cho Nabi
Muhammad  như sau:

َ َ َ ّْ َ َ َ
ََ َ ّ
ََ
ْ
ّ
َ ّ ُّ
اﻫﻴـ َﻢ
ِ  ﻛﻤـﺎ ﺻـَﻴﺖ ﻋﻠـﻰ ِإﺑ َﺮ،آل َُﻤَـ ٍﺪ
ِ ))لﻠَﻬـَ ﺻـِّ  ﻋﻠـﻰ َُﻤَـ ٍﺪ وﻋﻠـﻰ
ََ َ ّ
َ َ ْ َ ّ ُّ ٌ َ ٌ َ َ ّ َ
َ َ َ
ْ
آل
ِ  ِﻧَﻚ،اﻫﻴـﻢ
ِ آل إِﺑ َﺮ
ِ ﺎرك ﻋﻠـﻰ َُﻤَـ ٍﺪ وﻋﻠـﻰ
ِ وﻋﻠـﻰ
ِ ﺣ ﻴـ ﺪ
ِ  لﻠَﻬـَ ﺑ.�ﻴـﺪ
َ َ َ َ
َ َ َ َْ َ َ َ
ٌ َ ٌ َ َ ّ َ
ْ
ْ
ّ
((�ﻴـﺪ
ِ آل إِﺑ َﺮ
ِ  ﻛﻤـﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻋﻠـﻰ إِﺑ َﺮ،َُﻤَـ ٍﺪ
ِ اﻫﻴـﻢ وﻋﻠـﻰ
ِ  ِﻧَﻚ ﺣـ ِﻤﻴﺪ،اﻫﻴـﻢ

(Ol lo hum ma sol li a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu ham
mad, ka ma sol lay ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li ib ro h.i.m, in
na ka ha mi dum ma j.i.d
Ol lo hum ma ba rik a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu ham
mad, ka ma ba rak ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li ib ro h.i.m, in
na ka ha mi dum ma j.i.d)( 2)
1F

- Sau Takbir thứ ba: Đọc bài Du-a’ cho người chết
như sau:

ََ َ
َ َ َ ِّّ ُ ّ ْ ْ َِﻴِّ َ َﻣَﻴ
َ
َ َ َ َ َ َ
،�ﻧﺎ
،))لﻠَﻬـَ اﻏ ِﻔـﺮ ﻨـﺎ
ِ  و� ِﺒـ،�ﻧﺎ
ِ  وﺻ ِﻐـ، وﻏـﺎﺋِ ِبﻨﺎ، وﺷـﺎ ِﻫ َ ِﺪﻧﺎ،َتِﻨـﺎ
َ َ
َُْ ّ ْ َ َ َ ْ
ْ َ ّ ََُْ ْ ْ َ ّ ُّ
َ ََُْ َ َ َ َ
 وﻣـﻦ َﻮَ�َﻴﺘﻪ، ِﻰ اﻹﺳـﻼم
ـ
ﻠ
ﻋ
ﻪ
ﻴ
ـ
ﺣ
ﺄ
ﻓ
ﺎ
َِﻨ
ﻪ
ﺘ
ي
ﻴ
ﺣ
أ
ﻦ
ـ
ﻣ
َ
ـ
ﻬ
َلﻠ
.
ﺎ
ـ
 وأ�ﺜﺎﻧ،وذﻛ ِﺮﻧﺎ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ ْ
ُّ
ّ
َ
(( َوﻻ ﺗ ِﻀـَﻨَﺎ َ�ﻌـ َﺪ ُه، لﻠَ ُﻬـ َّ ﻻ ﺗـ ِﺮﻣﻨَﺎ أﺟـ َﺮ ُه.ﺎن
ِﻨَـﺎ َﺘَﻮَﻓَﻪ َﻋﻠـ
ِ ﻰ اﻹ�ﻤـ
ِ

(2) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho Nabi
Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho Nabi Ibrahim
và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.}
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(Ol lo hum magh fir li hay yi na, wa may yi ti na, wa shaa hi di
na, wa gho i bi na, wa so ghi ri na, wa ka bi ri na, wa un tha na.
Ol lo hum ma manh ah yay ta hu min na fa ah yi hi a’ lal is
lam, wa manh ta waf fay ta hu min na fa ta waf fa hu a’ lal i
man. Ol lo hum ma la tah rim na aj ra hu, wa la tu dhil la na ba’
da hu)( 3)
* Nếu người chết là phụ nữ thì ta đổi từ chữ (hu- ُ)ﻩ
hoặc từ (hi-  ) ِﻩtrong Du-a’ thành chữ (ha- )ﻫَﺎ. Thí dụ như:

َ ْ ّ
ْ َ ُْ
َ
(. . . ﻠَّﻬُﻢَ اﻏ ِﻔ ْﺮل َﻬﺎ وَارْﻤﺣْ َﻬﺎ وَﺎ َﻋﻓِ َﻬﺎ َوا�ﻒ �ﻨ َﻬﺎ
)

* Nếu là trẻ em (chưa đến tuổi dậy thì), thì Du-a’
như sau:

َ
ْ َ
َ
 َّ))َّﻬُﻢ
(( َوﻓ َﺮ ًﻃﺎ َوأﺟﺮًا،اﺟْﻌَﻠْﻪُ ﺳَﻠَﻔًﺎ لِﻮَاﺪﻟﻳْ ِﻪ
ِ

(Ol lo hum maj a’l hu sa la fan li waa li dai hi, wa fa ra ton wa
aj ro)( 4)
3F

(3) Ý nghĩa: {Lạy Allah, hãy dung thứ cho người đang sống, người đã qua
đời, người có mặt, người vắng mặt, trẻ em, người già, đàn ông lẫn phụ nữ
trong bầy tôi. Lạy Allah, ai là người được Ngài ban cho sự sống thì hãy ban
cho y được sống trên Islam, còn ai là người bị Ngài lấy đi linh hồn thì hãy
ban cho y được nhắm mắt trên đức tin. Cầu xin Ngài đừng cấm ân phước của
họ để lại cho bầy tôi (hoặc bầy tôi làm cho họ) và xin đừng bỏ mặc bầy tôi
lầm lạc sau họ.}
(4) Ý nghĩa: {Lạy Allah, hãy biến nó thành người đi trước cha mẹ của nó, và
biến nó thành phần thưởng gởi đi trước cho cha mẹ của nó.}
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 ً َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ّ
ْ
ََ
،از�ْﻨَ ُﻬ َﻤﺎ
َّ ))لﻠَ ُﻬ
ِ
ِ  َّﻬُﻢَّ �َﻘِّﻞ ِﺑ ِﻪ  مﻮ. وﻓﺮﻃﺎً وأﺟﺮاً وﺷ ِﻔﻴﻌﺎً �ﺎﺑﺎ،ﺟْﻌَﻠْﻪُ ذُﺧْﺮاً لِﻮَاﺪﻟﻳ ِﻪ
ُ
ْ َ ََ
َ اﻫ
َ
 َوﻗِ ِﻪ،ﻴﻢ
ﻋْﻈِﻢْ ﺑِﻪ أُﺟ
َأ
ِ  وَاﺟْﻌَﻠْﻪُ ﻲﻓ ﻛﻔﺎﻟ ِﺔ إِﺑ َﺮ،ِ�ِالْﻤُﺆْﻣِﻨ
 ِ وَأﺤﻟِْﻘْﻪُ ﺑِﺼَﺎﻟِﺢِ ﺳَﻠَﻒ،ﻮْرَﻫُﻤَﺎ
ِ
ِ
َْ  َﺮَﻤﺣَْﺘِﻚَ ﻋَﺬَاب
((ﻴﻢ
ِ اﺠﻟ ِﺤ
(Ol lo hum maj a’l hu zukh ran li wa li day hi, wa fa ta ran wa
al ran wa sha fi a’n mu jaa ba. Ol lo hum ma thiq qil bi hi ma
wa zi hu ma, wa a’ zim bi hi u ju ra hu ma, wa al hiq hu bi saa
li hi sa la fil mu mi nin, waj a’l hu fi ka faa la ti ib ra him, wa
qi hi bi rah ma ti ka a’ zaa bal ja him.) ( 5)
4F

- Sau Takbir thứ tư, đứng yên một chút, nếu có đọc
Du-a’ thêm trước khi cho salam thì cũng không sao, điển hình
như:

َ َ
َ
َ
ّ
(( وَاﻏْﻔِﺮْﻨﻟَﺎ وَﻪ ُﻟ،ُ وَﻻَ �ﻔْﺘِﻨَّﺎ �َﻌْﺪَه،ُ))ُﻢَ ﻻَ ﺤﺗْﺮِﻣْﻨَﺎ أَﺟْﺮَه

(Ol lo hum ma la tah rim na aj ro hu, wa la taf tin na ba’ da hu,
wagh fir la na wa la hu)( 6)
5F

Hoặc Du-a’:

(5) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy biến nó thành phần thưởng cho cha mẹ nó,
hãy chấp nhận sự biện hộ của nó (cho cha mẹ nó). Thưa Allah! Vì nó hãy
làm cho bàn cân của cha mẹ nó được nặng thêm, vì nó hãy nhân lên thêm
phần thưởng của hai người họ, hãy gán cho nó là người đức hạnh trong nhóm
người có đức tin, hãy ban cho nó nằm trong sự bảo lãnh của (Nabi) Ibrahim,
và với lòng thương xót của Ngài hãy bảo vệ nó ra khỏi hành phạt của địa
ngục.}
(6) Ý nghĩa: { Lạy Allah, xin Ngài đừng ngăn cấm chúng tôi hưởng phước (từ
việc Salah và chứng kiến tang lễ) ông ta, và đừng thử thách chúng tôi sau ông
ta, và xin Ngài hãy dung thứ cho chúng tôi và dung thư cho ông ta.} Do
Malik ghi lại trong Al Muwatta’.
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َ
َ
َ َ َِﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﺣَﺴ َﻨﺔً وَ�ِ اﻵْﺧِﺮَة
ّ
((ﺎر
))
ِ َﺣَﺴﻨﺔً وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬابَ اﻨﻟ
(Rab ba na a ti na fid dun ya ha sa nah, wa fil a khi ro ti ha
sa nah, wa qi na a’ zaa bal naar)(7)
6F

- Sau đó salam:

ُ َ ْ ﺴَّﻼَمُ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ وَرَﻤ
((ﷲ
))
ِ ﺣﺔ ا

(As sa la mu a’ lay kum wa rah ma tul loh)
Theo sunnah chỉ cầu cho Salam bên phải là đủ, nhưng
nếu cho Salam thêm bên trái thì cũng không sao, bởi có Hadith
do Abu Hurairah  thuật lại rằng: “Quả thật, Rasulullah 
hành lễ Salah cho người chết thì Người nói Takbir bốn lần và
cho Salam chỉ một Salam.” Hadith do Al-Daruqudni, AlHakim và Al-Baihaqi ghi lại, và được Al-Albany cho là Hadith
tốt.
Và Hadith do Ibnu Mas-u’d  thuật lại rằng: “Ba điều
mà Rasulullah  thường làm nó, nhưng mọi người lại bỏ nó,
một trong những ba điều đó là: Salam trong Salah cho người
chết như Salam trong Salah.” Hadith do Al-Baihaqi ghi lại, và
dược Al-Albany cho là Hadith tốt.
Theo Sunnah đưa hai bàn tay lên ngang hai vai hoặc
hai trái tai trong mỗi lần Takbir, như được ghi trong Hadith do
ông Ibnu U’mar  thuật lại rằng: “Rasulullah  thường đưa

(7) Ý nghĩa: {Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin Ngài ban cho bầy tôi phần tốt ở đời
này và phần tốt ở đời sau và cứu vớt bầy tôi khỏi hình phạt của hỏa ngục}
Hadith do Abu Dawood và Al Nasa-y ghi lại, được Sheikh Al-Albany xác
thực.
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hai bàn tay của Người lên ngang vai hoặc ngang trái tai trong
mỗi lần Takbir.” Hadith do Al-Baihaqi ghi lại.
Nếu ai đến trể thì y vào Salah Takbir theo Imam, sau
khi Imam cho Salam thì y tiếp tục hành lễ bù và chào Salam
sau đó.
Còn nếu ai đến trễ, không kịp hành lễ cùng Imam thì y
có thể hành lễ một mình nếu xác chết vẫn còn ở đó, hoặc nếu
xác chết đã được chôn thì y có thể hành lễ tại nơi mộ. Vì có
câu chuyện một bà quét dọn Masjid qua đời vào ban đêm, các
vị Sahabah đã chôn bà ta vào ngay đêm đó mà không báo cho
Nabi  hay, khi Nabi  không thấy bà ta và hỏi thăm về bà ta
thì biết bà ta đã qua đời, Nabi  đi đến mộ bà ta mà hành lễ.
* Trường hợp sảy thai, nếu em bé nằm trong bụng mẹ
chưa tới bốn tháng tuổi thì không cần phải tắm, liệm hay hành
lễ Salah gì cả mà chỉ cần đem đi chôn là được, còn nếu sảy thai
từ tháng thứ tư trở lên thì phải tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn
cất bé trong nghĩa địa cộng đồng Muslim, cha mẹ phải đặt tên
cho bé và nếu có khả năng thì nên làm A’qiqah cho bé, bởi nó
đã thành một con người hoàn chỉ kể từ tháng thứ tư trở đi
giống như được nêu trong Hadith Saheeh.
* Các thời điểm không được phép Salah và mai táng
người chết, ngoại trừ trường hợp bắt buộc, như được nhắc
trong Hadith: “Ba thời điểm mà Nabi  cấm chúng ta dâng lễ
Salah và chôn người chết trong ba thời điểm đó: Lúc mặt trời
vừa ló dạng cho đến khi mặt trời mọc lên cao; lúc mặt trời
đứng bóng đến khi mặt trời nghiêng về hướng mặt trời lặn và
lúc mặt trời hạ thấp xuống chuẩn bị lặn, cho đến khi mặt trời
lặn.” Hadith do Muslim ghi lại.
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(Allah Am Tường tất cả) .واﷲ أﻋﻠﻢ
Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad,
cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người.



TÀI LIỆU THAM KHẢO
1- Thiên kinh Qur’an bản dịch ý nghĩa và nội dung do
Hassan Abdul Karim chuyển ngữ.
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2- Hai bộ Saheeh Al-Bukhari và Muslim.
3- Quyển Muwatta’ của Imam Malik.
4- Tawdihu Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram của AlBassam.
5- Al-Mughni của Ibnu Qudamah.
6- Zaad Al-Ma-a’d của Ibnu Qaiyim Al-Jawzi.
7- Fiqh Al-Sunnah của Al-Saiyidu Sabiq.
8- Al-Sharh Al-Mumte’ của Ibnu U’thaimeen.
9- Al-Fiqh Al-Muyassar của Nukhbatu min Al U’lama.
10- Husnun Muslim do Abu Hisaan Ibnu Ysa dịch thuật.
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