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َِن الرَِّحيممِ ِمْسِب  اهلِل الرَّْحم  
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 
دَََّّإِن َّ َمح ََِّّاْلح َََِّنحَمُدهَُّوَََّّلِِل  ِفرُهََُّوَنُعوذَُّب َتغح َتِعيُنُهََّونَسح نحُفِسَناَّاللَِّنَسح

َ
ورَِّأ َُُّشُ َماِِلَا،َّمِنح عح

َ
ََّسيَِّئاِتَّأ ََّومِنح

دَِّ ََّيهح ََّلََُّّاللََُّّهََِّمنح َّفَََلََّهاِدَيََّلََُّّ،فَََلَُّمِضل  لِلح َّيُضح َََّلََّّ،َوَمنح نح
َ
َهُدَّأ شح

َ
ـٰهََّوَأ َّاَّإِلَ َدهَََُّلََُّشِيَكََّلَُّإَِل  َّلُلَّوَحح

ًداََّعبحُدهََُّوَرُسوُلَُّ َُُّمَم  ن 
َ
َهُدَّأ شح

َ
َّوَأ
َٰٓي  َٰٓ﴿ ۡسلُِمون  نُتمَٰٓمُّ

 
أ َٰٓو  َٰٓإَِلذ َٰٓت ُموُتنذ َل  اتِهِۦَٰٓو  َُٰٓتق  قذ َٰٓح  ُنوآَْٰٱتذُقوآَْٰٱَّللذ  َٰٓء ام  ِين  آَٰٱَّلذ ه  يُّ

 
 201آل عمران:  ﴾١٠٢أ

﴿َٰٓ ِنَٰٓنذۡفس  ُكمَٰٓم  ل ق  ِيَٰٓخ  بذُكُمَٰٓٱَّلذ آَٰٱنلذاُسَٰٓٱتذُقوآَْٰر  ه  يُّ
 
أ ة ََٰٰٓٓي   َِٰحد  آََٰٰٓو  َِٰٓمۡنه  ل ق  َٰٓو خ  ب ثَّذ آَٰو  ه  وۡج  ثاز  َِٰٓمۡنُهم 
اَٗلَٰٓ َ َٰٓرِج  نِس َٰٓثِيََٰٰٓٗٓ ل ثۡكُكۡمَٰٓر يِكٗ ثو ٱتذُقوآَْٰٱَٰٓاٗٓء َٰٓآَٰو   َ َٰٓ ن  َٰٓا  َٰٓٱَّللذ  ثا   َٰٓإِنذ رۡح 

 
َٰٓبِهِۦَٰٓو ٱۡۡل آء لُون  ِيَٰٓت س  َٰٓٱَّلذ  ﴾١آََّٰللذ 

 2النساء: 
َٰٓو قُولُوآَْٰق ۡوَٗلَٰٓ﴿ نُوآَْٰٱتذُقوآَْٰٱَّللذ  َٰٓء ام  ِين  آَٰٱَّلذ ه  يُّ

 
أ ِديدَٰٓٗي    َ ي ۡغفِۡرَٰٓل ُكۡمََٰٰٓٓل ُكمَٰٓۡيُۡصلِۡح٧٠ََٰٰٓٓآََٰٰٓ َٰل ُكۡمَٰٓو  م  َۡ أ 

ِظكًمآَٰ  َ َٰٓف ۡوًزآَٰ ۡدَٰٓف از  ق  ُۥَٰٓف  وَل  َُ ر  َٰٓو  نَٰٓيُِطِعَٰٓٱَّللذ   02 – 00األحزاب:  ﴾  ٧١ذُنُوب ُكۡمَٰۗۡٓو م 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ََِِّّمنحَََّّوِْلَافِهََِّّوَِطائِهَََِّّعنحََّّثَارَََّّرَُجل ََِّّمنحََّّوََجل َََّّعز َََّّربَُّناَّ}َعِجَبَّ لِهَُِّحبِِّهَّوََََّّبيح هح
َ
ََّربَُّناَّ:َفَيُقوُلََّّ،َصَلَتِهََِّّإَِلََّّأ

ي َّ
َ
َََِّّوِمنحَََّّووَِطائِهََِّّفَِراِشهََِِّّمنحََّّثَارََََّّعبحِديَّإَِلََّّانحُظُرواََّمَلَئَِكِِت،َّاأ لِهََُِّّحبِّهَََِّّبيح هح

َ
َبةًَََّّصَلَتِهََِّّإَِلََّّوَأ َّفِيَماَّرَغح

اََّوَشَفَقةًََِّّعنحِدي  رواه أْحد.{َِّعنحِديَِّمم 

“Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối Cao, hài lòng và yêu thương một người 

đàn ông rời chiếc giường và tấm chăn đắp của y, rời người bạn đời yêu thương 

và gia đình của y để đi đến lễ nguyện Salah. Thượng Đế của chúng ta phán: 

này các Thiên Thần của TA, các ngươi hãy nhìn xem người bề tôi kia của TA, 

y đã rời chiếc giường và tấm chăn đắp của y, rời người bạn đời yêu thương và 

gia đình của y để đi đến lễ nguyện Salah vì mong muốn và khao khát được 

những ân phúc ở nơi TA và sợ hãi sự trừng phạt ở nơi TA.” (Ahmad). 

Đây là hình ảnh những người đàn ông của lễ nguyện Salah Fajar, cứ mỗi 

buổi sáng sớm trời còn tối mờ, đang trong giấc ngủ say và ngon lành thì họ bổng 

tỉnh giấc và liền bật dậy rời khỏi chiếc giường êm ấm khi nghe tiếng Azdaan cất lên 

.. 

{َّ، ََبُ كح
َ
َِّمَنَّاِل وِمَّ..الُلَّأ ٌ ََلةََُّخْيح َّالحَفََلحَّ..َّالص  َّلََعَ َلةَّ..َََّح  َّالص  َّلََعَ ،َّ..َََّح  ََبُ كح

َ
َّ{الُلَّأ

“Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, .. hãy mau đến với lễ nguyện Salah .. hãy 

mau đến với sự thành công .. lễ nguyện Salah tốt hơn ngủ ..” 
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Họ bật dậy rời căn phòng tiện nghi với chiếc giường cao sang và chăn êm 

nệm ấm, họ rời người bạn đời đang quấn quýt đầy yêu thương như không muốn lìa 

xa một cách không chần chừ, họ đi thẳng vào nhà vệ sinh chu đáo làm Wudu’, họ 

thực hiện hai Rak’at Sunnah sau Wudu’ tại nhà rồi lặng lẽ đi đến Masjid để dâng lễ 

nguyện Salah Fajar tập thể cùng với Imam trong lúc mọi người vẫn còn đang yên 

giấc. 

Đó là những người được Allah  hài lòng và yêu thương, được Ngài ca ngợi 

và khoe tụng với các Thiên Thần cao quý ở nơi Ngài. 

Cầu xin Allah  phù hộ cho bầy tôi luôn cùng hội cùng thuyền với những 

người được sự hài lòng và yêu thương ở nơi Ngài! 

 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡشُهودَٰٓٗ﴿ َٰٓم  ن  ۡجرَِٰٓا  َٰٓٱلۡف  َٰٓقُۡرء ان  ۡجرَِِٰۖٓإِنذ َٰٓٱلۡف   [07: َورةَٰٓاَلرساء] ﴾٧٨آَٰو قُۡرء ان 

Và hãy đọc Qur’an vào lúc hừng đông, quả thật, đọc Qur’an lúc hừng đông 

được chứng giám (bởi các Thiên Thần). (Chương 17 – Al-Isra’, câu 78). 

Allah  phán bảo các bề tôi của Ngài đọc Qur’an vào lúc hừng đông, đó là lễ 

nguyện Salah Fajar, và Ngài cho biết việc đọc Qur’an vào lúc hừng đông tức lễ 

nguyện Salah Fajar sẽ được các Thiên Thần của Ngài chứng giám. Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ََيحَتِمُعونَََّّبِاِل َهاِر،ََّوَمَلَئَِكةٌََّّبِالل يحلَََِّّمَلَئَِكةٌََّّفِيُكمحَََّّيَتَعاَقُبونََّ} ََِِّّفَََّّو َََِّّصَلَة ََِّّالحَعصح ِر،ََّوَصَلَة َُّثم ََّّالحَفجح
ُرجَُّ ِينََََّّيعح لُُهمحََّّفِيُكمحََّّبَاتُواَّاَّل 

َ
أ وََََّّفيَسح لَمَََُّّوهح عح

َ
ُتمحَََّّكيحَفََّّأ َناُهمحَََّّفَيُقولُونَََِّّعَباِديَّتََركح َّيَُصلُّوَن،ََّوُهمحََّّتََركح

تَيحَناُهمحَّ
َ
 رواه ابلخاري ومسلم.َّ{يَُصلُّونََََّّوُهمحََّّوَأ

“Các Thiên Thần phụ trách ban ngày và các Thiên Thần phụ trách ban đêm 

luân phiên nhau chứng giám cho các ngươi, và họ tập hợp lại vào giờ lễ 

nguyện Salah Asr và lễ nguyện Salah Fajar. Sau đó, các Thiên Thần trực đêm 

chứng giám các ngươi thăng thiên chầu Allah, Ngài hỏi họ và dĩ nhiên Ngài là 

Đấng am tường mọi sự việc, Ngài phán: các ngươi đã rời bỏ các bề tôi của TA 

như thế nào? Họ thưa: bầy tôi rời bỏ họ trong lúc họ đang dâng lễ nguyện 

Salah và khi bầy tôi đến với họ thì họ cũng đang dâng lễ nguyện Salah.” 
(Albukhari, Muslim). 

 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Những người thật sự sợ hãi sự phẫn nộ và hình phạt của Allah  và khao 

khát mong muốn sự ban thưởng nơi Ngài là những người luôn đồng hành với lễ 

nguyện Salah Fajar bởi vì họ biết rằng lễ nguyện Salah Fajar là minh chứng cho 

đức tin Iman của họ, là điều được các Thiên Thần của Allah chứng giám trước 

Ngài. Cho nên, dù họ có bận rộn với cuộc sống trần gian như thế nào, họ có vất vả, 

lao lực và mệt nhọc với con cái, tài sản, công việc ra sao thì họ vẫn không xao 

nhãng lễ nguyện Salah Fajar. Allah  phán: 
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َٰٓٱ﴿ ذِن 
 
ُمُهۥِِفَُٰٓبكُوٍتَٰٓأ َۡ آَٰٱ ر َٰٓفِكه   َ يُۡذ َٰٓو  نَٰٓتُۡرف ع 

 
َُٰٓأ اِلَََّٰٰٓٓللذ َِٰٓو ٱٓأۡلص  آَٰبِٱلُۡغُدو  َٰٓفِكه  ُ ال ٣٦ََٰٰٓٓيُس   ُِحََٰٓل  َٰٓتُلۡهِكهِۡمََٰٰٓٓرِج 

َلذ
رَِٰٓٱ َۡ نَٰٓذِ  َ َٰٓب ۡكٌعَٰٓ َل  ة َٰٓو  َٰر  ةَِٰٓتِج  ل وَٰ َِِٰٓإَوق اِ َٰٓٱلصذ  [63 - 63سورة انلور:] ﴾َّللذ

Trong các ngôi nhà (Masjid) mà Allah cho phép được dựng lên để tụng niệm, 

tán dương và ca ngợi tên của Ngài trong đó sáng chiều. Những người đàn ông 

mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ăn kinh doanh không làm họ xao 

lãng việc tưởng nhớ Allah, không làm họ xao lãng việc dâng lễ nguyện Salah. 
(Chương 24 – Annur, câu 36 - 38). 

 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Tại sao dù cực nhọc và mệt mỏi với con cái, dù cực nhọc và mệt mỏi với 

công việc, với cuộc sông trần gian như thế nào thì những người có đức tin vẫn luôn 

quyết tâm duy trì lễ nguyện Salah Fajar cho bằng được? Câu trả lời là vì họ luôn 

biết rằng lễ nguyện Salah Fajar sẽ củng cố sự bảo vệ của Allah  đối với họ như 

Thiên sứ của Allah  đã nói: 

ََّّ}َمنحَّ بححَََِّّصَلَةََََّّصّل  ةََُّّفَلَهََُّّالصُّ َتهََُّّاللَََُُّّتحِفُرواَّفََلَََّّاللََُِّّذم  َفرََََّّمنحََّّفَإِن هََُِّّذم  خح
َ
َتهََُّّأ ََّّاللَََُّّطلََبهََُِّّذم  َّيُِكب هَََُّّحّت 

َّ ِهِه{ََّّلََعَ  أْحد.وَجح
“Ai dâng lễ nguyện Salah Subh thì y sẽ được sự giao ước bảo vệ của Allah; bởi 

thế, các ngươi chớ phá vỡ sự giao ước bảo vệ của Allah, quả thật ai phá vỡ sự 

giao ước này của Ngài thì chính y đã tự yêu cầu Allah lật úp mặt của y xuống 

Hỏa Ngục.” (Ahmad). 

Ông Abu Bakr bin Uma-rah bin Ru-aibah thuật lại từ cha của ông, cha của 

ông nói: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  nói: 

َحدٌََّّاِل ارَََّّيَلِجَََّّلَنحَّ}
َ
ََّّأ ِسََُّّطلُوِعَََّّقبحَلَََّّصّل  مح  {ُغُروبَِهاََّوَقبحَلََّّالش 

“Không bao giờ phải vào Hỏa Ngục đối với ai dâng lễ nguyện Salah trước khi 

mặt trời mọc (lễ nguyện Salah Fajar) và trước khi mặt trời lặn (lễ nguyện 

Salah Asr).” 

Một người đàn ông thuộc cư dân Basrah nói: Có phải đích thực ông nghe 

được những lời này từ chính cửa miệng Thiên sứ của Allah  không? Cha ông Abu 

Bakr bin Uma-rah nói: Đúng vậy, tôi đã nghe chính từ cửa miệng của Người . 

Người đàn ông đó nói: Tôi chứng nhận rằng tôi đã nghe những lời đó từ Thiên sứ 

của Allah , tôi nghe bằng đôi tai và cảm nhận bằng trái tim của mình. (Hadith do 

Muslim). 

Những người luôn cố gắng thức sớm để không bỏ lỡ lễ nguyện Salah Fajar 

tập thể là vì họ biết rằng lễ nguyện Salah Fajar với tập thể mang lại ân phúc vô 

cùng to lớn, họ chấp nhận đánh đổi những giây phút hưởng thụ ngắn ngủi của trần 

gian để đổi lấy những phần thưởng vĩ đại mà Allah  hứa ban bố cho họ, họ chấp 

nhận từ bỏ giấc ngủ, từ bỏ sự nghỉ ngơi để đến với ân phước của Ngài. Chúng ta 

hãy lắng nghe những lời của Thiên sứ  nói về những ân phúc mà lễ nguyện Salah 

Fajar với tập thể mang lại cho người tín đồ, Người nói: 

َََّّمنحَّ} َن ةََََّّدَخَلََّّالحََبحَديحنَََِّّصّل 
ح
 رواه ابلخاري ومسلم.َّ{اْل
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“Ai dâng lễ nguyện Salah của hai giờ mát trời (Fajar và Asr) thì sẽ vào Thiên 

Đàng” (Albukhari, Muslim). 

َََّّمنحَّ} ن َماَََّجَاَعة ََِّّفََّّالحِعَشاءََََّّصّل 
َ
َفََّّقَامَََّّفََكأ َََّّوَمنحََّّالل يحلََِّّنِصح بححََََّّصّل  ن َماَََّجَاَعة ََِّّفََّّالصُّ

َ
ََّّفََكأ َّالل يحَلَََّّصّل 

 .رواه مسلمَّ{ُُك هَُّ

“Ai dâng lễ nguyện Salah I-sha’ cùng với tập thể thì như thể y đã đứng dâng lễ 

nguyện Salah đến nửa đêm và ai dâng lễ nguyện Salah Subh cùng với tập thể 

thì như thể y đã đứng dâng lễ nguyện Salah suốt đêm” (Muslim) 

َََّّمنحَّ}
َ
أ َتََُّّثم ََّّتََوض 

َ
ِجدَََّّأ حَمسح ََّّال ََِّّفََصّل  َعَتيح ِر،ََّقبحَلَََّّركح َََّّجلََسََُّّثم ََّّالحَفجح ََََّّحّت  رَََّّيَُصّلِّ ََّّالحَفجح ََّصَلتُهََُُّّكتَِبتح

َمئِذ َّ بحَرارِ،ََّصَلةََِِّّفََّّيَوح
َ
َنَََِّّوفحدََِِّّفَََّّوُكتَِبََّّاأل  .جامع األحاديثَّ{الر ْحح

“Ai làm Wudu’ rồi đi Masjid dâng lễ nguyện Salah hai Rak’at trước lễ nguyện 

Salah Fajar, sau đó y ngồi đợi đến giờ của lễ nguyện Salah Fajar và thực hiện 

nó thì lễ nguyện Salah trong ngày hôm đó của y được ghi vào lễ nguyện Salah 

của những người đạo hạnh và y được ghi vào cùng với đoàn khách của Đấng 

Arrahman.” (Tổng hợp Hadith). 

Ông Jareer  thuật lại, nói: Có lần khi chúng tôi ngồi cùng với Thiên sứ, đó 

là đêm trăng rằm, Người ngước lên nhìn trăng và nói: 

نَََّّإِن ُكمحَّ} وح نََََّّكَماََّرب ُكمحَََّّسََتَ يَتِهََِِّّفََّّتَُضامُّونََََّّلَََّّالحَقَمرََََّّهَذاَّتََروح ُتمحََّّفَإِنََِّّ،َُّرؤح َتَطعح نحََّّاسح
َ
لَُبواََّلَََّّأ ََُّّتغح َّلََعَ

ِسََُّّطلُوِعَََّّقبحَلَََّّصَلَة َّ مح ِسََُّّغُروِبَََّّقبحَلَََّّوَصَلَة ََّّالش  مح َعلُواَّ،َّالش   رواه ابلخاري ومسلم.َّ{فَافح
“Quả thật, các ngươi sẽ nhìn thấy Thượng Đế của các ngươi giống như các 

ngươi nhìn thấy ánh trăng đêm rằm này, các ngươi không cần phải chen lấn 

khó khăn trong việc nhìn ngắm Ngài; bởi thế, nếu các ngươi có khả năng 

không để bất cứ điều gì cản trở lễ nguyện Salah trước khi mặt trời mọc (lễ 

nguyện Salah Fajar) và lễ nguyện Salah trước khi mặt trời lặn (lễ nguyện 

Salah Asr) thì các người hãy làm.” (Albukhari, Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ِجدََِّّإَِلَََّّغَداََّمنحَّ} حَمسح َعد َََّّوَراحَََّّال
َ
َن ةََِِّّمنَََّّنُُزَلَََُّّلََُّّاللََُّّأ

ح
وحَََّّغَداَُُّك َماَّاْل

َ
 رواه ابلخاري ومسلم.َّ{َراحَََّّأ

“Ai đi và về từ Masjid thì Allah sẽ chuẩn bị cho y một chỗ ở trong Thiên 

Đàng mỗi khi y đi và về” (Albukhari, Muslim). 

Trong Hadith do Muslim ghi lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

َعَتا} رَََِّّركح ٌََّّالحَفجح نحَياَِّمنََََّّخْيح  رواه مسلم.{َّفِيَهاََّوَماَّادلُّ

“Hai Rak’at Sunnah trước Fajar tốt hơn cả thế gian và mọi thứ trong đó” 

(Muslim). 

 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Đừng để vuột mất khỏi tầm tay chúng ta những ân phúc vĩ đại mà Allah hứa 

ban cho chúng ta, chỉ cần chúng ta chịu khó một chút chúng ta sẽ gặt hái được bao 

điều tốt đẹp cho cuộc sống cõi Đời Sau. 

Abdurrahman bin Al-Mahdi là học gia của thế kỷ thứ nhất hijri, Yahya con 

trai ông kể về ông rằng ông thường thức dậy nửa đêm để dâng lễ nguyện Salah, ông 
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thường dâng lễ nguyện Salah đến tận gần Fajar thì ông mới nằm nghỉ một lát để lấy 

sức cho lễ nguyện Salah Fajar. Nhưng có một lần, do mệt nên ông đã nằm thiếp đi 

cho đến khi mặt trời mọc. Khi ông tỉnh dậy, ông hoảng hốt và lo sợ và vội thực hiện 

ngay lễ nguyện Salah Fajar. Kể từ lần đó, ông đã ngủ mình không trên nền nhà mà 

không lót bất cứ thứ gì vì ông sợ giấc ngủ ngon sẽ làm ông lỡ mất lễ nguyện Salah 

Fajar một lần nữa. 

Học giả Sa’eed Attakhuni, một vị học giả lớn thuộc trường phái Maliky của 

thế kỷ thứ 7 Hijri, ông được biết là người rất ngoan đạo. Sử ghi lại rằng mỗi lần ông 

bị lỡ mất lễ nguyện Salah tập thể là ông khóc rất nhiều. 

Một vị học giả làm công tác Da’wah kể lại, nói: Có lần, một người phụ nữ 

khóc lóc điện thoại cho tôi, cô ta vừa khóc vừa nói. Tôi nói: này người chị em, xin 

trinh bày câu hỏi của mình! Cô ta nói: Thề bởi Allah, thưa Sheikh, trong suốt sáu 

năm qua tôi chưa hề lỡ mất một lễ nguyện Salah Fajar nào, tôi luôn thực hiện đúng 

giờ của nó Alhamdulillah, nhưng ngày hôm nay .. khi tôi thức dậy, nhìn ra ngoài 

cửa sổ thì thấy trời sáng trưng cả rồi .. tôi biết là giờ lễ nguyện Salah Fajar đã qua 

rồi .. tôi phải làm sao đây .. tôi phải làm Kaffa-rah như thế nào .. tôi phải xử lý ra 

sao .. xin Sheikh hãy hướng dẫn cho tôi .. cô ta nói trong tiếng khóc. 

Subha-nallah, trong sáu năm trời, chỉ lỡ mất giờ Fajar có một lần duy nhất, 

mà lý do không phải là vì sự lơ là, bê tha mà chỉ là do ngủ quên – một điều Allah  

không bắt tội, nhưng đã khiến người phụ nữ đó lo lắng và sợ đến thế kia .. vì người 

phụ nữ đó là người có đức tin đích thực, là người thực sự kính sợ Allah  và là 

người luôn quan tâm lo lắng đến cuộc sống Đời Sau cho bản thân mình. 

 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Một người Israel đã nói với một người Muslim rằng người Muslim các người 

sẽ không thể đạt được sự thắng lợi trừ phi ... Người Muslim hỏi: trừ phi thế nào? 

Người Israel đó nói: Trừ phi những người Muslim dâng lễ nguyện Salah Fajar tập 

thể tại Masjid đông giống như ngày thứ sáu vậy .. 

Đó chỉ là lời nói của người Israel .. nhưng nó đúng với thực trạng người 

Muslim của chúng ta ngày nay. Các Masjid hầu như chỉ đông đúc vào ngày thứ sáu 

trong buổi lễ nguyện Salah Jumu’ah, còn những buổi lễ nguyện Salah bắt buộc 

hàng ngày trong những ngày bình thường khác thì hầu như chỉ lác đác vài người 

đến Masjid, nếu nói nhiều thì cũng chỉ khoảng một hai hàng. Tình trạng này còn 

đáng buồn hơn đối với lễ nguyện Salah Fajar mỗi ngày .. 

Và đây cũng là thực trạng mà Allah  phán về những người Muslim ở thời 

sau Nabi và các vị Sahabah:  

َٰٓمِۢنَٰٓب ۡعِدهِۡمَٰٓ﴿ ل ف  كًّآَٰف خ  َٰٓغ  ۡون  َٰٓي ۡلق  ۡوف  َِٰتَِٰۖٓف س  و  ه  ة َٰٓو ٱتذ  ُعوآَْٰٱلشذ ل وَٰ وآَْٰٱلصذ َُ ا ض 
 
لٌۡفَٰٓأ َٰٓ ٥٩خ  نَٰٓت اب  َٰٓم  إَِلذ

َٰلِحَٰٓٗ َٰٓص  ِمل   َ َٰٓو  ن  َٰٓو ء ام  َٰٓٱۡۡل نذة  َٰٓي ۡدُخلُون  ْول  ئِك 
ُ
َٰٓآَٰف أ َل  ۡيَٰٓو  َٰٓش   [00، 95سورة مريم: ] ﴾٦٠آَُٰيۡظل ُمون 

Nhưng tiếp theo sau họ là một hậu thế bỏ bê lễ nguyện Salah và đi theo dục 

vọng thấp hèn; cho nên, họ sẽ gặp phải sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục. Ngoại trừ 

những ai biết hối cải và có đức tin và làm việc thiện tốt. Họ là những người sẽ 

đi vào Thiên Đàng và sẽ không bị đối xử bất công bất cứ điều gì. (Chương 19 – 

Maryam, câu 59, 60). 
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Quí anh em Muslim thân hữu, 

Hãy hoàn thành nghĩa vụ Salah ngày đêm năm lần mà Allah  đã sắc lệnh 

bởi lẽ việc phán xét ở Ngày Sau sẽ được Allah  bắt đầu trước tiên với lễ nguyện 

Salah, nếu nghĩa vụ lễ nguyện Salah được hoàn thành tốt thì Ngài sẽ xí xóa mọi 

việc làm khác nhưng nếu nghĩa vụ Salah không được hoàn thành tốt thì cho dù các 

việc làm khác có tốt như thế nào thì cũng bằng không và vô ích. 

Hãy kính sợ Allah  và hãy lo cho bản thân mình ở cuộc sống cõi Đời Sau 

mà năng dâng lễ nguyện Salah, đặc biệt là đối với lễ nguyện Salah Fajar và Asr như 

Allah  đã sắc lênh: 

﴿َِٰٓ َٰٓو قُوُموآََّْٰلِلذ ىَٰ ط  َۡ ل وَٰةَِٰٓٱلُۡو َِٰتَٰٓو ٱلصذ ل و  َٰٓٱلصذ َٰفُِظوآَْٰلَع   َٰٓح  َٰنِتنِي   [137سورة ابلقرة: ] ﴾٢٣٨ق 
Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah, nhất là lễ nguyện Salah 

Wusta (lễ nguyện Salah Asr); và các ngươi hãy đứng trước Allah với tinh thần 

sùng kính hoàn toàn. (Chương 2 – Albaqarah, câu 238). 

ۡشُهودَٰٓٗ﴿ َٰٓم  ن  ۡجرَِٰٓا  َٰٓٱلۡف  َٰٓقُۡرء ان  ۡجرَِِٰۖٓإِنذ َٰٓٱلۡف   [07: َورةَٰٓاَلرساء] ﴾٧٨آَٰو قُۡرء ان 

Và hãy đọc Qur’an vào lúc hừng đông, quả thật, đọc Qur’an lúc hừng đông 

được chứng giám (bởi các Thiên Thần). (Chương 17 – Al-Isra’, câu 78). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َحدٌََّّاِل ارَََّّيَلِجَََّّلَنحَّ}
َ
ََّّأ ِسََُّّطلُوِعَََّّقبحَلَََّّصّل  مح  {ُغُروبَِهاََّوَقبحَلََّّالش 

“Không bao giờ phải vào Hỏa Ngục đối với ai dâng lễ nguyện Salah trước khi 

mặt trời mọc (lễ nguyện Salah Fajar) và trước khi mặt trời lặn (lễ nguyện 

Salah Asr).” 

Hỡi những ai chỉ biết cuộn mình trong chăn êm nệm ấm, hãy thức dậy trước 

hừng đồng mà đến với Allah  để được Ngài hài lòng và yêu thương, chớ đừng 

trốn mình trong chăn vì giấc ngủ để rồi phải chịu phấn nỗ và giận dữ của Allah .  

Ông Ubai bin Ka’ab thuật lại, nói: Có một ngày, Thiên sứ của Allah , sau 

khi làm Imam cho chúng tôi trong lễ nguyện Salah Fajar xong thì Người quay sang 

hỏi: “Người này có tham gia lễ nguyện Salah không?”. Chúng tôi nói: không. 

Người lại hỏi: “Người này có tham gia lễ nguyện Salah không?”. Chúng tôi nói: 

không. Thế là Người  bảo: 

ََِّّإِن َّ} َََِّّهاَتيح َلََتيح َقُلََّّالص  ثح
َ
لََواِتََّّأ ََّّالص  حُمَنافِِقيَََّّلََعَ لَُمونََََّّولَوحََّّال تَيحُتُموُهَماَّفِيِهَماََّماََّتعح

َ
َََّّحبحًواََّولَوحََّّأل َّلََعَ

َكِبَّ  .أبو داودَّ{الرُّ
“Quả thật, lễ nguyện Salah nặng nề và khó khăn nhất đối với những người 

Muna-fiq (giả tạo đức tin) là hai lễ nguyện Salah này (lễ nguyện Salah I-sha’ 

và Fajar).” (Abu Dawood). 

 

 

Hỡi những người đàn ông của Islam, 

Hãy duy trì lễ nguyện Salah Fajar cùng với tập thể tại Masjid, chớ đừng lơ là 

và bê tha đối với lễ nguyện Salah này kẻo sẽ trờ thành những kẻ Muna-fiq mà 

chúng ta không hề hay biết. 
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Hãy biết rằng mỗi buổi sáng sớm trước lúc hừng đông là khoảnh khắc mà 

Shaytan cố sức làm cho chúng ta mê say trong giấc ngủ bởi vì nó muốn ngăn chúng 

ta đến với lễ nguyện Salah Fajar, nó muốn ngăn chúng ta đến với sự hài lòng và yêu 

thương của Allah . Ông Abdullah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói về 

người đàn ông ngủ cho đến trời sáng trưng: 

يحَطانََُّّبَاَلََّّرَُجٌلَََّّذاكََّ} ُذَنيحهََِِّّفََّّالش 
ُ
 رواه ابلخاري ومسلم.{َّأ

“Đó là người đàn ông bị Shaytan đái vào hai lổ tai của y” (Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah  hướng dẫn người tín đồ cách tháo gỡ những nút thắt 

của Shaytan bởi vì nếu không tháo gỡ được ba nút thắt đó thì về lâu bản thân người 

tín đồ sẽ dần trở nên chai lười trước nghĩa vụ đối với Allah, Người  nói: 

ِقدَُّ} يحَطانَََُّّيعح ََّّالش  ِسََّّقَافَِيةََِّّلََعَ
ح
َحِدُكمحَََّّرأ

َ
ُِبََّّ،َُّعَقد ََّّثََلََثََّّنَامَََُّّهوَََّّإَِذاَّأ َدة ََُّّك ََّّيَْضح ََّطِويٌلََََّّلحٌلَََّّعلَيحَكََُّّعقح

، قُدح تَيحَقَظََّّفَإِنََِّّفَارح ََّّاللََََّّفَذَكرَََّّاسح َل تح َدٌة،َّاَنح ََّّفَإِنحََُّّعقح
َ
أ ََّّتََوض  َل تح َدةٌ،َّاَنح ََّّفَإِنحََُّّعقح َََّّصّل  َل تح َدةٌََّّاَنح َبحَََُّّعقح صح

َ
َّفَأ

ِس،ََّطيَِّبََّّنَِشيًطا َبحََََّّوإَِل ََّّاِل فح صح
َ
ِسَََّّخبِيَثََّّأ َلَنَََّّاِل فح  رواه ابلخاري ومسلم.َّ{َكسح

“Shaytan buộc ba nút thắt trên đầu của ai đó trong các ngươi khi y ngủ, nó 

đánh vào mỗi nút thắt để y ngủ dài trong đêm. Nhưng khi tỉnh giấc, nếu y tụng 

niệm Allah thì một nút thắt được tháo ra, nếu y làm Wudu’ thì một nút thắt 

tiếp theo được tháo ra, và nếu y dâng lễ nguyện Salah thì một nút thắt tiếp 

theo nữa được tháo ra, và sáng ra bản thân y trở nên tích cực và năng động; 

ngược lại, (nếu y không làm ba điều đó) thì sáng ra bản thân y sẻ trở nên chai 

lười (đối với nghĩa vụ của đối với Allah).” (Albukhari, Muslim). 

 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Chúng ta hãy lắng nghe một câu chuyện sau đây, mong rằng nó có thể thức 

tỉnh trái tim của chúng ta dưới sự cho phép của Allah :  

Hai vợ chồng son mới cưới, người vợ là người phụ nữ đức hạnh và ngoan 

đạo. Từ khi về sống với nhau, sáng nào, người vợ cũng đánh thức người chồng dậy 

đi lễ nguyện Salah Fajar rất sớm. Có một ngày, người vợ đánh thức người chồng trễ 

một chút nên người chồng lỡ mất lễ nguyện Salah Fajar cùng với tập thể ở tốp đầu 

tiên, anh ta đành phải dâng lễ nguyện Salah tập thể cùng với tốp thứ hai - những 

người đến trễ. Khi anh ta dâng lễ nguyện Salah xong thì vị Imam Masjid tiến về 

phía anh ta chào Salam và nói: Có phải anh là chồng của người phụ này không? Vị 

Imam nói rõ tên của người vợ. Người chồng nhìn vị Imam với vẻ khó chịu và nói: 

Sao ông lại biết tên vợ tôi? Vị Imam từ tốn nói: Thề bởi Allah, đêm hôm qua tôi 

nằm mộng thấy tất cả những người dâng lễ nguyện Salah cùng với tôi (trong tốp 

đầu) đều vào Thiên Đàng và cùng vào Thiên Đàng với chúng tôi chỉ có một phụ nữ 

duy nhất; tôi hỏi thăm về cô ấy thì họ bảo tôi là: người này vợ của người này (cho 

biết tên) .. 

Người chồng sau đó trở về nhà, anh ta đi nhanh về nhà vì muốn báo tin vui 

này cho vợ của mình, nhưng khi anh ta vào nhà, đi vào trong phòng thì thấy vợ 

đang ở tư thế Sujud .. cô ta đã chết .. Subha-nallah. 

Đó chính là kết quả tốt đẹp mà Allah  dành cho những người bề tôi luôn 

biết gìn giữ nghĩa vụ và bổn phận của mình đối với Ngài. 
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Quí anh em Muslim thân hữu, 

Hãy kính sợ Allah  và duy trì các lễ nguyện Salah, đặc biệt hãy quan tâm 

đến lễ nguyện Salah Fajar, bởi vì có như vậy chúng ta mới trở thành những người 

được Allah  hài lòng và yêu thương, được Ngài khen ngợi và ca tụng với các 

Thiên Thần cao quý của Ngài.! 

Cầu xin Allah  làm vững chắc trái tim của chúng ta trong đức tin Iman nơi 

Ngài, xin Ngài hãy phù hộ và hướng dẫn chúng ta nhập cùng với những người bề 

tôi của Ngài, những người luôn biết gìn giữ lễ nguyện Salah Fajar để được Ngài hài 

lòng và yêu thương!!! 

 

 وَسَلَّمَ عَلىَ نَبِيِّنَا مُحَمْدٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اهللُوَصَلَّى 
Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad của bầy tôi, cho gia 

quyến của Người và cho tất cả bằng hữu của Người 
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