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امِايْاسِاتلرّااِناْحَاتلرّااتهللاِاا�

Nhân danh Allah  

Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

LỜI MỞ ĐẦU 
َْد َااِِ ّا

ْ
ِااتل ّ َْدُ هُاوَااِِ

َ
ُهاَو�َْاتَْغِفُرهُاَوَ�ُعوذُابِا�

�ُْفِانَاااهللاِا�َْاتَِعينُ
َ
اِمْناُشُورِام

َداِلَا، ْْ
َ
ام ِِ ُااتهللاُااهِاَمْناَ�ْه ِااَوِمْناَسىئََا

َ
ال ّّ ُاا،فََةاُصِل

َ
ال ََ ِِ ا ََ ا افََة

ّْ ا،َوَمْنايُْلِل
ا
َ
ْ اال

َ
ْشَهُ ام

َ
هَاَوم ـٰ اتاِِلَ

ّ
ُااهللاُاِِال

ُ
ُْْ ُهاَورَُسول َْ تا ّ اُمَّد ا

َ
ْشَهُ ام

َ
اَوم

ۡفٖس ﴿ َّ ن   ِّ ُم   �َ �َ �َ ن   ّّ ُم م َ �ّ �َ َم رَ  ُّ ٱ َُّٱ�م َ ��  ٱ
�
َ ه �ُ  ٖ ة ٰحنـد� ـٱ  �� َ�ـق� ّنۡن�� �َ و�

ـٱ م� َّ ّنۡن�م �� ٱ و� �� �َ ۡو ـٱٗ�  َ� �َ �ٗ  ك� َن ـثـن نس� � ۚ � و� ـ رَ َ ٱٗٓء َم ُّ َ ٓ و� ـٱ �س� ن  � ّّ َ � هۦن ّّ ـن م ن� ب ل ء�
َ��نيبٗ    ۡ ُم َ�ۡي ن� ع� �� � ّّ ۚ ننّن َ �ۚ ٱ َۡح�

� َۡ َ ا۱: النساء ﴾١ٱ و�
ۡسـَنمم ن� ﴿ ّٱ ُم   ــ

�
َ ُمّ  ننّ� و� ـ  مم �ُ  �� نهۦن و� ٱِ �َ ُم ّق  � ح� ّّ َم رَ َ ُّ نم رَ َ �ّ ر نا � ء� ّّ ٱ َ ��  ٱ

�
َ ه �ُ

 ۱۰۲: آل عمران ﴾١

﴿ ُّ نمـ رَ َ �ّ ر ناـ � ء� ّّ ـٱ َ ��  ٱ
�
َ ه مــ رَ ق�ـۡ ٗ� ُ� قم ل � و� ّّ ـ رَ َ ادٗ َم ـدن ــۡ  امۡصـَنۡح  ٧ر  س� ُم ل�

ًَر  َ� ف�ـۡ  ـۡد ف�ـٱ �َ ۥ �� م ـ �� َ�سم � و� ّّ ِن َ ـ ِن ّ�  ام ۡ   و� ُم ُمـم ��   ۡ ُم ۡۡ ل� فن ۡۡ �َ ۡ  و� ُم �َٰ �َ ۡع
�
َ

يًمٱ  ظن  ۷۱ - ۷۰: األحزاب ﴾  ٧ع�
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Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính 
dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài 
giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi 
điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy 
tôi. Ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã 
bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề tôi tuyên 
thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 
chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài 
và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul 
của Ngài Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi từ một người (là 
Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là Hawwa). 
Rồi từ (Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất 
nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ 
đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám 
sát mọi (lời nói và hành động) của các ngươi. Al-Nisa: 1 
(chương 4). Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính 
sợ Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người 
Muslim. Ali Imraan: 102 (chương 3). Hỡi những người có 
đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho thật đúng 
đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động của các 
ngươi và tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân 
lệnh Allah và Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài thì y đã 
chiến thắng, một chiến thắng vinh quang. Al-Ahzaab: 70 – 
71 (chương 33).  

Rasul  nói: 

اقَاَلا((
َ
َََعال ّرَبااَوَما:اِِّ اتَهللا ََ ّااََ

َ
ِْْ ىاِِل ءٍااَْ َسّبااَِِشْ

َ
ّاام

َ
َْْتَْضُتااِصّدااِِل اَيلَيِْه،ات

ِْْ ىايََزتُلااَوَما ّرُبااَْ ََ ّااَ�تَ
َ
ِّااِِل اابِالَّوتفِ َّ سِااَس

ُ
ا))ّْهُام
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“Quả thật, Allah  phán rằng: “. . .và không có một việc 
hành đạo nào của bề tôi của TA dâng hiến TA được TA yêu 
thích nhất bằng việc y hoàn thành những gì mà TA đã qui 
định bắt buộc cho y, và bề tôi của TA luôn dâng hiến lên TA 
bằng việc hành đạo tự nguyện (như Salah Sunnah) cho đến 
khi được TA yêu thương y . . .”” Hadith do Al-Bagowi ghi lại 
và được Al-Albany xác thực.   

Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc dâng lễ 
nguyện Salah tự nguyện (Sunnah) nên một số đông anh chị em 
Muslim đã tìm hiểu và đã hỏi tôi về cách thức của những Salah 
tự nguyện.  

Alhamdulillah, nhờ được sự hướng dẩn và soi sáng 
của Allah  tôi đã tìm hiểu và viết lên những trang này. 

Cầu xin Allah  làm cho nó mang lại nhiều hữu ích 
cho bề tôi, cùng tất cả anh chị em Muslim đã có tìm hiểu đến 
nó. Cầu xin Ngài  hãy ban cho bề tôi cùng tất cả anh chị em 
Muslim thành tâm trong mọi hành động Ibadah, và hướng dẫn 
chúng tôi đi theo đúng đường lối Sunnah Nabi . Cầu xin bình 
an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến cùng tất 
cả bằng hữu của Người. 

 

Ngày ۱۳ tháng 03 năm 2014 

Nhằm ngày ۱۲ tháng 05 năm 1435H 

Amir Mustapha bin Yusuf 
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امِايْاسِاتلرّااِناْحَاتلرّااتهللاِاا�

Nhân danh Allah  

Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dungا

 

عِ  ُّ َو ُوات َّط  َو

Salah Al-Tatawwu’  
Al-Tatawwu’ nghĩa là tất cả những việc làm phục 

tùng Allah  một cách tự nguyện. 

Ưu điểm của việc Salah Al-Tatawwu’: Salah một 
cách tự nguyện đó là điều làm tốt nhất để đưa người Mu’min 
(có đức tin) đến gần với Allah, Salah Al-Tatawwu’ này chỉ sau 
thể loại Jihad (thánh chiến) vì Allah và sau việc học hỏi, tìm 
hiểu kiến thức Islam, vì Nabi  đã thường xuyên thực hiện Lệ 
nguyện Salah tự nguyện để được Allah hài lòng, như trong 
Hadith, Nabi  nói: “Quả thật, Allah  phán rằng: “. . .và 
không có một việc hành đạo nào của bề tôi của TA dâng hiến 
TA được TA yêu thích nhất bằng việc y hoàn thành những gì 
mà TA đã qui định bắt buộc cho y, và bề tôi của TA luôn 
dâng hiến lên TA bằng việc hành đạo tự nguyện (như Salah 
Sunnah) cho đến khi được TA yêu thương y . . .”” Hadith do 
Al-Bagowi ghi lại và được Al-Albany xác thực. 

Salah Al-Tatawwu’ được xem là một Hồng Ân rất lớn 
của Allah  cho bầy tôi Mu’min của Ngài. Trong mọi Fardu 
(điều bắt buộc) thì Allah khuyến khích đám bầy tôi thực hiện 
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thêm điều Sunnah nhằm giúp người Mu’min được tăng thêm 
Iman và nâng cao địa vị của họ với những việc làm tự nguyện 
này, và nhằm để hoàn chỉnh hoặc bù đắp lại những điều bắt 
buộc đã bị thiếu xót, như trong Hadith do ông Abu Hurairah  
thuật lại: Nabi  nói: 

ّوَلااِِ ّا((
َ
َعْْ ُاابِهِااُ�َاَسُبااَماام

ْ
ُدْاِلمُااتل

ْ
يَاَمةِاايَْومَااتل َِ

ْ
تُوَ�ةُااتلّطَة ُااتل

ْ
َدك
ْ
ّدَهاافَإِ ْااتل ََ

َ
ام

ا
ّ
ااَوِِال َّ ّْااتْ�ُظُروتا:ِ�ي ُااََ

َ
َطّوٍعااِمنْاال ُااَك َاافَإِ ْاا؟ََ

َ
ِدلَِتااَََطّوعٌاال

ْ
�
ُ
َفِرنَلةُاام

ْ
اِمنْااتل

ااُُمّااَََطوِّيهِا ُّ َدالِااَِِاائِرِااُ�ْفَع ْْ
َ
َدْفُرواتأل

ْ
ااَضةِاتل ُّ ا))َذلَِكااِمثْ

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

Và dâng lễ nguyện Salah Al-Tatawwu’ là thực hiện 
theo đường lối Sunnah Nabi , và Allah đã phán tín đồ 
Muslim phải noi theo gương Ngươi: 

َ�سم لن َ﴿ ۡ  �ن  ُم ن� ل� ۡد �� �َ ن�ةٞ لّ س� ۡس �ةٌ ح�
م
ن َ ّّ  �ۡ َن �َ �ۚ � و�َۡ��ۡ  ّّ َم رَ َ ۡۡ ن� ا� نم�  �� ِ ل

ثن�ٗ  � ك� ّّ َ �ۡ ُ�ك�  ۲۱: األحزاب ﴾٢� و�

Chắc chắn trong các ngươi có vị Rasul của Allah, Y là 
một gương đạo đức mẫu mực cho những ai hy vọng về 
(cuộc gặp gỡ) với Allah và ngày (phán xử) cuối cùng và 
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đồng thời họ tưởng nhớ Allah thật nhiều. Al-Ahzaab: 
21(chương 33). 

* Salah Al-Tatawwu’ có hai loại: 

يَّ  َا) -1 ََ اتلُْد ُّ  Al-Nawafil Al-Muqaiyadah: Nghĩa là (تَلَّوتفِ
những Salah tự nguyện vào những giờ nhất định, đã được qui 
định sẵn. Những Salah này trong đó phụ thuộc vào những 
Salah Fardu (theo trước hoặc sau Fardu) như những Salah Al-
Sunan Al-Rawatib اتلّرَوتتُِبات( ُ ََ  và trong đó cũng không có , )لّا

phụ thuộc theo những Salah Fardu, như Salah Al-Wi-tir )َالَةُ ا
)تلِْوتْرِا , Al-Dhuha ُكُاوِْفا(  Al-Kusuf , )تلّلَحا(

ْ
  . . . )تل

ةُا) -2 ََ اتلُْدْطلَ ُّ  Al-Nawafil Al-Mutlaqah: Nghĩa là (تَلَّوتفِ
những Salah tự nguyện không vào những giờ nhất định. Salah 
này được thực hiện vào bất cứ giờ phút nào của ban ngày hoặc 
ban đêm, ngoại trừ những giờ không được phép Salah, (và 
những giờ không được Salah này sẽ được nêu rõ ở phần sau, 
Insha Allah). 
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ت َ نو ُّ ووَتِبت َس َط  س

Al-Sunan  Al-Rawatib 
Al-Rawatib, số nhiều của từ Ratibah, nghĩa là Salah 

được làm thường xuyên, liên tục, nó được thực hiện hàng ngày 
theo những Salah Fardu (được thực hiện trước hoặc sau Salah 
Fardu). 

*  Ích lợi của việc thực hiện Al-Sunan Al-Rawatib này 
là nó sẽ được bù đắp vào những gì thiếu xót trong Salah Fardu, 
như Hadith đã được nêu ở trên. 

Những Sunnah Al-Rawatib gồm 10 Rak-at, và nó 
được nêu rõ trong Hadith Ibnu U’mar : “Ta ghi nhớ từ Nabi 
 10 Rak-at (Sunnah Rawatib) gồm 2 Rak-at trước Al-Zhuhur, 
2 Rak-at sau Al-Zhuhur, 2 Rak-at sau Al-Magrib tại nhà, 2 
Rak-at sau Al-I’sha tại nhà và 2 Rak-at trước Al-Subhi. và đây 
là thời gian không người nào đến gặp Nabi ”. Bà Hafsoh  
có nói cho tôi nghe: “Quả thật, khi Nabi  nghe xong lời 
Azaan Al-Fajr đã xuất hiện thì Nabi  đã hành lễ 2 Rak-at 
Sunnah Al-Fajr.” Hadith Muttafaqun A’laihi, (tức là do Al-
Bukhari và Muslim ghi lại.) 

Theo khẳng định của ông Muslim, thì ông ta bảo vệ 
Sunnah Al-Rawatib  là 12 Rak-at, vì theo Hadith của bà Ummu 
Habibah  vợ Nabi  nói: Tôi có nghe Rasul  nói:  

ْْ ٍااِمنْااَما(( ااُصْاِلمٍااَْ ِئ ِاايَُط ّ ااِِ ّ ْاايَْومٍااُُ ََ َعةاااَيْشَ َااِِْْ
ْ
اافَِرنَلةٍااَ�ْ َااَََطوّعاااَر�

ّ
اِِال

ُااَ�َ�ا ِّ ُاات
َ
َنّةِااِفاابَىْتااال

ْ
وْااتْ

َ
اام

ّ
ُاابُِ�َااِِال

َ
َنّةِااِفااَ�يٌْتاال

ْ
 ))تْ
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“Không một người Muslim nào hành lễ Salah vì Allah mỗi 
ngày 12 Rak-at Sunnah, ngoài Salah Fardu (bắt buộc) ra, y 
sẽ được Allah xây cho họ một ngôi nhà trong Thiên Đàng.”  

Và trong Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại, cũng do bà 
Ummu Habibah  thuật lại như Hadith trên, nhưng có ghi rõ 
thêm là: “4 Rak-at trước Al-Zhuhur, 2 Rak-at sau Al-Zhuhur, 2 
Rak-at sau Al-Magrib, 2 Rak-at sau Al-I’sha và 2 Rak-at trước 
Al-Fajr ”. Hadith Hasan Saheeh (xác thực), do Al-Tirmizhi ghi 
lại và được Al-Albany xác thực.  

Và có trong Hadith Saheeh (xác thực), từ Hadith A’-i-
shah  nói: “Nabi  không bao giờ bỏ Salah 4 Rak-at Sunnah 
trước Al-Zhuhur.” Hadith do Al-Bukhari ghi lại. 

-  Trong các Sunnah Al-Rawatib, quan trọng nhất và 
tốt hơn hết là 2 Rak-at Sunnah Al-Fajr, vì Hadith bà A’-i-shah 
 thuật lại, Nabi  nói: 

َعتَا((
ْ
َفْجرِااَر�

ْ
ْ�يَااِمنَااَخْ ٌااتل ُّ  ))ِْيَهااَوَماات

“Hai Rak-at Sunnah Al-Fajr còn tốt Dunya (trên đời này) 
và tất cả những gì có trong Dunya.” Hadith do Muslim ghi 
lại. 

Và A’-i-shah  nói: “Quả thật, Nabi  không có một 
Salah Sunnah nào mà Người hết sức quan tâm hơn 2 Rak-at 
Sunnah trước Al-Fajr.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi 
lại 

Do đó mà Nabi  luôn quan tâm thực hiện nó, đến lúc 
ở nhà hay lúc đi dã hành, Người  cũng không bỏ nó, như Bà 
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A’-i-shah  nói: “Nabi  chưa từng bỏ Salah 2 Rak-at 
Sunnah Al-Fajr” Do Al-Bukhari ghi lại. 

*  Theo Al-Sunnah, thì 2 Rak-at Sunnah Al-Fajr nên 
Salah ngắn (chỉ đọc Al-Fatihah thôi, không đọc thêm Surah 
khác nữa sau Al-Fatihah) trong 2 Rak-at đó, như trong Hadith 
Saheeh (xác thực) từ Al-Bukhari và Muslim có ghi, bà A’-i-
shah  nói: “Rasul  thường Salah 2 Rak-at Sunnah  Al-Fajr 
rất nhanh đến nỗi tôi thầm nói: Người có đọc bài Ummul Al-
Kitab (Al-Fatihah) trong 2 Rak-at đó hay không nhỉ ?” 

Và cũng theo Al-Sunnah, thì trong Salah Sunnah Al-
Fajr, sau khi đọc Al-Fatihah xong thì ở Rak-at đầu tiên Sunnah 
đọc Ayat (136) trong Surah  Al-Baqarah, 

ٰ�ن ﴿ ه ننبۡـ�� �َ ن ــِنل� ن
م
ٱٓ َ �ّ ۡن�ٱ و� ـِنل� نن��

م
ٱٓ َ �ّ ن و� ّّ َن ّنٱ ب �ّ ر مٓ رَ ء� ٰق�  ۧقم ل ٰعنيل� �ۡسـ�� �َ  � �ۡسـ

ٓ و�  ٱ �ّ ۡسب�ٱطن و�
� َۡ َ َم ب� و� ن�نـۡ  ��  َ�ۡع �ِ َّ � َُّينيٱـ ن� ّنـ   و ن

م
ـٱٓ َ �ّ ٰ و� ٰ و�عنٰ � � �م  � و ن

م
َ

دٖ  ح�
�
نقم ��ۡ�� َ ِۡ ف� ۡسَنمم ن�  َم ۥ �م م ۡ م �� �� ۡ  و� نۡن�م ِّ١﴾  

Hãy bảo (thị dân Kinh Sách): “Chúng tôi đã tin tưởng vào 
Allah, tin tưởng vào tất cả mọi điều mà Thượng Đế đã mặc 
khải cho chúng tôi, cho Ibrahim, cho Isma-el, cho Ishaaq, 
cho Ya’qoob, cho (mười hai) bộ lạc (của Israa-el), cho Musa, 
cho Ysa và cho tất cả các vị Nabi khác, chúng tôi không hề 
phân biệt, không kỳ thị họ và tất cả chúng tôi là những 
người Muslim chân chính chỉ thuần phục Allah duy nhất.” 
(chương 2). Và ở Rak-at thứ hai đọc Ayat (64) trong Surah Ali 
I’mran 
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ةٖ ﴿ نم� �� ٰ �َ ن �ۡ رَ ن ٱل ع� �ُ ٰبن  ۡهل� َلۡكن��
�
أ ه �ُ ِ  قمۡل  رٓء �  س� � ّّ ۡعبمـد� ننّ� َ �َ  �ّ

�
َ  ۡ ُم ٰۡـن� �� ٰۡن�ن�ٱ و� ب�

 �ۡ نهۦن ش� ۡ�نك� ب
م � �� ذ� ٱ و�  ٔٗ و� ُّخن ��ٱ�ٗ ��  � َۡ

�
ۡعًضٱ َ ن�ٱ �� نـ  دمو��ۡعضم ِّ لّـۡ رَ ٱ  نۚ ف�ـِنن ِ� � ّّ نن َ

ۡسَنمم ن�  ـّٱ �م
�
َن ورَ ب دم م رَ َۡش�� َم ل ��٦﴾  

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Hỡi thị dân kinh sách! 
Hãy đến cùng với một lời phán giống nhau giữa chúng tôi 
và quí vị rằng: chúng ta chỉ thờ phụng riêng Allah mà 
thôi, chúng ta không được tổ hợp bất cứ ai (cái gì) cùng 
với Ngài và chúng ta không được phép nghe lời lẫn nhau 
làm trái lời Allah hay quỳ lại lẫn nhau.” Nhưng nếu họ 
quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng thực rằng chúng 
tôi là những người Muslim (thần phục Allah).” (chương 
3). Hadith do Muslim ghi lại từ Ibnu A’bbaas . 

- Hoặc đọc trong Rak-at thứ nhất sau Al-Fatihah là 
Surah Al-Kafirun, trong Rak-at thứ hai là Surah Al-Ikhlas. Như 
trong Hadith do Abu Hurairah  nói: “Quả thật, Rasulullah  
đọc trong hai Rak-at Sunnah Al-Fajr là Surah (َكفُِرو َا

ْ
ّ�َهااتل

َ
ايَاا� ّْ  (قُ

và Surah (َس ٌا
َ
ام ُ ِّ َوات َُ ا ّْ   .Hadith do Muslim ghi lại ”(قُ

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

Rak-at, như sau : 

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

- 2 Rak-at sau Al-Zhuhur.  

- 2 Rak-at sau Al-Magrib.  

- 2 Rak-at sau Al-I’sha. 
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- 2 Rak-at trước Al-Subhi (còn gọi là Sunnah Al-
Fajr). 

Đây là những Sunnah Muakkadah mà Rasulullah  
luôn thực hiện nó, ngoại trừ lúc du hành thôi, thì  Rasulullah  
không thực hiện nó, nhưng Rasulullah  không bỏ 2 Rak-at 
Sunnah Al-Fajr. Như ông Ibnu Qayyim nói: “Trong lúc du 
hành Nabi  chỉ thực hiện Salah Fardu không một ai ghi lại là 
Nabi  hành lễ Sunnah trước hoặc sau Fardu cả ngoại trừ 
Sunnah Al-Witir va Sunnah Al-Fajr thôi.” (xem trong sách 
Zadul Al-Ma-a’d quyển 1 trang 456). 

* Hỡi anh, chi, em Muslim thân mến! Hãy luôn quan 
tâm thực hiện các Sunnah Rawatib, bởi vì nó là đường lối của 
Nabi , cho nên chúng ta hãy cố thực hiện thường xuyên các 
Salah Sunnah này nhằm để đưa chúng ta đến địa vị cao quý ở 
ngày sau, và nhằm để bù đắp lại những gì còn thiếu xót trong 
Salah Fardu của chúng ta. Do đó, chúng ta chớ bỏ bê hay xem 
nhẹ việc dâng lễ nguyện Salah Sunnah Rawatib này. Và nếu ai 
trong chúng ta không kịp Salah một trong những Sunnah 
Rawatib này vì một lý do nào đó, thì chúng ta có thể Salah nó 
lại vào những giờ khác, vì rằng Nabi  có Salah Sunnah Al-
Fajr lại cùng với Salah Fardu Al-Fajr. “Khi Người  và các 
bạn hữu của Người đã ngủ quên, không một ai thức dậy, trong 
lúc ngủ qua đêm trên con đường trở về từ trận chiến Khaibar 
cho đến khi mặt trời mọc, sau đó Nabi  lấy nước Wudu rồi 
hành lễ 2 Rak-at (Sunnah Al-Fajr), rồi Người  bảo Bilal cất 
lời Iqamah để hành lễ Salah Al-Subhi.” Hadith do Abu 
Hurairah thuật lại, trong Saheeh Muslim.  

Và Hadith Ummu Salamah  nói: Hỡi Rasulallah! 
Quả thật, tôi có nghe Người không cho phép Salah 2 Rak-at 
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(sau Al-A’sr), và tôi thấy Người thực hiện nó ? thì Nabi  trả 
lời:  

ِباابِنَْتاايَا((
َ
َميّةَاام

ُ
ِتاام

ْ
ل
َ
َعتَْ�ِااَيِنااَسأ

ْ
َعْصِااَ�ْع َااتلّرك

ْ
تَاِ�ااَوَِِّهُااتل

َ
ْْ ِااِمنْااََاٌساام اَْ

ىِْسا ََ
ْ
َعتَْ�ِااَيِناافََشَغلُوِ�ااتل

ْ
ُهَدااتلّظْهرِااَ�ْع َااتللّتَْ�ِااتلّرك اتَا ِااَْ ََ(( 

“Hỡi Binta Abi Umaiyah! Nàng hỏi ta về 2 Rak-at sau Al-
A’sr phải không? Quả thật, một số người từ Abdu Al-Qaysi 
đến gặp Ta về việc Islam của chúng, do đó họ đã làm Ta 
bận rộn đến không kịp Salah Sunnah 2 Rak-at sau Al-
Zhuhur, thì 2 Rak-at (sau Al-A’sr) đó là 2 Rak-at sau Al-
Zhuhur.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

Và bà A’-i-shah  nói: “Khi Rasulullah  không kịp 
hành lễ Sunnah 4 Rak-at trước Al-Zhuhur, thì sau Salah Al-
Zhuhur Người thực hiện nó bằng 2 Rak-at. Hadith do Ibnu 
Maajah ghi lại. 

Có Hadith do Abu Hurairah  thuật lại, quả thật Nabi 
 nói: 

االَمْااَمنْا(( ّئ َعَتاايَُط
ْ
َفْجرِااَر�

ْ
يَُطلئهِااتل

ْ
ْطلُعُااَمااَ�ْع َااَدافَل  ))تلّشْدُسااََ

“Những ai không kịp dâng lễ Salah 2 Rak-at Sunnah Al-
Fajr, đợi đến khi mặt trời mọc thì hãy hành lễ bù lại.” 
Hadith do ông Baihaqy ghi lại, và ông Al-Nawwawy nói: 
“Đường truyền nó tốt.” 

Và Hadith Qais bin U’mar , ông ta đi đến Masjid để 
hành lễ Salah Al-Subhi và gặp Nabi  đang hành lễ Salah Al-
Subhi, trong lúc ông ta chưa hành lễ Sunnah 2 Rak-at Al-Fajr, 
thì ông cũng vào hành lễ cùng với Nabi , sau khi hành lễ 
xong ông ta đứng dậy hành lễ 2 Rak-at nữa, Nabi  đi ngang 
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qua ông ta và hỏi: “Đây là Salah gì đây ?” thì Qais trả lời: 
Thưa Thiên sứ, đó là 2 Rak-at Sunnah Al-Fajr mà tôi không 
kịp thực hiện nó. Nabi  im lặng, không nói gì cả. Hadith do 
Ahmad và Ibnu Khuzaimah và Ibnu Hibban và nhóm Sunan 
ghi lại, ngoại trừ Al-Nasaa-i và Al-‘I-raqy nói: “Đường truyền 
nó Hasan”. 

Qua những Hadith trên cho thấy 2 Rak-at Sunnah Al-
Fajr, nếu không kịp thực hiện nó thì chúng ta có thể thực hiện 
nó lại liền sau khi Salah Al-Subhi xong, hoặc có thể đợi đến 
sau khi mặt trời mọc được khoảng 15 phút (trong giờ Al-
Dhuha) rồi thực hiện nó lại.  

*  Riêng ngày thứ sáu, thì không có Salah Sunnah 
Rawatib trước Salah Jumu’at, nhưng nếu ai muốn Salah 
Sunnah trước khi đến giờ Jumu’at thì họ được phép dâng lễ 
Salah và được Allah  ban thưởng cho.   

Và Sunnah Ratibah sau Salah Jumu’at gồm 2 Rak-at 
hoặc 4 Rak-at, như được ghi trong hai bộ Hadith Saheeh (Al-
Bukhari và Muslim), Ibnu U’mar  nói: “Quả thật, Nabi  
thường dâng lễ Salah sau Jumua’t hai Rak-at tại nhà.” Hadith 
do Bukhari và Muslim ghi lại. 

Và trong Saheeh Muslim, Abu Hurairah  thuật lại, 
Nabi  nói: 

ااَِِذت(( ِّ َسُ ُ�مُااَال
َ
ُُدَعةَاام

ْ
ّئااتْ يَُط

ْ
اافَل ََ ْرَ�عَااَ�ْعَ 

َ
 ))َرَ�َعاِام

“Khi các ngươi đã dâng lễ Salah Jumua’t xong, thì hãy 
dâng lễ Salah (Sunnah) sau nó 4 Rak-at.” Hadith do Muslim 
ghi lại. 
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Qua hai Hadith trên cho thấy: Nabi  dâng lễ Salah 
Sunnah sau Al-Jumua’t 2 Rak-at tại nhà, và Nabi  bảo những 
ai đã dâng lễ Salah Al-Jumua’t xong, thì hãy dâng lễ Salah 
Sunnah sau nó 4 Rak-at. 

Ông Abu Al-A’bbaas – Ibnu Taimiyah  nói: “Nếu 
những ai dâng lễ Salah Sunnah sau Salah Al-Jumua’t tại 
Masjid thì hành lễ 4 Rak-at. còn nếu ai dâng lễ Salah Sunnah 
tại nhà thì hành lễ 2 Rak-at.” (xem trong sách Zadul Al-Ma-a’d 
quyển 1 trang 425). 

* Sau khi dâng lễ nguyện Salah Jumua’t xong, thì 
không nên đứng dậy dâng lễ nguyện Salah Sunnah liền ngay 
sau đó như được ông Saa-ib bin Yazeed  thuật lời ông 
Mu’awiyah có nói với ông rằng: “Một khi ngươi đã dâng lễ 
nguyện Salah Jumua’t xong, thì ngươi chớ đứng dậy dâng lễ 
nguyện Salah Sunnah liền sau đó, cho đến khi ngươi đã nói 
chuyện hoặc đi ra ngoài, bởi vì Rasulullah  có bảo chúng ta 
rằng: Các ngươi chớ dâng lễ nguyện Salah (Sunnah) liền sau 
Salah (Jumua’t hay Fardu), cho đến khi chúng ta đã nói 
chuyện hoặc đi ra ngoài.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Do đó, chúng ta chỉ nên dâng lễ nguyện Salah Sunnah 
Rawatib sau khi chúng ta đã tụng niệm (Zikir) sau Salah 
Jumua’t hay Salah Fardu. Và một số U’lama (học giả Islam) 
cho rằng tốt nhất nên dời đi chổ mà chúng ta đã hành lễ Salah 
Fardu để hành lễ Salah Sunnah, nhằm để được nhiều chổ Salah 
và Sujud (quỳ lạy).  

* Ngoài những Sunnah Rawatib Muakkadah, còn 
có những Sunnah khác không phải là Muakkadah Sunnah 
Ghairu Al Muakkadah như sau: 
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 4 Rak-at trước Al-A’sr: 

Ông Ibnu U’mar  thuật lại, Rasulullah  nói: 

ُاارَِسمَا(( ِّ اات
ا
ااتْصَرم ِّ ااَال َّ َعْصِااَ�ْْ

ْ
ااتل ْرَ�عا

َ
 ))م

“Allah thương xót cho người hành lễ Salah trước Al-A’sr 4 
Rak-at.” Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi lại 
và được Ibnu Hibban xác thực. 

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

 2 Rak-at trước Al-Magrib:  

Abdullah bin Mugaffal Al-Muzni  thuật lại, Nabi  
nói: 

ااَاللّوت(( َّ َدْغِرِبااَ�ْْ
ْ
َعتَْ�ِااتل

ْ
ا))َر�

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

ااَاللّوت(( َّ َدْغِرِبااَ�ْْ
ْ
َعتَْ�ِااتل

ْ
 ا))َر�

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

 ))اَشاءَاالَِدنْا((
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“Đối với người nào muốn Salah.” Vì không muốn người ta 
lấy đó làm thành Sunnah (để thực hiện nó thường xuyên). 
Hadith do Al-Bukhari ghi lại. 

Và trong Saheeh Muslim, Ông Anas bin Malik  nói: 
“Vào thời Nabi  chúng tôi có hành lễ 2 Rak-at sau khi mặt 
trời lặn, trước Salah Al-Magrib và Rasulullah  có nhìn thấy 
chúng tôi hành lễ đó nhưng Người  không khuyến khích và 
cũng không ngăn cản chúng tôi.” 

 2 Rak-at trước Al-I’sha:  

Abdullah bin Mugaffal Al-Muzni  thuật lại, Nabi  
nói: 

ااَ�ْ�َا(( ئ َذتَ�ْ�ِااُُ
َ
ا))َالَة ٌاام

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

ااَ�ْ�َا(( ئ َذتَ�ْ�ِااُُ
َ
ا))َالَة ٌاام

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

 ))اَشاءَاالَِدنْا((

“Đối với người nào muốn Salah.” Hadith do Al-Bukhari và 
Muslim ghi lại. 

Hadith này nói chung, sau Azaan của các buổi lễ Salah 
bắt buộc, thì chúng ta được phép hành lễ Salah Sunnah.  

 Chú ý: Những Salah Sunnah thì được khuyến 
khích làm tại nhà, qua các Hadith sau: 
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Ông Zaid bin Thabit  thuật lại, Rasulullah  nói: 

ا((
َ
اتلّاّ�هَا� اَالاا َدرْءِااَالَة ِااَخْ َاافَإِ ّااُ�يُوتُِ�ْم،اِفاالّوتاُس

ْ
اابَىِْتِه،اِفااتل

ّ
اتلّطَة َااِِال

تُوَ�ةَا
ْ
َدك
ْ
 ))تل

“Hỡi nhân loại! Hãy hành lễ Salah (Sunnah) tại nhà của 
các người, bởi vì quả thực hành lễ tốt nhất của mỗi người 
là hành lễ tại nhà, ngoại trừ các lễ Salah bắt buộc.” Hadith 
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

Ông Ibnu U’mar  thuật lại, Rasulullah  nói: 

ااَوالَااَالَةتُِ�ْم،اِمنْااُ�يُوتُِ�مْااِفااتْجَعلُوت(( ََ تِّخُذو تاََ  ))ُ�ُْورا

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

Ông Jabir  thuật lại, Rasulullah  nói: 

َسُ ُ�مُااقََضااَِِذت((
َ
ّْااَصْاِجِ هِااِفااتلّطَة َاام يَْجَع

ْ
افَإِ ّااَالَةتِهِااِمنْااََِطيْاااِلَىِْتهِاافَل

َا ِّ اات ٌّ  ))تَخْ اااَالَةتِهِااِمنْاابَىِْتهِااِفااَجاِي

“Khi các ngươi đã thực hiện xong lễ nguyện Salah tại 
Masjid, thì hãy dành phần Salah (Sunnah) tại nhà, bởi vì 
(với việc thực hiện Salah Sunnah tại nhà) sẽ được Allah 
ban cho nhiều điều tốt đẹp.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 

 Các thời điểm không được phép hành lễ 
Salah Sunnah, gồm 5 thời điểm như sau: 
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1/ Từ sau Salah Al-Fajr đến khi mặt trời mọc, vì Nabi 
 có nói như sau: 

َفْجرِااَالَة ِااَ�ْع َااَالَة َااالَا((
ْ
ااتل َّ ْطلُعَااَس ا))تلّشْدُسااََ

“Không được hành lễ Salah (Sunnah) sau Salah Al-Fajr 
cho đến khi mặt trời mọc.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim 
ghi lại. 

2/ Từ khi mặt trời mọc đến khi mặt mộc lên cao 
khoảng một sào (sau khi mặt trời mọc được khoảng 15 – 20 
phút), vì có Hadith trong Saheeh Muslim, Nabi  nói với A’mr 
bin A’basah như sau: 

ا(( ّئ قِْصْااُُمّااِْْحاتلّطااَالَة َااَال
َ
ااتلّطَة ِااَيِناام َّ ْطلُعَااَس ااتلّشْدُسااََ َّ  ا))تَْرتَِفعاَس

“Hãy dâng lễ nguyện Salah Al-Subhi, sau đó hãy ngưng 
Salah cho đến khi mặt trời mọc lên cao.” 

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

4/ Từ sau Salah Al-A’sr đến khi mặt trời lặn, vì Nabi 
 có nói như sau : 

َعْصِااَالَة ِااَ�ْع َااَالَة َااالَا((
ْ
ااتل َّ ْغُرَبااَس  ))تلّشْدُسااََ
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“Không có Salah Sunnah sau Salah Al-A’sr đến khi mặt 
trời lặn.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

Tuy nhiên có một số U’lama (học giả Islam) cho rằng 
sau Salah Al-A’sr vẫn còn được phép Salah Sunnah, ngoại trừ 
lúc mặt trời đã xuống thấp, trước lúc mặt lặn, lúc đó mới không 
được phép Salah cho đến khi mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, vì 
Hadith A’-i-shah  nói: “Nabi  không bao giờ bỏ hai Rak-at 
Sunnah sau Al-A’sr tại nhà tôi.” Do Al-Bukhari ghi lại. 

Bà A’-i-shah  nói trong một Hadith khác: “Nabi  
không đến nhà tôi vào bất cứ ngày nào sau Al-A’sr ngoại trừ 
Người  Salah hai Rak-at.” Do Al-Bukhari ghi lại.    

5/ Từ lúc mặt trời bắt đầu lặn đến khi mặt trời đã lặn 
hoàn toàn. 

o Như vậy trong năm thời điểm trên được tóm 
gọn lại trong ba thời điểm như sau: 

Từ sau Salah Al-Fajr cho đến khi mặt trời mọc lên cao 
khoảng một sào, (tức sau khi mặt trời mọc được khoảng 15 – 
20 phút). 

Lúc mặt trời đứng bóng (ở đỉnh đầu) cho đến khi mặt 
trời nghiêng về hướng mặt trời lặn. 

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

o Ý nghĩa việc ngăn cấm Salah trong những thời 
giờ được nêu ở trên: 

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

إِّ�َها((
ْطلُعُاافَ ُكّفارُاالََهاا�َْاُج ُااوَِسيََِْذٍااَشيَْطا ٍااقَْرَ�ْااَ�ْ�َااََْطلُعُااِس�َااََ

ْ
 ))تل

“Bởi vì mặt trời mọc, lúc nó mọc giữa hai sừng của 
Shaytaan, và lúc đó những người Kafir cuối đầu phủ phục 
mặt trời.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Đó là lúc mặt trời vừa mọc và lúc mặt trời đang lặn. 
Còn lúc mặt trời cao ở giữa đỉnh đầu, thì cũng trong Hadith 
Amru bin ‘Abasah, Nabi  có nói như sau: “Bởi vì quả thực 
lúc đó mặt trời tỏa ra hơi nóng của hoả ngục Jahannam.” 
Hadith do Muslim ghi lại.  

Do đó, chúng ta không được phép hành lễ Sunnah 
trong những giờ nêu trên, ngoại trừ những Salah đã được Nabi 
 cho phép thực hiện nó, như 2 Rak-at Salah sau Al-Tawwaaf, 
Nabi  nói: 

ْْ ِاابَِ�ااايَا(( تاََْدنَُعوتاالَااَمنَاٍفااَْ َس ا
َ
َيِْتاابَِهَذتاَطاَفاام

ْ
ااتل ِّ يّةَااوََال

َ
اِمنْااَشاءَااَساَيةٍاا�

ٍّا
ْ وْاالَ

َ
 ))َ�َهارٍاام

“Hỡi con cháu ‘Abdul Manaf! các ngươi chớ ngăn cản một 
ai Tawwaaf tại ngôi đền Ka’bah này và hành lễ trong đó 
vào bất cứ lúc nào họ muốn (Tawwaaf hoặc Salah) trong 
ban đêm hoặc ban ngày.” Hadith do Abu Dawood, Al-
Tirmizhi ghi lại và nói là Hadith Hasan Saheeh và được Al-
Albany xác thực. 



Salah Al-Tatawwu’ (Tự Nguyện) 
 

23 

Và cũng như được phép hành lễ Salah bù lại 2 Rak-at 
Sunnah Al-Fajr sau Salah Al-Fajr, bù lại Sunnah Al-Zhuhur 
sau Al-A’sr, (như các Hadith đã được nêu trên) và bù lại những 
Salah bắt buộc đã bỏ qua, không kịp Salah, như Nabi  nói: 

نْااََامَاافَإَِذت(( وْااَالَة اااَْ
َ
يَُطلئَهاايََها�َِااام

ْ
ااَِِذتافَل ََ  ))َذَكَر

“Một ai đã ngủ quên hoặc đã quên không kịp hành lễ Salah 
trong giờ của nó, thì hãy hành lễ lại khi nhớ ra nó.” Hadith 
do Muslim ghi lại. 

Và cũng được phép thực hiện những Salah có những 
điều vừa mới xảy đến, như: Salah chào Masjid, Salah cho 
người chết, Salah nhật thực và nguyệt thực . . .   

 )Allah Am Tường tất cả(.اميلموتهللا

 

 
 
 

 

 َو 
و
  ات ُ

ْ
 َِ تْ ُِ َس

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

ِوتْرَا((
ْ
ّباتل ا))ِِّ اتَهللاِوتٌْراُ�ِ

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

Và Rasulullah  nói: 

ا((
َ
ايَاام َّ ااَْ

ْ
ااآ ِارْاَُاتل

َ
ِوتْرَاإِاوت،افَارُاتِاوْام

ْ
ّباتل ا))ّ اتَهللاِوتٌْراُ�ِ

“Hỡi những người thuộc Qur’an! Hãy hành lễ Salah Al-
Witir, quả thật Allah là Đấng duy nhất chỉ có một, do đó 
Ngài yêu thích Salah Al-Witir (bởi số Rak-at lẻ).” Hadith do 
Abu Dawood ghi lại và được Al-Albany xác thực. 

 Salah Al-Witir: Là tên của một Rak-at Salah 
được tách ra từ Salah trước nó, và là tên của ba Rak-at, năm 
Rak-at, bảy Rak-at, chín Rak-at và muời một Rak-at (nếu như 
những Rak-at này được thực hiện liên tục, chỉ với một lần 
Salam), còn nếu như những Rak-at này được thực hiện với hai 
lần Salam hoặc nhiều hơn, thì Al-Witir là tên của một ak-at 
Salah được tách ra riêng nó. 

 Thời gian Salah Al-Witir: Bắt đầu từ sau 
Salah Al-I’sha và kéo dài đến khi xuất hiện ánh rạng đông, như 
Rasulullah  nói: 

َفْجرِا((
ْ
اُطلُوِعاتل

َ
ِعَشاِءاِِل

ْ
ا))تلِوتُْراَماابََ�اَالَةِ اتل
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“Thời gian của Salah Al-Witir là từ sau Salah Al-I’sha cho 
đến khi xuất hiện ánh rạng đông.” Hadith do năm người 
(Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Ibnu Maajah, Al-Nasaa-i và Al-
Hakim) ghi lại và được ông Al-Hakim xác thực. 

Và trong Saheeh Muslim, ông Abu Sa-e’d Al-Khudri 
 thuật lại, quả thật Nabi  nói: “Các ngươi hãy hành lễ 
Salah Al-Witir trước khi đến giờ Salah Al-Subhi.” 

Bà A’-i-shah  nói: “Quả thật, Rasulullah  đã 
hành lễ Al-Witir vào mỗi đêm, và Người kết thúc Salah Al-
Witir của Người đến lúc trước giờ ăn cơm nhịn.” Hadith do 
Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

Qua Hadith trên cho thấy Rasulullah  có khi Salah 
Al-Witir sớm, có khi Salah vào nữa đêm và có khi Salah vào 
cuối đêm đến trước giờ Salah Al-Subhi, như trong Musnad của 
Imam Ahmad có ghi: Abu Masud  nói: “Rasulullah  
thường hành lễ Salah Al-Witir sớm vào phần đầu của đêm, có 
khi vào giữa đêm và có khi vào cuối đêm.” 

Và Abullah bin Abi Qais nói: Tôi có hỏi bà A’-i-shah 
 về Salah Al-Al-Witir của Rasulillah  thì bà trả lời như 
sau: “Có khi Người  hành lễ vào phần đầu của ban đêm và 
có khi vào cuối đêm.” Tôi hỏi tiếp: “Người  đọc như thế nào 
đọc thầm hay đọc lớn tiếng ?” A’-i-shah trả lời: “Cả hai đều 
có, đôi khi Người  đọc thầm và đôi khi Người  đọc lớn 
tiếng, và có khi Người  tắm rồi đi ngủ và có khi Người  lấy 
nước Wudu rồi mới đi ngủ (nghĩa là trong lúc Janabah).” 
Hadith do Abu Dawood, Ahmad, Muslim và Al-Tirmizhi ghi 
lại. 
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- Tốt nhất nên hành lễ Salah Al-Witir sớm, sau Al-
I’sha, trước khi đi ngủ đối với những ai sợ không thức dậy 
Salah vào cuối đêm được, còn đối với những ai tin chắc mình 
có thể dậy Salah vào cuối đêm được, thì đợi đến cuối đêm 
Salah thì tốt hơn, như được ghi lại từ ông Jabir , Rasulullah 
 nói: 

اآِخَرهُا(( ْوَم َُ اَ�  ْ
َ
ام اَطِدَع اَوَمْن ،ُ

َ
ّول
َ
ام يُْوتِْر

ْ
افَل ، ِّ

اتللّيْ اآِخِر اِمْن ْوَم َُ اَ�
ّ
ال
َ
ام اَخاَف َمْن

يُوْا
ْ
افَل ُّ فَْل

َ
ٌ ،اَوَذلَِكام َِ اَصْشُهْو ِّ

،افَإِّ اَالَةَ اآِخِراتللّيْ ِّ
ْ ا))تِْراآِخَراتللّي

“Những ai sợ không dậy nổi vào cuối đêm thì hãy hành lễ 
Al-Witir vào phần đầu của ban đêm, và những ai tin rằng 
sẽ dậy được vào cuối đêm thì hãy đợi hành lễ Al-Witir vào 
cuối đêm, bởi vì quả thật Salah vào cuối đêm thì được các 
vị Thiên Thần chứng nhận, và như thế thì tốt hơn.” Hadith 
do Muslim ghi lại. 

 Số Rak-at và cách thức Salah Al-Witir : 

- Al-Witir ít nhất là một Rak-at, vì có Hadith Ibnu 
U’mar và Ibnu A’bbaas , Nabi  nói: 

ِّا((
َعٌةااِمْناآِخِراتللّيْ

ْ
ِوتُْراَر�

ْ
اا))تل

“Al-Witir là một Rak-at vào giờ cuối của ban đêm.” Hadith 
do Muslim ghi lại. 

- Và Al-Witir nhiều nhất là mười một Rak-at, Salah 
hai Rak-at cho salam, hai Rak-at cho salam và cuối cùng thì 
Salah một Rak-at lẻ như được bà A’-i-shah  nói: “Rasulullah 
 thường hành lễ Salah (Sunnah) ban đêm mười một Rak-at, 
trong đó Nabi  hành lễ Salah lẻ một Rak-at.” Và có một lời 
dẫn khác nói: “Nabi  cho salam mỗi lần Salah được hai Rak-
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at và Nabi  hành lễ Salah lẻ một Rak-at.” Hadith do Muslim 
ghi lại. 

- Nếu làm Al-Witir chín Rak-at thì hành lễ liên tục 
được tám Rak-at, ngồi lại đọc Tashahhud lần thứ nhất, nhưng 
không cho salam, sau khi đọc xong Tashahhud thứ nhất thì 
đứng dậy hành lễ tiếp Rak-at thứ chín, rồi ngồi lại đọc 
Tashahhud thứ nhì và salam. Hadith do Muslim ghi lại. 

- Nếu làm Al-Witir bảy hoặc năm Rak-at thì hành lễ 
liên tục, không ngồi lại đọc Tashahhud, chỉ ngồi lại đọc 
Tashahhud ở Rak-at cuối cùng (ở Rak-at thứ năm hoặc Rak-at 
thứ bảy), rồi salam. Như Hadith Ummu Salamah  nói: 
“Rasulullah  Salah Al-Witir bảy Rak-at và năm Rak-at, 
Người  không tách rời giữa các Rak-at đó bằng salam hay 
lời nói nào cả.” Hadith do Al-Nasaa-i và Ibnu Maajah ghi lại, 
được Al-Albany xác thực. 

- Nếu làm Al-Witir ba Rak-at thì hành lễ được hai 
Rak-at ngồi lại đọc Tashahhud và salam, sau đó Salah tiếp 
Rak-at thứ ba riêng lẻ. Hadith Ibnu U’mar do Al Daruqudni và 
Ibnu Hibban ghi lại. 

Hoặc Salah luôn ba Rak-at, chỉ ngồi lại đọc Tashahhud 
một lần ở Rak-at cuối và salam. Hadith trong Muwatta’ của 
Imam Malik và Hadith do Al-Nasaa-i, Al-Hakim và Al Baihaqi 
ghi lại.  

Tuy nhiên không được Salah Al-Witir ba Rak-at với 
hai lần đọc Tashahhud và một lần salam như trong Salah Al-
Magrib, vì Nabi  đã cấm không cho làm như thế. Hadith do 
Al Daruqudni, Al-Hakim và Al Baihaqi ghi lại. Ông Al-
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Daruqudni nói: “Đường truyền Hadith tất cả đều tin tưởng và 
chắc chắn.” 

* Và trong Salah Al-Witir, sau khi đọc Al-Fatihah 
xong, chúng ta có thể đọc bất cứ Surah nào trong Qur’an, 
nhưng nếu làm Al-Witir với 3 Rak-at, thì Sunnah sau khi đọc 
Al-Fatihah xong, ở Rak-at đầu đọc Surah (ا ْعَ

َ ْ
 ở ,(Surah: 87) (تأل

Rak-at thứ nhì thì đọc Surah (َكفُِرو َا
ْ
-và ở Rak ,(chương 109) (تل

at thứ ba thì đọc Surah (تإلِْخَةُصا) (chương 112). Hadith do 
Ahmad, Abu Dawood  và Al-Nasaa-i ghi lại. 

Và trong Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi 
lại, bà A’-i-shah  nói thêm đọc mỗi Surah cho một Rak-at, 
và trong Rak-at cuối cùng thì đọc Surah (تإلِْخَةُصا) (chương 

112) và hai Surah َفلَُقا(
ْ
và Surah (chương 113)  )تل   )تلّاُسا(

(chương 114). 

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

ت(( اِوتْرا ِّ
اا))تْجَعلُْوتاآِخَراَالَةتُِ�ْمابِاللّيْ

“Các ngươi hãy để Salah cuối cùng của các ngươi vào ban 
đêm với số Rak-at lẻ (Al-Witir).” Hadith do Al-Bukhari và 
Muslim ghi lại. 

Nhưng nếu đã Salah Al-Witir, rồi sau đó lại muốn 
Salah Sunnah thêm nữa thì chúng ta được phép Salah thêm, vì 
trong Saheeh Muslim, bà A’-i-shah  có nói: “Nabi  có 
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hành lễ hai Rak-at vào ban đêm sau Al-Witir, Người  Salah 
ngồi.”  

Nhưng chúng ta không được Salah Al-Witir lại lần 
nữa, vì Nabi  có nó: 

ا((
َ
ْلَةٍاال

َ
ال ِِ ا))اِوتَْرتِ ا

“Không có hai lần Al-Witir trong một đêm.” Hadith do 
Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi lại, ông 
Ibnu Hibban xác thực. 

* Anh chị em Muslim thân mến! Chúng ta hãy luôn 
quan tâm đến việc thực hiện Salah Al-Witir, không nên lơ là 
hay xem thường Sunnah Al-Witir này, vì Nabi  không bao 
giờ bỏ Salah Sunnah Al-Witir, lúc ở nhà cũng như lúc du hành. 

Nếu những ai không kịp Salah Al-Witir, vì ngủ quên 
hay vì lý do nào đó, thì họ có thể thực hiện nó lại vào ban 
ngày, nhưng thực nó với số Rak-at chẵn, chứ không phải thực 
hiện nó với số Rak-at lẻ như ở ban đêm. 

         Thí dụ nếu như ai thường dâng lễ Salah Al-Witir vào ban 
đêm 3 Rak-at, rồi có đêm y đã ngủ quên, không kịp dậy để 
Salah Al-Witir, thì y có thể thực hiện nó lại vào giờ Dhuha 4 
Rak-at. (xem trong sách Sharh Al-Mumte’ quyển 2 trang 12). 

Và bà A’-i-shah  có nói như sau: “Quả thật, khi 
Rasulullah  không kip Salah Sunnah vào ban đêm, vì bệnh 
hay vì lý do khác, thì Người  hành lễ vào ban ngày 12 Rak-
at.” Hadith do Muslim ghi lại.     Vì Rasulullah  thường 
Salah Sunnah ban đêm 11 Rak-at.  
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* Lời tụng niệm và Du-a’ sau Salam của Salah Al-
Witir: 

Người hành lễ Salah Al-Witir, sau khi đã Salam xong 
thì tốt nhất nên đọc ba lần câu: )وِْسا ّ َُ

ْ
اَ اتلَْدِلِكاتل ََ )ُسْْ  (Vinh quang 

thay Đức Vua, Đấng Linh Thiêng), ở lần thứ ba đọc ra tiếng và 
kéo dài, sau đó đọc tiếp câu: 

اتلَْدئئَِ�ِةاَوتلّرْوِحا( )ارَبئ  (Thượng Đế của các vị Thiên Thần và Ruh 
(Jibril)). Hadith do Al-Nisaa-i và Al Daruqudny ghi lại.  

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

ابِِرَضا(( ُيوُذ
َ
ام ْ ِئ اِِ ُهّم

ابَِكاتللّ ُيوُذ
َ
اَوم ْوَ�ِتَك، َُ ُْ ا اَو�ُِدَعافَاتَِكاِمْن اَكاِمْناَسَخِطَك،

اَ�ْفِاَكا َِْْيَْتاَعَ
َ
ََْتاَكَداام

َ
اَيلَيَْك،ام َُنَاءا ا ْ ِْ ْس

ُ
ا))ِمنَْكاَالام

“Lạy Allah, bề tôi cầu xin sự hài lòng, thỏa mãn của Ngài 
và tránh xa sự giận dữ nơi Ngài, cầu xin Ngài dung thứ tội 
và cầu xin Ngài che chở, tránh xa hình phạt của Ngài, bề 
tôi không có khả năng kể hết về lời ca ngợi Ngài, Ngài là 
Đấng xứng đáng với những gì mà Ngài đã tự ca ngợi.” 
Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và 
Ibnu Maajah ghi lại.  

Hadith trên bao hàm ý muốn nói là Nabi  đọc Du-a’ 
này trong Salah Al-Witir và sau Salah Al-Witir. Và trong một 
Hadith khác do Al-Nasaa-i ghi lại là: Nabi  đọc Du-a’ trên 
sau khi đã hoàn thành Salah Al-Witir. (xem trong sách Zadul 
Al-Ma-a’d quyển 1 trang 325).   
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 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 

 

  امت يو �ِ 
ط
 لِ يْ َسَ

Qiyamul Lail  
Qiyamul Lail hay còn gọi là Salah Al-Tahajjud, nghĩa 

là Salah Sunnah vào giữa đêm khuya, chúng ta ngủ một giấc 
rồi thức dậy để dâng lễ nguyện Salah Qiyamul Lail. 

* Ưu điểm của việc dâng lễ Salah Qiyamul Lail : 

Allah  phán bảo Nabi  nên dâng lễ Salah Qiyamul 
Lail như sau:  

ۡد ﴿ َّ ���ُ ّن � َّ�ۡلن �� �ةٗ و� َن نهۦن ـ�ٱف َ�  ب �ّ �ٱك�  �َ ث�ك�  ۡبع� ن  �
�
ه َ ّٗ لّك� ع� � ۡمم دٗ ٱ َّ  ﴾٧ر ٱ 

 ۷۹: اإلسراء

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

يم ٍن ﴿  ٰٖت و��م َّ �َ َُّن�� �ن  ۡبل�  ١ننّن َلۡمم ـم رَ �� ��  ۡ �م َّ ن ۡ ۚ ن �ٱ�م �َ   ۡ رِ�هٰ�م ٱٓ ء� �ّ ا �  َنذن ر ء�
ن��  ن ۡسن َم نك�  ٰل عم ن�  ١�� �َ �ۡ ٱ  � �ّ ن � َّ�ۡلن  ِّ  

ٗٗ َ ق�َني ـم ر ��١   ۡ ٱَن هم ۡسح�
� َۡ
َن � و�

ون�  ۡم فن ۡۡ �ُ �ۡس  ۱۸ - ۱٥: الذاريات  ﴾١�

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

Allah  khen ngợi những người thường dâng lễ Salah 
Sunnah ban đêm, và xếp chúng vào những bầy tôi của Đấng 
Rất Mực Nhân Từ. 

ۡمشم ن� و�عنب�ٱدم َ﴿ نا �  � ّّ َ  ّۡ ۡ ـٗ ل �ضن ه�
� َۡ َ � م رَ �� ٰ�نَم ن� ق�ٱل ب��م م َلۡ�� ٱط� �َ ٱ �ُ�ر 

ٰمٗ  �� دٗ  ٦ٱ س� َّ ن�نۡ  سم �ِ �ۡ ن ُم ن� ل نا � ا�يني
ّّ َ ٰمٗ و� قن�� ا]٦٤،ا٦٣:اتلفرقا [ ﴾٦ٱ ر و�

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

ٱ امۡؤّن م �﴿ م� َّ ن ٱ �ن ن�� ورَ ب ۡم ُمِكن ُ�ر  ن نا � ن
ّّ نن�ٱ َ ُٰ �َ �   ۡ ن�نۡ  و�هم �ِ �َ �ۡمدن  ّبحم رَ �ن و�س�

و م ُ�ۡك�ن �ۡس � �� ۩ ۡ فٗ  ١ن� �َ   ۡ ّ��م �َ ِن ا�ۡدعم ن�  َن ٱ ض� ۡ  ع� ن َلۡم� نم �م�م َم  ٰ
ٱ�� �َ �ُ عٗ ُ� م� ط� ٱ ٱ و�

  ۡ ٰ�م �َ َ�قۡ �َ �نّمٱ  َم ن� و� ۡفٞس  ١امنفن �َ ۡعَ� م  �ُ  �ٗ ۡ�يمنٖ  ف�
�
ن َ ة ّۡ ن  قم ِّ ��م   � ل ِن َۡ

م
ٱٓ َ ٱ ّّ نم� ۢ ب رٓء� �ِ �َ

َم ن�  ۡعم� ـم رَ  � ا۱۷ - ۱٥: السجدة ﴾١��
Người tin tưởng vào các dấu hiệu của TA (Allah) chính 
là những người khi được nhắc cho chúng các dấu hiệu 
của TA là chúng liền quỳ lạy mà tán dương tạ ơn 
Thượng Đế chúng và chúng không hề có lòng tự cao * Họ 
rời khỏi giường ngủ (để) cầu nguyện Thượng Đế chúng 
bằng tâm trạng vừa lo sợ (hành phạt) vừa hy vọng (nơi 
lòng khoan dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA đã 
cung cấp cho chúng để làm việc thiện * Không có một 
người nào biết được nỗi vui sướng đã được giấu kín dùng 
làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà họ đã 
từng làm (trên thế gian). Al-Sajadah: 15 – 17 (chương 
32). 

Và Allah  khẳng định không giống nhau giữa những 
người thức đêm thờ phụng Allah  và những người không có 
làm như thế. 

ۡ  هم � ﴿ ّّ
�
َم  َ ۡذ� نٗمٱ �� ق�ٱٓ� ٗدر و� َن ٱ رـ�ٱٓء� َّ�ۡلن س� ٰننٌت ء� نهنۦ  قمۡل  َ� �ِ �َ َ�ۡ��ة�  َم رَ  ۡۡ �َ ة� و� �ۡ َن �َ

ٰبن  لۡ��
� َۡ م رَ َ َول
م
ۡم َ ّك ُ�ذ� ٱ  � م� َّ ن ۡعَ�مم ن�  ن نا � ��  � ّّ َ ۡعَ�مم ن� و� نا �  � ّّ ُ� ن  َ �ۡس ۡل � ﴾ا ٩ه�

 ۹: الزمر
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Phải chăng một người thức đêm dốc long cung kính 
(Allah), lúc thì quỳ lại, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú 
ý đến Đời sau và hy vọng nơi khoan dung của Thượng 
Đế của y (giống với một kẻ không có đức tin hay sao) ? 
Hãy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người hiểu 
biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau 
ư? Quả thật, chỉ có những người thông hiểu mới thấu 
hiểu được (lời khuyến cáo này). Al-Zumar: 9 (chương 
39). 

Trên đây là một số Ayat Qur’an mà Allah  đã khen 
ngợi  những người Mu’min thường hay thức đêm thờ phụng 
Ngài. Còn trong Hadith, Nabi  thường xuyên dâng lễ Salah 
ban đêm và Người  cũng đã khuyến khích cộng đồng của 
Người nên dâng lễ Salah ban đêm, như một số Hadith sau: 

Ông ‘Abdullah bin Muslim  thuật lại rằng Rasulullah 
 nói: 

ا((
َ
فُْشوتاتلّاةَم،اَوم

َ
اْطِعُدوتاتلّطَعاَم،اَوِاللُوتاتألرَْساَم،ا�ّ�َهااتلّاُسام ِّ

َوَاللّوتابِاللّيْ
َنَّةاَِِاةَمٍا

ْ
ا))َوتلّاُساِ�يَاُم،اتَْ ُخلُوتاتْ

“Hỡi nhân loại! Hãy chào nhau bằng lời Salam, hãy nuôi 
ăn (những người thiếu thốn), hãy gắn chặt tình ruột thịt và 
hãy dâng lễ Salah (Sunnah) vào ban đêm trong khi con 
người đang ngủ ngon, chắc chắn các ngươi sẽ được vào 
Thiên Đàng một cách bình an.” Hadith do Al-Hakim, Ibnu 
Maajah và Al-Tirmizhi ghi lại, và Al-Tirmizhi nói: “Đây là 
Hadith Hasan Saheeh.” 

Và trong Hadith Abu Hurairah , Rasulullah  nói: 
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اتلّطَةِ اَ�ْعَ ا(( ُّ فَْل
َ
تُْوَ�ةِام

ْ
َدك
ْ
ِّاا،تلّطَةِ اتل

اَجوِْفاتللّيْ ِِ ا))تلّطَةُ ا

“Salah tốt nhất sau Salah bắt buộc, đó là Salah vào giữa 
đêm khuya.” Hadith do Muslim ghi lại.     

Ông Abu Hurairah  thuật lại rằng, Rasulullah  nói:  

ُلاَرّ�نَاا(( ِ
ْْ �َاا

َ
ٍةاِِل

ْلَ
َ
ال ّ اتآلِخرِاُُ ِّ

اتللّيْ ُُ اُِلُ ََ اَ�ْْ ْ�يَا،اِسْ�َ ُّ وُلااتلّاَداِءات َُ يَ َْ :ا،ا
ُا
َ
ِْْفَرال

َ
افَأ ْ ِِ ْغِفُر

ْيِطيَُه،اَوَمْنا�َْاتَ
ُ
افَأ ْ ِِ

لُ
َ
ُ،اَوَمْنا�َْاأ

َ
ْستَِجيَْبال

َ
افَأ ْ ِِ ْ ُيْو

ا))َمْنايَ

“Allah  giáng trần xuống tầng trời trần gian vào mỗi 
đêm, lúc còn một phần ba (1/3) cuối của ban đêm, Ngài gọi: 
“Ai cầu xin TA thì TA chấp nhận lời cầu xin của hắn, ai 
thỉnh cầu TA thì TA ban cho hắn, và ai cầu xin TA tha thứ 
thì TA tha thứ cho hắn.”” Hadith do một nhóm U’lama (học 
giả Islam) Hadith ghi lại.   

Một phần ba (1/3) cuối của ban đêm là thời giờ tốt nhất 
để chúng ta dậy dâng lễ Salah Sunnah ban đêm, mà cầu xin 
Allah  tha thứ những tội lỗi và cầu xin Allah  ban những 
điều tốt lành ở đời này và cả ngày sau cho chúng ta, cho ông 
bà, cha mẹ chúng ta và cho tất cả anh chị em Muslimin, 
Muslimat. 

Như ông Abu Muslim có hỏi ông Abu Zar : Qiyamul 
Lail vào giờ nào tốt nhất? Ông Abu Zar trả lời: Tôi có hỏi 
Rasulullah  câu hỏi như ông vừa hỏi tôi, thì Người  trả lời 
như sau: “Đó là nữa đêm còn lại, và rất ít người thực hiện 
nó” Hadith do Ahmad ghi lại vói đường truyền Jaiyid (tốt).  

Ông Abdillah bin A’mr  thuật lại, Rasulullah  nói: 
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ايَاِِا(( َِ تُو َِ ا اتِهللاِاليَاُم
َ
يَاِماِل َسّباتلطئ

َ
امُاَةاتلاّااهِايْالَاّ ام

َ
اَوم اتِهللا،

َ
َسّباتلّطَةِ اِل

َِايَا تُو َِ ْومُاُِلُثَُه،اَوَننَاُماُسُ َسُه،اَوَ�َ امُاَةاتلاّااهِايْالَاَالَة ُا َُ ،اَوَن ِّ
ْ ،اَكَ اَ�نَامُاَِْطَفاتللّي

ا ااَوُنْفِطُرايَْوما  ))يَُطْوُمايَْوما

“Quả thật, sự nhịn chay (Sunnah) được Allah yêu thích 
nhất, đó là sự nhịn chay của Nabi Dawood , và Salah 
(Sunnah) được Allah yêu thích nhất, đó là Salah của Nabi 
Dawood , thường thì Nabi Dawood  ngủ được nữa 
đêm, rồi Người  dậy dâng lễ Salah một phần ba (1/3) của 
ban đêm, xong Người  ngủ lại một phần sáu (1/6) của 
ban đêm. Và thường thì Người  nhịn chay một ngày và 
không nhịn một ngày.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi 
lại. 

* Khi thức dậy để dâng lễ Salah ban đêm, chúng ta nên 
mở đầu Salah ban đêm bằng 2 Rak-at ngắn, sau đó thì Salah 
tiếp tục bao nhiêu Rak-at nữa cũng được, tùy theo ý muốn, như 
được thuật lợi từ bà A’-i-shah : “Thường khi Rasulullah  
thức dậy vào ban đêm để dâng lễ Salah (Sunnah), thì Người 
mở đầu Salah của Người với 2 Rak-at ngắn.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 

Ông Abu Hurairah  thuật lại, Rasulullah  nói: 

يَْفتَا((
ْ
،افَل ِّ

َسُ ُ�ْمااِمَناتللّيْ
َ
اَخِفيَْفتَْ�ِاَِِذتاقَاَمام َعتَْ�ِ

ْ
 ا))تِْحاَالَةتَُهابَِر�

“Khi các ngươi thức dậy để dâng lễ Salah (Sunnah) vào 
ban đêm, thì hãy mở đầu Salah của ngươi bằng 2 Rak-at 
ngắn.” Hadith do Muslim ghi lại.  

* Salah Sunnah ban đêm thì không có số Rak-at nhất 
định, dù chỉ một Rak-at Al-Witir, như trong Hadith do ông 
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Ibnu U’mar  nói: Quả thật, có người đàn ông hỏi Rasulullah 
 về Salah ban đêm như thế nào? Rasulullah  đáp: 

ا(( ِّ امَسُ ُ�ُماتلّطَْْح،اَال َ َِ اَمثَْ�اَمثَْ�،افَإَِذتاَخ ِّ
ْ اَوتِسَ  ا،ايُاَالَة ُاتللّي َعةا

ْ
ْوتُِرااَر�

ا ِّ ُاَمااقَْ اَال
َ
ا))ل

“Salah ban đêm hai Rak-at, hai Rak-at, nếu một khi các 
ngươi sợ đến giờ Al-Subhi thì hãy hành lễ một Rak-at, nó 
là Al-Witir cho những gì mà y đã hành lễ.” Hadith do Al-
Bukhari và Muslim ghi lại.  

Trong Hadith khác do Muslim ghi lại, ông U’qbah  
hỏi ông Ibnu U’mar  về ý nghĩa của câu: (َمثَْ�اَمثَْ�ا) hai Rak-
at, hai Rak-at ? thì Ibnu U’mar  trả lời: “Đó là cho Salam 
mỗi lần Salah được hai Rak-at.”  

Nhưng Sunnah Nabi  thì dâng lễ Salah Sunnah ban 
đêm chỉ có mười một (11) Rak-at thôi, như Hadith do bà A’-i-
shah  nói: “Quả thật Rasulullah  thường dâng lễ Salah 
Sunnah ban đêm mười một Rak-at, trong đó Người Salah Al-
Witir một Rak-at.” Hadith do Muslim ghi lại.     

Và Hadith cũng do bà A’-i-shah  thuật lại: “Thường 
thì Rasulullah  dâng lễ Salah Sunnah ban đêm không quá 
mười một (11) Rak-at, trong tháng Ramadan cũng như ngoài 
tháng Ramadan. Nabi  hành lễ được bốn (4) Rak-at mà 
không quan tâm đến dài ngắn, sau đó Nabi  hành lễ tiếp bốn 
(4) Rak-at nữa Người vẫn không quan tâm đế dài ngắn, sau đó 
thì Nabi  Salah tiếp ba (3) Rak-at.” Hadith do Al-Bukhari và 
Muslim ghi lại.     
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Quả thật, Nabi  đọc Qur’an trong lúc dâng lễ nguyện 
Salah Sunnah ban đêm rất dài, Nabi  rất hạ mình khiêm tốn 
trong việc dâng lễ Salah của Người như Hadith Huzaifah  
thuật lại: “Vào một đêm nọ, tôi dâng lễ Salah (Sunnah) theo 
Nabi , thì Người  mở đầu đọc Surah Al-Baqarah, thì tôi 
thầm nghĩ rằng: Nabi  sẽ cúi Ruku’ khi đọc được một trăm 
Ayat, sau đó Nabi  đọc qua một trăm Ayat, thì tôi lại thầm 
nghĩ rằng: Nabi  sẽ hành lễ hai Rak-at với Surah Al-Baqarah 
đó, sau đó thì Nabi  đã đọc qua hơn phân nữa Surah Al-
Baqarah, thì ta lại thầm nghĩ rằng Nabi  sẽ Ruku’ khi kết 
thúc Surah này, sau đó Nabi  đọc hết Surah Al-Baqarah này, 
thì Nabi  lại mở đầu đọc thêm Surah Al-Nisa, khi đọc hết 
Surah Al-Nisa, thì Nabi  lại mở đầu đọc thêm Surah Ali 
I’mran, thì Nabi  lại đọc đến hết Surah này nữa. Nabi  đọc 
một cách chậm chậm, và khi đọc qua Ayat mà trong đó có 
Tasbih (tán dương) Allah, thì Nabi  Tasbih, và khi đọc qua 
Ayat cầu xin ân phước, thiên đàng thì Nabi  cũng  cầu xin, và 
khi đọc qua Ayat cầu xin Allah che chở khỏi sự trừng phạt và 
địa ngục thì Nabi  cũng cầu xin Allah che chở. Sau đó thì 
Nabi  cúi Ruku’, Người  đọc ( َارَااا َاََاْْاسُا ااِئ

ْ
مِايْاظِاعَاتل ), Nabi  cúi 

Ruku’ lâu như lúc đứng vậy, sau đó Nabi  nói: ( انْادَالِااتهللاُااعَادِاسَا
هُا َاَحِا ), rồi Nabi  đứng dậy rất lâu cũng gần giống như lúc 

Ruku’, sau đó Nabi  cúi lạy nói: ( َارَااا َاََاْْاسُا ااِئ
َ ْ
اتأل ْعَ ) và Sujud của 

Nabi  cũng lâu gần giống như lúc đứng vậy.” Hadith do 
Muslim ghi lại. 

Ông ‘Abdullah bin Mas’ud  nói: “Ta đã từng dâng lễ 
Salah theo Rasulullah , Người hành lễ rất dài, đến nỗi tôi có 
ý định không tốt.” Có người hỏi: ngươi đã có ý định gì với 
Nabi ? Ibnu Mas’ud  đáp: “Tôi đã có ý định muốn ngồi 
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xuống mà từ bỏ nó (không tiếp tục hành lễ đó với Nabi  
nữa.” Hadith do Al-Bukhari va Muslim ghi lại. 

Ông Masruq  nói: “Tôi đã từng hỏi bà A’-i-shah  
về Salah của Rasulillah  vào ban đêm như thế nào ?” Thì bà 
A’-i-shah  nói: “Bảy Rak-at, chín Rak-at, mười một Rak-at, 
ngoài hai Rak-at Al-Fajr.” Do Al-Bukhari ghi lại. 

Bà A’-i-shah  thuật lại rằng: “Thường thì Nabi  
hành lễ ban đêm mười ba Rak-at, trong đó gồm Salah Al-Witir 
và hai Rak-at Al-Fajr.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi 
lại. 

Và khi dâng lễ Salah Qiyamul Lail xong, gần đến giờ 
Al-Fajr thì nên hãy đánh thức vợ, con thức dậy Salah Al-Witir 
(nếu họ chưa Salah Al-Witir) như bà A’-i-shah  thuật lại 
rằng: “Thường thì Nabi  dâng lễ Salah ban đêm, khi Người 
đã hành lễ Al-Witir xong thì Người nói: “hãy thức dậy và 
dâng lễ Salah Al-Witir hỡi A’-i-shah!” Hadith do Muslim 
ghi lại.  

Do đó, chúng ta không nên bỏ bê, lơ là hay xem 
thường việc dâng lễ nguyện Salah Sunnah Qiyamul Lail, hay 
Salah Al-Tahajjud. Bởi vì những ưu điểm của nó rất lớn, và 
thường xuyên dâng lễ Salah Qiyamul Lail là một thuộc tính 
của những người Mu’min, họ đã từ bỏ giấc ngủ ngon và rời xa 
chiếc nệm êm, để đi tìm kiếm sự hài lòng của Allah , những 
giờ đó họ dâng lễ nguyện Salah và Du-a’, thỉnh cầu Allah  
với tấm lòng trong sạch và đầy kính sợ Allah , họ đã lánh xa 
vì sự dòm ngó của con người, do đó họ rất xứng đáng được 
Allah  khen thưởng và những lời thỉnh cầu của họ được 
Allah  chấp nhận.  
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Ông ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Asi  thuật lại: 
Rasulullah  đã từng nói với ông rằng: 

ِّا((
ْ َتََكاِ�يَاَماتللّي َْ ،ا ِّ

ْ وُماِمَناتللّي َُ َْْ اتِهللا،اَالتَُ�ْناِمثّْافَُةٍ ،اَكَ اَ� َْ ا))يَاا

“Hỡi ‘Abdullah! Ngươi đừng làm như người nọ, y đã thức 
dậy vào đêm khuya, nhưng y đã bỏ qua (không dâng lễ 
nguyện) Qiyamul Lail.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi 
lại . 

Lời nhắn gởi của Rasulullah  cho ‘Abdullah bin 
‘Amr  và cũng là lời nhắn gởi cho tất cả cộng đồng của 
Người. Là những người Muslimin, chúng ta cũng nên nhớ và 
làm theo lời nhắn gởi của Rasulullah  là khi đã thức dậy vào 
giữa đêm khuya thì đừng nên bỏ qua dâng lễ nguyện Qiyamul 
Lail.  

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

  

 

 انو ضو مو رو  امت يو �ِ 

Qiyam Ramadan 
Qiyam Ramadan hay Salah Al-Taraweh là Sunnah 

Muakkadah, được thực hiện trong tháng Ramadan, sau khi đã 
dâng lễ xong Salah Fardu Al-I’sha, Sunnah sau Al-I’sha và 
trước Salah Al-Witir. Lễ nguyện Salah Al-Taraweh được thực 
hiện hai Rak-at, hai Rak-at. 
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Qiyam Ramadan được gọi là: Salah Al-Taraweh, bởi 
vì Rasulullah  và các vị sahabah hành lễ Salah được bốn 
Rak-at thì họ ngồi lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hành lễ, vì 
trong Salah Al-Taraweh họ đứng đọc Qur’an, cúi Ruku’, Sujud 
rất dài và rất lâu. Và tốt nhất nên dâng lễ nguyện Salah Al-
Taraweh tập thể (Jama’ah) tại Masjid, và được phép thực hiện 
nó một mình tại nhà, nhưng dâng lễ nguyện Taraweh tập thể tại 
Masjid thì tốt hơn. 

Trong hai bộ Saheeh Al-Bukhari và Muslim, bà A’-i-
shah  thuật lại: “Quả thật, Nabi  có một đêm nọ Người  
dâng lễ Salah (Al-Taraweh) tại Masjid, thì các vị Sahabah) đến 
cùng hành lễ theo Người, sau đó Người  hành lễ vào đêm kế 
tiếp, thì các vị Sahabah đến nhiều hơn, sau đó thì các Sahabah 
tập trung lại (rất đông) vào đêm thứ ba hoặc đêm thứ tư, thì 
Rasulullah  không đi ra đến cùng Sahabah nữa, và đến khi 
dâng lễ Salah Al-Subhi xong thì Rasulullah  gặp các vị 
Sahabah và nói:  

اَخِشيُْتامْ ا(( ِئ ا�
ّ
ُْ�ْماِال

َ
ُُرْوِإاِِل

ْ
اِمَناتر ْ ِِ ْع

اَالنَْعتُْم،اَولَْماَ�ْدنَ َْ ِ
ّ
يُْتاتْ

َ
قَْ اَرم

ْفَرَضاَيلَيُْ�مْا َُ(( 

“Quả thật Ta đã nhìn thấy những gì mà các bạn tập trung 
lại, nhưng không có gì ngăn cản Ta, làm Ta không đi ra 
cùng các bạn, ngoại trừ Ta chỉ sợ Allah  ban bắt buộc 
Salah Al-Taraweh cho các bạn ( lúc đó thì các bạn không có 
khả năng thực hiện nó).” Và đó là vào tháng Ramadan.  

Và cũng từ đó, các vị Sahabah dâng lễ Salah Al-
Taraweh tự túc, riêng lẻ, không Salah tập thể theo Imam nữa, 
cho đến thời Khalifah của U’mar bin Al-Khattaab , vào một 
đêm nọ trong tháng Ramadan, U’mar  thấy các bạn hữu dâng 
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lễ nguyện Salah (Al-Taraweh) riêng lẻ trong Masjid, lúc đó thì 
ông có ý định cho tập trung lại Salah tập thể theo một Imam thì 
tốt hơn, rồi đêm sau ông ra lệnh bảo Ubai bin Ka’b  làm 
Imam dẫn đầu Salah Al-Taraweh. (Xem trong Saheeh Al-
Bukhari va Al Muwatta’). 

Theo Sunnah Nabi  Salah Al-Taraweh và Al-Witir là 
mười một (11) Rak-at, như trong Hadith bà A’-i-shah  thuật 
lại “Thường thì Rasulullah  dâng lễ Salah Sunnah ban đêm 
không quá mười một (11) Rak-at, trong tháng Ramadan cũng 
như ngoài tháng Ramadan. Nabi  hành lễ được bốn (4) Rak-
at mà không quan tâm đến dài ngắn, sau đó Nabi  hành lễ 
tiếp bốn (4) Rak-at nữa Người vẫn không quan tâm đế dài 
ngắn, sau đó thì Nabi  Salah tiếp ba (3) Rak-at.” Hadith do 
Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

  Quả thật, Nabi  dâng lễ Salah Al-Taraweh mười một 
Rak-at, nhưng Nabi  dâng lễ rất dài và rất lâu, do đó mà một 
số U’lama (học giả Islam) đã thêm số Rak-at và Salah ngắn lại, 
như Imam Abu Hanifah, Imam Al-Shafiy và Imam Ahmad nói: 
“Salah Al-Taraweh hai mươi (20) Rak-at”, và Imam Malik thì 
nói: “Là ba mươi sáu (36) Rak-at”. (xem trong sách Al Mughni 
quyển 2 trang 604). 

Các vị Imam này đã dựa vào Hadith : 

اَمثَْ�اَمثَْ�ا(( ِّ
ا))َالَةُ اتللّيْ

“Salah ban đêm hai Rak-at, hai Rak-at.” Hadith do Al-
Bukhari và Muslim ghi lại. 

Rasulullah  không qui định Salah ban đêm là bao 
nhiêu Rak-at, mà Rasulullah  chỉ nói là Salah (Sunnah) vào 
ban đêm hai Rak-at, hai Rak-at. 
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Ngoài ra, các vị Imam này còn dựa vào một số Hadith 
khác nói: 

“Vào thời U’mar bin Al-Khattaab , người ta dâng lễ Salah 
Al-Taraweh hai mươi Rak-at.” 

Nhưng Hadith Saheeh, trong sách Al-Muwatta’ nói: 
“Quả thật, U’mar  ra lệnh cho Ubai bin Ka’b và Tamim Al-
Dari dẩn đầu (làm Imam) Salah Al-Taraweh mười một Rak-
at.” 

Ông Al-Saa-ib bin Yazid  nói: “Ông U’mar bin Al-
Khattaab  ra lệnh cho Ubai bin Ka’b và Tamim Al-Dari làm 
Imam dẫn người dân Salah Al-Taraweh mười một (11) Rak-
at.” Ông Al-Saa-ib bin Yazid  nói tiếp: “Quả thật Imam đọc 
hàng trăm Ayat Qur’an, đến nỗi chúng tôi phải chống gậy mà 
đứng do buổi lễ rất lâu, và khi chúng tôi Salah là cũng gần đến 
giờ Al-Fajr.” Hadith do Imam Malik ghi lại trong Al-
Muwatta’, với đường truyền Hadith chính xác và đúng nhất 
trong các đường truyền.  

Ở đây chúng ta không nói về số Rak-at của Salah Al-
Taraweh, vì vấn đề này các vị U’lama (học giả Islam) trước kia 
cũng đã có nhiều quan điểm khác nhau rồi, nhưng điều quan 
trọng ở Salah Al-Taraweh, đó là một hành đạo đặc biệt trong 
tháng Ramadan, mà những tháng khác không có, do đó chúng 
ta phải biết tận dụng cơ hội này mà làm để kiếm được nhiều ân 
phước, ban thưởng từ Allah . Nabi  đã khuyến khích tín đồ 
của Người nên dâng lễ nguyện Salah Al-Taraweh trong tháng 
Ramadan, vì trong đó có rất nhiều ân phước từ Allah . Nabi 
 nói: 

ِْهِا((
ّ َماِمْناَذَْ ََ ََ ُاَماا

َ
ِفَرال ُْ ا))َمْناقَاَماَرَصَلاَ اِِْ�َداَاااَوتْستَِااباا،ا
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“Ai đứng dâng lễ Salah Al-Taraweh trong tháng Ramadan 
với lòng tin tưởng và hy vọng được ban thưởng từ Allah , 
thì y sẽ được Allah  xóa sạch tội lỗi của y đã qua.” Hadith 
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại . 

Và Nabi  nói: 

ْلَةٍا((
َ
ُاِ�يَاُمال

َ
اَ�نَْصَِفاُكِتَبال َّ َِماِماَس

ْ
ا))َمْناقَاَماَمَعاتإل

“Ai đứng dâng lễ Salah Al-Taraweh cùng với Imam đến khi 
kết thúc, thì Allah  sẽ ban thưởng giống như y đứng dâng 
lễ Salah trọn một đêm.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi 
lại.  

Do đó mà Nabi  và các vị Sahabah rất xem trọng 
việc Salah Al-Taraweh, nên thấy rằng họ hành lễ rất nghiêm 
chỉnh, rất lâu, vì họ hiểu được giá trị quý báu của nó. Ngược 
lại, đối với chúng ta, do không hiểu được giá trị quý báu đó, 
hoặc không có niềm tin (Iman), nên có một số người thì bê tha, 
không quan tâm đến việc dâng lễ Salah Al-Taraweh, một số 
khác thì chỉ hành lễ được vài đêm đầu rồi thôi. Và một số 
Imam thì lại dẫn lễ Salah Al-Taraweh rất nhanh, họ đọc Qur’an 
trong Salah, cúi Ruku’, đứng thẳng người sau Ruku’, Sujud, 
ngồi giữa hai lần Sujud ... chóp nhoáng, làm cho mọi người 
phía sau không sao làm kịp, làm mất đi sự trang nghiêm trong 
Salah, trong khi sự trang nghiêm này là một điều bắt buộc phải 
có trong Salah.  

Âu đâu cũng là cách mà Allah  xem ai sẽ là người 
tốt nhất trong việc hành đạo của họ, Ngài phán:  

ن�ةٗ ﴿ �ضن ََن
� َۡ َ � ٱ �� �ّ َۡن�ٱ  ع� �َ ّٱ  ـن ّ  ن  ٱ ل

�
َ  ۡ �ۡبَم �هم ُن ٱ  �� ٗٗ ـ م� ۡحس� م ��

�
َ  ۡ : الكه�ف ﴾٧ �م

۷ 
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Quả thật, TA đã dùng mọi thứ nhằm trang hoàng tô điểm 
cho trái đất thêm đẹp để xem ai trong nhân loại là người 
tốt nhất trong việc hành đạo của họ. Al-Kafh: 7 (chương 
18), Allah phán ở chương khác: 

َ�ق� َلۡم� ﴿ �َ ن   ّّ َ ۚ ٗٗ م� ۡحس� م ��
�
َ  ۡ ُم اٱ
�
َ  ۡ ُم �ۡبَم � ي�ٰ ة� �ن � ۡۡ َ َ� و�  ۲: الملك ﴾اۡ 

Ngài là Đấng tạo ra sự chết và sự sống để thử thách ai 
trong các ngươi là người tốt nhất trong việc làm của 
mình. Al-Mulk: 2 (chương 67). 

* Và đặc biệt trong mười đêm cuối của tháng Ramadan 
có một đêm định mệnh, mà việc hành đạo trong đêm định 
mệnh này tốt hơn một ngàn tháng bình thường, như Allah  
phán: 

﴿ ٖۡ�ۡ لۡفن ش�
�
نۡ  َ ِّ  ٞ�ۡ �َ ۡدَن  �َ

َۡ�ةم َلۡ  ۳: القدر﴾ا٣��

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

ِْهِا((
ّ َماِمْناَذَْ ََ ََ ُاَماا

َ
ِفَرال ُْ ْ ِراِِْ�َداَاااَوتْستَِااباا،ا

ََ ْلََةاتلْ
َ
ا))َمْناقَاَمال

“Ai đứng dâng lễ Salah trong đêm định mệnh với lòng tin 
tưởng và hy vọng được ban thưởng từ Allah , thì y sẽ 
được Allah  xóa sạch mọi tội lỗi đã qua.” Hadith do Al-
Bukhari và Muslim ghi lại . 

Bà A’-i-shah  nói: “Thường thì Nabi  khi đến 
mười đêm cuối của tháng Ramadan, thì Người lánh xa các 
bà vợ, Người thức đêm (để hành đạo và dâng lễ Salah), và 
Người còn đánh thức vợ, con cùng thức dậy để dâng lễ 
Salah.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 



Salah Al-Tatawwu’ (Tự Nguyện) 
 

46 

Bà A’-i-shah  nói: “Thường thì Nabi  cố gắng 
hành đạo trong mười đêm cuối của tháng Ramadan hơn 
trong những ngày khác.” Hadith do Muslim ghi lại.  

Hãy vì một đêm định mệnh rất quý giá, mà hành đạo 
trong đêm định mệnh này tốt hơn một ngàn tháng bình thường, 
và vì noi theo gương Nabi , chúng ta nên cố gắng thức khuya 
trong mười đêm cuối của tháng Ramadan, để dâng lễ Salah Al-
Tahajjud (Salah Qiyamul Lail), và cầu xin Allah  thật nhiều 
cho bản thân chúng ta, cho cha mẹ, gia đình cùng tất cả anh chị 
em Muslimin, Muslimat .  

* Nếu những ai đang dâng lễ Salah Al-Taraweh cùng 
với Imam, và họ có ý định muốn Salah Al-Tahajjud vào giữa 
khuya hay vào phần cuối của ban đêm, thì họ không hành lễ 
Al-Witir cùng với Imam, mà trì hoãn Salah Al-Witir sau khi 
xong Salah Al-Tahajjud. (xem trong sách Sharh Al-Mumte’ 
quyển 2 trang 46), vì theo Hadith ông Ibnu U’mar  thuật lại, 
Rasulullah  nói:  

ت(( اِوتْرا ِّ
اا))تْجَعلُْوتاآِخَراَالَةتُِ�ْمابِاللّيْ

“Các ngươi hãy để Salah cuối cùng của các ngươi vào ban 
đêm với số Rak-at lẻ (Al-Witir).” Hadith do Al-Bukhari và 
Muslim ghi lại. 

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

ا((
َ
ْلَةٍاال

َ
ال ِِ ا))اِوتَْرتِ ا

“Không có hai lần Al-Witir trong một đêm.” Hadith do 
Ahmad, Abu Dawood, Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi lại, ông 
Ibnu Hibban xác thực.  

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 

 َو 
و
  حو َسضّ  ات ُ

Salah Al-Dhuha  
Quả thật có rất nhiều Hadith Nabi  đã nói đến ưu 

điểm của Salah Al-Dhuha, ở đây tôi chỉ nêu ra một số Hadith 
tiêu biểu: 

1- Ông Abu Hurairah  nói: “Nabi  khuyên bảo tôi 
ba điều nên làm thường xuyên, gồm: Nhịn chay (Sunnah) ba 
ngày trong mỗi tháng (vào ngày 13, 14 và 15 theo lịch Al-
Hijri); dâng lễ Salah hai Rak-at Al-Dhuha và dâng lễ Salah Al-
Witir trước khi đi ngủ.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi 
lại . 

Ông Abu Zar  thuật lại, Nabi  nói: 
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ا(( ُِْحاَعَ ِْديَْ ٍ اايُْط
َ
ات ّ ُُ ٍةاَالَ قٌَة،اَو ََ اسَْاِييْ ّ ُّ َسِ ُ�ْماَالَ قٌَة،افَ

َ
اِمْنام َِ اُسَة ئ ُُ

ا َدْعُروِْفاَالَ قٌَة،اَوَ�ْ�ُ
ْ
ْصُرابِال

َ
ٍ اَالَ قٌَة،اَوم َ ِْْ اتَْ� ّ ُُ ْهِليْلٍَةاَالَ قٌَة،اَو ََ ا ّ ُُ َالَ قٌَة،اَو

ُدنَْكِراَالَ قٌَة،اَوُ�ِْزىُءاِمْناذَا
ْ
َعتَاِ ايَْرَكُعُهَدااِمَناتلّلَحاَيِناتل

ْ
ا))لَِكاَر�

“Vào mỗi buổi sáng, bắt buộc các ngươi phải bố thí cho các 
khớp xương của mình, do đó mỗi lời Tasbih 

اَ اتهللاِا) ََ ) là sự bố thí, và mỗi lời Tahmid (ُسْْ ِات ّ ِِ َْدُ ا
ْ
ل ) là sự bố 

thí, và mỗi lời Tahlil ( ا
َ
هَاِِاال ـٰ اتالَ

ّ
هللاُاِِال ) là sự bố thí, và mỗi lời 

Takbir ( ااتهللاُا
َ
َبُا�ْام ) là sự bố thí, và khuyên bảo nhau làm việc 

thiện là sự bố thí, và ngăn cản nhau làm việc xấu là sự bố 
thí, và hai Rak-at được dâng lễ vào giờ Al-Dhuha đủ để 
thay thế cho tất cả.” Hadith do Muslim ghi lại .  

Allah  đã tạo con người gồm ba trăm sáu mươi khớp 
xương, và bắt buộc con người mỗi ngày phải thực hiện việc bố 
thí cho những khớp xương đó để tạ ơn Allah , nhưng chúng 
ta chỉ cần dâng lễ Salah hai Rak-at Sunnah Al-Dhuha là đủ để 
thay thế cho việc bố thí đó rồi, Alhamdulillah. 

Salah Al-Dhuha là một hành đạo Sunnah như được 
nhắc trong Hadith ông Abu Sa-e’d  nói: “Quả thật Nabi  
thường dâng lễ Salah Al-Dhuha đến nỗi tôi nghĩ Người sẽ 
không bao giờ bỏ nó, và có khi Người bỏ dâng lễ Salah Al-
Dhuha đến nỗi tôi nghĩ Người sẽ không có thực hiện nó nữa.” 

Hadith do Ahmad va Al-Tirmizhi ghi lại. 

Giờ Al-Dhuha: Bắt đầu từ sau khi mặt trời mọc được 
khoảng một sào (khoảng 15 – 20 phút) và kéo dài đến gần đến 
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giờ mặt trời đứng bóng ở đỉnh đầu, nhưng tốt nhất nên dâng lễ 
Salah Al-Dhuha lúc trưa, trời đã nắng gắt, như Nabi  nói:   

ِفَطاُلا((
ْ
اتَْرِصُضاتل اِسْ�َ ّوت�ِْ�َ

َ ْ
ا))َالَةُ اتأل

“Salah Al-Dhuha lúc trời đã nắng rát.” Hadith do Muslim 
ghi lại.  

Salah Al-Dhuha ít nhất là hai Rak-at, như Hadith Nabi 
 khuyên Abu Hurairah : “Và dâng lễ Salah hai Rak-at Al-
Dhuha.” 

Salah Al-Dhuha nhiều nhất là tám (8) Rak-at, như 
Hadith của bà Ummu Hani’  nói: “Quả thật, vào ngày giải 
phóng Makkah Nabi  dâng lễ Salah tám Rak-at Sunnah Al-
Dhuha.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.  

Và chúng ta có thể dâng lễ Salah Al-Dhuha bốn (4) 
Rak-at hoặc sáu (6) Rak-at, như Hadith như được nhắc trong 
Hadith do bà A’-i-shah  nói: “Thường thì Nabi  dâng lễ 
Salah Al-Dhuha bốn Rak-at, và Nabi  Salah thêm bao nhiêu 
Rak-at nữa tuỳ Allah  muốn.” Hadith do Muslim ghi lại.  

Cũng dựa theo Hadith trên, Sheikh Ibnu U’thaimeen  
nói: “Salah Al-Dhuha không giới hạn số Rak-at của nó.” (xem 
Sharh Al-Mumte’ quyển 2 trang 59). 

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم
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 َو 
و
  ات ُ

ْ
 نِ يْ دو يْ عِ َل

Salah Al ’Idain 
 (‘Id Al-Fitr và ‘Id Al-Adha ) 

Hành lễ hai ngày đại lễ tết:  

1- ‘Idu Al-Fitr : Lễ xả chay, nghĩa là sau khi chấm dứt 
tháng nhịn chay Ramadan, vào ngày 01 tháng shawwal (tháng 
10 theo lịch AlHijri). 

2- ‘Idu Al-Adha : Lễ hiến tế, vào ngày 10 tháng Zul 
Al-Hijjah (tháng 12 theo lịch Al-Hijri). 

Salah Al-‘Idain là Fardu Kifayah, tức nếu có một số 
người thực hiện nó, thì tất cả những người còn lại không mang 
tội, và nếu như một Jama’ah (tập thể) không có một ai dâng lễ 
Salah Al-‘Id, thì tất cả đều mang tội với Allah , bởi vì Nabi 
 kêu gọi những phụ nữ cũng phải đến dâng lễ Salah Al-‘Id, 
kể cả phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, Nabi  cũng bảo 
chúng đến chứng kiến Salah Al-‘Id, nhưng họ phải ngồi tách 
riêng ra ngoài nơi Salah, mục đích để họ được nghe Khutbah 
(bài thuyết giảng) của ngày Al-‘Id.  

Nabi  kêu gọi những phụ nữ đến dâng lễ Salah Al-
‘Id, có nghĩa là những người đàn ông đáng được kêu gọi đến 
dâng lễ Salah Al-‘Id hơn phụ nữ, bởi vì đối với phụ nữ thì 
không bắt buộc họ đến dâng lễ Salah tập thể, chỉ bắt buộc ở 
đàn ông, nhưng đối với Salah Al-‘Id thì cũng kêu gọi phụ nữ 
đến. Và bởi vì Salah Al-‘Id nó là một trong những Nghi Lễ của 
Islam mà Nabi  và những vị Sahabah luôn thực hiện nó. 

Thời gian Salah Al-‘Idain:  
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Thời gian Salah Al-‘Idain cũng như thời gian Salah 
Al-Dhuha, nghĩa là thời gian nó bắt đầu từ sau khi mặt trời 
mọc được khoảng một sào (khoảng 15 – 20 phút) và kéo dài 
đến gần đến giờ mặt trời đứng bóng ở đỉnh đầu. Và Sunnah 
Salah sớm cho ‘Id Al-Adha, và Salah hơi trễ hơn cho ‘Id Al-
Fitr, nhằm để có thời gian thực Zakat Al-Fitr vào ngày ‘Id Al-
Fitr, và tranh thủ thời gian sớm cho việc hiến tế thú vật vào 
ngày ‘Id Al-Adha. 

 

Một số điều nên làm vào ngày Al-‘Id: 

- Nên tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc quần áo mới (nếu có) 
thật chỉnh tề, sạch sẽ, sức dầu thơm trước khi đến nơi hành lễ, 
riêng đối với phụ nữ thì nên ăn mặc kín đáo, không trang điểm 
và cũng không dùng dầu thơm. 

- Trước khi đi ra Salah ‘Id Al-Fitr nên ăn một vài trái 
trà là (với số lẻ), nhưng không nên ăn trước khi đi ra Salah Al-
Adha, theo Sunnah là đợi ăn thịt con vật hiến tế. 

- Nên đi sớm đến nơi Salah Al-‘Id, từ khi sau Salah 
Al-Subhi, ngoại trừ Imam, và nên đi bộ (nếu có thể đi bộ 
được). 

- Nên nhiều Zikir, Takbir, Tahlil . . . 

- Đi đến nơi hành lễ bằng một con đường và trở về 
bằng một con đường khác. 

- Nên tổ chức Salah Al-‘Id ở bãi trống trong thôn xóm, 
nếu không có điều kiện thì Salah Al-’Id ở trong Masjid cũng 
được. 
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- Sau khi dâng lễ Salah Al-’Id và nghe Khutbah xong 
thì nên chúc mừng nhau, bắt tay vui vẻ giữa những người 
Muslim quen biết và không quen biết. 

Cách thức Salah Al-‘Idain :  
- Salah Al-‘Idain không có Azaan và cũng không có 

Iqamah, vì Ibnu A’bbaas và Jabir bin ‘Abdullah  nói: “Nabi 
 không có Azaan Salah ngày ‘Id Al-Fitr và cũng không 
Azaan Salah ngày ‘Id Al-Adha.” Hadith do Al-Bukhari và 
Muslim ghi lại. 

Ông Jabir bin Samurah  nói: “Tôi đã từng dâng lễ 
Salah hai ngày đại lễ cùng với Rasulillah  không phải một 
lần hay hai lần (nghĩa là ông ta đã từng dâng lễ Salah hai 
ngày đại lễ cùng với Rasulillah  rất nhiều lần) mà không 
thấy có Azaan và cũng không có Iqamah.” Hadith do Muslim 
ghi lại.   

Salah Al-‘Idain gồm hai Rak-at như U’mar  nói: 
“Salah ‘Id Al-Fitr và Al-Adha gồm hai Rak-at.” Hadith do 
Ahmad ghi lại. 

Ở Rak-at thứ nhất, sau khi Takbiratul Ehram và sau 
đọc Du-a’ Al-Istiftah, như Du-a’: 

اتللُّهّما(( َدْغِرِب،
ْ
ِ اَوتل َدْشِ

ْ
اتل اَ�ْ�َ َِ ابَاَيْ  اَكَدا ََ اَخَطايَا اَوَ�ْ�َ ْ ِِ

ابَىْ ابَاِيْ  تللُّهّم
اِمْنا ْ ِِ

ْ
ِْْال ات اتللُّهّم �َِس، ُّ ات ْ�يَُضاِمَن

ْ
اتأل اتبّوُْب َّ اُ�نَ اَكَدا ََ اَخَطايَا اِمْن ْ ِِ

َئ �َ
ابِا ََ ا

ِِاَخَطايَ َبَ
ْ
اَوتل ِِ

ْ
َداِءاَوتبّل

ْ
ا))ل

“Lạy Allah, xin hãy kéo bề tôi với tội lỗi đã phạm xa ra như 
Ngài đã kéo xa hai hướng đông và tây. Lạy Allah, xin hãy 
tẩy sạch tội lỗi bề tôi giống như áo trắng được tẩy khỏi dơ 
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bẩn. Lạy Allah, xin hãy tẩy rửa tội lỗi bề tôi bằng nước, 
bằng tuyết và bằng mưa đá.” hoặc có thể đọc Du-a’ Al-
Istiftah khác, thì Takbir thêm sáu lần nữa trước khi đọc Al-
Fatihah. 

- Và ở Rak-at thứ hai, sau Takbir trở dậy từ Sujud, thì 
Takbir thêm năm lần nữa trước khi đọc Al-Fatihah, vì Hadith 
A’-i-shah  nói: “Al-Takbir trong Salah ‘Id Al-Fitr và Al-
Adha, ở Rak-at thứ nhất gồm bảy Takbir, và ở Rak-at thứ hai 
gồm năm Takbir, ngoài hai Takbir Ruku’.” Hadith do Abu 
Dawood ghi lại.   

Mỗi lần Takbir Sunnah đưa hai tay lên ngang hai trái 
tai hoặc hai vai, rồi đặt hai bàn tay lên ngực lại, vì Hadith Ibnu 
U’mar  nói: “Bởi vì Nabi  thường đưa hai tay lên cùng với 
mỗi lần Takbir.” Hadith do Al Baihaqi ghi lại.   

Giữa mỗi lần Takbir, Nabi  đứng im một chút, nhưng 
không có một ai ghi nhớ, hoặc thuật lại Nabi  Zikir hoặc đọc 
như thế nào giữa mỗi lần Takbir đó, chỉ có một Hadith do Al-
Baihaqi ghi lại như sau: Ông U’qbah bin ‘Amir nói: “Tôi đã 
từng hỏi Ibnu Mas-u’d về sau mỗi lần Takbir Salah Al-‘Id thì 
Nabi  đọc như thế nào ?” Ibnu Mas-u’d nói: “Người ca tụng 
Allah, khen ngợi Ngài và cầu xin phúc lành cho Nabi .” 
Hadith do Al Baihaqi ghi lại.    

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

ا( ِّ ِاليْةا،اَوَال
َ
اَ اتِهللابُْ�َر ااَوم ََ ت،اوَُسْْ اَكِثْ ا ِ ّ ِِ َْدُ ا

ْ
ت،اَوتل ِْْ ا اَك َبُ

ْ
�
َ
اتُهللام تُهللاَعَ

ت ااَكِثْ ا اَوآِلِاَسلَّماسَْاِليْدا ئ ِّ
ا)ُمَّدٍ اتلّ

Hoặc có thể đọc : 
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َبُا(
ْ
�
َ
اتُهللا،اَوتُهللام

ّ
َاِِال

َ
،اَوَالاِِل ِ

ّ ِِ َْدُ ا
ْ
اَ اتِهللا،اَوتل ََ ا)ُسْْ

Hoặc cũng có thể đọc Zikir khác nữa cũng được. (Xem Al-
Mughni quyển 3 trang 274).  

Những Takbir thêm sau Takbiratul Ehram ở Rak-at thứ 
nhất, và những Takbir sau Takbir đứng dậy từ Sujud ở Rak-at 
thứ hai và những Zikir đọc giữa mỗi lần Takbir đó là Sunnah 
mà thôi, (không phải bắt buộc), do đó, nếu lỡ quên những 
Takbir này, hoặc không đọc Zikir giữa mỗi lần Takbir này, thì 
Salah Al-‘Id vẫn còn giá trị, không bị hư Salah đó.   

Như vậy, ở Rak-at thứ nhất sau khi Takbiratul Ehram, 
Sunnah đọc Du-a’ Al-Istiftah, rồi Takbir thêm sáu lần nữa, sau 
đó Imam đọc lớn tiếng Surah Al-Fatihah và Surah Al-‘Ala: 
ا) ْعَ

َ ْ
اتأل اَر�ئَك اتْسَم  và ở Rak-at thứ hai, sau khi ,(Surah: 87) (َسْئِح

đứng thẳng người, thì Takbir thêm năm lần nữa, (không tính 
Takbir trở dậy từ Sujud), sau đó Imam đọc lớn tiếng Surah Al-
Fatihah và Surah Al-Ghashiyah:  

( ا ُُ تَاَكاَسِ ي
َ
ام ّْ َغاِشيَةِااََ

ْ
تل ) (Surah: 88). Hadith do Muslim, Ahmad, 

Abu Dawood, Al-Nasaa-i và Ibnu Maajah ghi lại.  

Hoặc sau khi đọc Surah Al-Fatihah xong, thì ở Rak-at 
thứ nhất đọc Surah Qaf: ( ْرآ َُ

ْ
ِ اتلَْدِجي ِاَوتل   ) (Surah: 50), và ở Rak-

at thứ hai đọc Surah Al-Qamar: (َدرُا ََ
ْ
�َِتاتلّااَيُةاَوت�َْشّقاتل  :Surah) (تْ�َتَ

54). Hadith do Muslim, Abu Dawood, Al-Nasaa-i và Al-
Tirmizhi ghi lại.    

Khi hành lễ Salah xong hai Rak-at, thì Imam đứng dậy 
đọc Al-Khutbah, như Ibnu U’mar  nói: “Thường thì 
Rasulullah , Abu Bakr, U’mar và Uthman hành lễ hai ngày 
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đại lễ trước Al-Khutbah.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi 
lại.  

Trong Khutbah ‘Id Al-Fitr thì nên khuyến khích thực 
hiện Zakat Al-Fitr, và nêu rõ về những giáo luật của nó, và 
khuyến khích nên hiến tế con vật trong bài Khutbah Al-Adha, 
và nêu rõ những điều cần thiết về việc hiến tế đó. Và trong hai 
Khutbah đó thì nên xen vào một đoạn giáo huấn, nhắc nhở 
riêng cho phụ nữ. 

Lưu ý: Salah Al-‘Id thì không có Salah Sunnah trước 
hoặc sau nó, bởi Ibnu A’bbaas  nói : “Nabi  dâng lễ Salah 
ngày ‘Id hai Rak-at, Người không dâng lễ Salah Sunnah trước, 
và cũng không dâng lễ Salah Sunnah sau hai Rak-at đó.” 

Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.     

Theo Sunnah là Takbir bất cứ giờ nào vào hai đêm của 
hai ngày ‘Id, và mười ngày đầu của tháng Zil Al-Hijjah, người 
ta Takbir ở Masjid,  ở nhà, hay ở chợ ... 

Và ‘Id Al-Adha thì có thêm Takbir sau mỗi lần Salah 
Fardu với tập thể, bắt đầu từ sau Salah Al-Fajr ngày ‘Arafah 
(ngày 9 tháng Zul Al-Hijjah) cho đến hết các ngày Tashriq (sau 
Salah Al-‘Asr ngày 13 tháng Zul Al-Hijjah), như ông Jabir  
nói: “Thường thì Nabi  Takbir từ Salah Al-Fajr ngày ‘Arafah 
đến Salah Al-‘Asr của cuối ngày Tashriq, lúc sau Salam của 
những Salah Fardu.” Hadith do Al Daruqudni ghi lại.    

Và có một lời thuật khác: Thường thì Nabi  khi dâng 
lễ Salah Al-Subhi của sáng ngày ‘Arafah xong, thì Người quay 
mặt về phía các Sahabah của Người, rồi Người nói: 
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ْوُلا(( َُ اَمَكَُِ�ْم،اَوَن ،اَالا:اَعَ َبُ
ْ
�
َ
،اتُهللام َبُ

ْ
�
َ
هَاتُهللام ـٰ اتهللاُااِِلَ

ّ
،اتُهللاِِال َبُ

ْ
�
َ
،اَوتُهللام

ا
ْ
�
َ
َْد ُام

ْ
اتل ِ ّ ِِ ،اَو  ))َبُ

“Các bạn hãy ngồi tại chổ mà nói: 

،اَالا(( َبُ
ْ
�
َ
،اتُهللام َبُ

ْ
�
َ
هَاتُهللام ـٰ اتهللاُااِِلَ

ّ
َْد ُاِِال

ْ
اتل ِ ّ ِِ ،اَو َبُ

ْ
�
َ
،اتُهللام َبُ

ْ
�
َ
 ))،اَوتُهللام

Hadith do Al Daruqudni ghi lại từ ông Jabir .        

Còn đối với những người Muhrim (những người đang 
làm Hajj), thì họ bắt đầu Takbir từ lúc sau Salah Al Zuhr của 
ngày Nahar (ngày 10 tháng Zul Al-Hijjah) sau mỗi Salah 
Fardu, bởi vì họ đang bận Talbiyah.   

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 

 

 َو 
و
  ات ُ

ْ
 َل

ت
 ِف ُْ ُت ك

Salah Al-Kusuf 
(Salah khi có hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực) 

Allah phán: 

ي�ٱٓءٗ ﴿ ل� َلّشۡمس� ضن ع� �َ ن   ّّ َٗ  هم � َ ۡ� ـم  م� �َ ن�� و�َلۡ ن د� َلِسن د� �ۡعَ�مم رَ ع� ن�ٱَنل� �ن �ّ ۥ  هم �َ ق�ّد � و�
َ�ق� َ �َ ٱ  �ّ  ۚ ٱب� نس� ۡۡ َ ٰ و� �َ لم َ� ِصن ف� �  م ِقن �

ۡۡ
َن نك� ننّ� ب ٰل م �� ّّ ٖ� ۡ �َ ۡعَ�مم  تن لن  :يونس ﴾٥ ن�  �

ا٥



Salah Al-Tatawwu’ (Tự Nguyện) 
 

57 

Ngài là Ðấng đã tạo ra mặt trời sáng chói và mặt trăng 
chiếu sáng (tươi mát) và qui định cho mặt trăng các giai 
đoạn tròn khuyết chính xác nhờ đó các ngươi biết được con 
số của những niên kỷ và cách ghi đếm thời gian. Allah 
không tạo ra chúng (để chơi) mà vì Chân lý. Ngài giải thích 
những Dấu hiệu của Ngài cho một đám người hiểu biết. 
Yunus: 5 (chương 10), Allah phán ở chương khác: 

ّشمۡ ﴿ َن َ ل ور دم َم �ۡس � �� ۚ ۡم م� �َ َم و�َلّشۡمسم و�َلۡ ٱ نهن َّ�ۡلم و�َُّ�� ُٰ �َ ر ّنۡ  ء� ۡن و� م� �َ
ۡ َن �� ل سن و�

ون�  � و�� ۡعبمدم �ُ ُمۡ  نناّٱهم  ن ّ  ننن كم �م �َ �َ �َ ن   ّّ ا٣٧:افطلت ﴾٣َ

Và ban đêm, ban ngày, mặt trời và mặt trăng là những 
Dấu hiệu chỉ dẫn của Ngài. Chớ lạy mặt trời và mặt trăng 
mà hãy quỳ lạy Allah, Đấng đã tạo ra chúng, nếu các ngươi 
thực sự chỉ thờ phụng riêng Ngài. Fussilat: 37 (chương 41). 

Nhật thực hay nguyệt thực là một trong những dấu 
hiệu mà Allah  đã gởi xuống để làm cho con người thêm 
kính sợ, Ngài phán: 

ٰتن ﴿ �َ � َن لم ب ۡۡسن ٱ ـم �ّ فٗ و� ۡ َن
 )٥۹: اإلسراء(  ﴾٥ٱ ننّ� ��

Và TA chỉ gởi những Dấu lạ xuống để làm cho con 
người khiếp sợ. Al-Isra: 59 (Chương 17). 

Và Nabi  nói: 

َسٍ ،اَولَِ�ّناتَهللا((
َ
ام ِِ اتِهللاالَاَ�نَْكِاَفاِ الَِدْو ِِ َدَراآَ�تَاِ اِمناآيَا ََ

ْ
ِِّ اتلّشْدَساَوتل
َوئُفابِِهدَا ُُ ا

َ
َعال هُاََ َِ ا))ااِيَْا

“Quả thật mặt trời và mặt trăng là hai dấu hiệu trong 
những dấu hiệu của Allah, nó không xảy ra nhật thực hay 
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nguyệt thực bởi cái chết của một ai cả, nhưng mà với hai 
dấu hiệu trên, Allah  dùng để gây khiếp sợ đám bầy tôi 
của Ngài.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại . 

Vào thời Nabi  xảy ra hiện tượng nhật thực nhằm 
vào ngày mà Ibrahim con của Nabi  qua đời, do đó một số 
người nói: xảy ra hiện tượng nhật thực này là do sự qua đời của 
Ibrahim con của Nabi , nghe vậy thì Nabi  nói: 

افََطلّْوتاِِا(( ْ�تُْم
َ
اَرم افَإَِذت َسٍ اَوَالاِلَيَاتِِه،

َ
ام ِِ اَ�نَْكِاَفاِ الَِدْو

َدَراالَ ََ
ْ
ّ اتلّشْدَساَوتل

ُِْيوتاتهللاَا اا))َوت

“Quả thật, mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện tượng 
nhật thực hay nguyệt thực bởi sự qua đời hay ra đời một 
người nào đó. Một khi các ngươi thấy hiện tượng đó thì hãy 
dâng lễ Salah và cầu xin Allah.” Hadith do Al-Bukhari và 
Muslim ghi lại .  

Và A’-i-shah  cũng thuật lại lời nói Nabi  như sau: 

ا(( ِِ اَ�نَْخِاَفاِ الَِدْو
اتِهللاالَ ِِ َدَراآَ�تَاِ اِمناآيَا ََ

ْ
َسٍ اَوَالاِلَيَاتِِه،اِِّ اتلّشْدَساَوتل

َ
م

ْ�تُْماَذلَِكا
َ
ْوتاَوَاللّْوتاَوتََطّ قُْوتا فَإَِذتاَرم ُ ُِْيوتاتَهللاَوَ�بئ  ))فَا

“Quả thật, mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện tượng 
nhật thực hay nguyệt thực bởi sự qua đời hay ra đời một 
người nào đó. Một khi các ngươi thấy hiện tượng đó thì hãy 
cầu xin Allah, hãy hô Allahu Akbar, hãy dâng lễ Salah và 
hãy bố thí.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

Salah Al-Kusuf là Sunnah Muakkadah đối với nam 
cũng như nữ, Nabi  khuyến khích tín đồ của Người nên dâng 
lễ Salah hai Rak-at khi nhìn thấy xảy ra hiện tượng nhật thực 
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hay nguyệt thực, và nên cầu xin Allah  tha thứ những tội lỗi, 
cầu xin Allah  che chở và lánh xa những hình phạt của Ngài, 
hãy Zikir (tụng niệm) Allah thật nhiều, cho bố thí và trả tự do 
cho người nô lệ . . . 

Salah Al-Kusuf có thể dâng lễ Salah một mình tại nhà 
hay dâng lễ Salah tập thể tại Masjid, nhưng tốt nhất nến dâng 
lễ Salah tập thể tại Masjid, vì Nabi  khi thấy xảy ra hiện 
tượng nhật thực hay nguyệt thực thì Nabi  vội vàng đi đến 
Masjid và cho người kêu gọi đến Salah, với lời kêu gọi như 
sau: ( ٌالَةُ َجاِمَعة   .nghĩa là: Hãy đến Salah tập thể (الصَّ

* Cách thức Salah Al-Kusuf: 

Salah Al-Kusuf gồm hai Rak-at, đọc lớn tiếng trong 
hai Rak-at đó, (vào ban ngày cũng như ban đêm).   

- Ở Rak-at thứ nhất đọc Al-Fatihah và Surah dài, sau 
đó cúi Ruku’ rất lâu, rồi trở người dậy tư thế thẳng đứng và 
nói: )ُه،ا َ َْد ُاَسِدَعاتُهللالَِدْناَحِ

ْ
)َر�ّنَااَولََكاتل  sau đó đọc Al-Fatihah lần nữa 

và đọc Surah dài nhưng ít hơn lần đầu, rồi cúi Ruku’ lần nữa 
cũng rất lâu, nhưng hơi nhanh hơn Ruku’ lần trước, rồi trở 
người dậy tư thế thẳng đứng và cũng nói: 

َ ُه،ا( َْد ُاَسِدَعاتُهللالَِدْناَحِ
ْ
)َر�ّنَااَولََكاتل  sau đó cúi đầu xuống Sujud hai 

lần, mỗi lần Sujud cũng rất lâu, sau đó đứng dậy để Salah tiếp 
Rak-at thứ hai.  

- Ở Rak-at thứ hai này cũng làm giống như Rak-at thứ 
nhất, nhưng đọc Surah ngắn hơn, hai lần Ruku’ và hai lần 
Sujud cũng nhanh hơn, rồi sau đó ngồi lại đọc Al-Tashahhud 
và Salam.  
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Bà A’-i-shah  nói: “Vào thời Rasulullah  có xảy ra 
hiện tượng nhật thực, thì Rasulullah  đi ra đến Masjid để 
hành lễ, Rasulullah  đứng dậy Takbir, và người ta đến xếp 
hàng sau lưng Người, Rasulullah  đọc (Al-Fatihah và Surah) 
rất dài, rồi Người Ruku’ cũng rất lâu, sau đó Người ngẩn đầu 
lên và nói: )هُا َ َْد ُا،اَسِدَعاتُهللالَِدْناَحِ

ْ
)َر�ّنَااَولََكاتل , sau đó Người đứng 

đọc (Al-Fatihah và Surah) nữa cũng rất dài, nhưng nó ngắn 
hơn đọc lần đầu, sau đó Người Takbir rồi Ruku’ rất dài, nhưng 
nó cũng ngắn hơn Ruku’ lần đầu, sau đó nói: )ُه،ا َ َسِدَعاتُهللالَِدْناَحِ

َا َْد ُاَر�ّنَااَول
ْ
)َكاتل , rồi Người Sujud, sau đó,  Rasulullah  hành lễ 

tiếp Rak-at thứ hai cũng như Rak-at thứ nhất, đến khi hoàn tất 
Salah hai Rak-at có bốn Ruku’ và bốn Sujud, và mặt trời hiện 
ra (kết thúc hiện tượng nhật thực) trước khi xong lễ Salah.” 

Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.  

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

َسٍ اَوالَاِلَيَاتِِه،ا(( 
َ
ام ِِ اتِهللاَالاَ�نَْخِاَفاِ الَِدْو ِِ َدَراآَ�تَاِ اِمناآيَا ََ

ْ
ِِّ اتلّشْدَساَوتل
ْ�تُْماَذلَِكا

َ
ُِْيوتاتهللاَاا فَإَِذتاَرم ْوتاَوَاللّْوتاَوتََطّ قُْوتفَا ُ  ))اَوَ�بئ

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

Thời gian nó từ lúc bắt đầu có nhật thực hay nguyệt 
thực đến khi nó kết thúc, vì Nabi  nói: 

ْ�تُْماَشىَْااا((
َ
اَ�نْااِمنْ َِِذتاَرم َّ ا))َجِ�َاَذلَِكافََطلّْوتاَس

“Khi các ngươi nhìn thấy có hiện tượng nhật thực hay 
nguyệt thực thì các ngươi hãy hành lễ Salah cho đến khi nó 
kết thúc.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Do đó, nếu như chúng ta đã dâng lễ Salah xong hai 
Rak-at Al-Kusuf, nhưng Al-Kusuf vẫn còn (nó vẫn chưa nhả ra 
hết), thì chúng ta không Salah thêm nữa, mà chúng ta nên Zikir 
Allah và cầu xin Allah thật nhiều cho đến khi tan hết hiện 
tượng nhật thực hay nguyệt thực đó. vì Nabi  nói:  

َسٍ ،افَإِذَا((
َ
ام ِِ َدَراَالاَ�نَْكِاَفاِ الَِدْو ََ

ْ
ُِْيوتاِِّ اتلّشْدَساَوتل َداافََطلّْوتاَوت َُ ْ�تُُدْوتا

َ
تاَرم

ايُْ�َشَفاَماابُِ�مْا َّ ا))َس

“Quả thật mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện tượng 
nhật thực hay nguyệt thực do sự qua đời một ai đó. Một 
khi các ngươi thấy hai hiện tượng đó thì các ngươi hãy 
hành lễ Salah và cầu xin Allah thật nhiều đến khi nó nhả ra 
hết.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.  

Và nếu hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực đã nhả ra 
hết, nhưng chúng ta vẫn còn trong Salah, lúc đó chúng ta hãy 
hoàn tất Salah của chúng ta một cách ngắn lại, không kéo dài 
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Salah nữa, và chúng ta cũng không được phép bỏ ngang Salah 
nữa chừng, vì Allah  phán:  

﴿  ۡ ُم �َ ٰ �َ ۡع
�
َمٓ رَ َ ِن ۡب ُم  �� ا]۳۳:امد [ ﴾٣و�

Và các ngươi đừng có tự hủy đi việc hành đạo của chính 
mình. Muhammad: 33 (Chương 47). 

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 

 

 َو 
و
ِ  ات ُ

ْ
 اءِ قو ُْ تِ سْ َال

Salah Al-Istisqa 
Salah Al-Istisqa là sự hành lễ cầu xin Allah  ban cho 

có mưa xuống, lúc có nhu cầu cần thiết khi thời tiết hạn hán 
kéo dài, không có mưa. Bởi vì không một ai có khả năng cho 
mưa xuống ngoại trừ Allah  duy nhất Ngài  mà thôi.  

Salah Al-Istisqa là một hành lễ Sunnah mà Thiên sứ  
đã từng thực hiện, qua lời thuật lại của ông Abdullah bin Zaid 
: “Rasulullah  đi ra hành lễ cầu xin mưa, Người  hướng 
mặt về phía Ka’bah cầu xin và Người  lật ngược áo choàng 
lại. Người  hành lễ hai Rak-at và đọc lớn tiếng trong hai 
Rak-at đó.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

* Thời gian và cách thức Salah Al-Istisqa : 
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Thời gian và cách thức Salah Al-Istisqa như trong 
Salah Al-‘Id, như Ibnu A’bbaas  nói: “Nabi  hành lễ Salah 
Al-Istisqa hai Rak-at cũng như Người hành lễ trong hai ngày 
Al-‘Id.” Hadith do An Nasa i va Al-Tirmizhi ghi lại.  

Do đó, theo Sunnah tổ chức Salah Al-Istisqa ở ngoài 
trời như Salah Al-‘Id, và Salah Al-Istisqa trước đọc bài Al 
Khutbah, Salah hai Rak-at, đọc lớn tiếng và số lần Takbir ... tất 
cả đều làm giống như trong Salah Al-‘Id.  

Tuy nhiên cũng được phép hành lễ Al-Istisqa, cầu xin 
cho có mưa với bất cứ hình thức nào, người ta có thể cầu xin 
lúc Sujud trong Salah, hoặc Imam cầu xin lúc đang ở trên bụt 
giảng đọc Khutbah thứ sáu, bởi vì “ Nabi  cầu xin cho có 
mưa lúc đang ở trên bụt giảng đọc Khutbah thứ sáu.” Hadith 
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.  

Sunnah Imam đọc Khutbah sau Salah Al-Istisqa và chỉ 
một Khutbah thôi, bài Khutbah tổng quát, trong đó kêu gọi 
quần chúng sám hối, quay trở về với Allah  và cầu xin Allah 
 tha thứ mọi tội lỗi, từ bỏ những điều sai phạm và hãy bố thí 
thật nhiều . . . và trong Khutbah cũng nên đọc nhiều Ayat mà 
Allah  bảo hãy sám hối và xin tha thứ những tội lỗi, cầu xin 
Allah  tha thứ thật nhiều, cầu xin Allah  ban cho nhiều 
hồng phúc qua những cơn mưa tốt lành. những câu cầu xin mà 
Rasulullah  đã cầu xin như:  

ثْنَاتللّا(( ِْ
َ
ثْنَااتللهُهّمام ِْ

َ
ثْنَااتللهُهّمام ِْ

َ
ا))ُهّمام

“Cầu xin Allah hãy ban mưa xuống cho chúng tôi.”  Do Al-
Bukhari và Muslim ghi lại. 
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نَااَ�يْثاااُمِغيْثاا(( َِ ْس
َ
اا،تللُّهّمام اَضارّاا،َصِرنَْاااَصِرنْعا ااَ�ْ َ ٍّاا،ََافِعا اآِج

 ))َعِجةااَ�ْ َ

“Lạy Allah, xin hãy ban cho bầy tôi cơn mưa giúp (đất đâm 
chồi, nẩy lộc) đầy phì nhiêu mầu mỡ, có lợi cho bầy tôi và 
không có hại gì, cầu xin hãy ban xuống liền, đừng chậm 
trễ.” Hadith do Abu Dawood ghi lại và được Sheikh Al-
Albany xác thực. 

   

َِكَا(( ارَْحَتََكاا،َوَ�َهائَِدَكاا،تللُّهّماتْسِقاِيَْا َديئَتاا،َوت�ُْشْ
ْ
َكاتل َ ََ ابَ ْ ِِ  ))َوتْس

“Lạy Allah, xin hãy ban mưa xuống cho các bầy tôi của 
Ngài và cho tất cả sinh, động vật của Ngài. Xin hãy ban bổ 
lòng nhân từ của Ngài và hãy làm cho đất khô được đâm 
chồi nẩy lộc.” Hadith do Abu Dawood ghi lại và được Sheikh 
Al-Albany xác thực.    

Và còn nhiều câu cầu xin khác nữa mà Rasulullah  
đã cầu xin.  

*  Những điều nên làm: 

- Imam nên qui định ngày giờ Salah và thông báo cho 
mọi người biết, và khuyên mọi người hãy sám hối, cầu xin 
Allah  tha thứ mọi tội lỗi, từ bỏ những điều sai phạm và hận 
thù lẫn nhau, vì những việc làm tội lỗi đó khiến bị Allah  
trừng phạt và không chấp nhận lời cầu xin. 

- Tất cả người Muslim nên đi Salah Al-Istisqa, từ già 
đến trẻ, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều đi Salah. Và tất cả bước 
đi Salah một cách khúm núm, lễ độ, khiêm tốn và cầu xin với 
Allah .  
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- Imam nên cầu xin nhiều cầu xin mà Rasulullah  đã 
cầu xin và đưa hai tay lên cao. Khi kết thúc cầu xin thì Imam 
quay mặt về hướng Qiblah và lật ngược áo choàng, khăn đội 
hoặc nón . . . vì Nabi  đã làm như thế, và các người tham gia 
hành lễ cũng làm theo như thế, với hy vọng Allah  sẽ thay 
đổi tình huống cho được tốt đẹp hơn. 

 

- Khi có mưa xuống, thì Sunnah đứng dậy cầu xin: 

ا(( ُهّماَاليئْاااََافِعا
ا))اتللّ

“Lạy Allah, hãy ban cho thật nhiều mưa có lợi.” Do Al-
Bukhari ghi lại.  

 

- Khi tạnh mưa, thì Sunnah đọc cầu xin:  

اتِهللاَورَْحَِتهِا(( ِّ ا))ُمِطْرََاابَِفْل

“Allah đã ban mưa xuống cho bầy tôi bằng sự ưu đãi và 
lòng khoan dung của Ngài.” Do Al-Bukhari và Muslim ghi 
lại.  

 
- Khi thấy mưa nhiều và sợ gây hại, thì cầu xin: 

ْنَااَوالََيلَيْنَاتللّا((
َ
يَِةاَوَمنَابِِتاا،ُهّماَسَوتل ِِ ْو

َ
َرتِباوتآلَكِماَوُ�ُطْوِ اتأل اتلظئ تللُّهّماَعَ

 ))تلّشَجرِا
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“Lạy Allah, cầu xin hãy cho mưa xuống vườn tược, đồng 
ruộng, đồi núi và thung lũng, chứ đừng trúc xuống làng 
mạc.” Do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 
 

اِ  وو
ُّّو ُْ ت َ وت  ست

Sujud Al-Tilawah 
(Quỳ lạy khi xướng đọc Thiên kinh Qur’an)  

Khi chúng ta đọc Qur’an, hay nghe đọc Qur’an đến 
Ayat quỳ lạy, thì theo Sunnah là cúi người quỳ lạy dù trong lúc 
chúng ta đang dâng lễ Salah hay ngoài Salah, như ông Ibnu 
U’mar  thuật lại rằng: “Nabi  xướng đọc Qur’an, khi Người 
 đọc Surah có trong đó quỳ lạy là Người cúi lạy và chúng tôi 
cũng cúi lạy theo sau đến nỗi một số người trong chúng tôi 
không có chổ để đặt trán của họ xuống.” Do Muslim ghi lại . 

* Đức hạnh của việc Sujud Al-Tilawah:  

Abu Hurairah  thuật lại, Rasulullah  nói: 

ْوُلا(( َُ َلاتلّشيَْطاُ اَ�ِْْكْ،اَ� َ ََ ْْ َِمَاتلّاْجَ  َافََاَجَ ،ات اتْ�ُناآ
َ
ِصَرات�ُْنا!ايَاَونْلَهُا:اَِذتاقََرم

ُ
م

ا ِِ َمابِالّاُجو
َِ اتلّارُاآ َ�يُْتافَِ�َ

َ
افَأ ِِ ابِالّاُجو

ُِ ِصْر
ُ
َنُّة،اَوم

ْ
ا))فََاَجَ ،افَلَُهاتْ
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“Khi con cháu Adam đọc Qur’an đến Ayat quỳ lạy, thì y 
cúi lạy, lúc đó Shaytaan lánh xa, khóc than và nói: “Thật 
khổ thân tôi, Allah ra lệnh cho con cháu Adam quỳ lại thì y 
liền cúi lạy do đó y được vào thiên đàng, và Allah đã ra lệnh 
cho tôi quỳ lạy nhưng tôi lại không tuân theo do đó tôi bị đài 
vào hỏa ngục”.” Hadith do Ahmad, Muslim, Ibnu Maajah ghi 
lại.    

* Cách thức  Sujud At Tilawah: 

- Nếu trong lúc dâng lễ Salah, khi đọc Qur’an đến Ayat 
quỳ lạy thì Takbir (Allohu Akbar) và cúi lạy, rồi Takbir đứng 
dậy và tiếp tục hành lễ. 

- Nếu khi đọc Qur’an ngoài Salah, khi đến Ayat quỳ 
lạy thì Takbir (Allohu Akbar) và cúi lạy, sau đó ngẩn đầu lên 
và không Takbir thêm lần nữa. Những người nghe đọc Qur’an, 
khi đến Ayat quỳ lạy thì Sunnah nên quỳ lạy theo. 

* Zikir trong lúc Sujud Al-Tilawah:  

Bà A’-i-shah  nói: Thường thì Rasulullah  đọc 
trong lúc quỳ lạy khi đọc Qur’an là:  

ُه،اوََشّقاَسْدَعُهاَوَ�َصَا(( ََ َاَخلَ ِ
ّ
الِِ ْسَاُناَسَجَ اوَْجِ�َ

َ
تََْارََكاتهللاُام َْ َْوِلِاَوقُّوتِِه،ا َِ ُه،ا

ْ�َا َِ َالِ
ْ
ا))اتر

“Bề tôi cúi mặt phủ phục Đấng đã tạo hóa ra nó, và tạo cho 
nó đôi tai và cặp mắt bằng Uy Quyền và Sức Mạnh của 
Ngài. Phúc thay Allah Đấng Tạo Hóa Ưu Việt.” Hadith được 
ghi lại bởi năm người, ngoại trừ Ibnu Maajah, và Al-Tirmizhi 
xác thực. 
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* Những Ayat nên quỳ lạy trong Qur’an: 

Trong Qur’an có tất cả mười lăm (15) chổ như được 
ông ‘Amr bin ‘Asi  thuật lại rằng: “Quả thật, Nabi  có đọc 
cho ông ta nghe mười lăm chổ quỳ lạy trong Qur’an, trong đó 
có ba chổ quỳ lạy trong các chương ngắn, ở một phần bảy 
(1/7) cuối của Qur’an, và trong chương Al-Hajj có hai chổ quỳ 
lạy.” Hadith do Abu Dawood, Ibnu Maajah, Al-Hakim, Ad 
Daruqudni ghi lại và xác thực nó bởi Al Mundhari và An 
Nawwawi. 

Và mười lăm Ayat khi đọc đến nên quỳ lạy, đó là: 

Thứ nhất: 

ۥ ﴿ م �� ۥ و� ــِبنحم ـ�هم مس� � ــهۦن و� ن ِ ــۡ  عنب�ٱد� ون� �� م ُ�ۡك�ن ــ �ۡس � 
نــك� �� �ِ �َ ــد�  ــ � عنن نا

ّّ ننّن َ
 ۲۰٦: األعراف ﴾٢�۩ 

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

Thứ hai: 

�ضن ط� ٗۡ�  � �و� ﴿
� َۡ َ َن و� ٰ ��ٰ �َ ۡۡهٗ  ّ�  �ن َلّس �ُ ۩ و� ٱلن ِون و�َ�ص� دم ۡم

لۡ َن َٰم�م  ب �� ظن ٱ و�
 ۱٥: الرعد ﴾١

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

﴿ ۩ ون� ۡم ٱ امۡؤ�� �ّ َم ن�  َ�ۡفع� ن  ف�ۡ قن�نۡ  و� ِّ ّ��م   �َ �ٱفم ن�   )٥۰: النحل ( ﴾٥َ�

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

Thứ tư: 

﴿  ۡ هم دم َ�َِن  ن� و�
ۡبكم ُۡق�ٱنن  �

�
نۡ� ون� ل ۡٱ َ�خن شم ٗ� و�  ]109:اتإلستء[ ﴾١۩ َم

Họ liền quỳ úp mặt xuống đất, phủ phục mà khóc và điều 
đó làm cho họ thêm sùng kính hơn. Al-Isra: 109 (chương 
17). 

Thứ năm: 

﴿�  ّۡ ٰتم َل �َ ر ۡي�نۡ  ء�
�َ ٰ ع� �َ ُۡ ُم ر  �ُ ن يِٗ  � ن ُن �م  ٥۸: مريم  ﴾٥ٱ۩ و�

Mỗi lần những Lời mặc khải của Ðấng Rất mực Ðộ 
lượng được đọc ra cho họ, họ sụp xuống quỳ lạy, khóc ra 
nước mắt. Mar-yam: 58 (chương 19). 

Thứ sáu: 

ّن َ﴿
�
َ �ۡ �ِ  ۡ� ل
�
َ� � ۚم  � ّّ َم  ۡم و�َُٱ م� �َ �ضن و�َلّشۡمسم و�َلۡ

� َۡ ّ�  �ن َ َن و� ٰ ��ٰ �َ ّ�  �ن َلّس
ثن�ٞ  �ُ رٓبٱ و� و� ّّ ۡم و�َ �َ ب�ٱلم و�َلّش ن �  و�َۡبن ثن�ٌ ِّ �ُ � و� ٱ َُّٱ�ن م ��م� ّّ ّ�  ام�ن ن َ ربم  و�

ذ� َ�ۡيهن َلۡع� ّق ع�  ح�
ٱٓءم۩  �ش� ٱ � �ّ لم  ۡفع� �  � ّّ ۡكۡنٍ�� ننّن َ ّٱ مۥ ّن  

ا)18:ااتلِ( ﴾١��

Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy Allah là Ðấng 
mà bất cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai dưới đất cả 
mặt trời, mặt trăng, tất cả ngôi sao, tất cả núi non, tất cả 
cây cối, tất cả thú vật và đa số nhân loại đều phải phủ 
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phục quỳ lạy Ngài hay sao? Nhưng cũng có đa số người 
đáng bị Ngài trừng phạt. Và ai mà bị Allah hạ nhục thì 
sẽ không ai làm cho vinh danh lại nổi. Quả thật, Allah 
làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Al-Haj: 18 (chương 22). 

Thứ bảy: 

عم رَ و��﴿ ك� َۡ نم رَ َ �ّ ر نا � ء� ّّ ٱ َ ��  ٱ
�
َ ه �ُ   ۡ ُم َّ �ۡ�� ل�ع� ۡۡ َم رَ َ َۡ�ع� ۡ  و� ُم �ّ �َ ورَ  َۡ�بمدم و�

 ۩ ۡفَنحم ن� ا]۷۷:اسور اتلِ[ ﴾٧ُم

Hỡi những ai có đức tin! Hãy cúi đầu và Sujud và thờ 
phượng Thượng Đế của các ngươi và hãy làm điều lành để 
may ra các ngươi được thành đạt. Al-Haj: 77 (chương 22). 

Thứ tám: 

��م م �﴿ ُ�ر �نيل� ل هم  � َ�رد� ـ�ٱ و� ۡم �م
ۡ
ٱ ِ�أ نم� دم ل َم �ۡس �

�
ٰ م َ �َ ّۡۡح ٱ َل �ّ م رَ و� ّۡ  ق�ٱل َن ۡ  ل

 َٗ فم   60 :الفرقان ا﴾٦�۩ َم

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

Thứ chín: 

﴿ ۩ ي ن ظن ۡۡشن َلۡع� َ�بٱ َلۡع� ٰه� ننّ� هم �  �ٰ ن ٓ ن م �� ّّ  26 :النمل ﴾٢َ
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Allah mà không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Ngài, 
Chủ Nhân của chiến ngai vương vĩ đại. Al-Naml: 26 
(chương 27). 

Thứ mười: 

ٱ امۡؤّن م �﴿ م� َّ ن ٱ �ن ن�� ورَ ب ۡم ُمِكن ُ�ر  ن نا � ن
ّّ نن�ٱ َ ُٰ �َ �   ۡ ن�نۡ  و�هم �ِ �َ �ۡمدن  ّبحم رَ �ن و�س�
 ۩ ون� م ُ�ۡك�ن �ۡس ا ۱٥: السجدة ﴾١�� �

Người tin tưởng vào các dấu hiệu của TA (Allah) chính là 
những người khi được nhắc cho chúng các dấu hiệu của 
TA là chúng liền quỳ lạy mà tán dương tạ ơn Thượng Đế 
chúng và chúng không hề có lòng tự cao. Al-Sajadah: 15 
(chương 32). 

Thứ mười một: 

ۥ و��﴿ ّ�هم �َ  �ۡ ف� ۡۡ �ُ ۡس ٰهم فَ� َّ �ُ ٱ �� م� َّ
�
رومۥدم َ ّ  د� ظ� ۩  � و� ـ�ٱب�

�
َ  24 :ص  ﴾٢و�

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

Thứ mười hai: 

﴿ ۡ�ّ َن ۥ ب م
ِبنحم ن� �� مس� نك� � �ِ �َ نا � عنند� 

ّّ ورَ فَ� م ُ�ۡك�� �ۡ� ف�ِننن َۡس � ��  ۡ ٱَن و�هم ��َُّ ۩  ٔ� لن و� مم ن�
 ٤۱: فصلت  ﴾٣

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

ورَ۩  � � ﴿  ٦۲: النجم ا﴾ ٦و�َۡ�بمدم

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

Thứ mười bốn: 

ۡۡء�رنم �� �﴿ َم ۡي�ن م َلۡ
�َ نئ� ع� ُ�ر قۡم  21: االنشقاق ﴾٢۩ �

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

Thứ mười lăm: 

ۡعهم و��﴿ ِن ّ �� ِم نب۩  َ�  ۱۹ :العلق ﴾١و�َۡ���

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

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

  

 

ُّ   ت ُْ وت ست   َس
ْ
 َِ ك

Quỳ Lạy Tạ Ơn Allah  
Quan điểm của một số đông U’lama (học giả Islam) 

cho rằng: Người Muslim nên quỳ lạy tạ ơn Allah đối với các 
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trường hợp được Allah  ban cho điều diễm phúc, tốt lành làm 
cho y vui thích, hài lòng về điều đó, hoặc được Allah cho y 
thoát khỏi điều bất lành như được ông Abu Bakrah  thuật lại 
rằng: “Quả thật, Nabi  thường khi đến với Người điều tốt 
lành làm Người vui thích, thì Người liền cúi quỳ tạ ơn Allah.” 
Hadith do Ahmad ghi lại.  

Ông Anas  thuật lại rằng: “Quả thật, Nabi  khi 
nhận được một tin hay điều gì làm Người vui thích, thì Người 
cúi xuống phủ phục tạ ơn Allah.” Hadith do Ibnu Maajah ghi 
lại. 

Và ông Ka’bu bin Malik  đã phủ phục quỳ lạy lúc 
ông được biết tin mừng Allah  đã chấp nhận sự ăn năn, hối 
hận của ông. Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

Quả thật, ông Abu Bakr  đã phủ phục lúc ông nhận 
được tin giết chết Musaylamah vua nói dối. Hadith do Al-
Baiahqy ghi lại. 

Và việc phủ phục tạ ơn này không bắt buộc phải có 
Wudu. Nó được thực hiện lúc chúng ta vừa nhận được điều tốt 
lành, tin vui hay vừa thoát khỏi vụ tai nạn, điều bất lành . . . thì 
chúng ta liền cúi đầu xuống phủ phục tạ ơn allah .   

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم
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 َو 
و
ِ  ات ُ

ْ
  اِ ارو خو تِ سْ َال

Salah Al-Istikharah  
Salah Al-Istikharah là một lễ Salah cầu xin Allah  

hướng dẫn cho lựa chọn được điều tốt đẹp khi lòng lưỡng lự. 

Salah Al-Istikharah là Sunnah đối với những ai có ý 
định làm một điều gì đó được phép làm, không phải là Haram, 
nhưng cũng không phải là điều bắt buộc, như việc cưới vợ, 
kinh doanh hay đi du lịch . . . mà việc làm đó đã làm cho y do 
dự không biết nó mang lại điều tốt hay xấu. Do đó y nên dâng 
lễ nguyện Salah hai Rak-at Sunnah, (không phải là Salah bắt 
buộc), sau đó đọc Du-a’ mà Rasulullah  đã dạy, để càu xin 
Allah  hướng dẫn cho lựa chọn được điều đúng đắn, tốt đẹp 
trong việc mà y đang bị phân tâm, do dự không biết có nên làm 
hay không, như được ông Jabir bin ‘Abdillah  thuật lại, 
Rasulullah  dạy chúng tôi Salah Al-Istikharah trong tất cả 
công việc giống như Người dạy chúng tôi một chương trong 
Qur’an vậy, Rasulullah  nói:  

  )):إَذا هَمَّ أَحُدُكْم بِاألْمِر فَْليَْرَكْع َرْكَعتَْيِن ِمْن َغْيِر اْلفَِرْيَضِة، ثُمَّ لِيَقُلْ ((

“Khi các bạn gặp phải vấn đề quan trọng (bị lưỡng lự) thì 
hãy dâng lễ Salah hai Rak-at ngoài những Salah bắt buộc, 
sau đó đọc lời thỉnh cầu: 

ُهّماِِا((
اتللّ

َ
ْ َرتَِك،اَوم َُ ِ رَُكابِ

َْ ْستَ
َ
ِدَك،اَوم

ْ
ِخْ َُكابِِعل

ْستَ
َ
ام َعِظيِْم،اِئ

ْ
لَُكاِمْنافَْللَِكاتل

َ
ْسأ
ََْتاَيّةُما

َ
ْيلَُم،اَوم

َ
ْعلَُماَوَالام ََ قِْ ُر،اَو

َ
ِ ُراَوَالام َْ ََ ُغيُوِْب،اتللُّهّماِِْ اُكنَْتافَإََّكا

ْ
تل

ْصرَا
َ
َذتاتأل ََ ّ ا

َ
ْعلَُمام ْاا)nói lên sự việc cần thiết của mình(ااََ ِِ ا ْ ِِ ا َخْ ٌ

يِْه،ا ِْ ا ْ ِِ ّمابَاِرْكا
ُُ ،ا ْ ِِ ُْها اَو�َهئ ْ ِِ اقُْ رُْها

اَعِجِلِهاَوآِجِلِهافَ َْ ْصِر
َ
اوََعقَِِْةام ْ َِ اَوَمَعا ْ ِِ

يْ ِِ
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اَعِجِلِهاَوِِْ اُكنْا َْ ْصِر
َ
ام اوََعقَِِْة ْ َِ اَوَمَعا ْ ِِ

يْ ِِ ا ْ ِِ ا ْ ِِ ا اَشْ ْصَر
َ
َذتاتأل ََ ا  ّ

َ
ام ْعلَُم ََ َتا

ابِهِا ْ ِِ رِْض
َ
ُُّمام اَكَ ،ا ُُ اَسيْ َ َْ

ْ
اتر َ ِِ نُْه،اَوتقُْ ْرا َْ ا ْ ِِ

فْ ِ
ْْ ،اَوت ْ ِئ َْ فُْها ِ

ْْ  ا))َوآِجِلِهافَا

“Lạy Allah, bề tôi cầu xin điều tốt, điều có lợi trong sự hiểu 
biết của Ngài, cầu xin Ngài ban cho bề tôi năng lực vì Ngài 
là Đấng có sức mạnh vô biên, cầu xin sự ưu đãi vĩ đại ở nơi 
Ngài, quả thật, Ngài có sức mạnh còn bề tôi thì không, Ngài 
am tường tất cả mọi việc huyền bí còn bề tôi thì không. Lạy 
Allah, nếu như vấn đề này (nói lên sự việc cần thiết của 
mình) tốt cho tôn giáo, cho cuộc sống và kết quả cuối cùng 
của bề tôi thì hãy ban cho bề tôi có năng lực và sự dễ dàng 
khi thực hiện nó, sau đó hãy ban phúc lành trong việc làm 
này của bề tôi. Bằng ngược lại, nếu như vấn đề này không 
tốt cho tôn giáo, cho cuộc sống và kết quả cuối cùng của bề 
tôi thì hãy làm cho nó tránh xa bề tôi và hãy mang bề tôi 
tránh xa nó, và hãy đặt đệnh mệnh cho bề tôi với những gì 
tốt đẹp hơn, sau đó hãy làm cho bề tôi hài lòng về những gì 
mà Ngài đã đặt đệnh mệnh cho bề tôi.” Hadith do Al Bukhory 
ghi lại.    

Những ai đã cầu xin Allah  như thế thì không bao 
giờ hối hận với việc đã làm, kế tiếp nên tham khảo ý kiến 
những người Muslim đức hạnh, có kinh nghiệm, sau đó phải có 
gắng thực hiện việc đã định và phó thác nó với Allah , Ngài 
phán:  

ن�� ﴿ ِ�ن � �ُ نبٱ َلۡمم � �م ّّ نۚ ننّن َ ّّ َ � �� ۡ�ّ � �ُ ت� �� ّۡ �ِ ُ�ر ع� ۡ�ۡن� ف�ِن
� َۡ ۡ  �ن َ َۡهم ٱون آل  ا﴾١و�ش�

 ۱٥۹: عمران

Và hãy tham khảo ý kiến họ trong công việc (chung), đến 
một khi Ngươi có quyết định rồi thì hãy phó thác cho Allah 
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bởi vì Allah luôn thương yêu những ai phó thác công việc vì 
Ngài. Ali I’mraan: 159 (chương 3). 

Ông Imam Al-Nawwawi nói: “Tốt nhất nên làm theo 
những gì cảm thấy thích thú, hài lòng sau khi đã dâng lễ Salah 
Al-Istikharah cầu xin Allah  hướng dẩn cho lựa chọn được 
điều tốt đẹp, và không nên làm dựa theo sự thích yêu của chính 
bản thân mình trước khi dâng lễ Salah Al-Istikharah.” 

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 

 

ِة  واجو
ْ
ُوات َل  َو

Salah Al-Haajah  
(Dâng lễ nguyện Salah khi có sự nhu cầu cần thiết)  

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

َطاهُاتُهللاَمااَسأَلاُمَعجّا(( ْْ ايُِتّدُهَداام َعتَْ�ِ
ْ
اَر� ِّ ُوُضوَْء،اُُّماَال

ْ
افَأْسََْلاتل

َ
واةاامَمْناتََوّضأ

ََخّا اا))رتااُص
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“Những ai đã thực hiện Wudu một cách hoàn hảo, rồi sau 
đó y dâng lễ nguyện hai Rak-at thỉnh cầu Allah  một cách 
chân thành trong hai Rak-at đó, chắc chắn sớm hay muộn 
y sẽ được Allah  ban cho những gì mà y đã cầu xin.” 
Hadith do Ahmad ghi lại. 

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 
 

 َو 
و
 ةِ �و ُْ َّط  ات ُ

Salah Sám Hối 
Là người Mu’min, khi biết mình phạm phải một tội lỗi 

thì hãy nhanh chóng quay trở lại sám hối, cầu xin Allah  tha 
thứ những tội lỗi mà mình đã làm, bởi vì Allah  rất yêu 
thương những người năng sám hối. Chúng ta không nên mất hy 
vọng về Đức Khoan Dung của Allah , Ngài phán: 

﴿ � ّّ نۚ ننّن َ ّّ ِم رَ ّنـ  َّۡ��ـةن َ ن� َۡ �ُ �نۡ  ��  سن ـفم
�
ه َ � فم رَ �� ۡو�

�
نا � َ ّّ ٰعنب�ٱدن � َ �َ �قمۡل 
ۥ ّهم نيًعٱۚ نـن �َ ـم ب�  ّٱ ۡم َ فن ۡۡ ّۡحني م   � َم َل فم  �ۡ   ٥۳ :الزمرا﴾٥هم � َلۡ

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

ا((
ّ
اِِال َ ِّ ُُّما�َْاتَْغِفُرات ا َعتَْ�ِ

ْ
اَر� ُُّمايَُط�ئ يَتََطّهُر،ا َْ وُما َُ ُُّماَ� ايُْذَُِباَذَْْااا ٍّ َمااِمْنارَُج

،ُ
َ
ال ُ ِّ اا))َ�َفَرات

“Không một bề tôi nào phạm phải tội lỗi, sau đó y đứng dậy 
đi lấy nước Wudu cho thật tốt, kế tiếp y dâng lễ Salah hai 
Rak-at, rồi cầu xin Allah tha thứ ngoại trừ y được Allah 
dung thứ cho.” Sau đó Người đọc:  

ـ﴿
�
ٓ رَ َ َ�مم ۡو ظ�

�
ًة َ ش� ٰحن َم رَ �� ع� ُ�ر �� ن نا � ن ّّ َ ن�نۡ  و� ـمـ � م ّن ورَ  ۡم ف� ۡۡ �ُ ۡسـ � فَ� ّّ ورَ َ ۡم

ُ�ك�   ۡ �م س� فم
ـ ن�  ۡعَ�مم ـۡ   � َمـ رَ و�هم ع� ـٱ �� �ّ  ٰ � ورَ �� ٱ ِن �ۡ  ام ل م و� ّّ ـم ب� ننّ� َ ّٱ ۡم َ فن ۡۡ �   �ّ آل  ﴾١و�

 ۱۳٥: عمران

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

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 

َت 
ْ
ك ِّ ُوات  َ َط س ُْءِ  وَو ُتضت ِغ ِمنو َسْ ََو فو

ْ
 �وْعدو َل

Lời Tụng Niệm & Hành Lễ Sau Khi Lấy 
Wudu 
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Ông U’mar bin Al-Khattaab  thuật lại, Nabi  nói: 

َسٍ ا�َا((
َ
وُلاَمااِمْنام َُ ُُّماَ� ُوُضوَْءا

ْ
ُِْلاتل ْا

افَىُ
ُ
 ا)):تََوّضأ

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

ْشَهُ امْ اَالا((
َ
هَام ـٰ ُااِِلَ

ُ
ُْْ ُهاَورَُسْول َْ تا ّ اُمَّد ا

َ
ْشَهُ ام

َ
ُ،اَوم

َ
نَْكال اتُهللاوَْسَ ُهاَالَشِ

ّ
 ا))ِِال

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

ا((
َ
اِمْنا� ُّ َنِّةاتبَّداِ�يَِةايَْ ُخ

ْ
بَْوتُباتْ

َ
ُام
َ
ْتال ََ افُِت

ّ
َهااَشاءَاِِال  ))�ئ

“Y được Allah mở cho tám cánh cửa của thiên đàng, y đi 
vào bất cứ cửa nào mà y muốn.” Hadith do Muslim ghi lại 

Và cũng Hadith do U’mar bin Al-Khattaab , được 
Al-Tirmizhi ghi lại có thêm cầu xin như sau: 

اِمَناتّلّوت�ِا(( ْ ِِ
ْ
ِرنْنَاتاهاتْجَعل ُدتََطهئ

ْ
اِمَناتل ْ ِِ

ْ
،اَوتْجَعل ا))ْ�َ

“Lạy Allah, xin hãy biến bề tôi thành một trong những 
người thành tâm sám hối và hãy biến bề tôi nằm trong 
những người sạch sẽ.” (xem trong Saheeh Al-Tirmizhi quyển 
1 trang 18) 

Và sau khi lấy Wudu xong theo Sunnah nên hành lễ 
hai Rak-at, vào bất cứ lúc nào, ban ngày hay ban đêm, vì 
Hadith như do ông U’qbah bin ‘Amir  thuật lại, Nabi  nói: 
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يُا(( َْ ا
ُ
اَ�تََوّضأ َسٍ 

َ
ام اِمْن ِانُاَما ُوُضوْءَااَْ

ْ
اَووَْجِهِهاتل ِِْه

ْ
ل ََ ابِ

ُّ
ِْ
َْ اُ� َعتَْ�ِ

ْ
اَر� اَوُنَط�ئ ،

يِْهَدا،اِِا
َنّةُاَيلَ

ْ
ُاتْ

َ
اوََجَْْتال

ّ
ا))ال

“Không một bề tôi nào lấy nước Wudu cho thật tốt, và y 
dâng lễ Salah hai Rak-at bằng cả tâm trí và sắc diện của y, 
ngoại trừ chắc chắn y được vào thiên đàng.” Hadith do 
Muslim ghi lại.  

Và Hadith U’thman  thuật lại, Nabi  nòi: 

ُاَماا((
َ
ِفَرال ُْ يِْهَدااَ�ْفَاُه،ا ِْ ا ُُ االَاُ�َ ئ َعتَْ�ِ

ْ
اَر� ِّ َذت،اُُّماَال ََ ا َْواُوُضْوِهْ

َ
ا�
َ
َمْناتََوّضأ

ِْهِا
ّ َماِمْناَذَْ ََ ََ(( 

“Những ai lấy nước Wudu giống như Wudu của Ta, sau đó 
y dâng lễ Salah hai Rak-at mà không lơ là trong hai Rak-at 
đó, thì y đã được Allah  tha thứ những tội lỗi (nhỏ) của y 
đã làm qua.” Hadith do Al-Bukhari ghi lại.  

Là người Mu’min, chúng ta lúc nào cũng luôn giữ 
Wudu trên người, một khi đã bị hư Wudu thì chúng ta nên đi 
lấy Wudu lại và hành lễ hai Rak-at sau khi lấy Wudu xong, vì 
đây là việc làm đơn giản, dễ làm và ai cũng có thể làm được, 
không tốn nhiều công sức, thời gian và cũng không tốn hao về 
tiền bạc, nhưng mà ích lợi và phước đức của nó rất lớn, như 
trong Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại, Abu Hurairah 
thuật lại rằng với ý nghĩa như sau: Quả thật Nabi  nói với 
Bilal  “Hỡi Bilal! Ngươi hãy nói cho Ta biết với việc làm 
gì hy vọng được nhiều phước đức từ Allah  nhiều nhất 
mà ngươi đã làm, bởi vì Ta có nghe tiếng dép của ngươi đi 
trước mặt Ta trong Thiên Đàng ?” Bilal đáp: “Không có việc 
làm nào mà tôi đã làm với hy vọng được nhiều phước đức hơn 
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là mỗi khi tôi lấy nước Wudu vào bất cứ giờ nào, ban đêm hay 
ban ngày tôi đều hành lễ sau Wudu đó.”     

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

 

 

 َو 
و
ِ  ات ُ

و
  ةِ يط ت

ْ
 دِ وِ ُْ مو َس

Salah Chào Masjid 

Khi chúng ta bước vào Masjid thì theo Sunnah chúng 
ta nên hành lễ hai Rak-at trước khi chúng ta ngồi, bởi có 
Hadith do ông Abu Qatadah Al-Salami  thuật lại, Rasulullah 
 nói: 

ا((
ْ
َدْاِجَ ،افَل

ْ
َسُ ُ�ُماتل

َ
ام َّ َخ َِ ْ اَ�ِْلَساَِِذتا

َ
ام َّ اَ�ْْ َعتَْ�ِ

ْ
َكْعاَر� ا))اَ ْ

“Khi một ai trong các ngươi bước vào Masjid thì hãy hành 
lễ Salah hai Rak-at trước khi y ngồi.” Hadith do Al-Bukhari 
và Muslim ghi lại. 

 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم
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اِ  ونوازو
ْ
ُوات َل  َو

Salah Cho Người Chết 
Ông Abu Hurairah  thuật lại, Rasulullah  nói: 

َن،افَلَُها(( َْ اتُْ  َّ ااَس ََ تٌ،،اَوَمْناَشِهَ  اَيلَيَْها،افَلَُهاِ�ْ َ َ ايَُط�ئ َّ َنَاَ�َ اَس
ْ
َمْناَشِهَ اتْ

تَطا ِا َ ْ�ِ(( 

“Những ai đến chứng kiến tang lễ cho đến khi hành lễ xong 
cho người chết thì y được thưởng phước bằng một Qirat, 
và Những ai đến chứng kiến cho đến khi người ta chôn cất 
người chết xong thì y được thưởng phước bằng hai Qirat.” 
Có người hỏi: Hai Qirat là gì ? Rasulullah  đáp:  

َعِظيَْدْ�ِا((
ْ
اتل ََْلَْ�ِ

ْ
اتْ ُّ ا))ِمثْ

“Giống như hai quả núi khổng lồ.” Hadith do Al-Bukhari và 
Muslim ghi lại.    

Salah cho người chết được bắt đầu sau khi đã tắm, 
liệm cho người chết xong.  

Việc Tắm, Liệm, Salah và chôn cất người chết là 
Fardu Kifayah tức nếu trong một tập thể, một cộng đồng có 
một vài người đứng ra thực hiện việc tắm, liệm, Salah và chôn 
cất người chết thì tất cả những người còn lại không mang tội 
còn những người thực hiện sẽ được ân phước, còn nếu như 
trong một tập thể, một cộng đồng không có một ai đứng ra thực 
hiện việc tắm, liệm, Salah và mai táng người chết thì tất cả 
những người trong tập thể đó đều mang tội, bởi Nabi  nói:  
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َعء(( ُّ ُات
َ
ْخِلُطْوتال

َ
َديئِتافَأ

ْ
اتل ا))َِِذتاَاللّيْتُْماَعَ

“Một khi các ngươi hành lễ cho người chết thì các ngươi 
hãy thật tâm cầu xin cho họ.” Hadith Do Abu Dawood ghi 
lại.  

* Cách thức hành lễ cho người chết: 

Imam (người hướng dẫn Salah) đứng gần phía đầu 
người chết là đàn ông và đứng ngay giữa thân người chết là 
phụ nữ, những người hành lễ theo sau thì đứng sau lưng Imam, 
xếp thành ba hàng hoặc nhiều hơn. Vì Hadith Anas , quả thật 
ông ta làm Imam dẫn lễ Salah cho người quá cố là đàn ông thì 
ông ta đứng ở gần đầu, và khi là phụ nữ thì ông ta đứng ở ngay 
giữa thân. Có người hỏi ông ta: Có phải Rasulullah  thường 
đứng Salah cho người chết như ông đã đứng cho cả nam và nữ 
không? Ông Anas  đáp: “Vâng, đúng như thế.” Hadith do 
Ahmad, Abu Dawood, Ibnu Maajah và Al-Tirmizhi và ông cho 
là Hadith tốt, và được Al-Albany xác thực.    

 Hành lễ cho người chết gồm có bốn Takbir (tức 
bốn lần nói Allahu Akbar: 

- Sau Takbir thứ nhất: Đọc  

ا
َ
امِايْاجِاتلرّااا ِاَطايْاتلشّاانَامِاااهللاِابِااذُاوْايُام

(A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ro j.i.m) 

Xong, thì đọc bài Al-Fatihah,  
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ّۡحني ن ﴿ ّۡ  َل ن َل ّّ َٰ�من��  ١� َ َ�ِبن َلۡ�� ن  ّ ّن ۡمدم  �
ۡۡ َ٢  ّۡ ّۡ  َلـ  ٣حني ن َلـ

نا ن  ِّ ۚن َ َٰنكن ا�ۡ  ُ�عن�م  ٤�� �ۡس ۡعبمدم �اّٱك� � �َ ُ�َني �  ٥نناّٱك�  ۡسـ ٰط� َلۡمم �� ـ�ٱ َلِصن  ٦ۡهدن
ن��  �� َلّضآلِ ۡي�نۡ  و�

�َ ۡۡضم بن ع� ۡ�ن َلۡم� �َ ۡي�نۡ  
�َ ۡمت� ع� ع� َۡ

�
نا � َ ّّ ٰط� َ ��  ﴾٧صن

(Bis mil la hir róh ma nir ro h.i.m * Al hâm đu lil la hi rấp 
bil a' la m.i.n * Ar róh ma nir ro h.i.m * Ma li ki dâu mít 
đ.i.n * I da ka ná' bu đu va i da ka nas ta i'.n * Íh đi nos si ro 
tol mus ta q.i.m * Si ro tol la zi na anh â'm ta a' lây him ghoi 
ril mự đu bi a' lây him qua lóc đ.ó.l l.i.n)(

0F

1) 

                                                             

(1) Ý nghĩa:  

Cầu xin Allah che chở bề tôi tránh khỏi sự quấy nhiểu của Shayton đáng 
bị nguyền rủa. 

Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung. 

Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah Đấng chúa tể của toàn vũ 
trụ. 

Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung. 

(Allah là) Đức Vua của ngày phán xử. 

Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu xin sự 
giúp đỡ. 

Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con đường chính đạo. 

Con đường của những người đã được Ngài ban ân sũng (con đường Islam) 
chứ không phải con đường của những kẻ làm Ngài phẫn nộ (người Do 
Thái giáo) cũng không phải con đường của những kẻ lầm đường lạc lối 
(người Thiên Chúa giáo). 
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** Chú ý: những chữ như “j.i.m, h.i.m, m.i.n, đ.i.n, 
i.n, q.i.m, đ.ó.l, l.i.n” phải đọc kéo dài còn chữ "him" thì đọc 
dừng dứt khoác và những chữ “a', i'.n, ná'” thì đọc nhấn 
giọng. 

- Sau Takbir thứ nhì: Đọc Salawat cho Nabi 
Muhammad  như sau:  

اـَالاامّاـتللّهُا(( ياىـَيلَاالّيَْتاـَالاااـَكدَاا، ٍاـُمَدّااآلِااىـوََيلَاا ٍاـُمَدّااىـَيلَااّئ َِ امَاـِِبَْرت
ياآلِااىـوََيلَا َِ ياََِِّكاا،مَاـِِبَْرت يا ٌاـَحِ اآلِااىـوََيلَاا ٍاـُمَدّااىـَيلَاابَاِركْاامّاـتللّهُاا. ٌاـَ�ِ
َتاااـَكدَاا، ٍاـُمَدّا

ْ
َِياىـَيلَاابَاَر� ياآلِااىـوََيلَاامَاـِِبَْرت َِ ياِدي ٌاـسَااََِِّكاا،مَاـِِبَْرت ا)) ٌاـَ�ِ

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

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

1F

2) 

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

ْْفِاامّاـتللّهُا(( ِ ََاـوَشَاا،اـَوَميئتِنَاا،اـِلَيئنَاارْاـت َِ َْاا،ا ِْاا،ِ ََاـَوَالغِاا،ائِِينَاـَو ا،ِ ََاـَوَ�
ْ�ثَاََاا،َوَذَكِرََا

ُ
ْسيَىْتَهُاانْاـمَاامّاـتللّهُاا.اـَوم

َ
سْااِمنّاام

َ
يْتَهُاانْاـَومَاا،مِاةَاـىاتإلِسْاـَيلَااِيهِاـفَأ ّْ اتََو

تََوفّهُاااـِمنّا ْااالَاامّاـتللّهُاا.ا ِاـدَاىاتِإل�ْاـَيلَااَْ
َ
جْااِرْمنَاـت

َ
 ))َ هُاـَ�عْاالّنَاـتُِلااَوالَاا،َرهُاـم

                                                             

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

* Nếu người chết là phụ nữ thì ta đổi từ chữ (hu-  ُه) 
hoặc từ (hi-  ِه) trong Du-a’ thành chữ (ha- هَا). Thí dụ như:  

َا( ِفْرل ْْ نْااَها،اوََعفِاَها،اَوترَْحْاَهاتللُّهّمات َْ ُفا ْْ  .).ا.ااَهاَوت

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

ت(( ْجرا
َ
ااَوم يِْه،اَوفََرطا َ ُِ االَِوت فا

ُهاَسلَ
ْ
ا))اتللُّهّماتْجَعل

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

3F

4) 

                                                             

(3) Ý nghĩa: {Lạy Allah, hãy dung thứ cho người đang sống, người đã qua 
đời, người có mặt, người vắng mặt, trẻ em, người già, đàn ông lẫn phụ nữ 
trong bầy tôi. Lạy Allah, ai là người được Ngài ban cho sự sống thì hãy ban 
cho y được sống trên Islam, còn ai là người bị Ngài lấy đi linh hồn thì hãy 
ban cho y được nhắm mắt trên đức tin. Cầu xin Ngài đừng cấm ân phước của 
họ để lại cho bầy tôi (hoặc bầy tôi làm cho họ) và xin đừng bỏ mặc bầy tôi 
lầm lạc sau họ.} 

(4) Ý nghĩa: {Lạy Allah, hãy biến nó thành người đi trước cha mẹ của nó, và 
biến nó thành phần thưởng gởi đi trước cho cha mẹ của nó.} 
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اوَاامّاهُاتللّا(( يِْه، َ ُِ الَِوت
اُذْخرتا اُ�َاباااتْجَعلُْه اوََشِفيْعاا ْجرتا

َ
اَوم افََرطاا اَصَوتِ�نْنَُهَدا،ا. ابِِه ّْ َئ َُ ا تللُّهّم

يَم،اَوقِِها َِ اَكَفالَِةاِِبَْرت ِِ ِمِنِ�،اَوتْجَعلُْها َْ ُهابَِطاِلِحاَسلَِفاتلُْد
َْ ِ
ْ
ل
َ
َدا،اَوم َُ ُجْوَر

ُ
ْيِظْمابِِهام

َ
َوم

يمِا َِ َ
ْ
 ))بِرَْحَِتَكاَيَذتَباتْ

(Ol lo hum maj a’l hu zukh ran li wa li day hi, wa fa ta ran wa 
al ran wa sha fi a’n mu jaa ba. Ol lo hum ma thiq qil bi hi ma 
wa zi hu ma, wa a’ zim bi hi u ju ra hu ma, wa al hiq hu bi saa 
li hi sa la fil mu mi nin, waj a’l hu fi ka faa la ti ib ra him, wa 
qi hi bi rah ma ti ka a’ zaa bal ja him.) (

4F

5)    

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

ُا((
َ
َااَول

َ
ِفْرل ْْ ْفِتنّااَ�ْعَ ُه،اَوت ََ ْجَرُه،اَوَالا

َ
ِْرْمنَاام

َ
 ))تللُّهّماَالات

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

5F

6) 

Hoặc Du-a’: 

                                                             

(5) Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy biến nó thành phần thưởng cho cha mẹ nó, 
hãy chấp nhận sự biện hộ của nó (cho cha mẹ nó). Thưa Allah! Vì nó hãy 
làm cho bàn cân của cha mẹ nó được nặng thêm, vì nó hãy nhân lên thêm 
phần thưởng của hai người họ, hãy gán cho nó là người đức hạnh trong nhóm 
người có đức tin, hãy ban cho nó nằm trong sự bảo lãnh của (Nabi) Ibrahim, 
và với lòng thương xót của Ngài hãy bảo vệ nó ra khỏi hành phạt của địa 
ngục.} 

(6) Ý nghĩa: { Lạy Allah, xin Ngài đừng ngăn cấm chúng tôi hưởng phước (từ 
việc Salah và chứng kiến tang lễ) ông ta, và đừng thử thách chúng tôi sau ông 
ta, và xin Ngài hãy dung thứ cho chúng tôi và dung thư cho ông ta.} Do 
Malik ghi lại trong Al Muwatta’. 
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اَوقِنَااَيَذتَباتلّارِا(( ِخَرِ اَسَانَةا
ْ
اَوِ اتآل �ْيَااَسَانَةا ُّ ات ِِ ا))َرّ�نَااآتِنَاا

(Rab ba na a ti na fid dun ya ha sa nah, wa fil a khi ro ti ha 
sa nah, wa qi na a’ zaa bal naar)(

6F

7) 

- Sau đó salam: 

ا))تلّاةَُماَيلَيُْ�ْماَورَْحَُةاتهللاِا((

(As sa la mu a’ lay kum wa rah ma tul loh) 

Theo sunnah chỉ cầu cho Salam bên phải là đủ, nhưng 
nếu cho Salam thêm bên trái thì cũng không sao, bởi có Hadith 
do Abu Hurairah  thuật lại rằng: “Quả thật, Rasulullah  
hành lễ Salah cho người chết thì Người nói Takbir bốn lần và 
cho Salam chỉ một Salam.” Hadith do Al-Daruqudni, Al-
Hakim và Al-Baihaqi ghi lại, và được Al-Albany cho là Hadith 
tốt. 

Và Hadith do Ibnu Mas-u’d  thuật lại rằng: “Ba điều 
mà Rasulullah  thường làm nó, nhưng mọi người lại bỏ nó, 
một trong những ba điều đó là: Salam trong Salah cho người 
chết như Salam trong Salah.” Hadith do Al-Baihaqi ghi lại, và 
dược Al-Albany cho là Hadith tốt.  

Theo Sunnah đưa hai bàn tay lên ngang hai vai hoặc 
hai trái tai trong mỗi lần Takbir, như được ghi trong Hadith do 
ông Ibnu U’mar  thuật lại rằng: “Rasulullah  thường đưa 

                                                             

(7) Ý nghĩa: {Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin Ngài ban cho bầy tôi phần tốt ở đời 
này và phần tốt ở đời sau và cứu vớt bầy tôi khỏi hình phạt của hỏa ngục} 
Hadith do Abu Dawood và Al Nasa-y ghi lại, được Sheikh Al-Albany xác 
thực. 
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hai bàn tay của Người lên ngang vai hoặc ngang trái tai trong 
mỗi lần Takbir.” Hadith do Al-Baihaqi ghi lại. 

Nếu ai đến trể thì y vào Salah Takbir theo Imam, sau 
khi Imam cho Salam thì y tiếp tục hành lễ bù và chào Salam 
sau đó. 

Còn nếu ai đến trễ, không kịp hành lễ cùng Imam thì y 
có thể hành lễ một mình nếu xác chết vẫn còn ở đó, hoặc nếu 
xác chết đã được chôn thì y có thể hành lễ tại nơi mộ. Vì có 
câu chuyện một bà quét dọn Masjid qua đời vào ban đêm, các 
vị Sahabah đã chôn bà ta vào ngay đêm đó mà không báo cho 
Nabi  hay, khi Nabi  không thấy bà ta và hỏi thăm về bà ta 
thì biết bà ta đã qua đời, Nabi  đi đến mộ bà ta mà hành lễ.  

* Trường hợp sảy thai, nếu em bé nằm trong bụng mẹ 
chưa tới bốn tháng tuổi thì không cần phải tắm, liệm hay hành 
lễ Salah gì cả mà chỉ cần đem đi chôn là được, còn nếu sảy thai 
từ tháng thứ tư trở lên thì phải tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn 
cất bé trong nghĩa địa cộng đồng Muslim, cha mẹ phải đặt tên 
cho bé và nếu có khả năng thì nên làm A’qiqah cho bé, bởi nó 
đã thành một con người hoàn chỉ kể từ tháng thứ tư trở đi 
giống như được nêu trong Hadith Saheeh. 

* Các thời điểm không được phép Salah và mai táng 
người chết, ngoại trừ trường hợp bắt buộc, như được nhắc 
trong Hadith: “Ba thời điểm mà Nabi  cấm chúng ta dâng lễ 
Salah và chôn người chết trong ba thời điểm đó: Lúc mặt trời 
vừa ló dạng cho đến khi mặt trời mọc lên cao; lúc mặt trời 
đứng bóng đến khi mặt trời nghiêng về hướng mặt trời lặn và 
lúc mặt trời hạ thấp xuống chuẩn bị lặn, cho đến khi mặt trời 
lặn.” Hadith do Muslim ghi lại. 
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 )Allah Am Tường tất cả(.اوتهللاميلم

Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, 
cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
 

1- Thiên kinh Qur’an bản dịch ý nghĩa và nội dung do 
Hassan Abdul Karim chuyển ngữ. 



Salah Al-Tatawwu’ (Tự Nguyện) 
 

91 
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