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 بِسمِ اِ الرحنِ الرحيمِ

Nhân danh Allah  

Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

َموى َلالَالَم ى َعَ  ََ ا َلال َ َِداى  ا
ِ
ََدٍا  اَد ا َعَ لَ بَيايننَا مى  :، َلَ�ِعاى ها  ا حِ َل لَ   هلا

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tán dương điều 
kính dâng Allah, cầu xin Ngài ban bình an và phúc lành cho vị 
Nabi của bầy tôi Muhammad, cho gia quyến của Người và cho 
tất cả bằng hữu của Người, Wa Ba'd: 

Có một nhóm người đạt chiến thắng vinh quang, họ sở 
hữu gương mặt tươi cười phúc hậu, trán họ sáng ngời bởi ánh 
sáng lấp lánh, thời gian của họ được ban cho hồng phúc. Nếu 
bạn trong số họ thì hãy tạ ơn Allah cho thật nhiều còn nếu bạn 
không thuộc nhóm họ thì tôi khẩn cầu Allah ban cho bạn đuổi 
kịp họ và gia nhập vào nhóm họ. Vậy, bạn có biết họ là ai 
không ? 

Họ là tín đồ của Salah Al-Fajr: họ luôn tranh thủ 
hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này, họ xem trọng biểu hiệu 
Salah này, họ đón chào một ngày mới bằng lễ Salah vĩ đại này, 
họ được giới thiên thần chứng nhận buổi lễ Salah đó của họ và 
ai hành lễ Salah này cùng tập thể là giống như y đứng hành lễ 
Salah trọn đêm. 

Quả thật, lễ Salah Al-Fajr này đã được Allah đặt cho 
một biệt hiệu là Qur’an như Ngài phán: 

قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ  ِِّن قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ َ�َن َمۡشُهودٗ ﴿  ٧٨: اإلسراء ﴾٧ا ََ
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Và cả Qur’an Al-Fajr, quả thật, Qur’an Al-Fajr này sẽ 
được (hai nhóm Thiên Thần ban đêm và ban ngày) chứng 
nhận. Al-Isra: 78 (Chương 17). Từ “Qur’an” ở trong câu 
Kinh này nghĩa là Salah.   

Hành lễ Salah này đúng theo yêu cầu là một trong các 
lý do được vào thiên đàng, cho nên có bao nhiêu cấp bậc sẽ 
được nâng cho người Muslim lấy Wudu vì Salah Al-Fajr và 
bao nhiêu ân phước được gia tăng dành cho người bước đi vì 
Salah Al-Fajr và thời gian sau buổi lễ Salah đó là hồng phúc 
được Allah trúc xuống cho họ, như Nabi  nói: 

)) ََ ُى َمتا  بَاراكِ  اللَ
ى
وراَها فا  ُا

 ))بى�ى

“Lạy Allah, xin hãy ban ân phúc cho cộng đồng về tôi vào 
lúc hừng đông.” Hadith do Ahmad, Abu Dawood, Al-
Tirmizhi, Ibnu Maajah ghi. 

Hỡi tín đồ của Salah Al-Fajr: Các bạn là những 
người đã đáp lại lời gọi của Allah “  َ َفَمحا  ََ

ِ
َ َعَ ال ََ َموا،  ََ َعَ ال ” 

“Nào hãy nhanh lên đến hành lễ Salah, hãy nhanh lên đến với 
thành công” vì thế mà họ được bằng an khi họ nhận thức được 
rằng “ ََِو ا َ  ا َموى َ�ِ�م ما ََ  Hành lễ Salah tốt hơn ngủ” và họ cảm“ ”ال
nhận được ý nghĩa của hành đạo tôn thờ nên họ xứng đáng 
được đón mừng hạnh phúc của một ngày mới và tin vui từ 
Rasul : 

ا ((
ِن َ ا�ا�َ  ر ََ َد

ِ
َا  فا  ال

لَ ُّ   ال
َ
اا  ِال َدَالاجا

ِ
َّورا  ال َّا ن  باا يَاَمةا  يَِو َ  ا قا

ِ
 ))ال

“Xin báo tin mừng cho những tín đồ bước trong đêm tối 
đến Masjid rằng họ sẽ được ánh sáng toàn diện vào ngày 
phán xét cuối cùng.” Hadith do Al-Tirmizhi và Abu Dawood 
ghi. 
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Hỡi tín đồ của Salah Al-Fajr: Các bạn đã chiến thắng 
được phần thưởng vĩ đại, một phần thưởng mà nhóm người 
đuổi theo dục vọng chỉ biết ước muốn và khao khát. Các bạn 
được thế chẳng qua là do trợ giúp của Allah nên hãy hết lòng tạ 
ơn Ngài và hướng tấm lòng đến Ngài, Rasul  nói: 

ََ  َم ِ (( اءَ  َل ََ عا
ِ
َََدا َجَاَدةٍ  فا  ال

َ
َ ََ َف  ا َ قَ  فَ َِ يِلا  با

ََ  َلَم ِ  اللَ َّ ِبَ  َل  فا  ال
َََدا َجَاَدةٍ 

َ
َ ََ ََ  فَ َهى  اللَيَِل  َل  ))ُى

“Ai đã hành lễ Salah Al-Isha cùng tập thể là giống như đã 
hành lễ đến nữa đêm và ai tiếp tục hành lễ Salah Al-Fajr 
cùng tập thể là giống như đã đứng hành lễ trọn đêm.” 
Hadith do Muslim ghi. 

Hỡi tín đồ của Salah Al-Fajr: Xin chúc mừng các 
bạn có cơ hội ngắm nhìn gương mặt hồng phúc của Allah nơi 
thiên đàng, Nabi  nói: 

)) َِ َتَِلنَ  ِابَ�ى ََ  َِ َقَدرَ  َهَذا رََرِلنَ  َكَدا َرَ��ى
ِ
، فا  رىَضاّمونَ  الَ  ال ِؤَنتاها  فَإانا  رى

 َِ تََطِعتى َِ نِ  ا
َ
لىوعا  َ� َِل  َلَموٍ  َعَ  �ىِغلَ ىوا الَ  أ ِدسا  طى ََ ا َلَ� َِل  ال َُ ل�ا رى

  ))فَاِ�َعلىوا غى

“Rồi các ngươi sẽ được tận mắt nhìn thấy Thượng Đế của 
các ngươi giống như nhìn thấy mặt trăng vào đêm không 
áng mây che. Nếu như các ngươi có khả năng không khuất 
phục trước lễ Salah trước mặt trời mọc và lễ Salah trước 
mặt trời lặn thì hãy thực hiện đi.” rồi Người xướng đọc:  

َََ�ۡبَل ٱۡلُغُرَِب ﴿ ِِ ٱشّشۡمِس  ُُو ُُ ََ َ�ۡبَل  ِ ِّ ََ  ِِ َۡم ِِ  ۡۡ ِ ِب ََ  ٣٩ :ق  ﴾٣ََ

Và Ngươi hãy tán dương Thượng Đế của Ngươi vào lúc 
trước mặt trời mọc (của Salah Al-Fajr) và lúc trước mặt 
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trời lặn (của Salah Al-A’sr). Qaaf: 39 (chương 50).  Hadith 
do Al-Bukhary và Muslim ghi. 

Hỡi tín đồ của Salah Al-Fajr: Các bạn không hài 
lòng rằng mọi người chỉ biết quan tâm đến tài sản và vợ con 
còn các bạn thì hưởng được thời gian hồng phúc, một tinh thần 
sảng khoái, một sự thoải mãn trong tâm, hưởng được biết bao 
là chỉ đạo, được bước vào các ngôi vườn thiên đàng và được 
bao trùm bởi lòng thương xót của Allah, như Nabi  nói: 

ََنةَ ((
ِ
 بَِرَخيِ ا َخَ�َل اْ

ََ  ))َمِ  َل

“Ai hành lễ Salah Al-Bardain là được vào thiên đàng.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi. Và ý nghĩa từ “Salah 
Al-Bardain” là Salah Al-Fajr và Salah Al-A’sr.  

Rasul  nói ở Hadith khác: 

ََارَ  يَلاجَ  لَ ِ (( َحام  ا
َ
ََ  أ لىوعا  َ� َِل  َل ِدسا  طى ََ ا َلَ� َِل  ال َُ ل�ا رى

 ))غى

“Sẽ bị không vào hỏa ngục đối với ai đã hành lễ Salah 
trước mặt trời mọc và Salah trước mặt trời lặn.” Hadith do 
Muslim ghi. Tức là hai lễ Salah Al-Fajr và Al-A’sr. 

Hỡi tín đồ của Salah Al-Fajr: Các bạn đang nằm 
trong sự bảo vệ của Allah, tinh thần các bạn sẽ được phấn chấn 
và cơ thể các bạn sẽ được cường tráng, như Rasul  nói: 

ََ  َم ِ (( َّ ِبَ  َل وَ  ال ُى َمةا  فا  َ�  ))اَ ا  ِا

“Ai đã hành lễ Salah Al-Fajr là đã nằm trong sự bảo vệ của 
Allah.” Hadith do Muslim ghi.  

Rasul  nói ở Hadith khác: 
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اى (( يَِطانى  َ�ِعقا ََ يَةا  َعَ  ال سا  قَا�ا
ِ
َِ  َرأ �ى َحاا

َ
َِا أ وَ  ِا َقاٍ  ثََمَث  بَا َ  هى  َمَكنَ  يَِضابى  �ى

ن  ِقَاوٍ  ُى ِلم  َدلَيَِك  �ى
َ
نلم  ل تَيَِقَظ  فَإانا  فَاِرقىاِ  َطوا َِ َلَِت  اَ َ  فََذَكرَ  ا

ِ
ِقَاوم  اْ  فَإانِ  �ى

 
َ
أ ََ َلَِت  رََو

ِ
ِقَاوم  اْ ََ  فَإانِ  �ى َلَِت  َل

ِ
هى  اْ َقاى ِل َبَ  �ى

َ
يًطا فَأ َا

َ   اََِفسا  َطينَب  �
َ
 َلِاال

ِل َبَ 
َ
ََِفسا  َ� ايَث  أ  ))َكِالَمنَ  ا

“Khi các ngươi nằm ngủ thì Shaytaan đến sau ót các ngươi 
mà cột ba thắc gút mà thổi vào câu thần chú: “đêm còn rất 
dài hãy ngủ say đi.” Đến khi các người thức dậy liền tụng 
niệm Allah thì gở được một thắc gút, khi các ngươi lấy 
Wudu thì đã gở được thắc gút thứ hai và khi các người 
hành lễ Salah là đã gở được cả ba thắc gút. Sáng đó các 
ngươi sẽ có được tinh thần sảng khoái, năng động bằng 
ngược lại các ngươi sẽ cảm thấy nặng nề lười biếng.” Hadith 
do Al-Bukhary và Muslim ghi. 

Hỡi tín đồ của Salah Al-Fajr: Chỉ cần các bạn có 
được chứng nhận của đội Thiên Thần độ lượng là đã quá đủ, 
Rasul  nói: 

َِ  َ�تََعاَ� ىونَ (( يِلا  َمَمئاَ�ةم  �اي�ى
ارا  َلَمَمئاَ�ةم  بااللَ

َُ ََ عىونَ  باا  َلَموا  فا  َلَ�ِتَدا
َعِصا 

ِ
َفِجرا  لََلَموا  ال

ِ
ََ  ال جى  ُى ي َ  َ�ِعرى ا

َ
َِ  بَارىوا اَ َِ  �اي�ى ُى ى ل

َ
وَ  فَىَِالأ َى  لَهى ِدلَ

َ
َِ  أ ُا  َكيَِف  با

 َِ تى
ِ
ىونَ  دا َاخاي؟ رََر� ول َِ  :َ�يَقى نَاهى

ِ
َِ  رََر� لّونَ  لَهى ََ َِ  يى رَىِنَاهى

َ
َِ  َلأ لّون لَهى ََ  ))يى

“Đội Thiên Thần giám sát các người ban đêm và ban ngày 
sẽ gặp nhau (để bàn giao công việc) vào hai giờ Salah Al-
A’sr và Salah Al-Fajr. Sau đó, đội Thiên Thần đã qua đêm 
với các người lên trời chầu. (Allah) hỏi họ trong khi Ngài 
tận tường mọi việc: “Các ngươi đã bỏ mặc đám bầy tôi TA 
như thế nào ?” Thiên Thần đáp: “Bầy tôi rời khỏi họ lúc họ 
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đang hành lễ và đến với họ cũng lúc họ đang hành lễ”.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi. 

Hỡi tín đồ của Salah Al-Fajr: Một tin mừng dành 
riêng cho tín đồ duy trì việc hành lễ Salah cùng tập thể tại các 
Masjid rằng nước Wudu sẽ nâng cấp bậc họ lên, bước đi sẽ 
mang lại cho họ ân phước, việc ngồi chờ hành lễ sẽ được bao 
trùm bởi lòng thương xót và lời khen tặng từ Thượng Đế họ, 
Rasul  nói: 

  َغَاا َم ِ ((
َ
اا  ِال َدِالجا

ِ
َداَ  َلَراحَ  ال

َ
ى  اَ ى  أ

َ
ى  ل

َ
ل ُى ََنةا  ما َ  بى

ِ
ََدا اْ لِ  َغَاا ُى

َ
 ))َراحَ  أ

“Cứ mỗi sáng ai đến Masjid sẽ được Allah chuẩn bị sẵn cho 
chổ ở nơi thiên đàng, cứ như thế vào mỗi sáng.” Hadith do 
Al-Bukhary và Muslim ghi. 

 

 

 

Rasul  nói ở Hadith khác: 

ََداَدةا  َلَموى ((
ِ
َفذن  َ�ِفَضلى  اْ

ِ
اَال ِعٍ  َلَمَو ال ن َ  ر ا

ِِ اَك  ،َخرََجةً  لَدا َِل بَهى  َل
َ
َِا َ   ِا

َ
أ ََ  رََو

ِحَال َ 
َ
وَء، فَأ َى وى

ِ
ََ  ال   َ�َرجَ  ُى

َ
اا  ِال َدِالجا

ِ
هى  الَ  ال ِراجى

  �ى
َ
َموى، ِاال ََ َِ  ال َ   َ�ِطَووً  َ�ِطى  ل

َ
 ِاال

فاَعِت  ى  رى
َ
ا ل َُ ، با َط  َخرََجةم ا َ�نِهى  لَحى َُ ، با يئَةم َِا َ�طا ََ  فَإا َِ  َل َ لا  ل َُ

َدَمئاَ�ةى  رَ
ِ
َن  ال ََ  رى

َمهى  فا  َخا َ  َما َدلَيِها  ََ ََ  :مى ُى ، َللن  اللَ ََ  َدلَيِها ُى الى  َلالَ .  ارَِنِهى  اللَ َُ َِ  يَ �ى َحاى
َ
 فا  أ

رَ  َما َلَموٍ  َُ َِتَ َموَ  ا ََ  ))ال

“Salah cùng tập thể tốt hơn Salah một mình đến hai mươi 
bảy cấp bậc. Thế đó, ai lấy Wudu hoàn chỉnh. Sau đó rời 
khỏi (nhà) chỉ vì muốn hành lễ Salah thì cứ mỗi bước đi 
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của y được nâng lên một cấp và được xóa đi một tội. Khi y 
bắt đầu hành lễ Salah thì được đội Thiên Thần cầu xin tha 
thứ cho họ cho đến khi họ rời nơi hành lễ: “Lạy Allah, xin 
hãy tha thứ cho y, xin hãy thương xót y.” Cứ thế mãi cho 
đến khi ai trong các ngươi chờ từ lễ Salah này đến lễ Salah 
khác.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi.  

Có được truyền khác do Muslim ghi: 

)) ََ ُى ََ  ارَِنِهى  اللَ ُى رِ  اللَ ى  اِغفا
َ
ََ  ل ُى َِ  َما َدلَيِها  رىِب  اللَ َ ِا  ل يها  يىِؤ َِ  َما �ا َ ِث  ل ِاا  ))�ايها  �ى

““Lạy Allah, xin hãy thư xót y, xin hãy tha thứ cho y, xin hãy 
chấp nhận sự sám hối của y.” Cứ thế miễn y không gây 
phiền hà ai và không bị hư Wudu.”  

 

 

Rasul  nói ở Hadith khác: 

الَ ((
َ
َِ  أ خىلّ�ى

َ
و َما َعَ  أ ََطايَا باها  اَ ى  َ�ِدحى

ِ
رََجاتا  باها  َلَنِرَ�عى  ال ََ  ))ا

“Mọi người có muốn Ta chỉ cho một việc mà khi các ngươi 
làm sẽ được Allah xóa đi một tội và nâng lên một cấp 
không ?” Sahabah đáp: Chúng tôi muốn thưa Rasul. Người  
tiếp: 

 )) 
ى
َِ َاغ وءا  ِا َى وى

ِ
َدَكراها  َعَ  ال

ِ
وى  ال ىَطا َلَ�ِثَ

ِ
  ال

َ
اا  ِال َدَالاجا

ِ
ارى  ال َُ َموا  َلابِتا ََ  َ�ِعاَ  ال

َموا  ََ َى  ال َ�اطى  فََذلا�ى َى  الرن َ�اطى  فََذلا�ى  ))الرن

“Hãy lấy nước Wudu hoàn chỉnh dù khi không ưa thích, 
bước nhiều bước đến Masjid và chờ đợi hành lễ Salah của 
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giờ Salah kế tiếp. Đó chính là nhiệt quyết, đó chính là nhiệt 
quyết.” Hadith do Muslim ghi. 

Bằng an bao trùm tín đồ duy trì hành lễ Salah Al-Fajr 
tại Masjid, vì Salah mà họ từ bỏ thức đêm nói chuyện vô bổ 
nên họ chiến thắng được vinh quanh. Thấy rằng ở họ luôn có 
chuẩn bị sẵn để hành lễ như đồng hồ báo thức, dự trữ nước lấy 
Wudu, một khi sợ bản thân ngủ quên là họ liền dặn người khác 
đánh thức mình. Đó là biểu hiệu của người nếm được niềm tin 
Iman trong tim. Thậm chí đôi khi có công việc đột xuất làm 
cho họ ngủ rất trể nhưng họ vẫn giật bắn người khi đến giờ 
hành lễ Salah do họ có quyết tâm hành lễ Salah đúng giờ. Họ 
xứng đáng hưởng được một chiến thắng vĩ đại do đã thực hiện 
được một hành đạo được Allah thương yêu nhất như ông 
Abdullah bin Mas-u’d  kể: Tôi đã hỏi Rasul , việc làm nào 
được Allah thương yêu nhất? Người đáp: 

َموى (( ََ ا فا  ال َُ  ))َلقِتا

“Là hành lễ Salah đúng giờ giấc qui định.” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi. 

Đó là những người đàn ông chân chính, là những 
người có đức tin thật thụ, Thượng Đế chúng ta phán rằng: 

ذَِن ٱ﴿
َ
ۥ ِ� ُ�ُيوٍت أ ُ�َ ُۡ ِ ۥ �َُسِب ُمُه َۡ ُ�ۡذَكَر �ِيَها ٱ ََ ن تُۡرَ�َع 

َ
ُ أ ََٱ�َصاِل َّ  ِ َِ ُِ �ِيَها بِٱۡلُغ

َ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكِر ٱ ََِجالٞ  ٣ ََ  ٞ ُِۡهيِهۡم تَِ�َٰرة َكٰوةِ ّ� تُ َّ ءِء ٱش ََا ِ يت َُٰوة ّّ ِ يقَاِ  ٱش َّ

بَۡ�ُٰر َ�َافُوَن تَۡومٗ 
َ
ٱۡ� ََ ُُّب �ِيهِ ٱۡلُقُُوُب  َََق ََ ۡحَسَن َما َعِمُُ  ٣ا 

َ
ُ أ َّ َۡجََِ�ُهُم ٱ واْ ِِ

ءُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ُ تَۡرُزُق َمن �ََشا َّ ٱ ََ   ۗ ُِهِ ۡۡ م ِمِن فَ ُُ َِ �َِ�َ  38 - ٣٦: النور ﴾٣ ََ
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Trong nhà Allah cho phép lớn tiếng tụng niệm các Đại 
Danh của Ngài, tán dương Ngài vào mỗi sáng và mỗi chiều 
* Giới đàn ông không bị việc thương mại và mua bán làm 
sao lãng việc tụng niệm Allah, đứng hành lễ Salah, xuất 
Zakat bắt buộc và luôn sợ hãi vào một ngày mà con tim và 
những cặp mắt bị đảo lộn * Những người này sẽ được 
Allah ban thưởng trọng hậu hơn việc mà họ đã làm (ở trần 
gian) và họ sẽ gia tăng thêm cho họ thiên lộc của Ngài, và 
Allah muốn ban phát cho ai tùy ý vô lượng định. Al-Noor: 
36 - 38 (chương 24). 

Còn đối với những ai sao lãng, lơ là với Salah và trì 
hoãn hành lễ Salah ra khỏi giờ đã ấn định. Ôi ước chi những 
người này hiểu được rằng đã đang phải gánh bao nhiêu tội lỗi 
và đã đánh mất bao nhiêu là ân phước ? Allah phán: 

ُِۡم ﴿ ِِ ْ ٱشّشـَهَ�ِٰت  فََسـۡوَف ۞ فََخََُف ِمۢن َ�ۡع ََّبُعـوا ٱ ََ ـَُٰوةَ  ّّ ْ ٱش َعاُعوا
َ
ٌُۡف أ َۡ

ّيا  ََ َُۡقۡوَن  َََعِمَل َ�ُِٰحٗ  ٥تَ َََءاَمَن  ََّة ِِّ� َمن تَاَب  َ ۡۡ ُُوَن ٱ ُۡ ِۡ ََ تَ ِ ِ � َٓ َْ ُ
َ� ا فَو ََ

 ٦٠ - ٥٩: مريم ﴾٦ا  ٔٗ ُ�ۡظَُُموَن َشۡ� 

Nhưng tiếp sau họ là một hậu duệ bỏ bê việc dâng lễ Salah 
và theo đuổi những dục vọng thấp hèn, rồi họ sẽ phải chịu 
hình phạt thật đau đớn * Ngoại trừ những ai biết hối cải, có 
niềm tin và làm việc thiện tốt. Họ là những người sẽ đi vào 
thiên đàng và sẽ không bị đối xử thiệt thòi mốt tì nào. Mar-
yam: 59 - 60 (chương 19).  

Nabi  nói: 

َلَل  ِانَ ((
َ
بى  َما أ ََ َا َع ِاى  باها  �ى

ِ
يَاَمةا  يَِو َ  ال قا

ِ
 َ�َقاِ  َللىَحِت  فَإانِ  َلَمرىهى  َ�َدلاها  ما ِ  ال

فِلَبَ 
َ
َبَ  أ

ِ
�
َ
َ  َ�اَب  َ�َقاِ  فََالَاِت  َلِانِ  َلأ  )). . . لََ�سا
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“Quả thật, việc hành đạo đầu tiên của một bề tôi bị mang 
ra tính sổ đó là Salah. Nếu hoàn thành đầy đủ thì y đã 
thành công và chiến thắng còn nếu sao lãng không quan 
tâm thì y đã thu thiệt và thất bại . . .” Hadith do Al-Tirmizhi 
ghi và nói: “Hadith Hasan.” 

Hỡi những ai lơ là sao lẵng việc hành lễ Salah cùng tập 
thể, đặc biệt là Salah Al-Fajr, chẳng lẽ các bạn không quan tâm 
đến điều mang lại lợi ích cho chính bạn để bạn trở thành người 
được khen ngợi, được ban cho chỉ đạo ư ?; tại sao bạn còn để 
cho Shaytaan khống chế bạn ?; tại sao bạn lại hài lòng cho 
Shaytaan đái vào hai lổ tai bạn ? như có một Hadith thuật rằng: 
Có người báo với Rasul  rằng có người đàn ông đã ngủ từ 
đêm qua đến cả sáng hôm sau, Rasul  bảo: 

ََيِها َك رَ اَِ (( ِى
ى
يَِطانى فا أ

ََ لم بَاَل ال  ))جى

“Người đàn ông đó đã bị Shaytaan đái vào hai lổ tai rồi.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi. 

Này đồng đạo thân hữu, anh không nhớ rằng anh 
đang tận hưởng một giấc ngủ an lành mà không biết rằng phía 
trước là một thảm bại và đau đớn, giá như bạn hiểu được lời 
khuyến cáo này của Rasul  là đủ:  

ِل َبَ . . . ((
َ
ََِفسا  َ� ايَث  أ  ))َكِالَمنَ  ا

“. . . các ngươi sẽ cảm thấy nặng nề lười biếng.” Hadith do 
Al-Bukhary và Muslim ghi. 

Rasul  nói về giấc mộng trong đêm: 
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َما((
َ
ى أ ا

َ
ثِلَغى  اَ هى  �ى َى

ِ
ََجرا  َرأ

ِ
ذى  فَإابَهى  بااد �ى

ِ
ِرهنَ  يَأ قى

ِ
هى  ال فاضى َموا  َد ا  َلَننَا ى  َ�َ�ِ ََ  ال

تىوَ�ةا 
َِ َد
ِ
 ))ال

“Đối với kẻ đã bị đập nát đầu bằng đá là do y đã thuộc lòng 
Qur’an mà lại không áp dụng theo và đã nằm ngủ bỏ hành 
lễ Salah bắt buộc..” Hadith do Al-Bukhary ghi. Một khi tự 
hưởng thụ một giấc ngủ ngon thì xứng đáng bị đập vở đầu 
bằng khối đá, bởi kết quả sẽ bằng chính hành động đã làm. 

Tín đồ Salah Al-Fajr xứng đáng nằm trong sự bảo hộ 
của Allah, xứng đáng được ghi tên mình trong quyển sổ người 
ngoan đạo đức hạnh, xứng đáng hưởng được hạnh phúc và hào 
quang, xứng đáng được xóa sạch căn bệnh ngụy Islam đạo đức 
giả, Rasul  nói:  

َُِقَل  َلَموم  لَىَِس ((
َ
نَافاقا�َ  َعَ  أ دى

ِ
َموا  ما َ  ال ََ َفِجرا  ال

ِ
، ال اءا ََ عا

ِ
ونَ  َللَوِ  َلال  َما َ�ِعلَدى

َدا ُا ي   �ا
َ َ
َداُ  ))َح ًِوا َللَوِ  رَوِهى

“Không có lễ Salah nào nặng nề nhất đối với nhóm người 
ngụy Islam đạo đức giả bằng hai lễ Salah Al-Fajr và Al-
Isha, và giá như chúng biết được giá trị vĩ đại của hai lễ 
Salah này là cho dù có phải bò họ vẫn đến hành lễ.” Hadith 
do Al-Bukhary và Muslim ghi. 

Đạo hữu Muslim, hãy tự tính sổ bản thân mình, hãy 
thật lòng với Thượng Đế Allah, hãy bắt đầu một ngày mới của 
bạn bằng sự sám hối để được xóa sạch mọi tội lỗi đã qua của 
bạn, hãy nhớ đến các hồng phúc mà Allah đã thiên ân cho bạn, 
hãy thường xuyên nguyện cầu Allah trợ giúp bạn, hãy cẩn 
trọng với việc thức khuya bởi đó là lý do chính làm cho bạn 
đánh lỡ hành lễ Salah Al-Fajr, bạn hãy tìm các lý do trợ giúp 
để được hành lễ Salah này, Insha Allah điểu hình như: 
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 Ngủ sau khi đã lấy Wudu và đọc đầy đủ lời tụng 
niệm trước khi ngủ.(1) 

                                                           

(1) Các lời tụng niệm trước khi ngủ: Nabi  dạy: “Đọc những chương dưới 
đây sau đó phun vào hai bàn tay và chùi lên người từ đầu đến chân, bắt 
đầu từ đầu, mặt ...” (làm như thế ba lần) Hadith do Al-Bukhary và Muslim 
ghi lại. 

﴿ ٌِ َح
َ
ُ أ َّ َو ٱ ُُ ُِ  ١قُۡل  َم ّّ ُ ٱش َّ شَۡم تُوَ�ۡ  ٢ٱ ََ ۢ  ٣شَۡم تَِ�ۡ  ُِ َح

َ
ۥ ُكُفًوا أ ن ّ�ُ ُُ شَۡم تَ ََ٤﴾ 

ُعوُذ ﴿
َ
ََُق  ١بَِرِبِ ٱلَۡفَُِق قُۡل أ َۡ ِ َما  قََب  ٢ِمن َ�ِ ََ ٍق َِِذا  َِ �َ ِ ِمن َ�ِ ََ٣  ِ ِمن َ�ِ ََ

 ِِ َٰ�ِٰت ِ� ٱلُۡعَق َّ َِ  ٤ٱّّ ٍِ َِِذا َحَس َِ ِ َحا ِمن َ�ِ ُعوذُ بَِرِبِ ٱّّاِس  ﴾ ﴿٥ََ
َ
َِ  ١قُۡل أ ِ َمُ

ٰهِ ٱّّاِس  ٢ٱّّاِس  ََ ِ َواِس ٱ�َۡ  ٣ِ َۡ ِ ٱشَۡو ََِ ّّاِس  ٤َّاِس ِمن َ�ِ ُِ وُِس ِ� ُص َۡ ِ  تَُو ّّ ٱ
ََٱّّاِس  ٥ َّةِ  ِ

ۡۡ  ﴾ ٦ِمَن ٱ

Đọc tiếp mỗi câu một lần: 

ََةٞ ٱ﴿ َِ ُذهُۥ  ُۡ ۡ
ۚ َ� تَو ّ ٱلَۡقّيوُ  َُ َو ٱلۡ ُُ َٰه ِِّ�  ََ ِ ُ َ�ء ِ ۥ َما ِ� ٱشّسَ�َٰ�ِٰت  َّ ُ�ّ ۚ َ� وَۡو ٞ َما ِ� ََ ََ

�ِض� َمن 
َ
َ� ٱۡ� ََ َُۡفُهۡمۖ  َۡ َما  ََ تِهۡم  ِِ تۡ

َ
ۥء ِِّ� �ِإِۡذوِهِۗۚ َ�ۡعَُُم َما َ�ۡ�َ � هُ َِ ِ  �َۡشَفُع ِعَ ّّ َذا ٱ

ءٖ  َ� َ� ِمِۡن ِعُِۡمهِۗء ِِّ�  ُ�ِيُطوَن �َِ�ۡ ََ �َضۖ 
َ
ََٱۡ� ّيُه ٱشّسَ�َٰ�ِٰت  َِ َع ُكۡر َِ ََ  ۚ ءَء وُدهُۥ  ُٔ بَِما َشا

 ّ ِِ َو ٱلَۡع ُُ ََ ۡهِ ﴿  ﴾٢ ٱلَۡعِظيُم ِحۡفُظُهَماۚ  َِ ِ وََِل ِ
ُ
ء أ وُل بَِما َُ ّ َءاَمَن ٱشّر ُُ َُوَنۚ  ِم ۡۡ ََٱشُۡم  ۗ ِِّهِ َّ ِمن 

 ِٖ َح
َ
ُِهِۗ َ� ُ�َفِرُِق َ�ۡ�َ أ َُ َُ ََ َُبِهِۗ  �ُ ََ َِِكَِهِۗ  � ََ َم ََ  ِ َّ ْ  َءاَمَن بِٱ قَاشُوا ََ ُِهِۗۚ  َُ َّ ََا ِمِن  ِمۡع ََ

 ََ  ََ ۡفَراوَ َُ ََاۖ  ۡع َُ َ
أ ََ ُ� ِّ ََ ٱشَۡم ۡ َِ ََا ي َعَهاۚ شََها َما َكَسَبۡت  ٢ّّ َۡ َُ ُ َ�ۡفًسا ِِّ�  َّ ُُِِف ٱ َُ َ� تُ

 ِ ء ِ ََا َ� َ�ِۡمۡل َعَُۡي ََ ََا  ّّ ََ وَاۚ 
ۡ
َطۡ ۡۡ َ

َۡ أ َ
ء أ ََا ء ِِن ِّّسن ۡذوَا ِۡ ا َۡ ََا َ� تُ ّّ ََ َََسَبۡت   َۡ � ۡ�ٗ َََعَُۡيَها َما ٱ

ۥ َ�َ  ََُه ََا َكَما َ�َُۡ ّّ ََ ََاۚ  ِ ِتَن ِمن َ�ۡبُ ّّ ََٱۡغفِۡر ٱ َّا  ََ ُف  َۡ ََٱ َا بِهِۗۖ  َّ اقََة  َُ ََا َما َ�  َ� ُ�َِمُِۡ ََ
ءۚ  ََا ََٱََۡ�ۡ َا  وَا َ�َ ٱلَۡقۡوِ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن  َّ ََا فَٱوُ�ۡ ٰ وَت َمۡولَٮ

َ
  ﴾٢أ
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 )) َِ َك ـباا ََ  يـَر�ن  دا ِرَ�عى  َك ـَل�ا  ،يـَجنِ ا  ِعتى ـَل
َ
ِمالَ  إانِ فَ  ،هى ـأ

َ
َت ـأ ارَِحـدِ فَا ََِفسا  َِ َُ، 

ََ  َلِانِ  ِر
َ
اـأ َُ اـفَاحِ  لِتَ َُ ُِ   اـبادَ  ،َف

ِ   ها ـبا  َفظى ـتَ
ََ  اَخكَ ـدا َ ا�َ ـال ُى (( ))ادا  لَِقَت ـ�َ  ِابََك  ََ ـاللَ

بَِت  ،يـََِفالا 
َ
ا َك ـلَ  ،رََوَفاَها َلأ َُ ا ِانِ  ،َلَمِيَاَها ،َمَدا�ى َُ ِحيَىِتَ

َ
اـفَاحِ  أ َُ ُِ ا َلِانِ  ،َف َُ َمَت

َ
 رِ ـفَاِغفا  أ

ا َُ َ ُى  ،ل َِ  ََ ـاللَ
َ
ىَك ـأ ل

َ
َعا�ايَةَ  أ

ِ
ُى (( ))ال َِ (( ))دا َاَخكَ  َ� َِعثى  ِو َ ـيَ  ،َدَذابََك  يـقانا  ََ ـاللَ َك ـباا  دا

ُى  مى  ََ ـاللَ
َ
حِ  تى وِ ـأ

َ
 ))يَاـَلأ

Tụng niệm mỗi câu 33 lần: )) َى ِـَحاَن اهللا(( َِدـاى (( 
ِ
ا َلاد َ )) ا  

Tụng niệm tiếp 34 lần câu:  )) َـرى �ِ
َ
        ))َلاهللاى أ

Đọc tiếp mỗi câu một lần: 

)) ََ ُى رِضا  َلرََب ، الَال ِعا  الَالَداَلاتا  رََب  اللَ
َ
َعرِشا  َلرََب  ،اُ

ِ
َا  ال ي ُا َع

ِ
ن  َلرََب  َرَ�نَا ،ال ءٍ  ُى  ،َشِ

َبن  فَالاَق 
ِ
َل  ،َلاَََوى اد ِ�ا

َِّوَراوا  َلمى يلا  ا ا
ِ
� انا  َلاإلا

ِرقَ فى
ِ
ِى  ،َلال و دى

َ
ن  ما ِ  باَك  أ ن  ََ ءٍ  ُى بَِت  ،َشِ

َ
 أ

ذم  يَتاها  ه�ا ََ  .بانَالا ُى بَِت  اللَ
َ
َللى  أ

َ
ءم  َ� ِلََك  فَلَىَِس  اُ بَِت  ،َشِ

َ
رى  َلأ ءم  َ�ِعَاكَ  فَلَىَِس  اآل�ا  ،َشِ

بَِت 
َ
رى  َلأ اها َُ ءم  فَِوقََك  فَلَىَِس  ال بَِت  ،َشِ

َ
َاطا ى  َلأ

ِ
ءم  خىلبََك  فَلَىَِس  ال ِ� َ  َ�َنا اقِضا  ،َشِ ََ  ،ا

ِغنانَا
َ
َفِقرا  ما َ  َلأ

ِ
َِداى (( ))ال

ِ
ا  اد َ ي  ا ا

َ
ِطَعَدنَا اَ

َ
َقابَا أ ََ َِ  ،َلهَلابَا َلَ�َفابَا ،َل َد ِ  فََ� َ  الَ  ما فا

ََ 
ى 
َ
ِؤلاَي  َلالَ  ل

اّ (( ))مى
ُى ، رََب  رِضا

َ
َر الَالـَداَلاتا َلاُ اَخوا، فَاطا َُ ـ ََ َغيِبا َلال

ِ
ََ ال ا ََ َدـال ُـ

اللَ
ِن َال 

َ
اى أ َُ ِشـ

َ
، أ هى ََ هَ َشـِيٍء َلَملايِ ـٰ ـِ  َشـراّ  ِالَ ـي، َلما ِفالا

ََ ـِ  َشـراّ   باَك ما
ِى ـو دى

َ
بَِت، أ

َ
ِاَال أ

ِ�َتاَف 
َ
ِن أ
َ
، َلأ ـِركاها ـيَِطانا لّشا

ََ ٍَ ال ِالـلا ـَرهى ِاَل مى جى
َ
ِل أ
َ
ـوِءاً، أ َى ـي  ََِفالا ُى (( ))َدلَـ�   ََ ـاللَ

 َِ
َ
تى  ،ِاَلَِك  يـََِفالا  لَِدتى ـأ َِ مِ  َلفََو

َ
ُا  ُِتى ـَللَجَ  ،ِاَلَِك  رايـأ َ  ،ِاَلَِك  يـلَِج

ِ
ْ
َ
تى ـَلأ

ِ
 أ

 ُِ  ـَملِجَ  الَ  ،ِاَلَِك  َلرَِه َةً  َرِ� َةً  ،ِاَلَِك  رايـَظ
َ
نَِك  اـَمنِجَ  َلالَ  أ تَاباَك  هَمنِتى  ،ِاَلَِك  ِاالَ  ما  با�ا

ي ا
َ
بِ  اَ

َ
َت ـأ

ِ
ل َ اين  ،َُ ي َك ـَل�َا ا

َ
ََ  اَ ِر

َ
 ))لَِت ـأ
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 Đặt đồng hồ báo thức (nhớ đừng để quá gần tầm tay 
của bạn, bởi khi bạn say sưa ngủ sẽ tự tắt mà không hay biết). 

 Nếu bạn sợ mình không tự thức được thì hãy dặn 
người thân, bạn bè, người hàng xóm điện cho bạn, đánh thức 
bạn. 

 Sau khi thức dậy hãy tụng niệm Allah liền.(2) 
                                                           

(2) Đọc mỗi câu một lần sau khi thức dậy: 

َِداى (( 
ِ
اي هللا  اد

َ
ِحيَابَا اَ

َ
َماَ�نَا َما َ�ِعاَ  أ

َ
ورى  َلِاَلِها  أ َى هَ  الَ )) ((الَّ ـٰ  الَ  لَِحَاهى  اهللاى  ِاالَ  ِالَ

نَك  ا
ى  ََ

َ
ى  ،ل

َ
لِكى  ل ى  الِدى

َ
َِداى  َلل

ِ
وَ  اد ن  َعَ  َلهى ءٍ  ُى يرم  َشِ َِداى ، هللا ا َى َِحانَ  .قَاا

ِ
ا  َلاد َ  َلالَ  ، ا

هَ  ـٰ ِ�َبى  َلاهللاى  ،اهللاى  ِاالَ  ِالَ
َ
اّ بااهللا  ِاالَ  قىَووَ  َلالَ  َحِوَل  َلالَ  ،أ َع�ا

ِ
َا   ال ي ُا َع

ِ
ّ  ،ال رِ  رَبا )) لا  اِغفا

َدِ ((
ِ
ا  اى ـاد َ ي  ا ا

َ
يـَجالَ  يـفا  يـَعفَابا  اَ نَ  ،يـرىلحا  يَ ـَدلَ  َلرَخَ  ،اا ِا

َ
كِ  يـلا  َلأ  ))راها ـباذا

َِ �َ�ٰتٖ ِِّن ِ� ﴿ ََٱَّّها ِۡل  ِّ ِٰف ٱ َٰ ِ َ ۡۡ ََٱ �ِض 
َ
ََٱۡ� ُِۡق ٱشّسَ�َٰ�ِٰت  َۡ  

ُ
لَۡ�ِٰب ِ�ِ

َ
ِ� ٱۡ� ِتَن  ١َْ ّّ ٱ

َ قَِ�ٰمٗ  َّ ََُ�ُعودٗ تَۡذُكُرََن ٱ ََّّا َما ا ا  ََ �ِض 
َ
ََٱۡ� ُِۡق ٱشّسَ�َٰ�ِٰت  َۡ َََفّكُرََن ِ�  �َ ََ َُوِّهِۡم  ٰ ُج َ�َََ

َُۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ�  َۡ ََ ۡبَ�ٰ َُ ََا َعَذاَب ٱّّاَِ   ِۡ  ١ََ فَقِ ََ َ�َق ِل ٱّّا ِۡ ِۡ ََ َمن تُ ء ِِوّ ََا ّّ ََ
ۥۖ  ََُه �ۡ ََ ۡۡ َ

اَٖ أ َّ و
َ
َۡو ُِِٰمَ� ِم َّ َما شُِ ََادِتٗ َّ  ١ ََ ِمۡعََا ُم ََ ََا  ء ِِّ� ََا ۡن ّّ

َ
تَ�ِٰن أ ََادِ  شِۡ�ِ َُواْ ا ُ� َءاِم

ۡم َ�  ُُ ِ ِّ ِ�ِ  َٔ بَِر ََ َّا  ََ َ�ِفِۡر  ََ ََا  َّ َا ُذوُو َّ ََا فَٱۡغفِۡر  ّّ ََ  ۚ ا َّ بَۡراَِ  َٔ اَم
َ
ََا َمَع ٱۡ� تََوّ� ََ ََا  ِ ََا  ١ات ّّ ََ

ََ َ� ُ�ُُِۡف ٱشِۡميَعادَ ََ  َ� ُ�َِۡوَا تَۡوَ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  ِِوّ ََ  ََ ِ ُ َُ َُ  ٰ ََا َ�َ َّ َََعِ ََا َما  ِ َََجاَب  ١َءات َۡ فَٱ
َمَل َ�ِٰملٖ  ََ ِعيُع 

ُ
ِ�ِ َ�ء أ

َ
ُّّهۡم � ََ م ِمِن  شَُهۡم  ُُ م ِمِۢن َ�ۡعٖض  ِمَِ ُُ ُۡ وَ�ٰ  َ�ۡع

ُ
َۡ أ َ

ِتَن  َذَكٍر أ ّّ فَٱ
اجَ  رُِجواْ َُ ۡۡ ُ

أ ََ َاْ  ِ�ِ ُر ََ َُۡهۡم  ََ ِفَِرّن  ََ ُ
قَُُُِواْ َ� ََ ََُُواْ  ٰ ََ ََ  ِِ ِِي ََ َاْ ِ�  َُذ

ُ
أ ََ اتِِهۡم  َٔ ِمن دَِ�ٰرُِِۡم 

ٰتٖ  َّ َُّهۡم َج َُ ِۡ ۡد
ُ
�َ وَۡ�ُٰر ثََوابٗ َ�ۡرِ  ِمن َ�ََِۡها  ََ

َ
ِِ ٱٱۡ� هُۥ ُحۡسُن ا ِمِۡن ِعَ َِ ُ ِعَ َّ ََٱ  ِۚ َّ

ِِ  ١ٱََّواِب  ٰ َٰ ِ َاْ ِ� ٱۡ� َفُر ََ ِتَن  ّّ ُُّب ٱ َََق  ََ َُّمۖ قَُِيٞل  َمَ�ٰعٞ  ١َ� َ�ُغّروّ ُٰٰهۡم َجَه ََ ۡ
ُمّم َمو

ِّۡئَس ٱشِۡمَهاُد  ٰتٞ  ١ََ َّ ُّّهۡم شَُهۡم َج ََ َقۡواْ  َّ ِتَن ٱ ّّ ِن ٱ ُِ ٰ وَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِتَن  ََ
َ
َ�ۡرِ  ِمن َ�ََِۡها ٱۡ�
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 Rời khỏi giường ngay sau khi thức, và đừng có lăn 
qua lăn lại rồi bị Shaytaan nói khẻ: “Hãy nằm nghĩ lát nữa đi.” 
Đây chính là đường lối mà Shaytaan dùng để khống chế bạn. 

 Tránh xa tội lỗi, đặc biệt là nhìn vào những gì 
Haram bị cấm, bởi tội lỗi là lý do ngăn cản bạn tuân phục 
Allah. 

 Hãy là người có tinh thần kiên quyết mạnh mẽ. 
 Hãy biến con tim bạn luôn liên tưởng đến ân phước 

của người nhanh chân đến Masjid và luyến tiếc khi rời khỏi, 
bởi họ thuộc một trong bảy loại người được che dưới bóng mát 
của một ngày mà không có bóng mát nào ngoài bóng mát của 
Allah, họ là người thành đạt ở trần gian và là người bạn đời 
của thiên đàng ở ngày sau, Rasul  nói: 

َِ  ثََمثَةم (( ُى ّ اما م  ُى ََنَة،  اَ ا  َعَ  ََ
ِ
ِخَ�لَهى اهللاى اْ

َ
َ َلِاِن َماَت أ َا

َو ل�ى �ا
ِاِن َعَش رى

 َِ ُى   َمِ  َ�َرجَ  :َلِمنِ
َ
اا  ِال َدِالجا

ِ
وَ  ال ُى اما م  َ�  ))اَ ا  َعَ  ََ

“Có ba loại người tất cả họ được Allah đảm bảo, nếu còn 
sống sẽ được ban phát và cung phụng đầy đủ và nếu đã 
chết sẽ được Allah cho vào thiên đàng, trong số họ có: 
Người rời khỏi nhà đến Masjid là y đã được Allah bảo 
đảm.” Hadith do Abu Dawood và Ibnu Hibbaan ghi. 

Khẩn cầu Allah cho bản thân tôi, cho tất cả những ai 
đọc được bài viết này và cho tất cả tín đồ Muslim nam và nữ 
                                                                                                            

ٗ� �ِيَها  َُ ِِ ٱ وُ ۡ�ٞ ِمِۡن ِعَ َۡ  ِ َّ َِ ٱ َما ِعَ ََ   ِ َّ  َِ بَۡرا
َ
ِمُن يّن ِمۡن  ١لِِۡ� ۡۡ ِل ٱلِۡكَ�ِٰب شََمن تُ ُۡ َ

أ
ََن � ِ َ� �َۡشَ�ُ ّ َِ ِۡهۡم َ�ِٰشعَِ�  َِ ِ وََِل ِ

ُ
ء أ َما ََ ۡم  ُُ ۡ َِ ِ وََِل ِ

ُ
ء أ َما ََ  ِ َّ َٗ بِٱ ِ َمَم َّ ا قَُِيً�ۚ َ�ِٰت ٱ

 � َٓ َْ ُ
ِِِّهۡم  ِِّن ٱأ ََ  َِ ۡم ِعَ ُُ ۡجُر

َ
ََ شَُهۡم أ ِ َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب ِ َاْ  ١َّ َُواْ ٱۡصِ�ُ ِتَن َءاَم ّّ ّ�َها ٱ

َ
ۡ ��َ

َُۡفُُِحوَن  ۡم  ُُ ُّ َ لََع َّ ُقواْ ٱ َّ ٱ ََ ابُِطواْ  ََ ََ َاْ   ﴾ ٢َََصابُِر
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hưởng được hạnh phúc ở trần gian và ngày sau, thành đạt và 
chiếm được sự hài lòng và thiên đàng của Allah. Cầu xin Allah 
ban bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến 
và toàn thể bằng hữu của Người. 

 

Người anh em cùng đạo giáo 

Saaleh bin Abdur Rahmaan Al-Khudhairi 

BOX 1714, Buraidah 

Tín đồ Muslim được toàn quyền chia sẽ bài 
viết này 


