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LỜI MỞ ĐẦU 
*** 

 
Mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu 

xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất 
phát từ bản thân và trong mọi việc làm của chúng tôi. Ai được Allah dẫn dắt sẽ 
không bao giờ lầm lạc và ai đã bị Allah bỏ mặt sẽ không bao giờ tìm được chân lý. 
Tôi xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có 
Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, và tuyên thệ rằng Muhammad là bề tôi 
và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài. 

Allah phán: Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và 
đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người Muslim. Trích từ chương Ali 
Imron ayat 102.  

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 Hâuva). Rồi từ (Adam và Hâuva) 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. Trích từ chương Al-Nisa ayat 1. 

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. 
Trích từ chương Al-Ahzap ayat 70, 71. 

Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh Sách của Allah và sự 
hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của Muhammad . Còn điều tồi tệ nhất 
chính là điều mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn giáo) là Bid-áh, 
mọi điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối và tất cả sự lầm đường lạc lối sẽ ở trong 
hỏa ngục.    

Amma ba’d: Lời tụng niệm cầu xin Allah, Đấng Chủ Tể của nhân loại, 
Đấng mà chúng ta phải ca tụng, đó là lẽ sống và là con tim của người Muslim. Khi 
chúng ta thường xuyên tụng niệm về Ngài thì Ngài sẽ cho chúng ta thụ hưởng một 
cuộc sống vui vẽ, hạnh phúc, an nhàn và sẽ được Allah thương yêu và khen 
thưởng ... Ngược lại, sống mà không tụng niệm Allah, chẳng khác chi là một thể 
xác mà không có linh hồn như Nabi Muhammad  đã nói:  
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رواه البخاري )) َوالَْميِِّت الَْحيِّ َمثَلُ َربَُّه َيذْكُُر الَ َوالَِّذي َربَُّه َيذْكُُر الَِّذي َمثَلُ(( : النَّبِيُّ قَالَ
  .ومسلم

“Thí dụ: một người tụng niệm Thượng Đế của y còn người kia không tụng 
niệm, giống như người sống và người chết.”  Hadith do Al-Bukhory và Muslim 
ghi lại.   

Chẳng những thế mà còn là đức tính của kẻ tự cao tự đại, và những kẻ đó 
chắc chắn bị thua thiệt vào Ngày sau như Allah phán: Hãy cầu xin TA sẽ được 
TA đáp lại. Chính những kẻ tự cao, tự đại sẽ đi vào địa ngục một cách nhục 
nhã.  Trích từ chương Al-Ghofir ayat: 60. 

Cũng vì lẽ đó, quyển Husnun Al-Muslim của Shaikh Sa-id bin Aly bin Vaf 
Al-Qohtony được dịch sang Việt ngữ dựa theo lời dịch bằng tiếng Arập của 
Shaikh Majdy bin Abdul Vahap Ahmad. Nhằm giúp ích cộng đồng Muslim nói 
tiếng Việt ở Việt Nam cũng như trên thế giới, hiểu sâu hơn về ý nghĩa, nội dung 
của những lời tụng niệm và lời cầu xin được trích từ Thiên Kinh Qur’an và Sunnah 
Thiên Sứ Muhammad . 

Cầu xin Allah, Đấng Vĩ Đại Hằng Nghe và Hằng Thấy ban phần thưởng 
trọng hậu cho tác giả quyển sách cũng như ai đọc và làm theo, cầu xin hãy ban cho 
bề tôi cùng tất cả anh em Muslim thật thành tâm trong mọi lời nói cũng như mọi 
hành động, hãy hướng dẫn chúng tôi theo đường chính đạo và ban cho chúng tôi là 
những người luôn tụng niệm, tưởng nhớ Ngài. Và hãy bảo vệ chúng tôi tránh khỏi 
mọi điều xấu từ bản thân và tránh khỏi những kế hoạch, những sào huyệt của 
Shayton và bè lũ của hắn. Amin ... 

Cuối cùng cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi cuối cùng Muhammad và 
dòng dõi của Người. Tạ ơn Allah, Đấng Chúa Tể của vũ trụ và muôn loài. 

 
 
 

Ibn Ysa 
 

Ngày 08/04/1429 H 
(Nhằm ngày 14/04/2008) 
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Những Vấn Đề Liên Quan Đến Tụng Niệm 
Và Cầu Xin. 

 
I- Sự hữu ích của lời tụng niệm.  

1- Lời tụng niệm làm cho Allah hài lòng. 
2- Lời tụng niệm trục xuất và tiêu diệt Shayton. 
3- Lời tụng niệm xua tan niềm lo, nổi buồn và làm cho tinh thần vui vẻ 

và sản khoái. 
4- Lời tụng niệm là hào quang của gương mặt, là ánh sáng, là sức mạnh 

của con tim và cơ thể. 
5- Lời tụng niệm mang lại bổng lộc. 
6- Lời tụng niệm là sự kế thừa linh hồn Islam, là trọng tâm của tôn giáo, 

là niềm hạnh phúc, là sự chiến thắng. 
7- Lời tụng niệm làm cho con người trở nên điềm đạm, nhã nhặn, nhân 

từ, đức độ và được nâng lên cấp bậc Ihsan tức tôn thờ Allah như thể thấy Ngài. 
Trong khi người lơ là không được như vậy. 

8- Lời tụng niệm là sự hướng dẫn trở về với Thượng Đế, làm cho được 
gần Allah hơn còn sự lơ là làm cho ngày càng xa Thượng Đế. Allah phán trong 
hadith Qursy:  

 .رواه أمحد وغريه وصححه األلباين)) َشفََتاُه بِي َوَتَحرَّكَْت ذَكََرنِي َما َعْبِدي َمَع أََنا(( : قَالَ
{TA kề cận bề tôi của TA khi y tưởng nhớ TA và luôn miệng tụng niệm TA.} 
Hadith do Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực. 

9- Lời tụng niệm làm cho sự nhận thức thêm tinh tế, tụng niệm càng 
nhiều thì sự nhận thức càng tinh thông. 

10- Lời tụng niệm làm cho con tim biết kính sợ Allah và tôn sùng Ngài 
hơn. Ngược lại, kẻ lơ là sẽ không biết sợ vì con tim y đã bị chai cứng. 

11- Người tụng niệm được Allah nhớ đến y, Ngài phán: Hãy tưởng 
niệm nhớ TA thì TA sẽ nhớ các ngươi.  Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 153. 

12- Lời tụng niệm là sự sống của con tim như Shaikhun Al-Islam Ibn 
Taymiyah nói: “Lời tụng niệm là nhịp đập con tim, giống nước là môi trường sống 
của cá. Và cá sẽ ra sao nếu không có nước !!!” 

13- Lời tụng niệm làm cho con tim thêm bóng loáng. 
14- Lời tụng niệm xóa đi mọi tội lỗi, xóa đi sự ly gián giữa bầy tôi và 

Thượng Đế. 
15- Khi bầy tôi tụng niệm Allah trong lúc thịnh vượng sẽ được Ngài nhớ 

đến y khi gặp khó khăn. 
16- Lời tụng niệm là sự bảo vệ tránh khỏi hỏa ngục. 
17- Người tụng niệm được ban cho sự điềm tĩnh, được bao bọc bởi ơn 

huệ của Allah và được các Thiên Thần vây quanh như Nabi  đã nói: 
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 َعلَْيهِْم َوَنَزلَْت الرَّْحَمةُ َوغَِشَيْتُهْم ِئكَةُالَْمالَ َحفَّْتُهْم إِالَّ  اللََّه ذْكُُرونََي قَْوٌم َيقُْعُد الَ((:  النَّبِيِّ قَالَ
 .رواه مسلم)) ِعْنَدُه ِفيَمْن اللَُّه َوذَكََرُهْم السَِّكيَنةُ

“Bất cứ nhóm nào ngồi tưởng niệm Allah đều được các Thiên Thần vây 
quanh, được bao trùm bởi ân huệ và được ban cho sự điềm tĩnh đồng thời 
được Allah khoe với các vị (Thiên Thần) xung quanh Ngài.” Hadith do Muslim 
ghi lại. 

18- Thường xuyên tụng niệm Allah chính là sự bảo vệ đầu môi chót lưỡi 
tránh khỏi sự đàm tiếu, nói xấu người khác, nói ba hoa, nói dối, nói tục .v.v. 
Ngược lại, khi quên lời tụng niệm dẫn đến quên Thượng Đế và quên cả bản thân 
và những điều ích lợi khác. Allah phán: Và các ngươi chớ trở thành những kẻ 
quên lẵng đi sự tụng niệm Allah (khi các ngươi quên Allah thì) Ngài làm cho 
các ngươi quên chính bản thân y (và những việc làm giúp ích y vào Ngày 
Sau). Chính chúng là những kẻ hư đốn chuyên làm điều sai.  Trích từ chương 
Al-Hashr ayat 19. 

19- Ngồi tụng niệm tức được ngồi cùng các Thiên Thần, còn ngồi nói 
chuyện ba hoa là ngồi cùng Shayton. 

20- Lời tụng niệm làm cho Ngày Sau được an lòng, còn sự ngồi tán gẩu 
làm cho Ngày Sau bị bất an. 

21- Khi tụng niệm ở nơi vắng vẻ và khiếp sợ hành phạt của Allah đến rơi 
lệ sẽ được Ngài che mát dưới ngai vương vào Ngày phán xử còn người lơ là sẽ bị 
thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. 

22- Allah thưởng cho người tụng niệm trọng hậu hơn người cầu xin. 
23- Lời tụng niệm là sự tôn thờ tốt nhất và rất dễ thực hiện dù ở nơi nào 

hay trong hoàn cảnh nào.  
24- Lời tụng niệm là sự gieo trồng trong thiên đàng như Nabi  nói: 

رواه الترمذي )) الَْجنَِّة ِفي َنْخلَةٌ لَُه غُرَِسْت َوبَِحْمِدِه الَْعِظيمِ اللَِّه ُسْبَحانَ قَالَ َمْن((:  النَّبِيِّ قَالَ
  .واحلاكم

“Ai nói  thì y được trồng cho một cây chà là ở thiên  ))ِدِهَوبَِحْم يمُِسْبَحانَ اِهللا الَْعِظ((

đàng.” Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại. 
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, Đấng vĩ đại và bằng lời ca ngợi 

Ngài mà tụng niệm tán dương.}  
25- Bổng lộc và sự ưu đãi được sắp xếp bởi lời tụng niệm trong khi các 

việc làm khác thì không. 
26- Lời tụng niệm đem lại ánh sáng cho y ở trần gian, ở trong mộ và cả 

Ngày Sau. Chẳng những thế lời tụng niệm còn theo soi sáng cho y khi qua cầu 
định mệnh vào Ngày xét xử. Vì lẽ đó, Thiên Sứ  đã cầu xin Allah ban cho Người 
ánh sáng ở mọi phía: từ phía trước, phía sau, bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái, 
trong mắt, trong tai, trong miệng, trong tóc, trong thịt, trong xương, trong máu 
thậm chí cầu xin biến Người thành ánh sáng, và được bao quanh bởi ánh sáng từ 
trong ra ngoài. Đặt biệt chính tôn giáo Islam, Kinh Sách và Thiên Sứ của Allah là 
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ánh sáng. Bên cạnh đó Ánh Sáng còn là một trong những đại danh của Ngài và 
Allah là ánh sáng của các tầng trời và trái đất. 

27- Lời tụng niệm là gốc của mọi điều, là con đường ngây chính dẫn đến 
Allah. Vì vậy, hãy tẩy rửa sạch sẽ để đến với Ngài rồi sẽ tìm thấy ở nơi Ngài tất cả 
những gì ao ước. Ai bỏ lỡ cơ hội thì đã bỏ lỡ tất cả. 

28- Lời tụng niệm là sự kết hợp và tách rời, là sự kéo lại gần và đẩy xa. 
Tách rời sự buồn bã, lo âu, đau khổ ra khỏi con người, kể cả Shayton đáng bị 
nguyền rủa và bè lũ của hắn. Kéo con người gần Ngày Sau hơn và xem trọng nó 
trong con tim, đẩy xa trần gian ra khỏi tầm mắt và xem nó rất nhẹ. 

29- Lời tụng niệm làm cho con người gan dạ hơn khi thánh chiến. 
30- Người mà được Allah biệt đãi nhất trong nhóm người có đức tin là 

người luôn miệng tụng niệm. Vì lẽ đó y được ban cho thiên đàng và được bảo vệ 
khỏi hỏa ngục. 

31- Trong con tim luôn có tính tàn nhẫn và không thể xua đuổi được tính 
tàn nhẫn trừ phi tụng niệm Allah. Có người đàn ông tâm sự với ông Al-Hasan Al-
Bosry: “Hỡi Abu Sa-id ! sao con tim tôi rất tàn nhẫn.” Ông Al – Hasan đáp: “Anh 
hãy tiêu diệt nó bằng lời tụng niệm.” 

32- Người tụng niệm được Allah khen ngợi và được các vị Thiên Thần 
cầu xin cho sự tha thứ. Ai được Allah khen ngợi và các vị Thiên Thần cầu xin cho 
sự tha thứ là người chiến thắng. Allah phán: Hỡi những người có đức tin! Hãy 
tụng niệm Allah cho thật nhiều. Hãy tán dương Ngài vào mỗi sáng và mỗi 
chiều. Ngài là Đấng luôn khen ngợi các ngươi và các Thiên Thần của Ngài 
cầu xin cho các người sự tha thứ.  Trích từ chương Al-Ahzap ayat 41 - 43. 

33- Người tụng niệm được Allah khoe với các Thiên Thần. Ông 
Mua’wiyah  kể: 

َها  أَْجلََسكُْم َما(( :فَقَالَ أَْصَحابِِه ِمْن َيْعنِي َحلْقٍَة َعلَى َخَرَج  اللَِّه َرُسولَ إِنَّ : ُمَعاوَِيةُ قَالَ
 َما آللَُّه(( :قَالَ ،بَِك َعلَْيَنا بِِه َوَمنَّ ِلإلْسالَمِ، َهَداَنا َما َعلَى َوَنْحَمُدُه اللََّه َنْدُعو َجلَْسَنا :قَالُوا ))ُهَنا؟

 لَِكنَُّهَو لَكُْم َمةًْهُت أَْسَتْحِلفْكُْم لَْم إِنِّي أََما(( :قَالَ .ذَِلَك إِالَّ أَْجلََسَنا َما آللَُّه :قَالُوا ))؟ذَِلَك إِالَّ أَْجلََسكُْم
  .رواه مسلم)) ِئكَةَالَْمالَ بِكُْم ُيَباِهي اللََّه أَنَّ فَأَْخَبَرنِي  جِْبرِيلُ أََتانِي

“Quả thực, khi Rosul đến gặp nhóm bạn đang ngồi Người hỏi: “Việc gì làm cho 
các bạn ngồi đây?” Họ đáp: “Chúng tôi ngồi đây tụng niệm Allah, tạ ơn Ngài đã 
hướng dẫn chúng tôi vào Islam và biệt đãi chúng tôi ở gần Nabi.” Thiên Sứ  nói 
tiếp: “Ta thề bởi Allah chứng giám, các bạn không ngồi đây ngoại trừ làm việc 
đó sao?” Họ đáp: “Chúng tôi thề bởi Allah chứng giám, chúng tôi ngồi đây chỉ vì 
việc đó.” Nabi  nói: “Không phải Ta bảo các bạn thề vì Ta nghi ngờ hay vu 
oan cho các bạn nói dối nhưng Đại Thiên Thần Jibril báo cho Ta biết Allah 
đang khoe các bạn với các Thiên Thần.” Hadith do Muslim ghi lại.  

Đấy là lời khoe của Đấng Chúa Tể vũ trụ điều đó chứng tỏ lời tụng 
niệm rất cao quí và rất được Allah yêu thích mà những việc làm khác không 
có được. 
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34- Người tốt nhất trong mọi người là người tụng niệm Allah nhiều nhất. 
Người nhịn chay tốt nhất là người tụng niệm nhiều nhất, người làm Haji tốt nhất là 
người tụng niệm nhiều nhất và tương tự thế trong mọi việc làm. 

35- Thường xuyên tụng niệm thay thế được những việc làm Tatâuvúa )1(  

dù việc làm đó bằng thể xác hoặc bằng của cải hoặc bằng của cải và thể xác như 
Haji Tatâuvúa. Ông Abu Hurairoh  kể:  

 بِالدََّرَجاِت الدُّثُورِ أَْهلُ ذََهَب :فَقَالُوا  اللَِّه َرُسولَ أََتْوا الُْمَهاجِرِيَن فُقََراَء أَنَّ  ُهَرْيَرةَ أَبِي ْنَع
بَِها،  َولَُهم فَْضلُ أَْمَوالٍ َيُحجُّونَ ،َنُصوُم كََما َوَيُصوُمونَ ،ُنَصلِّي كََما ُيَصلُّونَ ،الُْمِقيمِ َوالنَِّعيمِ الُْعلَى

 َوَتْسبِقُونَ ،َسَبقَكُْم َمْن بِِه ُتْدرِكُونَ َشْيئًا أَُعلُِّمكُْم أَالَ(( : اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ .َوَيْعَتِمُرونَ، َوُيَجاِهُدونَ
 .اللَِّه َرُسولَ َيا َبلَى :واقَالُ ))؟َصَنْعُتْم َما ِمثْلَ َصَنَع َمْن إِالَّ ِمْنكُْم أَفَْضلَ أََحٌد َيكُونُ َوالَ ،َبْعَدكُْم َمْن بِِه
  . رواه البخاري ومسلم)) َمرَّةً ِثَنيَوثَالَ ثاًثَالَ ٍةَصالَ كُلِّ ُدُبَر َوَتْحَمُدونَ َوُتكَبُِّرونَ ُتَسبُِّحونَ(( :قَالَ

“Những người nghèo Muhajirin )2(  đến gặp Thiên Sứ  họ nói: “Thưa Thiên Sứ của 

Allah! Những người giàu có họ sống sung sướng và hưởng thụ. Họ dâng lễ Solah, 
nhịn chay như chúng tôi nhưng họ lại có tiền đi làm Haji, làm Umroh và thánh 
chiến.” Rosul  đáp: “Các bạn có muốn Ta dạy cho một điều nếu như làm sẽ 
đuổi kịp những ai trước các bạn và bỏ xa thế hệ sau các bạn. Bên cạnh đó 
không ai vượt qua các bạn được trừ khi y làm như các bạn vậy?” họ đáp: 

“Muốn, chúng tôi muốn thưa Thiên Sứ.” Nabi  nói: “Hãy nói: ُسْبـَحانَ اِهللا (( 
 ba mươi ba lần sau mỗi lần Solah (bắt buộc)” Hadith  ))َوالَْحْمـُد ِللَِّه َواُهللا أَكَْبـُر

do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
36- Lời tụng niệm làm việc khó thành dễ và làm giảm đi sự rắc rối. 
37- Lời tụng niệm là nguồn sức mạnh của cơ thể. Khi bà Fatimah con 

Nabi  xin Cha một người giúp việc Thiên Sứ  bảo: 

 ثاًثَالَ َواْحَمداَ ،ِثَنيَوثَالَ ثاًثَالَ فََسبَِّحا ِفَراِشكَُما إِلَى أََوْيُتَما أَْو َمَضاجَِعكَُما اأََخذُْتَم إِذَا(( : قَالَ
  .رواه البخاري ومسلم)) َخاِدمٍ ِمْن لَكَُما َخْيٌر فَُهَو ِثَنيَوثَالَ أَْرَبعاً َوكَبِّراَ ،ِثَنيَوثَالَ

“Khi hai con lên giường ngủ hãy nói ))انَ اِهللاُسْبـَح((  ba mươi ba lần, )) َوالَْحْمـُد
))ِللَِّه  ba mươi ba lần và ))ُرَواُهللا أَكَْب((  ba mươi bốn lần. Quả thực, việc đó tốt hơn 

là có được người giúp việc.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
38- Khi tụng niệm nhiều tránh được Nifaq (tức đạo đức giả) vì kẻ đạo 

đức giả rất ít tụng niệm Allah. Allah phán: Và bọn chúng (những kẻ đạo đức 
giả) không bao giờ tụng niệm Allah ngoại trừ rất ít. Trích từ chương Al-Nisa 
ayat: 142.  (Trích từ quyển Al-Wabil Al-Saiyib của Shaikh Ibn Qoiyim.) 

II- Cung cách tụng niệm và cầu xin. 

                                                 
(1)  Tatâuvúa là những việc làm tự nguyện như: Solah, nhịn chay, bố thí, làm Haji …  
(2)   Mu-ha-ji-rin: là những người dư cư từ Makkah đến Madinah.   
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Theo Islam, sự tụng niệm và cầu xin với Allah thì có rất nhiều cung 
cách, nếu ai áp dụng đúng theo những cung cách và thành tâm với Ngài thì sẽ 
được Allah chấp nhận và đáp lại, còn những ai ngụy tạo và giả dối hoặc không 
thành tâm với Ngài thì chắc chắn sẽ không được Ngài chấp nhận và đáp lại lời 
tụng niệm và cầu xin đó, sau đây là những bằng chứng từ Qur’an và Hadith. 

1- Qua những sử học ghi lại thì các vị Thiên Sứ và những người đức 
hạnh khi muốn cầu xin việc gì từ Allah thì họ bắt đầu bằng những lời ca tụng, tán 
dương về Rabb, (Thượng đế của nhân loại), rồi sau đó mới cầu xin đến Rabb của 
họ.  

Như: Nabi Ibrohim  trước khi cầu xin Allah điều gì Người bắt đầu 
bằng lời ca ngợi như được nhắc đến trong Qur’an: (Allah) là Đấng tạo ra tôi, rồi 
hướng dẫn tôi. Và là Đấng ban cho tôi thức ăn và thức uống. Và khi tôi bệnh 
Ngài là Đấng chữa trị. Và là Đấng làm cho tôi chết, sau đó phục sinh tôi lại. 
Và là Đấng mà tôi hy vọng, ao ước được tha thứ mọi tội lỗi đã phạm ở Ngày 
Xét Xử. Trích từ chương Al-Shu-a-ró ayat 78 - 82. 

Kế tiếp Nabi Ibrohim  cầu xin: Lạy Thượng Đế bề tôi! Hãy ban 
cho bề tôi kiến thức và ban cho được ở cùng với những người đức hạnh. Và 
hãy dạy bề tôi lời ca tụng hay nhất để thế hệ mai sau làm theo. Hãy giữ lời 
tụng niệm đó còn mãi ở trần gian và hãy ban cho bề tôi hưởng thụ niềm hạnh 
phúc của thiên đàng vào Ngày Sau. Và hãy tha thứ cho cha của bề tôi, chính 
ông ấy là người lầm lạc. Và đừng guồng bỏ bề tôi vào Ngày xét xử. Trích từ 
chương Al-Shu-a-ró ayat 83 - 87. 

Qua cung cách đó Allah đáp lại lời cầu khẩn của Nabi Ibrohim  
ngoại trừ một điều. Allah phán: Rồi TA đã ban cho dòng dõi của Ibrohim Kinh 
Sách và kiến thức Trích từ chương Al-Nisa ayat 54. 

Và Quả thực, vào Ngày Sau Ibrohim thuộc nhóm người đức 
hạnh  Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 130. 

Hồng ân và phúc lành của Allah đã ban các ngươi hỡi dòng dõi 
Ibrohim.   Trích từ chương Hud ayat 73. 

Allah không chấp nhận lời thỉnh cầu tha thứ cho cha của Nabi Ibrohim 
, Allah phán: Khi đã được chứng minh rằng cha (của Ibrohim) là kẻ thù 
của Allah thì Người đã đoạn tuyệt với ông ta.  Trích từ chương Al-Tâubah ayat 
114.  

Tương tự thế Nabi Musa  cũng ca tụng Allah trước khi thỉnh cầu, 
Allah phán: Ngài là Đấng Bảo Hộ cho chúng tôi, do đó hãy tha thứ và thương 
xót chúng tôi.  Trích từ chương Al-Áraf ayat 155. 

Trích từ hadith sự biện hộ của Nabi:  

الشَّفَاَعةَ إِلَى َربََّها ِفي عرصات الِقَياَمِة، فَكُلُّ َواِحٍد  - َعلَْيهُِم السَّالَُم –أَنَّ الَْخالَِئَق َتْسأَلُ اَألْنبَِياَء ((
أََنا لََها فَأَْسَتأِْذنُ َعلَى َربَّي، فَإِذَا َرأَيُتُه َوقَْعُت : ((فَأَقُولُ: ْيرِي، قَالَِاذَْهُبوا إِلَى غَ: َيذْكُُر ذَْنَبَه َوَيقُولُ
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 ُيلْهُِمنِي، فَُتَشفَّْع َواْشفَْع ،ْسَمْعُت َوقُلْ ،ُتْعطَْه َوَسلْ ،َرأَْسَك اْرفَْع: َساجِداً فََيَدُعنِي َما َيَشاُء، ثُمَّ ُيقَالُ
  .البخاري ومسلم رواه.)) الَْمَحاِمِد بِِتلَْك فَأَْحَمُدُه ،ابَِه أَْحَمُدُه َمَحاِمَد

((Vào Ngày xét xử mọi người yêu cầu các vị Nabi biện hộ cho họ trước Allah 
nhưng bị họ khước từ. Các vị Nabi đều kể ra tội đã phạm làm cho Allah giận, rồi 
bảo: “Hãy đi tìm người khác ngoài Ta.” Cuối cùng Ta lên tiếng (tức Nabi 
Muhammad ): “Ta sẽ biện hộ cho các bạn rồi Ta đến xin phép Thượng Đế 
Ta. Khi gặp Ngài Ta cúi đầu quỳ lạy ca tụng Ngài, Ngài bỏ mặt Ta đến khi 
Ngài hài lòng. (Ngài ra lệnh cho Đại Thiên Thần Jibril bảo): hỡi Muhammad 
hãy ngẩn đầu lên, hãy thỉnh cầu sẽ được đáp ứng, hãy nói sẽ được đáp lại, hãy 
biện hộ sẽ được đồng ý, lúc đấy có lời dạy Ta cách ca tụng, tán dương Allah 
và Ta làm theo lời chỉ dẫn.”)) Hadith do Al-Bukhory và Muslim.  

Ông Fadolah bin Ubaid  kể: 

 لَْم ِتِهَصالَ ِفي َيْدُعو َرُجالً  اللَِّه َرُسولُ َسِمَع: َيقُولُ  اللَِّه َرُسولِ َصاِحَب  ُعَبْيٍد َنْب فََضالَةََعن 
 أَْو لَُه فَقَالَ َدَعاُه ثُمَّ ))َهذَا َعجِلَ(( : اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ  النَّبِيِّ َعلَى ُيَصلِّ َولَْم َتَعالَى اللََّه ُيَمجِّْد
 َبْعُد َيْدُعو ثُمَّ ، النَّبِيِّ َعلَى ُيَصلِّي ثُمَّ َعلَْيِه َوالثََّناِء  َربِِّه بَِتْمجِيِد فَلَْيْبَدأْ أََحُدكُْم َصلَّى إِذَا(( :ِلَغْيرِِه
  .رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين ))َشاَء بَِما

“Rosul   nghe người đàn ông cầu xin trong lúc dâng lễ Solah mà không bắt đầu 
bằng lời ca tụng, tán dương và cũng không cầu xin bình an cho Nabi, Thiên Sứ  
bảo: “Y đã quá vội vàng.” (sau khi xong lễ Solah) Nabi  cho gọi anh ta lại, rồi 
bảo: “Khi các bạn cầu xin hãy bắt đầu bằng lời ca tụng tán dương Allah 
trước, kế tiếp cầu xin bằng an cho Nabi rồi sau đó cầu xin những gì muốn.”” 
Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại và đã được Shaikh Al-Albany xác 
thực. 

2- Thành tâm, hy vọng, sợ hãi, khúm núm và hạ mình khiêm tốn trước 
Allah. Allah phán: Quả thực, họ tranh đua nhau làm việc tốt. Họ cầu xin TA 
vừa hy vọng vừa sợ hãi và họ hạ mình khiêm tốn trước TA. Trích từ chương 
Al-Ambiyá ayat 90. 

3- Cố gắng, kiên trì và đừng bao giờ nói: hãy ban cho bề tôi nếu Ngài 
muốn.   

Nabi  nói:  

رواه )) لَُه ُمكْرَِه الَ ُهفَإِنَّ َمْسأَلَةَالْ ِلَيْعزِْم ِشئَْت إِنْ اْرَحْمنِي اللَُّهمَّ :كُْمأََحُد َيقُلْ الَ(( : النَّبِيُّ قَالَ
  .البخاري ومسلم

“Đừng bao giờ nói trong lời cầu xin: cầu xin Allah hãy tha thứ cho bề tôi nếu 
Ngài muốn, ngược lại hãy cố van xin vì Allah không đố kỵ khi ban phát.” 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Thiên Sứ  nói:  

 الَ فَإِنَُّه ،فَأَْعِطنِي ِشئَْت إِنْ اللَُّهمَّ :َيقُولَنَّ َوالَ ،الَْمْسأَلَةَ فَلَْيْعزِْم أََحُدكُْم َدَعا إِذَا(( : اللَِّه َرُسولُ قَالَ
  .رواه البخاري ومسلم)) لَُه ُمْسَتكْرَِه
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“Khi cầu xin các bạn hãy cố van xin trong lời thỉnh cầu và đừng bao giờ nói: 
Thưa Allah! Hãy ban cho bề tôi nếu Ngài muốn. Quả thực, Allah không đố kỵ 
khi ban phát.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

4- Hy vọng rằng Allah sẽ đáp lại lời cầu xin và không được tuyệt vọng 
về lòng khoan dung, rộng lượng của Allah cho dù sự đáp lại có bị trể, phải biết 
rằng mọi việc đã được an bài sẵn. Nabi  nói:  

 َيا ِقيلَ ))َيْسَتْعجِلْ ْملَ َما َرِحمٍ قَِطيَعِة أَْو بِإِثْمٍ َيْدُع لَْم َما ِللَْعْبِد ُيْسَتَجاُب َيَزالُ الَ(( : النَّبِيِّقٍَالَ 
 ِعْنَد فََيْسَتْحِسُر ِلي َيْسَتجِيُب أََر فَلَْم َدَعْوُت َوقَْد َدَعْوُت قَْد َيقُولُ(( :قَالَ ؟االْسِتْعَجالُ َما اللَِّه َرُسولَ
  .رواه البخاري ومسلم ))الدَُّعاَء َوَيَدُع ،ذَِلَك

“Lời cầu xin của bầy tôi luôn được đáp lại ngoại trừ cầu xin điều tội lỗi hoặc 
cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc và Istéjal.” Có lời hỏi: “Istéjal là gì thưa 
Thiên Sứ?” Thiên Sứ  đáp: “Người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chẳng 
thấy gì cả, thế là y hối tiếc về vấn đề đó và chấm dứt lời cầu xin.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 

5- Cầu xin cho những người có đức tin khác cùng với bản thân. Allah 
phán: Và hãy cầu xin tha thứ cho bản thân ngươi (hỡi Muhammad) và cho 
tất cả những người có đức tin cả nam lẫn nữ. Trích từ chương Muhammad ayat 
19. 

6- Bắt đầu bằng lời Tâuhid như Nabi Yunus  cầu xin, Allah phán: 
(Yunus ở trong bụng cá voi) thỉnh cầu Allah trong sự u tối: không có 
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, vinh quang thay 
Ngài. Quả thực, bề tôi là người sai quấy. Trích từ chương Al-Ambiyá ayat 87. 

Allah đáp lại lời cầu xin: Bởi thế, TA đáp lại lời cầu xin và cứu 
Người ra khỏi (bụng cá).  Trích từ chương Al-Ambiyá ayat 88. 

7- Thì thầm trong lời cầu xin kể cả người bên cạnh cũng không nghe 
được. Allah phán: Hãy cầu xin Thượng Đế của các ngươi bằng sự khúm núm 
và thầm kín. Trích từ chương Al-Áraf ayat 55. 

8- Khi tụng niệm hoặc cầu xin phải trang hoàng trong tư thế, nếu ngồi 
thì nên hướng về Qiblah, khúm núm, khiêm tốn và điềm tỉnh. Nếu không thì ngồi 
bất cứ tư thế nào cũng được. 

9- Cố nài nỉ khi cầu xin. 
10- Đưa hai tay và hướng về Qiblah. 
Ông Umar bin Al-Khottob  kể:  

 َوأَْصَحاُبُه أَلٌْف َوُهْم الُْمْشرِِكَني إِلَى  اللَِّه َرُسولُ َنظََر َبْدرٍ َيْوُم كَانَ لَمَّا: قَالَ  الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر
 أَْنجِْز اللَُّهمَّ(( :بَِربِِّه َيْهِتُف فََجَعلَ َيَدْيِه َمدَّ ثُمَّ الِْقْبلَةَ  اللَِّه َنبِيُّ فَاْسَتقَْبلَ َرُجالً َرَعَش َوِتْسَعةَ ِمائٍَة ثُثَالَ
 ِفي َبْدُتْع الَ مِاِإلْسالَ أَْهلِ ِمْن الِْعَصاَبةَ َهِذِه ُتْهِلْك إِنْ اللَُّهمَّ ،َوَعْدَتنِي َما آِت اللَُّهمَّ ،َوَعْدَتنِي َما ِلي

 َبكْرٍ أَُبو فَأََتاُه َمْنِكَبْيِه َعْن رَِداُؤُه َسقَطَ َحتَّى الِْقْبلَِة ُمْسَتقْبِلَ َيَدْيِه َمادا بَِربِِّه َيْهِتُف َزالَ فََما ))اَألْرضِ
 فَإِنَُّه َربََّك ُمَناَشَدُتَك كَفَاَك اللَِّه َنبِيَّ َيا" :َوقَالَ َوَراِئِه ِمْن الَْتَزَمُه ثُمَّ َمْنِكَبْيِه َعلَى فَأَلْقَاُه رَِداَءُه فَأََخذَ
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:  {  I   H  G  F  E  D  CBA اللَُّه فَأَْنَزلَ "َوَعَدَك َما لََك َسُيْنجُِز
K  Jz رواه مسلم( ٩: األنفال(  

“Trong trận chiến Badr Thiên Sứ  nhìn về kẻ địch và họ hàng ngàn trong khi 
Sohabah chỉ có ba trăm mười chín người đàn ông. Nabi  hướng về Qiplah và 
đưa cao hai tay than khóc với Thượng Đế của Người: “Thưa Allah! Hãy thi 
hành lời giao ước mà Ngài đã hứa với bề tôi. Thưa Allah! Hãy đưa cho bề tôi 
những gì Ngài đã hứa. Thưa Allah! Nếu Ngài hủy diệt hết nhóm người 
Muslim này sẽ không có ai tôn thờ Ngài trên trái đất.” Cứ thế Rosul  khóc lóc 
với Thượng Đế đến nổi rơi cả áo khoác trên vai mà Thiên Sứ  không biết. Lúc 
đó, Abu Bakar đến cúi lấy áo khoác choàng lại cho Nabi , từ đó ông luôn đứng 
phía sau Nabi và khuyên: ‘Thưa Nabi của Allah! Nabi than khóc với Thượng Đế 
thế là đủ rồi, chắc chắn Allah sẽ thi hành lời giao ước đã hứa.’ Khi đó, Allah mặc 
khải xuống: Khi các người cầu xin Thượng Đế các ngươi giúp đỡ thì được 
Ngài đáp lại: “TA sẽ cử phái hàng ngàn Thiên Thần nối tiếp nhau xuống giúp 
đỡ các ngươi.” )1(  Cứ thế Thiên Thần được Allah cho nối tiếp nhau xuống.” 

Hadith do Muslim ghi lại. 
Nabi  nói:  

رواه )) َخاِئَبَتْينِ ِصفًْرا َيُردَُّهَما أَنْ ْيِهَيَد إِلَْيِه الرَُّجلُ َرفََع إِذَا َيْسَتْحيِي كَرٌِمي َحيِيٌّ اللََّه إِنَّ(( : النَّبِيِّقَالَ 
  .أمحد وأبو داود والترمذي وصححه األلباين

“Quả thực, Allah là Đấng E Thẹn, là Đấng Rất Rộng Lượng, Ngài xấu hổ khi 
ai giơ tay cầu xin Ngài mà Ngài không đáp lại.” Hadith do Abu Dawud, Al-
Tirmizy và Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.  

 11- Nơi cầu xin phải sạch sẽ tránh ồn ào, dơ bẩn, điều đó chứng tỏ sự 
tôn trọng Allah. Tốt nhất nên cầu xin ở các Thánh Đường và những nơi thiêng 
liêng. Ông Abu Maysaroh nói: “Đừng bao giờ tụng niệm Allah ngoại trừ ở những 
nơi sạch sẽ, tốt đẹp.”  

12- Miệng phải sạch sẽ, nếu không được sạch hãy tẩy sạch bằng 
Sivak )2(  hoặc bằng nước. 

13- Lời tụng niệm được khuyến khích làm trong mọi hoàn cảnh trừ 
trong những trường hợp sau: đang tiểu hay đại tiện, đang quan hệ vợ chồng, đang 
ngồi nghe Khutbah ngày thứ sáu và đang đứng hành lễ Solah. 

 
III- Những thời điểm lời cầu xin được chấp nhận. 

1- Một phần ba cuối cùng của đêm.  
Allah phán: (Các con của Nabi Yaqob) thưa với cha: “Thưa cha 

chúng con! Hãy cầu xin (Allah) tha thứ tội lỗi cho chúng con. Quả thực, 
chúng con là những kẻ sai quấy. (Người cha) bảo: cha sẽ sớm cầu xin Thượng 

                                                 
(1) Trích từ chương Al-Anfal ayat 9. 
(2) Sivak là loại cây mà Nabi  rất thích trà răng bằng nó. 
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Đế của cha tha thứ cho các con. Bởi vì, Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực 
Nhân Từ. Trích từ chương Yusuf ayat 97, 98. 

Ông Abdullah bin Abbas  nói về thời gian Nabi Yaqob  cầu xin 
Allah tha thứ cho các con của Người: “Nabi Yaqob  đã hoãn lại lời cầu 
xin cho đến gần sáng.” Trích từ Tafsir Ibn Kathir. 

Thiên Sứ  nói:  

 َمْن :َيقُولُ اآلِخُر اللَّْيلِ ثُلُثُ َيْبقَى ِحَني َياالدُّْن السََّماِء إِلَى لَْيلٍَة كُلَّ َربَُّنا َيْنزِلُ(( : اللَِّه قَالَ َرُسولَ
  .رواه البخاري ومسلم)) ؟لَُه فَأَغِْفَر َيْسَتْغِفُرنِي َمْن ؟فَأُْعِطَيُه َيْسأَلُنِي َمْن ؟لَُه فَأَْسَتجِيَب َيْدُعونِي

“Thượng Đế của chúng ta hạ giới vào một phần ba cuối cùng của mỗi đêm, 
khi ấy Ngài hỏi: “Ai cầu xin TA sẽ được TA đáp lại, ai thỉnh cầu TA sẽ được 
TA chấp thuận và ai cầu xin TA tha thứ sẽ được TA tha thứ.”” Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại.  
 

2- Lúc quỳ lạy.  
Thiên Sứ  nói:  

 َوأَمَّا، الرَّبَّ ِفيِه فََعظُِّموا الرُّكُوُع فَأَمَّا ،َساجًِدا أَْو ،َراِكًعا الْقُْرآنَ أَقَْرأَ أَنْ ُنهِيُت(( : اللَِّه قَالَ َرُسولَ
  .رواه مسلم ))لَكُْم ُيْسَتَجاَب أَنْ فَقَِمٌن ،الدَُّعاِء ِفي فَاْجَتهُِدوا السُُّجوُد

“Ta bị cấm đọc Qur’an trong lúc Rukúa  )1(  và trong lúc quỳ lạy. Thế trong lúc 

Rukúa các bạn hãy ca tụng tán dương Thượng Đế còn lúc quỳ lại cố cầu xin 
thật nhiều. Quả thực, khi đó lời cầu xin xứng đáng được đáp lại.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 

Và Rosul  nói:  

  .رواه مسلم)) الدَُّعاَء فَأَكِْثُروا ،َساجٌِد َوُهَو َربِِّه ِمْن الَْعْبُد َيكُونُ َما أَقَْرُب(( : اللَِّه قَالَ َرُسولَ
“Bầy tôi sẽ được gần gũi với Thượng Đế của y nhất là trong lúc y quỳ lạy. Vì 
thế, hãy cầu xin cho thật nhiều.” Hadith do Muslim ghi lại. 
 

3- Có một giờ trong ngày thứ sáu.  
Nabi  nói:  

 َوِفيِه ،الَْجنَّةَ أُْدِخلَ َوِفيِه ،آَدُم ُخِلَق ِفيِه ،الُْجُمَعِة َيْوُم الشَّْمُس َعلَْيِه طَلََعْت َيْومٍ َخْيُر(( : النَّبِيَّ قَالَ
  .رواه مسلم)) السَّاَعةُ َتقُوُم َوِفيِه ِتيَت َعلَيِه، َوِفيِه أُْهبِطَ إِلَى اَألْرضِ،

“Ngày tốt nhất khi mặt trời mọc lên là ngày thứ sáu, vào ngày đó Nabi Adam 
 được tạo ra, vào ngày đó Người được vào thiên đàng, vào ngày đó Allah 
chấp nhận lời sám hối của Người, và vào ngày đó Người bị hạ giới cũng vào 
ngày đó dựng lên Ngày Tận Thế.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Thiên Sứ  nói:  

                                                 
(1) Rukúa: là cúi người 90 độ về trước trong lúc dâng lễ Solah. 
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 إِالَّ َخْيراً اللََّه َيْسأَلُ ُيَصلِّي قَاِئٌم َوُهَو ُمْسِلٌم ُيَواِفقَُها الَ َساَعةٌ الُْجُمَعِة َيْومِ ِفي(( : اللَِّه َرُسولَ قَالَ
  .رواه البخاري ومسلم)) أَْعطَاُه

“Vào ngày thứ sáu có một giờ nếu người Muslim nào đứng dâng lễ Solah 
đúng vào thời khắc đó rồi cầu xin sẽ được Allah chấp nhận.” Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại. 

Đa số Ulama cho rằng thời khắc đó rơi vào những giờ cuối cùng của ngày 
thứ sáu (tức trước khi mặt trời lặn). 
 

4- Sau những lần Solah bắt buộc.  
Ông Abu Umamah  kể:  

َوُدُبُر  اآلِخُر اللَّْيلِ َجْوُف(( :قَالَ ؟أَْسَمُع دَُّعاِءالل أَيُّ اللَِّه َرُسولَ َيا لَيِق: قَالَ أَنَُّه  َمةَأَُماَعن 
  .رواه أبو داود وحسنه األلباين)) اِتَمكُْتوَب َواِتالصَّلَ

“Có người hỏi Rosul : “Khi nào lời cầu xin được nghe thấy?” Nabi  đáp: “Vào 
phần cuối của đêm và sau những lần Solah bắt buộc.”” Hadith do Abu Dawud 
ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực. 
 

5- Khoảng giữa Azan )1(  và Iqomah )2( .  

Rosul  nói:  
  .أبو داود والترمذي وصححه األلباينرواه )) َواِإلقَاَمِة اَألذَاِن َبْيَن الدَُّعاُء ُيَردُّ الَ(( : اللَِّه َرُسولُ قَالَ

“Lời cầu xin sẽ không bị khước từ khoảng giữa Azan và Iqomah.” Hadith do 
Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực. 
 

6- Khi chạm trán với kẻ thù. 
Rosul  nói:  

 َبْعُضُهْم ُيلِْحُم ِحَني الَْبأْسِ َوِعْنَد النَِّداِء ِعْنَد الدَُّعاُء ُتَردَّاِن قَلََّما أَْو ُتَردَّاِن الَ ِثْنَتاِن(( : اللَِّه َرُسولُ قَالَ
  .رواه أبو داود وصححه األلباين)) َبْعًضا

“Hai lời cầu xin sẽ không bị từ chối hoặc hiếm khi bị từ chối: lời cầu xin khi 
nghe Azan và khi chiến đấu với kẻ thù.” Hadith do Abu Dawud ghi lại và được 
Shaikh Al-Albany xác thực. 
 

7- Laylah Al-Qodr (Đêm định mệnh). 
Trong đêm đó bầu trời được bao trùm bởi sự bình an, đêm đó lời cầu xin 

sẽ được đáp lại và mọi việc làm tôn thờ đều được nhân lên tốt hơn một ngàn tháng. 
Allah phán: Đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng. Trích từ chương Al-
Qodr ayat 3. 

 

                                                 
(1)  Azan là lời kêu gọi đến hành lễ Solah. 
(2)  Iqomah là lời kêu gọi đứng dậy dâng lễ Solah. 
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8- Lời cầu xin của vị lãnh tụ liêm chính, người nhịn chay đến khi xả 
chay và người bị đối xử bất công bằng. 

Rosul  nói:  

 ،الَْمظْلُومِ َوَدْعَوةُ ،ُيفِْطَر َحتَّى َوالصَّاِئُم ،الَْعاِدلُ اِإلَماُم :َدْعَوُتُهْم ُتَردُّ الَ ثَةٌثَالَ: (( اللَِّه َرُسولُ قَالَ
 َبْعَد َولَْو َألْنُصَرنَِّك بِِعزَِّتي :َوَيقُولُ السََّماِء أَْبَواُب لََها َوُتفَْتُح ،الِْقَياَمِة َيْوَم الَْغَمامِ ُدونَ اللَُّه َيْرفَُعَها
 .رواه ابن ماجة وصححه األلباين) )ِحنيٍ

“Có ba loại người mà lời cầu xin của họ không bị khước từ: lời cầu xin của vị 
lãnh tụ liêm chính, người nhịn chay đến khi xả chay và người bị đối xử bất 
công bằng. Allah nâng lời cầu xin đó lên vào Ngày Phục Sinh không cần mây 
hộ tống và mở sẵn các cửa của bầu trời tiếp đón rồi phán: “TA thề bởi uy 
quyền của TA là TA sẽ giúp đỡ ngươi cho dù có trể.”” Hadith do Ibn Majah ghi 
lại và được Shaikh Al-Albany xác thực. 

Nabi  căn dặn Muaz bin Jabal  khi bảo ông ta đi Yamen:  

 اللَِّه َوَبْيَن َبْيَنَها لَْيَس فَإِنََّها الَْمظْلُومِ َدْعَوةَ اتَّقِ(( :فَقَالَ الَْيَمنِ إِلَى  ُمَعاذًا َبَعثَ  النَّبِيَّ أَنَّ
 .رواه البخاري)) ِحَجاٌب

“Hãy sợ lời cầu xin của người bị đối xử bất công. Quả thực, giữa lời cầu xin 
đó với Allah không có vật chắn.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 
 

9- Cầu xin cho người anh em Muslim khác. 
Nabi  nói:  

 َدَعا كُلََّما ُمَوكَّلٌ َملٌَك َرأِْسِه ِعْنَد ،ُمْسَتَجاَبةٌ الَْغْيبِ بِظَْهرِ َألِخيِه الُْمْسِلمِ الَْمْرِء َدْعَوةُ((:  النَّبِيَّ قَالَ
  .رواه مسلم)) بِِمثْلٍ َولََك آِمَني :بِِه الُْمَوكَّلُ الَْملَُك قَالَ :بَِخْيرٍ َألِخيِه

“Lời cầu xin của người Muslim cho anh em đồng đạo của y luôn được chấp 
nhận. Lúc đó, có một vị Thiên Thần được phái đến đứng trên đầu y, cứ mỗi 
lần y cầu xin điều tốt cho anh em của mình thì vị Thiên Thần nói: “Cầu xin 
Allah hãy chấp nhận và anh được như lời anh cầu xin.”” Hadith do Muslim ghi 
lại. 

Qua hadith trên, chúng ta đừng bao giờ cầu xin điều bất lợi, điều xấu 
để hại người anh em Muslim, nếu làm thế chẳng khác chi gậy ông đập lưng 
ông. 
 
IV- Lời cầu xin được đáp lại ra sao ? 

Nabi  nói:  

 بَِها اللَُّه أَْعطَاُه إِالَّ َرِحمٍ قَِطيَعةُ َوالَ إِثٌْم ِفيَها لَْيَس بَِدْعَوٍة اَهللا َيْدُعو ُمْسِلمٍ ِمْن َما((:  النَّبِيَّ قَالَ
 السُّوِء ِمْن َعْنُه َيْصرَِف أَنْ َوإِمَّا ،اآلِخَرِة ِفي لَُه َيدَِّخَرَها أَنْ َوإِمَّا ،َدْعَوُتُه لَُه ُتَعجَّلَ أَنْ إِمَّا :ٍثثَالَ إِْحَدى
  .رواه  أمحد واحلديث حسن)) أَكْثَُر اللَُّه(( :قَالَ .ُنكِْثُر إِذًا :قَالُوا ))ِمثْلََها

“Bất cứ người Muslim nào cầu xin Allah và trong lời cầu xin không có điều 
phạm tội cũng không cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc sẽ được đáp lại 
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một trong ba điều: được đáp lại ngay hoặc Allah để dành ban thưởng vào 
Ngày sau hoặc được thay thế bởi định mệnh xấu tương đương với lời cầu 
xin.” Các bạn của Thiên Sứ  nói: “Vậy chúng tôi sẽ cầu xin thật nhiều.” Thiên 
Sứ  tiếp: “Cầu xin Allah hãy nhân lên nhiều thêm.” Hadith do Ahmad ghi lại. 
 

V- Khi nào lời cầu xin không được đáp lại ? 
Rosul  nói:  

 بِِه أََمَر بَِما الُْمْؤِمنَِني أََمَر اللََّه َوإِنَّ طَيًِّبا إِالَّ َيقَْبلُ الَ طَيٌِّب اللََّه إِنَّ النَّاُس أَيَُّها((:  اللَِّه َرُسولُ قَالَ
m  }    َوقَالَ z  y  xw  v  u  t s  r  qz     }  |} : فَقَالَ الُْمْرَسِلَني

 t  s  r  q  p  o  nz َّإِلَى َيَدْيِه َيُمدُّ أَغَْبَر أَْشَعثَ السَّفََر ُيِطيلُ الرَُّجلَ(( :ذَكََر ثُم 
 فَأَنَّى ،بِالَْحَرامِ َوغُِذَي ،َحَراٌم َوَملَْبُسُه ،َحَراٌم َوَمْشَرُبُه ،َحَراٌم َوَمطَْعُمُه ... َربِّ َيا َربِّ َيا :اِءالسََّم

 .رواه مسلم)) ِلذَِلَك ُيْسَتَجاُب
“Hỡi nhân loại! Quả thực, Allah là Đấng Thiêng Liêng không bao giờ chấp 
nhận ngoại trừ những điều tốt lành và Ngài đã ra lệnh cho những người có 
đức tin giống như Ngài đã hạ lệnh cho các vị Thiên Sứ. Allah phán: Hỡi các 
vị Thiên Sứ! Hãy dùng những thức ăn tốt lành và hãy làm những việc đức 
hạnh. Quả thực, TA am tường mọi việc các Ngươi làm.  Trích từ chương Al-
Mu’minun ayat 51. 

Allah phán: Hỡi những người có đức tin! Hãy dùng những thức ăn 
tốt lành mà TA đã cung cấp cho các ngươi.  Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 
172. 

Kế tiếp Thiên Sứ  kể: có một người đàn ông trong chuyến đi xa 
đầu tóc bù xù, thân hình dơ bẩn vì mệt, đưa hai tay lên trời cầu xin: thưa 
Thượng Đế, thưa Thượng Đế … trong khi đó thức ăn, nước uống, quần áo và 
tiền cấp dưỡng tất cả có được bằng tiền không sạch sẽ (harom) thế thì làm sao 
được đáp lại lời cầu xin!” Hadith do Muslim ghi lại. 

Imam Al-Nawawy nói: “Người đàn ông trên đường đi làm những việc 
tốt, việc thiện như Haji hoặc kết nối quan hệ dòng tộc hoặc viếng thăm những nơi 
khuyến khích đi hoặc những điều tương tự.” Trích từ Sharhun Muslim của Imam. 

Trong chuyến đi xa là một trong những thời điểm chấp nhận lời cầu 
xin bên cạnh đó người đàn ông đi làm việc tốt, việc thiện đáng lẽ ra cơ hội 
sẽ được tăng lên bội phần. Ngược lại, ông ta không được đáp lại bởi trên cơ 
thể ông ta từ trong ra ngoài có được bởi số tiền không sạch sẽ (harom). Vì 
vậy, không được đáp lại lời cầu xin. 

 
 VI- Những điều cấm trong lời cầu xin. 

1- Cấm hối thúc hành phạt ở trần gian. 
Ông Anas  kể:  
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 َرُسولُ لَُه الَفَقَ ،الْفَْرخِ ِمثْلَ فََصاَر َخفََت قَْد الُْمْسِلِمَني ِمْن َرُجالً َعاَد  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ  أََنسٍ َعْن
 بِِه ُمَعاِقبِي كُْنَت َما اللَُّهمَّ :أَقُولُ كُْنُت ،َنَعْم :قَالَ ))إِيَّاُه َتْسأَلُُه أَْو بَِشْيٍء َتْدُعو كُْنَت َهلْ((:  اللَِّه
 أَفَالَ !َتْسَتِطيُعُه الَ أَْو يقُُهُتِط الَ اللَِّه ُسْبَحانَ((:  اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ .الدُّْنَيا ِفي ِلي فََعجِّلُْه اآلِخَرِة ِفي
 لَُه اللََّه فََدَعا قَالَ     µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬z  ¶  ¸} اللَُّهمَّ قُلَْت
 .رواه مسلم. فََشفَاُه

“Có người đàn ông Muslim trở về trong tình trạng yếu ớt như trẻ nhỏ, Thiên Sứ  
hỏi: “Anh đã cầu xin Allah điều gì đó liên quan đến sức khỏe anh phải 
không?” Người đàn ông đáp: “Vâng, đúng vậy. Tôi đã cầu xin: Thưa Allah! 
Những hành phạt nào Ngài đã chuẩn bị phạt bề tôi vào Ngày Sau thì hãy hành 
phạt bề tôi ngay ở trần gian này.” Thiên Sứ  nói: “Vinh quang thay Allah! Anh 
không có khả năng chịu đựng đâu. Tại sao anh không cầu xin: “Thưa Allah! 
Hãy ban cho chúng tôi tất cả những điều tốt lành ở trần gian và ở đời sau. Và 
hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa ngục.” Sau đó, Thiên Sứ cầu xin 
Allah cho anh thế là anh ta được bình phục.” Hadith do Muslim ghi lại.  
 

2- Cấm vượt quá mức trong cầu xin. 
Ông Abdullah bin Mughaffal  nghe đứa con trai cầu xin:  

 إِذَا الَْجنَِّة َيِمنيِ َعْن اَألْبَيَض الْقَْصَر أَْسأَلَُك إِنِّي اللَُّهمَّ :َيقُولُ اْبَنُه َسِمَع  ُمَغفَّلٍ ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ
  اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت فَإِنِّي ،النَّارِ ِمْن بِِه َوُعذْ الَْجنَّةَ َوَتَعالَى َتَباَرَك اللََّه َسلْ ُبَنيَّ َيا :فَقَالَ .َدَخلُْتَها
  .اود وصححه األلباينرواه أمحد وأبو د)) َوالطَُّهورِ الدَُّعاِء ِفي َيْعَتُدونَ قَْوٌم َيكُونُ(( :َيقُولُ

“Thưa Allah! Bề tôi thỉnh cầu Ngài ban cho tòa lâu đài màu trắng phía bên tay 
phải của thiên đàng khi bề tôi vào.” Người cha bảo: “Này con yêu, hãy thỉnh cầu 
Allah, Đấng ban phát phúc lành ban cho thiên đàng và hãy cầu xin Ngài che chở 
khỏi hỏa ngục. Quả thực, cha nghe Thiên Sứ  nói: “Sẽ có nhóm người vượt quá 
mức trong lời cầu xin và trong lấy nước Wuđụa. )1( ” Hadith do Abu Dawud và 

Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác lại. 
Quá mức trong lời cầu xin là cầu xin được phép mầu như các vị Thiên 

Sứ v.v. còn trong lấy nước Wuđụa là rửa hai tay bốn lần, rửa mặt bốn lần, 
rửa chân bốn lần. Điều đó là cái mới (Bidah). 

 
3- Cấm cầu xin điều tội lỗi và đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. 
Nabi  nói:  

 َيا ِقيلَ ))َيْسَتْعجِلْ لَْم َما َرِحمٍ قَِطيَعِة أَْو بِإِثْمٍ َيْدُع لَْم َما َعْبِدِللْ ُيْسَتَجاُب َيَزالُ الَ(( : النَّبِيِّقٍَالَ 
 ِعْنَد فََيْسَتْحِسُر ِلي َيْسَتجِيُب أََر فَلَْم َدَعْوُت َوقَْد َدَعْوُت قَْد َيقُولُ(( :قَالَ ؟االْسِتْعَجالُ َما اللَِّه َرُسولَ
  .مسلمرواه )) الدَُّعاَء َوَيَدُع ،ذَِلَك

                                                 
(1) Wuđụa là lấy nước dâng lễ Solah.  
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“Lời cầu xin của bầy tôi luôn được đáp lại ngoại trừ cầu xin điều tội lỗi hoặc 
cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc và Istéjal.” Có lời hỏi: “Istéjal là gì thưa 
Thiên Sứ?” Thiên Sứ  đáp: “Người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chẳng 
thấy gì cả thế là y hối tiếc về vấn đề đó và chấm dứt lời cầu xin.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 
 

4- Cấm cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy tớ và tài sản.  
Nabi  nói:  

 َوالَ ،كُْمَخَدِم َعلَى ُعواَتْد َوالَ ،ِدكُْمأَْوالَ َعلَى َتْدُعوا َوالَ ،أَْنفُِسكُْم َعلَى َتْدُعوا الَ(( : النَّبِيِّقٍَالَ 
 .رواه مسلم وأبو داود)) لَكُْم فََيْسَتجِيُب َعطَاٌء ِفيَها َنيلٍ َساَعةً اللَِّه ِمْن ُتَواِفقُوا الَ ،أَْمَواِلكُْم َعلَى َتْدُعوا

“Cấm các bạn cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy tớ và tài sản của các 
bạn. Để lời cầu xin không hợp với thời khắc Allah chấp nhận lời cầu xin rồi 
đáp lại cho các bạn.” Hadith do Muslim và Abu Dawud ghi lại. 
 

5- Cấm ao ước để được chết. 
Thiên Sứ  nói:  

 اللَُّهمَّ :فَلَْيقُلْ ُمَتَمنًِّيا ُبدَّ الَ كَانَ فَإِنْ ،بِِه َنَزلَ ِلُضرٍّ الَْمْوَت أََحُدكُْم َيَتَمنََّينَّ الَ: (( اللَِّه َرُسولُ قَالَ
 .رواه البخاري ومسلم)) ِلي َخْيراً الَْوفَاةُ كَاَنْت إِذَا َوَتَوفَّنِي ِلي َخْيراً الَْحَياةُ كَاَنْت َما أَْحيِنِي

“Đừng nên nghĩ đến cái chết khi các bạn gặp phải tai nạn. Nếu bị bắt buộc 
phải nghĩ đến thì hãy cầu xin:  

 ))ِلي َخْيًرا الَْوفَاةُ كَاَنِت إِذَا َوَتَوفَّنِي ،ِلي َخْيًرا الَْحَياةُ كَاَنِت َما أَْحيِنِي اللَُّهمَّ((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban cho bề tôi sức sống nếu cuộc sống tốt 

hơn (cái chết), ngược lại nếu cái chết thoải mái, nhẹ nhỏm hơn thì hãy cho bề tôi 
được chết.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.   

 
VII- Khuyến khích cầu xin. 

Allah phán: Và Thượng Đế của các người phán: hãy cầu xin TA sẽ 
được TA đáp lại. Chính những kẻ tự cao, tự đại sẽ đi vào địa ngục một cách 
nhục nhã. Trích từ chương Al-Ghofir ayat: 60. 

Allah phán: Khi các bầy tôi của TA hỏi Ngươi (hỡi Muhammad) về 
TA, hãy trả lời họ: TA rất gần. TA sẽ đáp lại lời cầu xin của ai cầu xin TA. Vì 
thế, hãy cầu xin TA và tin tưởng nơi TA may ra họ được hướng dẫn. Trích từ 
chương Al-Baqoroh ayat: 186. 

Allah phán: Hãy cầu xin Thượng Đế của các ngươi bằng sự khúm 
núm và thầm kín . Quả thực, Ngài không thích những kẻ vượt quá mức (trong 
lời cầu xin). Và đừng hủy hoại trái đất sau khi đã được cải thiện, và hãy cầu 
xin Allah bằng sự sợ hãi và hy vọng. Thật sự, phần thưởng của Allah rất gần 
với những người đức hạnh.   Trích từ chương Al-Áraf ayat 55, 56. 
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Sự Ưu Đãi Của Lời Tụng Niệm. 

 
Allah phán: Hãy tưởng nhớ tụng niệm và tạ ơn TA, TA sẽ nhớ các 

người. Và đừng bao giờ phản nghịch TA. Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 
152. 

Hỡi những người có đức tin! Hãy tưởng nhớ tụng niệm Allah cho 
thật nhiều. Trích từ chương Al-Ahzap ayat 41. 

Những người nam, nữ thường xuyên tụng niệm Allah họ được 
Allah chuẩn bị sẵn cho một phần thưởng vĩ đại. Trích từ chương Al-Ahzap 
ayat 35. 

Và hãy tụng niệm Thượng Đế của Ngươi (hỡi Muhammad) trong 
thanh tâm, vừa tôn sùng vừa sợ hãi nhưng không quá lớn tiếng (hãy tụng 
niệm Ngài) vào mỗi sáng và mỗi chiều. Và chớ là kẻ lơ là.  Trích từ chương Al-
Ahzap ayat 41. 

Nabi  nói: 

رواه البخاري )) َوالَْميِِّت الَْحيِّ َمثَلُ َربَُّه َيذْكُُر الَ َوالَِّذي َربَُّه َيذْكُُر الَِّذي َمثَلُ(( : النَّبِيُّ قَالَ
  .ومسلم

“Thí dụ: một người tụng niệm Thượng Đế của y còn người kia không tụng 
niệm, giống như người sống và người chết.”  Hadith do Al-Bukhory và Muslim 
ghi lại.   

Nabi  nói:  

 لَكُْم َوَخْيٌر َدَرَجاِتكُْم ِفي َوأَْرفَِعَها َمِليِككُْم ِعْنَد َوأَْزكَاَها أَْعَماِلكُْم بَِخْيرِ أَُنبِّئُكُْم أَالَ: (( النَّبِيُّ قَالَ
 ))؟أَْعَناقَكُْم َوَيْضرُِبوا أَْعَناقَُهْم فََتْضرُِبوا َعُدوَّكُْم َتلْقَْوا أَنْ ِمْن لَكُْم َخْيٌرَو َوالَْورِقِ الذََّهبِ إِْنفَاقِ ِمْن
 .رواه الترمذي وابن ماجة)) َتَعالَى اللَِّه ِذكُْر(( :قَالَ .َبلَى :قَالُوا

“Chẳng lẽ không muốn Ta báo cho các bạn biết một việc làm tốt đẹp nhất khi 
thực hiện, sạch sẽ nhất đối với Allah, cấp bậc của các bạn sẽ được nâng lên, 
tốt đẹp hơn cả việc bố thí bằng vàng và bạc, tốt hơn cả việc thánh chiến và tử 
vì đạo.” Họ đáp: “Vâng, chúng tôi muốn.” Nabi tiếp: “Tụng niệm Allah, Đấng tối 
cao.” Hadith do Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại. 

Nabi  nói:  

 َنفِْسِه ِفي ذَكََرنِي فَإِنْ ،ذَكََرنِي إِذَا َمَعُه َوأََنا ،بِي َعْبِدي ظَنِّ ِعْنَد أََنا :َتَعالَى اللَُّه َيقُولُ: (( النَّبِيُّ قَالَ
 إِلَْيِه َتقَرَّْبُت بِِشْبرٍ إِلَيَّ َتقَرََّب َوإِنْ ،ِمْنُهْم رٍَخْي َمٍإل ِفي ذَكَْرُتُه َمٍإل ِفي ذَكََرنِي َوإِنْ ،َنفِْسي ِفي ذَكَْرُتُه
 .رواه البخاري ومسلم)) َهْرَولَةً أََتْيُتُه َيْمِشي أََتانِي َوإِنْ ،َباًعا إِلَْيِه َتقَرَّْبُت ِذَراًعا إِلَيَّ َتقَرََّب َوإِنْ ،ِذَراًعا
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“Allah phán: {Bầy tôi của TA có nhiều quan niệm về TA, ai quan niệm tốt thì 
được tốt còn ai quan niệm xấu thì được xấu. TA sẽ ở cùng với người nào tụng 
niệm TA, khi y tụng niệm TA trong thanh tâm, TA sẽ nhớ y trong thanh tâm. 
Khi y khoe TA với mọi người, TA sẽ khoe y với các Thiên Thần tốt hơn họ. 
Khi y dâng hiến cho TA (việc làm tốt đẹp) khoảng một gang tay TA sẽ đến 
gần y khoảng một cánh tay, khi y dâng hiến cho TA (việc làm tốt đẹp) khoảng 
một cánh tay TA sẽ đến gần y khoảng một giang tay và khi y đi đến TA, TA 
sẽ chạy đến y.}” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Ông Abdullah bin Busr  kể:  

 فَأَْخبِْرنِي ،َعلَيَّ كَثَُرْت قَْد مِاِإلْسالَ َشَراِئَع إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا :قَالَ َرُجالً أَنَّ  ُبْسرٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن
  .رواه الترمذي وابن ماجة)) اللَِّه ِذكْرِ ِمْن َرطْباً ِلَساُنَك َيَزالُ الَ(( :قَالَ بِِه أََتَشبَّثُ بَِشْيٍء

“Có người đàn ông thưa với Nabi : “Thưa Thiên Sứ! Thật sự, những định luật 
Islam quá nhiều đối với tôi, vậy hãy dạy tôi một việc để tôi làm thường xuyên 
hơn.” Nabi  đáp: “Cái lưỡi của anh không ngừng tụng niệm Allah.” Hadith do 
Tirmizy và Ibn Majah ghi lại. 

Rosul  nói:  

 :أَقُولُ الَ ،أَْمثَاِلَها بَِعْشرِ َوالَْحَسَنةُ َحَسَنةٌ بِِه فَلَُه اللَِّه ِكَتابِ ِمْن َحْرفًا قََرأَ َمْن: (( اللَِّه َرُسولُ قَالَ
mAl رواه الترمذي)) َحْرٌف يٌمَوِم ،َحْرٌف ٌمَوالَ ،َحْرٌف أَِلٌف َولَِكْن ،َحْرٌف.  

“Ai đọc một chữ trong Kinh Sách của Allah (tức Thiên Kinh Qur’an) sẽ được 

một điều tốt và một điều tốt được nhân lên mười lần. Đừng tưởng     m Al  là 

một chữ ngược lại, “Alif” là một chữ, “Làm” là một chữ và “Mìm” là một 
chữ.” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

Ông Uqbah bin Amir  kể:  
 كُلَّ َيْغُدَو أَنْ ُيِحبُّ أَيُّكُْم(( :فَقَالَ الصُّفَِّة ِفي َوَنْحُن  اللَِّه َرُسولُ َخَرَج: قَالَ  َعاِمرٍ ْبنِ ُعقَْبةَ َعْن
 َيا :فَقُلَْنا ))؟َرِحمٍ قَطْعِ َوالَ إِثْمٍ غَْيرِ ِفي كَْوَماَوْينِ قََتْينِبَِنا ِمْنُه فََيأِْتَي الَْعِقيقِ إِلَى أَْو ُبطَْحانَ إِلَى َيْومٍ

 َعزَّ اللَِّه ِكَتابِ ِمْن آَيَتْينِ َيقَْرأُ أَْو فََيْعلَُم الَْمْسجِِد إِلَى أََحُدكُْم َيْغُدو أَفَالَ(( :قَالَ .ذَِلَك ُنِحبُّ اللَِّه َرُسولَ
 ِمْن أَْعَداِدِهنَّ َوِمْن ،أَْرَبعٍ ِمْن لَُه َخْيٌر َوأَْرَبٌع ،ثَالٍث ِمْن لَُه َخْيٌر ثٌَوثَالَ ،َتْينَِناقَ ِمْن لَُه َخْيٌر َوَجلَّ
 .رواه مسلم)) اِإلبِلِ

“Rosul  đến thăm chúng tôi ở Al-Soffah )1(  và nói: “Ai trong các bạn thích vào 

mỗi sáng đi đến (thung lũng) But-han hoặc (thung lũng) Aqiq rồi dắt về hai 
con lạc đà cái to và mập mà không bị phạm tội cũng như không bị đoạn tuyệt 
quan hệ dòng tộc.” Chúng tôi đáp: “Thưa Thiên Sứ! Chúng tôi đều thích.” Người 
tiếp: “Vậy sao các bạn không đi đến Thánh Đường vào mỗi sáng rồi đọc hai 
ayat từ Kinh Sách của Allah, điều đấy tốt hơn hai con lạc đà cái, đọc ba (ayat) 

                                                 
(1)  Al-Soffah là tên của trại tị nạn nằm phía sau Thánh Đường Nabi .  
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tốt hơn ba (con lạc đà cái), đọc bốn (ayat) tốt hơn bốn (con lạc đà cái), và (cứ 
thế) nhân lên theo số lượng lạc đà.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Rosul  nói:  
 اْضطََجَع َوَمْن ،ِتَرةٌ اللَِّه ِمْن َعلَْيِه كَاَنْت ِفيِه اللََّه َيذْكُْر لَْم َمقَْعًدا قََعَد َمْن: (( ِهاللَّ َرُسولِ قَالَ

  .رواه أبو داود)) ِتَرةٌ اللَِّه ِمْن َعلَْيِه كَاَنْت ِفيِه اللََّه َيذْكُُر الَ َمْضَجًعا
“Ai đã ngồi hoặc nằm mà y không tụng niệm Allah là điều hối tiếc.” Hadith do 
Abu Dawud ghi lại. 

Nabi  nói:  

 ،ِتَرةٌ َعلَْيهِْم كَانَ إِالَّ َنبِيِّهِْم َعلَى ُيَصلُّوا َولَْم ،ِفيِه اللََّه َيذْكُُروا لَْم َمْجِلًسا قَْوٌم َجلََس َما(( : النَّبِيِّ قَالَ
  .رواه الترمذي)) لَُهْم غَفََر َشاَء َوإِنْ َعذََّبُهْم َشاَء فَإِنْ

“Bất cứ nhóm nào khi ngồi không tụng niệm Allah và cũng không cầu xin 
bằng an cho Nabi của họ là điều hối tiếc. Nếu muốn Allah sẽ trừng phạt họ và 
nếu muốn Ngài sẽ tha thứ cho họ.” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

Rosul  nói:  

 جِيفَِة ِمثْلِ َعْن قَاُموا إِالَّ ِفيِه اللََّه َيذْكُُرونَ الَ َمْجِلسٍ ِمْن َيقُوُمونَ قَْومٍ ِمْن َما: (( اللَِّه َرُسولُ قَالَ
  .رواه أمحد وأبو داود)) َحْسَرةً لَُهْم َوكَانَ ِحَمارٍ

“Bất cứ nhóm nào khi đứng dậy mà không tụng niệm Allah trong khi ngồi 
giống như họ đã đứng trên xác thối của con lừa, rồi họ sẽ hối hận.” Hadith do 
Abu Dawud và Ahmad ghi lại. 
 

1- Lời tụng niệm sau khi thức dậy.  
1- 

  ))النُُّشوُر َوإِلَْيِه أََماَتَنا َما َبْعَد أَْحَياَنا الَِّذي ِللَِّه الَْحْمُد((
Ý nghĩa: {Mọi lọi ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah, Ngài đã phục 

sinh chúng tôi lại sau khi đã làm chúng tôi chết, sau đó chúng tôi trở về gặp Ngài để 
xét xử.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.   

2- 

ـَٰه الَ(( ، اللَِّه ُسْبَحانَ .قَِديٌر َشْيٍء كُلِّ َعلَى َوُهَو الَْحْمُد َولَُه الُْملُْك لَُه ،لَُه َشرِيَك الَ َوْحَدُه اُهللا إِالَّ إِلَ
ـَٰه َوالَ ،ِللَِّه َوالَْحْمُد  ))ِلي اغِْفْر َربِّ ،يمِالَْعِظ يِّ الَْعِلبِاِهللا إِالَّ قُوَّةَ َوالَ َحْولَ َوالَ ،أَكَْبُر َواُهللا ،اُهللا إِالَّ إِلَ

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều 
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Vinh quang thay Allah, mọi 
lời ca ngợi đều kính dâng Allah, không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Allah, Allah thật vĩ đại và không có sự chuyển động nào chuyển 
động và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah Đấng Tối Cao, 
Đấng Vĩ Đại muốn chuyển động. Lạy Thượng Đế! hãy dung thứ tội cho bề tôi.} 
Hadith do Al-Bukhory ghi lại.  

3- 
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  ))رِِهـبِِذكْ يـِل َوأَِذنَ ،يـُروِح يَّـَعلَ َوَردَّ ،ِديـَجَس يـِف يـَعافَانِ الَِّذي ِللَِّه ُدـالَْحْم((
Ý nghĩa: {Mọi lọi ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah Đấng đã ban 

sự lành mạnh cho cơ thể bề tôi, Đấng đã trả linh hồn lại cho bề tôi và ban cho bề 
tôi sự dễ dàng khi ca tụng Ngài.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.   

4-                  ¢  ¡ t  s  r  

{y     g  f  ed c  b     a  `  _  ~  }  |  {   z
  w  v  u  t  s  r  q     p  o  n   m  l  k  j  i h

x       zy        ¨  §    ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {   ¬  «  ª  ©
  À ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±    °  ¯  ®

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  E  D  C  B  A

  Y  X  W  V   U  T  S  RQ  P  O  NM  L  K   J  I  H  G  F

  h  g  f   e   d  c  b  a  `  _ ^  ]  \  [  Z

   o  n  m  l  k  ji  {  z     y  x  w  v  u      t  s  r  q  p

  n  m      l  k   j  i  h  g  f  e  d     c  b  a  `  _  ~  }|

  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s  r  qp  o

   ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  Å  Ä

Æz 
Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi sự cám dỗ của 

Shayton.} 
zQuả thực, trong việc tạo hóa các tầng trời, trái đất và trong việc luân 

chuyển của ban đêm và ban ngày là những dấu hiệu cho những người hiểu biết. 
(Những người hiểu biết) là những người tưởng nhớ Allah (trong mọi hoàn cảnh) 
lúc đứng, lúc ngồi cũng như lúc nằm nghiêng một bên và nghiền ngẫm (về sự mầu 
nhiệm) trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên): “Lạy 
Thượng Đế chúng tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài hãy bảo vệ chúng tôi tránh khỏi sự trừng 
phạt của hỏa ngục. Thưa Thượng Đế chúng tôi! Quả thực, ai đã bị Ngài cho vào 
hỏa ngục thì y đã bị Ngài sỉ nhục. Và những kẻ lầm đường lạc lối sẽ không được ai 
giúp đỡ. Lạy Thượng Đế chúng tôi! Chúng tôi đã nghe lời gọi của (Thiên Sứ 



      Husnun  Al- Muslim                                                                                 حصن المسلم   

 

 

25 

  

Muhammad) mời (chúng tôi) đến với đức tin, (Người) bảo: “Này các bạn hãy tin 
tưởng nơi Thượng Đế của các bạn,” bởi thế chúng tôi đã tin tưởng. Lạy Thượng 
Đế chúng tôi! Xin ngài hãy tha tội cho chúng tôi và xóa bỏ mọi việc làm xấu của 
chúng tôi và cho chúng tôi được chết cùng với nhóm người đức hạnh. Lạy Thượng 
Đế chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi điều mà Ngài đã hứa với chúng tôi qua 
(lời nói của) các vị Thiên Sứ của Ngài và đừng sỉ nhục chúng tôi vào Ngày phục 
sinh. Quả thực, Ngài (rất uy tín) không bao giờ thất hứa.” Do đó, Thượng Đế của 
họ đã đáp lời cầu nguyện của họ, Ngài phán bảo: “TA sẽ không làm phí mất công 
của bất cứ ai làm việc gì trong các người dù là nam hay nữ, dù người này hay 
ngươi kia. Bởi thế, những ai đã di cư hoặc bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ và 
chịu hoạn nạn đau khổ vì chính nghĩa của TA, song đã anh dũng chiến đấu và bị 
giết thì chắc chắn TA sẽ xóa bỏ mọi tội lỗi của họ cho họ và thu nhận họ vào 
những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy, (đấy là) một phần 
thưởng xứng đáng từ Allah. Và Allah có những phần thưởng tốt đẹp nhất.” (Này 
Muhammad) Ngươi chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng của những kẻ ngoại đạo 
trên mặt đất. (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ, rồi nhà ở của chúng sẽ là hỏa 
ngục, một nơi ở vô cùng tồi tệ. Ngược lại, những ai sợ Thượng Đế của họ thì sẽ 
được hưởng những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy, nơi mà 
họ sẽ vào đó ở đời đời, một sự biệt đãi từ Allah và những gì của Allah sẽ tốt nhất 
cho những người đức hạnh. Và Quả thực, trong nhóm người Do Thái giáo và 
người Thiên Chúa giáo có số người tin tưởng nơi Allah, tin tưởng vào điều (mặc 
khải) đã được ban xuống cho (Nabi Muhammad) và điều (mặc khải) đã được ban 
cho họ, họ hạ mình khiêm tốn trước Allah, họ không che giấu hay thay đổi những 
lời mặc khải của Allah. Họ đã được Allah chuẩn bị sẵn cho một phần thưởng. Quả 
thực, Allah rất nhanh trong việc tính sổ (thưởng phạt). Hỡi những người có đức 
tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn, kiên quyết và hãy kính sợ Allah để may ra các ngươi 

được chiến thắng.  { Trích từ chương Ali Imrom ayat 190 - 200.        

 
2- Lời cầu xin khi mặc trang phục. 

5- Nabi  nói: “Ai mặc áo và nói: 

 ))وٍَّةـقُ َوالَ يـِمنِّ ْولٍـَح غَْيرِ ْنـِم ِهـَوَرَزقَنِي ،ْوَبـالثَّ ذَاـَه كََسانِي الَِّذي ِللَِّه الَْحْمُد((
sẽ được xóa sạch những tội lỗi đã và chưa phạm.” Hadith do Abu Dawud ghi 
lại. 

 Ý nghĩa: {Mọi lọi ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah, Đấng đã ban 
cái mặc và ban tặng bổng lộc cho bề tôi trong khi bề tôi không có khả năng tạo ra 
nó.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại. 

 
3- Lời cầu xin khi mặc áo mới. 

6- 

 َما َوَشرِّ َشرِِّه ِمْن بَِك وذَُوأَُع ،لَُه ُصنَِع َما َوَخْيرِ َخْيرِِه ِمْن أَْسأَلَُك ،كََسْوَتنِيِه أَْنَت الَْحْمُد لََك اللَُّهمَّ((
  ))لَُه ُصنَِع
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Mọi lời ca ngợi tán dương là của Ngài, Ngài đã 
ban cho bề tôi cái mặc. Cầu xin hãy ban cho bề tôi những điều tốt lành từ áo này 
và tránh mọi điều xấu xa từ nó.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy ghi lại. 

 
4- Lời cầu xin cho người khác khi y mặc được áo mới. 

))ىـَتَعالَ اُهللا َوُيْخِلُف ىِلـْبُت((             -7          
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah, Đấng tối cao ban cho anh sống thọ để được 

mặc áo đến cũ, sau đó thay cho anh áo khác tốt hơn nó.} Hadith do Abu Dawud 
ghi lại. 

))هِيداًـَش ْتـَوُم ِميداًـَح ْشـَوِع ِديداًـَج ْسـلَْبِا((   -8  
 Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban cho bạn luôn được áo mới, ban cho bạn 

được sống hạnh phúc và ban cho bạn chết trong chính nghĩa.} Hadith do Ibn 
Majah và Al-Baghowy ghi lại. 

 
5- Nói khi treo (hoặc móc) áo. 

9-                  )){     z((  

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 
 

6- Lời cầu xin khi vào nhà vệ sinh. 

))َوالَْخَباِئِث الُْخُبِث َنـِم بَِك وذُـأَُع يـإِنِّ مَّـاللَُّه بِْسـمِ اِهللا،((   -10  
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Thưa Allah! Cầu xin Ngài che chở bề tôi 

tránh xa Shayton nam và Shayton nữ.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

7- Lời cầu xin khi ra nhà vệ sinh. 

))غُفْـَراَنَك((                -11  
Ý nghĩa: {Cầu xin sự tha thứ của Ngài.} Hadith do Abu Dawud, Al-

Tirmizy và Ibn Majah ghi lại. 
 

8- Lời tụng niệm khi lấy Wuđụa )1( . 

12-                    )){     z((  

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah.}  
 

9- Lời tụng niệm sau khi lấy nước Wuđụa. 
13- Thiên Sứ  nói: “Ai nói:  

ـَٰه الَأَْشـَهُد أَنْ ((   ))ولُُهُمَحمَّداً َعْبـُدُه َوَرُس ، َوأَْشـَهُد أَنَّلَُه َشرِيَك الَ َدُهـَوْح اُهللا إِالَّ إِلَ
sau khi lấy Wuđụa sẽ được mở tám cánh cửa của thiên đàng, y đi vào bất cứ 
cửa nào muốn.” Hadith do Muslim ghi lại. 

                                                 
(1) Wuđụa là lấy nước dâng lễ Solah.  
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Ý nghĩa: {Tôi xin xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được 
thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài và chứng nhận 
rằng Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.} 

))رِيَنـالُْمَتطَهَّ َنـِم يـَواْجَعلْنِ التَّوَّابَِني َنـِم يـاْجَعلْنِ مَّـاللَُّه((  -14  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy biến bề tôi thành một trong những 

người thành thật sám hối và hãy biến bề tôi nằm trong những người sạch sẽ.} 
Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.  

15- 

ـَٰه الَ، أَْشـَهُد أَنْ ِدَكـَوبَِحْم مَّـاللَُّه ْبَحاَنَكـُس((   ))إِلَْيَك َوأَُتوُب ْسَتْغِفُرَكأَ أَْنَت، إِالَّ إِلَ
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah! Và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng 

tán dương, tôi xin xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng 
mà chỉ có Ngài. Cầu xin Ngài dung thứ tội cho bề tôi và bề tôi trở về sám hối với 
Ngài.} Hadith do Al-Nasa-y ghi lại.  

 
10- Lời tụng niệm khi ra khỏi nhà. 

16- Nabi  nói: “Ai ra khỏi nhà và nói: 

))بِاِهللا إِالَّ وَّةَـقُ َوالَ ْولَـَح الََو ،اِهللا ىـَعلَ َتَوكَّلُْت ،اِهللا مِـبِْس((  có lời bảo: ‘anh đã được 

bảo vệ, đã được hướng dẫn và Shayton không đến gần anh được.’ Lúc đấy 
Shayton nói với nhau: ‘Làm sao anh hại được đối với người đã được hướng 
dẫn và được bảo vệ.’” Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại. 

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, bề tôi phó thác cho Ngài, không có sự 
chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ 
Allah muốn.}  

17-  

 لَـأَْجَه أَْو َمـأُظْلَ أَْو َمـأَظِْل أَْو أَُزلَّ أَْو أَزِلَّ أَْو لَّـأَُض أَْو لَّـأَِض أَنْ بَِك وذُـأَُع إِنِّـي مَّـاللَُّه((
  ))يَّـَعلَ لَـُيْجَه أَْو

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi lầm lạc 
hoặc bị làm cho lầm lạc hoặc làm sai hoặc bị hướng dẫn sai hoặc làm điều bất 
công hoặc bị đàn áp làm điều bất công hoặc làm điều ngu muội hoặc bị hướng dẫn 
làm điều ngu đần.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah 
ghi lại. 

  
11- Lời tụng niệm khi vào nhà. 

))اـَتَوكَّلَْن اـَربَِّن اِهللا ىـَوَعلَ ،َخَرْجَنا اِهللا مِـَوبِْس ،َولَْجَنا اِهللا مِـبِْس((  -18  
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah chúng tôi vào, nhân danh Allah chúng tôi đã 

ra và chỉ có Allah là Thượng Đế của chúng tôi, đáng để cho chúng tôi phó thác.} 
Hadith do Abu Dawud ghi lại.  

Sau khi tụng niệm xong thì nói: ))ُهالسَّالَُم َعلَيكُْم َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُت((  cho 

người thân.  
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Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban sự bình an, sự khoan dung và phúc lành của 
Ngài cho các bạn.}  

 
 
 

12- Lời cầu xin khi đi Masjid (Thánh Đường). 
19- 

 ،ُنوًرا فَْوِقيْن ِمَو ،ُنوًرا َبَصرِي َوِفي ،ُنوًرا َسْمِعي َوِفي ،ُنوًرا ِلَسانِي َوِفي، ُنوًرا قَلْبِي ِفي اْجَعلْ اللَُّهمَّ((
 َواْجَعلْ ،ُنوًرا َخلِْفيْن ِمَو ،ُنوًرا أََماِميْن ِمَو ،ُنوًرا يِشَماِل َوَعْن ،ُنوًرا َيِمينِي َوَعْن ،ُنوًرا َتْحِتيْن ِمَو
 ،ُنوًرا أَْعِطنِي اللَُّهمَّ .ُنوًرا َواْجَعلْنِي ،ُنوًرا ِلي َواْجَعلْ ،ُنوًرا ِلي َوَعظِّْم ،ُنوًرا ِلي َوأَْعِظْم ،ُنوًرا َنفِْسي ِفي

 ))ُنوًرا َوِفي َبَشرِي ،ُنوًرا رِيَوِفي َشْع ،ُنوًرا َوِفي َدِمي ،ُنوًرا َوِفي لَْحِمي ،ُنوًرا يَعَصبِ َواْجَعلْ ِفي
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài ban ánh sáng cho con tim, cho lưỡi, 

cho lổ tai, cho mắt của bề tôi. Hãy ban ánh sáng ở phía trên, ở phía dưới, ở bên 
phải, ở bên trái, ở phía trước và ở phía sau cho bề tôi. Hãy ban ánh sáng trong cơ 
thể, trong tinh thần, trong thịt, trong máu, trong tóc và trong con người của bề tôi.} 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 ))يـِعظَاِم يـِف َوُنوًرا ... رِيـقَْب يـِف ي ُنوًراـِل اْجَعلْ مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban ánh sáng ở trong ngôi mộ của bề tôi ... 

cả trong xương của bề tôi.}  

 ))وًراـُن يـَوزِْدنِ ،وًراـُن يـَوزِْدنِ ،وًراـُن يـَوزِْدنِ((
Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài hãy thêm ánh sáng cho bề tôi.} Hadith do Al-

Bukhory ghi lại. 

 ))ورٍـُن لَىـَع وًراـُن يـِل ْبـَوَه((
Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài hãy ban cho bề tôi ánh sáng đẹp nhất.} Hadith 

được trích trong quyển Fath Al-Bary của Ibn Hajar. 
 

13- Lời cầu xin khi vào Masjid. 

))َعلَـى َرُسـولِ اِهللا بِْسـمِ اِهللا، َوالصَّـالَةُ َوالسَّـالَُم((  -20  
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cầu xin Allah ban hồng ân và sự bình an cho 

Thiên Sứ của Ngài.} Hadith do Abu Dawud và Al-Nasa-y ghi lại. 

 ))َمِتَكـَرْح أَْبَواَب يـِل ْحـافَْت مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa khoan dung 

độ lượng của Ngài cho bề tôi.} Hadith do Muslim ghi lại. 

 ))الرَّجِيمِ الشَّْيطَاِن ِمَن الْقَِدميِ َوُسلْطَانِِه ،الْكَرِميِ َوبَِوْجهِِه ،الَْعِظيمِ بِاِهللا أَُعوذُ((

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Rất Mực Rộng Lượng, 
Đấng có uy quyền vĩnh hằng che chở tránh xa sự cám dỗ của Shayton đáng bị 
nguyền rủa.}  
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Thiên sứ  nói: “Khi cầu xin như thế Shayton nói: ‘y đã được bảo vệ 
tránh khỏi ta trong ngày hôm nay.’” Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

 
 
 

 
14- Lời cầu xin khi ra Masjid. 

21- 

 ،ِلَكـْن فَْضـأَلَُك ِمـي أَْسـمَّ إِنِّـاللَُّه بِْسـمِ اِهللا، َوالصَّـالَةُ َوالسَّـالَُم َعلَـى َرُسـولِ اِهللا،((
 ))ْيطَاِن الرَّجِيمِـالشَّ َنـي ِمـمَّ اْعِصْمنِـاللَُّه

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. cầu xin Allah ban hồng ân và sự bình an cho 
Thiên Sứ của Ngài, bề tôi cầu xin sự ưu đãi nơi Ngài, và cầu xin Ngài che chở bảo 
vệ bề tôi tránh khỏi sự cám dỗ của loài Shayton đáng bị nguyền rủa.} Hadith do 
Muslim, Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại. 
 

15- Lời tụng niệm khi nghe Azan. 
22- Nabi  nói: “Khi nghe Muazzin )1(  nói thì nói theo lời anh ta ngoại 

trừ hai câu:  ))َحـيَّ َعلَـى الصَّـالَِة((  
Ý nghĩa: {Hãy nhanh nhanh đến dâng lễ Solah.}  

 ))َحـيَّ َعلَـى الْفَـالَحِ((
Ý nghĩa: {Hãy nhanh nhanh đến với sự chiến thắng.} 

thì nói: ))َاِهللابِ إِالَّ وَّةَـقُ َوالَ ْولَـَح ال(( .” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

Ý nghĩa: {Không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có 
quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.} 

 
 ** Lời tụng niệm sau Azan. 

23-  

ـَٰه الََوأََنا أَْشـَهُد أَنْ (( ، َوأَنَّ ُمَحمَّـداً َعْبـُدُه َوَرُسـولُُه، ُهـلَ رِيَكـَش الَ ُهَدـَوْح اُهللا إِالَّ إِلَ
  ))اًـِدين مِالَـَوبِاِإلْس ،والًـَرُس ٍدـَوبُِمَحمَّ ،اًـَرّب بِاِهللا ُتـَرِضي

Ý nghĩa: {Và tôi xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài và quả thực, 
Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài. Tôi đã hài lòng Allah là 
Thượng Đế, hài lòng Muhammad  là vị Thiên Sứ và hài lòng Islam là chính 
đạo.} Hadith do Muslim ghi lại.  

))ـى َنبِيَِنـا ُمَحمَّـٍداللَُّهـمَّ َصلِّ َوَسـِلْم َعلَ((      -24  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban hồng phúc và sự bình an cho Nabi 

Muhammad của chúng tôi.} 

                                                 
(1) Mu-az-zin là người kêu gọi hành lễ Solah. 
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25- 

 ،يلَةَـَوالْفَِض يلَةَـالَْوِس ًداـُمَحمَّ آِت ،اِئَمِةـالْقَ ِةالَـَوالصَّ ،امَِّةـالتَّ الدَّْعَوِة ِذِهـَه َربَّ مَّـاللَُّه((
 ))، إِنََّك الَ ُتْخـِلُف الِْميـَعاَدْدَتُهـَوَع الَِّذي وداًـَمْحُم اًـَمقَام ُهـثَْواْبَع

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của lời kêu gọi này, là Chủ 
Nhân của sự bình an vĩnh hằng. Cầu xin Ngài hãy ban cho Nabi Muhammad ngôi 
nhà trên thiên đàng, ở trên một địa vị cao nhất trên mọi tạo vật. Và hãy phục sinh 
Người lại vào Ngày phán xử trên cương vị được mọi người khen ngợi. Quả thực, 
Ngài (rất uy tín) không bao giờ thất hứa.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.  

Nabi  nói: “Ai cầu xin (như vậy sau Azan) thì y được Ta biện hộ 
cho vào Ngày Sau.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

26- Thiên Sứ  nói:  
  .رواه أبو داود والترمذي وأمحد)) ُيَردُّ الََيْدُعو ِلَنفِْسِه َبَني اَألذَاِن َواِإلقَاَمِة، فَإِنَّ الدَُّعاَء ِحيَنِئٍذ (( : اللَِّه َرُسولُ قَالَ

“Hãy cầu xin cho bản thân trong khoảng giữa Azan và Iqomah. Quả thực, lời 
cầu xin sẽ không bị từ chối.” Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy và Ahmad ghi 
lại. 
 

16- Lời cầu xin Istiftah )1(  

27- 

 مَّـاللَُّه .رِبِـَوالَْمْغ رِقِـالَْمْش َبْيَن ْدَتـَباَع اـكََم ،َخطَاَياَي َوَبْيَن يـَبْينِ ْدـَباِع مَّـاللَُّه((
 ْنـِم لْنِيـاغِْس مَّـاللَُّه .الدََّنسِ َنـِم اَألْبَيُض الثَّْوُب ىـُيَنقَّ اـكََم ،َخطَاَياَي ْنـِم يـَنقِّنِ

 ))َوالَْبَرِد اِءـَوالَْم بِالثَّلْجِ َخطَاَياَي
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy cách xa giữa bề tôi và tội lỗi 

giống như Ngài đã cách xa hai hướng đông và tây. Hãy tẩy sạch tội lỗi cho bề tôi 
giống như tẩy chất dơ ra khỏi áo trắng và hãy tẩy rửa bề tôi được sạch tội lỗi (như 
được tắm sạch) bằng nước tinh khiết.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

28- 

ـَٰه َوالَ دَُّكـَج ىـَوَتَعالَ ،ُمَكـاْس اَرَكـَتَبَو ،ِدَكـَوبَِحْم مَّـاللَُّه ْبَحاَنَكـُس((  ))ُرَكـغَْي إِلَ
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng 

tán dương, may mắn thay Đại Danh của Ngài, tối cao thay uy quyền của Ngài và 
không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do 
Abu Dawud, Al-Tirmizy, Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.  

29- 

 إِنَّ ،رِِكَنيـالُْمْش ِمَن أََنا اـَوَم ،َحنِيفاً َواَألْرَض َماَواِتـالسَّ فَطََر ِللَِّذي َيـَوْجهِ َوجَّْهُت((
 ِمَن َوأََنا أُِمْرُت َوبِذَِلَك ،لَُه رِيَكـَش الَ ،الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه َوَمَماِتي ،َوَمْحَياَي ،ُنُسِكيَو ،ِتيَصالَ

ـَٰه الَ الَْمِلُك أَْنَت اللَُّهمَّ .الُْمْسِلِمَني  َواْعَتَرفُْت ،َنفِْسي ظَلَْمُت ،َعْبُدَك َوأََنا ،َربِّي أَْنَت ،أَْنَت إِالَّ إِلَ

                                                 
(1)  Is-tif-tah là lời cầu xin trong lúc dâng lễ Solah sau khi nói Allahu Akbar lần đầu tiên. 
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 الَ قِاَألْخالَ نِـَألْحَس َواْهِدنِي ،أَْنَت إِالَّ الذُُّنوَب َيْغِفُر الَ إِنَُّه ،َجِميًعا يـذُُنوبِ ِلي فَاغِْفْر ،ْنبِيبِذَ
 لَبَّْيَك ،أَْنَت إِالَّ ئََهايَّـَس َعنِّي َيْصرُِف الَ ئََهايَّـَس َعنِّي َواْصرِْف ،أَْنَت إِالََّ نَِهاـَألْحَس َيْهِدي
 ،الَْيَتـَوَتَع اَركَْتـَتَب ،َوإِلَْيَك بَِك أََنا ،إِلَْيَك لَْيَس رُّـَوالشَّ ،َيَدْيَك ِفي كُلُُّه َوالَْخْيُر ،َدْيَكْعـَوَس
 ))إِلَْيَك وُبـَوأَُت َتْغِفُرَكـأَْس

Ý nghĩa: {Bề tôi đã hướng mặt về Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất 
một cách vững vàng và bề tôi không phải là những kẻ thờ đa thần. Quả thực, lễ 
Solah, vật tế và mạng sống lẫn cái chết của bề tôi thuộc về Allah Đấng Chúa Tể 
của vũ trụ mà không có cộng tác, vì lẽ đó bề tôi nhận được lệnh phải thành tâm tôn 
thờ và bề tôi thuộc nhóm người Muslim. Thưa Allah! Ngài là Đức Vua không có 
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, Ngài là Thượng Đế 
của bề tôi và bề tôi là tôi tớ của Ngài. Bề tôi đã phạm sai lầm và tội lỗi, cầu xin 
Ngài hãy dung thứ tất cả tội lỗi cho bề tôi. Quả thực, không ai có khả năng dung 
thứ tội ngoại trừ Ngài. Cầu xin hãy ban cho bề tôi có được đức tính tốt đẹp nhất, 
không ai có khả năng ban cho ngoại trừ Ngài. Và hãy đem mọi điều xấu tránh xa 
bề tôi bởi vì không ai có khả năng mà chỉ có Ngài. Vâng, bề tôi nghe lời Ngài, 
tuân lệnh Ngài, tất cả điều tốt xuất phát từ đôi tay Ngài và mọi điều xấu không 
được dâng hiến cho Ngài. Bề tôi là do Ngài tạo hóa và thuộc về Ngài, Ngài là 
Đấng Tối Cao đã ban mọi điều may mắn, cầu xin Ngài dung thứ tội lỗi cho bề tôi 
và bề tôi quay trở về sám hối với Ngài.} Hadith do Muslim ghi lại.  

30- 

 الَْغْيبِ اِلَمـَع ،َواَألْرضِ َماَواِتـالسَّ اِطَرـفَ ،َراِفيلَـَوإِْس ،كَاِئيلَـَوِمي ،ْبَراِئيلَجِ َربَّ مَّـاللَُّه((
 اـِلَم يـِدنِـاْه ،ونَـِلفَُتـَيْخ ِفيِه كَاُنوا اـِفيَم اِدَكـِعَب َبْيَن كُُمـَتْح أَْنَت ،َهاَدِةـَوالشَّ
 ))مٍـَتِقيـُمْس َراٍطـِص ىـإِلَ اُءـَتَش ْنـَم ِديـَتْه إِنََّك ،بِإِذْنَِك قِّـالَْح َنـِم ِهـِفي ُتِلَفـاْخ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của Jibroil, Mikail và Isrofil, 
Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất, Đấng am tường mọi việc vô hình cũng như 
hữu hình, Ngài là Thẩm Phán phân xử những điều tranh cải giữa các bầy tôi của 
Ngài. Cầu xin hãy hướng dẫn bề tôi làm đúng nhất trong sự bị tranh cải bằng mệnh 
lệnh của Ngài. Quả thực, Ngài muốn hướng dẫn bất cứ ai tùy thích theo con đường 
chính đạo.} Hadith do Muslim ghi lại. 

31- 

 ِللَِّه ْمُدـَوالَْح ،ًرياـكَِث ِللَِّه ْمُدـَوالَْح ،كَبِرياً ُرـأَكَْب اُهللا ،كَبِرياً ُرـأَكَْب اُهللا ،كَبِرياً ُرـأَكَْب اُهللا((
 ،يالًـَوأَِص ُبكَْرةً اِهللا ْبَحانَـَوُس ،يالًـَوأَِص ُبكَْرةً اِهللا ْبَحانَـَوُس ،ًرياـكَِث ِللَِّه ْمُدـَوالَْح ،ًرياـكَِث
 ))زِِهـَوَهْم ِهـَوَنفِْث ِهـَنفِْخ ْنـِم ْيطَاِنـالشَّ َنـِم بِاِهللا أَُعوذُ ،يالًـَوأَِص ُبكَْرةً اِهللا ْبَحانَـَوُس

Ý nghĩa: {Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, tất cả mọi 
lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của 
Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, việc tán dương Allah thì từ 
sáng đến chiều, việc tán dương Allah thì từ sáng đến chiều, việc tán dương Allah 
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thì từ sáng đến chiều. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi sự thổi phù phép và lời xúi 
giục của Shayton.} Hadith do Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah và Ahmad ghi lại. 

32- 

 قَيُِّم أَْنَت ْمُدـالَْح َولََك ،ِفيهِنَّ ْنـَوَم َواَألْرضِ َمَواِتـالسَّ ُنوُر أَْنَت ُدـالَْحْم لََك اللَُّهمَّ((
 ،ِفيهِنَّ ْنـَوَم َواَألْرضِ َمَواِتـالسَّ َربُّ أَْنَت ْمُدـالَْح لََكَو ،ِفيهِنَّ ْنـَوَم َواَألْرضِ َمَواِتـالسَّ
 اِتَمَوـالسَّ َمِلُك أَْنَت ْمُدـالَْح لََكَو ،ِفيهِنَّ ْنـَوَم َواَألْرضِ َمَواِتـالسَُّملُْك  أَْنَت ْمُدـالَْح لََكَو

 َوالَْجنَّةُ ،قُّـَحالْ َوِلقَاُؤَك ،قُّـَحالْ َوقَْولَُك ،قُّـَحالْ َوَوْعُدَك ،قُّـالَْح أَْنَت ،ْمُدـالَْح َولََك ،َواَألْرضِ
 ،لَْمُتـأَْس لََك اللَُّهمَّ .، َوالسَّـاَعةُ َحـقٌّقٌّـَح  َوُمَحمٌَّد ،قٌّـَح َوالنَّبِيُّونَ ،قٌّـَح َوالنَّاُر ،قٌّـَح

 اـَم يـِل فَاغِْفْر .َحاكَْمُت َوإِلَْيَك ،َخاَصْمُت َوبَِك ،أََنْبُت َوإِلَْيَك ،آَمْنُت َوبَِك ،َتَوكَّلُْت َوَعلَْيَك
ـَٰه الَ الُْمَؤخُِّر َوأَْنَت ،الُْمقَدُِّم أَْنَت ،أَْعلَْنُت َوَما ،أَْسَرْرُت اـَوَم ،أَخَّْرُت اـَوَم ،قَدَّْمُت ، أَْنَت إِالَّ إِلَ
ـٰهِأَْنَت  ـَٰه الَ ـيإِلَ   ))أَْنَت إِالَّ إِلَ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, 
Ngài là Ánh Sáng là Hào Quang của các tầng trời và trái đất và tất cả vạn vật trong 
chúng. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài là Đấng dựng lên 
các tầng trời và trái đất và tất cả vạn vật trong chúng. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán 
dương đều là của Ngài, Ngài là Chủ Nhân là Thượng Đế các tầng trời và trái đất 
và tất cả vạn vật trong chúng. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, 
Ngài nắm mọi quyền hành, mọi quyền cai quản trên các tầng trời và dưới đất và tất 
cả vạn vật trong chúng. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài 
Đức Vua của các tầng trời và trái đất. Và tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là 
của Ngài, Ngài là hiện thực, lời hứa của Ngài, lời nói của Ngài và cuộc gặp gỡ 
Ngài là sự thực, thiên đàng, địa ngục và các vị Thiên Sứ là có thực, Muhammad  
là có thực, Ngày Tận Thế là sự thật. Thưa Allah! Vì Ngài bề tôi phủ phục, vì Ngài 
bề tôi phó thác, vì Ngài bề tôi tin tưởng, vì Ngài bề tôi sám hối và vì Ngài bề tôi 
thánh chiến và cũng vì Ngài bề tôi phân xử. Cầu xin hãy tha tội cho bề tôi về 
những gì đã làm trong quá khứ cũng như những gì chưa làm trong tương lai và về 
những việc làm thầm kín cũng như những việc đã phô bày. Ngài là Đấng bắt đầu 
cũng là Đấng kết thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại 
trừ Ngài, Ngài là Thượng Đế của bề tôi mà không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng ngoại trừ Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.    

 
17- Lời cầu xin khi Rukúa )1(  

33- Đọc ba lần:  ))ُِسْبـَحانَ َربِّـَي الَْعـِظيم((  
  Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật vĩ đại!}  

))يـِل ْراغِْف اللَُّهمَّ ،ْمِدَكـَوبَِح اـَربََّن اللَُّهمَّ ْبَحاَنَكـُس((   -34   
                                                 
(1) Rukúa là cúi gập người 90 độ về phía trước trong lúc dâng lễ Solah.  
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Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah! Thượng Đế của chúng tôi và bằng lời 
ca ngợi Ngài mà tụng niệm tán dương, cầu xin Ngài hãy dung thứ tội cho bề tôi.} 
Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

))َوالرُّوحِ ِئكَِةالَـالَْم َربُّ دُّوٌسـقُ بُّوٌحـُس((   -35  

Ý nghĩa: {Vinh quang thay, trong sạch thay Thượng Đế của các vị Thiên 
Thần và Ruh (Jibril).} Hadith do Muslim ghi lại. 

36-  

 ،يـَوُمخِّ ،رِيـَوَبَص ،يـَسْمِع لََك َعـَخَش ،لَْمُتـأَْس َولََك ،آَمْنُت َوبَِك ،َركَْعُت لََك اللَُّهمَّ((
  ))يَّـَمَدقَ ِهبِ ْتلَّقََتـاْس اَمَو، يـَوَعَصبِ ،يـَوَعظِْم

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Vì Ngài bề tôi Rukúa, vì Ngài bề tôi tin tưởng, vì 
Ngài mà bề tôi phủ phục, và cũng vì Ngài mà thính giác, thị giác, trí tuệ, xương 
cốt lẫn cơ thể và tất cả những gì đôi chân bề tôi chịu đựng đều kính sợ Ngài.} 
Hadith do Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmizy và Al-Nasa-y ghi lại. 

))َوالَْعظََمِة رَِياِءـَوالِْكْب وِتـَوالَْملَكُ ُروِتـالَْجَب ِذي َحانَـُسْب((   -37  
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Đấng có uy quyền tối cao, nắm mọi quyền 

cai quản, Đấng Tự Cao Tự Đại và Đấng Vĩ Đại.} Hadith do Abu Dawud, Al-Nasa-
y và Ahmad ghi lại. 

 
18- Lời cầu xin đứng trở lại sau Rukúa. 

))َسـِمَع اُهللا ِلَمـْن َحِمـَدُه((        -38  
Ý nghĩa: {Allah hằng nghe thấy tất cả lời ca ngợi của ai tán dương ca 

tụng Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

))ِهـِفي اَركاًـُمَب طَيًِّبا ،رياًـكَِث داًـَحْم ،ُدـالَْحْم َولََك اـَربََّن((  -39  
Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế chúng tôi! Mọi lời ca ngợi tán dương là của 

Ngài, chỉ vì Ngài chúng tôi thành tâm ca tụng và ngày càng nhiều hơn.} Hadith do 
Al-Bukhory ghi lại. 

40- 

 ْيٍءـَش ْنـِم َتـِشئْ اـَم لَْءـَوِم َوَمـا َبْيَنُهَمـا، اَألْرضِ لَْءـَوِم ،َماَواِتـالسَّ لَْءـِم((
 انَِعـَم الَ اللَُّهـمَّ. ، أََحـقُّ َمـا قَالَ الَْعْبُد، َوكُلَُّنـا لََك َعْبـٌدِدـَوالَْمْج ،اِءـالثََّن أَْهلَ ،ُدـَبْع
 ))دُّـالَْج ِمْنَك دِّـالَْج ذَا ُعـَيْنفَ َوالَ ،َمَنْعَت اـِلَم َيـُمْعِط َوالَ ،طَْيَتأَْع اـِلَم

Ý nghĩa: {Trong các tầng trời, dưới đất và vạn vật giữa chúng đầy ắp (lời 
ca tụng tán dương Allah), và đất ắp cả những gì Ngài muốn sau đó. Allah là Chủ 
Nhân của mọi lời ca tụng tán dương, là Đấng nắm giử mọi uy quyền, là Đấng rất 
xứng đáng được các bầy tôi ca ngợi, và tất cả chúng tôi là bầy tôi của Ngài. Thưa 
Allah! sẽ không có quyền lực nào ngăn cản với những gì Ngài đã ban phát cũng 
như không có thế lực nào ban phát trong khi Ngài đã ngăn cấm và cũng không có 
sự giàu có nào giúp đỡ được bản thân y đối với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt 
đẹp).} Hadith do Muslim ghi lại. 
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19- Lời cầu xin lúc quỳ lạy. 

41- Đọc ba lần: ))ُسْبـَحانَ َربِّـَي اَألْعلَـى((  

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật tối cao!}  

))يـِل اغِْفْر اللَُّهمَّ ،ْمِدَكـَوبَِح اـَربََّن اللَُّهمَّ ْبَحاَنَكـُس((  -42  
Xem ý nghĩa ở hadith số 34. 

))َوالرُّوحِ ِئكَِةالَـالَْم َربُّ دُّوٌسـقُ بُّوٌحـُس((   -43  
Xem ý nghĩa ở hadith số 35. 
 
44-  

 ،ُهـَخلَقَ ِللَِّذي َيـَوْجهِ َجَدـَس ،لَْمُتـأَْس َكـَولَ ،آَمْنُت َوبَِك ،َجْدُتـَس َكـلَ مَّـاللَُّه((
 ))اِلِقَنيـالَْخ ُنـأَْحَس اُهللا اَرَكـَتَب ،َرُهـَوَبَص ،ْمَعُهـَس قَّـَوَش ،وََّرُهـَوَص

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Vì Ngài mà bề tôi quỳ lạy, vì Ngài mà bề tôi tin 
tưởng và cũng vì Ngài mà bề tôi phủ phục. Đây bề tôi cúi mặt quỳ lạy Ngài, Đấng 
đã tạo hóa ra nó và làm cho nó hoàn hảo đồng thời tạo cho nó thính giác và thị 
giác. Phúc thay Allah, Đấng tạo hóa ưu việt.} Hadith do Muslim ghi lại. 

))َوالَْعظََمِة رَِياِءـَوالِْكْب َوالَْملَكُوِت ُروِتـالَْجَب ِذي َحانَـُسْب((  -45  
Xem ý nghĩa ở hadith số 37. 
46- 

 ))رَُّهـَوِس ُهـنَِيَتَوَعالَ ،َرُهـَوآِخ ُهـَوأَوَّلَ ،ُهـَوجِلَّ ُهـِدقَّ ،ُهـكُلَّ يـذَْنبِ يـِل ْرـاغِْف مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy dung tha tất cả tội lỗi cho bề tôi cho 

dù đã phạm ít hay nhiều, hãy tha thứ từ đầu cho đến cuối, hãy tha thứ những gì bề 
tôi đã phô bày hay còn giấu giếm.} Hadith do Muslim ghi lại. 

47- 

 بَِك وذُـَوأَُع ،وَبِتَكـُعقُ ْنـِم افَاِتَكـُمَعَوبِ ،َخِطَكـَس ْنـِم بِرَِضاَك وذُـأَُع يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
 ))َكـَنفِْس ىـَعلَ أَثَْنْيَت اـكََم أَْنَت ،َعلَْيَك اًءـثََن يـأُْحِص الَ َكـِمْن

Ý nghĩa: {Thưa 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 che chở tránh 
xa hành phạt, xin Ngài đừng bắt tội về những gì bề tôi không có khả năng thực 
hiện. Ngài là Đấng xứng đáng với những gì mà Ngài đã tự ca ngợi.} Hadith do 
Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại. 

 
20- Lời cầu xin khi ngồi giữa hai lần quỳ lạy. 

))َربِّ اغِْفـْر ِلـي، َربِّ اغِْفـْر ِلـي((       -48  

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho bề tôi.} 
Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

49-  
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 ))يـَواْرفَْعنِ ،يـَواْرُزقْنِ يـَوَعاِفنِ ،يـَواْجُبْرنِ ،يـَواْهِدنِ ،يـَواْرَحْمنِ ،يـِل ْرـاغِْف مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ, khoan dung độ lượng và 

dẫn dắt bề tôi. Cầu xin Ngài ban cho bề tôi phú quí, sự lành mạnh, bổng lộc và 
nâng cao địa vị của bề tôi (ở trần gian và ngày sau).} Hadith do Abu Dawud, 
Tirmizy và Ibn Majah ghi lại. 

 
 

21- Lời cầu xin lúc quỳ lạy khi đọc Qur’an. 
50-  

§  ¨  }  بَِحـْوِلِه َوقُـوَِّتـِه، َرُهـَوَبَص ،ْمَعُهـَس قَّـَوَش، ُهـَخلَقَ ِللَِّذي َيـَوْجهِ َجَدـَس((
  ª  ©z(( 

Ý nghĩa: {Đây bề tôi cúi mặt quỳ lạy Đấng đã tạo hóa ra nó đồng thời 
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 do Tirmizy, Ahmad và Al-Hakim ghi lại. 

51-  

 ،ذُْخًرا ِعْنَدَك يـِل َواْجَعلَْها ،ًراوِْز بَِها يـَعنِّ َوَضْع ،أَْجًرا ِعْنَدَك بَِها يـِل اكُْتْب مَّـاللَُّه((
 ))َداُوَد َعْبِدَك ْنـِم َتقَبَّلَْتَها اـكََم ،يـِمنِّ لَْهاـَوَتقَبَّ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy viết (cái lạy này) của bề tôi là 
một phần thưởng từ Ngài, hãy xóa đi điều phạm tội của bề tôi và hãy biến nó thành 
một kho báu nơi Ngài. Cầu xin hãy chấp nhận nó giống như Ngài đã chấp nhận 
(cái lạy của) Nabi Dawud.} Hadith do Tirmizy và Al-Hakim ghi lại. 
 

22- Al-Ta-shah-hud )1(  

52- 

 ،ُهـَوَبَركَاُت اِهللا َوَرْحَمةُ يُّـالنَّبِ أَيَُّها َكَعلَْي ُمالَـالسَّ ،اُتـَوالطَّيَِّب لََواُتـَوالصَّ ،ِللَِّه التَِّحيَّاُت((
ـَٰه الَ أَنْ َهُدـأَْش ،اِلِحَنيـالصَّ اِهللا ِعَباِد ىـَوَعلَ ،َناـَعلَْي ُمالَـالسَّ  داًـُمَحمَّ أَنَّ َهُدـَوأَْش اُهللا إِالَّ إِلَ
  ))ولُُهـَوَرُس ُدُهـَعْب

Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động tôn thờ là của 
Allah. Cầu xin Ngài ban bình an, sự khoan dung và phúc lành cho Nabi, cho chúng 
tôi và cho tất cả những người đạo hạnh trong số bầy tôi của Ngài. Tôi xác nhận 
không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah và xin 
chứng nhận Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.} Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
23- Lời cầu xin phúc lành cho Nabi   sau Al-Ta-Shah-hud. 

53- 

                                                 
(1) Al-Ta-shah-hud là ngồi lại tụng niệm ở rakat thứ hai lúc dâng lễ Solah và ở rakat cuối cùng. 
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 ،َمـإِْبَراِهي ىـلََع لَّْيَتـَص اـكََم ،ٍدـُمَحمَّ آلِ ىـَوَعلَ ،ٍدـُمَحمَّ ىـَعلَ لِّـَص مَّـاللَُّه((
 آلِ ىـَوَعلَ ،ٍدـُمَحمَّ ىـَعلَ َبارِْك مَّـاللَُّه .ٌدـَمجِي ٌدـَحِمي إِنََّك ،َمـإِْبَراِهي آلِ ىـَوَعلَ
  ))ٌدـَمجِي ِميٌدـَح إِنََّك ،َمـإِْبَراِهي آلِ ىـَوَعلَ ،َمـإِْبَراِهي ىـَعلَ َباَركَْت اـكََم ،ٍدـُمَحمَّ

Ý nghĩa: {Thưa 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 Ibrohim 
và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.} Hadith 
do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

54-  

 آلِ ىـََعلَ لَّْيَتـَص اـكََم أَْزَواجِِه َوذُرِّيَّـِتِه، ىـَوَعلَ ،ٍدـُمَحمَّ ىـَعلَ لِّـَص مَّـاللَُّه((
 آلِ ىـَعلَ َباَركَْت اـكََم أَْزَواجِِه َوذُرِّيَِّتـِه، ىـَوَعلَ ،ٍدـُمَحمَّ ىـَعلَ َبارِْكَو ،َمـإِْبَراِهي
  ))ٌدـَمجِي ٌدـَحِمي إِنََّك ،َمـإِْبَراِهي

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho 
Nabi Muhammad, cho các phu nhân của Người và cho con cháu của Người giống 
như Ngài đã ban cho dòng tộc của Nabi Ibrohim. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao 
và Rộng Lượng.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

24- Lời cầu xin trước khi cho Salam trong lễ Solah. 
55- 

 الَْمْحَيا ِفْتَنِة ْنـَوِم ،َعذَابِ َجَهنََّم ْنـَوِم ،رِـَعذَابِ الْقَْب ْنـِم بَِك وذُـأَُع يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
 ))الدَّجَّالِ يحِـالَْمِس ِفْتَنِة رِّـَش ْنـَوِم ،َوالَْمَماِت

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi 
sự hành phạt trong ngôi mộ và trong địa ngục, tránh khỏi mọi thử thách cám dỗ 
trong cuộc sống trần gian, trước khi chết và tránh mọi điều xấu khi Đadjal xuất 
hiện.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

56- 

 ،الدَّجَّالِ يحِـالَْمِس ِفْتَنِة ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع ،رِـالْقَْب َعذَابِ ْنـِم بَِك وذُـأَُع يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
 مِـالَْمأْثَ َنـِم بَِك وذُـأَُع يـإِنِّ مَّـاللَُّه .اِتـَوالَْمَم اـالَْمْحَي ِفْتَنِة ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع

 ))َرمِـَوالَْمْغ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự hành phạt 

trong ngôi mộ, tránh khỏi mọi thử thách cám dỗ khi Đadjal xuất hiện, ở cuộc sống 
trần gian và trước khi chết. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi tội lỗi và nợ nần.} 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

57-  

 يـِل ْرـفَاغِْف ،أَْنَت إِالَّ وَبـالذُُّن ُرـَيْغِف َوالَ ،ًرياـكَِث اًـظُلْم يـَنفِْس ظَلَْمُت يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
  ))ُمـالرَِّحي وُرـالَْغفُ أَْنَت إِنَّك ،يـَواْرَحْمنِ ،ِدَكـِعْن ْنـِم َرةًـَمْغِف
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi đã sai quấy rất nhiều, không ai 
có khả năng tha thứ cho sự sai quấy đó mà chỉ có Ngài. Cầu xin hãy dung thứ, 
khoan dung cho bề tôi. Quả thực, Ngài là Đấng Rất Mực Khoan Dung, Rất Mực 
Nhân Từ.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
 
 
 
58- 

 اـَوَم ،أَْعلَْنُت اـَوَم ،َرْرُتـأَْس اـَوَم ،أَخَّْرُت اـَوَم ،قَدَّْمُت اـَم يـِل ْرـاغِْف مَّـاللَُّه((
ـَٰه الَ ،ُرـَؤخِّـالُْم َوأَْنَت دُِّمـالُْمقَ أَْنَت ،يـِمنِّ بِِه ُمـأَْعلَ أَْنَت اـَوَم ،َرفُْتـأَْس  ))أَْنَت إِالَّ إِلَ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội cho bề tôi với những tội 
lỗi đã qua và sau này, về những tội lỗi mà bề tôi còn giấu giếm hoặc đã truyền bá, 
những tội lỗi đã phạm nhiều lần, và về những tội lỗi mà Ngài biết rõ hơn bề tôi. 
Ngài là Đấng bắt đầu cũng là Đấng kết thúc, không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do Muslim ghi lại. 

))ِعَباَدِتَك نِـَوُحْس ،رَِكـكْـَوُش ،ِذكْرَِك ىـَعلَ يـأَِعنِّ مَّـاللَُّه((  -59  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy giúp đỡ bề tôi luôn (miệng) ca tụng 

tạ ơn Ngài và luôn làm tốt đẹp trong việc thờ phụng Ngài.} Hadith do Abu Dawud, 
Tirmizy ghi lại và được Shaikh Al-Albany xức thực. 

60-  

 ىـإِلَ أَُردَّ أَنْ بَِك وذُـَوأَُع ،الُْجْبنِ َنـِم بَِك وذُـَوأَُع ،الُْبْخلِ َنـِم بَِك وذُـأَُع يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
  ))رِـالْقَْب ذَابِـَع ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع ،الدُّْنَيا ِفْتَنِة ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع ،رِـالُْعْم أَْرذَلِ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi 
sự keo kiệt, bần tiện, nhúc nhát, tránh khỏi sự yếu ớt khi về già, tránh khỏi sự thử 
thách của Đadjal và tránh khỏi sự hành phạt ở dưới mộ.} Hadith do Al-Bukhory 
ghi lại. 

))اللَُّهـمَّ إِنِّي أَْسـأَلَُك الَْجنَّةَ، َوأَُعـوذُ بَِك ِمـَن النَّارِ((   -61  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài ban cho thiên đàng 

và hãy bảo vệ bề tôi khỏi hỏa ngục}. Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại. 
62- 

 يـَوَتَوفَّنِ ،يـِل َخْيًرا الَْحَياةَ َعِلْمَت اـَم يـأَْحيِنِ ،الَْخلْقِ ىـَعلَ َوقُْدَرِتَك الَْغْيَب بِِعلِْمَك مَّـاللَُّه((
 ،َهاَدِةـَوالشَّ الَْغْيبِ يـِف َيَتَكـَخْش َكأَلُـأَْسإِنِّـي  مَّـاللَُّه .يـِل َخْيًرا الَْوفَاةَ َعِلْمَت إِذَا
 ،َوالْفَقْرِ ىـي الِْغَنـِف َدـالْقَْص أَلَُكـَوأَْس ،َوالَْغَضبِ الرَِّضا يـِف قِّـالَْح كَِلَمةَ أَلَُكـَوأَْس
 ،الْقََضاِء َبْعَد الرَِّضا أَلَُكـَوأَْس ،َتْنقَِطُع الَ َعْينٍ قُرَّةَ أَلَُكـَوأَْس ،ُدـَيْنفَ الَ َنِعيًما أَلَُكـَوأَْس
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 ،ِلقَاِئَك ىـإِلَ ْوَقـَوالشَّ ،َوْجهَِك ىـإِلَ النَّظَرِ لَذَّةَ أَلَُكـَوأَْس ،ْوِتـالَْم َبْعَد الَْعْيشِ َبْرَد أَلَُكـَوأَْس
  ))َتِديَنـُمْه ُهَداةً َواْجَعلَْنا ،َمياِناِإل بِزِيَنِة نَّاـَزيِّ مَّـاللَُّه .لٍَّةـُمِض ِفْتَنٍة َوالَ ،ُمِضرٍَّة رَّاَءـَض غَْيرِ يـِف

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài am tường mọi điều huyền bí và có khả năng 
trên tất cả mọi tạo vật, xin hãy ban cho bề tôi được sống nếu cuộc sống tốt đẹp hơn 
đối với bề tôi, bằng ngược lại hãy ban cho cái chết nếu sự chết đó tốt hơn đối với 
bề tôi. Cầu xin Ngài ban cho bề tôi lòng kính sợ Ngài trong mọi hoàn cảnh từ 
những điều hiện thực cũng như những điều huyền bí. Cầu xin ban cho bề tôi nói 
lời đúng đắn trong lúc hài lòng cũng như lúc giận. Cầu xin ban cho bề tôi cuộc 
sống khá giả không quá giàu cũng không quá nghèo. Cầu xin ban cho sự hưởng 
thụ vĩnh viễn (ở thiên đàng) và sự vui vẻ, hạnh phúc không bao giờ kết thúc. Cầu 
xin ban cho sự hài lòng về định mệnh dù tốt hay xấu và sự thỏa mái sau khi chết. 
Cầu xin ban cho sự sung sướng khi được nhìn thấy gương mặt Ngài và nổi mong 
ước được gặp Ngài. Cầu xin hãy trang hoàng đức tin cho chúng tôi và hãy ban cho 
chúng tôi thuộc nhóm người được hướng dẫn.} Hadith do Al-Nasa-y, Ahmad ghi 
lại và đã được Shaikh Al-Albany xác thực. 

63-  

 ،ْدـُيولَ َولَْم ْدـَيِل لَْم الَِّذي ،ُدـالصََّم ُدـاَألَح ُدـالَْواِح بِأَنََّك أَُهللا َيا أَلَُكـأَْس يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
 ))ُمـالرَِّحي فُوُرـالَْغ أَْنَت إِنََّك ،يـذُُنوبِ يـِل َرـَتْغِف أَنْ ،ٌدـأََح كُفًُوا ُهـلَ ْنـَيكُ َولَْم

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi van xin Ngài bởi vì Ngài là  
Đấng duy nhất, Đấng tự hữu, Đấng độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả, Ngài 
không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, và không một ai (hay vật gì) có 
thể so sánh với Ngài đặng, hãy dung thứ tội cho bề tôi. Quả thực, Ngài là Đấng 
Rất Mực Khoan Dung, Rất Mực Nhân Từ.} Hadith do Al-Nasa-y, Ahmad ghi lại 
và đã được Shaikh Al-Albany xác thực. 

64- 

ـَٰه الَ ُدـالَْحْم َكـلَ بِأَنَّ أَلَُكـأَْس يـإِنِّ مَّـاللَُّه((  ،َكـلَ يَكرِـَش الَ َدَكـَوْح أَْنَت إِالَّ إِلَ
إِنِّـي  ،وُمـقَيُّ َيا يُّـَح َيا ،َرامِـَواِإلكْ لِالَـالَْج ذَا َيا ،َواَألْرضِ َمَواِتـالسَّ ِديَعـَبَيا  ،انُـالَْمنَّ

 ))أَْسـأَلَُك الَْجنَّـةَ، َوأَُعـوذُ بَِك ِمـَن النَّـارِ
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài bởi vì Ngài là Đấng được 

kính dâng tất cả mọi lời ca ngợi và tán dương. Không có Thượng Đế nào xứng 
đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất không có cộng tác với Ngài. Ngài 
là Đấng ban phát tất cả, Ngài là Đấng tạo hóa ra các tầng trời và đất từ cõi không, 
Ngài là Đấng có quyền uy tối cao và rộng lượng, Ngài là Đấng Hằng Sống, là 
Đấng Bất Diệt, van xin Ngài ban cho thiên đàng và hãy bảo vệ bề tôi khỏi hỏa 
ngục}. Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại. 

65- 

ـَٰه الَ اُهللا أَْنَت أَنََّك َهُدـأَْش يـأَنِّبِ أَلَُكـأَْس يـإِنِّ مَّـاللَُّه((  الَِّذي ،َمُدـالصَّ اَألَحُد ،أَْنَت إِالَّ إِلَ
 ))أََحٌد كُفًُوا ُهـلَ ْنـَيكُ َولَْم ْدـُيولَ َولَْم ْدـَيِل لَْم
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài bởi vì bề tôi xác 
nhận chỉ có Ngài là Allah, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng 
ngoại trừ Ngài, Ngài là Đấng Tự Hữu, là Đấng Độc Lập mà tất cả (vạn vật) phải 
nhờ vả nương tựa, Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, và không 
một ai (hay vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng.} Hadith do Abu Dawud, Al-
Tirmizy, Ibn Majah và Ahmad ghi lại. 
 

25- Những lời tụng niệm sau những lần Solah bắt buộc.  

66- Đọc ba lần câu:    ))أَْسـَتْغِفـُر اَهللا((  

Ý nghĩa: {Van xin Allah tha thứ tội cho bề tôi}. Hadith do ông Muslim 
ghi lại.  

 ))َرامِـَواِإلكْ لِالَـالَْج ذَا اَركَْتـَتَب ُمالَـالسَّ َكـَوِمْن ،ُمالَـالسَّ أَْنَت مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Đấng Bình An và sự bình an được đến từ 

Ngài. Thưa Đấng có quyền uy tối cao và rộng lượng Ngài đã ban sự may mắn và 
hạnh phúc.} Hadith do Muslim ghi lại. 

67- 

ـَٰهالَ (( إِالَّ اُهللا َوْحـَدُه الَ َشـرِْيَك لَـُه، لَُه الُْمـلُْك َولَـُه الَْحـْمُد َوُهَو َعلَـى كُلِّ َشـْيٍء  إِلَ
 ))ِمْنَك الَْجـدُّ اللَُّهـمَّ الَ َمـانَِع ِلمـاَ أَْعطَْيَت، َوالَ ُمْعِطَي ِلَمـا َمَنْعَت، َوالَ َيْنفَُع ذَا الَْجـدِّ. قَِديٌر

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều 
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Thưa Allah! sẽ không có uy 
quyền nào ngăn cản với những gì Ngài đã ban phát cũng như không có quyền thế 
nào ban phát trong khi Ngài đã ngăn cấm và cũng không có sự giàu có nào giúp đỡ 
được bản thân y đối với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt đẹp).} Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại. 

68- 

ـَٰهالَ (( إِالَّ اُهللا َوْحـَدُه الَ َشـرِْيَك لَـُه، لَـُه الُْمـلُْك َولَُه احلَْمـُد َوُهَو َعلَـى كُلِّ َشـْيٍء  إِلَ
ـَٰه الَ. الَ َحـْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللا. قَِديٌر ُه الْفَْضـلُ إِالَّ اُهللا، َوالَ َنْعـُبُد إِالَّ إَِياُه، لَـُه النِّْعَمةُ َولَـ إِلَ

ـَٰهالَ . َولَـُه الثََّناُء الَْحَسـُن  ))إِالَّ اُهللا ُمْخِلِصـَني لَـُه الدِّيَن َولَْو كَرَِه الْكَاِفـُرونَ إِلَ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 

có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều 
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Không có sự chuyển động 
nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn. 
Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, chúng tôi 
không tôn thờ (bất cứ thần linh nào) ngoại trừ Ngài (duy nhất), mọi hồng ân, mọi 
sự ưu đãi và mọi lời ca ngợi tán dương tốt đẹp đều là của Ngài. Không có Thượng 
đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, thành tâm thờ phụng Ngài cho 
dù có bị bọn ngoại đạo ganh ghét.} Hadith do Muslim ghi lại.   

69- Đọc mỗi câu dưới đây ba mươi ba lần. 
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))ُسْبـَحانَ اِهللا((    Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah!} 

))َوالَْحْمـُد ِللَِّه((  Ý nghĩa: {Và mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah} 

))َواُهللا أَكَْبـُر((   Ý nghĩa: {Và Allah thật vĩ đại!} 

 Đọc một lần câu:  

ـَٰهالَ ((  ))ٌرإِالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه احلَْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِدي إِلَ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 

có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều 
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.} 

Và Rosul  nói: “Ai tụng niệm như thế sau mỗi lần Solah thì y sẽ 
được xóa đi những lỗi lầm của y cho dù có nhiều như bọt biển.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 

70- Đọc mỗi chương một lần sau Solah Zuhr, Solah Osr và Solah I-sha’, 
đọc ba lần sau Solah Fajr và Solah Mựrịp: 

k j i h g  
ijk 

{  R  Q  P  O  N M  L  K   J  I H  G  F E  D  C  B  A

Sz 

 Ý nghĩa: (Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do Thái, người 
Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa thần): Ngài là Allah, Đấng duy nhất, Allah là 
Đấng tự hữu, Đấng độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả, Ngài không sinh đẻ ra 
ai và cũng không do ai sinh ra, và không một ai (hay vật gì) có thể so sánh với 
Ngài đặng. Chương Al-Ikhlos. 

ijk  

 {  f  e  d c  b  a  `  _   ^ ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

o  n  m  l     k  j i  h   gz 

Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Thượng Đế (Đấng 
Chúa Tể) của buổi rạng đông che chở, tránh khỏi sự tác hại của những vật mà 
Ngài đã tạo, và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ, và khỏi sự tác hại của 
những kẻ thổi (phù phép) vào những chiếc gút thắt, và khỏi sự hãm hại của những 
kẻ đố kỵ khi họ ganh tị. Chương Al-Falaq. 

ijk  

 {_  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r   q  p  

 c  b  a   ` e  d    i  h  g  fz 
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Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): Ta cầu xin Thượng Đế (Đấng Chúa 
Tể) của nhân loại, Đức Vua của nhân loại, Thượng Đế của nhân loại, (che chở) 
tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thù thì thào (lời xúi giục) rồi lẫn mất, kẻ thì thào 
(những điều tác hại) vào lòng người, thuộc loài Jin (ma) và loài người. Chương 
Al-Nas. 

 
 
 
 
 
71- 

{  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s
  Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯

   Î  Í   ÌË  Ê  É  ÈÇ  ÆÐ  Ïz  
Ý nghĩa: Allah, không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng 

mà chỉ có Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và nuôi dưỡng vạn vật. Ngài 
không buồn ngủ và cũng không bao giờ ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất 
đều là (những tạo vật) của Ngài. Ai có thể biện hộ được (cho bản thân hoặc cho 
người khác) nếu như không được lệnh của Ngài? Ngài biết được mọi điều xảy ra 
trước và sau họ. Và họ không thể nào bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất 
cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai vương của Ngài bao 
trùm cả các tầng trời và trái đất, và việc cai quản trời đất không khó khăn hay nặng 
nhọc đối với Ngài bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.  Trích từ chương 
Al-Baqoroh ayat 255. 

72- Đọc mười lần sau Solah Fajr và Solah Mựrịp: 

ـَٰهالَ (( إِالَّ اُهللا َوْحـَدُه الَ َشـرِْيَك لَـُه، لَـُه الُْمـلُْك َولَُه احلَْمـُد، ُيْحـيِي َوُيِمـْيُت،  إِلَ
 ))َوُهـَو َعلَـى كُلِّ َشـْيٍء قَِديٌر

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều 
là của Ngài, Ngài là Đấng ban cho sự sống và cái chết và Ngài có khả năng trên tất 
cả mọi việc.} Hadith do Al-Tirmizy và Ahmad ghi lại. 

Rosul  nói: “Ai tụng niệm như thế mười lần thì y được viết mười 
điều tốt đồng thời được xóa đi mười điều xấu và được nâng lên mười cấp.” 
Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

73- Đọc một lần sau Solah Fajr. 

 ))اللَُّهـمَّ إِنِّـي أَْسـأَلَُك ِعلْماً َناِفعاً، َورِْزقاً طَيِّباً، َوَعـَمالً ُمَتقَبَّالً((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài ban cho sự hiểu biết có lợi, 

ban cho bổng lộc tốt đẹp và chấp nhận mọi việc làm tốt đẹp của bề tôi.}  Hadith do 
Ahmad và Ibn Majah ghi lại. 
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26- Lời cầu xin trong Solah Istikhoroh )1(  

74- Ông Jabir  kể: “Nabi  dạy chúng tôi Istikhoroh giống như Người 
dạy chúng tôi một chương trong Qur’an, Rosul  nói: “Khi các bạn gặp phải vấn 
đề quan trọng (bị lưỡng lự) thì hãy dâng lễ Solah hai rakat ngoài những Solah 
bắt buộc.” (sau đó đọc lời cầu xin dưới đây trước khi cho Salam). 

 َوالَ َتقِْدُر فَإِنََّك ِ،الَْعِظيم فَْضِلَك ِمْن َوأَْسأَلَُك ،بِقُْدَرِتَك َوأَْسَتقِْدُرَك ،بِِعلِْمَك ِخُريَكأَْسَت إِنِّي اللَُّهمَّ((
   اَألْمَر َهذَا أَنَّ َتْعلَُم كُْنَت إِنْ اللَُّهمَّ .الُْغُيوبِ ُمَعالَّ َوأَْنَت ،أَْعلَُم َوالَ َوَتْعلَُم ،أَقِْدُر

(nói vấn đề cần thiết) أَْمرِي َوَعاِقَبِة َوَمَعاِشي ،ِدينِي ِفي ِلي َخْيٌر ) hoặc nóiفَاقُْدْرُه )َوآجِِلِه ِهَعاجِِل 
 َوَعاِقَبِة َوَمَعاِشي ِدينِي ِفي ِلي َشرٌّ اَألْمَر َهذَا أَنَّ َتْعلَُم كُْنَت َوإِنْ ،ِفيِه ِلي َبارِْك ثُمَّ ،ِلي َوَيسِّْرُه ،ِلي

 ثُمَّ ،كَانَ َحْيثُ الَْخْيَر ِلَي َواقُْدْر ،َعْنُه َواْصرِفْنِي ،َعنِّي فَاْصرِفُْه )َوآجِِلِه ِهجِِلَعا hoặc nói( أَْمرِي
 ))بِِه نِيِضْرأَ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin điều tốt, điều có lợi trong kiến thức 
của Ngài, cầu xin ban cho bề tôi năng lực vì Ngài là Đấng có sức mạnh vô biên, 
cầu xin sự ưu đãi vĩ đại nơi Ngài. Quả thực, Ngài có sức mạnh còn bề tôi thì 
không, Ngài am tường tất cả mọi việc huyền bí còn bề tôi thì không. Thưa Allah! 
Nếu như vấn đề này 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, sau đó hãy ban 
phúc lành trong việc làm này của bề tôi. Bằng ngược lại, việc làm này bất lợi hại 
đến tôn giáo cũng như trong cuộc sống lẫn kết quả cuối cùng thì hãy mang nó 
tránh xa bề tôi và hãy mang bề tôi tránh xa nó, và hãy đặt định mệnh lại cho bề tôi 
với những gì tốt đẹp hơn, sau đó làm cho bề tôi hài lòng về những gì đã làm.} 
Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

Rosul  nói: “Ai đã cầu xin Allah như thế thì không bao giờ hối hận 
với việc đã làm, kế tiếp tham khảo ý kiến những người Muslim đức hạnh sau 
đó cố gắng thực hiện việc đã định. Allah phán: (Hỡi Muhammad) hãy tham 
khảo ý kiến của họ (những người bạn đồng đạo) trong mọi công việc chung. 
Đến khi Ngươi đã quyết định làm thì hãy phó thác cho Allah.” Trích chương 
Ali Imron, ayat: 159.  

 
27- Lời tụng niệm vào mỗi sáng và mỗi chiều. 

75- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều. 

k j i h g 

{  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s
 º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯   Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »

  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æz  
                                                 
(1   ) Solah Is-ti-kho-roh là Solah cầu xin Allah chọn nên làm việc nào khi lưỡng lự. 
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Xem ý nghĩa ở hadith số 71. 
76- Đọc các chương dưới đây mỗi chương ba lần vào mỗi sáng và mỗi 

chiều. 
 
 
 

ijk 

{  R  Q  P  O  N M  L  K   J  I H  G  F E  D  C  B  A

   Sz 

Xem ý nghĩa ở hadith số 70. 

ijk  

 {  f  e  d c  b  a  `  _   ^ ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

o  n  m  l     k  j i  h   gz 

Xem ý nghĩa ở hadith số 70. 
ijk  

 { _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r   q  p

 i  h  g  f   e  d  c  b  a   `z  
Xem ý nghĩa ở hadith số 70. 
77-  Đọc một lần vào mỗi sáng: 

ـَٰهأَْصَبْحَنا َوأَْصَبَح الُْمـلُْك ِللَِّه، َوالَْحْمـُد ِللَِّه، الَ (( إِالَّ اُهللا َوْحـَدُه الَ َشـرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك،  إِلَ
َهذَا الَْيْومِ، َوَخْيَر َما َربِّ أَْسـأَلَُك َخْيَر َمـا ِفـي . َولَُه الَْحْمـُد، َوُهَو َعلَـى كُلِّ َشـْيٍء قَِديٌر

َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمَن . َبْعَدُه، َوأَُعـوذُ بَِك ِمـْن َشرِّ َمـا ِفـي َهذَا الَْيْومِ، َوَشـرِّ َمـا َبْعَدُه
 )) الْكََسـلِ، َوُسـْوِء الِكَبرِ، َربِّ أَُعـوذُ بَِك ِمـْن َعذَابٍ ِفـي النَّارِ، َوَعذَابٍ ِفـي الْقَْبرِ
Ý nghĩa: {Khi bình minh lên mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của 

Allah. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy 
nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài 
và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Thượng Đế! bề tôi cầu xin Ngài mọi 
điều tốt đẹp của ngày hôm nay và của ngày mai. Và cầu xin Ngài che chở về mọi 
điều xấu của ngày hôm nay và của ngày mai. Lạy Thượng Đế! cầu xin Ngài che 
chở tránh khỏi sự lười biếng, khỏi tất cả tai nạn khủng khiếp, khỏi những hình phạt 
của hỏa ngục và hình phạt dưới ngôi mộ.} Hadith do Muslim ghi lại. 

Khi về chiều thì đọc: 
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ـَٰهأَْمَسْيَنا َوأَْمَسـى الُْملُْك ِللَِّه، َوالَْحْمـُد ِللَِّه، الَ (( إِالَّ اُهللا َوْحـَدُه الَ َشـرِيَك لَــُه، لَــُه    إِلَ
َربِّ أَْسـأَلَُك َخْيَر َمـا ِفـي َهـِذِه . ـُه الَْحْمـُد، َوُهـَو َعلَـى كُلِّ َشـْيٍء قَِديـٌرالُْملُْك، َولَ

. اللَّْيلَِة، َوَخْيَر َمـا َبْعَدَها، َوأَُعـوذُ بَِك ِمـْن َشـرِّ َمـا ِفـي َهـِذِه اللَّْيلَِة، َوَشـرِّ َمـا َبْعـَدَها
ـلِ، َوُسـْوِء الِكَبرِ، َربِّ أَُعـْوذُ بَِك ِمـْن َعـذَابٍ ِفــي النَّـارِ،    َربِّ أَُعـوذُ بَِك ِمـَن الْكََس

 ))َوَعـذَابٍ ِفـي الْقَْبـرِ
Ý nghĩa: {Khi hoàng hôn xuống mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của 

Allah, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy 
nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài 
và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Thượng Đế! bề tôi cầu xin Ngài mọi 
điều tốt đẹp của đêm hôm nay và của đêm mai. Và cầu xin Ngài che chở tránh mọi 
điều xấu của đêm nay và của đêm mai. Lạy Thượng Đế! cầu xin Ngài che chở 
tránh khỏi sự lười biếng, khỏi mọi tai nạn khủng khiếp, khỏi tất cả hình phạt của 
hỏa ngục và hình phạt dưới ngôi mộ.} Hadith do Muslim ghi lại. 

78- Đọc một lần vào mỗi sáng: 

 ))وُرـالنُُّش َوإِلَْيَك ،وُتـَنُم َوبَِك ،َياـَنْح َوبَِك ،ْيَناـأَْمَس َوبَِك ،َبْحَناـأَْص بَِك مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Mỗi sáng bình minh lên và mỗi chiều hoàng hôn xuống chúng 

tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho chúng tôi sự sống và làm cho 
chúng tôi chết rồi sau đó Ngài phục sinh chúng tôi lại (để phán xử).} Hadith do 
Abu Dawud ghi lại. 

Khi về chiều thì đọc: 

 ))َمِصـُريالْ َوإِلَْيَك ،وُتـَنُم َوبَِك ،َياـَنْح َوبَِك ،َبْحَناـَوأَْص بَِك ،ْيَناـأَْمَس بَِك مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Mỗi chiều hoàng hôn xuống và mỗi sáng bình minh lên chúng 

tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho chúng tôi sự sống và làm cho 
chúng tôi chết rồi sau đó Ngài phục sinh bề tôi lại (để phán xử).} Hadith do Abu 
Dawud ghi lại. 

٧٩-  Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:  

ـَٰهبِّـي، الَ اللَُّهـمَّ أَْنَت َر(( إِالَّ أْنَت، َخلَـقَْتنِـي َوأََنا َعْبـُدَك، َوأََنا َعلَـى َعْهـِدَك،  إِلَ
َوَوْعـِدَك، َمـا اْسـَتطَْعُت، أَُعـْوذُ بَِك ِمـْن َشـرِّ َمـا َصَنْعُت، أَُبـْوُء لَـَك بِنِْعَمِتَك َعلَـيَّ، 

 ))نَُّه الَ َيْغفَـُر الذُُّنـْوَب إِالَّ أَْنَتَوأَُبـْوُء لََك بِذَْنبِـي، فَاغِْفـْر ِلـي، فَإِ
Ý nghĩa : {Thưa Allah! Ngài là Thượng Đế của bề tôi, không có Thượng 

đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, Ngài đã tạo hóa ra bề tôi, và bề 
tôi là nô lệ để tôn thờ Ngài. Bề tôi xin hứa, giao ước rằng chỉ tôn thờ Ngài duy 
nhất và làm theo mệnh lệnh của Ngài với tất cả mọi khả năng (có thể), bề tôi cầu 
xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu mà bề tôi đã làm. Xin thừa nhận mọi hồng ân 
mà Ngài đã ban và thừa nhận những tội lỗi mà bề tôi đã phạm, vì thế cầu xin Ngài 
hãy tha thứ cho bề tôi. Quả thực, không có ai có khả năng tha thứ tội lỗi mà chỉ có 
Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 
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Thiên Sứ  nói: “Ai đọc nó bằng sự khẳng định (của con tim) vào 
mỗi tối sau đó bị chết trước khi trời sáng thì y được vào thiên đàng, tương tự 
như thế khi đọc vào mỗi sáng sau đó bị chết trước khi hoàng hôn thì y được 
vào thiên đàng.” Do ông Al-Bukhory ghi lại. 

 
 
80-  Đọc bốn lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

أُْشـهُِدَك، ) نِّـي أَْمَسْيُتاللَُّهـمَّ إvào buổi chiều thì đọcِ ( اللَُّهـمَّ إِنِّـي أَْصـَبْحُت((
ـَٰهَوأُْشـهُِد َحَملَةَ َعْرِشـَك، َوَمـالَِئكََتَك، َوَجِميَع َخلِْقَك، أَنََّك أَْنَت اُهللا الَ  إِالَّ أَْنَت َوْحـَدَك  إِلَ

  ))الَ َشـرِيَك لَـَك، َوأَنَّ ُمَحمَّـداً َعْبُدَك َوَرُسـْولَُك

Ý nghĩa: {Thưa Allah! bề tôi xin xác nhận Ngài vào buổi sáng (vào buổi 
chiều) và xác nhận các vị Thiên Thần gánh Ngai Vương của Ngài, các vị Thiên 
Thần (xung quanh) Ngài và tất cả mọi tạo vật của Ngài. Quả thực, Ngài là Allah 
mà không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất 
không có cộng tác với Ngài và Muhammad là bề tôi cũng là vị Thiên Sứ của 
Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Abu Dawud ghi lại. 

٨١-  Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

ِمـْن نِْعَمٍة أَْو ) اللَُّهـمَّ َمـا أَْمَسـى بِـي vào buổi chiều thì nói(اللَُّهمَّ َمـا أَْصـَبَح بِـي ((
  ))بِأََحـٍد ِمـْن َخلِْقَك فَِمْنـَك، َوْحـَدَك الَ َشـرِيَك لََك، فَلَـَك الَْحْمـُد َولَـَك الشُّـكُْر

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Những hồng ân vào mỗi sáng (vào mỗi chiều) của 
bề tôi là do Ngài duy nhất ban tặng không có gì cộng tác với Ngài, tất cả mọi lời 
ca ngợi, tán dương và tạ ơn đều dâng lên Ngài.} Hadith do Abu Dawud và Al-
Nasa-y ghi lại. 

٨٢-  Đọc ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:  

ـَٰه  ي َبَصرِي، الَي ِفمَّ َعاِفنِللَُّهاللَُّهمَّ َعاِفنِي ِفي َبَدنِي، اللَُّهمَّ َعافَنِي ِفي َسْمِعي، ا(( اللَُّهمَّ . إِالَّ أَْنَتإِلَ
ـَٰهْن َعذَابِ الْقَْبرِ، الَ أَُعْوذُ بَِك ِمَن الْكُفْرِ َوالْفَقْرِ، َوإِنِّي أَُعْوذُ بَِك ِم   ))إِالَّ أَْنَت إِلَ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! cầu xin hãy ban sự lành mạnh cho cơ thể bề tôi, 
cho thính giác của bề tôi, cho thị giác của bề tôi. Không có Thượng đế nào xứng 
đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài. Thưa Allah! bề tôi cầu xin Ngài che chở về 
sự kufr (phản đạo), sự nghèo khổ và sự hành hạ trong ngôi mộ. Không có Thượng 
đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

83-  Đọc bảy lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

ـَٰهَحْسـبَِي اُهللا الَ ((  ))إِالَّ ُهَو، َعلَْيـِه َتَوكَلُْت، َوُهَو َربُّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ إِلَ
Ý nghĩa: {Allah thừa khả năng giúp đỡ bề tôi (vì) không có Thượng đế 

nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, bề tôi phó thác cho Ngài và Ngài 
là chủ nhân của ngai vương vĩ đại.} Hadith do Abu Dawud và Al-Sany ghi lại. 

84-  Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 
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اللَُّهـمَّ إِنِّي أَْسـأَلَُك الَْعفَْو، . فَْو، َوالَْعاِفَيةَ ِفـي الدُّْنَيا َواآلِخَرِةاللُّهـمَّ إِنِّـي أَْسـأَلَُك الَْع((
. اللًُّهـمَّ اْسـُتْر َعْوَراِتـي، َوآِمْن َرْوَعاِتـي. َوالَْعاِفَيةَ ِفـي ِدْينِـي، َوُدْنَياَي، َوأَْهِلـي، َوَماِلـي

، َوِمـْن َخلِْفـي، َوَعـْن َيِمْينِـي، َوَعـْن ِشـَماِلـي، َوِمـْن اللَُّهـمَّ اْحفَظْنِـي ِمـْن َبْيَن َيَديَّ
 ))فَْوِقـي، َوأَُعـوذُ بَِعظََمِتَك أَنْ أُغَْتالَ ِمـْن َتْحِتـي

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài sự tha thứ và sự 
lành mạnh ở trần gian và ngày sau. Và cầu xin Ngài sự tha thứ và sự lành mạnh 
trong tôn giáo, trong cuộc sống trần gian, trong gia đình và trong tài sản. Thưa 
Allah! cầu xin hãy che đậy những phần kín của bề tôi và hãy ban cho bề tôi sự an 
nhàn. Cầu xin hãy bảo vệ bề tôi từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái, 
từ phía trên và bề tôi cầu xin bởi sự Oai Vệ của Ngài che chở khỏi sự nắm kéo bất 
ngờ từ phía dưới.} Hadith do Abu Dawud, Ibn Majah và Ahmad ghi lại. 

٨٥-  Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

ِة، فَاِطَر السَّـَماَواِت َواَألْرضِ، َربَّ كُلِّ َشـْيٍء َوَمِلْيكَُه، أَْشـَهُد اللَّهـمَّ َعاِلَم الَْغْيبِ َوالشَّـَهاَد((
ـَٰهأَنْ الَ  إِالَّ أَْنَت، أَُعـوذُ بَِك ِمـْن َشـرِّ َنفِْسـي، َوِمـْن َشـرِّ الشَّـْيطَاِن َوِشـْرِكِه، َوأَنْ  إِلَ

   ))لَـى ُمْسـِلمٍأَقَْترَِف َعلَـى َنفِْسـي ُسـْوءاً، أَْو أَُجرَُّه إِ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Đấng am tường mọi việc huyền bí và hiện thực, 
Đấng tạo dựng các tầng trời và trái đất, Thượng Đế của tất cả vạn vật và quyền cai 
quản thuộc về Ngài, bề tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được 
thờ phụng mà chỉ có Ngài, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu của bản 
thân, của Shayton và sự tổ hợp của hắn, và cầu xin hãy bao dung khi bề tôi phạm 
tội và truyền bá (tội lỗi đó) cho người Muslim khác.} Hadith do Abu Dawud và 
Al-Tirmizy ghi lại. 

86-  Đọc ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

  ))ِميُع الَْعـِليُمبِْسمِ اِهللا الَِّذي الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اَألْرضِ، َوالَ ِفي السََّماِء، َوُهَو السَّ((
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, Đấng mà không có vật gì trên trời hay dưới 

đất làm ảnh hưởng đến Đại Danh của Ngài và Ngài là Đấng Hằng Nghe (những gì 
chúng ta nói), Đấng am tường (về hoàn cảnh của chúng ta}. Hadith do Abu 
Dawud, Tirmizy, Ibn Majah và Ahmad ghi lại. 

87-  Đọc ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

 ))َنبِّيـاً  نـاً، َوبُِمَحمَّـٍد َرِضـْيُت بِاِهللا َرّبـاً، َوبِاِإلْسـالَمِ ِدْي((
Ý nghĩa: {Tôi đã hài lòng về Allah là Thượng Đế, về Islam là chính đạo 

và về Muhammad  là vị Thiên Sứ.} Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi lại. 
88- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:  

 ))نٍْيَع ةَفَْرطَ ْيِسفَْن ىلَإِ ْينِلِْكَت الََو ،ُهلَّكُ ْينِأَْش ْيِل ْحِلْصأَ ،ثُْيِغَتْسأَ َكِتَمْحَربِ ُمْويُّقَ اَي يَُّح اَي((
Ý nghĩa: {Ôi Đấng Hằng Sống! ôi Đấng Bất Diệt! với lòng yêu thương 

của Ngài bề tôi cầu xin phúc lộc, xin Ngài hãy cải thiện mọi vụ việc của bề tôi và 
đừng bỏ mặt bề tôi dù chỉ trong nháy mắt}. Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi 
lại.  
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89- Đọc một lần vào mỗi sáng: 

 ،فَْتَحُه :مِالَْيْو َهذَا َرـَخْي أَلَُكـأَْس يـإِنِّ مَّـاللَُّه .الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه لُْكـالُْم َبَحـَْوأَص َبْحَناـْأَص((
 ))َبْعَدُه اـَم رِّـَوَش ،ِفيِه اـَم رِّـَش ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع ،َوُهَداُه ،َوَبَركََتُه ،َرُهُنْوَو ،َرُهـَوَنْص

Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn xuống mọi quyền lực và 
mọi lời ca ngợi là của Allah Đấng chúa tể của vũ trụ. Thưa Allah! bề tôi cầu xin 
Ngài sự rộng mở, sự giúp đỡ, ánh sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất 
của ngày hôm nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều bất lợi 
của ngày hôm nay và ngày mai}. Hadith do Abu Dawud ghi lại.  

Khi về chiều thì đọc: 

 اَ،َرهـَوَنْص ـهاَ،فَْتَح :َهِذِه اللَّْيلَِة َخْيَر أَْسأَلَُك يـإِنِّ اللَُّهمَّ .الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه الُْملُْك َىأَْمَسْيناَ أَْمس((
 ))اََدهـَبْع اـَم رِّـَوَش اَ،ِفيه اـَم رِّـَش ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع اَ،َوُهَداه اَ،َوَبَركََته اَ،َرهَوُنْو

Ý nghĩa: {Khi hoàng hôn xuống và khi bình minh lên mọi quyền lực và 
mọi lời ca ngợi là của Allah Đấng chúa tể của vũ trụ. Thưa Allah! bề tôi cầu xin 
Ngài sự rộng mở, sự giúp đỡ, ánh sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất 
của đêm nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều bất lợi của 
đêm nay và đêm mai}. Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

٩٠- Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

 كَِلَمِة ىـَوَعلَ ،مِالَـاِإلْس َرِةـِفطْ ىـَعلَ )أَْمَسـْيناvào buổi chiều thì nóiَ ( َبْحَناـأَْص((
 أَبِيَنا ِملَِّة ىـَوَعلَ ،لََّمـَوَس ِهـَعلَْي اُهللا ىـَصلَّ ٍدـُمَحمَّ اـيَِّنَنبِ ِدينِ ىـَوَعلَ ،صِالَـاِإلْخ
  ))َنيـرِِكـالُْمْش َنـِم كَانَ اـَوَم ،ِلًماـُمْس فًاـَحنِي ،َمـإِْبَراِهي

Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn đến chúng ta sống trên 
con đường Islam, bằng sự thành tâm (trong sự tôn thờ), ở trên tôn giáo của Nabi 
Muhammad  của chúng ta và trên giáo phái của tổ tiên Ibrohim đó là giáo phái 
chính thống Muslim chứ không phải là những người thờ đa thần.} Hadith do 
Ahmad ghi lại.  

٩١-  Đọc một trăm lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

 ))ُسْبـَحانَ اِهللا َوبَِحْمـِدِه((
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng 

tán dương}. Hadith do Muslim ghi lại.  
92- Đọc mười lần hoặc một lần khi thấy lười biếng. 

ـَٰهالَ ((  ))ْيٍء قَِديٌر، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشإِالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه إِلَ
Xem ý nghĩa ở hadith số 69. 
93- Đọc một trăm lần vào mỗi sáng. 

ـَٰهالَ ((  ))ٌرْيٍء قَِديإِالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َش إِلَ
Xem ý nghĩa ở hadith số 69. 
94- Đọc ba lần vào mỗi sáng:  
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 ))اِتِهـكَِلَم َداَدـَوِم ِهـَعْرِش َوزَِنةَ ِهـَنفِْس اـَورَِض ِهـَخلِْق َعَدَد ِدِهـَوبَِحْم اِهللا َحانَـُسْب((
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, với muôn vạn tạo hóa của Ngài, sự tự 

hài lòng của Ngài cũng như sự vĩ đại chiếc ngai vương của Ngài cùng với sự 
phong phú ngôn từ của Ngài, xin kính dâng lên Ngài mọi ca ngợi và tán dương}. 
Hadith do Muslim ghi lại. 

95- Đọc một lần vào mỗi sáng: 

 ))ْزقاً طَيِّباً، َوَعـَمالً ُمَتقَبَّالًاللَُّهـمَّ إِنِّـي أَْسـأَلَُك ِعلْماً َناِفعاً، َورِ((
Xem ý nghĩa ở hadith số 73. 
96-  Đọc một trăm lần trong ngày: 

 ))أَْسـَتْغِفـُر اَهللا َوأَُتـوُب إِلَْيـِه((
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah hãy tha tội lỗi cho bề tôi và bề tôi quay về sám 

hối với Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
97-  Rosul  nói: “Ai cầu xin vào buổi chiều ba lần câu: 

))أَُعـْوذُ بِكَـِلَماِت اِهللا التَّاَمـاِت، ِمـْن َشـرِّ َمـا َخـلََق((  thì không có gì hại đến y 

vào đêm đó.” Hadith do Muslim và Al-Tirmizy ghi lại. 
Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo 

của Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu và điều bất lợi mà Ngài đã tạo} 
98- Đọc mười lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

  ))اللًُّهـمَّ َصـلِّ وَسـلِّْم َعلَـى َنبِيَِّنـا ُمَحمَّـٍد((
Xem ý nghĩa ở hadith số 24.  

 
28- Lời tụng niệm khi ngủ. 

99- Nabi  dạy: “Đọc những chương dưới đây sau đó phun vào hai 
bàn tay và chùi lên người từ đầu đến chân bắt đầu từ đầu, mặt ...” (làm như 
thế ba lần) Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

k j i h g 
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 { I H  G  F E  D  C  B  A   R  Q  P  O  N M  L  K   J

 Sz 

Xem ý nghĩa ở hadith số 70. 
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Xem ý nghĩa ở hadith số 70. 
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 { _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r   q  p

e  d  c  b  a   `        i  h  g  fz 

Xem ý nghĩa ở hadith số 70. 
 
 
100-   

 {  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s
  Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯

  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æz  

Xem ý nghĩa ở hadith số 71. 
101- 

{p  on  m  l   k   j  i  h  g q     x  w  v  u   t  s  r
¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y   ®¬  «  ª  ©   ¨  §

    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯
Ø  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å  Û  Ú   Ù

   à  ß  Þ  Ý  Üz  
Ý nghĩa: Sứ Giả (Muhammad) đã tin tưởng mọi điều (mặc khải) được 

ban xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và những người có đức tin (cũng 
tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng vào Allah, vào các vị Thiên Thần, vào 
các Kinh Sách, vào các Sứ Giả của Ngài. (Họ nói): “Chúng tôi không phân biệt 
hay kỳ thị một vị nào trong số các Sứ Giả của Allah.” Và họ thưa: “Chúng tôi 
nghe lệnh và vâng lời (họ). Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, thưa Thượng Đế của 
chúng tôi! bởi vì bề nào chúng tôi cũng phải trở về gặp Ngài (ở đời sau)”.Allah 
không bắt một linh hồn nào mang quá nặng trách nhiệm ngoại trừ những điều có 
khả năng. Mỗi linh hồn sẽ hưởng (phúc) về những điều tốt mà bản thân đã làm ra 
và chịu hình phạt về những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. (Lời cầu xin của các tín 
đồ là): “Lạy Thượng Đế của chúng tôi! xin Ngài đừng bắt tội chúng tôi nếu chúng 
tôi quên lãng hay sai lầm. Lạy Thượng Đế của chúng tôi! xin Ngài đừng bắt chúng 
tôi mang nặng trọng trách giống như Ngài đã bắt buộc những thế hệ trước chúng 
tôi và đừng buộc chúng tôi mang nặng trọng trách vượt quá khả năng của bản thân. 
Xin Ngài hãy lượng thứ và khoan hồng cho chúng tôi. Ngài là Đấng bảo hộ che 
chở cho chúng tôi, bởi thế xin Ngài hãy yểm trợ chúng tôi chiến thắng những kẻ 
không có đức tin. Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 285, 286. 
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102- 

 َوإِنْ ،َهاْرَحـْمفَا َنفِْسي كَْتـأَْمَس إِنْفَ ،ُهـأَْرفَُع َكـَوبِ ،يـَجْنبِ ْعُتـَوَض يـَربِّ ِمَكـبِاْس((
  ))اِلِحَنيـالصَّ اَدَكـِعَب ِهـبِ فَظُـَتْح اـبَِم ،فَظَْهاـفَاْح لَْتَهاـأَْرَس

Ý nghĩa: {Nhân danh Thượng Đế bề tôi nằm và cũng nhân danh Ngài bề 
tôi ngồi dậy. Thưa Allah! Khi Ngài lấy linh hồn bề tôi, cầu xin hãy xót thương nó. 
Còn khi Ngài trả hồn về thể xác bề tôi, cầu xin Ngài hãy che chở bảo vệ nó (tránh 
xa sự cám dỗ của Shayton) giống như Ngài đã che chở bảo vệ những bầy tôi đức 
hạnh của Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

103- 

 ،فَظَْهاـفَاْح أَْحَيْيَتَها إِنْ ،َوَمْحَياَها ،َمَماُتَها َكـلَ ،َتَوفَّاَها َوأَْنَت ،يـَنفِْس لَقَْتـَخ إِنََّك مَّـاللَُّه((
  ))الَْعاِفَيةَ أَلَُكـأَْس مَّـاللَُّه ،لََها ْرـفَاغِْف َهاأََمتَّ َوإِنْ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, Ngài là Đấng tạo ra linh hồn của bề tôi 
và cũng là Đấng làm cho nó chết đi, Ngài là Đấng nắm trong tay cái chết và sự 
sống của linh hồn. Vì vậy, khi Ngài phục sinh nó, cầu xin hãy che chở bảo vệ nó 
tránh khỏi mọi điều xấu, còn khi Ngài làm cho làm cho nó chết cầu xin hãy dung 
thứ cho nó. Bề tôi cầu xin Ngài sự lành mạnh.} Hadith do Muslim và Ahmad ghi 
lại. 

))َباَدَكِع َتْبَعثُ ْوَمـَي ،َعذَاَبَك يـِقنِ مَّـاللَُّه((     -104  

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy che chở bảo vệ bề tôi tránh khỏi 
hành phạt của Ngài vào Ngày Phục Sinh.} Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi 
lại. 

))َياـَوأَْح ُتْوـأَُم مَّـاللَُّه ِمَكـبِاْس((   -105  

Ý nghĩa: {Nhân danh Ngài thưa Allah. Vì Ngài mà bề tôi chết và cũng vì 
Ngài mà bề tôi sống.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

))ُسْبـَحانَ اِهللا((      -106     (đọc 33 lần)  
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah!} 

)) َوالَْحْمـُد ِللَِّه((    (đọc 33 lần) 
Ý nghĩa: {Và mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah!} 

 (đọc 34 lần)       ))َواُهللا أَكَْبـُر((
Ý nghĩa: {Và Allah thật vĩ đại!} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi 

lại. 
 107- 

 فَاِلَق ،َشْيٍء كُلِّ َوَربَّ َربََّنا ،الَْعِظيمِ الَْعْرشِ َوَربَّ ،اَألْرضِ َوَربَّ، السَّْبعِ السََّماَواِت َربَّ اللَُّهمَّ((
 .بَِناِصَيِتِه آِخذٌ أَْنَت ،َشْيٍء كُلِّ َشرِّ ِمْن بَِك أَُعوذُ ،َوالْفُْرقَاِن َواِإلْنجِيلِ التَّْوَراِة َوُمْنزِلَ ،َوالنََّوى الَْحبِّ
 فَْوقََك فَلَْيَس ُرالظَّاِه َوأَْنَت ،َشْيٌء َبْعَدَك فَلَْيَس اآلِخُر َوأَْنَت ،َشْيٌء قَْبلََك فَلَْيَس اَألوَّلُ أَْنَت اللَُّهمَّ
 ))الْفَقْرِ ِمَن َوأَغْنَِنا ،الدَّْيَن َعنَّا اقْضِ ،َشْيٌء ُدوَنَك فَلَْيَس الَْباِطُن َوأَْنَت ،َشْيٌء
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của bảy tầng trời và trái đất, là 
Chủ Nhân của ngai vương vĩ đại, là Chủ Nhân của chúng ta và Chủ Nhân của vạn 
vật. Ngài là Đấng chẻ hạt giống, hạt chà là ra làm hai rồi làm cho chúng nẩy mầm, 
là Đấng ban xuống Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước và Thiên Kinh Qur’an, cầu xin 
Ngài che chở tránh xa mọi điều xấu, bởi vì Ngài là Đấng có mọi uy quyền trong 
tay. Thưa Allah! Ngài là Đấng Đầu Tiên mà không có gì trước Ngài cả, Ngài là 
Đấng Cuối Cùng mà không có gì sau Ngài, Ngài là Đấng có uy quyền tối cao mà 
không gì hơn Ngài cả, Ngài là Đấng Am Tường mọi việc đã bị giấu giếm mà 
không ai có thể biết được, hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện được mọi nhiệm vụ đối 
với Ngài, đối với mọi người và hãy làm cho chúng tôi giàu có thoát khỏi cảnh 
nghèo.} Hadith do Muslim ghi lại.  

108-  

  ))ُمْؤوَِي َوالَ لَُه كَاِفَي الَ ِممَّْن فَكَْم ،َوآَواَنا َوكَفَاَنا ،َوَسقَاَنا أَطَْعَمَنا الَِّذي ِللَِّه الَْحْمُد((
Ý nghĩa: {Tạ ơn Allah đã ban cho chúng tôi thức ăn, nước uống, sự giàu 

có, sự giúp đỡ và nhà cửa, trong khi có biết bao người không được giúp đỡ và 
cũng không có nơi ăn chốn ở.} Hadith do Muslim ghi lại.  

109- 

َعـاِلَم الَْغْيبِ َوالشَّـَهاَدِة، فَاِطَر السَّـَماَواِت َواَألْرضِ، َربَّ كُلِّ َشـْيٍء َوَمِلْيكَُه،  اللَّهـمَّ((
ـَٰهأَْشـَهُد أَنْ الَ  إِالَّ أَْنَت، أَُعـوذُ بَِك ِمـْن َشـرِّ َنفِْسـي، َوِمـْن َشـرِّ الشَّـْيطَاِن  إِلَ

  ))فِْسـي ُسـْوءاً، أَْو أَُجـرَُّه إِىلَ ُمْسـِلمٍّوِشـْرِكِه، َوأَنْ أَقَْترَِف َعلَـى َن
Xem ý nghĩa ở hadith số 85. 
110- Đọc chương Al-Sajdah và chương Al-Mulk. 
111-  

 ،إِلَْيَك يـَوْجهِ ْهُتـَوَوجَّ ،إِلَْيَك رِيـأَْم َوفَوَّْضُت ،إِلَْيَك يـَنفِْس لَْمُتـأَْس مَّـاللَُّه((
 بِِكَتابَِك آَمْنُت ،إِلَْيَك إِالَّ ِمْنَك اـَمْنَج َوالَ أَـَملَْج الَ ،إِلَْيَك َوَرْهَبةً َرغَْبةً ،إِلَْيَك رِيـظَْه أُْتـَوأَلَْج
 ))لَْتـأَْرَس الَِّذي َكـَوبَِنبِيِّ ،َزلَْتـأَْن الَِّذي

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi phủ phục bản thân vì Ngài, phó thác mọi 
việc làm cho Ngài, hướng mặt của bề tôi đến Ngài, bề tôi nương tựa nơi Ngài, bề 
tôi hy vọng và kính sợ Ngài. Không có nơi tựa nào (cho mọi người ngoại trừ) 
nương tựa vào Ngài và cũng không có sự cứu tế ngoại trừ ở nơi Ngài. Bề tôi tin 
tưởng rồi vào Thiên Kinh (Qur’an) mà Ngài đã mặc khải (cho Nabi Muhammad) 
và tin tưởng rồi vị Nabi của Ngài đã phái đến.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim 
ghi lại.  
 

29- Lời cầu khi màn đêm đến. 
112- 

ـَٰهالَ ((  ))اُرفََّغالْ يُززَِعالْ اَمُهَنْيَب اَمَو ،ضِْراَألَو اِتاَوَمالسَّ بَُّر ،اُرهَّقَالْ ُداِحَوالْ اُهللاإِالَّ  إِلَ
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 

có Allah duy nhất đầy uy quyền, Ngài là Chủ Nhân của các tầng trời, trái đất và 
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vạn vật giữa chúng, Ngài là Đấng cao thượng, Đấng hằng tha thứ.} Hadith do Al-
Al-Hakim, Al-Nasa-y và Sany ghi lại.  

 
30- Lời cầu xin khi giật mình thức giấc nữa đêm hoặc ai gặp phải sợ hãi. 

113- 

 َوأَنْ ،الشََّياِطنيِ َهَمَزاِت َوِمْن ،ِعَباِدِه َوَشرِّ ،َوِعقَابِِه غََضبِِه ِمْن ،التَّامَّاِت اِهللا بِكَِلَماِت أَُعوذُ((
  ))وِنَيْحُضُر

Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo 
của Allah che chở tránh khỏi sự giận dữ của Ngài, tránh khỏi hành phạt của Ngài, 
tránh khỏi mọi điều xấu của bầy tôi của Ngài, tránh khỏi những điều cám dỗ quyến 
rũ của Shayton và tránh khỏi sự xuất hiện của hắn trong mọi hoàn cảnh của bề 
tôi.} Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.  
 

31- Làm những việc sau khi thấy ác mộng. 
114- a) Phun bên trái ba lần. 

b) Cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shayton và tránh xa những 
điều đã thấy trong ác mộng. (ba lần) 

c) Không kể ác mộng với bất cứ ai.  
d) Ngủ xoay về phía tay khác. 

115- Đứng dậy dâng lễ Solah nếu muốn. 
Nabi  nói:  

 أَْصَدقُكُْم اُرْؤَي َوأَْصَدقُكُْم ،َتكِْذُب الُْمْسِلمِ ُرْؤَيا َتكَْد لَْم الزََّمانُ اقَْتَرَب إِذَا(( :قَالَ  النَّبِيِّ َعْن
 ُبْشَرى الصَّاِلَحِة فَُرْؤَيا :ثَةٌثَالَ َوالرُّْؤَيا ،النُُّبوَِّة ِمْن ُجْزًءا َوأَْرَبِعَني َخْمسٍ ِمْن ُجْزٌء الُْمْسِلمِ َوُرْؤَيا ،َحِديثًا
 فَلَْيقُْم َيكَْرُه َما أََحُدكُْم َرأَى فَإِنْ ،َسُهَنفْ الَْمْرُء ُيَحدِّثُ ِممَّا َوُرْؤَيا ،الشَّْيطَاِن ِمْن َتْحزِيٌن َوُرْؤَيا ،اللَِّه ِمْن

 .أخرجه البخاري ومسلم)) النَّاَس بَِها ُيَحدِّثْ َوالَ فَلُْيَصلِّ
“Khi Ngày Tận Thế gần kề những giấc mộng của Muslim hầu như không 
thực và người thấy mộng thực nhất trong các bạn là người thật thà nhất. Giấc 
mộng của Muslim là một trong bốn mươi lăm phần của sự mặc khải và giấc 
mộng được chia làm ba phần: giấc mộng tốt đẹp là Allah ban cho, giấc mộng 
xấu xa là do Shayton quấy nhiểu và giấc mộng do bản thân suy nghĩ ra. Vì 
vậy, khi các bạn nằm mộng thấy những điều không thích, thì hãy đứng dâng 
lễ Solah và đừng bao giờ kể cho bất cứ ai.” Hadith do Muslim và Al-Tirmizy ghi 
lại. 
 

32- Lời cầu xin Qunut trong lễ Solah Witir. 
116- 
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 َوَبارِْك ،َتَولَّْيَت ِفيَمْن يـَولَّنَِوَت ،افَْيَتـَع َمْنـِفي اِفنِيـَوَع ،َهَدْيَت ْنـِفيَم ِدنِيـاْه مَّـاللَُّه((
 َيِذلُّ الَ إِنَُّه ،َعلَْيَك ىـُيقَْض َوالَ يـَتقِْض إِنََّكفَ ،قََضْيَت اـَم َشرَّ يـَوِقنِ ،أَْعطَْيَت اـِفيَم يـِل
   ))الَْيَتـَوَتَع اـَربََّن َتَباَركَْت اَدْيَتـَع ْنـَم زُّـَيِع َوالَ ،َوالَْيَت ْنـَم

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hướng dẫn bề tôi (theo con đường 
tốt đẹp nhất) như Ngài đã hướng dẫn (các vị Thiên Sứ và những người đức hạnh), 
cầu xin hãy ban những điều mành lạnh (cho sức khỏe và tinh thần cũng như về sở 
thích của bề tôi), cầu xin hãy trông nôm những hành động của bề tôi như Ngài đã 
trông nôm những người trước (và đừng bao giờ bỏ mặt bề tôi), hãy ban phúc cho 
bề tôi với những gì Ngài đã ban tặng và hãy bảo vệ bề tôi tránh mọi điều xấu mà 
Ngài đã định trước. Quả thực, Ngài là Đấng quyết định tất cả mọi việc mà không 
có thế lực nào ngăn cản. Và không có đều gì có thể hạ thấp được những ai được 
Ngài tôn trọng và cũng sẽ không được tôn trọng đối với ai bị Ngài đã sỉ nhục. 
Thưa Thượng Đế của chúng tôi! Ngài là Đấng Tối Cao và ban mọi điều may 
mắn.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.  

117- 

 بَِك وذُـَوأَُع ،وَبِتَكـُعقُ ْنـِم َوبُِمَعافَاِتَك ،ِطَكـَسَخ ْنـِم اَكـبِرَِض وذُـأَُع يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
  ))َكـَنفِْس ىـَعلَ أَثَْنْيَت اـكََم أَْنَت ،َعلَْيَك ثََناًء يـأُْحِص الَ َكـِمْن

Xem ý nghĩa ở hadith số 47. 
118- 

 َكَتَمـْحَر وُجْرَن ،ُدِفـْحَنَو ىـَعـْسَن َكْيلَإَِو ،ُدُجـْسَنَوـي لَِّصُن َكـلََو ،ُدُبْعَن اَكيَّإِ مَّـاللَُّه((
 ـينِثُْنَو ،َكُرِفْغَتـْسَنَو َكيُنِعَتـْسَن انَّإِ مَّـاللَُّه .ٌقـَحلُْم يَنرِاِفكَالْبِ َكاَبذََع نَّإِ .َكاَبذََع ىـَشْخوَن
 )) َكُرفُـكَْي ْنـَم ُعلَـْخَنَو ،َكلَ ُعَضـْخَنَو َكبِ ُنـِمْؤُنَو ،َكُرفُكَْن الََو َرْيَخالْ َكْيلََع

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng, dâng lễ solah 
và quỳ lạy. Chúng tôi vội tìm đến Ngài mưu cầu (sinh lợi), hi vọng lòng khoan 
dung nơi Ngài và sợ hãy hành phạt của Ngài. Quả thực! Hành phạt của Ngài chỉ 
dành cho những kẻ ngoại đạo. Thưa Allah! Chúng tôi tìm nơi che chở từ Ngài và 
cầu xin tha thứ tội lỗi, chúng tôi tán dương, ca tụng Ngài bằng những lời nói tốt 
đẹp và không bao giờ phản nghịch Ngài, chúng tôi tin tưởng nơi Ngài, phục tùng 
Ngài và từ bỏ những ai phản nghịch Ngài.} Hadith do Al-Bayhaqy ghi lại trong 
quyển Sunan Al-Kubro. 

 
33- Lời tụng niệm sau Salam của lễ Solah Witir. 

119- Đọc ba lần câu:    ))الْقُدُّوسِ الَْمِلِك َحانَـُسْب((  

Ở lần thứ ba đọc ra tiếng, kéo dài và tiếp:  

 ))َوالرُّوحِ ِئكَِةالَـالَْم َربِّ((
Xem ý nghĩa ở hadith số 35. 
 

34- Lời cầu xin khi gặp chuyện lo lắng và buồn rầu. 
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120- 

 يَّـِف َعْدلٌ ،ُحكُْمَك يَّـِف َماضٍ ،بَِيِدَك يـَناِصَيِت ،أََمِتَك اْبُن ،ِدَكَعْب اْبُن ،َعْبُدَك يـإِنَّ مَّـاللَُّه((
 أَْو ،ِكَتابَِك يـِف أَْنَزلَْتُه أَْو ،َكـَنفَْس بِِه مَّْيَتـَس ،َكـلَ َوـُه مٍـاْس بِكُلِّ أَلَُكـأَْس ،اُؤَكـقََض

 َربِيَع الْقُْرآنَ َعلَـَتْج أَنْ ،ِعْنَدَك الَْغْيبِ ِعلْمِ يـِف بِِه َتأْثَْرَتـاْس أَْو ،لِْقَكـَخ ْنـِم ًداـأََح َعلَّْمَتُه
 ))يـَهمِّ َوذََهاَب ،يـُحْزنِ َءَوجِالَ ،َصْدرِي َوُنوَر ،يـقَلْبِ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi là tôi tớ của Ngài, là con của tôi 
tớ nam và tôi tớ nữ của Ngài, mọi hành động của bề tôi trong tay Ngài, mọi qui 
luật của Ngài có hiệu lực trên bề tôi, mọi định mệnh Ngài sắp đặt cho bề tôi đều 
công bằng. Cầu xin Ngài bằng tất cả các Đại Danh mà Ngài tự xưng, hoặc Ngài đã 
mặc khải trong các Kinh Sách, hoặc Ngài đã dạy cho các vị Thiên Sứ, hoặc các 
Đại Danh bí mật dành riêng cho Ngài chỉ Ngài mới biết, hãy biến Qur’an thành 
niềm vui của con tim bề tôi, thành ánh sáng trong lồng ngực bề tôi, cầu xin hãy 
giải tỏa sự ưu sầu và xua tan đi nỗi ưu sầu của bề tôi.}  

Nabi  nói: “Ai cầu xin như thế Allah sẽ xua tan đi những điều buồn 
rầu, lo lắng và ban cho lối thoát.” Hadith do Ahmad ghi lại và đã được Shaikh 
Al-Albany xác thực. 

121- 

لُْجْبنِ، اللَُّهـمَّ إِنِّـي أَُعـْوذُ بَِك ِمـَن الَْهـمِّ َوالَْحـَزِن، َوالَْعـْجزِ َوالْكََسـلِ، َوالُْبْخلِ َوا((
  ))َوَضـلَعِ الدَّْينِ َوغَلََبِة الرَِّجالِ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự lo âu, 
buồn rầu, bất lực, lười biếng (trong việc thờ phụng Ngài) và cầu xin tránh khỏi sự 
nhúc nhát, keo kiệt, thiếu nợ và cướp giật.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.  

 
35- Lời cầu xin khi gặp hoạn nạn. 

122- 

ـَٰهالَ (( ـَٰهالَ  ،ِليُمـالَْح ِظيُمـالَْع اُهللاإِالَّ  إِلَ ـَٰهالَ  ،ِظيمِـالَْع ْرشِـالَْع َربُّ اُهللاإِالَّ  إِلَ  َربُّ اُهللاإِالَّ  إِلَ
  ))الْكَـرِميِ ْرشِـالَْع َوَربُّ ،اَألْرضِ َوَربُّ ،َمَواِتـالسَّ

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Allah, Đấng Vĩ Đại đầy lòng kiên nhẫn, không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ có Allah, Chủ Nhân của chiếc ngai vương vĩ đại, không có 
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Chủ Nhân của các 
tầng trời, trái đất và Chủ Nhân của chiếc ngai vương, Đấng Rất Mực Độ Lượng.} 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

123- 

 يـَشأْنِ يـِل ِلْحـَوأَْص ،َعْينٍ ةَطَْرفَ يـَنفِْس ىـإِلَ يـَتِكلْنِ فَالَ ،وـأَْرُج َمَتَكـَرْح مَّـاللَُّه((
ـَٰهالَ  ،ُهـكُلَّ   ))أَْنَتإِالَّ  إِلَ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi mong ước sự thương xót nơi Ngài, cầu xin 
đừng bỏ mặt bề tôi dù chỉ trong nháy mắt và hãy cải thiện mọi vụ việc của bề tôi. 
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Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do 
Abu Dawud và Ahmad ghi lại.  

ـَٰهالَ ((   -124 ))اِلِمَنيـَالظّ َنـِم كُْنُت يـإِنِّ ،َحاَنَكـُسْب أَْنَتإِالَّ  إِلَ  
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 

có Ngài, thật vinh quang thay Ngài, bề tôi trở về sám hối cùng Ngài, chính bề tôi 
là kẻ lầm lạc.} Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại.  

))ْيئًاـَش ِهـبِ رُِكـأُْش الَ يـَربِّاُهللا اُهللا ((      -125  
Ý nghĩa: {Thưa Allah, Thưa Allah! (Hãy tạo lối thoát cho bề tôi trong 

lúc đau đớn cực khổ) Ngài là Thượng Đế của bề tôi và bề tôi không bao giờ tổ hợp 
Ngài với bất cứ ai hay vật gì.} Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại. 

 
36- Lời cầu xin khi đối diện với kẻ thù có thế lực. 

))ُرورِِهْمـُش ْنـِم بَِك وذُـَوَنُع ،ورِِهْمـُنُح يـِف َنْجَعلَُك إِنَّا مَّـاللَُّه((  -126  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài ngăn chặn kế hoạch của 

chúng và hãy che chở chúng tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ chúng.} Hadith do Abu 
Dawud ghi lại. 

127- 

 ))اِتلُـأُقَ َوبَِك ،ولُـأَُص َوبَِك ،ولُـأَُح بَِك ،ريِيـَوأَْنَت َنِص ،ِديـَعُض أَْنَت مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là niềm chiến thắng của bề tôi, Ngài là sự 

giúp đỡ của bề tôi, chỉ vì Ngài bề tôi cử động và chỉ vì Ngài bề tôi thánh chiến với 
kẻ thù.} Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.  

))لُـالَْوِكي ْعَمـَونِ اُهللا ُبَناـَحْس((      -128  
Ý nghĩa: {Allah thừa khả năng giúp đỡ chúng tôi (chống lại kẻ thù), bởi 

vì Ngài là Đấng bảo trợ Ưu Việt.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.  
 

37- Lời cầu xin khi sợ kẻ có thế lực đàn áp. 
129- 

  ْنـِم َجاًرا يـِل كُْن ،ِظيمِـالَْع ْرشِـالَْع َربََّو ،ْبعِـالسَّ َمَواِتـالسَّ َربَّ مَّـاللَُّه((
(tên người) ،،َعزََّيطَْغـى،  أَْو ُهْمـِمْن ٌدـأََح يَّـَعلَ َيفُْرطَ أَنْ َوأَْحـَزابِِه ِمـْن َخـالَِئِقَك 

ـَٰهالَ َو ،ثََناُؤَك لَّـَوَج ،َجاُرَك  ))أَْنَتإِالَّ  إِلَ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của bảy tầng trời, là Chủ Nhân 
của chiếc ngai vương vĩ đại, cầu xin Ngài hãy giúp đỡ bề tôi chống lại (tên người) 
và bè phái của y vì chúng là những tạo vật của Ngài, hãy che chở bề tôi tránh khỏi 
sự hãm hại hoặc sự hung tợn của chúng. Hùng mạnh thay khi đã được Ngài giúp 
đỡ, vĩ đại thay sự ca ngợi dành cho Ngài và không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.  

130- Đọc ba lần câu: 
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 اِهللابِ وذُـُعأَ ،ُرذَـْحأََو اُفـَخأَ اـمَِّم زُّـَعأَ اُهللا ،يعاًـِمَج ِهـِقلَْخ ْنـِم زُّـَعأَ اُهللا ،ُرـَبكْأَ اُهللا((
ـَٰهالَ  يِذالَّ  ْنـِم ،ِهنِذْإِبِ الَّإِ ضِْراَأل ىـلََع َنْعقََي نْأَ عِْبـالسَّ اِتاَوَمـالسَّ ِكـِسْمُمالْ ،َوـُهإِالَّ  إِلَ
 اراًَج يِل ْنكُ مَُّهاللَّ .سِْناِإلَو نِّجِالْ َنـِم ِهاِعَيـْشأََو ِهاِعَبـْتأََو ِهوِدـُنُجَو )tên người( ِكِدْبَع رِّـَش
ـَٰهالَ َو ،َكُمـاْس َكاَرَبَتَو ،َكاُرَج زََّعَو ،َكاُؤَنثَ لََّج ،ْمِهرَّـَش ْنِم  ))َكُرْيغَ إِلَ

Ý nghĩa: {Allah thật vĩ đại, Allah là Đấng hùng mạnh nhất trên mọi tạo 
vật mà Ngài đã tạo, Allah là Đấng hùng mạnh nhất trong những gì bề tôi khiếp sợ 
và thận trọng. Allah là Đấng mà không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Ngài, Ngài là Đấng nắm giử bảy tầng trời khỏi sập xuống đất cho 
đến khi Ngài muốn, cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, ác độc của (tên 
người) kể cả quân lính và phe đảng của y từ loài ma quỉ và loài người. Thưa Allah! 
Cầu xin Ngài hãy trở thành Đấng giúp đỡ bề tôi tránh khỏi điều ác của chúng. 
Hùng mạnh thay khi đã được Ngài giúp đỡ! Vĩ đại thay lời ca ngợi dành cho Ngài! 
Thật may mắn với Đại Danh của Ngài và không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng ngoài Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.  

 
38- Lời cầu xin hại kẻ thù. 

131- 

  ))زِلُْهْمـَوَزلْ ُهْمـاْهزِْم مَّـاللَُّه .َزاَبـاَألْح زِمِـاْه ،ابِالِْحَس َسرِيَع ،الِْكَتابِ ُمْنزِلَ اللَُّهمَّ((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Đấng ban xuống Thiên Kinh Qur’an, 

Đấng rất nhanh trong việc tính sổ, cầu xin hãy tiêu diệt phe đảng của chúng, tiêu 
diệt chúng và hãy làm rối loại nội bộ chúng.} Hadith do Muslim ghi lại.  

 
39- Lời cầu xin khi khiếp sợ nhóm nào đó. 

))َتـِشئْ اـبَِم هِْمـاكِْفنِي مَّـاللَُّه((      -132  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy bảo vệ bề tôi tránh khỏi bọn chúng bằng 

những kế hoạch Ngài muốn.} Hadith do Muslim ghi lại. 
 

40- Làm những điều sau khi tự nghi ngờ về đức tin. 
133- Đọc câu: 

a) “ ))¢  ¡ t  s  r((  
Xem ý nghĩa ở hadith số 4. 
b) Kết thúc ngay việc đang nghi ngờ.” Trích từ hadith do Al-Bukhory 

ghi lại.  

134- Nói:      ))ِلِهـَوُرُس بِاِهللا ُتـآَمْن((  
Ý nghĩa: {Bề tôi đã tin tưởng vào Allah và các vị Thiên Sứ của Ngài.} 

Hadith do Muslim ghi lại.  
135- Đọc tiếp ayat. 

 {  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    Æz 
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Ý nghĩa: (Allah) là Đấng Đầu Tiên, là Đấng Cuối Cùng, là Đấng có uy 
quyền tối cao, là Đấng Am Tường mọi việc đã bị giấu giếm mà không ai có thể 
biết được và Ngài là Đấng Toàn Tri Am Tường mọi việc. Trích từ chương Al-
Hadid, ayat 3. 

 
41- Lời cầu xin giúp trả nợ. 

))ِسَواَك َعمَّْن بِفَْضِلَك َوأَغْنِنِي ،َحَراِمَك َعْن ِلَكبَِحالَ اكِْفنِي اللَُّهمَّ((  -136  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy thay đổi (cuộc đời) bề tôi bằng 

những bổng lộc sạch sẽ (halal), chứ đừng bằng những bổng lộc dơ bẩn (harom). 
Hãy ban cho bề tôi sự giàu có bằng sự biệt đãi của Ngài, không ai có thể làm được 
mà chỉ có Ngài.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

 
 
 
137- 

اللَُّهـمَّ إِنِّي أَُعـْوذُ بَِك ِمـَن الَْهـمِّ َوالَْحـَزِن، َوالَْعـْجزِ َوالْكََسـلِ، َوالُْبْخـلِ َوالُْجْبـنِ، ((
  ))َوَضـلَعِ الدَّْينِ َوغَلََبِة الرَِّجالِ

Xem ý nghĩa ở hadith số 121.  
 

42- Lời cầu xin khi bị quấy nhiểu trong lúc dâng lễ Solah và đọc Thiên Kinh 
Qur’an. 

138- “Đọc câu:  ))¢  ¡ t  s  r((  
Và phun về bên tay trái ba lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 
Xem ý nghĩa ở hadith số 4. 
 

43- Lời cầu xin khi gặp vấn đề khó khăn. 
139- 

 ))الًْهـَس َتئْـِش اذَإِ نَْزـَحالْ لَُعـْجَت َتْنأََو ،الًـْهَس ُهَتلَْعَج اـَم الَّإِ لَـْهَس الَ مَّـُهاللَّ((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Không có việc dễ ngoại trừ Ngài làm cho dễ và 

nếu muốn Ngài sẽ làm việc khó thành dễ.} Hadith do Ibn Hibbal và Ibn Al-Sany. 
 

44- Làm những điều sau khi phạm phải tội lỗi. 
140- Rosul  nói:  

 َيْسَتْغِفُر ثُمَّ َركَْعَتْينِ فَُيَصلِّي َيقُوُم ثُمَّ ،الطُُّهوَر فَُيْحِسُن ذَْنباً ُيذْنُِب َعْبٍد ِمْن َما(( : اللَِّه َرُسولَقَالَ 
 .رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين)) لَُه اللَُّه غَفََر إِالَّ اللََّه

“Không một bầy tôi nào bị phạm phải tội lỗi sau đó lấy nước Wuđụa cho thật 
tốt, kế tiếp dâng lễ Solah hai Rakat sau đó cầu xin Allah tha thứ ngoại trừ y 
được Allah dung thứ.” Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại và đã được 
Shaikh Al-Albany xác thực. 
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45- Lời cầu xin chống lại Shayton và sự cám dỗ của nó. 

141- Đọc câu: ))¢  ¡ t  s  r((   
Xem ý nghĩa ở Hadith số 4. 
142- Al-Zan. 
143- Tụng niệm Allah và đọc Qur’an. 
 

46- Lời cầu xin khi gặp phải điều không thích hoặc thất bại. 

))لَـفََع اَءـَش اـَوَم اِهللا َدُرـقَ((     -144  
Ý nghĩa: {Định mệnh Allah đã định và những gì Ngài muốn đã thành.} 

Hadith do Muslim ghi lại. 
 
 

47- Lời chúc mừng cho người mới có em bé và lời đáp lại. 
145- Lời chúc mừng: 

 ))رَُّهَشكَْرَت الَْواِهَب، َوَبلَغَ أَُشدَُّه، َوُرزِقَْت بِ، َولََك الَْمْوُهوبِ ِفي لََك اُهللا َباَرَك((

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban phúc lành cho anh trong đứa con này của 
anh, anh hãy cám ơn Allah đã ban cho anh như thế. Cầu xin Allah ban cho nó 
trưởng thành (trong sự khôn ngoan, sống thọ) và hãy thay đổi nó thành người biết 
vâng lời Ngài.}  

Lời đáp: 

 ))َعلَْيـَك، َوَجـَزاَك اُهللا َخْيـراً، َوَرَزقََك اُهللا ِمثْـلَُه، َوأَْجـَزلَ ثََواَبَك َباَرَك، َولََك اُهللا َباَرَك((

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban phúc lành cho anh, ban cho anh thêm nhiều 
điều tốt và ban cho anh bổng lộc như anh đã cầu xin và nhân phần thưởng của anh 
lên bội phần.} Hai câu được trích trong quyển Al-Azkar của Imam Al-Nawawy. 
 

48- Lời cầu xin che chở cho trẻ. 
146- Trước kia Nabi  đã cầu xin sự che chở cho (hai người cháu ngoại 

của Người) là Al-Hasan và Al-Husain:  

 ))مٍَّةالَ َعْينٍ كُلِّ َوِمْن ،َوَهامٍَّة َشْيطَاٍن كُلِّ ِمْن ،التَّامَِّة اِهللا بِكَِلَماِت (tên đứa trẻ) ذُْيِعأُ((

Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo 
của Allah che chở cho đứa bé tránh khỏi tất cả loài Shayton, tránh mọi loài độc hại 
và mọi điều xấu xa.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

 
49- Lời cầu xin cho người bệnh trong lúc chữa trị. 

))اُهللا اَءـَش إِنْ وٌرـطَُه َبأَْس الَ((     -147  
Ý nghĩa: {Không sao đâu sẽ khỏi bệnh, nếu Allah muốn.} Hadith do Al-

Bukhory ghi lại. 
148- Cầu xin bảy lần câu:  
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 ))ِفَيَكـَيْش أَنْ ،ِظيمِـالَْع الَْعْرشِ َربَّ ،ِظيَمـالَْع اَهللا أَلُـأَْس((
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Chủ Nhân của ngai vương vĩ đại, 

hãy chữa lành bệnh cho anh (hoặc kể tên người bệnh.} Hadith do Abu Dawud và 
Al-Tirmizy ghi lại. 
 

50- Sự ưu đãi của ai đi viếng thăm người bệnh. 
149- Rosul  nói:  

 َجلََس فَإِذَا َيْجِلَس َحتَّى الَْجنَِّة ِخَرافَِة ِفي َمَشى الُْمْسِلَم أََخاُه الرَُّجلُ َعاَد إِذَا(( : اللَِّه َرُسولَ لَاقَ
 َعلَْيِه َصلَّى َمَساًء كَانَ َوإِنْ ُيْمِسَي َحتَّى َملٍَك أَلَْف ُعونََسْب َعلَْيِه َصلَّى غُْدَوةً كَانَ فَإِنْ الرَّْحَمةُ غََمَرْتُه
  .رواه أمحد والترمذي وابن ماجة)) ُيْصبَِح َحتَّى َملٍَك أَلَْف َسْبُعونَ

“Khi ai đi viếng thăm người anh em Muslim (bị bệnh) thì y đã được đi trên 
con đường của thiên đàng cho đến khi ngồi. Khi y đã ngồi thì được bao trùm 
bởi hồng ân, nếu vào buổi sáng thì y được bảy mươi ngàn vị Thiên Thần cầu 
xin (Allah) dung thứ tội lỗi cho y cho đến chiều, còn nếu vào buổi chiều thì y 
được bảy mươi ngàn vị Thiên Thần cầu xin (Allah) dung thứ tội lỗi cho y cho 
đến sáng.” Hadith do Al-Tirmizy, Ibn Majah và Ahmad ghi lại. 
 

51- Lời cầu xin dành cho người bệnh khi không còn hy vọng sống. 

))اَألْعلَى بِالرَِّفيقِ يـَوأَلِْحقْنِ ،يـَواْرَحْمنِ ،يـِل ْرـاغِْف اللَُّهمَّ((   -150  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy dung thứ, thương yêu bề tôi và 

hãy cho bề tôi gia nhập vào nhóm người có địa vị cao nhất ở thiên đàng.} Hadith 
do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

151- Phu nhân Nabi  bà A-y-shah kể:  

 الَ(( :َيقُولُ َوْجَهُه بِهَِما فََيْمَسُح الَْماِء ِفي َيَدْيِه ُيْدِخلُ ِعْنَد َمْوِتِه النَّبِيُّ  َجَعلَ : ...قَالَْت َعاِئَشةََعْن 
ـَٰه   .رواه البخاري ))َسكََراٍت ِللَْمْوِت إِنَّ اللَُّه إِالَّ إِلَ

“Trước khi Nabi  qua đời Người dùng hai bàn tay thấm nước lau lên mặt và nói: 
“Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, quả 
thực cái chết rất đau đớn.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

152- 

ـَٰهالَ (( ـَٰهالَ  ،ُرـأَكَْب اهللاَُُو ُهللاإِالَّ  إِلَ ـَٰهالَ  ،َدُهـَوْح ُهللاإِالَّ  إِلَ  ،ُهـلَ رِيَكـَش الَ َدُهـَوْح ُهللاإِالَّ  إِلَ
ـَٰهالَ  ـَٰهالَ  ،ُدـالَْحْم َولَُه لُْكـالُْم ُهـلَ ُهللا إِالَّ إِلَ  ))ِهللابِا إِالَّ وَّةَـقُ َوالَ ْولَـَح َوالَ ُهللا،اإِالَّ  إِلَ

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại 
trừ Allah, ôi Allah vĩ đại làm sao! Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ 
phụng ngoại trừ Allah duy nhất. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ 
phụng ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác. Không có Thượng Đế nào 
xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah, mọi quyền hành và mọi lời ca ngợi là 
của Ngài. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah. 



      Husnun  Al- Muslim                                                                                 حصن المسلم   

 

 

60 

  

Không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát 
huy ngoại trừ Allah muốn.} 

Nabi  nói: “Ai nói những lời trên trong lúc bệnh sau đó qua đời sẽ 
không bị lửa chạm đến.” Hadith do Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại và đã được 
Shaikh Al-Albany xác thực.  
 

52- Lời nhắc nhở người hấp hối. 
153- Rosul  nói: “Ai nói cuối cùng (trước khi qua đời): )) َـَٰهال ))ُهللاإِالَّ  إِلَ  

được vào thiên đàng.” Hadith do Abu Dawud ghi lại. 
Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại 

trừ Allah.}  
 
 53- Lời cầu xin khi bị tai nạn về thể xác hoặc tiền tài. 

154- Thiên Sứ  nói: “Không một ai bị gặp tai nạn rồi nói: 

 ))ِمْنَها َخْيًرا ِلي َوأَْخِلْف ،ِتيُمِصيَب ِفي أُْجْرنِي اللَُّهمَّ ،َراجُِعونَ إِلَْيِه َوإِنَّا ِللَِّه إِنَّا((
ngoại trừ Allah đem y tránh xa tai nạn đó và thay đổi cho y điều khác tốt 
hơn.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Ý nghĩa: {Tất cả chúng ta là của Allah và chúng ta sẽ trở về gặp Ngài. 
Thưa Allah! Xin hãy kéo bề tôi tránh xa tai nạn này và hãy thay đổi cho bề tôi điều 
khác tốt hơn nó.} Hadith do Muslim ghi lại. 

 
54- Lời cầu xin cho người vừa nhắm mắt qua đời. 

155- 

 َعِقبِِه يـِف لُفُْهـَواْخ ،َنيالَْمْهِديَّ يـِف َدَرَجَتُه ْعـَواْرفَ (tên người chết)ـِل ْرـاغِْف مَّـاللَُّه((
 ))ِهـِفي ُهـلَ َوَنوِّْر ،رِِهـقَْب يـِف لَُه ْحـَوافَْس ،الَِمَنيـالَْع َربَّ َيا ُهـَولَ لََنا ْرـَواغِْف ،الَْغابِرِيَن يـِف

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho (tên người chết), 
hãy nâng cao địa vị của ông ấy (bà ấy) trong số người được hướng dẫn, hãy thay 
đổi kết cuộc của ông ta tốt hơn những người còn lại, hãy dung thứ tội lỗi cho 
chúng tôi và cho ông ta, thưa Thượng Đế của vũ trụ. Và hãy nới rộng ngôi mộ của 
ông ta và ban ánh sáng trong ngôi mộ ông ta.} Hadith do Muslim ghi lại. 
 

55- Lời cầu xin cho người chết trong lễ Solah. 
156-  

 لُْهـَواغِْس ،لَُهـُمْدَخ ْعـَوَوسِّ ،ُنُزلَُه َوأَكْرِْم ،َعْنُه َواْعُف ،َوَعاِفِه ،ْمُهـَواْرَح ُهـلَ اغِْفْر مَّـاللَُّه((
 َخْيًرا َداًرا َوأَْبِدلُْه ،الدََّنسِ َنـِم اَألْبَيَض الثَّْوَب َتَنقَّْي اـكََم الَْخطَاَيا َنـِم َوَنقِِّه ،َوالَْبَرِد َوالثَّلْجِ بِالَْماِء

 ،)َزْوجِِه ْنـِم َخْيًرا َوَزْوًجاnếu nam thì nói thêm ( ،أَْهِلِه ْنـِم َخْيًرا َوأَْهالً ،َدارِِه ْنـِم
  ))رِالنَّا َعذَابَِو ،رِـالْقَْب َعذَابِ ْنـِم َوأَِعذُْه ،نَّةَـالَْج لُْهـَوأَْدِخ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy dung thứ, hãy ban hồng ân, ban sự lành 
mạnh cho ông ta (bà ta). Hãy ban phần thưởng tốt đẹp cho ông ta ở thiên đàng, hãy 
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nới rộng ngôi mộ của ông ta, hãy tẩy rửa tội lỗi ông ta (như được tắm sạch) bằng 
nước tinh khiết, hãy tẩy sạch tội lỗi ông ta giống như Ngài đã tẩy chất dơ ra khỏi 
áo trắng, hãy thay đổi ngôi nhà khác cho ông ta (ở thiên đàng) tốt hơn ngôi nhà (ở 
trần gian), hãy thay đổi người thân khác cho ông ta tốt hơn, (nếu đàn ông thêm: 
hãy thay người vợ khác cho ông ta tốt hơn), hãy cho ông ta vào thiên đàng, hãy 
cứu vớt ông ta khỏi hành phạt của ngôi mộ và hành phạt ở địa ngục.} Hadith do 
Muslim ghi lại. 

157- 

 ،َوذَكَرَِنا ،ريَِناـَوكَبِ ،ريَِناـَوَصِغ ،اِئبَِناـَوغَ ،اِهِدَناـَوَش ،اـَوَميِِّتَن ،اـِلَحيَِّن ْرـاغِْف مَّـاللَُّه((
ى ـَعلَ فََتَوفَُّه اـِمنَّ َتَوفَّْيَتُه ْنـَوَم ،مِالَـى اِإلْسـَعلَ يِِهـفَأَْح ِمنَّا أَْحَيْيَتُه ْنـَم مَّـاللَُّه .اـَوأُْنثَاَن
  ))َدُهـَبْع لََّناـُتِض َوالَ ،َرُهـأَْج رِْمَناـَتْح الَ مَّـاللَُّه .اِنـَماِإلْي

Ý nghĩa: {Thưa 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 
chúng tôi. Thưa 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. Thưa Allah! Đừng bao giờ ngăn cấm phần phước của 
chúng tôi hiến cho ông ta và đừng bao giờ bỏ chúng tôi lầm đường lạc lối sau ông 
ấy.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại. 

158-  

 أَْهلُ َوأَْنَت ،النَّارِ َوَعذَابِ الْقَْبرِ ِفْتَنِة فَِقِه ِمْن ،جَِوارَِك َوَحْبلِ ،ِذمَِّتَك ِفي ٍنفُالَ ْبَن نَفُالَ إِنَّ اللَُّهمَّ((
 ))الرَِّحيُم الَْغفُوُر أَْنَت إِنََّك ،َواْرَحْمُه ،لَُه فَاغِْفْر .قََّوالَْح الَْوفَاِء

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, người này trong sự bảo trợ, trong lời 
giao ước của Ngài, hãy bảo vệ ông ấy khỏi hành phạt ở ngôi mộ và địa ngục. Ngài 
là Đấng Trung Trực, là Đấng Đúng Đắn, hãy tha thứ thương xót ông ta. Chính 
Ngài là Đấng Rất Mực Độ Lượng, Rất Mực Nhân Từ.} Hadith do Muslim ghi lại. 

159-  

 نْإِ .ِهابِذَـَع ْنـَع يٌّـنِغَ َتْنأََو ،َكتَِِمـْحَر ىـلَإِ اَجـَتاْح ،َكـِتَمأَ ُنـاْبَو ،َكُدـْبَع مَّـُهاللَّ((
  ))ُهـْنَع ْزاَوـَجـَتفَ ئاًْيـِسُم انَكَ نْإَِو ،ِهاِتَنـَسَح يـِف ْدزِـفَ ناًـِسْحُم انَكَ

Ý nghĩa: {Thưa Allah! (Đây là) bề tôi của Ngài, là con của bề tôi nữ của 
Ngài, rất cần lòng thương xót của Ngài. Cầu xin đừng hành hạ ông ta (ba, cô...), 
nếu ông ta là người tốt thì hãy ban thêm phần thưởng cho ông ta còn nếu là người 
xấu thì hãy bỏ qua cho ông ta.} Hadith do Al-Hakim ghi lại. 

 
56- Lời cầu xin cho người chết là trẻ em trong lễ Solah. 

))رِـالْقَْب ذَابِـَع ْنـِم ذُْهـأَِع مَّـُهاللَّ((    -160  

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy bảo vệ nó khỏi hành phạt của ngôi mộ.} 
Hadith do Malik ghi lại. 

Hoặc cầu xin thêm thì tốt hơn. 
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اللَُّهمَّ ثَقِّلْ بِِه َمَوازِْيَنُهَما، َوأَْعِظْم بِِه أُُجْوَرُهَما، . اْجَعلُْه فََرطاً َوذُْخراً ِلَواِلَدْيِه، َوَشِفْيعاً ُمَجاباً مَُّهاللَّ((
َعذَاَب الَْجِحيمِ، َوأَْبِدلُْه َداراً َخْيراً  َوأَلِْحقُْه بَِصاِلحِ الُْمْؤِمنِنيِ، َواْجَعلُْه ِفي كَفَالَِة إِْبَراِهيَم، َوِقِه بَِرْحَمِتَك

  ))اللَُّهمَّ اغِْفْر َألْسالَِفَنا، َوأَفَْراِطَنا، َوَمْن َسَبقََنا بِاِإلْيَماِن. ِمْن َدارِِه، َوأَْهالً َخْيراً ِمْن أَْهِلِه
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) Ibrohim, và với lòng thương xót của 
Ngài hãy bảo vệ nó ra khỏi hành phạt của địa ngục, hãy thay đổi ngôi nhà khác 
cho nó (ở thiên đàng) tốt hơn ngôi nhà (ở trần gian), hãy thay đổi người thân khác 
cho nó tốt hơn. Thưa Allah! Hãy tha thứ cho tổ tiên của chúng tôi, cho những 
người phạm quá nhiều tội lỗi trong chúng tôi và những người có đức tin đã qua đời 
trước chúng tôi.} Hadith do Ibn Qudamah ghi lại. 

 

))ًراـَوأَْج لَفًاـَوَس فََرطًا لََنا ُهـاْجَعلْ مَّـاللَُّه((      -161  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy cho phép nó vào thiên đàng trước chúng tôi 

để sửa soạn chổ ở cho chúng tôi và hãy thay đổi tai nạn đó là phần thưởng cho 
chúng tôi.}  

 
57- Lời chia buồn cho thân nhân người chết. 

162-  

 ))َولَْتْحَتسْب فَلَْتْصبِْر ... ىُمَسم بِأََجلٍ ْنَدُهِع ْيٍءَش َوكُلُّ أَْعطَى َما َولَُه أََخذَ َما ِللَِّه إِنَّ((

Ý nghĩa: {Quả thực, những gì Allah lấy và ban phát đều là của Ngài, tất 
cả đều được Ngài đặt trong giới hạn nhất định ... Vì thế, hãy kiên nhẫn, chịu đựng 
may ra được tính đấy là điều tốt.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

Hoặc nói thêm thì tốt hơn. 

 ))َكأَْعظََم اُهللا أَْجَرَك، َوأَْحَسَن َعَزاَءَك، َوغَفََر ِلَميَِّت((

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah nhân lên phần thưởng cho anh, Ngài sẽ thay đổi 
cho anh được tốt đẹp hơn và tha thứ cho người quá cố.} Hadith do Al-Nawawy ghi 
lại.  

 
58- Lời cầu xin khi đưa người chết vào mộ. 

))بِْسـمِ اِهللا، َوَعلَـى ُسنَّـِة َرُسـْولِ اِهللا((  -163   
 

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Và đã đi trên con đường Thiên Sứ của 
Allah.} Hadith do Abu Dawud ghi lại.  
 

59- Lời cầu xin sau khi chôn. 

))اللَُّهـمَّ اغِْفـْر لَـُه، اللَُّهـمَّ ثَبَّْتـُه((        -164  
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Ý nghĩa: {Cầu xin Allah tha thứ cho ông ấy (bà, cô, anh...) và hãy làm 
vững lòng ông ta (khi bị hỏi).} Hadith do Abu Dawud và Al-Hakim ghi lại. 

  
60- Lời cầu xin khi thăm viếng mộ. 

165- 

 بِكُْم اُهللا اَءـَش إِنْ َوإِنَّا ،ِلِمَنيـَوالُْمْس ،الُْمْؤِمنَِني َنـِم ،الدَِّيارِ لَـأَْه كُْمـَعلَْي ُمالَـالسَّ((
 ))الَْعاِفَيةَ َولَكُُم اـلََن اَهللا أَلُـأَْس ،َتأِْخرِيَنـَوالُْمْس اـَِمّن َتقِْدِمَنيـالُْمْس اُهللا َوَيْرَحُم ،ِحقُونَالَ

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban bình an cho tất cả người có đức tin và 
những người Muslim ở dưới mộ. Nếu Allah muốn, thì chúng tôi là những người 
nối bước theo sau các bạn. Cầu xin Allah mở lòng thương xót cho những ai đi 
trước và những ai tiếp bước theo sau trong chúng ta. Cầu xin Allah ban cho chúng 
tôi được lành mạnh và xin Ngài đừng trừng phạt các bạn.} Hadith do Muslim và 
Ibn Majah ghi lại. 

 
 
  

61- Lời cầu xin khi có gió (giông, bảo...). 

))رَِّهاـَش ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع ،َخْيَرَها أَلَُكـأَْس يـإِنِّ مَّـاللَُّه((  -166  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin ban cho những điều lợi từ (cơn gió này) 

và hãy che chở tránh những điều bất lợi từ nó.} Hadith do Abu Dawud và Ibn 
Majah ghi lại.  

167- 

 ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع ،بِِه لَْتـأُْرِس اـَم ْيَرَوَخ ،ِفيَها اـَم َوَخْيَر ،َخْيَرَها أَلَُكـأَْس يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
 ))بِِه لَْتـأُْرِس َما رَّـَوَش ،ِفيَها َما رَّـَوَش ،َهارَّـَش

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban cho mọi điều lợi từ cơn gió này, 
trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó và hãy che chở tránh mọi điều bất 
lợi từ cơn gió này, trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó.} Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại. 

  
62- Lời cầu xin khi có sấm sét. 

))يفَِتِهـِخ ْنـِم ِئكَةَُوالَْمالَ ،ْمِدِهـبَِح الرَّْعُد بُِّحـُيَس الَِّذي َحانَـُسْب((   -168  
Ý nghĩa: {Vinh quang thay (Allah) Đấng mà bằng lời ca ngợi Ngài, Thần 

Sấm ca tụng tán dương và tất cả các Thiên Thần vì Ngài mà khiếp sợ.} Hadith do 
Malik ghi lại.  

 
63- Lời cầu xin mưa. 

))آجِلٍ غَْيَر َعاجِالً ،َضارٍّ غَْيَر ،َناِفًعا ،َمرِيًعا َمرِيئًا ُمِغيثًا غَْيثًا ْسِقَناأَ اللَُّهمَّ((  -169  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi cơn mưa giúp (đất đâm 

chồi, nẩy lộc), đầy phì nhiêu mầu mỡ, có lợi cho chúng tôi và không có hại gì. Cầu 
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xin hãy ban liền đừng chậm trể.} Hadith do Abu Dawud ghi lại và đã được Shaikh 
Al-Albany xác thực.  

))َناـأَِغثْ مَّـاللَُّه ،َناـْأَِغث مَّـاللَُّه ،َناـأَِغثْ مَّـاللَُّه((  -170  

Ý nghĩa: {Cầu xin hãy ban mưa xuống cho chúng tôi.} Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại.  

171- 

  ))َتـالَْميِّ َدَكـَبلَ يِـَوأَْح ،َرْحَمَتَك ْرـَواْنُش ،َكاِئَمـَوَبَه ،اَدَكـِعَب قِـاْس اللَُّهمَّ((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin hãy ban mưa xuống cho các bầy tôi của Ngài 

và cho tất cả sinh, động vật của Ngài. Xin hãy ban bố lòng nhân từ của Ngài và 
hãy làm cho đất khô cằn được đâm chồi nẩy lộc.} Hadith do Abu Dawud ghi lại và 
đã được Shaikh Al-Albany xác thực. 

  
 64- Lời cầu xin khi có mưa. 

))اِفعاًـَن اًـبَصيَّ مَّـاللَُّه((              -172  

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban cho thật nhiều mưa có lợi.} Hadith do 
Al-Bukhory ghi lại.  

65- Lời cầu xin khi tạnh mưa. 

))َمِتِهـَوَرْح اِهللا لِـبِفَْض ْرَناـُمِط((        -173  

Ý nghĩa: {Allah đã ban mưa cho chúng tôi bằng sự ưu đãi và lòng khoan 
dung của Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

 
66- Lời cầu xin khi mặt trời mọc sau cơn mưa. 

174- 

 ))الشََّجرِ َوَمَنابِِت ،اَألْوِدَيِة َوُبطُوِن ،َوالظَِّرابِ اآلكَامِ َعلَى اللَُّهمَّ .َعلَْيَنا َوالَ َحَوالَْيَنا ُهمَّاللَّ((

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy cho mưa xuống vườn tược, đồng 
ruộng, đồi núi và thung lũng chứ đừng trúc xuống làng mạc.} Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại.  

 
67- Lời cầu xin khi thấy lưỡi liềm. 

175-  

، َوالتَّْوِفْيقِ ِلَمـا مِالَـَواِإلْس َمِةالَـَوالسَّ ،اِنـَمَواِإلْي نِْمـبِاَأل اـَعلَْيَن أَِهلَُّه مَّـاللَُّهأَكَْبـُر، اُهللا ((
 ))اُهللا َكَوَربُّ َنا َوَتْرَضـى، َربَُّناَربَّ ُتِحبُّ

Ý nghĩa: {Allah thật Vĩ Đại! Thưa Allah! Hãy cho lưỡi liềm được mọc 
lên và cho chúng tôi thấy nó bằng sự an toàn, bình an, tin tưởng, phủ phục và 
thành công với những gì mà Thượng Đế của chúng tôi thương yêu và hài lòng. 
Allah là Thượng Đế của chúng tôi và của bạn (đấy lưỡi liềm).} Hadith do Al-
Tirmizy ghi lại. 

  
68- Lời cầu xin trước khi xả chay. 
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))اُهللا اَءـَش إِنْ ُرـاَألْج َوثََبَت ،الُْعُروُق َواْبَتلَِّت ،أُـالظََّم ذََهَب((  -176  
Ý nghĩa: {Đã xong rồi sự khát và mệt mỏi. Nếu Allah muốn, sẽ được ban 

thưởng.} Hadith do Abu Dawud ghi lại.  

))ِلي َتْغِفَر أَنْ َشْيٍء كُلَّ َوِسَعْت الَِّتي بَِرْحَمِتَك أَْسأَلَُك إِنِّي اللَُّهمَّ(( -177  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi thỉnh cầu Ngài bởi vì sự khoan dung, độ 

lượng của Ngài rất đỏi bao la, cầu xin hãy tha thứ cho bề tôi.} Hadith do Ibn 
Majah ghi lại.  

 
69- Lời cầu xin trước khi ăn. 

178- Thiên Sứ  nói: “Trước khi ăn các bạn hãy nói: )){     z((  nếu 

quên không nói trước khi ăn thì nói: )){ z ِهرِـَوآِخ ِهـأَوَِّل((  (khi nhớ lại).” 

Hadith do ông Abu Dawud ghi lại.  
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah từ đầu cho đến cuối.} 
 Ông Umayyah bin Makhshy  kể:  

 ِمْن َيْبَق لَْم َحتَّى ُيَسمِّ فَلَْم َيأْكُلُ َوَرُجلٌ َجاِلًسا  اللَِّه َرُسولُ كَانَ: قَالَ  َمْخِشيٍّ ْبنِ أَُميَّةََعْن 
 َزالَ َما(( :قَالَ ثُمَّ  النَّبِيُّ فََضِحَك ِهَوآِخرِ ِهأَوَِّل اللَِّه بِْسمِ قَالَ ِفيِه إِلَى َرفََعَها مَّافَلَ ،لُقَْمةٌ إِالَّ طََعاِمِه

رواه أبو داود والنسائي وضعفه )) َبطْنِِه ِفي َما اْسَتقَاَء  اللَِّه اْسَم ذَكََر فَلَمَّا َمَعُه َيأْكُلُ الشَّْيطَانُ
 .األلباين

‘Trước kia, khi Nabi  đang ngồi và kế bên là người đàn ông đang ăn, ông ta 

quên không nói: )){     z((  trước khi ăn, đến khi nhớ ra thì chỉ còn một miếng cuối 

cùng là hết, ông ta nói: )){ z ِهَوآِخرِ ِهأَوَِّل((  khi nghe thế Thiên Sứ  cười và nói: 

“Shayton đang ăn cùng với anh ta đến khi nghe được nhắc tên Allah thì hắn 
ối ra tất cả những gì có trong bụng.”’ Hadith do Abu Dawud và Al-Nasa-y ghi 
lại và Shaikh Al-Albany cho rằng hadith yếu.  

179- Rosul  nói: “Ai đã được Allah ban cho thức ăn thì hãy nói: 
))ُهـِمْن َخْيًرا اـَوأَطِْعْمَن ،ِفيِه اـلََن َبارِْك مَّـاللَُّه((  (1) và ai được Allah ban cho sữa uống 

thì hãy nói: ))ُهـِمْن اـَوزِْدَن ِفيِه اـلََن َبارِْك مَّـاللَُّه(( (2).” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.  

 (1) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban phúc lành cho chúng tôi trong thức 
ăn này và hãy ban cho thức ăn khác tốt hơn.}  

(2) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban phúc lành cho chúng tôi trong sữa 
này và hãy thêm nữa cho chúng tôi.}   
 

70- Lời tạ ơn sau khi ăn. 
180- Nabi  nói: “Ai ăn xong rồi nói: 

  ))وٍَّةـقُ َوالَ ،يـِمنِّ ْولٍـَح غَْيرِ ْنـِم ،َوَرَزقَنِيِه ،ذَاـَه يـأَطَْعَمنِ ِذيالَّ ِللَِّه ُدـالَْحْم((



      Husnun  Al- Muslim                                                                                 حصن المسلم   

 

 

66 

  

thì được xóa tất cả những tội lỗi đã và chưa phạm.” Hadith do Abu Dawud ghi 
lại. 

Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tán dương kính dâng lên Allah, Đấng đã ban 
cho thức ăn này và cung cấp nó cho bề tôi trong khi bề tôi không có khả năng tạo 
ra nó.}   

181- 

 ))َناالَْحْمُد ِللَِّه َحْمداً كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه، غَْيَر َمكِْفيٍّ َوال ُمَودَّعٍ، َوالَ ُمْسَتْغًنى َعْنُه َربَّ((

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế của chúng tôi! Mọi lời ca ngợi, tán dương 
đều kính dâng Ngài, chỉ vì Ngài thành tâm ca ngợi, tán dương, ngày càng nhiều 
hơn và vô tận không bao giờ ngưng cũng không bao giờ đủ.}   

 
 71- Lời cầu xin của khách dành cho chủ thức ăn. 

))ْمُهْمـَواْرَح ،لَُهْم ْرـَواغِْف ،قَْتُهْمَرَز اـِفيَم لَُهْم َبارِْك مَّـاللَُّه((  -182  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban phúc lành cho họ trong những bổng lộc 

mà Ngài đã cung cấp, hãy tha thứ và thương yêu họ.} Hadith do Muslim ghi lại.  
 72- Lời cầu xin khi được ai mời ăn hoặc mời uống. 

))قَانِيـَس ْنـَم قِـْساَو ،يـِأَطَْعَمن ْنـَم أَطِْعْم لَُّهمَّال((   -183  

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy cung cấp thức ăn, thức uống cho ai đã cung 
cấp thức ăn, thức uống cho bề tôi.} Hadith do Muslim ghi lại.  

 
73- Lời cầu xin cho người khác khi được mời xả chay. 

184- 

 ))ِئكَةُالَـالَْم كُُمـَعلَْي لَّْتـَوَص ،اَألْبَراُر اَمكُُمـطََع َوأَكَلَ ،ونَـاِئُمـالصَّ َدكُُمـِعْن َرـأَفْطَ((

Ý nghĩa: {Những người nhịn chay đã xả chay cùng các bạn, đã ăn thức 
ăn của các bạn và các bạn đã được các Thiên Thần cầu xin cho sự tha thứ và 
thương yêu.} Hadith do Abu Dawud, Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại và đã được 
Shaikh Al-Albany xác thực.  

 
74- Khi mời người nhịn chay dự tiệc. 

185- Rosul  nói:  

)) فَلَْيطَْعْم ُمفِْطًرا كَانَ َوإِنْ ،َصلِّفَلُْي َصاِئًما كَانَ فَإِنْ ،فَلُْيجِْب أََحُدكُْم ُدِعَي إِذَا((:  اللَِّه َرُسولُ قَالَ
 .رواه مسلم

“Ai trong các bạn được mời dự tiệc thì hãy đáp lại lời mời. Nếu là người nhịn 
chay thì hãy cầu xin cho gia chủ sự tha thứ và phúc lành còn ai không nhịn 
chay thì hãy dùng.” Hadith do Muslim ghi lại. 
 

75- Khi người nhịn chay bị chửi. 
186- Thiên Sứ  nói:  
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 َصاِئٌم إِنِّي :فَلَْيقُلْ َشاَتَمُه أَْو قَاَتلَُه اْمُرٌؤ َوإِنْ َيْجَهلْ َوالَ َيْرفُثْ فَالَ ُجنَّةٌ الصَِّياُم(( : اللَِّه َرُسولَقَالَ 
 طََعاَمُه َيْتُرُك ،الِْمْسِك رِيحِ ِمْن َتَعالَى اللَِّه ِعْنَد أَطَْيُب اِئمِالصَّ فَمِ لَُخلُوُف بَِيِدِه َنفِْسي َوالَِّذي .َمرََّتْينِ
  .رواه البخاري ومسلم ))أَْمثَاِلَها بَِعْشرِ َوالَْحَسَنةُ بِِه أَْجزِي َوأََنا ،ِلي الصَِّياُم ،أَْجِلي ِمْن َوَشْهَوَتُه َوَشَراَبُه

“Sự nhịn chay là vật chắn, vì thế (khi nhịn chay) đừng văng tục nói bậy, đừng 
hành động dại dột. Nếu bị đuổi giết hoặc bị chửi thì hãy nói: ))ِّيـإِنِّ ،اِئٌمـَص يـإِن 

))اِئٌمـَص  Ta thề với Đấng nắm giử linh hồn Ta, là mùi trong miệng của người 

nhịn chay đối với Allah còn thơm hơn cả mùi xạ hương. Allah phán: “Vì y đã 
bỏ thức ăn, thức uống và sự ham muốn (tình dục) vì TA. Sự nhịn chay là của 
TA và TA sẽ ban thưởng cho y, và mỗi việc làm tốt đẹp được nhân lên mười 
lần.”” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Ý nghĩa: {Thực sự tôi đang nhịn chay.} 
 
 
 
 
 

76-Lời cầu xin khi được quả đầu mùa. 
187-  

 ))ُمدَِّنا ِفي لََنا َوَبارِْك ،َصاِعَنا ِفي لََنا َوَبارِْك ،َمِديَنِتَنا ِفي لََنا َوَبارِْك ،ثََمرَِنا ِفي لََنا َبارِْك اللَُّهمَّ((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban phúc lành cho chúng tôi trong mùa quả 

này, trong thành phố này, trong só và trong mud )1(  của chúng tôi.} Hadith do 

Muslim ghi lại.  
 

77- Lời cầu xin khi nhảy mủi. 
188- Rosul  nói: “Khi ai trong các bạn hắt hơi thì hãy nói: ))ُدـالَْحْم 

))ِللَِّه (1) khi người anh em hoặc người bạn của anh ta (hoặc người bên cạnh) 

nghe vậy thì hãy nói: ))اُهللا َكـَيْرَحُم(( (2) anh ta phải đáp lại: 

))َبالَكُْم ِلُحـَوُيْص ،اُهللا كُُمـَيْهِدي(( (3).” Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 
(1) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah} 
(2) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah thương yêu anh} 
(3) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah hướng dẫn và cải thiện việc làm của các 

anh.} 
 

78- Khi nghe người Kafir nhảy mủi và y nói: 
 .hãy đáp lại  ((اَلَْحْمـُد ِللَِّه)) 

                                                 
(1)  Só và mud là đơn vị đo lường ở thời Nabi , một só bằng bốn mud và một mud bằng hai 

bụm tay của người đàn ông trung bình. 
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))َبالَكُْم ِلُحـَوُيْص ،اُهللا كُُمـَيْهِدي((    -189  
 
79- Lời chúc mừng cho người cưới vợ. 

))َخْيرٍ يـِف اـَبْيَنكَُم َعـَوَجَم ،َكـَعلَْي َوَباَرَك ،َكـلَ اُهللا َباَرَك((  -190  

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho bạn và kết hợp hai bạn trong 
mọi điều tốt đẹp.} Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại. 

 
80- Lời cầu xin khi cưới vợ hoặc mua súc vật. 

191- Thiên Sứ  nói: “Khi ai trong các bạn cưới vợ hoặc mua một 
người đầy tớ, hãy nói: 

 ،رَِّهاـَش ْنـِم بَِك وذُـَوأَُع ،َعلَْيِه َجَبلَْتَها اـَم َرـَوَخْي ،َرَهاـَخْي َكـأَْسأَلُ يـإِنِّ مَّـاللَُّه((
 ))ِهـْيَعلَ َجَبلَْتَها اـَم رِّـَوَش

và khi mua lạc đà thì hãy cầm đỉnh bướu của nó và nói giống như vậy.” 
Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại. 

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban cho bề tôi cuộc sống tốt đẹp, 
hạnh phúc khi chung sống với cô ta và hưởng được mọi điều tốt đẹp mà Ngài đã 
tạo cho cô ta. Và cầu xin hãy che chở tránh mọi điều xấu từ cô ta và mọi điều xấu 
mà Ngài đã tạo cho cô ta.} 

Lời cầu xin trên dành cho người mới cưới vợ áp dụng vào đêm động 
phòng. Đặt tay lên trán vợ và cầu xin. 

 
 81- Lời cầu xin trước khi quan hệ vợ chồng. 

))َرَزقَْتَنا َما ْيطَانَـالشَّ بَِوَجنَّ ،ْيطَانَـالشَّ ْبَنانَّـَج مَّـاللَُّه ،اِهللا مِـبِْس((  -192  
Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Thưa Allah! Cầu xin hãy mang Shayton 

tránh xa chúng tôi và tránh xa mọi bổng lộc mà Ngài ban tặng cho chúng tôi.} 
82- Lời cầu xin khi nóng giận. 

193-   ))¢  ¡ t  s  r((     
Xem ý nghĩa ở hadith số 4. 
 

83- Lời cầu xin khi sự thử thách (hoặc tai nạn) xảy ra đối với người khác.  
194- 

 ))َتفِْضيالً َخلََق ِممَّْن كَِثريٍ َعلَى َوفَضَّلَنِي ،بِِه َكاْبَتالَ ِممَّا َعافَانِي الَِّذي ِللَِّه الَْحْمُد((

Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính dâng Allah Đấng đã ban 
cho bề tôi tránh được sự thử thách (hoặc tai nạn) và đã ban cho bề tôi rất nhiều sự 
ưu đãi hơn những người khác.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

 
84- Nabi   thường nói gì khi ngồi? 
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195- Ông Abdullah bin Umar  kể: “Trước kia, Nabi nói một trăm lần 

câu: ))ِّالَْغفُوُر وَّاُبـالتَّ أَْنَت إِنََّك ،يَّـَعلَ َوُتْب ،يـِل ْرـاغِْف َرب((  chỉ trong một lần ngồi.” 

Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 
Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế bề tôi, hãy dung thứ và hãy chấp nhận sự 

sám hối của bề tôi. Bởi vì, Ngài là Đấng rất yêu thích ai quay lại sám hối, Ngài là 
Đấng Rất Mực Rộng Lượng.}  
 

85- Lời cầu xin xóa tội trước khi đứng dậy. 
196- Rosul  nói: “Ai là người nói nhiều những lời không có ý nghĩa 

trong khi ngồi cùng nhóm thì hãy nói: 

ـَٰه الَ، أَْشـَهُد أَنْ ِدَكـَوبَِحْم مَّـاللَُّه َحاَنَكـُسْب((   ))َكـإِلَْي وُبـَوأَُت َتْغِفُرَكـأَْس أَْنَت، إِالَّ إِلَ
trước khi đứng dậy được Allah xóa sạch tội cho y trong lần ngồi đó.” Hadith 
do Abu Dawud, Al-Tirmizy và Al-Nasa-y ghi lại. 

Xem ý nghĩa ở hadith số 15.  
 

86- Đáp lại khi được người khác cầu xin cho: ((ـََر اُهللا لَـَك  Cầu xin} .((غَف

Allah tha tội cho anh.} 

))َولَـَك((         -197   {Và cho anh.} 

87- Lời cảm ơn ai đã giúp đỡ. 

))َزاَك اُهللا َخْيـراًَجـ((     -198  
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban tặng cho anh nhiều điều tốt.} Hadith do Al-

Tirmizy ghi lại.  
 

88- Làm những điều dưới đây được Allah bảo vệ tránh khỏi Đadjal. 
199- Nabi  nói:  

  .اه مسلمرو)) الدَّجَّالِ ِمْن ُعِصَم الْكَْهف ُسوَرِة وَّلِأَ ِمْن آَياٍت َعْشَر َحِفظَ َمْن(( :قَالَ  النَّبِيَّ أَنَّ
“Ai thuộc mười ayat đầu tiên của chương Al-Kahf được Allah bảo vệ tránh 
khỏi Đadjal.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Và cầu xin Allah che chở tránh khỏi Đadjal sau mỗi lần Solah. (Xem lại 
ở hadith số 55 và 56.) 

 

89- Đáp lại khi được người khác nói:((ـَُك ِفـي اِهللا  ,Thực sự}  .((إِنِّـي أُِحّب

tôi thương anh vì Allah.} 

))ُهـلَ يـأَْحَبْبَتنِ الَِّذي َكـأََحبَّ((   -200  
Ý nghĩa: {Sẽ thương yêu lại anh Đấng mà anh đã thương tôi vì Ngài.} 

Hadith do Abu Dawud ghi lại. 
 

90- Lời cầu xin cho người khác khi quy cho bạn tài sản của anh ta.  
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))اِلَكـَوَم َكـأَْهِل يـِف َكـلَ اُهللا َباَرَك((    -201  

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho gia đình anh và tài sản của 
anh.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

 
91- Lời cầu xin khi trả nợ cho người khác. 

))َواَألَداُء الَْحْمُد السَّلَِف َجَزاُء إِنََّما ،َوَماِلَك أَْهِلَك ِفي لََك اُهللا َباَرَك(( -202  

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho gia đình anh và tài sản của 
anh. Và phần thưởng của sự cho mượn là lời cám ơn và trả lại vật mượn.} Hadith 
do Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại. 

 
92- Lời cầu xin khi sợ phải phạm tội Shirik (tội tổ hợp). 

203- 

 ))اللَُّهـمَّ إِنِّـي أَُعـوذُ بِـَك أَنْ أُْشـرَِك بَِك َوأََنا أَْعلَـُم، َوأَْسـَتْغِفُرَك ِلَمـا الَ أَْعـلَُم((

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi tội tổ 
hợp Ngài trong khi bề tôi hiểu biết và hãy tha thứ với những gì bề tôi không hiểu 
biết.} Hadith do Al-Nasa-y và Ibn Majah ghi lại. 

 

93- Đáp lại khi được người khác nói:((َباَرَك اُهللا ِفيَك))   
{Cầu xin Allah ban hồng phúc cho anh.}  

))َوِفيـَك َباَرَك اُهللا((       -204  

Ý nghĩa:  {và cho anh.} Hadith do Al-Sany ghi lại. 
 

94- Lời cầu xin tránh điềm xấu. 

ـَٰه الََو ،َكُرْيـَخ الَّإِ َرْيـَخ الََو ،َكُرْيطَ الَّإِ َرْيطَ الَاللَُّهـمَّ (( -205 ))َكُرْيغَ إِلَ  
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Không có điềm xấu nào cả ngoại trừ điềm xấu 

của Ngài gián xuống, và cũng không có điềm tốt nào cả mà chỉ có điềm tốt của 
Ngài ban tặng. Và cũng không có Thượng Đế nào được xứng được thờ phụng 
ngoại trừ Ngài.} Hadith do Ahmad và Al-Nasa-y ghi lại. 
 

95- Lời cầu xin khi lên tàu, xe, máy bay hoặc cởi ngựa, lạc đà v.v. 
206-  

)){     z ،Â  Á {   s   r   q  p  o  n    m  l  k  j  i   h  g   f
tz (١)  أَكَْبُر، اُهللا أَكَْبُر، ُسْبـَحاَنَك الَْحْمـُد ِللَِّّه، اَلَْحْمـُد ِللَِّّه، اَلَْحْمـُد ِللَِّّه، اُهللا أَكَْبـُر، اُهللا
  ))أَْنَت إِالَّ وَبـالذُُّن ُرـَيْغِف ، فَإِنَّـُه الَيـِل ْرـفَاغِْف ،يـَنفِْس ُتـظَلَْم يـإِنِّ مَّـاللَُّه

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính dâng 
Allah Vinh quang thay Allah! Đấng đã chinh phục vật này cho chúng tôi sử dụng 

                                                 
(1) Trích từ chương Al-Zukhruf ayat 13 và 14. 
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trong khi chúng tôi không có khả năng chinh phục. Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở 
về gặp Thượng Đế của chúng tôi (vào Ngày Sau). Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều 
kính dâng Allah, Allah thật vĩ đại! Vinh quang thay Ngài ôi Thượng Đế của tôi! 
Quả thực, bề tôi đã sai quấy, cầu xin Ngài sự tha thứ, khoan dung cho bề tôi vì 
không ai có khả năng tha thứ tội lỗi mà chỉ có Ngài.} Hadith do Abu Dawud và 
Al-Tirmizy ghi lại. 

 
96- Lời cầu xin khi bắt đầu chuyến đi. 

207- 

))á   h ،á   h ،á   h {    r    q  p  o  n    m  l  k  j  i h  g   f
t  sz(١)  اـَم الَْعَملِ َنـَوِم ،َوىـَوالتَّقْ الْبِرَّ ذَاـَه رَِناـَسفَ يـِف أَلَُكـَنْس إِنَّا مَّـاللَُّه 

 يـِف اِحُبـالصَّ أَْنَت ُهمَّاللَّ .َدُهـُبْع َعنَّا َواطْوِ ،ذَاـَه َرَناـَسفَ اـَعلَْيَن َهوِّنْ مَّـاللَُّه .َتْرَضى
 ،الَْمْنظَرِ َوكَآَبِة ،فَرِـالسَّ َوْعثَاِء ْنـِم بَِك وذُـأَُع يـإِنِّ مَّـاللَُّه .لِـاَألْه يـِف َوالَْخِليفَةُ ،فَرِـالسَّ
   ))َواَألْهلِ الِـالَْم يـِف الُْمْنقَلَبِ وِءـَوُس

Ý nghĩa: {Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại, Allah thật vĩ đại! Vinh 
quang thay Allah! Đấng đã chinh phục vật này cho chúng tôi sử dụng trong khi 
chúng tôi không có khả năng chinh phục. Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về gặp 
Thượng Đế của chúng tôi (vào Ngày Sau). Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin hãy 
ban cho chuyến đi này đầy ý nghĩa và kính sợ (Ngài) và hãy ban cho chúng tôi 
thực hiện được những việc làm Ngài hài lòng. Thưa Allah! Hãy làm cho chuyến đi 
này thật thanh thản, dễ dàng và ngắn lại. Ngài là Đấng kề cận giúp đỡ bề tôi trong 
chuyến đi, là Đấng giám hộ gia đình. Cầu xin hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi 
mọi khó khăn, mệt nhọc trong chuyến đi và tránh xa mọi điều xấu xảy ra trong gia 
đình cũng như tài sản khi trở về} Hadith do Muslim ghi lại. 

Khi trở về đọc lời cầu xin trên và thêm: 

  ))ِمـُدونَا، ِلَربََّنـا َحُدونَـَعابِ ،ونَـَتاِئُب ،ونَـآيُِب((
Ý nghĩa: {Chúng tôi quay trở về sám hối, thành tâm tôn thờ và vì 

Thượng Đế của chúng tôi, chúng tôi ca tụng, tán dương.} Hadith do Muslim ghi 
lại. 

 
97- Lời cầu xin khi vào thành phố hoặc xóm làng ...  

208- 

 بََّرَو ،َنلْلَقْأَ اـَمَو عِْبـالسَّ َنيِضْراَأل بََّرَو ،َنلْلَظْأَ اـَمَو عِْبـالسَّ اِتاَوَمـالسَّ بََّر مَّـُهاللَّ((
 ،اَهِلْهأَ َرْيـَخَو ِةَيْرقَالْ ِهِذـَه َرْيـَخ َكلُأَـْسأَ ،َنْيَرذَ اـَمَو احَِيالرِّ بََّرَو ،َنلْلَْضأَ اـَمَو نيِاِطَيـالشَّ

 ))اَهْيِف اـَم رَّـَشَو ا،َهِلْهأَ رَّـَشَو اَهرَّـِش ْنـِم َكبِ وذُـُعأََو ،َوَخْيَرَمـا ِفْيَها

                                                 
(1) Trích từ chương Al-Zukhruf ayat 13 và 14. 
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Ý nghĩa: {Thưa Allah! Ngài là Chủ Nhân của bảy tầng trời và những gì 
nó che mát. Là Chủ Nhân của bảy tầng đất và những gì đất bồng ẳp. Là Chủ Nhân 
của loài Shayton và những gì chúng làm lầm lạc. Là chủ Nhân của các cơn gió, 
cơn bão và những gì làm cho (mọi vật) bay. Bề tôi cầu xin những điều tốt ở ngôi 
làng này, ở thị dân và những kiến thức tốt đẹp của ngôi làng. Và hãy che chở tránh 
xa mọi tác hại của ngôi làng, những thói hư của thị dân và mọi kiến thức bất lợi 
của ngôi làng.} Hadith do Al-Hakim và Ibn Al-Sany ghi lại. 
 

98- Lời cầu xin khi vào chợ. 
209- Thiên Sứ  nói: “Ai vào chợ và nói: 

ـَٰه الَ((  ،َوُيِميُت يـُيْحيِ ،ُدـالَْحْم ُهـَولَ ،لُْكـالُْم ُهـلَ ،ُهـلَ رِيَكـَش الَ َدُهـَوْح اُهللا إِالَّ إِلَ
 ))ٌرـقَِدي ْيٍءـَش كُلِّ ىـَعلَ َوـَوُه ،ُرـالَْخْي ِدِهـبَِي ،وُتـَيُم الَ يٌّـَح َوـَوُه

được Allah viết cho y một triệu điều tốt và xóa đi một triệu điều xấu đồng 
thời nâng y lên một triệu cấp.” Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại. 

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều 
là của Ngài, Ngài là Đấng ban cho sự sống và cái chết, Ngài là Đấng Bất Diệt 
Sống Mãi. Tất cả mọi điều tốt, (điều xấu) đều trong tay Ngài và Ngài có khả năng 
trên tất cả mọi việc.}  

 
 99- Lời cầu xin khi vật cưỡi mệt (hoặc xe hư). 

210-     )){     z((  

100- Lời chia tay của người đi dành cho người ở. 

))َوَداِئُعُه يُعـَتِض الَ ِذيالَّ ،اَهللا ُمْوِدُعكُـأَْسَت((  -211  
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah bảo vệ các bạn và tài sản của các bạn.} Hadith 

do Ibn Al-Majah và Ahmad ghi lại.  
 

101- Lời chia tay của người ở lại dành cho người ra đi. 

))ِلَكـَعَم اِتيَمَوـَوَخ ،اَنَتَكـَوأََم ،َكـِديَن اَهللا ْوِدُعـأَْسَت(( -212  
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah bảo vệ tôn giáo, gia đình, tài sản và mọi việc 

làm cuối cùng của anh.} Hadith do Ibn Al-Tirmizy và Ahmad ghi lại.  

))كُْنَت َحْيثَُما الَْخْيَر لََك َوَيسََّر ،ذَْنَبَك َوغَفََر، التَّقَْوى اُهللا َزوََّدَك(( -213  
Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban cho anh thêm lòng kính sợ, tha thứ tội lỗi 

cho anh và làm cho nơi anh ở mọi việc đều dễ dàng thuận lợi tốt đẹp.} Hadith do 
Ibn Al-Tirmizy ghi lại.  

 
102- Ca tụng, tán dương khi đi bộ trong chuyến đi.  

214- Ông Jabir kể: “Trước kia, khi chúng tôi đi lên dốc thì nói: 

))اُهللا أَكَْبـُر((  và khi đi xuống dốc thì nói:  ))ُسْبـَحانَ اِهللا(( .” Hadith do Al-Bukhory 

ghi lại. 



      Husnun  Al- Muslim                                                                                 حصن المسلم   

 

 

73 

  

 
103- Lời cầu xin dành cho du khách đi trong đêm lúc gần sáng. 

215- 

 ))النَّارِ ِمَن بِاِهللا َعاِئذًا َعلَْيَنا َوأَفِْضلْ ،َصاِحْبَنا َربََّنا ،َعلَْيَنا ِئِهَبالَ َوُحْسنِ ،اِهللا بَِحْمِد َساِمٌع َعَسمَّ((

Ý nghĩa: {Ai nghe được lời ca tụng này và sự dũng cảm này của chúng 
tôi thì hãy truyền lại cho người khác. Thượng Đế của chúng tôi là Đấng đồng hành 
cùng chúng tôi, Ngài là Đấng bảo vệ chúng tôi tránh mọi điều không thích và cũng 
là Đấng chúng tôi cầu xin che chở khỏi hỏa ngục.} Hadith do Muslim ghi lại.  
 

104- Lời cầu xin khi dừng chân nơi lạ. 
216- Rosul  nói: “Ai dừng chân nơi lạ và nói: 

)) التَّاَماِت، ِمـْن َشـرِّ َمـا َخلَـَقأَُعـْوذُ بِكَِلَماِت اِهللا((  sẽ không có gì làm hại đến y 

cho đến khi rời khỏi nơi đó.” Hadith do Muslim ghi lại. 
Xem ý nghĩa ở hadith số 97. 

 
    105- Lời cầu xin khi quay trở về từ chuyến đi. 

217- Khi Nabi  quay trở về đến gò đất cao hoặc vùng đất trống Thiên 
Sứ  nói lớn tiếng: ))اُهللا أَكَْبُر((  ba lần và tiếp: 

ـَٰه الَ((  ،آيُِبونَ. قَِديُر َشْيٍء كُلِّ َعلَى َوُهَو ،الَْحْمُد َولَُه ،الُْملُْك لَُه ،لَُه َشرِيَك الَ َوْحَدُه اُهللا إِالَّ إِلَ
 ))َوْحَدُه اَألْحَزاَب َوَهَزَم ،َعْبَدُه َوَنَصَر ،َوْعَدُه اُهللا َصَدَق ،َحاِمُدونَ ِلَربَِّنا ،َعابُِدونَ ،َتاِئُبونَ

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều 
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Chúng tôi quay trở về sám 
hối với Allah, thành tâm tôn thờ Ngài. Và vì Thượng Đế của chúng tôi, chúng tôi 
ca tụng, tán dương. Lời giao ước của Allah giúp đỡ bầy tôi của Ngài là sự thật và 
duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống đối).} Hadith do Al-Bukhory và Muslim 
ghi lại. 

 
106- Lời nói khi nhận được tin vui hoặc tin buồn. 

218- Phu nhân Nabi  bà A-y-shah kể: “Trước kia, khi nhận được tin vui 

Nabi  nói: ))اُتـالصَّاِلَح مُّـَتِت ْعَمِتِهـبِنِ الَِّذي ِللَِّه ُدـالَْحْم(( (1) Và khi nhận được tin 

buồn Thiên Sứ  nói: ))الٍـَح لِّـكُ ىـَعلَ ِللَِّه ُدـالَْحْم(( (2).” Hadith do Ibn Majah, 

Al-Hakim và Ibn Al-Sany ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực. 
(1) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah, Đấng mà 

nhờ có phúc lành của Ngài làm cho mọi việc được hoàn hảo.} 
(2) Ý nghĩa: {Tạ ơn Allah trong mọi hoàn cảnh (dù giàu có hay nghèo, 

dù mạnh lành hay bệnh hoạn ...).}  
 

107- Sự ưu đãi khi cầu xin bình an cho Nabi . 
219- Nabi  nói:  
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  .رواه مسلم)) َعْشًرا بَِها َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ةًَصالَ َعلَيَّ َصلَّى َمْن(( : النَّبِيَّقَالَ 
“Ai cầu xin sự phúc lành cho Ta một lần thì y được Allah ban sự phúc lành 
cho y mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

220- Thiên Sứ  nói:  

واه أبو ر)) كُْنُتْم َحْيثُ َتْبلُُغنِي َتكُْمَصالَ فَإِنَّ ،َعلَيَّ لُّواَوَص ِعيًدا قَْبرِي َتْجَعلُوا الَ(( : اللَِّه َرُسولُ قَالَ
  . داود وأمحد وصححه األلباين

“Đừng bao giờ làm sự thăm viếng ngôi mộ Ta thành một ngày lễ, hãy cầu xin 
phúc lành cho Ta. Quả thực, lời cầu xin của các bạn sẽ đến được với Ta ở bất 
cứ nơi nào các bạn sinh sống.” Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi lại và được 
Shaikh Al-Albany xác thực. 

221- Rosul  nói:  

  .رواه الترمذي وغريه)) َعلَيَّ ُيَصلِّ فَلَْم ِعْنَدُه ذُِكْرُت َمْن الَْبِخيلُ(( : اللَِّه َرُسولُ قَالَ
“Người keo kiệt, bủn xỉn là người mà khi nghe nhắc đến Ta mà y không cầu 
xin phúc lành cho Ta.” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

222- Thiên Sứ  nói:  

 أخرجه النسائي)) َمالسَّالَ أُمَِّتي ِمْن ُيَبلُِّغونِي اَألْرضِ ِفي َسيَّاِحَني ِئكَةًَمالَ ِللَِّه إِنَّ((:  اللَِّه َرُسولُ قَالَ
  .م وصححه األلباينواحلاك

“Quả thực, Allah có một đội ngũ Thiên Thần có mặt khắp nơi trên mặt đất để 
chuyển lại Ta lời chào Salam của cộng đồng Ta.” Hadith do Al-Nasa-y và Al-
Hakim ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực.  

223- Thiên Sứ  nói:  

 ))َمالسَّالَ َعلَْيِه أَُردَّ َحتَّى ُروِحي َعلَيَّ اللَُّه َردَّ إِالَّ َعلَيَّ ُيَسلُِّم أََحٍد ِمْن َما(( :قَالَ  ِهاللَّ َرُسولَ أَنَّ
  .أخرجه أبو داود وحسنه األلباين

“Khi ai chào Salam cho Ta thì Ta được Allah trả linh hồn Ta trở lại thể xác 
để trả lời Salam lại cho y.” Hadith do Abu Dawud ghi lại và được Shaikh Al-
Albany xác thực. 
 

108- Lan truyền lời chào Salam. 
224- Thiên sứ  nói:  

 ْيٍءَش َعلَى أَُدلُّكُْم أََوالَ ،َتَحابُّوا َحتَّى ُتْؤِمُنوا َوالَ ،ُتْؤِمُنوا َحتَّى الَْجنَّةَ اَتْدُخلُو الَ((:  اللَِّه َرُسولُ قَالَ
  .رواه مسلم)) َبْيَنكُْم َمالسَّالَ أَفُْشوا ،َتَحاَبْبُتْم فََعلُْتُموُه إِذَا

“Các bạn sẽ không được vào thiên đàng cho đến khi có đức tin, và đức tin của 
các bạn không được hoàn thiện, đầy đủ cho đến khi các bạn yêu thương lẫn 
nhau. Chẳng lẽ các bạn không muốn Ta dạy cho việc làm khi thực hiện nó sẽ 
làm cho các bạn yêu thương lẫn nhau? Hãy biểu lộ với nhau bằng lời chào 
Salam.” Hadith do Muslim ghi lại. 

225- Ông Ammar  nói:  
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 ِللَْعالَمِ السَّالمِ َوَبذْلُ َنفِْسَك ِمْن ْنَصاُفاِإل :اِإلَميانَ َجَمَع فَقَْد َجَمَعُهنَّ َمْن ثٌثَالَ" : َعمَّاٌر قَالَ
  .رواه البخاري" قَْتارِاِإل ِمْن َواِإلْنفَاُق

“Có ba điều nếu ai làm được tất cả thì đã tập hợp được đức tin: công bằng với 
bản thân, chào Salam với tất cả mọi người và bố thí khi có tính keo kiệt, bủn 
xỉn.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

Công bằng với bản thân tức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với Allah và 
với mọi người. 

226- Ông Abdullah bin Umar  kể:  

 َوَتقَْرأُ الطََّعاَم ُتطِْعُم(( :قَالَ ؟َخْيٌر مِاِإلْسالَ أَيُّ  النَّبِيَّ َسأَلَ َرُجالً أَنَّ  َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن
  .رواه البخاري ومسلم)) َتْعرِْف لَْم َوَمْن َعَرفَْت َمْن َعلَى َمالسَّالَ

“Có một người đàn ông hỏi Nabi  trong Islam điều gì tốt nhất? Thiên Sứ  trả 
lời: “Phân phát thức ăn và chào hỏi bằng lời Salam với người quen biết và 
người không quen biết.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Không được chào Salam cho người Kafir (Người ngoại đạo).  
 
 
 
 
 

109- Cách trả lời khi được người Kafir chào Salam. 
227- Nabi  dạy: “Khi các bạn được người Ahlul Kitap )1(  chào bằng 

lời Salam thì hãy đáp lại: ))M(( . ” Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

Ý nghĩa: {và cho các ông.} 
 
110- Lời cầu xin khi nghe gà gáy và nghe tiếng kêu của con lừa. 

228- Nabi  dạy:  

 َسِمْعُتْم َوإِذَا ،َملَكاً َرأَْت فَإِنََّها ْضِلِهفَ ِمْن اللََّه فَاْسأَلُوا الدَِّيكَِة ِصَياَح َسِمْعُتْم إِذَا(( قَالَ  النَّبِيَّ أَنَّ
  .البخاري ومسلم رواه)) َشْيطَاناً َرأَى فَإِنَُّه الشَّْيطَاِن ِمْن بِاللَِّه فََتَعوَّذُوا الِْحَمارِ َنهِيَق

“Khi các bạn nghe gà gáy thì hãy cầu xin Allah ban cho sự ưu đãi, vì khi đó 
nó nhìn thấy Thiên Thần. Còn khi các bạn nghe tiếng kêu (be be) của con lừa 
thì hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shayton, vì khi đó nó nhìn thấy 
Shayton.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

111- Lời cầu xin khi nghe tiếng chó sủa ban đêm.  
 229- Thiên Sứ  dạy:  

                                                 
(1   ) Ahlul Kitap là người Do Thái giáo và người Thiên Chúa giáo.  
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 الَ َما َيَرْيَن فَإِنَُّهنَّ ِمْنُهنَّ، فََتَعوَّذُوا بِاللَّْيلِ ريِِمالَْح َوَنهِيَق بِالِْكالَ ُنَباَح َسِمْعُتْم إِذَا(( : َرُسولُ قَالَ
  .رواه أبو داود وأمحد وصححه األلباين)) َتَرْونَ

“Khi các bạn nghe tiếng chó sủa và tiếng kêu (be be) của con lừa vào ban đêm 
thì hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi chúng. Quả thực, chúng nhìn thấy 
được những điều mà các bạn không thể thấy.” Hadith do Abu Dawud và 
Ahmad ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực. 

Lúc đấy chó và lừa nhìn thấy được Shayton trong khi con người 
không nhìn thấy. 
 
112- Lời cầu xin cho người bị bạn chửi. 

230-     

 ))َياَمِةـالِْق َيْوَم َكـإِلَْي قُْرَبةً ُهـلَ ذَِلَك َعلْـفَاْج ،َبْبُتُهـَس نٍـُمْؤِم اـفَأَيَُّم مَّـاللَُّه((
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bất cứ người có đức tin nào đã bị bề tôi chửi, xin 

Ngài hãy thay đổi lời chửi đó thành vật dâng hiến của y dâng Ngài vào Ngày Phán 
xử.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
113- Khi người Muslim khen ngợi người Muslim khác. 

231- Thiên sứ  nói: “Ai trong các bạn đã kiên quyết khen ngợi 
người anh em bạn và y biết rõ về người đó, hãy nói: 

))ًداـأََح اِهللا ىـَعلَ يـأَُزكِّ َوالَ يُبُهـَحِس َواُهللا :ًنافُالَ ُبـأَْحِس(( .” Hadith do Al-Bukhory 

và Muslim ghi lại. 
Ý nghĩa: {Tôi tin rằng anh ta rất tốt và Allah là Đấng biết rõ nhất vụ việc 

của anh ta. Tôi không bào chữa hay biện minh cho bất cứ người nào trước Allah.} 
 

114- Lời cầu xin khi được khen ngợi. 
232-  

 ))ونَاللَُّهمَّ الَ ُتَؤاِخذْنِي بَِما َيقُولُونَ، َواغِْفْر ِلي َما الَ َيْعلَُمونَ، َواْجَعلْنِي َخْيراً ِممَّا َيظُنُّ((

Ý nghĩa: {Thưa Allah! xin đừng bắt tội bề tôi với những gì họ nói, xin 
hãy dung thứ cho bề tôi những gì họ chưa biết, và hãy ban sự tốt đẹp cho bề tôi với 
những gì họ nghĩ.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 

 
115- Lời nói sau khi mặc Ihrom làm Umroh hoặc làm Haji.  

233- 

اللَُّهـمَّ لَبَّْيـَك، لَبَّْيـَك الَ َشـرِْيَك لَـَك لَبَّْيـَك، إِنَّ الَْحْمـَد َوالنِّـْعَمةَ لَـَك  َكـلَبَّْي((
 ))والُْمـلَْك، الَ َشـرِْيَك لَـَك

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi đã vâng lời Ngài, đã tuân lệnh Ngài không 
tổ hợp Ngài với bất cứ ai (hay bất cứ vật gì). Quả thực, tất cả mọi lời ca ngợi tán 
dương, hồng ân và uy quyền đều là của Ngài mà không có cộng tác với Ngài.} 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  
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116- Nói Allahu Akbar khi đến đá đen. 
234- Ông Abdullah bin Abbas  kể:  

 ِعْنَدُه بَِشْيٍء إِلَْيِه أََشاَر الرُّكَْن أََتى كُلََّما ،َبِعريٍ َعلَى بِالَْبْيِت  النَّبِيُّ طَاَف((: قَالَ  َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن
  .رواه البخاري)) َوكَبََّر

“Nabi  ngồi trên con lạc đà đi Tawwaf )1(  quanh ngôi đền Kábah và mỗi lần đến 

đá đen Người dùng (gậy) chỉ về đá đen và nói Allahu Akbar.)) Hadith do Al-
Bukhory ghi lại. 
 

117- Lời cầu xin khi đi Tawwaf giữa hai cột Al-Yamani và đá đen. 

235- {¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬z  

Ý nghĩa: zThưa Thượng Đế của chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi 

tất cả mọi điều tốt ở đời này lẫn ở đời sau và hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hình phạt 

của hỏa ngục.{ Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 201. 

 
        118- Lời tụng niệm đứng trên núi Sofa và núi Marwah. 

236- Ông Jabir bin Abdullah  kể: “Khi Nabi  đến gần núi Sofa Người 
đọc: 

{t  y  x  w  v   u  z{  z 

Ý nghĩa: {Quả thực (hai ngọn núi) Sofa và Marwah là một trong những 
nghi lễ (làm Umroh và Haji) của Allah.} Trích từ chương Al-Baqorah ayat 158. 

 ))ِهـبِ اُهللا َدأَـَب اـبَِم َدأُـأَْب((

Ý nghĩa: {Tôi khởi đầu bằng những gì Allah đề xướng.}  
tiếp đó Nabi  leo lên núi Sofa cho đến khi nhìn thấy ngôi đền Kábah, Nabi  
hướng về đó rồi nói: 

ـَٰهالَ ((  كُلِّ ىـَعلَ َوُهَو ،ُدـالَْحْم ُهـَولَ ،لُْكـالُْم ُهـلَ ،ُهـلَ رِيَكـَش الَ َدُهـَوْح اُهللا إِالَّ إِلَ
ـَٰهالَ  .قَِديٌر ْيٍءـَش  ))َوْحَدُه اَألْحَزاَب َوَهَزَم ،َعْبَدُه َوَنَصَر ،َدُهـَوْع أَْنَجَز ،ُهَدـَوْح اُهللا إِالَّ إِلَ

Nabi  nói thế ba lần và cầu xin giữa các lần đó. Khi đến núi Marwá Người làm 
giống như trên núi Sofa.” (Trừ ayat Qur’an). Hadith do ông Muslim ghi lại. 

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ 
có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều 
là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Không có Thượng Đế nào 
xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, lời giao ước của Allah giúp đỡ bầy tôi 
của Ngài là sự thật và duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống đối).} 

 
119- Lời cầu xin vào ngày Arofah. 

                                                 
(1) Tawwaf là đi xung quang (ngôi đền Kábah). 
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237- Rosul  nói: “Lời cầu xin tốt nhất vào ngày Arofah, tốt hơn cả 
những gì Ta và các vị Thiên Sứ trước Ta nói là câu:  

ـَٰهإِالَ ((  ))قَِديٌر َشْيٍء كُلِّ َعلَى َوُهَو ،الَْحْمُد َولَُه ،الُْملُْك لَُه ،لَُه َشرِيَك الَ َوْحَدُه اُهللا إِالَّ لَ

Xem ý nghĩa ở hadith số 69. 
   

120- Lời tụng niệm ở Al-Mash-a’rul Harom (tức Muzdalifah). 
238- Ông Jabir bin Abdullah  kể: “Nabi  ngồi trên Al-Qaswa (tên con 

lạc đà của Người) cho đến khi đến Al-Mash-a’rul Harom, Người đứng hướng về 
qiblah (đưa hai tay lên) cầu xin Allah và nói: 

ـَٰهاُهللا أَكَْبُر َوالَ ((   ))قَِديٌر َشْيٍء كُلِّ َعلَى َوُهَو ،الَْحْمُد َولَُه ،الُْملُْك لَُه ،لَُه َشرِيَك الَ َوْحَدُه اُهللا إِالَّ إِلَ
cho đến khi mặt trời đỏ ửng. Sau đó, Người rời khỏi đó (đến Nina) trước khi mặt 
trời mọc.” Hadith do Muslim ghi lại.  

Xem ý nghĩa ở hadith số 69.     
 

121- Lời tụng niệm khi ném đá vào các trụ. 
239- Ông Abdullah bin Umar  kể:  

َبْعَد  َيَدْيِه َراِفًعا الِْقْبلَِة ُمْسَتقْبِلَ َيْدُعْو قَُفَيَو َتقَدَُّمَي ثُمَّ ِعنَد اِجلَمارِ الثَّالَِث، بَِحَصاٍة َرَمى كُلََّما ُيكَبُِّر((
)) ِعْنَدَها َيِقُف َوالَ ،َيْنَصرُِفَو َصاٍةَح كُلِّ ِعْنَد ُيكَبُِّرَو فََيْرِميَها الَْعقََبِة أَمَّا َجْمَرةُ ،الثَّانَِيِةَو اُألولَى الَْجْمَرِة

    .رواه البخاري ومسلم
“Nabi  nói Allahu Akbar khi ném mỗi viên đá vào ba trụ đá. Sau khi ném xong ở 
trụ đá thứ nhất Thiên Sứ  bước lên phía trước, mặt hướng về qilah đưa hai tay 
lên cầu xin và trụ cột thứ hai cũng thế tiến về phía trước (rồi bước sang bên trái), 
đưa hai tay lên cầu xin. Còn trụ đá thứ ba sau khi ném xong Người quay về không 
cầu xin gì cả.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
122- Lời nói khi thấy điều gì quá đỗi ngạc nhiên. 

))ُسْبـَحانَ اِهللا((           -240  
        ))اُهللا أَكَْبـُر((              -241
Xem ý nghĩa ở hadith số 69. 
 

123- Hành động khi nhận được tin vui. 
242- Ông Abu Bakrah  kể:  

)) َوَتَعالَى َتَباَرَك ِللَِّه ُشكًْرا َساجًِدا َخرَّ بِِه َيُسرُّ أَْو َيُسرُُّه أَْمٌر أََتاُه إِذَا  النَّبِيَّ كَانَ(( َ َبكَْرة أَبِي َعْن
 .رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة

“Khi Nabi  nhận được tin vui hoặc điều gì làm cho Nabi  vui, Nabi  cúi đầu 
phủ phục tạ ơn Allah, Đấng ban phát điều may mắn, Đấng tối cao.” Hadith do 
Abu Dawud, Al-Tirmizy và Ibn Majah ghi lại.   
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124- Cầu xin khi có vết đau trên người. 
243- Thiên Sứ  dạy: “Hãy đặt bàn tay lên chổ bị thương (hay bị đau) 

rồi nói (ba lần câu): )){     z((  sau đó đọc (bảy lần câu):  

))ُد َوأََحاِذُرأَُعـْوذُ بِاِهللا َوقُْدَرِتِه، ِمـْن َشـرِّ َمـا أَجِـ(( .” Hadith do Muslim ghi lại. 

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah và quyền uy của Ngài che chở tránh khỏi những 
điều làm bề tôi đau và những điều bề tôi cảnh giác đề phòng.} 

125- Cầu xin khi lo ngại vấn đề gì đó làm hại. 
244- Rosul  dạy:  

 لَُه فَلَْيْدُع ُيْعجُِبُه َما ،َماِلِه ِمْن أَْو ،َنفِْسِه ِمْن أَْو ،أَِخيِه ِمْن أََحُدكُْم َرأَى إِذَا(( : اللَِّه َرُسولُ قَالَ
 .رواه أمحد وابن ماجة ومالك وصححه األلباين ))َحقٌّ الَْعْيَن فَإِنَّ بِالَْبَركَِة

“Khi các bạn thấy điều gì từ người anh em của y hoặc bản thân y hoặc tài sản 
làm cho y ngạc nhiên thì hãy cầu xin sự hạnh phúc và may mắn cho người 
anh em đó. Quả thực, cái nhìn lúc đấy rất nguy hại.” Hadith do Ibn Majah, 
Malik và Ahamd ghi lại. 

Ông Abu Umamah bin Sahhal bin Hanif  kể:  

 ،َيْغَتِسلُ ُحَنْيٍف ْبَن َسْهلَ َربِيَعةَ ْبُن َعاِمُر َرأَى: قَالَ أَنَُّه  ُحَنْيٍف ْبنِ َسْهلِ ْبنِ أَُماَمةَ أَبِي َعْن
 اللَِّه َرُسولَ َيا :فَِقيلَ  اللَِّه َرُسولُ فَأُِتَي َسْهلٌ فَلُبِطَ ُمْخَبأٍَة جِلَْد َوالَ ،كَالَْيْومِ َرأَْيُت َما :فَقَالَ
 َنتَّهُِم :قَالُوا ))أََحًدا لَُه اتَّهُِموا(( :فَقَالَ .َرأَْسُه َيْرفَُع َما َواللَِّه ؟ُحَنْيٍف ْبنِ َسْهلِ ِفي لََك َهلْ
 أََحُدكُْم َيقُْتلُ َمَعالَ(( :َوقَالَ ،َعلَْيِه فََتَغيَّظَ َعاِمًرا  اللَِّه َرُسولُ فََدَعا :قَالَ .َربِيَعةَ ْبَن َعاِمَر
 رِْجلَْيِه َوأَطَْراَف َوُركَْبَتْيِه َوِمْرفَقَْيِه َوَيَدْيِه َوْجَهُه َعاِمٌر فََغَسلَ ))لَُه اغَْتِسلْ ؟َبرَّكَْت أَالَّ أََخاُه

رواه مالك يف . (َبأٌْس بِِه لَْيَس النَّاسِ َمَع َسْهلٌ فََراَح َعلَْيِه ُصبَّ ثُمَّ قََدحٍ ِفي إَِزارِِه َوَداِخلَةَ
  )املوطأ

“Amir bin Robiah nhìn thấy Sahhal bin Hanif tắm và nói: ‘Tôi chưa từng 
gặp ngày nào như ngày hôm nay và cũng chưa từng gặp làn da ai đẹp như 
da trinh nữ.’ Làm cho ông Sahhal ngã xuống đất. Khi đó, Nabi  đến có 
người thưa: thưa Thiên Sứ! Thiên Sứ có biết chuyện gì xảy ra cho Sahhal 
bin Hanif chưa? Thề bởi Allah chứng giám, anh ta bị nóng và không thể 
ngẩn đầu lên. Nabi  nói: “Chắc có ai đó nói gièm pha anh ta.” Họ đáp: 
‘Amir bin Robiah nói gièm pha anh ấy.’ Rosul  cho mời Amir trong sự tức 
giận và bảo: “tại sao các bạn lại giết hại người anh em của mình? Tại 
sao không cầu xin cho anh ta được phúc lành? Hãy tắm cho anh ta đi.” 
Ông Amir vâng lời Rosul  rửa mặt, hai bàn tay, hai khuỷu tay, hai đầu 
gối, hai bàn chân và hai đùi cho Sahhal, sau đó xối nước lên người ông thế 
là Sahhal trở lại bình thường.’” Hadith do Malik ghi lại. 
 

126- Lời nói khi bị sợ hãi. 
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ـَٰهالَ ((             -245 ))إِالَّ اُهللا إِلَ   
Xem ý nghĩa ở hadith số 153. 
 

127- Lời cầu xin khi cắt cổ súc vật hay động vật. 

))ِمنِّي مَّ َتقَبَّلِْمْنَك َولََك، اللَُّه كَْبُر، اللَُّهمَّمِ اِهللا َواُهللا أَبِْس(( -246   

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, Đấng vĩ đại. Thưa Allah! (vật tế này) là do 
Ngài ban tặng và cũng là của Ngài. Thưa Allah! hãy chấp nhận (vật tế) của bề tôi.} 
Hadith do Muslim ghi lại. 

 
128- Lời tụng niệm chống lại Shayton và bè lũ của nó. 

247-  

 َوِمْن ،َوذََرأَ َوَبَرأَ ،َخلََق َما رَّـَش ِمْن فَاجٌِر َوالَ َبرٌّ ُيَجاوُِزُهنَّ الَ الَِّتي ،التَّامَّاِت اِهللا بِكَِلَماِت وذُـأَُع((
 َما رَّـَش َوِمْن ،اَألْرضِ ِفي ذََرأَ َما رَّـَش َوِمْن ،ِفيَها َيْعُرُج َما رَّـَش َوِمْن ،السََّماِء ِمَن َيْنزِلُ َما رَّـَش

 )) ـٰنِْحَمَرَيا  بَِخْيرٍ َيطُْرُق طَارِقًا إِالَّ طَارِقٍ كُلِّ َشرَّ َوِمْن ،َوالنََّهارِ اللَّْيلِ ِفَتنِ رَّـَش َوِمْن ،ِمْنَها َيْخُرُج
Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo 

của Allah mà không có điều tốt hay điều xấu nào vượt qua, tránh khỏi mọi điều 
xấu mà Ngài đã tạo, tránh mọi điều xấu được đưa xuống từ bầu trời và mọi điều 
được lấy lên lại, tránh khỏi mọi điều xấu có trên mặt đất và từ đất mọc lên, tránh 
mọi điều xấu làm cho mê muội vào ban ngày lẫn ban đêm và mọi điều xấu của 
những kẻ gỏ cửa (vào ban đêm) ngoại trừ ai gỏ cửa mang lại điều lành, thưa Đấng 
Rất Mực Khoan Dung.} Hadith do Ahmad và Ibn Al-Sany ghi lại. 

 
129- Lời cầu xin thứ tha và lời sám hối. 

248- Rosul  nói:  

أخرجه )) َمرَّةً َسْبِعَني ِمْن أَكْثََر الَْيْومِ ِفي إِلَْيِه َوأَُتوُب اللََّه َألْسَتْغِفُر إِنِّي َواللَِّه((:  اللَِّه َرُسولَقَالَ 
 .البخاري

“Ta thề có Allah chứng giám, quả thực Ta cầu xin Allah dung thứ tội và quay 
về sám hối với Ngài nhiều hơn bảy mươi lần trong ngày.” Hadith do Al-
Bukhory ghi lại. 

249- Rosul  nói:  

أخرجه )) َمرٍَّة ِمائَةَ إِلَْيِه الَْيْومِ ِفي أَُتوُب فَإِنِّي ،اللَِّه إِلَى ُتوُبوا النَّاُس أَيَُّها َيا((:  اللَِّه َرُسولُ قَالَ
  .مسلم

“Hỡi nhân loại! hãy quay về sám hối với Allah. Quả thực, Ta sám hối với 
Ngài một trăm lần trong ngày.” Hadith do Muslim ghi lại. 
 

250- Thiên Sứ  nói: “Ai nói:  

ـَٰهالَ  الَِّذي  الَعِظـيَماَهللا َتْغِفُرـأَْس((  ))ِهـإِلَْي وُبـَوأَُت يُّوُمـالْقَ يُّـالَْح ،َوـُهإِالَّ  إِلَ
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thì sẽ được Allah xóa tội, kể cả khi y bỏ chạy trong thánh chiến.” Hadith do 
Abu Dawud, Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực. 

Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah tha tội, Ngài là Đấng Vĩ Đại mà không có 
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Ngài, Ngài là Đấng Sống 
Mãi, Đấng Bất Diệt. Bề tôi quay về sám hối với Ngài.} 

251- Nabi  nói:   
 ِممَّْن َتكُونَ أَنْ اْسَتطَْعَت فَإِنْ اآلِخرِ اللَّْيلِ َجْوِف ِفي الَْعْبِد ِمْن الرَّبُّ َيكُونُ َما أَقَْرُب(( : النَّبِيَّقَالَ 
  .رواه الترمذي والنسائي واحلاكم)) فَكُْن ،السَّاَعِة َكِتلْ ِفي اللََّه َيذْكُُر

“Thượng Đế sẽ gần với bầy tôi của Ngài nhất là vào lúc gần sáng vì thế nếu có 
khả năng ca ngợi, tán dương Allah vào thời gian đó thì hãy thực hiện.” Hadith 
do Al-Tirmizy, Al-Nasa-y và Al-Hakim ghi lại. 

252- Thiên Sứ  nói:  
  .رواه مسلم)) الدَُّعاَء فَأَكِْثُروا َساجٌِد َوُهَو َربِِّه ِمْن الَْعْبُد َيكُونُ َما أَقَْرُب(( :قَالَ  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ

“Bầy tôi sẽ được gần gũi với Thượng Đế của y nhất là trong lúc y quỳ lạy. Vì 
thế, hãy cầu xin cho thật nhiều.” Hadith do Muslim ghi lại. 
          253- Thiên Sứ  nói:  

  .رواه مسلم)) َمرٍَّة ِمائَةَ الَْيْومِ ِفي اللََّه َألْسَتْغِفُر َوإِنِّي قَلْبِي َعلَى لَُيَغانُ إِنَُّه(( :قَالَ  اللَِّه َرُسولَ أَنَّ
“Chính, (sự lo lắng cho cộng đồng) làm cho con tim Ta quên lãng việc (tụng 
niệm Allah), và Ta quay về sám hối với Allah một trăm lần trong ngày.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

Nabi  là Người được Allah thương yêu nhất, đã được tha cho tất cả 
tội lỗi, và đã hứa là ban thiên đàng cao nhất cho Người chẵng những thế 
Nabi  còn là Người đầu tiên được phục sinh, là Người đầu tiên được chấp 
nhận lời biện hộ, là Người đầu tiên bước vào thiên đàng .v.v. vậy mà Thiên 
Sứ  còn cầu xin Allah tha thứ tội và quay về xám hối hằng ngày từ bảy 
mươi lần đến một trăm lần, còn chúng ta thì sao? Chúng ta luôn làm điều 
phạm tội vậy mà chúng ta lại lơ là quên lẵng đi việc cầu xin Allah tha tội và 
xám hối với Ngài...  

 
130- Sự ưu đãi khi nói những lời ca tụng tán dương. 

254- Nabi  nói: “Ai nói: ))ُسْبـَحانَ اِهللا َوبَِحْمـِدِه((  trong ngày một 

trăm lần thì sẽ được xóa sạch những tội lỗi của y cho dù có nhiều như bọt 
biển.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Xem ý nghĩa ở hadith số 91. 
255- Nabi  nói: “Ai nói 

ـَٰهالَ ((  ))قَِديٌر َشْيٍء كُلِّ َعلَى َوُهَو ،الَْحْمُد َولَُه ،الُْملُْك لَُه ،لَُه َشرِيَك الَ َوْحَدُه اُهللا إِالَّ إِلَ
mười lần. Giống như y đã phóng thích bốn người thuộc con cháu Is-ma-il.” 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

Xem ý nghĩa ở hadith số ٦٩. 
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256- Rosul  nói: “Hai chữ rất nhẹ nhàng khi nói nhưng lại rất nặng 
khi được cân và được Đấng Rất Mực Khoan Dung yêu thích: )) ُسْبـَحانَ اِهللا
))َوبَِحْمـِدِه  

Xem ý nghĩa ở hadith số 91. 

 ))ُسْبـَحانَ اِهللا الَْعِظيمِ((
Ý nghĩa: {Ôi vinh quang thay Allah, Ngài thật vĩ đại!} Hadith do Al-

Bukhory và Muslim ghi lại. 
257- Rosul  nói: “Ta thích nói 

ـَٰهَوالَْحْمـُد ِللَِّه، َوالَ  ُسْبـَحانَ اِهللا،((  ))إِالَّ اُهللا، َواُهللا أَكَْبـُر إِلَ
hơn là mặt trời mọc.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Xem ý nghĩa ở hadith số 69 và 153.              
258- Nabi  hỏi các bạn của Người: “Chẳng lẽ các bạn lười gom góp 

mỗi ngày một ngàn điều tốt hay sao?” có người trong nhóm hỏi: “chúng tôi phải 

gom như thế nào?” Người đáp: “Hãy nói  một trăm lần thì y được  ))ُسْبَحانَ اِهللا((

viết (vào sổ) một ngàn điều tốt và được xóa đi một ngàn điều tội lỗi.” Hadith 
do Muslim ghi lại. 

Xem ý nghĩa ở hadith số 69.      

259- Nabi  nói: “Ai nói: ))ُسْبَحانَ اِهللا الَْعِظيمِ َوبَِحْمِدِه((  thì y được trồng 

cho một cây chà là ở thiên đàng.” Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại. 
Xem ý nghĩa ở số 24 mục sự hữu ích của lời tụng niệm.              
260- Nabi  gọi: “Hỡi Abdulallah bin Qais! Bạn có muốn Ta chỉ cho 

một trong những kho tàng trong thiên đàng không?” Abdullah trả lời: “Vâng, 

tôi muốn” Người nói: “Hãy nói: ))الَ َحـْولَ َوالَ قُـوَّةَ إِالَّ بِاِهللا(( .” Hadith do Al-

Bukhory và Muslim ghi lại.  
Ý nghĩa: {Không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có 

quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.} 
261- Nabi  nói: “Có bốn câu nói Allah rất thích 

ـٰ ُسـْبَحانَ اِهللا، َوالَْحـْمُد ِللَِّه، َوالَ(( ))إِالَّ اُهللا، َواُهللا أَكَْبـُر َهإِلَ  không có vấn đề gì nếu các 

bạn thay đổi vị trí.” Hadith do Muslim ghi lại. 
Xem ý nghĩa ở hadith số 69 và số 153.             
262- Một người Arập du mục đến gặp Thiên Sứ  và nói: “Hãy dạy tôi 

lời nói để tôi nói nó” Người trả lời: “Hãy nói:  

ـَٰهالَ (( إِالَّ اُهللا َوْحـَدُه الَ َشـرِْيَك لَـُه، اُهللا أَكَْبـُر كَبِْيـراً، َوالَْحْمـُد ِللَِّه كَِثْيـراً، ُسْبـَحانَ  إِلَ
 (1)   ))اِهللا َربِّ الَْعالَِمَني، الَ َحـْولَ َوالَ قُـوَّةَ إِالَّ بِاِهللا الَْعزِيـزِ الَْحِكيـمِِ

người Arập du mục nói: “Những lời tán dương, ca ngợi đó là của Thượng Đế. Vậy 
còn của tôi đâu?” Nabi  đáp: “Hãy nói: 

))اللَُّهـمَّ اغِْفْر ِلـي، َواْرَحْمنِـي، َواْهِدنِـي، َواْرُزقْنِـي(( (2).” Hadith do Al-Bukhory và 

Muslim ghi lại. 
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(1) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 
chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, Allah thật là vĩ đại, mọi lời ca 
ngợi, tán dương đều kính dâng Ngài, vinh quang thay Allah Đấng Chúa Tể của vũ 
trụ, không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào 
phát huy ngoại trừ Allah, Đấng Hùng Mạnh, Đấng Sáng Suốt muốn chuyển động.”  

(2) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy dung thứ tội, hãy thương 
yêu, hãy dẫn dắt và hãy ban bổng lộc cho bề tôi.} Hadith do Muslim ghi lại. 

263- Ông Toriq bin Ashyam Al-Ashja-y  kể: “Khi có người vào Islam 
thì Nabi  dạy y cách Solah, sau đó ra lệnh cho y cầu xin Allah bằng những câu 

sau: .))ِي، َواْرُزقْنِياللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي، َواْرَحْمنِي، َواْهِدنِي، َوَعاِفن((  Hadith do Muslim ghi lại. 
Xem ý nghĩa ở hadith số ٤٩. 
264- Thiên Sứ  nói: “Lời cầu xin tốt đẹp nhất là: ))الَْحْمـُد ِللَِّه((  và lời 

tán dương tốt đẹp nhất là: ))َـَٰه ال ))إِالَّ اُهللا إِلَ ” Hadith do Al-Tirmizy, Ibn Majah và 

Al-Hakim ghi lại. 
Xem ý nghĩa ở hadith số 69 và số 153.              
265- Nabi  nói: “Lời ca ngợi, tán dương tồn tại mãi đó là  

ـَٰه ُسْبـَحانَ اِهللا، َوالَْحْمـُد ِللَِّه، َوالَ((  ))إِالَّ اُهللا، َواُهللا أَكَْبـُر، َوالَ َحـْولَ َوالَ قُـوَّةَ إِالَّ بِاِهللا إِلَ
Hadith do Ahmad ghi lại. 

Xem ý nghĩa ở hadith số 69, số 153 và số 260.   
 

131- Nabi   tụng niệm như thế nào ? 
266- Ông Abdullah bin Amr  kể:  

  .رواه أبو داود والترمذي)) بَِيِمينِِه التَّْسبِيَح َيْعِقُد  النَّبِيَّ َرأَْيُت: ((قَالَ  َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن
“Tôi nhìn thấy Nabi  tán dương và đếm bằng tay phải.” Hadith do Abu Dawud 
và Al-Tirmizy ghi lại.  

Qua hadith trên Nabi  chưa từng sử dụng hạt chuổi khi tụng niệm mà 
chỉ sử dụng các ngón tay, có hadith Nabi  nói:  

  .لترمذيرواه أبو داود وا)) ُمْسَتْنطَقَاٌت ٌتَمْسئُوالَ فَإِنَُّهنَّ((  النَّبِيَّقَالَ 
“(Vào Ngày Sau,) những ngón tay sẽ là nhân chừng cho ai tụng niệm, tán 
dương bằng nó.” Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.  

 
 132- Những điều có lợi và hữu ích. 

267- Rosul  dạy:  

 فَإِذَا ،ِحيَنِئٍذ َتْنَتِشُر الشََّياِطَني فَإِنَّ ِصْبَياَنكُْم فَكُفُّوا أَْمَسْيُتْم أَْو اللَّْيلِ ُجْنُح كَانَ إِذَا((:  اللَِّه َرُسولُ قَالَ
 ،ُمْغلَقاً َباًبا َيفَْتُح الَ الشَّْيطَانَ فَإِنَّ ،اللَِّه اْسَم َواذْكُُروا اَألْبَواَب فَأَغِْلقُوا ،فَُحلُّوُهْم اللَّْيلِ ِمْن َساَعةٌ ذََهَب
 ،َشْيئاً َعلَْيَها َتْعُرُضوا أَنْ َولَْو ،اللَِّه اْسَم َواذْكُُروا آنَِيَتكُْم َوَخمُِّروا ،اللَِّه اْسَم َواذْكُُروا ْمِقَرَبكُ َوأَْوكُوا
  .رواه البخاري ومسلم)) َمَصابِيَحكُْم َوأَطِْفئُوا
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“Khi màn đêm phủ xuống, hãy giử trẻ em trong nhà vì khi ấy Shayton xuất 
hiện rất nhiều. Sau khi mặt trời lặn được một giờ trả chúng lại tự do, kế tiếp 
hãy đóng các cửa lại và đọc Bismillah vì Shayton không thể mở được cửa khi 
đã bị đóng (được đọc tên Allah). Buộc những túi nước của các bạn lại và đọc 
Bismillah. Hãy đậy tất cả vật dụng lại (như: lu, ly, dĩa, chèn, nồi, xoang .v.v. 
nếu không có gì đậy thì) hãy gác chiếc đũa ngang và đọc Bismillah sau đó tắt 
đèn.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
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